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Preface

คุณไมเคิล ร�ทเทอร
รองประธานกรรมการบร�หารอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชีย
บร�ษัทคลาส

เร�ยนพันธมิตรของคลาสทุกทาน

เปนเกียรติอยางยิ�งที่ผมไดเข�ยนคำกลาวตอนรับและเปดตัวจดหมายขาว
ออนไลนฉบับที่ 9 ของเรา 
โดยจดหมายขาวฉบับนี้จะมีทั ้งขาวสารการการเปลี่ยนแปลงภายใน
องคกรรวมถึงขาวความเคลื่อนไหวของคลาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเอเชียตะวันออกในชวงของคร�่งปแรกของป 2564 

ผมขอเร�่มตนดวยภาพรวมในตลาดของเคร�่องจักรกลเกษตรทั่วโลกที่มี
แนวโนมดีข�้นอยางตอเนื่องเห็นไดจากความตองการของเคร�่องจักรฯ
เกษตรที่เพ�่มข�้นในเกือบทุกทว�ป คลาสคาดการณวาจะมียอดขายเพ�่มข�้น 
กวา 10% เม่ือเทียบกับป 2563 โดยยอดขายท้ังหมดในทว�ปเอเชียคาดวา 
จะมากกวา 30% ซึ ่งหลักๆนั ้นมาจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย 
และมากกวา 20% ในทว�ปเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก 
โดยหลักๆ มาจากประเทศญี่ปุ นและความเคลื ่อนไหวในประเทศไทย 
อินโดนีเซีย ฟ�ลิปปนสและเว�ยดนาม การเติบโตในครั้งนี้จะเปนการเติบโต 
ที่สูงกวาคาเฉลี่ยในกลุมบร�ษัทคลาสและแสดงใหเห็นวาภูมิภาคเอเชียนั้น
มีความสำคัญยิ�ง

ดังนั้นผมขอขอบคุณทุกๆทาน ทั้งตัวแทนนำเขา ทีมตัวแทนจำหนายและลูกคาทุกทานที่ไววางใจในสินคาและทีมงานของเรา 
รวมถึงความพยายามในการทำงานแตละวันเพ�่อบรรลุเปาหมายรวมกัน ขอบพระคุณมากครับ!

อยางไรก็ตามในทามกลางขาวดีน้ี เราก็ขอสงกำลังใจใหกับเพ�อ่นของเรา เกษตกรและพ�น่องชาวพมาทุกทานท่ีกำลังประสบภาวะ 
ยากลำบากจากเหตุการณทางการเมืองอยูในขณะน้ี ซ่ึงสงผลใหการตอสูกับโรคระบาดโคว�ด-19 เปนไปอยางยากลำบากมากข�้น 
เราขอสงพลังใจใหกับมิสเตอรชานเมียและมิสเตอรทันลว�นรวมถึงครอบครัวและพนักงานของทานทุกคนขอใหทุกคนมีแรงใจ 
ที่เขมแข็งและฝาฟ�นความลำบากนี้ไปไดดวยดี สิ�งที่เราจะสามารถชวยไดอยางนอยที่สุดคือชวยจำกัดสิ�งที่จะกระทบกับธุรกิจ 
ของทาน ผมขอขอบคุณพันธมิตรของคลาสทุกทานจากทุกประเทศที่ชวยสงเสร�มใหบร�ษัท OCTAGON สามารถขาย 
เคร�่องจักรฯ ในสต็อคและชวยเพ�่มสภาพคลองในสถานการณปจจ�บันของบร�ษัทฯ ได

กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ผมเสียใจอยางสุดซึ้งที่ตองประกาศวามิสเตอรยาน เคลาส โทบิอาส ไดตัดสินใจ 
ออกไปเผชิญความทาทายในเสนทางใหมนอกเหนือจากแวดวงการเกษตรตั้งแตวันที ่ 31 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป 
ยาน เคลาส สรางความสำเร็จมากมายใหกับบร�ษัทคลาสทั้งที่ประเทศอินเดีย จีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และเอเชียตะวันออก เราทุกคนซาบซึ้งในความทุมเทที่เขาไดมอบใหคลาสในตลอดระยะเวลาหลายสิบป ผมขอขอบคุณ 
ยาน เคลาสแทนทุกทานสำหรับการรวมมือที่ดีเยี่ยมในตลอดระยะเวลาที่ผานมาและผมตองขอบคุณยานเคลาสที่ทำใหผม 
เขาใจ ตลาดเอเชียไดอยางรวดเร็ว พวกเราทุกคนขอให ยาน เคลาส และครอบครัวประสบความสำเร็จในเสนทางใหมจากนี้ 



ขอใหทุกทานรวมตอนรับเพ�่อนรวมงานของเราทั้งสองทานและ
อวยชัยขอใหทั้งสองทานประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน 
นับจากนี้

ขอใหทุกทานโชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงกันถวนหนา

ขอแสดงความนับถือ

ไมเคิล ร�ทเทอร

ในโอกาสนี้ผมขอแนะนำมิสเตอรอานิล คุมาร เมนอนผูที่จะมารับตำแหนงกรรมการผูจัดการบร�ษัทคลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร 
เซาท อีส เอเซีย ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เปนตนไป อานิลรวมงานกับคลาสมาแลวกวา 14 ป โดยมีประสบการณ 
ครอบคลุมในดานงานขาย การตลาด การพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย รวมถึงการจัดการผลิตภัณฑในประเทศอินเดีย 
และทว�ปเอเชียใต อานิลรูจักตลาดสวนใหญดีเพราะตองเดินทางในภูมิภาคบอยครั้งซึ่งนั่นเปนสวนสำคัญในการนำความรู 
และประสบการณตางๆมาปรับใช ใหเกิดประโยชน หลายทานอาจจะมีโอกาสไดเจอ อานิลบางแลวแตในจดหมายขาวฉบับนี้ 
ทานจะไดทำความรูจักกับอานิลมากยิ�งข�้น

นอกจากนี ้ผมมีความยินดีท ี ่จะแนะนำและตอนรับ
คุณเสาวลักษณ อัศวว�ชชุกรที่ไดเขามารวมเปนหนึ่ง 
ในทีมงานของเราต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ในตำแหนง 
ประสานงานอะไหลประจำภูมิภาคดวยประสบการณ 
ที่ทำงานเกี่ยวกับดานการบร�การหลังการขายและอะไหล
เคร�่องจักรฯที่ยาวนานของคุณเสาวลักษณ ผมมั่นใจ 
วาคุณเสาวลักษณจะเขามามีบทบาทสำคัญในการชวย
ดูแลเร�อ่งอะไหลใหกับลูกคาของคลาสรวมถึงการพัฒนา 
อะไหลของคลาสใหเติบโตในภูมิภาคนี้



CLAAS People

คุณอานิล คุมาร เมนอน
กรรมการผูจัดการ
บร�ษัทคลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัด

คุณเสาวลักษณ อัศวว�ชชุกร (ตุกตา)
ประสานงานอะไหลประจำภูมิภาค
บร�ษัทคลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัด

ทำความรูจักกับอานิล คุมาร เมนอน

คุณอานิลสำเร็จการศึกษาระดับปร�ญญาตร�ดานว�ศวกรรมเกษตรและเร�ม่
ทำงานครั้งแรกในป 2539 ที่บร�ษัทไอเคอร (Eicher) ในตำแหนงหัวหนา 
ประจำภูมิภาคทามิลนาดูและตอมาไดยายมารับตำแหนงการจัดการ 
สินคาแทรกเตอร กอนที ่จะเขามารวมงานกับบร�ษัทคลาส อินเดีย 
(CLAAS) ในป 2547 ในตำแหนงผูจัดการฝายขายและหัวหนาฝายขาย 
ในเวลาตอมา ในระหวางที ่ทำงานกับบร�ษัทคลาสอานิลไดสำเร ็จ 
การศึกษาในระดับปร�ญญาโทดานการจัดการธุรกิจในป 2549 
ตอมาในป 2556 อานิลไดรวมงานกับบร�ษัทเกียร ฟารม เทคโนโลยี 
(GEA Farm Technologies) ประจำประเทศอินเดียในตำแหนงซีอีโอ 
และไดกลับมารวมงานกับคลาสอีกครั้งในป 2559 ในตำแหนงหัวหนา 
ฝายพัฒนาธุรกิจในตลาดอินเดียและการจัดการสินคาในภูมิภาค 
เอเชียใต  ปนี้นับเปนปที่ 14 แลวที่คุณอานิลไดทำงานกับ CLAAS
 
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 คุณอานิลจะทำหนาที่ตำแหนงกรรมการ 
ผู จ ัดการบร�ษัทคลาส ร�เจ ียนัล เซ ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัด 
โดยคุณอานิลและครอบครัวจะยายจากอินเดียมาประจำอยูที่กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย เพ�่อความรวดเร็วในการทำงานรวมกับพันธมิตรลูกคา 
และทีมงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก

คุณเสาวลักษณ อัศวว�ชชุกรหร�อตุ กตาเปนสมาชิกใหมของทีมงาน 
บร�ษัทคลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัด โดยเขารวมทีม 
ในว ันท ี ่  1 กรกฎาคม 2564 ค ุณเสาวล ักษณจะเข ามาช วยดูแล 
และประสานงานเร�่องอะไหลของคลาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เอเชียตะวันออกและประเทศปากีสถาน ดวยประสบการณที ่ทำงาน 
เกี่ยวกับดานการบร�การหลังการขายและอะไหลเคร�่องจักรฯถึง 16 ป 
คุณเสาวลักษณมิเพ�ยงจะเขามาชวยดูแลลูกคาของคลาสให ไดรับ 
อะไหลไดทันทวงทีตามความตองการเทานั้น แตยังรวมถึงการทำให 
อะไหลของคลาสเติบโตในภูมิภาคนี้ดวย “ตุกตาตั้งใจที่จะทำใหตลาด 
อะไหลเคร�่องจักรฯของคลาสเติบโตอยางมั่นคงและแข็งแรงในภูมิภาคนี้ 
โดยทำงานใกลชิดกับทีมคลาสและตัวแทนจำหนายในภูมิภาค เพ�่อบรรลุ 
เปาหมายและประสบความสำเร็จรวมกันคะ” คุณตุกตากลาว

