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BRAVA - Serie

BRAVA เป็นเครื่องตดัหญ้าส าหรบัหญ้าและวสัดุทีเ่ป็นไมท้ีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางไม่เกนิ 6 
ซม. BRAVA เหมาะอย่างยิง่ส าหรบัการตดัหญ้าคลุมดนิไดเ้ป็นอย่างด ีพื้นที่รกร้าง พื้นที่ที่มี
พชืผลหรอืไร่สวนทัว่ไป สวนผลไม ้ส าหรบัการตดัแต่งกิง่และการจดัการหญ้า.

BRAVA เป็นอุปกรณ์ตดัหญ้าแบบมอือาชพี และยงัมขีนาดกะทดัรดั โรเตอร์มคีวามสมดุล
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดรฟ์ดา้นขา้งของสายพานแบบมฟัีนประกอบด้วยอุปกรณ์ปรับความตงึ
แบบแมนนวล กระปุกเกียร์ 540 รอบต่อนาทมีลี้ออสิระ และลูกกลิ้งด้านหลงัแบบท าความ
สะอาดตัวเองมีฝาปิดดุมล้อที่สามารถถอดออกเพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบได้  มา
พรอ้มกบัเพลาส่งก าลงั ลกูกลิง้ดา้นหลงัสามารถปรบัใหเ้ขา้กบัต าแหน่งด้านในหรอืด้านนอก
ของหอ้งตดัได ้เพื่อการจดัการสิง่ตกคา้งทีด่ทีีสุ่ดตามความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั.

BRAVA ยงัมาพร้อมกบัไฮดรอลิกออฟเซ็ต (ตวัเลือกในรุ่น) ซึ่งหมายความว่าผู้ควบคุม
สามารถควบคุมต าแหน่งออฟเซต็ไดโ้ดยไม่ตอ้งออกจากหอ้งโดยสารของรถแทรกเตอร์ เมื่อ
ใชโ้ซลชูนันี้ ตวัยดึขอ้ต่อจะเลื่อนไปตามลกูกลิง้ ซึง่ท าใหข้นานกบัพื้นตลอดเวลา.

BRAVA และ BRAVA L ซึง่เป็นรุ่นต่อขยายทีม่คีวามกวา้งในการตดัสูงสุด 250 ซม. มใีบมดี
ฟันบนล่างที่เชื่อมเขา้กบัตวัเรอืนภายในภายในฮู้ด : ระบบนี้ช่วยให้การตดัมปีระสิทธิภาพ
มากขึน้ เพื่อประสทิธภิาพทีด่ยีิง่ขึน้ไปอกี สามารถสัง่ซือ้เครื่องดว้ยใบมดีบนเคาน์เตอร์เสรมิ 
พรอ้มแผน่บุหลงัคาป้องกนั อุปกรณ์เสรมิประกอบด้วยคราดที่กกัเกบ็เศษหญ้าตกค้างไวใ้น
หอ้งตดัเพื่อการคลุมดนิทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้



คณุสมบติัพิเศษ
ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR
โรเตอรข์องเครื่องตดัหญ้า MASCHIO ไดร้บัการ
ปรับสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ใบมีดหัว
ค้อนตดัด้วยความเรว็สูงไม่ว่าสภาพการท างาน
จะเป็นอย่างไร การสัน่สะเทือนต ่า และความ
ตอ้งการพลงังานทีล่ดลง ซึง่หมายความวา่เครื่อง
มอีายุการใชง้านยาวนานขึน้

HELICALLY ARRANGED TOOLS
โรเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุง
ประสทิธภิาพการคลุมดนิ และลดการสัน่สะเทอืน
และการดงึพลงังาน การออกแบบเครื่องมอืใน 8
แถวในการจดัเรยีงแบบเกลยีวช่วยให้ดงึพลงังาน
ไดส้ม ่าเสมอยิง่ขึน้ โรเตอรป้์องกนัการชนกนัช่วย
ป้องกนัความเสยีหายใดๆ ในกรณีที่เครื่องมอืถูก
หนิหรอืเศษผงกระแทก

DRIVE BELT TENSIONING
สายพานสามารถปรบัตงึไดง้่ายโดยใชป้รบัระบบ
สกรูภายนอกที่ใช้งานได้จริง อุปกรณ์ทัง้หมด
ได้รับการติดตัง้ด้วยสายพานแบบมีฟัน ซึ่งไม่
เหมือนกบัสายพานแบบธรรมดา ซึ่งได้รับการ
พิสู จ น์ ว่ ามีป ระสิท ธิภาพมากกว่ า และ ให้
ประสทิธภิาพทีส่งูกวา่



คณุสมบติัพิเศษ
ROTATABLE ROLLER BEARINGS
MASCHIO มตีลบัลกูปืนทีป่ระกอบดว้ย
ลกูปืนสองแถว ซึง่ทนทานต่อแรงกระแทกได้
ดเียีย่ม และสามารถทนต่องานหนกัได ้
ข้อดี: อายุการใชง้านยาวนาน (ยาวนานกว่า
ตลบัลกูปืนทัว่ไป 30%) ความตา้นทานสูงและ
ความสามารถในการรับน ้ าหนัก และการ
บ ารุงรกัษาต ่า

TOOTHED LOWER COUNTER BLADE
ตัวเครื่องมาพร้อมกับใบมีดแบบฟันล่างที่
เชือ่มเขา้กบัโครงสร้างภายใน ส าหรบัการตดั
ทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ 

อปุกรณ์มาตรฐาน
ลกูกลิง้ท างานระบบคู่ สองต าแหน่ง
ตวัยดึสามจุดแบบปรบัไดอ้เนกประสงค ์cat I
กระปุกเกยีร ์PTO 540 รอบต่อนาท ีพรอ้มลอ้ฟรี
แผน่ปิดดา้นหน้า
ของสายพานส่งก าลงัปรบัจากภายนอก
โรเตอรบ์าลานซแ์บบอเิลก็ทรอนิกส์
ชดุใบมดีหวัคอ้น “08”
ลกูกลิง้ปรบัระดบัดา้นหลงัพรอ้มระบบท าความสะอาดดว้ยตนเอง
เพลาส่งก าลงัมาตรฐาน
ระบบความปลอดภยัมาตราฐาน «CE»



TECHNICAL DATA
Measure (รุ่น) BRAVA 120

Rear Fix 
Mulcher

BRAVA 140
Rear 

Displaceble
Mulcher 

BRAVA 160
Front Fix 
Mulcher

BRAVA 200
Front Fix 
Mulcher 

BRAVA 250
Front Fix 
Mulcher 

ก าลงั
แทรกเตอร์

25 HP 30 HP 35 HP 45 HP 55 HP

ตดัไดส้งูสุด 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM

ตดักวา้ง 115 CM 135 CM 155 CM 195 CM 257 CM

ระบบใบมดีตดั 12 pcs 
"Hammer" 

14 pcs 
"Hammer" 

16 pcs 
"Hammer" 

22 pcs 
"Hammer" 

28 pcs 
"Hammer" 

น ้าหนกั 350 Kg 435 Kg 468 Kg 528 Kg 656 Kg

HYDRAULIC Offset adjustable Kit

รุ่น BRAVA - Serie

ข้อมูลทางเทคนิค



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


