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รุ่น 7250 TTV

246 แรงม้า



เครื่องยนต ์(Engine) 

7250 TTV Agrotron E3 ตดิตัง้เครื่องยนตท์ีอ่อกแบบใหม่ทัง้หมดในแง่ของประสทิธภิาพและความ
คุม้ค่า เครื่องยนต ์Deutz 6.1 ใหม่มกีารตอบสนองมากขึน้ ใหแ้รงบดิส ารองทีสู่งขึน้ และมี
แรงบดิสงูขึน้ทีร่อบต่อนาททีี่ต ่าลง ในขณะเดยีวกนัการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิกล็ดลง 5% เมื่อ
เทยีบกบัรุ่นก่อน
ประสทิธภิาพของเครื่องยนตไ์ดร้บัการสนบัสนุนโดยพดัลม Electronic Visco และระบบระบาย
ความรอ้นทีอ่อกแบบใหม่ กะทดัรดั และประสทิธภิาพสงู ระบบท าความเยน็ทีไ่ด้รบัการจด
สทิธบิตัรสามารถเปิดออกไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ท าใหก้ารบรกิารตรงไปตรงมามากขึน้ ระบบ
ท าความสะอาดล่วงหน้าในชอ่งรบัอากาศจะป้องกนัไม่ใหส้ิง่สกปรกเขา้ไปในแผน่กรอง
อากาศ ท าใหเ้กดิความแตกต่างอย่างมากกบัค่าบรกิาร เครื่องยนต ์Deutz 6.1 ซึง่เป็น
เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีผ่ลติในเยอรมนี มคีวามหมายเหมอืนกนักบัความรูค้วามช านาญและ
ประสทิธภิาพระดบัสงูสุด ชว่ยใหคุ้ณไดผ้ลผลติสงูสุด



ระบบส่งก ำลงั (Transmission)

7250 TTV Agrotron E3 ใหมไ่ดร้บัการตดิตัง้เทคโนโลยกีารสง่สญัญาณ TTV แบบแปรผนัอย่าง
ต่อเนื่องทีค่วบคมุดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิสล์ ้าสมยั เป็นแนวคดิทีม่ ัน่คงซึง่ได้รบัการทดลองและทดสอบ
มาหลายปีแลว้ ขณะนี้มซีอฟต์แวรใ์หมเ่พือ่ประสทิธภิาพทีด่ยีิง่ข ึน้ไปอกี DEUTZ-FAHR เป็นผูผ้ลติ
เพยีงรายเดยีวทีม่รีถแทรกเตอร ์60 กม./ชม. ดว้ยการออกแบบทีก่ะทดัรดั ความเรว็สดุทา้ยทัง้หมดอยู่
ที ่40 กม./ชม. 50 กม./ชม. หรอื 60 กม./ชม. ดว้ยความเรว็รอบเครือ่งยนต์ทีล่ดลง ซึง่ชว่ยประหยดั
เชือ้เพลงิอย่างมาก โดยรวม ชว่งความเรว็ขยายจาก 0.2 Km/h เป็น 60 Km/h ส าหรบังานภาคสนาม
ระบบสง่สญัญาณ TTV จะท างานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุในทกุความเรว็
การสง่สญัญาณ TTV ทีส่ะดวกสบายอย่างยิง่นัน้มปีระสทิธภิาพอย่างยิง่ดว้ยขัน้ตอนทางกลไกสีข่ ัน้ตอน
ซึง่จะเปลีย่นโดยอตัโนมตั ิการจดัการเครือ่งยนต์และเกยีรไ์ดร้บัการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ท าให้
ระบบอตัโนมตัทิีส่ะดวกสบายส าหรบัการเปลีย่นชว่งทางกล สามารถจดัเกบ็ความเรว็ไดสู้งสดุสี่
ความเรว็เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการท างาน โหมดยดืรถพว่งใหมเ่พิม่ความปลอดภยัในการขบัขี่
บนภูมปิระเทศทีเ่ป็นเนนิเขา ทกุรายละเอยีดของระบบสง่สญัญาณ TTV ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่เพิม่
ผลผลติของ 7250 ใหมใ่หส้งูสดุ



ระบบเพลำ (PTO) 

ผลผลติของรถแทรกเตอรข์ึน้อยู่กบัอุปกรณ์ที่ขบัไดโ้ดยตรงจุดมุ่งหมายคอืการลดระยะทางที่
เดนิทางผา่นชดุค่าผสมทีม่ขีนาดใหญ่และหนักขึน้ นี่คอืจุดที่ 7250 TTV Agrotron E3 ใหม่แสดง
ใหเ้หน็อย่างชดัเจนถงึความแขง็แกร่งดว้ยความเรว็PTOสามระดบั (540ECO/1000/1000ECO) ที่
ดา้นหลงัและ 1000 หรอื 1000ECO ทีด่า้นหน้า การท างานทัง้หมดจงึสามารถด าเนินการได้
อย่างมปีระสทิธภิาพมากดว้ยคุณสมบตัคิวามเรว็รอบเครื่องยนตท์ีล่ดลง ประกอบกบัระบบส่ง
ก าลงั ECO การสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจงึลดลงอย่างมาก ฟังกช์นัไฮดรอลกิและPTOทัง้หมด
สามารถตัง้ค่าและควบคุมไดง้่ายจากทีพ่กัแขนในหอ้งโดยสาร สามารถควบคุมระบบไฮดรอ
ลกิส์ ลฟิตท์า้ยรถ และระบบส่งก าลงัจากภายนอกจากทัง้สองดา้นของรถแทรกเตอร์ได้



ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) 

7250 TTV Agrotron E3 ใหม่มเีทคโนโลยพีืน้ทีย่ดึซึง่ก่อนหน้านี้มเีฉพาะในคลาสก าลงัสงู
เท่านัน้ พืน้ทีย่ดึดา้นหลงัมวีาลว์ควบคุมไฮดรอลกิสงูสุด 5 ตวั ในขณะทีพ่ืน้ทีย่ดึดา้นหน้าม ี
2 ตวั ไฮไลทท์ีแ่น่นอนคอืวาลว์ทัง้หมดถกูควบคุมตามสดัส่วน
ระบบไฮดรอลกิใหม่ของ 7250 TTV Agrotron E3 ชว่ยใหส้ามารถตดิตัง้ระบบเชือ่มโยงด้าน
หน้าทีค่วบคุมต าแหน่งได ้จนถงึปัจจุบนั เทคโนโลยขี ัน้สงูดงักล่าวมเีฉพาะในซรีสี ์9 
เท่านัน้ ก าลงัยกสงูถงึ 5480 กก. ซึง่เป็นตวัเลขทีน่่าประทบัใจ นอกจากนี้ อุปกรณ์ยงัอยู่ใน
ต าแหน่งทีใ่กลก้บัรถแทรกเตอรม์ากขึน้ดว้ยแนวคดิการเชือ่มโยงดา้นหน้าแบบบูรณาการ
ใหม่ ซึง่ชว่ยเพิม่ความสามารถในการยกไดอ้ย่างมาก พืน้ทีต่ดิตัง้ดา้นหน้ายงัมซีอ็กเกต็ 
ISOBUS ในตวัอกีดว้ย ปัม๊ไฮดรอลกิใหก้ าลงัผลติ 120 ลติร/นาทตีามมาตรฐานหรอื 160 
ลติร/นาทเีมื่อแจง้ความประสงค ์ระบบตรวจจบัโหลดรวมอยู่ในมาตรฐาน ปัม๊แยกจ่าย
พวงมาลยัเพื่อไม่ใหร้ะบบไฮดรอลกิท างานเสยีหาย ความสามารถในการยกดา้นหลงั
10,000 กก.



ระบบเบรก (Brake)  

เพลาหน้าส าหรบังานหนกัรุ่นใหม่พรอ้มระบบกนัสะเทอืนและระบบเบรกของ 7250 TTV 

Agrotron E3 มเีอกลกัษณ์เฉพาะในรถคลาสนี้ ระบบกนัสะเทอืนทีช่าญฉลาดและปรบัไดช้ว่ย
ให ้7250 TTV Agrotron E3 ใหม่มคีวามเสถยีรสงูสุด ทัง้ในระหวา่งการไถพรวนอย่างหนักและ
เมื่อขบัรถบรรทุกหนกั แนวคดิระบบกนัสะเทอืนทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ชว่ยให้รถแทรกเตอร์
มคีวามมัน่คงในระหวา่งการขนส่งทัง้หมด และเพิม่ความปลอดภยัในการขบัขี ่เพื่อใหแ้น่ใจ
วา่การควบคุมทีด่ขี ึน้บนพืน้ไม่เรยีบ แดมเปอรจ์ะถกูตดิตัง้ทีด่า้นหน้าของเพลา
7250 TTV Agrotron E3 เป็นรถแทรกเตอรม์าตรฐานเพยีงรุ่นเดยีวทีต่ดิตัง้ดสิกเ์บรก
ประสทิธภิาพสงูทีเ่พลาหน้า ระบบเบรก Booster เพิม่เตมิชว่ยใหม้ัน่ใจถงึประสทิธภิาพการ
เบรกสงูสุดดว้ยแรงดนัแป้นเหยยีบทีเ่บาทีสุ่ด ไม่มรีถแทรกเตอรม์าตรฐานรุ่นอื่นใดทีม่ี
เพลาหน้าส าหรบังานหนกั ดสิกเ์บรกแบบแหง้ ร่วมกบัระบบเบรกแบบบูสเตอรแ์ละความ
ปลอดภยัทีด่ขี ึน้



ห้องโดยสำร (Cab)  