ตอนรับสมาชิกใหมของเรา

https://youtu.be/oP6wXFaY9cM


CLAAS Highlight
ไมวาอะไรจะเกิดข�้น ก็ไมมีอะไรมาหยุดยั้ง
ทีมบร�การหลังการขายของคลาสได

การตรวจเช็ครถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตว
คลาส JAGUAR หลังการเก็บเกี่ยว

แมวาสถานการณโรคระบาดโคว�ด 19 ยังคงแพรระบาด 
อยางตอเนื่องจากป 2563 แตก็ ไมสามารถหยุดการ 
ทำงานของทีมว�ศวกรบร�การของคลาสทั่วโลกได  เพราะ 
เมื่อลูกคาซื้อเคร�่องจักรฯคลาสไปแลวเราตองมั่นใจวาจะ
ไมมีชวงไหนที่ลูกคาตองหยุดทำงานอันเนื่องมาจากรถ
ทำงานไมได เมื่อการเดินทางทำไดยากข�้นการจัดการ 
อบรมออนไลนจึงถูกจัดข�้นอยางตอเนื่องจากชวงปที่ 
ผานมาจนถึงปจจ�บัน ซึ่งการอบรมดังกลาวไดถูกจัดข�้น 
ใหกับลูกคาจากหลากหลายประเทศอาทิ ประเทศไทย 
ฟ�ลิปปนส อินโดนีเซียและเว�ยดนาม ในชวง 7 เดือนที่ 
ผานมา ซึ ่งทุกอยางนี ้เกิดข� ้นไดจากการรวมมือกัน 
ของทีมว �ศวกรบร �การของบร �ษ ัทคลาส ร � เจ ียน ัล 
เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัด บร�ษัทคลาส อะคาเดมี 
และบร�ษัทคลาส ซีเอสพ� ที่ทำใหการอบรมออนไลนนี้ 
เกิดข�้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สำคัญ 
เราตองขอขอบคุณพันธมิตรของคลาสทุกทานรวมถึง 
ลูกคาทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 

ทีมชางและว�ศวกรของบร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด 
โดยการอบรมนั้นครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและภาค 
ปฏิบัติเกี่ยวกับบำรุงรักษาและซอมแซมรถเก็บเกี่ยวฯ 
JAGUAR ถึงตอนนี้ลูกคาทุกทานมั่นใจไดวาตอนนี้ 
ทีมงานของบร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด พรอมแลว 
ที ่จะใหการบร�การเต็มรูปแบบสำหรับลูกคาที ่ใชรถ 
เก็บเกี่ยวฯ JAGUAR ในประเทศไทย

ไมบอยครั้งที่เราจะเห็นเคร�่องจักรกลทางการเกษตรขนาดใหญ
แบรนดยุโรปว�่งทำงานอยูในประเทศไทย แตทุกอยางกำลัง 
เปลี่ยนไปตั้งแต 5 ปที ่แลวที่รถเก็บเกี ่ยวพ�ชอาหารสัตวรุ น 
JAGUAR 850 มือหนึ ่งไดถูกนำเขามาในประเทศไทยเพ� ่อ 
ตัดหญาเนเปยรทำไซเลจปอนโรงงานกาซชีวภาพ และใน 
ปจจ�บันรถเก็บเกี ่ยวฯ JAGUAR ของคลาสเปนที่กลาวถึง 
มากยิ�งข� ้น ซึ่งนอกจากหญาเนเปยรแลวยังเกี่ยวเนื่องไปถึง 
การตัดขาวโพดเพ�่อทำไซเลจสำหรับใชเปนอาหารโคนมและ 
ใชเปนวัตถุดิบสำหรับโรงงานกาซชีวภาพ
แนนอนวาถาข�น้ช่ือวาเปนเคร�อ่งจักรฯทางการเกษตรไมวาจะรุน
เล็กหร�อรุ นใหญก็ตาม เคร�่องจักรฯทุกชนิดตางก็ตองการ 
การดูแลอยางสม่ำเสมอไปจนตลอดอายุการใชงาน เพ�่อให 
เคร�่องจักรฯสามารถทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ 
ซึ่งการดูแลบำรุงรักษาใหดีเยี่ยมไดนั้นตองอาศัยความรูความ 
เขาใจทางว�ศวกรรมที่ถูกตอง ซึ่งพันธมิตรของคลาสทุกทาน 
ตางก็ ไดรับการอบรมในเร�่องเหลานี้มาอยางดีเยี่ยม เพ�่อการ 
ใหบร�การอยางมืออาชีพแกลูกคาของคลาสทุกคน  ดังนั้นเพ�่อ 
ใหลูกคาที่ใชรถเก็บเกี่ยวฯ JAGUAR ในประเทศไทยไดรับการ 
ดูแลที่ถูกตองและรวดเร็ว ทีมว�ศวกรบร�การของบร�ษัทคลาส
จึงไดจัดฝกอบรมเกี่ยวกับรถเก็บเกี่ยวฯรุน JAGUAR ใหกับ

การอบรมออนไลนกับทีมงานของบร�ษัท TH Milk 
ประเทศเว�ยดนาม



อานประสบการณการใชงานรถเก็บเกี่ยวฯ JAGUAR ของ ดร.เอกภพ ไพรัมย ไดที่นี่

ดูขอมูลบร�ษัท 505 ฟารมเทคจำกัด เพ�่มเติมไดที่ 505farmtech.com
https://505farmtech.com/company
และ Facebook.com/505farmtech 

Click

ในการทำงานของรถเก็บเกี่ยวฯ JAGUAR ภายในเวลา 
ไมนาน ทำใหดร.เอกภพตัดสินใจนำเขารถเก็บเกี่ยวฯ 
JAGUAR เพ� ่มข� ้นและกลายมาเปนคู ค าของคลาส 
ในปจจ�บัน ซึ่งนอกจากธุรกิจรถเก็บเกี่ยวฯ JAGUAR 
แลวบร�ษัท 505 ฟารมเทคจำกัดยังดูแลครอบคลุมถึง 
เคร�่องจักรฯคลาสขนาดใหญชนิดอื่นๆ เชน แทรกเตอร 
ขนาดใหญรุน XERION และรถเก่ียวนวดของคลาส อีกดวย

เม่ือหลายปกอนหลังจากท่ีบร�ษัทผลิตน้ำตาลและพลังงาน
ชีวภาพรายใหญในเอเชียไดซื ้อเคร�่องอัดกอนเหลี่ยม
รุน QUADRANT (ควอดแรนท) 4200 จากคลาสจำนวน 
6 เคร � ่อง เพ� ่อตอบสนองนโยบายลดการเผาออย 
ซึ่งทำใหเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมคลาสรุน QUADRANT 
ไดพ�สูจน ใหทุกคนไดเห็นถึงประสิทธิภาพในการอัด
ใบออยอยางไมมีใครเทียบไดทำใหชื ่อเสียงเคร� ่องอัด
คลาส รุน QUADRANT เปนที่กลาวขานในวงกวางของ 
อุตสาหกรรมออยและน้ำตาล เกษตรกรผูปลูกออย 
และผู รับเหมาตางก็เห็นประโยชนของการอัดใบออย
ดวยเคร�อ่งอัดกอนเหล่ียมของคลาสทำใหเคร�อ่งอัดกอน
รุน QUADRANTเปนที่ตองการในตลาดเปนอยางมาก
นับจากนั้นจนถึงปจจ�บัน

และดังเชนทุกครั้งเมื่อฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวสิ�นสุดลง เราจะแนะนำใหทำการตรวจเช็คเคร�่องจักรฯ อยูเสมอ ซึ่งการตรวจเช็ค 
เคร�่องอัดกอนเหลี่ยมคลาสรุน QUADRANT ในครั้งนี้ทีมว�ศวกรบร�การของคลาสไดรวมมือกับหางหุนสวนเอ็มทีแทรคเตอร 
ชุมแพจำกัด หนึ่งในตัวแทนจำหนายของคลาสในประเทศไทย จัดข�้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ในเดือนมิถุนายน 2564 

ดร.เอกภพ ไพรัมยและว�ศวกรของบร�ษัทคลาสฯ 
ระหวางการอบรม

ทำความรูจักบร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด

บร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัดเปนบร�ษัทในเคร�อ 505 โภคภัณฑ จำกัด 
ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา บร�ษัทฯนำเขาและจำหนายเคร�่อง 
จักรฯ ทางการเกษตรจากยุโรป เชนเคร�่อง TMR (ทีเอ็มอาร) 
ผาใบคลุมบอหมักไซเลจและรวมถึงเคร�่องจักรฯของ CLAAS 
(คลาส) อาทิ รถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวคลาสรุน JAGUAR 
(จากัวร) เคร�่องอัดกอนและแทรกเตอรขนาดใหญของคลาส 
ปจจ�บ ันบร�ษ ัท 505 ฟารมเทคจำกัดเปนหนึ ่งในตัวแทน 
จำหนายในประเทศไทย โดยมีสินคาเร�อธงคือ รถเก็บเกี่ยวฯ 
JAGUAR บร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด ภายใตการบร�หาร 
ของ ดร.เอกภพ ไพรัมยกรรมการผูจัดการของบร�ษัทฯ ผูซึ่ง 
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถเก็บเกี่ยวฯ JAGUAR ของคลาส 
เปนอยางดี ดร.เอกภพเร� ่มนำเขารถเก็บเกี ่ยวฯ JAGUAR 
มือสองเขามาในป 2561 เพ�่อนำเขามาตัดขาวโพดทำไซเลจ 
เลี้ยงโคเนื้อในฟารมของดร.เอกภพเอง กอนที่จะมีลูกคาสนใจ

