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HEDGE MOWERS

หวัตดัหญา้พ่วงตอ่แทรกเตอร์



หวัตัดหญ้าพว่งต่อแทรกเตอร ์

รุ่น MARGHERITA - Serie

รุ่น CRISTINA - Serie

รุ่น PALMA - Serie

HEDGE MOWERS



รุ่น MARGHERITA - Serie



MARGHERITA - Serie

MARGHERITA คอืรุ่นเริม่ต้นของเครือ่งตดัหญ้า MASCHIO GASPARDO เหมาะส าหรบัใช้
ร่วมกบัรถไถเดินถอยหลงัเพื่อตัดหญ้าและพุ่มไม้ในคูน ้าทีต่ิดกบัแปลงทีด่ิน สามารถใช้ร่วมกบัรถ
แทรกเตอร์ขนาดเริม่ต้น 25 แรงมา้ ทีม่รีะยะลอ้ต ่าสุด 1,5 เมตร และน ้าหนัก 1.600 กก. ช่วยใหย้ืด
ออกไดส้งูสดุ 3,8 เมตร ความกะทดัรดัชว่ยใหต้ดัเรยีบไปกบัลอ้ไดโ้ดยไมก่ดีขวางรางลอ้ตรงขา้ม.
มแีขนกลทีม่คีวามแข็งแรงสูงเพื่อให้มัน่ใจถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด ระบบความ
ปลอดภัยมตีัง้แต่โช้คอัพกลไกแบบปรบัได้ ไปจนถึงการปิดแบบแมนนวลของวงจรไฮดรอลกิอิสระ
ส าหรบัการด าเนินการบ ารุงรกัษาอย่างปลอดภัย จนถึงระบบความปลอดภัยกนักระแทกทางกลที่
ปล่อยแรงดนัไฮดรอลกิของโรเตอร์ในกรณีทีเ่กดิการอุดตัน เพื่อให้การท างานง่ายขึ้นและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการขยายสูงสุด MARGHERITA สามารถใช้ร่วมกับรถ
แทรกเตอรแ์บบถอยหลงัได.้
MARGHERITA ใชห้วัขบัตรงสองหวั กวา้ง 90 และ 100 ซม. โรเตอรช์นดิเกลยีวพรอ้มสว่นการท างาน
ของใบมดีชว่ยใหท้ศิทางการหมนุสองครัง้และฟังกช์ัน่การลอยตวัสงูถงึ 220° ของการหมุน จงึมัน่ใจได้
ถงึประสทิธภิาพสงูสดุ.
นอกจากนัน้แล้ว ยังมสี าหรบัตัดไมพุ้่มสูงถึง 1.5 ซม. และอุปกรณ์ยดึส าหรบัตัดกิ่งทีสู่งถงึ 10 ซม. 
MARGHERITA ยงัชว่ยใหท้ าความสะอาดคนู ้าและรอ่งน ้าขา้งถนนได้ด้วยตวัตดัคูน ้า ประสทิธภิาพสูง
ของอุปกรณ์นี้มาจากการใช้มอเตอร์ไฮดรอลิก ซึ่งเป็นทางอส่วนส าคัญส าหรับการขับเคลื่อน
อุปกรณ์เสรมิเฉพาะทีท่ างานกบัสว่นต่อขยายสงู



คณุสมบติัพิเศษ
SPIRAL ROTOR
ต าแหน่งเกลยีวของแกนตดัชว่ยให้ดดู
ซบัพลงังานไดน้้อยลง ไม่ใหห้มุนกลบั 
ชว่ยลดความเสีย่งของการแตกหกัโดย
ไม่ไดต้ัง้ใจ

HYDRAULIC CIRCUIT SHUT OFF
วงจรไฮดรอลกิสามารถปิดกัน้ดว้ยวาลว์ปิด 
ซึง่ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถด าเนินการบ ารุงรกัษา
ไดอ้ย่างปลอดภยั

ADJUSTABLE MECHANIC 
SHOCK ABSORBER
ระบบป้องกนัหวัตดัเมื่อมสีิง่กดีขวาง
โดยบงัเอญิ



คณุสมบติัพิเศษ

GEAR PUMP
ปัม๊เกยีร์มขีนาดกะทดัรดัและป้องกนัไม่ให้รบกวน
การท างานและใชร้ะบบส่งก าลงัแบบขบัตรง วาล์ว
นิรภัยจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อคายประจุหากโร
เตอรถ์กูปิดกัน้

