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เครื่องยนต ์(Engine) 

9340 TTV Agrotron Euro 3 ประสทิธภิาพสงูสุดโดยสิน้เปลอืงน้อยทีสุ่ด เครื่องยนตห์กสบู 
Deutz TTCD 7.8 ลติร (336 แรงมา้) ทีม่เีทอรโ์บชารจ์เจอรส์องขัน้ตอนและอนิเตอรค์ลูลิง่
รวมถงึเทคโนโลย ีDCR เครื่องยนตต์อบสนองทนัทดีว้ยแรงดนัหวัฉีด 2,000 บาร ์และให้
แรงบดิ 90% ที ่1,000 รอบ/นาท ีแรงบดิสงูสุดคงทีต่ ัง้แต่ 1200-1600 รอบ/นาท ี'แนวคดิ
ความเรว็ต ่า' ท าใหเ้ครื่องยนตร์ุ่นใหม่นี้มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เครื่องยนตย์งัมคีุณลกัษณะใน
การสตารท์เครื่องยนตเ์ยน็ทีย่อดเยีย่ม แมใ้นสภาวะทีรุ่นแรง แนวคดิโดยรวมถูกตดัแต่งเพื่อ
ประสทิธภิาพสงูสุด



ระบบส่งก าลงั (Transmission)

ประสทิธภิาพถกูสรา้งขึน้ดว้ยความแม่นย า และความแม่นย าถกูสรา้งขึน้ดว้ยความเรว็ในการ
ท างานทีแ่น่นอน การส่งสญัญาณ TTV แบบแปรผนัอย่างต่อเนื่องทีค่วบคุมดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์หค้วามเรว็ทีเ่หมาะสมส าหรบังานทุกประเภท การส่งสญัญาณ TTV รวม
ประสทิธภิาพของส่วนประกอบทางกลเขา้กบัความฉลาดของไฮโดรสแตท ครอบคลุมชว่ง
ความเรว็ 0.2-60 กม./ชม. 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงานภาคสนาม ความเรว็ 7–15 กม./ชม. มปีระสทิธภิาพสงูสุด 80%
ของส่วนประกอบทางกลเขา้มามบีทบาท ระหวา่งการขนส่ง คดิเป็น 90% โดยเฉลีย่ สิง่นี้ท า
ใหม้ัน่ใจไดถ้งึการตอบสนองทีร่วดเรว็ตลอดชว่งความเรว็ทัง้หมด อตัราเร่งที่ราบรื่นในทุก
สภาวะ ไดนามกิสงูและการขบัขีท่ีป่ระหยดั ดว้ยแรงฉุดลากสงู การส่งสญัญาณ TTV จงึ
สามารถรบัมอืไดแ้มใ้นสถานการณ์ทีย่ากล าบากทีสุ่ด



ระบบเพลา (PTO) 

ดว้ยความเรว็ PTO สามระดบั ( 540Eco, 1000 และ 1000 Eco) ทีด่า้นหลงัและ 1000 และ 1000
Ecoทีด่า้นหน้า การท างานทัง้หมดสามารถท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก ดว้ยคุณลกัษณะ
ของเครื่องยนต์ "ความเรว็ลง" ท าใหส้ามารถขยายการใชง้าน Eco-PTO ได้ ซึง่จะชว่ยลดการ
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิไดอ้ย่างมาก ฟังกช์นัไฮดรอลกิและ PTO ทัง้หมดสามารถตัง้ค่าและ
ควบคุมไดง้่ายจากทีพ่กัแขนในหอ้งโดยสาร



ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) 