เอ ็มทีแทรคเตอรช ุมแพกอตั ้งข � ้นในป 2535 ที ่อ.ช ุมแพ 
จ.ขอนแกน โดยเร�่มแรกใชชื่อวาศูนยแทรคเตอรเอ็ม.ที.ชุมแพ 
มีสินคาหลักคือแทรกเตอรเบลารุส เอ็ม.ที.ทุกแบบ ทุกขนาด 
ตอมาในป 2539 ไดยายที ่ทำการใหมและเปลี ่ยนชื ่อเปน 
เอ็ม.ที.ชุมแพการเกษตรและไดเร� ่มจำหนายรถไถเดินตาม 
และขยายมาเปนแทรกเตอรมือสองนำเขาจากตางประเทศ 
ตอมาไดยายที่ทำการอีกครั ้งในป 2550 มายังสถานที่ตั ้ง 
ในปจจ�บัน ดวยความมุงมั ่นในการคัดสรรสินคาคุณภาพ 
การใหบร�การที่ดีมาตลอด 29 ปของคุณสำเภาและคุณดลฤดี 
ผูบร�หารกิจการ ทำใหลูกคาจำนวนมากไว ใจในผลิตภัณฑ 
และการบร�การของหจก.เอ็มทีแทรคเตอรชุมแพ ลูกคากลับมา 
ซื้อซ้ำและมีการขยายลูกคารายใหมจากการแนะนำของลูกคา 
รายเดิมดวยความครบครันของสินคาและการใหบร�การของ 
หจก.เอ็มทีแทรคเตอรชุมแพ

หจก.เอ็มทีแทรคเตอรชุมแพเปนหนึ่งในตัวแทนจำหนายสินคาของคลาสตั้งแตป 2558 โดยเร�่มแรกนั้นจำหนายเพ�ยงแทรกเตอร 
ขนาดเล็กและรถเกี่ยวนวดขาวเพ�ยงเทานั้น แตปจจ�บันไดขยายสินคาครอบคลุมถึงแทรกเตอรขนาดใหญและเคร�่องอัดกอน 
ของคลาสอีกดวย
“คุณภาพของสินคาเปนจ�ดสำคัญ เราจะมองเทียบราคาสินคาเพ�ยงอยางเดียวไมได เราตองเปร�ยบเทียบผลการใชงานดวย 
เพ�่อดูความคุมคาของการใชงาน ทั้งในเร�่องความทนทาน ความไมจ�กจิก ประสิทธิภาพของการใชงานและความหลากหลาย 
ของสินคาวาตอบสนองตอความตองการและรูปแบบการเกษตรของเราได ไหม ซึ ่งสินคาของคลาสตอบโจทยตรงนี้ได 
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการจำหนายเคร�่องจักรฯทางการเกษตรคือการใหความรูและการบร�การที่ดีควบคูกันไปกับสินคาที่มี
คุณภาพ ทีมงานของเราจึงไดรับการอบรมจากทีมงานคลาส เพ�่อสามารถใหบร�การลูกคาไดถูกตองทั้งว�ธีการใชงาน 
และการซอมบำรุง รวมถึงการแนะแนวทางการทำรูปแบบการเกษตรรูปแบบใหม เพ�่อใหเกิดผลกำไรสูงสุดใหแกเกษตรกร” 
คุณสำเภา และ คุณดลฤดี กลาว

การตรวจเช็คเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมคลาส 
QUADRANT หลังการเก็บเกี่ยว

การตรวจเช็คเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมคลาส QUADRANT หลังการเก็บเกี่ยว
ที่เอ็มทีแทรคเตอรชุมแพ

ทำความรูจักหางหุนสวนเอ็มทีแทรคเตอรชุมแพจำกัด

จากซายไปขวา คุณดลฤดี คุณจิตร�นทรและคุณสำเภาพรอมแทรกเตอร
และเคร�่องอัดใบออยคลาส

ดูขอมูลหจก.เอ็มทีแทรคเตอรชุมแพเพ�่มเติมไดที่ Facebook.com/MtcTractor

https://505farmtech.com
https://www.facebook.com/505farmtech
https://www.facebook.com/Mtctractor


ทำความรูจักบร�ษัท ส.แมชชีนเนอร� แอนด เทรดดิ�ง จำกัด

ดูขอมูลบร�ษัท ส.แมชชีนเนอร� แอนด เทรดดิ�ง จำกัดเพ�่มเติมไดที่ 
http://www.sormachinery.com
และ Facebook.com/sormachinery

คุณสานิต ลาภหงษทอง ประธานกรรมการของบร�ษัทฯ

ช ีวมวลในประเทศไทย ค ุณสาน ิตกล าวว า“ผมเช ื ่อว า 
อุตสากรรมออยในประเทศไทยจะเติบโตอยาง ตอเนื่องโดย 
เฉพาะอยางยิ�งเมื่อพลังงานชีวมวลกำลัง เปนที่ตองการจาก 
โรงงานน้ำตาลและโรงพลังงานไฟฟา ในประเทศไทย ดวย 
เคร�่องอัดกอนของคลาสผมมั่นใจวาเราจะ สามารถสงเสร�ม 
ใหเกษตรกรไทยเติบโตไปดวยกันได”

ในชวงป 2535 ที่ประเทศไทยกำลังประสบกับภาวะการ 
ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรอยางหนักหนวง 
บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร� แอนด เทรดดิ�ง เล็งเห็นถึงปญหา 
น้ีเปนอยางดีบร�ษัทฯจึงถูกกอต้ังข�น้มาเพ�อ่การนำเขาและ
จำหนายเคร� ่องจักรฯ ทางการเกษตร มือสองเชน 
รถเก ี ่ยวข าวโพด รถตัดอ อย และเคร � ่องอ ัดฟาง 
บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร� แอนด เทรดดิ�ง จำกัดตั้งอยูที ่ 
ต.จรเขรอง อ.ไชโย จ.อางทอง ซึ่งในปจจ�บันดำเนินการ 
ภายใตการบร�หารของคุณสานิต ลาภหงษทอง ประธาน 
กรรมการของบร�ษัทฯ

บร�ษัทฯใหความสำคัญกับการใหบร�การหลังการขาย 
แกลูกคาเปนอยางมากเพราะบร�ษัทฯยึดมั่นในความ 
พ�งพอใจของลูกคาเปนหลัก ซึ่งความพ�งพอใจของลูกคา 
จะเกิดข� ้นไดก็ตอเมื ่อเราใหการบร�การหลังการขาย 
ที่ดีเยี่ยม เพ�่อใหเคร�่องจักรฯ ของลูกคาทำงานไดลื่นไหล 
ไมมีสะดุดตลอดฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวดวยหลักการ
นี้บร�ษัทฯจึงตองเตร�ยมสต็อคของอะไหลแทคุณภาพสูง 
ใหพรอมอยูเสมอ รวมถึงทีมงานที่ไดรับการฝกอบรม 
มาอยางดีเยี ่ยมเพ�่อเตร�ยมพรอมใหบร�การแกลูกคา 
ไดถูกตองและทันทวงที 

“เคร�อ่งอัดของคลาสไดพ�สูจนตัวเองในตลาดประเทศไทย
ตั ้งแตป  2560 ที ่ผมไดเร � ่มนำเข าเคร� ่องอัดคลาส 
เคร�่องแรกเขามาใหกับลูกคาของผม ที่เห็นชัดเจนที่สุด 
คือเคร� ่องอัดคลาสรุ น QUADRANT (ควอดแรนท) 
เปนเคร�่องที่ไดมาตรฐาน บำรุงรักษาไดงายและทำได 
อยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับยี่หออื่นในตลาด”คุณสานิต
กลาวถึงเคร� ่องอัดคลาสรุ น QUADRANT และเมื ่อ 
กลาวถึงมุมมองเก่ียวกับอุตสาหกรรมออยและพลังงาน

เคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT พรอมสงใหกับลูกคาของ บร�ษัทฯ

เคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT

ถาหากคุณอาศัยอยูในพ�้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนลางและสนใจเกี่ยวกับสินคาของคลาสคุณสามารถติดตอ
คุณสานิต ลาภหงษทองจากบร�ษัท ส.แมชชีนเนอร� แอนด เทรดดิ�ง จำกัด เพ�่อสอบถามขอมูลเพ�่มเติม

http://www.sormachinery.com
https://th-th.facebook.com/sormachinery


CLAAS Product Highlight

รุนที่มีใหเลือกใช: ORBIS 900 / 750 / 600 / 600 SD / 450

อุปกรณตอพวงดานหนาสำหรับขาวโพดและหญาเนเปยร ความกวางการทำงานตั้งแต 4.5 ถึง 9.0 ม.

