


HONDA GP-160V

เครื่องตดัหญ้าพร้อมเกียร์กลและคลตัช์ไฮดรอลิก PowerSafe® ก าลงั 4,8 แรงม้า ตดัได้กว้าง

สงูสุด 100 ซม ความสามารถรอบดา้นของเครื่องสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ตลอด

ทัง้ปี ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน.ตดัหญ้าเพื่ออาหารสตัวด์า้น ปศุสตัว ์ก าจดัวชัพชืในสนามและสวนผลไม้

การบ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวและสวนส่วนตัว ท าความสะอาดพื้นที่รกร้าง เครื่องตัดหญ้า 614 

PowerSafe® สามารถใชไ้ดก้บัผูใ้ชท้ีห่ลากหลาย ตัง้แตเ่กษตรกรผูท้ างานอดเิรกไปจนถึงบุคคลทัว่ไป

และผูด้แูลพืน้ทีส่เีขยีว. คลตัชไ์ฮดรอลกิ PowerSafe® ซึ่งไดร้บัการจดสทิธบิตัรและเป็นเอกสทิธิข์อง

กลุ่ม BCS ยงัรบัประกนัความน่าเชื่อถอื ความสะดวกสบายสงูสุด และความปลอดภยัโดยรวมส าหรบั

ผูป้ฏบิตังิาน

รถตดัหญ้า BCS 614 POWER SAFE



เครื่องยนต์ HONDA GP-160V

เช้ือเพลิง เบนซนิ
ระบบสตารท์ Recoil

ก าลงัเคร่ืองยนต์ 3.6 กโิลวตัต ์ 4.8 แรงมา้
ความจถุงัน ้ามนั 3.1 ลติร
อตัราส้ินเปลือง
น ้ามนัเช้ือเพลิง 1.4 ลติร/ชัว่โมง

ระบบเกียร์
เดนิหน้า 1 เกยีร ์
ถอยหลงั 1 เกยีร์

ความเรว็เกียรเ์ดินหน้า
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 2.68 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ความเรว็เกียรถ์อยหลงั
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.05 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ขนาดล้อ 4.00-8 นิ้ว
ระบบเบรก -

รอบเคร่ือง
3600 รอบ/นาท ี

ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ
น ้าหนัก 62 กโิลกรมั

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740รถตดัหญ้า BCS 614 POWER SAFE



ระบบคลัตช์  Power Safe® แผ่นคลัตช์น ้ ามันติดตัง้กับ
เครือ่งยนต์ ได้รบัสทิธบิตัรและเป็นเอกสทิธิข์องกลุ่ม BCS ทีต่ดิตัง้ในตวั
ผลติภณัฑข์อง BCS ทุกตวันอกเหนือจากตามมาตราฐาน EN709/A4

PowerSafe® 



PowerSafe® 
ความปลอดภยั
✓ เครือ่งจะหยุดทนัทหีากปล่อยมอืจบั อยา่งไรกต็ามเครื่องยนต์

ยงัคงท างานต่อ
✓ ระบบ Desmodromic แบบคูเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งกลบัมา

ท างานต่อโดยไมต่ัง้ใจ
ความเช่ือถือได้
✓ คลตัชไ์ฮดรอลิกท่ีไมต่อ้งบ ำรุงรกัษำ
✓ ระยะเวลำไม ่จ ำกดั ในทำงปฏิบตัิแมว้่ำจะถกูเนน้ดว้ยกำรสลบักำร

เคลื่อนไหวหรอืสิ่งท่ีมีควำมเฉ่ือยสงู
ประสิทธิภาพ
✓ ไมร่อ้นเกินไปแมว้่ำจะท ำงำนเป็นเวลำนำน
✓ ไมม่ีประสิทธิภำพลดลงท่ีอณุหภมูิกำรท ำงำนใด ๆ
ความสะดวกสบาย
✓ กำรมีสว่นรว่มที่ออ่นโยนและกำ้วหนำ้ของคนัคลตัชร์วมทัง้แรงที่

นอ้ยท่ีสดุเพ่ือใหค้นัโยก    นิรภยักด
✓ ก ำจดักำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ส  ำหรบักำรสตำรท์เครือ่งยนต์
การประกัน
✓ รบัประกนั 5 ปีส  ำหรบัชดุคลตัช ์PowerSafe®ทัง้หมด



อปุกรณ์เสริมต่อพ่วง

Cutter Bars Laser 

Cutter Bars Cut Fingers





HONDA GX-270

รถตดัหญ้า BCS 618 POWER SAFE

เครื่องตดัหญา้พรอ้มเกียรก์ลและคลตัชไ์ฮดรอลกิ PowerSafeก าลงัสงูสดุ 8.6แรงมา้ ความกวา้งในการ
ตดัสงูสดุ 135ซม. ความสามารถรอบดา้นของเครื่องตดัหญา้ BCS 618 PowerSafeช่วยใหล้กูคา้ของ
เราสามารถตอบสนองความตอ้งการไดต้ลอดทัง้ปี ท่ีเก่ียวขอ้งกบั:
- การตดัหญา้ส าหรบัอาหารสตัว์
- การก าจดัวชัพืชระหวา่งแปลงของไรแ่ละสวนผลไม้
- การบ ารุงรกัษาพืน้ท่ีสีเขียวและสวนสว่นต่างๆ
- การท าความสะอาดพืน้ท่ีรกรา้ง
ดว้ยเฟืองทา้ยพรอ้มตวัลอ็คท่ีเอือ้ต่อความคลอ่งตวัและความสะดวกในการใชง้าน เครื่องตัดหญา้ 618 
PowerSafeท างานไดดี้ทกุประเภทและสามารถใชง้านไดโ้ดยผูใ้ชท่ี้หลากหลาย: ตัง้แต่งานอดิเรกไป
จนถึงเกษตรกรมืออาชีพ 
คลตัชไ์ฮดรอลกิ PowerSafeซึง่ไดร้บัการจดสทิธิบตัรและเป็นเอกสทิธ์ิของกลุม่ BCS ยงัรบัประกนัความ
น่าเช่ือถือ ความสะดวกสบายสงูสดุ และความปลอดภยัโดยรวมส าหรบัผูป้ฏิบตัิงาน



