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การผสมผสานเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด
6 Series E3 ใหม่มาพรอ้มกบัเครื่องยนตท์ีอ่อกแบบใหม่ทัง้หมดในแง่ของประสทิธภิาพและ
ความคุม้ค่า เครื่องยนต ์Deutz 6.1 ใหม่มกีารตอบสนองทีม่ากขึน้ ใหแ้รงบดิส ารองทีส่งูขึน้
และเริม่ตน้ดว้ยแรงบดิทีส่งูขึน้ ในขณะเดยีวกนัอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิกล็ดลงทีล่ดลง
ส าหรบัรุ่น TTV ประสทิธภิาพของเครื่องยนตย์งัไดร้บัการสนบัสนุนโดยพดัลม Electronic 
Visco เครื่องยนต ์Deutz 6.1 ซึง่เป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีผ่ลติในเยอรมนี หมายถงึความ
น่าเชือ่ถอืและประสทิธภิาพระดบัสงูสุด ชว่ยใหคุ้ณท างานไดอ้ย่างเตม็ประสิทธภิาพ

เครื่องยนต ์(Engine) 



ระบบส่งก าลงั (Transmission)

ดว้ยความเรว็เกยีรแ์บบกลไก 5 ระดบั บวกดว้ย Powershift เดนิหน้า 6 ขัน้และถอยหลงั 3 
ระดบั ระบบส่งก าลงั Powershift จงึมคีวามเรว็ทัง้หมด 30 + 15 จ านวนความเรว็ทัง้หมด
ส าหรบัความเรว็สงูสุด 40 หรอื 50 Km/h ที ่ลดความเรว็ของเครื่องยนต์ ขอ้เสนอการส่ง 
RCshift อตัโนมตัเิตม็รปูแบบ เกยีรค์วามเรว็แบบหุ่นยนต ์5 ระดบัพรอ้ม Powershift
เดนิหน้า 6 ขัน้และถอยหลงั 3 ระดบั ส าหรบัจ านวนความเรว็ทัง้หมด 30 + 15 ความเรว็สงู
และเกยีรด์งึสงูความสะดวกสบายสงูสุดและประสทิธภิาพสงู: เป็นการส่งสญัญาณ TTV ระบบ
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเชือ่ถอืไดน้ี้สามารถปรบัเปลีย่นความเรว็ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยปรบัก าลงั
เครื่องยนตใ์หเ้หมาะสมโดยไม่ตอ้งโหลดหรอืสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิโดยไม่จ าเป็น เพื่อการ
ท างานทีง่่ายขึน้และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ หลกัการท างานเหล่านี้ชว่ยให้การส่งสญัญาณ 
TTV สามารถใหค้วามเรว็ในการขบัขีท่ีต่อ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหม้ัน่ใจได้ถงึการขบัขีท่ี่
ราบรื่นและขอ้ดใีนแง่ของความสะดวกสบายและความปลอดภยัในขณะเดนิทาง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมื่อขบัขีบ่นถนน ทัง้หมดนัน้ใชง้านง่าย ตัง้โปรแกรมไดง้่าย และตรวจสอบไดง้่าย
ผา่นจอแสดงผลบนบอรด์ แต่ละรุ่นมปีระสทิธภิาพ ความแม่นย า และประสทิธผิลที่ยอดเยีย่ม 
อย่างไรกต็าม เอกลกัษณ์ของ 6 Series ใหม่คอืคุณสามารถเลอืกระดบัของเทคโนโลยกีาร
เปลีย่นเกยีรท์ีคุ่ณตอ้งการได้



ระบบเพลา (PTO) 