ติดตั้งและถอดออกสะดวกดวยความกวางการขนยายเพ�ยง 3.0 ม.ในทุกรุนของ ORBIS

ระบบปองกันระหวางขนยายอัตโนมัติสำหรับ ORBIS 900 / 750 / 600

ขับเคลื่อนดวยขอตอเร็ว

สามารถใชงานและยอนการทำงานภายใตการทำงานเต็มโหลดและอัตราความเร็วสูงสุดได

ระยะเวลาในกระบวนการพับ: เพ�ยง 30 ว�นาทีเทานั้น

การปรับการทำงานตามแนวพ�้นทรงประสิทธิภาพดวยระบบควบคุมแรงกดดิน 

CONTOUR และ AUTO CONTOUR

รุนที่มีใหเลือกใช: PICK UP 300/380

ลำเลียงหญาเขาอยางหมดจดดวยลอโนมพรอมนิ�วเกี่ยวหาแถวสมรรถนะสูง

ใหผลผลิตสูงดวยลูกกลิ�งกดฟาง (หร�อเศษวัสดุอื่นๆ เชนใบออย) ที่แข็งแกรงและเกลียวลำเลียงขนาดใหญ 

ระบบ ACTIVE CONTOUR ตามแนวพ�้นอัตโนมัติ

ระบบตามแนวพ�้นอัตโนมัติที่สมบูรณแบบ ทำใหสวนเก็บเกี่ยวหมุนไดตามตองการและลอนำอยูใน 

ตำแหนงที่ทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ผลผลิตไหลไดเต็มประสิทธิภาพดวยลูกกลิ�งกดฟางคู 

ระบบไฮดรอลิกยกเกลียวลำเลียงทำใหเขาถึงดานใต ไดงายเพ�่อตรวจหาสิ�งแปลกปลอม

เปลี่ยนชิ�นสวนที่สึกหรอไดรวดเร็วทันใจ

ใหม: ลออะไหลใหมากับเคร�่อง

เก็บเกี่ยวพ�ชหลากหลายชนิดดวยรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตว
คลาสรุน JAGUAR เพ�ยงเปลี่ยนอุปกรณตอพวงดานหนา

รถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวคลาสรุน JAGUAR (จากัวร) เปนที่รูจักกันดีทั่วโลกในเร�่องสมรรถภาพที่โดดเดนและประสิทธิภาพ 
การสับขาวโพดที่ดีเยี่ยมเปนที่ไววางใจของผู ใชทั่วโลก แตสิ�งที่หลายๆ คนมักมองขามคือความสำคัญและความหลากหลาย 
ของอุปกรณตอพวงดานหนาของรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวคลาสรุน JAGUAR เพราะทายที่สุดแลว สวนอุปกรณตอพวง 
ดานหนาของเคร�่องนี้เองที่ทำให JAGUAR เปนหนึ่งในเคร�่องเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวที่มีความยืดหยุนมากที่สุดในตลาด 
อุปกรณตอพวงดานหนาอยาง ORBIS (ออรบิส) PICK UP (พ�คอัพ) หร�อ DIRECT DISC (ไดเรคดิสค) ทำให JAGUAR 
สามารถทำงานไดกับหญาทั่วไป หญาเนเปยร ขาวโพดและพ�ชที่ใชทำไซเลจชนิดอื่นๆ หร�อพ�ชที่ตกคางในไรไดอยางไรที่ติ

ดวยการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสเปคใหเขากับความตองการของแวดวงการเกษตรและการผลิตพลังงานอยางตอเนื่อง 
มาอยางยาวนานตลอด 45 ป ทำใหรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR เปนที่ไววางใจของลูกคาทั่วโลกดวยยอดขาย 
กวา 40,000 เคร�่องที่จำหนายพรอมอุปกรณตอพวงดานหนาที่หลากหลายแบบ บางเคร�่องยังคงใชงานไดอยางดีแมผานไป 
20 ปแลว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เราจะเห็น JAGUAR มือสองว�่งทำงานอยูรวมถึงในประเทศไทย

การเลือกใชอุปกรณตอพวงดานหนาใหเหมาะสมตามชนิดพ�ช ทำใหการทำงานมีความยืดหยุนมากข�้นและ สามารถใชงาน 
เคร�่องจักรไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดป

อุปกรณตอพวงดานหนาทั้งสี่ชนิดสำหรับรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวคลาสรุน JAGUAR ที่ใชงานกันทั่วโลกมีดังนี้ 

ORBIS สามารถใชเก็บเกี่ยวขาวโพดทั้งตน หร�อพ�ชชนิดอื่นๆ เชน หญาเนเปยร โดยจะสับใหละเอียดเพ�่อทำไซเลจเปนอาหาร 
ใหโคนมและวัตถุดิบของโรงไฟฟากาซชีวภาพ

อุปกรณตอพวงดานหนารุน ORBIS  - ประสิทธิภาพการตัดเฉียบคม พรอมประสิทธิภาพการลำเลียงผลผลิตที่ดีเยี่ยม

การเก็บเกี่ยวในปจจ�บันตองการรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวที่ทรงพลังกวาเดิมเพ�่อให ไดผลผลิตมากข�้น ทำใหตองใชเทคโนโลยี 
ที่แข็งแกรงอยาง PICK UP 300 / 800 ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไดอยางหมดจดและใชงานงาย

PICK UP ทุกรุนสำหรับรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR สามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพดินไดหลากหลายรูปแบบ 
เพ�่อให ไดผลผลิตอยางเต็มสมรรถนะ

อุปกรณตอพวงดานหนารุน PICK UP – ลำเลียงผลผลิตไดราบร�่น ไมมีสะดุด

สเปคที่โดดเดน

สเปคที่โดดเดน



เทคโนโลยีที่แข็งแกรงแตมีความยืดหยุนและการลำเลียงผลผลิตไดอยางสะอาดหมดจด ลวนเปนกุญแจสำคัญสูความสำเร็จ 
ในการเก็บเกี่ยวผลิตผล ดวยอุปกรณตอพวงที่มีใหเลือกใชงานไดหลากหลาย ทำใหรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR 
เปนที่นิยมทั่วโลกในการเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวหลากหลายชนิดและหลายรูปแบบ

YouTube/CLAAS South East Asia 

การทำงานของรถเก็บเกี่ยวพ�ช
อาหารสัตวรุน JAGUAR 

การทำงานของอุปกรณตอพวง
ดานหนารุน ORBIS 

การทำงานของอุปกรณตอพวง
ดานหนารุน PICK UP

Click

รุนที่มีใหเลือกใช: DIRECT DISC 600 / 500 และ 600 P / 500 P

สับผลผลิตอยางสะอาดหมดจดดวยแผงตัด MAX CUT

ผลผลิตตนสั้นไหลไดเต็มประสิทธิภาพดวยโรลเลอรลูกกลิ�ง

ใหผลผลิตสูงดวยเกลียวลำเลียงขนาดใหญ

แผงตัดพรอมระบบเปลี่ยนใบมีดที่ไวทันใจ

สามารถปรับเปลี่ยนตามพ�ชผลและสภาพการทำงานไดหลากหลาย

มีมีดตัดขางเปนตัวเลือกเสร�มใหเลือกใชงาน

ใหม: การไหลของผลผลิตที่สม่ำเสมอและตอเนื่องดวยลูกกลิ�งกดฟาง

อะแดปเตอรติดตั้งเคร�่องปลิดฝกขาวโพดสำหรับเก็บเกี่ยวไซเลจฝกขาวโพด (MCS)

การเก็บเกี่ยวที่ทรงพลังแตนุมนวล

ติดตั้งฟ�ดโรลเลอรเพ�่อการลำเลียงผลผลิตที่สม่ำเสมอ 

เชื่อมตออุปกรณตอพวงดวยคว�กคอปเปอร

อะแดปเตอรสำหรับติดตั้งหัวเก็บขาวโพดขนาด 6 หร�อ 8 แถวเขากับรถ JAGUAR

ไมวาคุณจะอยากไดพ�ชที่งอกงามเต็มที่เพ�่อเปนอาหารเกรดสูงสำหรับปศุสัตวหร�อชีวมวลสำหรับผลิตพลังงาน อุปกรณตอ 
พวงรุน DIREC DISC จะชวยใหคุณสามารถทั้งตัดทั้งสับไดในรอบเดียว

อุปกรณตอพวงดานหนารุน DIRECT DISC- ทำใหการเก็บเกี่ยวพ�ชทั้งตนเปนเร�่องงายข�้น

สเปคที่โดดเดน

ไซเลจจากขาวโพดเปนพ�ชอาหารสัตวที่ใหพลังงานสูง ใชเปนอาหารในฟารมปศุสัตวที่ผลิตนมและเนื้อเปนหลัก สามารถ 
ติดดั้ง อุปกรณตอพวงดานหนาของรถเกี่ยวนวด เชน เคร�่องปลิดฝกขาวโพด ไดสะดวกและรวดเร็ว

Maize cob silage (MCS) เก็บเกี่ยวขาวโพด ดวยเคร�่องปลิดฝกขาวโพดตอพวงดานหนา
กับรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR

สเปคที่โดดเดน

เร�่องราวของจ�ดเร�่มตน

เทคโนโลยีที่แข็งแกรงแตมีความยืดหยุนและการลำเลียงผลผลิตไดอยางสะอาดหมดจด ลวนเปนกุญแจสำคัญสูความสำเร็จ 
ในการเก็บเกี่ยวผลิตผล ดวยอุปกรณตอพวงที่มีใหเลือกใชงานไดหลากหลาย ทำใหรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR 
เปนที่นิยมทั่วโลกในการเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวหลากหลายชนิดและหลายรูปแบบ

ตั้งแตแรกเร�่มรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR เปนที่ประทับใจ 

ดวยสมรรถนะที่โดดเดนและการออกแบบอันเปนเอกลักษณ อีกทั้ง 

คลาสยังพ�สูจนใหเห็นอีกหลายครั้งถึงความสามารถในการพัฒนา 

รถเก็บเกี ่ยวพ�ชอาหารสัตวที ่มีจ�ดเดนในการใชงานจร�งไดอยาง 

สม่ำเสมอรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตว JAGUAR เปนหนึ่งในผลิตภัณฑ 

ของคลาสที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากที่สุด เดิมผลิตข�้นใน 

ป 2516 เปนแบบลากพวงเทานั้น (ลากดวยแทรกเตอร) แตเพราะการ 

นิยมปลูกขาวโพดที่เพ�่มมากข�้น ทำใหคลาสเปดตัวรถเก็บเกี่ยวพ�ช 

อาหารสัตวแบบขับเคลื่อนในตัวรุนแรกเขาสูตลาด และผานการพัฒนา 

ปรับปรุงตางๆ จนประสบความสำเร็จอยางตอเน่ืองในทุกแวดวงท่ัวโลก

ชมว�ดีโอเพ�่มเติมไดที่ 

อานเร�่องราวทั้งหมด 

https://youtu.be/18vYhHz2JJk
https://www.youtube.com/watch?v=LO8PiCXwYLw
https://www.youtube.com/watch?v=-IVBAlfG1Z4
https://www.youtube.com/c/CLAASSouthEastAsia/videos
https://www.claas-group.com/the-group/history/products/jaguar-2016
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1. ชุดเก็บฟาง 2.35 ม.พรอมกับ PFS