เครื่องยนต์ HONDA GX270 V ALPS

เชือ้เพลงิ เบนซนิ
ระบบสตารท์ Recoil

ก าลงัเครือ่งยนต์ 6.3 กโิลวตัต ์ 8.6 แรงมา้
ความจุถงัน ้ามนั -

แฮนดบ์าร์
ตดิตัง้บนบลอ็กเงยีบ ปรบัระดบัความ

สงูไดแ้ละดา้นขา้ง

ระบบเกยีร์
เดนิหน้า 3 เกยีร ์
ถอยหลงั 3 เกยีร์

ความเรว็เกยีรเ์ดนิหน้า
(กโิลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.01 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 2.33 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 3.43 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ความเรว็เกยีรถ์อยหลงั
(กโิลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.06 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 2.94 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 3.61 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ขนาดลอ้ 16X6.5-8 นิ้ว
ระบบเบรก -

รอบPTO 990 รอบ/นาที
น ้าหนกั -

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740รถตดัหญ้า BCS 618 POWER SAFE



ระบบคลัตช์  Power Safe® แผ่นคลัตช์น ้ ามันติดตัง้กับ
เครือ่งยนต์ ได้รบัสทิธบิตัรและเป็นเอกสทิธิข์องกลุ่ม BCS ทีต่ดิตัง้ในตวั
ผลติภณัฑข์อง BCS ทุกตวันอกเหนือจากตามมาตราฐาน EN709/A4

PowerSafe® 



PowerSafe® 
ความปลอดภยั
✓ เครือ่งจะหยุดทนัทหีากปล่อยมอืจบั อยา่งไรกต็ามเครื่องยนต์

ยงัคงท างานต่อ
✓ ระบบ Desmodromic แบบคูเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งกลบัมา

ท างานต่อโดยไมต่ัง้ใจ
ความเช่ือถือได้
✓ คลตัชไ์ฮดรอลิกท่ีไมต่อ้งบ ารุงรกัษา
✓ ระยะเวลาไม ่จ ากดั ในทางปฏิบตัิแมว้่าจะถกูเนน้ดว้ยการสลบัการ

เคลื่อนไหวหรอืสิ่งท่ีมีความเฉ่ือยสงู
ประสิทธิภาพ
✓ ไมร่อ้นเกินไปแมว้่าจะท างานเป็นเวลานาน
✓ ไมม่ีประสิทธิภาพลดลงท่ีอณุหภมูิการท างานใด ๆ
ความสะดวกสบาย
✓ การมีสว่นรว่มที่ออ่นโยนและกา้วหนา้ของคนัคลตัชร์วมทัง้แรงที่

นอ้ยท่ีสดุเพ่ือใหค้นัโยก    นิรภยักด
✓ ก าจดัการด าเนินการเบือ้งตน้ส  าหรบัการสตารท์เครือ่งยนต์
การประกัน
✓ รบัประกนั 5 ปีส  าหรบัชดุคลตัช ์PowerSafe®ทัง้หมด



อปุกรณ์เสริมต่อพ่วง

Cutter Bars Laser 

Cutter Bars Cut Fingers



Benzine

630 WS Power Safe



HONDA GX-340

รถตดัหญ้า BCS 630 POWER SAFE

เครือ่งตดัหญา้พรอ้มเกยีรก์ลและคลตัชร์ะบบไฮดรอลกิส์ ก าลงัสงูสุด 10.7 แรงมา้ ความกวา้ง
ในการตดัสงูสุด 210 ซม. ความสามารถของเครือ่งตดัหญา้ชว่ยใหล้กูคา้สามารถตอบสนอความ
ตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัหญา้อาหารสตัวก์ารก าจดัวชัพชืระหวา่งแถวของไร่และสวนผลไม้
การบ ารุงรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีส่่วนตวัการท าความสะอาดพืน้ทีร่กรา้งและไดต้ลอดทัง้ปี.
อปุกรณ์เฉพาะเช่น:
-EasyDrive® ยอ้นกลบัอย่างรวดเรว็ดว้ยระบบกลไกจกัรกลไฮโดร
-ชุดคลตัชพ์วงมาลยั/เบรกทีล่อ้สองลอ้
-ชุดลดแรงตงึในอ่างน ้ามนั
ทีอ่ านวยความสะดวกในการเคลือ่นยา้ยบนทางลาดชนัมาก
630 WS EasyDrive เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบมอือาชพีขัน้สงูส าหรบัเกษตรกรมอือาชพีและ
ผูด้แูลพืน้ทีส่เีขยีวคลตัชไ์ฮดรอลกิ PowerSafe®ซึง่ไดร้บัการจดสทิธบิตัรและเป็นเอกสทิธิข์อง
กลุ่ม BCS ยงัรบัประกนัความน่าเชือ่ถอื ความสะดวกสบายสงูสุด และความปลอดภยัโดยรวม
ส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน



