
รถแทรกเตอร� 5E ซีร่ีส�
55-75 แรงม�า



วันน้ี จอห�น เดียร� ขอนำเสนอรถแทรกเตอร�ซีร่ีส� 5E รุ�นใหม� ท่ีพัฒนามา 
เพื่อตอบสนองทุกความต�องการของคุณ เหมาะสมกับทุกสภาพการ 
ใช�งาน เครื่องยนต�พละกำลังสูง การประหยัดน้ำมันเป�นเลิศ ระบบเกียร� 
มีให�เลือกท้ังแบบเพาวเอร�รีเวิร�สเซอร� และแบบซิงโครไนซ� ช�วยเพ่ิมโอกาส 
ในการสร�างรายได�ให�แก�คุณ

ภายในห�องโดยสารผู �ข ับขี ่จะได�รับความสะดวกสบายอย�างมาก 
ระหว�างการทำงาน ภายในห�องโดยสารกว�างขวางและสะอาดปราศจาก 
ฝุ�น ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ เบาะน่ังนุ�มสบายปรับระดับได�ง�าย มาพร�อม 
กับเข็มขัดนิรภัย คันควบคุมต�างๆอยู�ในตำแหน�งท่ีเหมาะสมง�ายต�อการ 
ใช�งาน วิสัยทัศน�การมองเห็นท่ีชัดเจน

รถแทรกเตอร� จอห�น เดียร� ซีร่ีส� 5E คืออีกหน่ึงทางเลือกใหม� ท่ีพร�อม 
จะช�วยเพ่ิมผลผลิตให�แก�คุณ ใช�งานได�หลากหลาย รูปลักษณ�ท่ีโดดเด�น 
สวยงาม มีความทนทานสูง  บำรุงรักษาง�าย คุณจึงม่ันใจได�ว�าคุณจะ 
ไม�ผิดหวังเม่ือเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ของเรา



เครื่องยนต�
เคร่ืองยนต�ทรงพลังจาก จอห�น เดียร� ขนาด 3 สูบ 2.9 ลิตร 
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็คอินเจ็คช่ัน ท่ีออกแบบมา
เพ่ือตอบสนองทุกความต�องการ ของคุณ ให�กำลังและแรงบิด
ที่สูง อัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ระบายความ
ร�อนด�วยน้ำ การ บำรุงรักษาทำได�ง�ายและมีอายุการใช�งาน
ท่ียาวนาน

ระบบฉีดน้ำมันใต�ลูกสูบ
ช�วยในการระบายความร�อน
ช้ินส�วนภายในเครื่องยนต�

ฝากระโปรงหน�าแบบชิ้นเดียว 
เพื่อง�ายต�อการบำรุงรักษา
เครื่องยนต�

แรงเต็มพิกัดด�วยเทอร�โบชาร�จ
พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�ช�วยใน
การระบายความร�อน 
(เฉพาะรุ�น 5065E,5075E)



ระบบเกียร�แบบซิงโครไนซ�
ระบบเกียร�ซิงโครไนซ� ออกแบบมาเพื่อให�เหมาะสมกับกำลังและแรงบิดของเครื่องยนต� มีความทนทานสูง มีระบบหล�อลื่นชิ้นส�วนภายใน ช�วยยืดอายุการใช�งาน 
เฟืองเกียร�เป�นแบบเฟืองเฉียง ทำให�การเปลี่ยนเกียร�เป�นไปอย�างราบรื่น ไร�เสียงรบกวน
(เฉพาะรุ�นเกียร�ซิงโครไนซ�)

ระบบเกียร�เพาเวอร�รีเวิร�สเซอร� เดินหน�า 12 เกียร�และถอยหลัง 12 เกียร� สามารถ
เปล่ียนเกียร�เดินหน�า-ถอยหลังได�โดยท่ีไม�ต�องหยุดรถช�วยลดการสูญเสียเวลาทำงาน 
สามารถทำงานได�อย�างต�อเน่ือง มาพร�อมกับระบบ พีทีโอ ความเร็ว 2 ระดับ ให�คุณ
เลือกใช�งานได�ตามความต�องการ
(เฉพาะรุ�นเกียร�เพาเวอร�รีเวิร�สเซอร�)

ระบบเกียร�เพาเวอร� รีเวิร�สเซอร�

เพ่ิมความสะดวกสบายให�แก� 
ผู�ขับข่ีด�วยการเปล่ียนทิศทาง 
เดินหน�า - ถอยหลัง โดยที่ 
ไม�ต�องเหยียบคลัทซ� 

คันควบคุมเกียร�อยู�
ในตำแหน�งที่เหมาะสม 
เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการเปลี่ยน
เกียร�

คันเกียร�อยู�ในตำแหน�งที ่
เหมาะสม ช�วยให�การเปล่ียน
เกียร�ทำได�ง�ายและสะดวก
ต�อการใช�งาน