2. ตัวแปรหลากหลาย เลือกขับไฮดรอลิคแบบกลับทิศทางได

3. ระบบสับฟาง ROTO FEED หร�อ  ROTO CUT

4. ลิ�นชักใบมีดพรอมดวยการเลือกกลุมใบมีด

5. ชองกักฟางแบบกำหนดรอบ

6. ลูกสูบเคลื่อนที่ 51 ครั้ง/นาที

7. ยาวข�้น 40 ซม.และหองอัดฟางที่เสร�มความแข็งแรง

8. ควบคุมแรงดันอัตโนมัติ (APC) 

9. เคร�่องมัดปมประสิทธิภาพสูงจำนวน 6 เคร�่อง

10. การตรวจสอบเคร�่องมัดปม (KM) เปนอุปกรณเสร�ม

11. ระบบชั่งน้ำหนัก

12. ISOBUS ที่ทำงานรวมกับ COMMUNICATOR II 
      หร�อ EASY 

คุณสมบัติโดยสังเขปของ

อัดใบออยดวยเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมของ CLAAS (คลาส) 
แทนการเผา ชวยเพ�่มเง�นในกระเปา แถมลดปญหาเร�่องฝุนละออง

ปจจ�บันที่ปญหาเร�่องมลพ�ษทางอากาศกำลังเปนที่ว�ตกกังวลกันอยางหนัก โดยเฉพาะเร�่องฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 
ที่ปกคลุมในเกือบทั่วทุกพ�้นที่ของประเทศไทย เราตางก็ปฏิเสธไมไดวาหนึ่งในปจจัยที่กอใหเกิดฝุนนี้เกิดจากการเผาวัสดุ 
ทางการเกษตรโดยเฉพาะในไรออยที่กอนหนานี้เกิดการขาดแคลนรถตัดออยจึงมักจะเผาเพ�่อใหสามารถเก็บเกี่ยวไดงายข�้น 
ทางภาครัฐและหนวยงานเอกชนโดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลจึงมีนโยบายรวมกันเพ�่อสงเสร�มใหตัดออยสด ลดการเผา 
แตดวยสภาวะของการขาดแคลนแรงงานและรถตัดออยจึงยังคงมีการเผาหลงเหลืออยูบาง เนื่องจากออยสดใชเวลาในการ 
ตัดมากกวาออยเผา ซึ่งถาใชเฉพาะแรงงานคนก็จะเกิดปญหาเก็บเกี่ยวไมทันฤดูกาลและสงผลใหเกิดความลาชาในการ 
เตร�ยมฤดูเพาะปลูกครั้งตอไป จึงมีนโยบายสงเสร�มการนำเคร�่องจักรฯเขามาใชทั ้งในการตัดออยและการอัดใบออยที่ 
หลงเหลืออยูในแปลงเพ�่อนำไปจำหนายเปนเชื้อเพลิงเขาโรงไฟฟาชีวมวลแทนการเผาทิ�ง

เคร�่องอัดกอนเหลี่ยมของ CLAAS (คลาส) รุ น QUADRANT (ควอดแรนท) นำเสนอฟ�งกชันการใชงานที่ทำใหการอัด 
ใบออยทำไดอยางงายดายและเร็วข�้น ซึ่งคุณสมบัตินี้ของ QUADRANT (ควอดแรนท) ชวยขจัดปญหาเร�่องการขาดแคลน 
วัสดุในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟาใหหมดไปและในขณะเดียวกันเกษตรกรก็สามารถเตร�ยมแปลงเพาะปลูกสำหรับ
ฤด ูกาลถ ัดไปได ง ายและเร ็วข � ้น  การอ ัดใบอ อยด วยเคร � ่องอ ัดก อนเหล ี ่ยมร ุ น  QUADRANT (ควอดแรนท  )  
ของ CLAAS (คลาส) นอกจากจะทำใหโรงไฟฟาชีวมวลมีวัสดุใช ไดตลอดทั้งป (เพราะนอกจากใบออยแลว วัสดุจากพ�ชอื่นๆ 
เชน ฟางขาวและตนขาวโพดที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยวก็สามารถอัดกอนเพ�่อทำเชื้อเพลิงชีวมวลไดเชนกัน) เกษตรกร 
เองก็มีรายไดเพ�่มจากการจำหนายวัสดุที่อัดกอนดังกลาว อีกทั้งยังสามารถชวยลดฝุนละอองจากการเผาไดอีกดวย 
นับวาเปนประโยชนกับทุกคน

การอัดใบออยทำอยางไร 
ปจจ�บันเคร�่องอัดกอนแบบกอนสี่เหลี่ยมของ CLAAS (คลาส) รุ น QUADRANT (ควอดแรนท) แบรนดชั ้นนำระดับโลก 
จากประเทศเยอรมนีไดถ ูกนำเข ามาใชอ ัดใบออยในบานเราคอนขางเยอะ  มีท ั ้งม ือหนึ ่งและมือสอง โดยมือหนึ ่ง
รุน QUADRANT 4200 ไดถูกนำเขามาใชครั้งแรก เมื่อเกือบสี่ปที่ผานมาโดยบร�ษัทผลิตน้ำตาลยักษใหญของประเทศไทย 
รวมทั้งหมดจำนวนหกเคร�่องดวยกัน หลังจากนั้นเพ�ยงไมกี่ปผูรับเหมาที่ทำหนาที่อัดใบออยเพ�่อปอนเขาโรงไฟฟาชีวมวล 
ก็ ไดเร�่มหันมาใชเคร�่องอัดรุน QUADRANT (ควอดแรนท) ของ CLAAS (คลาส) เพ�่มมากข�้น  การอัดใบออยดวยเคร�่องอัด 
กอนเหลี่ยมนั้นเกิดจากกลไกการทำงานของเคร� ่องอัดที่ประกอบดวยชุดเก็บที่ทำหนาที ่กวาดวัสดุสงเขาไปที่หองอัด 
และในหองอัดนั้นจะเกิดกลไกการอัดกอนที่ใชแรงดันสูงเพ�่อให ไดกอนที่มีความหนาแนนสูง โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยตอกอน 
อยูที่ประมาณ 350 กิโลกรัม ที่ขนาดกอน 1.2 x 0.70 เมตร (น้ำหนักกอนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามการปรับขนาดกอน) 
ความยาวของกอนสามารถปรับใหยาวไดมากถึง 3 เมตร ข�้นอยูกับความเหมาะสมกับขนาดของรถบรรทุกในแตละทองที่ 
เพ�่อใหสามารถขนยายกอนไดงายและรวดเร็ว รวมถึงเสถียรภาพเมื่อขับข�่บนทองถนนและในแปลง



รูหร�อไมวารถเก็บเกี่ยวฯ JAGUAR และเคร�่องอัดกอนคลาส QUADRANT ว�่งทำงานอยูที่ไหนบางในเอเชีย

ในเยอรมนีและประเทศตางๆทางตะวันตกจะใชเคร�่องอัด
เหลานี้ในการอัดฟาง หญาอาหารสัตว และพ�ชพลังงาน 
ชีวมวลอื่นๆ เร�ยกไดวา QUADRANT (ควอดแรนท)  
ผานการใชงานมาแลวทั ่วโลกตองพบกับสภาพการ
ทำงานที่ตางกันไป อาทิ ความแข็งของใบ ตอพ�ชปลูก 
ในแปลง พ�น้ดินท่ีไมเร�ยบ กอนหินตางๆรวมถึงฝุนในแปลง 
ที ่ปนไประหวางการเก็บและการอัด ซึ ่งสภาพเหลานี ้ 
นับวาเปนความทาทายของเคร�อ่งจักรฯท่ีลงไปทำงานเปน
อยางยิ�ง แต QUADRANT (ควอดแรนท)ของ CLAAS (คลาส) 
ก็ ไดพ�สูจนใหเห็นแลววาประสิทธิภาพและความทนทาน
ของสินคาสัญชาติเยอรมันนั้นไมใชเพ�ยงตำนานเลาขาน 
แตมันคือตำนานที ่ยังมีชีว�ต และกำลังสรางตำนาน 
บทใหมบนผืนไรของแผนดินไทย

ในป 1988 หร�อเมื่อ 33 ปที่ผานมาเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมรุน QUADRANT (ควอดแรนท) ของ CLAAS (คลาส) รุนแรก 
ไดถือกำเนิดข�้น นั่นคือรุน QUADRANT 1200 ซึ่งเปนการพัฒนาตอจากเคร�่องอัดกอนกลมและเคร�่องอัดกอนเหลี่ยม 
ขนาดเล็กและมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง อาทิ รุ น QUADRANT 2200 ในป 1996 QUADRANT 3400 ในป 2006 
จนกระทั ่งในปจจ�บันที ่ CLAAS (คลาส) นำเสนอเคร� ่องอัดกอนเหลี ่ยมรุ นลาสุด 3 รุ นดวยกัน เร� ่มตนที ่ร ุ นเล็กสุด 
คือ QUADRANT 4200 และร ุ นที ่ ใหญข � ้น ได แก  5200 และ 5300 โดยขนาดกอน ที ่อ ัดคือ 1.20 x 0.70 เมตร 
และ 1.20 x 0.90 เมตร ตามลำดับ

เคร�่องอัดรุน QUADRANT (ควอดแรนท) จาก CLAAS (คลาส) 

เคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT 1200  - เคร�่องอัดกอนเหลี่ยมรุนแรกของคลาสถือกำเนิดข�้นในป 2531

เคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT 2200 ตั้งแตป 2539

เคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT 5300 
หนึ่งในเคร�่องอัดรุนใหม ขนาดกอนอัดที่ 1.2 x 0.9 ม.

เคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT 4200 
ขณะอัดใบออยที่ จ.ลพบุร� ประเทศไทยการทำงานของเคร�่องอัดใบออยของคลาสรุน QUADRANT 4200 ในประเทศไทย 

JAGUAR กวา 1,000เคร�่องและเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมคลาส QUADRANT อีกหลายรอยเคร�่องที่ 
กำลังว�่งทำงานอยูในทว�ปเอเชีย โดยรถเก็บเกี่ยวฯคลาส JAGUAR สวนใหญนั้นว�่งทำงานอยูที่ 
ประเทศจีนและประเทศญี่ปุนในอุตสาหกรรมโคนมและพลังงานกาซชีวภาพ ในขณะที่เคร�่องอัดกอน 
เหลี่ยมคลาสรุน QUADRANT นั้นสวนใหญว�่งทำงานอยูในประเทศไทยในงานอัดใบออย หลังจาก 
ที่บร�ษัทน้ำตาลยักษใหญของเอเชียซื้อเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมคลาสรุน QUADRANT จำนวน 6 
เคร�่องในป 2560 เพ�่อการอัดใบออยปอนโรงไฟฟา นับแตนั้นมาความตองการของเคร�่องอัดคลาส 
รุน QUADRANT ก็เพ�่มข�้นอยางรวดเร็ว ดวยประสิทธิภาพ ความทนทานและมาตรฐานที่ไดรับการ 
ยอมรับในวงกวาง ปจจ�บันคาดวามีเคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT ว�่งทำงานอยูในไทยแลว 
กวา 400 เคร�่อง

https://youtu.be/xXCpA2lLqMY


ประเทศไทย 
บร�ษัท เอ็น.อี.อกร�เทค จำกัด
161 หมู  2 ตำบลหนองกี ่ อำเภอหนองกี ่ จังหวัดบุร�รัมย 31210 
โทร: 044 110 350, 083 373 1727
แฟกซ: 044 110 351
www.neagritech.com
    neagritech

บร�ษัท 505 ฟาร�มเทค จำกัด
51/10 ซอย กิ �งสวายเร�ยง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร: 096 355 9653
Email: 505farmtech@gmail.com
www.505farmtech.com/company
    505farmtech

ห�างหุ�นส�วนเอ็มที แทรคเตอร� ชุมแพจำกัด
59 หมู ที ่ 1 ถนนมะลิวัลย ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 40130
โทร: 081 873 2390
Email: dolvedee@yahoo.com
    mttractor

บร�ษัท ส.แมชชีนาร�แอนด�เทรดดิ�งจำกัด
66/9 หมู  1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 14140 
โทร: 035 699 336, 080 437 5888
Email: sanit.sormachinery@gmail.com
www.sormachinery.com/
    sormachinery

Cambodia
Harvest Center (Cambodia) Co., Ltd
175i National Road No 6A, Kean Khleang Village, 
Sangkat Chroy Changva, Khanh Chroy Changva 
Phnom Penh, Cambodia
Tel: 855 12 719 643
    harvestcentercambodia

Myanmar
Octagon International Services Co., Ltd
CLAAS Division (Myanmar)
No. 37, Corner of Yangon Pathein Road 
WYTU Street, Hlaing Tharyar Township, 
Yangon, Myanmar.
Tel : 95 9 255 113 473
Email: info@claasmyanmar.com 
www.myanmar.claas.com/
    CLAAS.OIS

Indonesia
PT. Prima Agra Kencana
JI.Raya Bekasi KM 25 Cakung, 
Jakarta Timur, Indonesia
Tel: 62 21 22465562, 62 21 461 2394
Email: infocenter@ptpakindonesia.com
    primaagrakencana

Philippines
Grains Innovation & Solutions Co., Inc.  
Unit 206, Veria Bldg., 62 West, 
Avenue Quezon City 1104,
Metro - Manila, Philippines 
Tel : 63 917 794 6613
Email: info@grainsco.com
    Grainsco.PH

Malaysia
Farmtrac Malaysia SDN BHD
No.2A, Jalan Tecknologi 3/5, Seksyen 3, PJU 5, 
47810 Kota Damansara Selangor, Malaysia 
Tel: 603 6151 2088    

เอเชียตะวันออก
Japan
MSK Farm Machinery Corporation (CLAAS Combine 
harvesters & harvesting machinery) 
193-8, Toiso, Eniwa-shi, 
Hokkaido 061-1405, Japan 
Tel:  81-123-33-3100
Fax: 81-123-33-3172
www.mskfm.co.jp
 
LMJ Co.,Ltd (CLAAS Tractor & harvesting machinery)
37-16 Tsuishikari, Tobetsu-Cho, Ishikari-Gun
Hokkaido 061-0215, Japan
Tel:  81-133-27-6464
Fax: 81-133-22-3830
www.lemken-japan.com
 
Korea
Asia Tech. Co. Ltd.
Rm701 Shintaeyand Bldg., 
736-8 Banpo Dong
Seocho-Gu, Seoul, Korea

Taiwan
Sheya Mei Co., Ltd.
Agriculture & Industry Machinery Export & Import
No. 157-2 Kang Weiliao, Feng Mei Village, 
Liu Chaiu Hsiang, Chia-Yi 61560 Taiwan
 
Splice Corporation 
No. 180, Sec. 2 Churng Der Rd., Taichung, Taiwan

ปากีสถาน
RAVI AGRIC Co.,Ltd
2.5 km Defence Road, Off Bhoptian Chowk,
Raiwind Road, Lahore, Pakistan 
Tel. 92 42 3532 0876-77
Fax. 92 42 3532 0257
Email: info@raviagric.com
www.raviagric.com

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

Contact CLAAS Partners in your area:
สอบถามขอมูลเพ�่มเติมไดที่ตัวแทนจำหนายใกลบานทาน

http://www.neagritech.com
https://www.facebook.com/neagritech
https://www.facebook.com/Grainsco.PH
http://www.505farmtech.com/company
https://www.facebook.com/505farmtech
https://www.facebook.com/mttractor
http://www.mskfm.co.jp
http://www.sormachinery.com
https://www.facebook.com/sormachinery
http://www.lemken-japan.com
https://www.facebook.com/harvestcentercambodia
https://www.myanmar.claas.com
https://www.facebook.com/CLAAS.OIS
https://www.facebook.com/primaagrakencana
https://www.raviagric.com


Customer voices

CLAAS AXION 900 TERRA TRAC

ดวยแรงฉุดลากที่มากกวาเดิมถึง 15%
รองรับอุปกรณตอพวงไดใหญข�้น
ลื่นไถลนอยลง
การสึกหรอนอยลงเนื่องจากความเร็วการทำงานที่ต่ำลง
ลดปร�มาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

ใหความสะดวกสบายในการขับ 100%
ความสะดวกเทียบเทาแทรกเตอรลอยางแบบมาตรฐาน
ผูขับใชสมาธิไดเต็มที่แมตองทำงานนานตลอดทั้งวัน

ลอใหญกวาเดิม 35% แตแรงกดดินหนานอยกวาเดิม 50%
ปกปองความอุดมสมบูรณของดิน 
ชองวางระหวางตีนตะขาบนอยลงทำใหประหยัดคาใชจายในการไถเตร�ยมดิน
ประหยัดคาใชจายในการไถเตร�ยมดินหลังการเก็บเกี่ยว

ความยืดหยุนเต็ม 100%
ไมเกินกฎหมายจำกัดความกวางรถ 3 เมตร
คุณสมบัติการเลี้ยวเหมือนแทรกเตอรแบบลอยางมาตรฐาน แมขับครั้งแรก 
ก็สามารถคุนเคยกับการขับไดในทันที
ความยืดหยุนสูงใชกับงานไดหลากหลาย
เหมาะกับทุกสภาพผืนดิน

แทรกเตอร CLAAS AXION 960 TERRA TRAC

ดูประโยชนของตีนตะขาบ TERRA TRAC ของคลาส

ฟารมมูเกนจ� (Mugenju Farm) ลูกคาผูซื้อ
แทรกเตอรคลาสรุน AXION 960 TERRA 
TRAC คันแรกในประเทศญี่ปุน
ฟารมมูเกนจ� (Mugenju Farm) มีพนักงาน 25 คน 
ที่ตองดูแลพ�้นที่กวา 200 เฮกตาร (ประมาณ 1,250 ไร) 
ซึ่งเปนพ�้นที่นาขาวญี่ปุน ขาวสาลี ถั่วเหลือง สควอซ 
เมลอน และขาวโพด โดยฟารมใหความสำคัญกับการ 
เพ�่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด จึงเนนการใชรถเกี่ยว 
นวดและรถแทรกเตอรขนาดใหญอยูเสมอ ดวยนโยบาย 
การจัดการดังกลาว ทำให ในป 2563 เจาของฟารม 
มูเกนจ�ตัดสินใจสั่งซื้อแทรกเตอรคลาสรุน AXION 960 
TERRA TRAC (แอ ็กซ ิออน 960 เทอร า แทร ็ค)  
แทรกเตอร ล ูกผสมระหว างล อยางและต ีนตะขาบ 
จากตัวแทนจำหนายของคลาสในประเทศญี่ปุ นทำให 
ฟารมมูเกนจ�เปนลูกคารายแรกในภูมิภาคเอเชียท่ีไดครอบ
ครองแทรกเตอรคลาสรุน AXION 960 TERRA TRAC

ทำไมตองใชแทรกเตอรรุน AXION 960 TERRA TRAC
เดิมที Mugenju Farm เองมีรถแทรกเตอรอื ่นที่มีลอคูหลัง 
เปนลอยางอยูแลว แตดวยขนาดรถที่กวางเกินไปทำใหประสบ 
ปญหาในขั้นตอนการขนยาย ตอมาเพ�่อแกปญหาเร�่องการ 
อัดแนนของหนาดิน จึงไดจัดซื้อแทรกเตอรแบบตีนตะขาบมาใช 
แตก็พบวาไมสามารถเล้ียวไดคลองตัวเทากับแทรกเตอรแบบลอ
ยางมาตรฐานทั่วไป  ดังนั้นเพ�่อให ไดการใชงานที่คลองตัว 
และสามารถการปองกันหนาดินไดดี จึงตัดสินใจซื้อแทรกเตอร 
คลาสรุน AXION 960 TERRA TRAC ซึ่งเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด 
ท้ังในเร�อ่งความคลองตัวในการเล้ียวความสะดวกในการขนยาย 
และการปกปองหนาดิน  โดยมี LMJ ตัวแทนจำหนายของคลาส 
ในประเทศญี่ปุนเปนผูจัดจำหนายแทรกเตอรรุนดังกลาว