เครื่องยนต์ HONDA GX340 ALPS
เชือ้เพลงิ เบนซนิ

ระบบสตารท์ Recoil
ก าลงัเครือ่งยนต์ 8 กโิลวตัต ์ 10.7 แรงมา้
ความจุถงัน ้ามนั -

คลตัช์
Power Safe® พรอ้มแผน่ดสิก์

หลายแผน่ในอา่งน ้ามนั

ระบบเกยีร์
เดนิหน้า 3 เกยีร ์
ถอยหลงั 3 เกยีร์

ความเรว็เกยีรเ์ดนิหน้า
(กโิลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.31 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 3.05 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.48 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ความเรว็เกยีรถ์อยหลงั
(กโิลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.38 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 3.21 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.72 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ขนาดลอ้ 5.0-10 นิ้ว
ระบบเบรก เบรกมอื/เบรกซา้ย-ขวา

รอบPTO 990 รอบ/นาที
น ้าหนกั -

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740รถตดัหญ้า BCS 630 POWER SAFE



ขนาดและมิติของตวัรถ

ความกวา้งสงูสดุ (ไม่รวมอปุกรณ์เสรมิ)
- มลีอ้ 5.0-10: 889 มม.
- มลีอ้ 5.0-10 + Super Bite: 1159 มม.
- มลีอ้ 21x11.00-8 Terra Tyre: 1060 มม.
- มลีอ้ 20x8.00-10 Lug Tyre (ขอบแคบ): 730 มม.
- มลีอ้ 20x8 .00-10 ยางดงึ: 889 มม.
- มลีอ้ 20x8.00-10 สวน: 889 มม.
- พรอ้มลอ้เหลก็ 3x300: 1070 มม.
- พรอ้มลอ้เหลก็ 4x400: 1230 มม.



ระบบคลตัช ์ Power Safe® แผน่คลตัช์น ้ามนัตดิตัง้กบัเครื่องยนต ์
ได้รบัสทิธิบตัรและเป็นเอกสทิธิข์องกลุ่ม BCS ที่ติดตัง้ในตัวผลิตภณัฑ์ของ 
BCS ทุกตวันอกเหนือจากตามมาตราฐาน EN709/A4

PowerSafe® 



PowerSafe® 
ความปลอดภยั
✓ เครือ่งจะหยุดทนัทหีากปล่อยมอืจบั อยา่งไรกต็ามเครื่องยนต์

ยงัคงท างานต่อ
✓ ระบบ Desmodromic แบบคูเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งกลบัมา

ท างานต่อโดยไมต่ัง้ใจ
ความเช่ือถือได้
✓ คลตัชไ์ฮดรอลิกท่ีไมต่อ้งบ ำรุงรกัษำ
✓ ระยะเวลำไม ่จ ำกดั ในทำงปฏิบตัิแมว้่ำจะถกูเนน้ดว้ยกำรสลบักำร

เคลื่อนไหวหรอืสิ่งท่ีมีควำมเฉ่ือยสงู
ประสิทธิภาพ
✓ ไมร่อ้นเกินไปแมว้่ำจะท ำงำนเป็นเวลำนำน
✓ ไมม่ีประสิทธิภำพลดลงท่ีอณุหภมูิกำรท ำงำนใด ๆ
ความสะดวกสบาย
✓ กำรมีสว่นรว่มที่ออ่นโยนและกำ้วหนำ้ของคนัคลตัชร์วมทัง้แรงที่

นอ้ยท่ีสดุเพ่ือใหค้นัโยก    นิรภยักด
✓ ก ำจดักำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ส  ำหรบักำรสตำรท์เครือ่งยนต์
การประกัน
✓ รบัประกนั 5 ปีส  ำหรบัชดุคลตัช ์PowerSafe®ทัง้หมด



ระบบขับขีE่ASYDRIVE®

ระบบ EasyDrive ยอ้นกลบัของกลไกไฮโดรแมคคานิคอลทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร
เป็นนวตักรรมทีช่่วยใหส้ามารถเคลือ่นเครือ่งไปขา้งหน้าและขา้งหลงัโดยไม่ตอ้งใช้
การควบคมุคลตัชข์องเครือ่งยนต ์แต่เพยีงแคค่วบคมุการท างานบนแฮนดบ์าร์ .
ซึง่ช่วยใหม้แีรงบดิสงูสดุและปกป้องเกยีรไ์ดเ้สมอ ในขณะทีล่ดการบ ารงุรกัษาและ
เพิม่อายกุารใชง้านของเครือ่งจกัร



STEERING คลตัช์

กลไกเดมิทีเ่ป็นอสิระควบคมุพวงมาลยัเบรคคลทัชพ์วงมาลยัทัง้หมดอยู่ในทัง้สองลอ้
ผา่นสองจอยสติก๊บนลกูบดิแฮนดบ์าร.์
สิง่นี้ท าใหเ้ครือ่งตดัหญา้ WS 630 มคีวามเสถยีรทีย่อดเยีย่มบนภมูปิระเทศทีส่งูชนั 
ความหมายคอื
- ความสะดวกสบายในการบงัคบัเลีย้วสงูสดุ ควบคมุงา่ย
- สมบรูณ์แบบของเครือ่ง:



อปุกรณ์เสริมต่อพ่วง

Cutter Bars Laser 

Cutter Bars Cut Fingers





HONDA GX270V

รถตดัหญ้า BCS 728 POWER SAFE G

รถแทรกเตอร์สองลอ้อเนกประสงคแ์บบพลิกกลบัไดพ้ร้อมคลตัชไ์ฮดรอลิก
PowerSafe® ก ำลงัสูงสุด 9.5 แรงมำ้ | ควำมกวำ้งไถพรวนสูงสุด 66 ซม.
ควำมอเนกประสงคข์องรถแทรกเตอร์สองลอ้ BCS PowerSafe® ช่วยใหส้ำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนดิน กำรดูแลสวน กำรบ ำรุงรักษำ
สนำมหญำ้ กำรตดัหญำ้ระหว่ำงแถวในไร่และสวนผลไม ้หรือในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีกำร
เพำะปลูกตลอดทั้งปี BCS 728 Power Safeจึงท ำงำนไดดี้ทุกประเภทและสำมำรถใช้
งำนไดห้ลำกหลำย : ตั้งแต่งำนอดิเรกไปจนถึงเกษตรกรมืออำชีพ และจำกบุคคล
ทัว่ไปไปจนถึงผูดู้แลพ้ืนท่ีสีเขียว คลตัชไ์ฮดรอลิก PowerSafe®ซ่ึงไดรั้บกำรจด
สิทธิบตัรและเป็นเอกสิทธ์ิของกลุ่ม BCS ยงัรับประกนัควำมน่ำเช่ือถือ ควำม
สะดวกสบำยสูงสุด และควำมปลอดภยัโดยรวมส ำหรับผูป้ฏิบติังำน



ขนาดและมิติของตวัรถ

•ควำมกวำ้ง ต ่ำสดุ / สงูสดุ (ไม่รวมอปุกรณ์)
- พรอ้มลอ้ขนำด 4.00-8: 435 mm

- พรอ้มลอ้ขนำด 4.0-10: 466 / 538 mm

- พรอ้มลอ้ขนำด 6.5/80-12 และตวัขยำยระยะลอ้: 680 / 777 mm

- พรอ้มลอ้กรงเหลก็ Ø cm 43 : 435 mm



เครื่องยนต์ HONDA GX270V

เช้ือเพลิง เบนซนิ
ระบบสตารท์ Recoil

ก าลงัเคร่ืองยนต์ 6.3 กโิลวตัต ์ 8.5 แรงมำ้
ความจถุงัน ้ามนั 3.1 ลติร
อตัราส้ินเปลือง
น ้ามนัเช้ือเพลิง 1.7 ลติร/นำที

ระบบเกียร์
เดนิหน้ำ 3 เกยีร ์
ถอยหลงั 3 เกยีร์

ความเรว็เกียรเ์ดินหน้า
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.14 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 2.63 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 3.88 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ความเรว็เกียรถ์อยหลงั
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.20 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 2.77 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.08 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ขนาดล้อ 6.5/80-12 นิ้ว
ระบบเบรก Parking brake

รอบเคร่ือง 3600 รอบ/นำที
น ้าหนักรถ 82 กโิลกรมั

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740รถตดัหญ้า BCS 728 POWER SAFE



ระบบคลัตช์  Power Safe® แผ่นคลัตช์น ้ ำมันติดตัง้กับ
เครือ่งยนต์ ได้รบัสทิธบิตัรและเป็นเอกสทิธิข์องกลุ่ม BCS ทีต่ดิตัง้ในตวั
ผลติภณัฑข์อง BCS ทุกตวันอกเหนือจำกตำมมำตรำฐำน EN709/A4

PowerSafe® 



PowerSafe® 
ความปลอดภยั
✓ เครือ่งจะหยุดทนัทหีำกปล่อยมอืจบั อยำ่งไรกต็ำมเครื่องยนต์

ยงัคงท ำงำนต่อ
✓ ระบบ Desmodromic แบบคูเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งกลบัมำ

ท ำงำนต่อโดยไมต่ัง้ใจ
ความเช่ือถือได้
✓ คลตัชไ์ฮดรอลิกท่ีไมต่อ้งบ ำรุงรกัษำ
✓ ระยะเวลำไม ่จ ำกดั ในทำงปฏิบตัิแมว้่ำจะถกูเนน้ดว้ยกำรสลบักำร

เคลื่อนไหวหรอืสิ่งท่ีมีควำมเฉ่ือยสงู
ประสิทธิภาพ
✓ ไมร่อ้นเกินไปแมว้่ำจะท ำงำนเป็นเวลำนำน
✓ ไมม่ีประสิทธิภำพลดลงท่ีอณุหภมูิกำรท ำงำนใด ๆ
ความสะดวกสบาย
✓ กำรมีสว่นรว่มที่ออ่นโยนและกำ้วหนำ้ของคนัคลตัชร์วมทัง้แรงที่

นอ้ยท่ีสดุเพ่ือใหค้นัโยก    นิรภยักด
✓ ก ำจดักำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ส  ำหรบักำรสตำรท์เครือ่งยนต์
การประกัน
✓ รบัประกนั 5 ปีส  ำหรบัชดุคลตัช ์PowerSafe®ทัง้หมด