จุดเชือ่มต่อของ 9340 TTV Agrotron Euro 3 มคีวามอเนกประสงคเ์ชน่เดยีวกบัความตอ้งการ
และแนวทางปฏบิตัใินการท างานของผูร้บัเหมาและเกษตรกรทัว่โลก ดว้ยความสามารถใน
การยกทีด่า้นหลงั 12,000 กก. และดา้นหน้า 5,000 กก. จงึสามารถใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนัได้
ทัง้หมด
ดว้ยความจุปัม๊ 210 ลติร/นาท ีระบบไฮดรอลกิสป์ระสทิธภิาพสงูใหอ้ตัราการไหลสงูสุด
ส าหรบัวาลว์เสรมิแปดตวัพรอ้มตวัเชือ่มดา้นหน้า หกตวัทีด่า้นหลงัและสองตวัในพืน้ที่
ตดิตัง้ดา้นหน้า ไม่เหมอืนใครอย่างแทจ้รงิ: วาลว์ทัง้หมดสามารถควบคุมได้ตามสดัส่วน 
แมใ้นกรณีของการบงัคบัทศิทางทีซ่บัซอ้น วาลว์กส็ามารถควบคุมไดผ้า่นจอยสติก๊หรอื
ส่วนควบคุมทีเ่ทา้แขน อตัราการไหล (1-100%) และเวลาเปิดใชง้าน (1-60 วนิาท)ี 
สามารถตัง้โปรแกรมไดอ้ย่างง่ายดายจากทีน่ัง่คนขบั แยกกนัส าหรบัคอนโทรลเลอรแ์ต่ละ
ตวั
ระบบตรวจจบัน ้าหนกับรรทุกไดร้บัการตดิตัง้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ปัม๊แยกจ่าย
พวงมาลยัเพื่อไม่ใหร้ะบบไฮดรอลกิท างานเสยีหาย



ระบบเบรก (Brake)  

ความปลอดภยัทีเ่หนือกวา่ 9340 TTV Agrotron Euro 3 มาพรอ้มกบั DEUTZ FAHR Power Brake

System – เพื่อเพิม่พลงัในการหยุดรถโดยใชแ้รงเหยยีบทีน้่อยลง รถแทรกเตอร ์60 กม./
ชม. มเีบรกหน้าแหง้ภายนอกขนาดใหญ่ 50% ของแรงเบรกอยู่ทีเ่พลาหน้า และการเปิดใช้
งานระบบขบัเคลื่อนสีล่อ้จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมตัเิพื่อเพิม่แรงเบรก
EPB (เบรกจอดรถแบบไฟฟ้า) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเชน่กนั ระบบจะปิดการท างานโดย
อตัโนมตัเิมื่อเลอืกทศิทางการเดนิทางและเปิดใชง้านอกีครัง้หลงัจากคนขบัออกจากรถไม่
นาน



ห้องโดยสาร (Cab)  

MaxiVision Cab 2 มพีืน้ทีม่ากมายส าหรบัคนขบั วสัดุคุณภาพสงูสรา้งบรรยากาศการท างานที่
สดใสและน่ารื่นรมย ์กระจกบงัลมแบบพาโนรามาแบบใหม่ รวมถงึกระจกดา้นขา้งและ
ดา้นหลงัขนาดใหญ่ชว่ยใหผู้ข้บัขีม่ทีศันวสิยัในทุกดา้นทีด่ทีีสุ่ด มีหน้าต่างหลงัคากระจก
ดา้นบนใหบ้รกิาร ดว้ยฝากระโปรงหน้าทีอ่อกแบบใหม่ มุมมองลงไปยงัพืน้ทีผู่กปมดา้นหน้า
จงึมองเหน็ไดช้ดัเจน หวัเก๋งถกูระงบัดว้ยระบบนิวแมตกิและแยกออกจากฝากระโปรง เพื่อ
ไม่ใหค้วามรอ้นของเครื่องยนต ์การสัน่สะเทอืนและเสยีงรบกวนไปถงึหวัเก๋ง ระดับเสยีง
สงูสุดคอื 69 เดซเิบล ปีนเขา้และผอ่นคลายจนกวา่จะถงึเวลาออก แมจ้ะสิน้สุดวนัท างานอนั
ยาวนาน



ข้อมลูรถทางเทคนิค  (Technical Data) 

รุ่น 336 แรงมา้ (247 กโิลวตัต)์

เครื่องยนต์ 7775 ซซีี

จ านวนกระบอกสบู 6 กระบอกสบู

แรงบิด 1372 นิวตนัเมตร 

เกียร์ ZF Terramatic

จ านวนเกียร์ เดนิหน้า  32 ถอยหลงั 32

ความเรว็สงูสดุ 60 กโิลเมตร/ชัว่โมง

รอบPTO 540 /1000 รอบ/นาที

น ้าหนักยกสงูสดุ 12000 กโิลกรมั

การไหลของปัม๊ไฮดรอลิก 160 ลติร/นาที

ยาว 5268

กว้าง 2750

สงู -

ความสงูจากพื้นถึงใต้ท้องรถ -

น ้าหนักรถ 12000 กโิลกรมั

336

แรงม้า

รุ่น. 9340 TTV



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จ ำกัด
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ต ำบลหัวทะเล อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จงัหวดันครรำชสีมำ 30000 โทร.092-9466589