ดว้ยความเรว็ PTO สีร่ะดบั 540/540ECO/1000/1000ECO ทีด่า้นหลงัและ 1000 หรอื
1000ECO ทีด่า้นหน้า การท างานทัง้หมดจงึเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยคุณสมบตัิ
ความเรว็รอบเครื่องยนตท์ีล่ดลง ประกอบกบัเทคโนโลยกีารส่งก าลงั ECO การสิน้เปลอืง
เชือ้เพลงิจงึลดลงอย่างเหน็ไดช้ดัPTOทีค่วบคุมตามสดัส่วนป้องกนัการสตาร์ททีค่มชดัและ
ปกป้องส่วนประกอบการส่งสญัญาณInfoCentreProใหม่ใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย
เกีย่วกบัฟังกช์นัไฮดรอลกิและ PTO ฟังกช์นัไฮดรอลกิและ PTO ทัง้หมดสามารถตัง้ค่าและ
ควบคุมไดง้่ายจากคอนโซลหรอืทีพ่กัแขนดา้นขวาในหอ้งโดยสาร



ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) 

จุดเชือ่มต่อของซรีสี6์ใหม่มใีหเ้ลอืกหลากหลายคุณสมบตัสิ าหรบัระบบไฮดรอลกิส์
คุณสามารถเลอืกไดร้ะหวา่งการควบคุมแบบกลไกและแบบไฟฟ้า-ไฮดรอลกิวาลว์ไฮดรอลิ
กดา้นหลงัสงูสุด 5 ตวัและวาลว์ดา้นหน้า 2 ตวั และเอาตพ์ุตปัม๊ไฮดรอลกิสงูสุด 170 ลติร/
นาที พรอ้มความสามารถในการยกดา้นหลงัสงูสุด 10,000 กโิลกรมั. ส าหรบัรุ่น TTV
ระบบไฮดรอลกิสห์ลกัมาพรอ้มกบัระบบตรวจจบัน ้าหนกับรรทุกหรอืปัม๊ไหลคงทีแ่บบเปิด
ตรงกลาง ระบบเชือ่มโยงดา้นหน้าใหม่ของซรีสี์ 6 ซรีสี์ TTV มฟัีงกช์นัควบคุมต าแหน่ง ให้
การควบคุมทีด่ยีิง่ขึน้ในอุปกรณ์ต่างๆ ทีก่วา้งขึน้ ส่วนรองรบัดา้นหน้าแบบใหม่พรอ้มลฟิต์
ดา้นหน้าแบบบูรณาการไดร้บัการออกแบบมาเพื่อใหเ้ขา้กบัระบบกนัสะเทอืนด้านหน้า
โซลชูนันี้มรีปูแบบทีก่ะทดัรดัส าหรบัความสามารถในการบงัคบัเลีย้วสงูสุด โดยใหน้ ้าหนกั
ยกสงูสุด 5.480 กก. พรอ้มวาลว์หน้าเฉพาะสงูสุด 2 ตวั พืน้ทีต่ดิตัง้ดา้นหน้ายงัมขี ัว้ต่อ
ISOBUS ในตวัอกีดว้ย



ระบบเบรก (Brake)  