อปุกรณ์เสริมต่อพ่วง

ตัดหญ้าไถ ยกแปลง

ตัดหญ้า ขัดพืน้

พรวนดนิป่ันดนิ



Benzine

630 WS Power Safe



HONDA GX-340

รถตดัหญ้า BCS 630 POWER SAFE

เครือ่งตดัหญา้พรอ้มเกยีรก์ลและคลตัชร์ะบบไฮดรอลกิส์ ก าลงัสงูสุด 10.7 แรงมา้ ความกวา้ง
ในการตดัสงูสุด 210 ซม. ความสามารถของเครือ่งตดัหญา้ชว่ยใหล้กูคา้สามารถตอบสนอความ
ตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัหญา้อาหารสตัวก์ารก าจดัวชัพชืระหวา่งแถวของไร่และสวนผลไม้
การบ ารุงรกัษาพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีส่่วนตวัการท าความสะอาดพืน้ทีร่กรา้งและไดต้ลอดทัง้ปี.
อปุกรณ์เฉพาะเช่น:
-EasyDrive® ยอ้นกลบัอย่างรวดเรว็ดว้ยระบบกลไกจกัรกลไฮโดร
-ชุดคลตัชพ์วงมาลยั/เบรกทีล่อ้สองลอ้
-ชุดลดแรงตงึในอ่างน ้ามนั
ทีอ่ านวยความสะดวกในการเคลือ่นยา้ยบนทางลาดชนัมาก
630 WS EasyDrive เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบมอือาชพีขัน้สงูส าหรบัเกษตรกรมอือาชพีและ
ผูด้แูลพืน้ทีส่เีขยีวคลตัชไ์ฮดรอลกิ PowerSafe®ซึง่ไดร้บัการจดสทิธบิตัรและเป็นเอกสทิธิข์อง
กลุ่ม BCS ยงัรบัประกนัความน่าเชือ่ถอื ความสะดวกสบายสงูสุด และความปลอดภยัโดยรวม
ส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน



เครื่องยนต์ HONDA GX340 ALPS

เชือ้เพลงิ เบนซนิ
ระบบสตารท์ Recoil

ก าลงัเครือ่งยนต์ 8 กโิลวตัต ์ 10.7 แรงมา้
ความจุถงัน ้ามนั -

คลตัช์
Power Safe® พรอ้มแผน่ดสิก์

หลายแผน่ในอา่งน ้ามนั

ระบบเกยีร์
เดนิหน้า 3 เกยีร ์
ถอยหลงั 3 เกยีร์

ความเรว็เกยีรเ์ดนิหน้า
(กโิลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.31 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 3.05 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.48 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ความเรว็เกยีรถ์อยหลงั
(กโิลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.38 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 3.21 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.72 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ขนาดลอ้ 5.0-10 นิ้ว
ระบบเบรก เบรกมอื/เบรกซา้ย-ขวา

รอบPTO 990 รอบ/นาที
น ้าหนกั -

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740รถตดัหญ้า BCS 630 POWER SAFE



ขนาดและมิติของตวัรถ

ความกวา้งสงูสดุ (ไม่รวมอปุกรณ์เสรมิ)
- มลีอ้ 5.0-10: 889 มม.
- มลีอ้ 5.0-10 + Super Bite: 1159 มม.
- มลีอ้ 21x11.00-8 Terra Tyre: 1060 มม.
- มลีอ้ 20x8.00-10 Lug Tyre (ขอบแคบ): 730 มม.
- มลีอ้ 20x8 .00-10 ยางดงึ: 889 มม.
- มลีอ้ 20x8.00-10 สวน: 889 มม.
- พรอ้มลอ้เหลก็ 3x300: 1070 มม.
- พรอ้มลอ้เหลก็ 4x400: 1230 มม.



ระบบคลตัช ์ Power Safe® แผน่คลตัช์น ้ามนัตดิตัง้กบัเครื่องยนต ์
ได้รบัสทิธิบตัรและเป็นเอกสทิธิข์องกลุ่ม BCS ที่ติดตัง้ในตัวผลิตภณัฑ์ของ 
BCS ทุกตวันอกเหนือจากตามมาตราฐาน EN709/A4

PowerSafe® 



PowerSafe® 
ความปลอดภยั
✓ เครือ่งจะหยุดทนัทหีากปล่อยมอืจบั อยา่งไรกต็ามเครื่องยนต์

ยงัคงท างานต่อ
✓ ระบบ Desmodromic แบบคูเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งกลบัมา

ท างานต่อโดยไมต่ัง้ใจ
ความเช่ือถือได้
✓ คลตัชไ์ฮดรอลิกท่ีไมต่อ้งบ ำรุงรกัษำ
✓ ระยะเวลำไม ่จ ำกดั ในทำงปฏิบตัิแมว้่ำจะถกูเนน้ดว้ยกำรสลบักำร

เคลื่อนไหวหรอืสิ่งท่ีมีควำมเฉ่ือยสงู
ประสิทธิภาพ
✓ ไมร่อ้นเกินไปแมว้่ำจะท ำงำนเป็นเวลำนำน
✓ ไมม่ีประสิทธิภำพลดลงท่ีอณุหภมูิกำรท ำงำนใด ๆ
ความสะดวกสบาย
✓ กำรมีสว่นรว่มที่ออ่นโยนและกำ้วหนำ้ของคนัคลตัชร์วมทัง้แรงที่

นอ้ยท่ีสดุเพ่ือใหค้นัโยก    นิรภยักด
✓ ก ำจดักำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ส  ำหรบักำรสตำรท์เครือ่งยนต์
การประกัน
✓ รบัประกนั 5 ปีส  ำหรบัชดุคลตัช ์PowerSafe®ทัง้หมด