HARDENED STEEL PLUGS
ปลัก๊กราวด์และบูชเหลก็ชุบแขง็เพื่อความทนทาน
ต่อการสกึหรอทีม่ากขึน้



TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น) MARGHERITA 380 

ก ำลงัแทรกเตอร์ น ้ำหนัก 1600 Kgs

Min. wheel track 150 cm

ตดักว้ำง 100 cm

ระบบใบมีดตดั Spiral Rotor 

น ้ำหนัก 287 Kg

Max. extension 380 CM

ก ำลงัแทรกเตอร์ 25 HP

ตดัสูงสุด Ø 1 CM

น ้ำหนัก 330 Kgs

Heat exchanger 

รุ่น MARGHERITA - Serie

ข้อมูลทำงเทคนิค



รุ่น CRISTINA - Serie



CRISTINA - Serie

CRISTINA เป็นหวัตดัทีท่นทานและกะทดัรดั เหมาะส าหรบัใช้ในการเกษตรส าหรบัการตดัหญ้า
และพุม่ไมใ้นตลิง่และคนู ้าทีอ่ยูต่ดิกบัแปลงทีด่นิ สามารถใชร้่วมกบัรถแทรกเตอร์ขนาดเริม่ต้น 25
แรงมา้ทีม่รีะยะลอ้ขัน้ต ่า1.7 ม.และน ้าหนกั 2.000กก.ท าใหม้คีวามปลอดภยัโดยรวมสงูสดุ 5.6 ม.
มแีขนกลทีม่คีวามแขง็แรงสงูเพื่อใหม้ ัน่ใจถงึประสทิธภิาพและความน่าเชื่อถอืสูงสุด ระบบความ
ปลอดภยัรวมถงึ OVER CENTER ซึง่ป้องกนัการตกลงมาโดยธรรมชาตขิองแขน โช้คอพันิรภยั
ทางกลแบบปรบัได ้การปิดดว้ยตนเองของวงจรไฮดรอลกิอสิระส าหรบัการด าเนินการบ ารุงรกัษา
อยา่งปลอดภยั นอกจากนี้ ระบบกนัสะเทอืนเพื่อความปลอดภยัทางกลจะปล่อยแรงดนัไฮดรอลิ
กของโรเตอรใ์นกรณีทีบ่ลอ็ก.
CRISTINA สามารถใชร้่วมกบัหวัขบัตรงทีม่คีวามกว้าง 100 ซม. ซึ่งใหก้ารผสมผสานที่แตกต่าง
กนัส าหรบัชิ้นส่วนตดั ใบมดี หรอืค้อน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัรุ่นส่วนขยาย โรเตอร์แบบเกลยีวช่วยให้
สามารถหมนุได ้2 ทศิทางและหมนุไดถ้งึ 200° จงึมัน่ใจไดถ้งึประสทิธภิาพสงูสดุ.
นอกจากนัน้แล้ว ยงัมแีท่งป้องกนัความเสีย่งส าหรบัการตดัไมพุ้่มสูงถงึ 1.5 ซม. CRISTINA ยงั
ช่วยใหท้ าความสะอาดคนู ้าและช่องทางขา้งถนนไดด้ว้ยตวัตดัคนู ้า ประสทิธภิาพสูงของอุปกรณ์นี้
มาจากการใช้มอเตอร์ไฮดรอลกิ ซึ่งเป็นทางออกทีด่สี าหรบัการขบัเคลื่อนอุปกรณ์เสรมิเฉพาะที่
ท างานกบัสว่นต่อขยายสงู.
รุ่นมาตรฐานของ CRISTINA ตดิตัง้ชุดควบคมุไฮดรอลกิพรอ้มคนัโยกควบคุมเดีย่ว ระบบทีเ่รยีบ
ง่ายและเชื่อถอืได ้เพือ่เพิม่ความเรว็และลดความซบัซ้อนในการเคลื่อนไหว จอยสติ๊กไฟฟ้าเปิด/
ปิดมใีหบ้รกิารตามการสัง่ซือ้



คณุสมบติัพิเศษ
SPIRAL ROTOR
ต าแหน่งเกลยีวของแกนตดัชว่ยให้ดดู
ซบัพลงังานไดน้้อยลง ไม่ใหห้มุนกลบั 
ชว่ยลดความเสีย่งของการแตกหกัโดย
ไม่ไดต้ัง้ใจ