ขณะใชงานลูกคาไดเห็นการถายสมดุลน้ำหนักที่ดีเยี่ยมของ
แทรกเตอรรุ น AXION 960 TERRA TRAC โดยเมื่อใชงาน 
จอบหมุนพรวนดินขนาด 7 เมตร สามารถใชน้ำหนักถวงเพ�ยง1.5 
ตันท่ีดานหนาแทรกเตอรเทาน้ันซ่ึงเบากวาการใชงานท่ีเคยใชกับ
แทรกเตอรตัวเกากอนหนาถึง 2.3 ตัน

“แทรกเตอรคลาสรุ น AXION 960 TERRA TRAC มีรัศมี 
วงเลี้ยวที่แคบกวายี่หออื่น พรอมระบบกันสะเทือนที่ดีเยี่ยม 
ทั้งในไรและบนทองถนน” คือเสียงตอบรับจากผู ใชงานจร�ง การทำงานของแทรกเตอรคลาส

รุน AXION 960 TERRA TRAC ในประเทศญี่ปุน

แทรกเตอรกึ่งตีนตะขาบรุนแรกที่มีระบบกันสะเทือนเต็มรูปแบบ
แทรกเตอรคลาสซีร�่ส AXION 900 TERRA TRAC เปนแทรกเตอรกึ่งตีนตะขาบรุนแรกที่มีระบบกันสะเทือนเต็มรูปแบบ นวัตกรรมตีนตะขาบ TERRA TRAC 
ที่ติดตั้งมาในตัวมีตนแบบมาจากเทคโนโลยีที่ใชในรถเกี่ยวนวดในปจจ�บัน ซึ่งคลาสไดนำมาปรับปรุงพ�เศษเพ�่อใหเหมาะกับขอกำหนดตางๆ ของแทรกเตอรโดยเฉพาะ
ระยะเวลาในกระบวนการพับ เพ�ยง 30 ว�นาทีเทาน้ัน การปรับการทำงานตามแนวพ�น้ทรงประสิทธิภาพดวยระบบควบคุมแรงกดดิน CONTOUR และ AUTO CONTOUR

แทรกเตอรคลาสซีร�่ส AXION 900 TERRA TRAC ผสมผสานขอดีของแทรกเตอรแบบตีนตะขาบทั้งในเร�่องของแรงฉุดลากและการดูแลรักษาหนาดินเขาดวยกัน 
กับการขับเคลื่อนที่สะดวกสบายนุมนวลของแทรกเตอรแบบลอยางมาตรฐาน ทั้งนี้แทรกเตอรคลาสซีร�่ส AXION 900 TERRA TRAC ไดรับรางวัลเหร�ยญเง�นในงาน 
Agritechnica ป 2560 ดวยรางวัลนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

https://youtu.be/HlXQ49Zdep8


ดูการทำงานของรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวคลาสรุน JAGUAR ในไรออย 

ดร.เอกภพ ไพรัมย 
กรรมการผูจัดการบร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด

ดร.เอกภพ ไพรัมยเปนลูกคาผูซื้อรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตว 
คลาสรุน JAGUAR (จากัวร) เพ�่อผลิตไซเลจเปนอาหารเลี้ยง 
โคเน้ือในฟารมของตนเองและปจจ�บันไดกลายเปนหน่ึงในตัวแทน
จำหนายเคร�่องจักรฯคลาสในประเทศไทย

ดร.เอกภพ ไพรัมยทำธุรกิจฟารมโคเนื ้อมานานหลายป 
และมักจะคอยมองหารถเก็บเกี ่ยวฯที ่สามารถผลิตไซเลจ 
คุณภาพสูงเพ�่อเปนอาหารโคเนื้ออยูเสมอ เนื่องจากเคร�่อง 
จักรฯขนาดเล็กใหผลผลิตต่ำ ไมมี corn-cracker ทำใหเม็ด 
ขาวโพดแตกไมละเอียด และทำงานไดชา ทำใหหลายครั้งที่ทำ 
ไซเลจได ไมทันตามระยะเวลาที่กำหนด สงผลทำใหคุณภาพ 
ของไซเลจออกมาไมดีเทาที่ควร  จึงทำใหเขาตัดสินใจเลือกใช 
รถเก็บเกี่ยวฯที่ดีสุดในโลก ซึ ่งก็คือรถเก็บเกี่ยวฯคลาสรุน 
JAGUAR หล ังจากท ี ่หาข อม ูลมาหลายป   ในป   2561 
ดร.เอกภพไดนำเขารถเก็บเกี ่ยวฯรุ น JAGUAR 695 SL 
มือสองเขามาในประเทศไทย  เพ�่อนำมาใช ในการตัดขาวโพด 
เพ�่อทำไซเลจ ใชเวลาเพ�ยงไมนานหลังจากที่คลิปการทำงาน 
ของ JAGUAR ได ถ ูกเผยแพรออกไปทางโซเซ ียลมีเด ีย 
ลูกคาคนแรกของ 505 ฟารเมเทคก็ติดตอเขามาเพ�่อขอชม 
การใชงานในสถานท่ีจร�งและตกลงจัดซ้ือจากดร.เอกภพในท่ีสุด

 “การเลี้ยงวัวก็เหมือนกับการปอนอาหารเด็กครับ ตองให 
อาหารที ่มีประโยชนและสารอาหารในปร�มาณที ่พอเหมาะ 
ซึ่งสำหรับวัวอาหารก็คือไซเลจ ไซเลจจะมีคุณภาพดีตองเร�่ม 
จากการใชรถเก็บเกี ่ยวฯที ่ด ี และรถเก็บเกี ่ยวฯคลาสรุ น 
JAGUAR ก็เปนท่ีหน่ึงในตลาดในเร�อ่งน้ี” ดร.เอกภพกลาว ทำไมตองใชรถเก็บเกี่ยวอาหารสัตวคลาสรุน JAGUAR

ดร.เอกภพเดินทางไปเยี่ยมชมฟารมในประเทศเยอรมนี
มาหลายครั้ง และชอบพ�ดคุยกับเกษตรกรจากประเทศ 
อื่นๆ อยูเสมอ เพ�่อเร�ยนรูประสบการณตางๆ และเอามา 
ปรับใช  มีประโยคหนึ่งที่ดร.เอกภพประทับใจมากนั่นคือ 
“ผมไมสนใจวาแทรกเตอรจะมีลอสีอะไร แตผมสนใจวา 
บร�ษัทใดท่ีจะรับโทรศัพททันทีท่ีผมโทรขอความชวยเหลือ
มากกวา” ซึ ่งนับตั ้งแตที ่คุณเอกภพไดจัดซื ้อรถเก็บ 
เกี่ยวฯ คลาสรุน JAGUAR มือสองมาก็ ไมพบปญหา 
ในการจัดหาอะไหลตางๆเลยแมจะเปนเคร�อ่งจักรฯมือสอง

“ตัวผมเองในฐานะเกษตรกร ผมใชเง�นลงทุนไปกับธุรกิจ 
การเกษตรจำนวนมาก โดยเฉพาะกับเคร� ่องจักรฯ 
การเกษตร ซึ่งผมก็คาดหวังผลตอบแทนที่คุมคากลับ 
คืนมา ดังนั้นในฐานะของนักธุรกิจ ผมจะไมเพ�ยงขาย 
เคร�่องจักรใหกับลูกคาเทานั้น แตผมจะขายโซลูชั่นตางๆ 
ท่ีเพ�ม่มูลคาใหกับเกษตรกรและใหผลตอบแทนท่ีดีเพ�อ่ท่ีเรา
จะเติบโตไปดวยกันครับ” ดร.เอกภพกลาว

ปจจ�บันบร�ษัท 505 ฟารมเทค เปนตัวแทนจำหนายของคลาสที่จัดจำหนายทั้งรถเก็บเกี่ยวฯคลาสรุน JAGUAR และเคร�่องจักร 
ขนาดใหญอื่นๆ เชน แทรกเตอรรุน XERION รถเกี่ยวนวด และเคร�่องอัดฟาง รวมถึงการบร�การจัดหาอะไหลแทและบร�การ 
หลังการขายของเคร�่องจักรฯคลาส เพ�่อการใหบร�การลูกคาของคลาสในประเทศไทยไดอยางมืออาชีพ 

ดร.เอกภพ ไพรัมย
กรรมการผูจัดการบร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด

https://youtu.be/FiIzKBz3Snk


CLAAS News & Events

แรงมา :   สูงสุดถึง 431 แรงมา
แรงบิดสูงสุด:  1,932 นิวตันเมตร
ความเร็วสูงสุด:  50 กม./ชม
ความยาวตัวรถ:  7,493 มม

ความสูงตัวรถ:   3,801 มม
น้ำหนักตัวรถ:   17,230 กก
รัศมีวงเลี้ยว:    7.50 ม
น้ำหนักที่ยกไดสูงสุด:  13,600 กก

CLAAS QUADRANT 2200 
ที่ทาเร�อแหลมฉบัง ประเทศไทย

ทำไมตองเปนแทรกเตอร ARION 600 C ทำไมตองเปนแทรกเตอร AXION ซีร�่ส 800 

XERION 4000 Specification :

ชมว�ดีโอแทรกเตอรคลาส XERION

ชมเคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT อัดใบออยในประเทศไทยไดที่นี่ 

Click

แทรกเตอร CLAAS AXION 820 และ ARION 630 C พรอมปฏิบัติการในฟารมโคนม
ของบร�ษัท TH Milk บร�ษัทชั้นนำในการผลิตนมในประเทศเว�ยดนาม

แทรกเตอรคลาสรุน XERION เคร�่องที่สี่สงตรงถึงญี่ปุน

เคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT 2200 มือหนึ่งเคร�่องสุดทายอยูที่ประเทศไทย!