ระบบขับขีE่ASYDRIVE®

ระบบ EasyDrive ยอ้นกลบัของกลไกไฮโดรแมคคานิคอลทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร
เป็นนวตักรรมทีช่่วยใหส้ามารถเคลือ่นเครือ่งไปขา้งหน้าและขา้งหลงัโดยไม่ตอ้งใช้
การควบคมุคลตัชข์องเครือ่งยนต ์แต่เพยีงแคค่วบคมุการท างานบนแฮนดบ์าร์ .
ซึง่ช่วยใหม้แีรงบดิสงูสดุและปกป้องเกยีรไ์ดเ้สมอ ในขณะทีล่ดการบ ารงุรกัษาและ
เพิม่อายกุารใชง้านของเครือ่งจกัร



STEERING คลตัช์

กลไกเดมิทีเ่ป็นอสิระควบคมุพวงมาลยัเบรคคลทัชพ์วงมาลยัทัง้หมดอยู่ในทัง้สองลอ้
ผา่นสองจอยสติก๊บนลกูบดิแฮนดบ์าร.์
สิง่นี้ท าใหเ้ครือ่งตดัหญา้ WS 630 มคีวามเสถยีรทีย่อดเยีย่มบนภมูปิระเทศทีส่งูชนั 
ความหมายคอื
- ความสะดวกสบายในการบงัคบัเลีย้วสงูสดุ ควบคมุงา่ย
- สมบรูณ์แบบของเครือ่ง:



อปุกรณ์เสริมต่อพ่วง

Cutter Bars Laser 

Cutter Bars Cut Fingers



Benzine



HONDA GX-390

รถแทรกเตอรB์CS รุ่น 740 เป็นรถแทรกเตอร์สองล้ออเนกประสงค์ทีไ่ดร้บัความนิยม

มากทีสุ่ดในอติาล ีเพราะดว้ยคุณสมบตัทิีส่ามารถพ่วงกบัอุปกรณ์ใชง้านได้มากกว่า 20 ชิน้ 

แทรกเตอร์ BCS รุ่น740 มคีลทัช์ Power Safe® ที่ปลอดภยัใชง้านง่ายโดยไม่ต้องหยุด

เครื่อง เพื่อเปลีย่นเกยีรท์ าใหแ้ทรกเตอร ์BCS รุน่740 เป็นแทรกเตอรท์ีม่คีวามปลอดภยัสงง 

นอกจากน้ีรถแทรกเตอร ์BCS รุ่น 740 ยงัตดิตัง้ระบบเบรคมอื และมเีบรคคง่ส าหรบัคนั

ควบคุมการท างานทัง้2ล้อ ดว้ยตวัเครื่องทีม่ขีนาดกะทดัรดักว่าแทรกเตอรท์้องตลาดทัว่ไป 

จงึเหมาะส าหรบัใชง้านในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ก เช่นในฟารม์ สวนผกั หรอืในพื้นที่ที่

คอ่นขา้งจ ากดั 

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740



เครื่องยนต์ HONDA GX390

เช้ือเพลิง เบนซนิ
ระบบสตารท์ Recoil

ก าลงัเคร่ืองยนต์ 8.7 กโิลวตัต ์ 11.7 แรงมา้
ความจถุงัน ้ามนั 6.1 ลติร
อตัราส้ินเปลือง
น ้ามนัเช้ือเพลิง 3.5 ลติร/ชัว่โมง

ระบบเกียร์
เดนิหน้า 3 เกยีร ์

+ ถอยหลงั 3 เกยีร์

ความเรว็เกียรเ์ดินหน้า
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.26 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 2.92 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.30 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ความเรว็เกียรถ์อยหลงั
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.33 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 3.08 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.53 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ขนาดล้อ 5x10 นิ้ว
ระบบเบรค เบรคคงพ่รอ้มระบบความปลอดภยั

รอบเคร่ือง
3,600 รอบ/นาท ี

ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ
น ้าหนัก 112-132 กโิลกรมั

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740



ระบบคลัตช์  Power Safe® แผ่นคลัตช์น ้ ามันติดตัง้กับ
เครือ่งยนต์ ได้รบัสทิธบิตัรและเป็นเอกสทิธิข์องกลุ่ม BCS ทีต่ดิตัง้ในตวั
ผลติภณัฑข์อง BCS ทุกตวันอกเหนือจากตามมาตราฐาน EN709/A4

PowerSafe® 



PowerSafe® 
ความปลอดภยั
✓ เครือ่งจะหยุดทนัทหีากปล่อยมอืจบั อยา่งไรกต็ามเครื่องยนต์

ยงัคงท างานต่อ
✓ ระบบ Desmodromic แบบคงเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งกลบัมา

ท างานต่อโดยไมต่ัง้ใจ
ความเช่ือถือได้
✓ คลตัชไ์ฮดรอลิกท่ีไมต่อ้งบ ำรุงรกัษำ
✓ ระยะเวลำไม ่จ ำกดั ในทำงปฏิบตัิแมว้่ำจะถกูเนน้ดว้ยกำรสลบักำร

เคลื่อนไหวหรอืสิ่งท่ีมีควำมเฉ่ือยสงู
ประสิทธิภาพ
✓ ไมร่อ้นเกินไปแมว้่ำจะท ำงำนเป็นเวลำนำน
✓ ไมม่ีประสิทธิภำพลดลงท่ีอณุหภมูิกำรท ำงำนใด ๆ
ความสะดวกสบาย
✓ กำรมีสว่นรว่มที่ออ่นโยนและกำ้วหนำ้ของคนัคลตัชร์วมทัง้แรงที่

นอ้ยท่ีสดุเพ่ือใหค้นัโยก    นิรภยักด
✓ ก ำจดักำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ส  ำหรบักำรสตำรท์เครือ่งยนต์
การประกัน
✓ รบัประกนั 5 ปีส  ำหรบัชดุคลตัช ์PowerSafe®ทัง้หมด