HYDRAULIC CIRCUIT SHUT OFF
วงจรไฮดรอลิกสามารถปิดกัน้ด้วยวาล์วปิด 
ซึ่งช่วยให้ผู้ใชส้ามารถด าเนินการบ ารุงรกัษา
ไดอ้ย่างปลอดภยั

ADJUSTABLE MECHANIC 
SHOCK ABSORBER
ระบบป้องกนัหวัตดัเมื่อมสีิง่กดี
ขวางโดยบงัเอญิ



คุณสมบัตพิเิศษ

GEAR PUMP
ปัม๊เกยีร์มขีนาดกะทดัรดัและป้องกนัไม่ให้รบกวนการ
ท างานและใชร้ะบบส่งก าลงัแบบขบัตรง วาล์วนิรภยัจะ
เขา้มาแทรกแซงเพื่อคายประจุหากโรเตอรถ์กูปิดกัน้

HARDENED STEEL PLUGS
ปลัก๊กราวด์และบูชเหลก็ชุบแขง็เพื่อความทนทานต่อ
การสกึหรอทีม่ากขึน้

OVER CENTER SAFETY SYSTEM
วาล์วที่วางอยู่บนกระบอกสูบของแขนแรกท าให้
สามารถอยู่ในต าแหน่งทีก่ าหนดได้อย่างแม่นย า ท าให้
มัน่ใจได้ว่าการตดัที่แม่นย าแม้ในระยะเวลานาน เช่น 
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด วาล์วยังท าหน้าที่ เป็น
ระบบความปลอดภัย ท าให้แขนอยู่ในต าแหน่งและ
หลกีเลีย่งความผดิพลาดกะทนัหนั



TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น) CRISTINA 460 CRISTINA 560 

ก ำลงัแทรกเตอร์ น ้ำหนัก 2000 Kgs 2500 Kgs

Min. wheel track 170 cm 180 cm

ตดักว้ำง 100 cm 100 cm

ระบบใบมีดตดั Hammer 01 Hammer 01

Max. extension 460 CM 560 CM

ก ำลงัแทรกเตอรข์ัน่ต ำ่ 40 HP 60 HP

ตดัสูงสุด 2 CM 2 CM

น ้ำหนัก 440 Kgs 485 Kgs

Heat exchanger - Kit stabilizer with 3-point hitch connection

รุ่น CRISTINA - Serie

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น PALMA - Serie



PALMA - Serie

PALMA คอืเครื่องตดัหญ้าแบบมอือาชพีทีเ่หมาะส าหรบัการตดัหญ้า ไมพุ้่ม และพุ่มไม้ ทัง้
ในสนามและส าหรบัการบ ารุงรกัษาถนน มใีห้เลอืก 3 รุ่น 500, 600 และ 720 T ส่วนหลงัมี
ส่วนขยายแบบยืดหดได้เพื่อการขยายงานที่ดยีิ่งขึ้น สามารถใช้ร่วมกบัรถแทรกเตอร์ที่มี
ก าลงั 60 ถงึ 80 แรงมา้ โดยมนี ้าหนกัขัน้ต ่า 2.800 กก. และตดิตามลอ้ขัน้ต ่า 2.000 มม.
เพื่อให้มัน่ใจถึงประสิทธิภาพสูงด้วยส่วนต่อขยายสูงสุด 7,2 ม. แขนกลที่ทนทานและ
ระบบไฮดรอลกิเฉพาะจึงเป็นสิง่จ าเป็น ระบบความปลอดภยัรวมถงึระบบไฮดรอลกิพร้อม
โช้คอพัแบบไฮโดรนิวแมติกแบบปรบัได้ การปิดแบบแมนนวลของวงจรไฮดรอลกิส าหรบั
การด าเนินการบ ารุงรกัษาอย่างปลอดภยั จนถงึระบบความปลอดภยักนักระแทกทางกลที่
ปล่อยแรงดนัไฮดรอลกิของโรเตอรใ์นกรณีทีบ่ลอ็ก.
PALMA สามารถใช้ร่วมกบัหวัขบัสายพานแบบต่างๆ ที่มีความกว้าง 120 ซม. ซึ่งมีการ
ผสมผสานทีแ่ตกต่างกนัส าหรบัชิน้ส่วนตดั ใบมดี หรอืค้อน โรเตอร์แบบเกลยีวช่วยให้หมุน
ได ้2 ทศิทางและฟังกช์นัลอยตวัไดถ้งึ 2200 รอบ จงึมัน่ใจไดถ้งึประสทิธภิาพสงูสุด.
นอกจากหวัไมแ้บบทีม่มีาแลว้ยงัมสี าหรบัตดัไมพุ้่มสงูถงึ 1.5 ซม. และอุปกรณ์ยดึส าหรบัตดั
กิง่ที่สูงถึง 10 ซม. MARGHERITA ยงัช่วยให้ท าความสะอาดคูน ้าและร่องน ้าข้างถนนได้
ด้วยตวัตัดคูน ้า ประสิทธิภาพสูงของอุปกรณ์นี้มาจากการใช้มอเตอร์ไฮดรอลกิ ซึ่งเป็น
ทางออกทีด่สี าหรบัการขบัเคลื่อนอุปกรณ์เสรมิเฉพาะทีท่ างานกบัส่วนต่อขยายสงู



