เครื่องคีบอ้ อย

SUGAR CANE LOADER (GRABBER)
Model : K81-380 Petty Patent No.5839

คุณลักษณะ
1. เป็ นเครื่ องมือทางการเกษตรที่ช่วยอํานวยความสะดวก
ให้ กบั เกษตรกรชาวไร่อ้อย มีความคงทน แข็งแรง
2. โครงสร้ างออกแบบตามหลักวิศวกรรม มีนํ ้าหนักเบา
3. สามารถใช้ งานรวมกับเครื่ องมือชนิดอื่นได้
4. ไม่ต้องลงทุนซื ้อปั๊ มใหม่ สามารถใช้ ปั๊มที่มีอยู่ในตัวรถได้
5. มีรี ะบบ Balancer Weight
6. ไม่ต้องเปลี่ยนคานหน้ า
7. ง่ายต่อการใช้ งานและการดูแลรักษา
8. ไม่ต้องเปลี่ยนเพลาหน้ า ทังรุ้ ่นเพลาเดียวและสองเพลา

Specification
1. Is an agricultural implement to facilitate sugar cane farmers to work.
Is durable and strong.
2. The structure is designed to meet engineering principle (light weigh but strong).
3. Can be used together with other implements.
4. No need to buy another pump (can use the same pump of the farm tractor).
5. Has “ Balancer Weight” System which is our patent.
6. No need to change the front axle.
7. Easy to use and maintain.
8. No need to change front axle (for both Two Wheel drive and MFWD tractor)

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)
ขนาดแรงม้ าของรถแทรกเตอร์ (Hp)

60 – 95 Hp.

คีบนํา้ หนักอ้ อย (Weight of Loading Cane)

300-500 Kg.

คีบอ้ อยได้ สูง (Height of Unloading Cane)

4.70 m.

ถังถ่ วงนํา้ หนัก (Weight Balancer)

ถังทรายขนาด 400 กก. (400 Kg. Sand Tank)

ตัวโครง ,งาคีบ (Frame , Pincers)

เหล็กเกรดพิเศษ (High Tensile Steel)

ปั๊ ม ไฮดรอลิค (Hydraulic Pump)

34 ลิตร/นาที (34 L./min)

0.12 เมตร(m)

2.54 เมตรร(m)

6.65 เมตร (m))
5.34 เมตร (m)
4.70 เมตร (m)

SUGAR CANE LOADER
MODEL K81-380
NET WEIGTH 1,440 kg.

0.447 เมตร(m)

0.54 เมตร(m)

6.75 เมตร(m)

0.92 เมตร(m)

0.62 เมตร(m)

สนใจติดต่ อ : บริษทั กมลอินดัสตรี จํากัด
สํานักงานใหญ่ : 63 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2277-2750, 0-2277-7074
แฟกซ์ : 0-2276-4392
แฟกซ
0 2276 4392
โรงงาน : 119 ถ.เทพารักษ์ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
สมุทรปราการ 10570
โทร.(02)315-4161-4, 315-4822-7 แฟกซ์.(02)706-4450, 315-4160

Kamol Industry Co.,Ltd.
OFFICE : 63 Soi Srimuang Anusorn, Suthisarn Rd., Dindaeng,
Bangkok 10400. TEL. 0-2277-2750, 02277-7074
FAX : 0-2276-4392
Factory : 119 Teparak km.21 Bang Saotong,Samutprakarn
10570, Thailand.
Tel. (02)315-4161-4, 315-4822-7 Fax.(02)706-4450, 315-4160
E-mail : Sales@kamolindustry.com www.kamolindustry.com

เนื่องจากบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งสินค้ า บริษัทฯสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทางเทคนิคโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
Due to continual up-dating and improvement of products, we serve the right to make changes in specifications without prior notice.