YANMAR LN 100

รถแทรกเตอรB์CS รุ่น 740 เป็นรถแทรกเตอร์สองล้ออเนกประสงค์ทีไ่ดร้บัความนิยม

มากทีสุ่ดในอติาล ีเพราะดว้ยคุณสมบตัทิีส่ามารถพ่วงกบัอุปกรณ์ใชง้านได้มากกว่า 20 ชิน้ 

แทรกเตอร์ BCS รุ่น740 มคีลทัช์ Power Safe® ที่ปลอดภยัใชง้านง่ายโดยไม่ต้องหยุด

เครื่อง เพื่อเปลีย่นเกยีรท์ าใหแ้ทรกเตอร ์BCS รุน่740 เป็นแทรกเตอรท์ีม่คีวามปลอดภยัสงง 

นอกจากน้ีรถแทรกเตอร ์BCS รุ่น 740 ยงัตดิตัง้ระบบเบรคมอื และมเีบรคคง่ส าหรบัคนั

ควบคุมการท างานทัง้2ล้อ ดว้ยตวัเครื่องทีม่ขีนาดกะทดัรดักว่าแทรกเตอรท์้องตลาดทัว่ไป 

จงึเหมาะส าหรบัใชง้านในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ก เช่นในฟารม์ สวนผกั หรอืในพื้นที่ที่

คอ่นขา้งจ ากดั 

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740

6.



เครื่องยนต์ YANMAR LN 100

เช้ือเพลิง ดเีซล
ระบบสตารท์ Recoil

ก าลงัเคร่ืองยนต์ 7.5 กโิลวตัต ์ 10 แรงมา้
ความจถุงัน ้ามนั 5.5 ลติร
อตัราส้ินเปลือง
น ้ามนัเช้ือเพลิง 2.1ลติร/ชัว่โมง

ระบบเกียร์
เดนิหน้า 3 เกยีร ์

+ ถอยหลงั 3 เกยีร์

ความเรว็เกียรเ์ดินหน้า
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.26 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 2.92 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.30 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ความเรว็เกียรถ์อยหลงั
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1 = 1.33 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2 = 3.08 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์3 = 4.53 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ขนาดล้อ 5x10 นิ้ว
ระบบเบรค เบรคคงพ่รอ้มระบบความปลอดภยั

รอบเคร่ือง
3,600 รอบ/นาท ี

ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ
น ้าหนัก 112-132 กโิลกรมั

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740

7.



ระบบคลัตช์  Power Safe® แผ่นคลัตช์น ้ ามันติดตัง้กับ
เครือ่งยนต์ ได้รบัสทิธบิตัรและเป็นเอกสทิธิข์องกลุ่ม BCS ทีต่ดิตัง้ในตวั
ผลติภณัฑข์อง BCS ทุกตวันอกเหนือจากตามมาตราฐาน EN709/A4

PowerSafe® 



PowerSafe® 
ความปลอดภยั
✓ เครือ่งจะหยุดทนัทหีากปล่อยมอืจบั อยา่งไรกต็ามเครื่องยนต์

ยงัคงท างานต่อ
✓ ระบบ Desmodromic แบบคงเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งกลบัมา

ท างานต่อโดยไมต่ัง้ใจ
ความเช่ือถือได้
✓ คลตัชไ์ฮดรอลิกท่ีไมต่อ้งบ ำรุงรกัษำ
✓ ระยะเวลำไม ่จ ำกดั ในทำงปฏิบตัิแมว้่ำจะถกูเนน้ดว้ยกำรสลบักำร

เคลื่อนไหวหรอืสิ่งท่ีมีควำมเฉ่ือยสงู
ประสิทธิภาพ
✓ ไมร่อ้นเกินไปแมว้่ำจะท ำงำนเป็นเวลำนำน
✓ ไมม่ีประสิทธิภำพลดลงท่ีอณุหภมูิกำรท ำงำนใด ๆ
ความสะดวกสบาย
✓ กำรมีสว่นรว่มที่ออ่นโยนและกำ้วหนำ้ของคนัคลตัชร์วมทัง้แรงที่

นอ้ยท่ีสดุเพ่ือใหค้นัโยก    นิรภยักด
✓ ก ำจดักำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ส  ำหรบักำรสตำรท์เครือ่งยนต์
การประกัน
✓ รบัประกนั 5 ปีส  ำหรบัชดุคลตัช ์PowerSafe®ทัง้หมด





Benzine

780



HONDA GX390V

รถตดัหญ้า BCS 780 HY POWER SAFE G

BCS 770 HY PowerSafe® เป็นรถไถเดินตาม BCS รุ่นแรกท่ีติดตั้งระบบส่งก าลงั
แบบไฮโดรสแตติกแบบแปรผนัอยา่งต่อเน่ืองดว้ยคนัโยกเดียวบนแฮนดบ์าร์ ผูป้ฏิบติังานสามารถ
เปล่ียนความเร็วและทิศทางของเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง: จึงมีอตัราส่วนจ านวนไม่ส้ินสุด
ส าหรับทุกความตอ้งการในการท างานการควบคุมคนัโยกช่วยให้มัน่ใจไดถึ้งความสะดวกสบาย
ในการใชง้านระดบัสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพลิกกลบับ่อยคร้ัง เช่น ในการ
ดูแลรักษาสนามหญา้ การก าจดัวชัพืช และการใชง้านทัว่ไปของเกษตรกรในสวน แปลงผกัพ้ืนท่ี
การเกษตรทัว่ไปดว้ยความสามารถในการจดัการและความสะดวกในการใชง้าน รถไถเดินตาม 
BCS PowerSafe® ท างานไดดี้ในทุกรูปแบบการใชง้าน และสามารถใชง้านไดโ้ดยผูใ้ชท่ี้
หลากหลาย : ตั้งแต่เกษตรกรชาวสวนไปจนถึงเกษตรกรมืออาชีพ บุคคลทัว่ไปไป
คลตัช์ไฮดรอลกิ PowerSafe®ซ่ึงไดรั้บการจดสิทธิบตัรและเป็นเอกสิทธ์ิของกลุ่ม BCS