คณุสมบติัพิเศษ

SPIRAL ROTOR
ต าแหน่งเกลยีวของแกนตดัชว่ยให้
ดดูซบัพลงังานไดน้้อยลง ไม่ให้
หมุนกลบั ชว่ยลดความเสีย่งของ
การแตกหกัโดยไม่ไดต้ัง้ใจ

HYDRAULIC CIRCUIT SHUT OFF
วงจรไฮดรอลกิสามารถปิดกัน้ดว้ยวาล์วปิด ซึ่ง
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถด าเนินการบ ารุงรกัษาได้
อย่างปลอดภยั



คณุสมบติัพิเศษ

GEAR PUMP
ปัม๊เกียร์มีขนาดกะทัดรัดและป้องกันเพื่อไม่ให้รบกวนการ
ท างาน และใชว้าลว์นิรภยัซึง่จะเขา้ไปแทรกแซงการคายประจุ
หากโรเตอรถ์กูบลอ็ก สามารถเป็นไดส้องประเภท:
1.ขบัตรง;
2.ผา่นสายพาน.

HYDROPNEUMATIC SAFETY SYSTEM
อุปกรณ์ความปลอดภยัสองชัน้จะท างานเมื่อแขนชนกบัสิง่กดี
ขวาง: การป้องกันครัง้แรกประกอบด้วยโช้คอัพตัวสะสม
ไนโตรเจน หากยงัไม่เพยีงพอ วาลว์ระบายจะชว่ยให้หมุนแขน
ไปขา้งหลงัได ้90°



คณุสมบติัพิเศษ

CFS (CONTOUR FOLLOWING SYSTEM)
ระบบนี้อนุญาตให้ "ลอย" ของแขน ตามโปร
ไฟล์ของพื้น โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับส่วน
ควบคุม หลงัจากจดจ าต าแหน่งของแขนแล้ว 
เครื่ องจะปรับ ให้ เข้ากับรูปแบบพื้นโ ดย
อตัโนมตัิตามความไม่สม ่าเสมอ ด้วยการใช้
ตัวสะสมไนโตรเจนแบบอัดแรงดัน แรงขับ
ของแขนบนระบบไฮดรอลกิจะถ่วงดุล และยิ่ง
แขนท างานมากเท่าใด ระบบก็ยิ่งต้องการ
แรงดนัยอ้นกลบัมากขึน้เท่านัน้

HARDENED STEEL PLUGS
ปลัก๊กราวด์และบูชเหล็กชุบแข็งเพื่อความ
ทนทานต่อการสกึหรอทีม่ากขึน้



TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น) PALMA 600 

ก ำลงัแทรกเตอร์ น ้ำหนัก 3000 Kgs

Min. wheel track 220 cm

ตดักว้ำง 120 cm

ระบบใบมีดตดั Hammer 01

Max. extension 610 CM

ก ำลงัแทรกเตอร์ 70 HP

ตดัสูงสุด Ø 2 CM

น ้ำหนัก 820 Kgs

Heat exchanger - Kit stabilizer with 3-point hitch connection

รุ่น PALMA - Serie

ข้อมูลทำงเทคนิค



บริษทั แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั
ท่ีอยู ่: 716 หมู่ 5 ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดั
นครรำชสีมำ 30000 โทร.092-9466589