เพลาหน้าใหม่พรอ้มระบบกนัสะเทอืนและระบบเบรกของซรีสี์6มเีอกลกัษณ์เฉพาะในคลาส
สมรรถนะนี้ตอนนี้เพลาหน้าตดิตัง้กระบอกสบูไฮดรอลกิแบบดบัเบิ้ลแอคชัน่และระยะชกัที่
ยาวขึน้ซึง่เพิม่เอฟเฟกตก์ารหน่วงอยา่งมากซึง่ควบคุมดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสข์ึน้อยู่กบั
ความเขม้ของเบรกและความเรว็ในการขบัขีร่ะบบกนัสะเทอืนสองระดบัจะเปิดใชง้านระบบ
AntiDiveและAntiRiseหรอืระบบกนัสะเทอืนแบบสมบูรณ์ในสนามและบนทอ้งถนนระบบ
กนัสะเทอืนยงัสามารถลอ็คได้ 6Series TTV เป็นรถแทรกเตอรม์าตรฐานเพยีงคนัเดยีวที่
ตดิตัง้ดสิกเ์บรกประสทิธภิาพสงูทีเ่พลาหน้า(6215 TTV)พรอ้มระบบเบรกBooster เพิม่เตมิ
เพื่อใหม้ัน่ใจถงึประสทิธภิาพการเบรกสงูสุดดว้ยแรงดนัเหยยีบทีเ่บาทีสุ่ดไม่มรีถ
แทรกเตอรม์าตรฐานคนัอื่นใดทีม่เีพลาหน้าดสิกเ์บรกแบบแหง้ทีผ่สานกบัระบบเบรกเสรมิ
ก าลงัรุ่น TTV ตดิตัง้ EPB: ระบบเบรกจอดรถอตัโนมตัซิึง่ท าหน้าทีก่บัดสิกเ์บรกหลงั EPB
จะปลดโดยอตัโนมตัเิมื่อทศิทางของรถรบัส่งถกูเปิดใชง้านและท างานโดยอตัโนมตัเิมื่อ
คนขบัออกจากทีน่ัง่ ยิง่ไปกวา่นัน้ รุ่น TTV ยงัสามารถตดิตัง้เบรกเครื่องยนตไ์อเสยีใหม่
เพิม่ก าลงัเบรกขึน้ 40% โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อขบัลงเนินทีม่ภีาระหนกั ระบบนี้จะป้องกนั
เบรกไม่ใหร้อ้นเกนิไปสิง่นี้จะเพิม่ความปลอดภยัและลดตน้ทุนการบรกิารการท างาน
สะดวกสบายใชง้านง่ายและเชือ่ถอืไดผ้า่นแป้นเหยยีบเพิม่เตมิทีค่วบคุมวาลว์ปีกผเีสือ้
ประสทิธภิาพการเบรกไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมโดยอตัโนมตัติามโหมดการขบัขี่ทีเ่ลอืก
ไวล้่วงหน้า



ห้องโดยสาร (Cab)  

โดยทัว่ไปยิง่ความสะดวกสบายในการขบัขีแ่ละการใชง้านสงู การท างานกจ็ะยิง่มปีระสทิธผิล
มากขึน้เท่านัน้ และยิง่งานผอ่นคลายมากเท่าไร ผลลพัธก์จ็ะยิง่ดขี ึน้เท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้ ซรีสี์
6 ทัง้หมดจงึมอบความสะดวกสบายในหอ้งโดยสารระดบัเฟิรส์คลาสมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ในตลาด: คุณสามารถเลอืกเทคโนโลยอีุปกรณ์ ขอ้มลูจ าเพาะ และรปูแบบความสะดวกสบาย
ไดม้ากมายมนัขึน้อยู่กบัคุณตามวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ใจไวข้องรถแทรกเตอร์ ตามความตอ้งการ
ของผูข้บัขีม่ทีางออกส าหรบังบประมาณทัง้หมด ไม่วา่ความตอ้งการจะเป็นอย่างไร
6 Series ใหม่จะพาคุณไปถกูทาง MaxiVision และ MaxiVision 2 cab ทีม่รีะดบัความสบาย
ในการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัและโซลชูนัทางเทคโนโลยี ตัง้แต่การควบคุมแบบกลไกแบบแมน
นวลไปจนถงึจอยสติก๊อเิลก็ทรอนิกสท์ี่ล ้าหน้าทีสุ่ด คุณสามารถเลอืกตวัเลอืกชอ่งหลบหนีได้
3 แบบ ไดแ้ก่ หลงัคาเลื่อนสเีขยีวแบบเรยีบง่าย หลงัคากระจกทีม่กีารดดูซบัรงัสี UV หรอื
รุ่นความปลอดภยั FOPS เพื่อใหม้องเหน็ไดช้ดัเจนที่สุดขณะใชร้ถตกัดา้นหน้า สิง่ทีคุ่ณ
เลอืก 6 Series ใหม่จะตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลของคุณ



ห้องโดยสาร (Cab)  