ยงัรับประกนัความน่าเช่ือถือ ความสะดวกสบายสูงสุด และความปลอดภยัโดยรวมส าหรับ
ผูป้ฏิบติังาน



ขนาดและมิติของตวัรถ

ความกว้างต ่าสุด/สูงสุด (ไม่มีอุปกรณ์)
• มีลอ้ 5.0-10: 503/575 mm

• มีลอ้ 6.5 / 80-12: 668/790 mm

• มี ลอ้กรงØ ซม. 49 : 450 mm

น า้หนัก (ไม่รวมอุปกรณ์)
•พร้อมเคร่ืองยนต ์GX390V ลอ้ขนาด 5.0-10: น ้าหนกั 138 กก. 



เครื่องยนต์ HONDA GX390V

เช้ือเพลิง เบนซนิ
ระบบสตารท์ Recoil

ก าลงัเคร่ืองยนต์ 8.7 กโิลวตัต ์ 11 แรงมา้
ความจถุงัน ้ามนั 6.1 ลติร
อตัราส้ินเปลือง
น ้ามนัเช้ือเพลิง 3.5 ลติร/ชัว่โมง

ระบบเกียรไ์ฮโดรสแตติก
เดนิหน้า 2 เกยีร ์
ถอยหลงั 2 เกยีร์

ความเรว็เกียรเ์ดินหน้า
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1จาก 0-4.3 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2จาก 0-6.4 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ความเรว็เกียรถ์อยหลงั
(กิโลเมตร/ชัว่โมง)

เกยีร ์1จาก 0-3.9 กโิลเมตร/ชัว่โมง
เกยีร ์2จาก 0-5.7 กโิลเมตร/ชัว่โมง

ขนาดล้อ 6.5/80-12 นิ้ว
ระบบเบรก Parking brake

รอบเคร่ือง 3600 รอบ/นาที
น ้าหนักรถ 138 กโิลกรมั

รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740รถตดัหญ้า BCS 780 HY POWER SAFE G



PowerSafe® 

ระบบคลตัช์  Power Safe® แผ่นคลตัช์น ้ ามนัติดตั้งกับเคร่ืองยนต ์
ไดรั้บสิทธิบตัรและเป็นเอกสิทธ์ิของกลุ่ม BCS ท่ีติดตั้งในตวัผลิตภณัฑข์อง BCS 

ทุกตวันอกเหนือจากตามมาตราฐาน EN709/A4



PowerSafe® 
ความปลอดภยั
✓ เครือ่งจะหยุดทนัทหีากปล่อยมอืจบั อยา่งไรกต็ามเครื่องยนต์

ยงัคงท างานต่อ
✓ ระบบ Desmodromic แบบคูเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งกลบัมา

ท างานต่อโดยไมต่ัง้ใจ
ความเช่ือถือได้
✓ คลตัชไ์ฮดรอลิกท่ีไมต่อ้งบ ำรุงรกัษำ
✓ ระยะเวลำไม ่จ ำกดั ในทำงปฏิบตัิแมว้่ำจะถกูเนน้ดว้ยกำรสลบักำร

เคลื่อนไหวหรอืสิ่งท่ีมีควำมเฉ่ือยสงู
ประสิทธิภาพ
✓ ไมร่อ้นเกินไปแมว้่ำจะท ำงำนเป็นเวลำนำน
✓ ไมม่ีประสิทธิภำพลดลงท่ีอณุหภมูิกำรท ำงำนใด ๆ
ความสะดวกสบาย
✓ กำรมีสว่นรว่มที่ออ่นโยนและกำ้วหนำ้ของคนัคลตัชร์วมทัง้แรงที่

นอ้ยท่ีสดุเพ่ือใหค้นัโยก    นิรภยักด
✓ ก ำจดักำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ส  ำหรบักำรสตำรท์เครือ่งยนต์
การประกัน
✓ รบัประกนั 5 ปีส  ำหรบัชดุคลตัช ์PowerSafe®ทัง้หมด



รถแทรกเตอรเ์อนกประสงค ์BCS 740ระบบส่งก าลังแบบไฮโดรสแตตกิ

ชุดมอเตอร์ป๊ัมไฮโดรสแตติกขนาดกะทดัรัดท าจากโลหะผสมน ้าหนกัเบา เพ่ือให้
เคร่ืองจกัรเคล่ือน ตวัไดง่้าย และวางต าแหน่งเหนือกระปุกเกียร์

ดว้ยวงจรแรงดนัสูงท่ีแยกจากคลตัช ์PowerSafe® มีพดัลมแบบแรงเหว่ียง
แนวแกนส าหรับระบายความร้อนหน่วยอุทกสถิต





บรษิัท แอม - อะกรเิทค (ประเทศไทย) จ ำกดั
716 หมู่ 5 ต ำบลหวัทะเล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 30000 โทร.092-9466589