เกียร�เดินหน�า
12 ระดับ และ
ถอยหลัง 12 
ระดับ
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คลัทซ�แบบไฟฟ�ากึ่งไฮดรอลิก ช�วยให�ผู�ขับขี่ออกแรงในการเหยียบคลัทซ�น�อย ลดความเมื่อยล�าจากการใช�งาน ทำงานได�อย�างราบรื่น แผ�นคลัทซ�แบบเป�ยก
แช�ในน้ำมันทำให�มีอายุการใช�งานที่ยาวนาน 
(เฉพาะรุ�นเกียร�เพาเวอร�รีเวิร�สเซอร�)

ระบบคลัทซ�แบบไฟฟ�ากึ่งไฮดรอลิก

ป��มไฮดรอลิกแบบเฟืองคู� สร�างอัตราการ
ไหลที่ ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการทำงานสูง
ทำงานควบคู�กันระหว�างระบบไฮดรอลิก
และระบบ พวงมาลัยเพาเวอร�

ระบบเบรคแบบเป�ยกจานเบรคแช�ในน้ำมัน 
ช�วยลด ความร�อนขณะใช�งาน มีอายุการ
ใช�งานยาวนาน และปรับต้ังระยะด�วยตัวเอง 

สวิตซ�ควบคุม พีทีโอ 
ระบบไฟฟ�าก่ึงไฮดรอลิก
(เฉพาะรุ�นเกียร�เพาเวอร� 
รีเวิร�สเซอร�)

ระบบไฮดรอลิก
ระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร�ซีรี ่ส� 5E 
ได�รับการออกแบบมาเพื่อให�ทำงานได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกสภาพการใช�งาน 
สามารถยกน้ำหนักอุปกรณ�ต�อพ�วงได�สูงถึง 
1800 กิโลกรัม วาล�วควบคุมเป�นแบบปกติเป�ด
ตอบสนองรวดเร็ว มาพร�อมกับชุด ควบคุม
ความลึกและควบคุมตำแหน�งอัตโนมัติ ในส�วน
ของป��มไฮดรอลิกเป�นแบบเฟืองคู�สร�างอัตรา
การไหลท่ีเพียงพอต�อการใช�งาน แขนยกอุปกรณ�
ต�อพ�วงด�านหลังขนาดใหญ� มีความแข็งแรง 
ทนทาน



ห�องโดยสาร
ห�องโดยสารที่กว�างขวางเต็มไปด�วยความสะดวกสบายแก�ผู�ขับขี่ วิสัยทัศน�การมองเห็นที่ดีเยี่ยม ปราศจากฝุ�นและเสียงรบกวนจากภายนอก ภายในติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ เบาะนั่งแบบมีระบบรองรับน้ำหนักพร�อมด�วยเข็มขัดนิรภัย ช�วยลดความเหนื่อยล�าแก�ผู�ขับขี่ สามารถทำงานได� เป�นเวลานานขึ้น 
(เฉพาะรุ�นห�องโดยสารแบบป�ด)

• ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร เพื่อความสะดวกขณะใชงาน
   ในเวลากลางคนื
• หองโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพิ่มความสะดวกสบายแกผูขับข่ี
• คันเกียรควบคุมไดงาย และอยูในตำแหนงท่ีเหมาะสม
• เบาะนั่งแบบรองรับน้ำหนัก เพิ่มความนุมนวลขณะน่ังทำงานมาพรอมกับ
   ท่ีวางแขนและเข็มขัดนิรภัย
• ชองเสียบชารจโทรศัพทมือถือ และที่วางแกว
• หองโดยสารสะอาดปราศจากฝุน และเสียงรบกวน
• กระจกหนากวางขวางเพื่อทัศนวิสัยการมองเห็นท่ีดีเยี่ยม พรอมดวย
   ท่ีปดน้ำฝน
• พวงมาลัยสามารถปรับความเอียงใหเหมาะสมกับสรีระของผูขับขี่ได
• บันไดสำหรับข้ึน-ลงรถ มาพรอมกับมือจับ



ข�อมูลจำเพาะ รถแทรกเตอร�จอห�น เดียร� 5E ซีรี่ส� (55-75 แรงม�า)
รุน

เครื่องยนต�
ผู�ผลิตเคร่ืองยนต�
ระบบประจุอากาศ

จำนวนกระบอกสูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ(ลิตร)
แรงม�า
พิกัดความเร็วรอบ(รอบต�อนาที)
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร)
ระบบระบายความร�อน
ระบบกรองอากาศ
ระบบส�งกำลัง
ชนิดของระบบส�งกำลัง
คลัทช�
ระบบพีทีโอ
ประเภทพีทีโอ
ความเร็วรอบพีทีโอ(รอบต�อนาที)
ระบบไฮดรอลกิ
ประเภท
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก
แขนยกอุปกรณ� 3 จุด
ระบบพวงมาลัยและเบรค
ชนิดของระบบพวงมาลัย
ชนิดของระบบเบรค
ล�อและยาง
ล�อหน�า
ล�อหลัง
ขนาดและน้ำหนกั
นำ้หนักรวม(กิโลกรัม)
ระยะห�างช�วงล�อ(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
ความกว�างรวม(มิลลิเมตร)
ความสูงรวม(มิลลิเมตร)
ความสูงใต�ท�องรถ(มิลลิเมตร)
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9.5x24
16.9x28