คุณลกัษณะเฉพาะของหอ้งโดยสารMaxiVision2สามารถมองเหน็ไดท้ัง้ภายในและภายนอก
ในแง่ของการใชง้านทีง่่ายและการยศาสตร์7250 TTV Agrotron E3 ใหม่จะดแูลงานของผูข้บัขีใ่น
ขอบเขตทีเ่ทคโนโลยปัีจจุบนัอนุญาต InfoCentrePro ใหม่บนแผงหน้าปัดมหีน้าจอสขีนาด 5 นิ้ว
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสภาพการท างานของรถแทรกเตอรแ์ก่ผูข้บัขี่ โดยใหค้วามสะดวกสบาย
สงูสุดในแง่ของการตัง้ค่าและขอ้มลูเพื่อใหท้ างานอย่างแม่นย าและปราศจากความเครยีด ทุก
สภาพแสง รถแทรกเตอรส์ามารถตดิตัง้ชดุไฟ LED เสรมิ 40,000 ลเูมนพรอ้มไฟหน้าท างาน
4 ดวง ภายในไดร้บัการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของผูข้บัขี่ - ลดเสยีงเครื่องยนต์
แรงสัน่สะเทอืน และความรอ้นเนื่องจากหอ้งโดยสารและฝากระโปรงหน้าแยกออกจากกนั
รวบรวมรปูลกัษณ์ล่าสุดทีม่คีวามร่วมสมยัอย่างสงูของตระกลูรถแทรกเตอร์ DEUTZ-FAHR

ในขณะทีก่ารออกแบบทีก่ะทดัรดัยงัชว่ยใหม้องเหน็ไดช้ดัเจนไปขา้งหน้า มุมมองทีด่ทีี่สุด
ของอุปกรณ์ประกอบดา้นหลงัรบัประกนัโดยต าแหน่งดา้นหลงัของหวัเก๋ง



ห้องโดยสำร (Cab)  

คุณสมบตัอิื่นๆ ได้แก่ สสีนัภายในหอ้งโดยสารทีส่ดใส หน้าต่างบานใหญ่ และซนัรฟู มใีห้
เลอืก 3 แบบ ไดแ้ก่ หลงัคาเขยีวเปิดง่าย หลงัคากระจกดดูซบัรงัสี UV 84% และรุน่ความ
ปลอดภยั FOPS เพื่อทศันวสิยัทีด่ทีีสุ่ดระหวา่งการท างานของโหลดดา้นหน้า ระบบปรบั
อากาศ – พรอ้มฟังกช์ัน่อตัโนมตัิ – มชีอ่งระบายอากาศจ านวนมากทีสุ่ดในรถไถประเภทนี้
ซึง่รบัประกนัการกระจายลมทีส่ม ่าเสมอไม่เหมอืนรุ่นอื่นๆทุกรายละเอยีดของหวัเก๋ง
MaxiVision2ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อชว่ยใหผู้ข้บัขีท่ างานเป็นเวลานานโดยปราศจาก
ความเครยีด ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลติสงูสุด
ทีพ่กัแขนทีอ่อกแบบใหม่ท าให้7250TTV Agrotron E3 ผอ่นคลายและใชง้านง่ายยิง่ขึน้ ฟังกช์ัน่
ประจ าทัง้หมดสามารถเป็นแบบอตัโนมตัไิดเ้พยีงเลอืกการตัง้ค่าพืน้ฐานที่ตอ้งการล่วงหน้า
และเปิดใชง้านไดต้ลอดเวลาดว้ยการแตะบนหน้าจอจอยสติก๊แบบใหม่ทีอ่อกแบบตามหลกั
สรรีศาสตรบ์นทีว่างแขนจะควบคุมทุกอย่างตัง้แต่ความเรว็ในการขบัขี่ ทศิทางการเดนิทาง
การเลอืกระบบควบคุมความเรว็อตัโนมตัิ ไปจนถงึระบบ ComfortTip ระบบควบคุมการยก
และระบบควบคุมการยกดา้นหน้า เป็นระบบทีใ่ชง้านง่ายซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งเปลี่ยนต าแหน่ง
ของเขม็นาฬกิาและใชเ้วลาเพยีงชัว่ครู่ทีค่ดิวา่จะใชง้านได้ ตวัควบคุมทัง้หมดมสีกี ากบัไว้
อย่างชดัเจนและจดัวางอย่างมเีหตุผลตามความถีใ่นการใชง้านคนขบัสามารถควบคุม7250TTV

Agrotron E3 ใหม่ไดต้ลอดเวลาและสามารถท างานไดเ้ป็นระยะเวลานานในอตัราผลผลติสงู



ข้อมลูรถทางเทคนิค  (Technical Data) 

รุ่น 246 แรงมา้ (181 กโิลวตัต)์

เครื่องยนต์ 6057 ซซีี

จ านวนกระบอกสบู 6 กระบอกสบู

แรงบิด 981 นิวตนัเมตร 

เกียร์ ZF-S-MATIC

จ านวนเกียร์ เดนิหน้า  32 ถอยหลงั 32

ความเรว็สงูสดุ 50 กโิลเมตร/ชัว่โมง

รอบPTO 540 /1000 รอบ/นาที

น ้าหนักยกสงูสดุ 10000 กโิลกรมั

การไหลของปัม๊ไฮดรอลิก 120 ลติร/นาที

ยาว 4973

กว้าง 2763

สงู -

ความสงูจากพื้นถึงใต้ท้องรถ -

น ้าหนักรถ 9100 กโิลกรมั

รุ่น. 7250 TTV
246

แรงม้า



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