คณุลกัษณะเฉพาะของ MaxiVision และ MaxiVision 2 สามารถมองเหน็ไดจ้ากทัง้ภายในและ
ภายนอกหอ้งโดยสาร ในแงข่องการใชง้านทีง่า่ยและการยศาสตร ์ซรีสี ์6 ใหมเ่หมาะส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิานโดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยทีีม่อียู่ใหด้ทีีส่ดุInfoCentreProบนแดชบอรด์มหีน้าจอสี
ขนาด5"ซึง่ชว่ยใหผู้ข้บัข ีไ่ดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการท างานของรถแทรกเตอร ์ให้ความสะดวกสบาย
สงูสดุในแงข่องการตัง้คา่และขอ้มลูส าหรบัรุน่ TTV จะม ีWorkDisplayเพิม่เตมิตดิตัง้อยู่ทีเ่สาดา้นขวา,
ด าเนนิการขอ้มลูการท างานตามเวลาจรงิ ภายในหอ้งโดยสารใหส้ภาพแวดลอ้มการท างานทีส่งบดว้ย
เสยีงรบกวนของเครือ่งยนต์การสัน่สะเทอืนและความรอ้นลดลงเหลอืน้อยทีส่ดุเนื่องจากไมม่กีาร
เชือ่มต่อระหวา่งหวัเก๋งกบัเครือ่งยนต์ฝากระโปรงหน้าใหม่รวมเอารปูลกัษณ์ทีท่นัสมยัและทนัสมยัของ 
DEUTZ ไว ้-ตระกลูรถแทรกเตอร ์FAHR ในขณะทีก่ารออกแบบทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมทีส่ดุยงั
ชว่ยใหท้ศันวสิยัขา้งหน้าโดดเด่น มมุมองทีด่ทีีส่ดุของสิง่ทีแ่นบมาดา้นหลงัได้รบัการรบัรองโดย
ต าแหน่งดา้นหลงัของหวัเก๋ง เพือ่ใหส้ามารถท างานทีแ่มน่ย าและปราศจากความเครยีดในทุกสภาพ
แสง ตดิตัง้แพค็เกจ LED เสรมิความสวา่ง 40,000 ลเูมนพรอ้มไฟหน้าท างานสงูสดุ 16 ดวง คณุสมบตัิ
อืน่ ๆ ทีเ่พิม่ความสะดวกสบายและการใชง้านคอื ight, รหสัสสี าหรบัปุ่ มควบคมุ, หน้าต่างบานใหญ่
และระบบใหมเ่พือ่ปิดประตูดา้นขวา ระบบปรบัอากาศ พรอ้มฟังกช์ัน่อตัโนมตั ิปรบัอณุหภูมภิายในให้
เหมาะสม ในขณะทีช่อ่งระบายอากาศจ านวนมากทีส่ดุ ในกลุม่รถแทรกเตอรน์ี้รบัประกนัการกระจาย
ลมทีส่ม ่าเสมอไมเ่หมอืนรุน่อืน่ดว้ยหวัเก๋งMaxiVisionและMaxiVision2คณุสามารถตัง้ตารอการท างาน
ทีส่ะดวกสบายและมปีระสทิธภิาพอย่างยิง่



ข้อมลูรถทางเทคนิค  (Technical Data) 

รุ่น 212 แรงมา้ (156. กโิลวตัต)์

เครื่องยนต์ 6057 ซซีี

จ านวนกระบอกสบู 6 กระบอกสบู

แรงบิด 830 นิวตนัเมตร 

เกียร์ ZF-TPT

จ านวนเกียร์ เดนิหน้า  30 ถอยหลงั 1

ความเรว็สงูสดุ 50 กโิลเมตร/ชัว่โมง

รอบPTO 540 /1000 รอบ/นาที

น ้าหนักยกสงูสดุ 6200 กโิลกรมั

การไหลของปัม๊ไฮดรอลิก 120 ลติร/นาที

ยาว 5793

กว้าง 2541

สงู -

ความสงูจากพื้นถึงใต้ท้องรถ -

น ้าหนักรถ 8330 กโิลกรมั

รุน่. 6 TTV-Series

212

แรงม้า



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