5065E

  
จอห�น เดียร�

เทอร�โบชาร�จเจอร�

3
2.9
65

2400

ระบายความร�อนด�วยน้ำ
ไส�กรองอากาศแบบแห�ง 2 ชั้น

  

  
แบบอิสระ

540 @ 2376 รอบต�อนาท,ี540E @ 1705 รอบต�อนาที

วาล�วควบคุมแบบปกติเป�ด
1800 กิโลกรัม

CAT ll
  

พวงมาลัยเพาเวอร�
ดิสก�เบรคแบบเป�ยก

11.2x24
16.9x30

2050
3630
1901

440

5075E

  

75

  

  

  

12.4x24           11.2x24            12.4x24            11.2x24 
18.4x30           16.9x30            18.4x30            16.9x30    

          

ท็อปชาร�ฟซิงโครไนซ�
คลัทช�คู�แบบแห�ง คลัทช�แบบเป�ยก

เพาเวอร�รีเวิร�สเซอร� ท็อปชาร�ฟซิงโครไนซ�
คลัทช�คู�แบบแห�ง คลัทช�แบบเป�ยก

เพาเวอร�รีเวิร�สเซอร� ท็อปชาร�ฟซิงโครไนซ�
คลัทช�คู�แบบแห�ง คลัทช�แบบเป�ยก

เพาเวอร�รีเวิร�สเซอร�

ประจุอากาศ
ด�วยตัวเอง
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รุน



ผานบุกเบิก
โครงสรางแข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกใบผาน โครงผาน 
และความโคงของจานใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชงาน

ผานพรวน
โครงสรางแข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกใบผานไดตามความ
ตองการ ไถดินไดลึกและมีอายุการใชงานยาวนาน

เครื่องปลูกอ�อย
เครื่องปลูกออยแบบรองคู มีระยะหางทอนออยพันธุขนาด 30 ซม.
และ40ซม.สามารถใชกับรถแทรกเตอร 5E ซีรี่ส ไดทุกขนาดแรงมา
ไดรับการออกแบบดานความปลอดภัยตามมาตรฐาน จอหน เดียร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานควรใชควบคูกับกระบอกชวยยก

อุปกรณ�ต�อพ�วงจอห�น เดียร� กรีนซิสเต็ม

ใบมีดดันดิน
ใบมีด ทำจากเหล็กกลาคารบอนสูงผานการอบชุบดวยความรอน 
มีประสิทธิภาพใบการมวนดินไดดี ขนาดและโครงใบมีดเหมาะสม 
กับการปรับหนาดินใหเรียบไดระดับเดียวกัน

บริการด�านสินเช่ือ
จอหน เดียร มีบริการดานสินเชื่อเปนคำตอบให 
สำหรับลูกคาท่ีตองการสินเช่ือเพ่ือซ้ือรถแทรกเตอร
จอหน เดียร ดวยโปรแกรมการผอนที่ตรงตาม
ความตองการ การอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วทันใจ
นอกจากนี ้ลูกคายังสามารถ อุ นใจทุกครั ้งที ่ใช
สินเชื่อจอหน เดียร เพราะไมวาเวลาจะผานไปยาว
นานเพียงใด เราจะดูแลและรับฟังลูกคาดุจเพื่อนแท
บนเสนทางเกษตรกรรม

บริการหลังการขาย
จอหน เดียร มีผูเชียวชาญที่มีประสบการณและผาน
การฝกอบรมที่พรอมจะดูแลคุณ พรอมทั้งเครื่องมือ
พิเศษเฉพาะท่ีทันสมัย เม่ือคุณเกิดปณหาหรือตองการ
คำแนะนำ คุณสามารถติดตอตัวแทนจำหนายเพื่อรับ
การบริการที่ดีเยี่ยม

บริการด�านอะไหล�
มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของอะไหลแทจอหน เดียร 
ที่ไดรับการออกแบบมาให ใชรวมกับรถแทรกเตอร
จอหน เดียร ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
นี้อะไหลแทจอหน เดียร ยังหาซื้อไดงายจาก
ผูจัดจำหนายจอหน เดียรทั่วประเทศในราคาที่
ยุติธรรม

www.deere.co.th
บริษัท จอห�น เดียร� (ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร หอง เอ3202 ชั้น 32 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   Call Center : 02 676 9740 