ในเดือนมีนาคม 2564 แทรกเตอรคลาสรุ น AXION 820 
และ ARION 630 C ไดถูกจัดสงไปยังฟารมโคนมของบร�ษัท 
TH Milk ที่จังหวัด Phu Yen ในประเทศเว�ยดนาม ซึ่งเปนหนึ่ง 
ในฟารมของโครงการการผลิตนมในเชิงอุตสาหกรรมท่ีวางแผน
ไววาจะผลิตนมจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเว�ยดนาม 

ในทุกครั้งที่เคร�่องจักรฯของคลาสถูกจัดสงใหลูกคาการอบรม
เกี่ยวกับการใชงานและว�ธีการบำรุงรักษาจะถูกจัดข�้นพรอมกัน 
เพ� ่อใหลูกคาสามารถใชงานไดถูกตองและดูแลไดถูกว�ธ ี 
โดยการอบรมจะดำเนินการโดยทีมว�ศวกรบร�การของคลาส 
แตนาเสียดายที่ปนี้เรายังคงอยูภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโคว�ด 19 จึงทำใหการอบรมแบบตัวตอตัวไม 
สามารถเกิดข�้นไดแตเปลี่ยนมาเปนการจัดอบรมออนไลนแทน 

ทีมงานบร�ษัท TH Milk กับแทรกเตอรคลาส
รุน AXION 820 และ ARION 630 C

บรรยากาศการอบรมออนไลน
ใหกับทีมงานบร�ษัท TH Milk

เดือนมิถุนายน 2564 แทรกเตอรคลาสรุน XERION 
4200 ในสงถึงประเทศญี่ปุนเปนที่เร�ยบรอย ซึ่งคันนี้นับ 
วาเปนคันที ่ 4 ของญี่ปุ นแลวซึ ่งในประเทศญี่ปุ นใช 
แทรกเตอรคลาสรุ น XERIONในโรงงานกาซชีวภาพ 
เปนหลัก 

เดือนมิถุนายน 2564 เคร�่องอัดคลาสรุน QUADRANT 
2200 มือหนึ่งเคร� ่องสุดทายไดสงตรงจากโกดังของ 
คลาสประเทศจีนมายังโกดังของ หจก.เอ็มทีแทรคเตอร 
ช ุมแพ จ.ขอนแก น ต ัวแทนจำหน ายของคลาสใน 
ประเทศไทย เคร� ่องอัดกอนคลาสรุ น QUADRANT 
2200 ผลิตข� ้นครั ้งแรกในป 2542 กอนที ่จะขยับมา 
เปนรุ น QUADRANT 3400 ในป 2549 และเปนรุ น 
QUADRANT 4200 5200 และ 5300 ในปจจ�บัน 

แนะนำสเปคของแทรกเตอรคลาส XERION 
ที่เหมาะกับประเทศในทว�ปเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ดูขอมูลเคร�่องอัดคลาสเพ�่มเติม

https://youtu.be/ddakQ4B7ry4
https://youtu.be/U88rFcqClkU
https://youtu.be/BGUaTPy4FCo
https://www.claas.co.th/products/claas/balers/quadrant-4200-2019
https://youtu.be/w_bVU1UANrg


CLAAS Events

Agritechnica Asia Digital

Click

เดือนเมษายน 2564 คลาสไดรวมกับ DLG Digital Talk จัดงานสัมมนาออนไลนภายใตหัวขอการผลิตไซเลจดวยรถเก็บเกี่ยว 
อาหารสัตวของคลาส เพราะเราตระหนักดีวาการผลิตไซเลจที่ดีนั้นไมไดแพงไปกวาการผลิตไซเลจคุณภาพแย การหาจ�ดที่ 
เหมาะสมสำหรับการผลิตไซเลจคุณภาพดีเพ�่อใชเปนอาหารปอนโคนม โคเนื้อหร�อโรงงานกาซชีวภาพจะทำใหคุณสามารถ 
ลดตนทุนและมีรายไดเพ�่มข�้นได ซึ่งถาคุณตองการทราบวาตองทำอยางไรบาง ผูเชี่ยวชาญของเรามีคำตอบใหคุณ

การจัดการวัสดุหลังการเก็บเกี่ยวออยดวยเคร�่องจักรฯของคลาส งานส ัมนาออนไลน ผ านโปรแกรม Zoom (ซ ูม)  
ในวันพ�ธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลาบาย 2 โมงถึงบาย 3.20 งานนี้พบกับผูเชียวชาญดานเคร�่องจักรฯของคลาส ผู ใชงานจร�ง 
ในประเทศไทย และผูเชี่ยวชาญในแวดวงออยและน้ำตาลที่จะมาเปดขอมูลเชิงลึกให ไดรับฟ�งกันอยางจ�ใจ ถาคุณเปนหนึ่งคน 
ที่กำลังใชเคร�่องอัดใบออยของคลาสหร�อกำลังมองหาเคร�่องจักรฯที่สามารถนำมาจัดการกับใบออยและวัสดุหลังการเก็บ
เก่ียวออยอยู คุณตองเขารวมงานสัมมนาในครั้งนี้

Clickชมสัมมนายอนหลังไดแลววันนี้ที่ YouTube

ลงทะเบียนไดแลววันนี้ ที่นี่

จองที่นั่งสำหรับงานสัมมนาออนไลนที่กำลังจะมาถึง

https://youtu.be/tY7UVQLQ7Mg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/5716261557496/WN_QGbitqPkRjOgFWa1qYVyqA


ระบบการทำงานนี้ทำงานไดดีในกรณีที่เชือกที่ใชมัดมีความหนาที่สม่ำเสมอกันตลอดเวลา หากความหนาตางกัน เชือกจะขาด 
และกอนฟางที่มัดไวจะหลุดออก บร�ษัทสัญชาติอเมร�กัน McCormick เปดตัวอุปกรณมัดฟางเขาสูตลาดตั้งแตปลายทศวรรษ 
ที่ 19 แตประสบความสำเร็จเพ�ยงแคในภูมิภาคยุโรป แตเคร�่องมัดยังคงชำรุดอยูบอยครั้ง ตอมาคุณออกัส คลาสจึงไดพัฒนา 
ตะขอตัวมัดปมแบบมีปากนกแกวที่เคลื่อนไหวไดจำกัด ปากนกแกวตัวดังกลาวชวยเพ�่มความยืดหยุน ทำใหสามารถใชเชือกมัด 
ไดหลายขนาดความหนาและทำให ในทางทฤษฎีแลวสามารถใหปมที่มัดแนนไดตลอดเวลา แตเนื ่องจากเชือกในสมัยนั้น 
เปนเชือกคุณภาพต่ำ โดยเฉพาะในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเปนชวงที่เชือกขาดแคลน สิ�งประดิษฐชิ�นนี้ของคลาสจึงมี 
ความสำคัญทางเศรษฐกิจอยางมากในภาคการเกษตร และแนนอนวาคุณภาพของเชือกที่ใชก็เปนปจจัยที่สำคัญยิ�ง เพราะ 
นอกจากจะชวยปองกันไมใหปากนกแกวชำรุดหร�อสึกหรอไดงายจากคุณภาพของเชือกที่ไมอมฝุนแลว ประสิทธิภาพในการมัด 
ท่ีแนนหนาไมขาดงาย จำนวนปมในการมัดท่ีนอยก็ทำใหการทำงานของเคร�อ่งอัดเปนไปอยางราบร�น่และทายท่ีสุดทำใหสามารถ 
ประหยัดคาเชือกโดยรวมตอฤดูกาลไดมากกวาเดิมเพราะสามารถมัดจำนวนกอนอัดไดมากข�น้

Journey to the CLAAS Patents

www.claas.co.th
Tel.: +662 726 9668
Fax: +662 726 9669

Patent No. 1

ดูว�ดีโอเกี่ยวกับตัวมัดปมคลาส 

บร�ษัทคลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัด
29 อาคารบางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร ชั้น 18 หอง 1803 ถ.สุข�มว�ท 63 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุุงเทพฯ 10110

ติดตอเรา

ตัวมัดปมคลาส (ปากนกแกว) สัญลักษณเร�่มตนของความสำเร็จ
ตัวมัดปม หร�อที ่บานเราเร�ยกวาปากนกแกว ตำนานบทแรก 
ของคลาสจากการข� ้นทะเบียนสิทธิบัตรหมายเลข 372140 
ในป   2464 ซ ึ ่ ง เป นส ิทธ ิบ ัตรแรกที ่จดทะเบ ียนโดยพ� ่น อง 
ตระกูลคลาส แตตัวมัดปมหร�อปากนกแกวนี ้ค ืออะไรกันแน 
มาหาคำตอบไปดวยกันในบทความนี้

เปนไปไดวาตนแบบของตัวมัดปมน้ีถูกคิดคนมาจากหลักการทำงาน
ของจักรเย็บผา ซึ่งสังเกตไดจากชื่อชิ�นสวนมัดตางๆ ในเคร�่องมัด 
ปมในภาษาอังกฤษ หลักการทำงานของจักรเย็บผาจะดันเข็มเขา 
กับผาและดึงเปนกลับข�้นเปนหวงภายในชวงพร�บตาเดียว ดวยว�ธี 
เดียวกัน ตัวมัดปมในเคร�่องมัดปมจะมัดเชือกรอบกอนฟางโดย 
ใชเข็มและตะขอตัวมัดปมเปนตัวชวยกอนท่ีจะดึงจนสุดเพ�อ่มัดปมใหแนน

https://youtu.be/AEgPs1wGBRs
https://www.claas.co.th
https://www.facebook.com/CLAAS.SouthEastAsia
https://www.youtube.com/c/CLAASSouthEastAsia
https://page.line.me/dsc9288c
https://www.instagram.com/claas_sea/

