
คลองตัว ไดงานไว กาวใหมของคุณภาพการเก็บเกี่ยว

ขนาด 93 แรงมา

ชุดอุปกรณเก็บเกี่ยวขาวโพด

ขอมูลจำเพาะ

ชนิดผลิตภัณฑ CK93

DC-93 KIS / DC-93G KIS

262

2

12

เหล็กกลา

12

885

เหล็กหลอและเหล็กกลา

620

6

14

10 / 2

1

2,090 x 730

1

1,980 x 1,485

ขาวโพดเลี้ยงสัตว

สำหรับรถเกี่ยวนวดขาวรุน

ชุดหัวเกี่ยว

จำนวนราวนิ้วเกี่ยวขาวโพด

จำนวนนิ้วเกี่ยวขาวโพด

วัสดุนิ้วเกี่ยว

จำนวนการดใบมีด

ความยาวของการดใบมีด

วัสดุของการดใบมีด

ชุดตูนวด

เสนผานศูนยกลางตะแกรงรอน

จำนวนราวลูกนวดขาวโพด

เสนผานศูนยกลางนิ้วนวด

องศาและจำนวนวงเดือน

สวนอ�นๆ

ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว

ชนิดพืชที่ใชเกี่ยว

การดดานหลังหัวเกี่ยว

ขนาดการดดานหลังหัวเกี่ยว

การดดานขาง

ขนาดการดดานขางหัวเกี่ยว

ชุดการด

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

(ราว / ชุด)

(ชิ้น / ราว)

ชนิด

(ชิ้น / ชุด)

(มิลลิเมตร)

ชนิด

(มิลลิเมตร)

(ชิ้น)

(มิลลิเมตร)

องศา / ชุด

ชุด

กวาง x สูง (มิลลิเมตร)

ชุด

กวาง x สูง (มิลลิเมตร)

ชนิด

ชุดอุปกรณเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองและถั่วเขียว

ขอมูลจำเพาะ

BK93 / BK93G

DC-93 KIS / DC-93G KIS

150

7.5

5 

20, 21

วัสดุพิเศษไนลอน 6

9, 11

7

20

3

4

3

20 / 2

กระบวย

551 x 230.5 x 2,139

50

37

230

3

21

ถั่วเหลืองและถั่วเขียว

ชุดหัวเกี่ยว

น้ำหนักราวนิ้วเกี่ยว

จำนวนราวนิ้วโนมสำหรับเกี่ยวถั่ว 2

จำนวนนิ้วตอราวนิ้วโนม 
3

วัสดุนิ้วโนม

ชนิดผลิตภัณฑ 
1

สำหรับรถเกี่ยวนวดขาวรุน

น้ำหนัก

หมายเหตุ : 1. ชุดอุปกรณเก็บเกี่ยวถั่ว BK93 สำหรับรถเกี่ยวนวดขาวรุน DC-93 KIS / BK93G สำหรับรถเกี่ยวนวดขาวรุน DC-93G KIS

             2. ราวนิ้วโนมที่ 1 มีจำนวน 3 ราว และ ราวนิ้วโนมที่ 2 มีจำนวน 3 ราว

 3. ราวนิ้วโนมที่ 1 มีจำนวนนิ้วเกี่ยว 20 ชิ้น และ ราวนิ้วโนมที่ 2 มีจำนวน 21 ชิ้น

 4. ชุดตะแกรงนวดเปนอุปกรณเสริมที่ใชสำหรับเก็บเกี่ยวถั่วเขียว 

ชุดตูนวด

สำหรับถั่วเหลือง   เสนผานศูนยกลางรูตะแกรงแยก

     เสนผานศูนยกลางรูตะแกรงแยก

     เสนผานศูนยกลางรูตะแกรงนวด 
4

ขนาดรูระบายฝุน ฝาครอบแนวนอนสกรู 1 และ 2

มูเลยการปรับรอบการนวดถั่ว

สายพานปรับรอบการนวดถั่ว 4 ขนาด

องศาและจำนวนวงเดือน

สวนการลำเลียง   

ชุดลำเลียงเมล็ดถั่ว

ขนาด

น้ำหนัก

จำนวนกระบวย

ปริมาตรกระบวย

สวนอ�นๆ   

ขนาดรูระบายฝาครอบระบายฝุนบริเวณถังบรรจุเมล็ด 2 ชิ้น 

ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว   

อัตราการเกี่ยวตอวัน (สูงสุด)

ชนิดพืชที่ใชเกี่ยว

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม / ราว)

(ชุด)

(นิ้ว / ชุด)

ชนิด

(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

(ชิ้น)

(เสน)

(องศา / ชิ้น)

ชนิดการลำเลียง

ยาว x กวาง x สูง (มิลลิเมตร)

(กิโลกรัม)

(ชิ้น)

(ลูกบาศกเซนติเมตร)

(มิลลิเมตร)

(ไร / วัน)

ชนิด

550 x 1,890

1,280

แบบ

น้ำหนักตัวรถ

ขนาดตัวรถ

ความยาวรวม

ความกวางรวม

ความสูงรวม

เคร�องยนต

รุน DC-93 KIS และ DC-93G KIS

แบบ

ปริมาตรกระบอกสูบ

แรงมาสูงสุด / รอบสูงสุด

น้ำมันเชื้อเพลิง

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบสตารท

แบตเตอรี่

สวนขับเคล�อน

ตีนตะขาบ

ความสูงใตทองรถ

วิธีการเปลี่ยนความเร็ว

ความเร็วในการวิ่ง

รูปแบบการเลี้ยว

สวนหัวเกี่ยว

ระบบการดึงขาว

ความกวางหัวเกี่ยว (งาหัวเกี่ยว)

ลอโนม
 

เสนผานศูนยกลางลอโนม 

ความกวางใบมีด

สวนนวด

ระบบการนวด

ลูกนวด

ระบบการลำเลียงเมล็ดขาว

การปรับระดับตะแกรงนวดขาว

วิธีการคัดแยก

ถังบรรจุเมล็ดขาว และทอสงขาว

ถังพัก

ถังบรรจุเมล็ดขาว

อุปกรณเตือน

ความสามารถในการเก็บเกี่ยวขาวลม

สภาพแวดลอมในการทำงาน (ในหองโดยสารปรับอากาศ)

ขนาดเคร�องทำความเย็น

อุณหภูมิ ขณะทำงาน

อัตราการปองกันฝุน

อัตราการปองกันเสียง

จุดปรับอุณหภูมิในหองโดยสาร

ความกวางภายในหองโดยสาร

การบำรุงรักษาหองโดยสารปรับอากาศ

ชุดกรองอากาศภายในหองโดยสาร

ระยะเวลาในการทำความสะอาดเนตคอรเด็นเซอร

ระยะเวลาในการทำความสะอาดคอรเด็นเซอร

ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว

ชองเสียบ USB

ที่ปดน้ำฝน

ตำแหนงจุดควบคุมทอสงขาว

(กิโลกรัม)

(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

ลิตร (ซีซี)

(แรงมา / รอบตอนาที)

(ลิตร)

(โวลท / แอมแปร-ชั่วโมง)

                              

(มิลลิเมตร)

            (มิลลิเมตร)

   กิโลพาสคาล (กิโลกรัมแรง / ตารางเซนติเมตร)

(มิลลิเมตร)

                (เมตร / วินาที)

 (เมตร / วินาที)

         (เมตร / วินาที)

(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

ระบบไหลตามแกน (ฟนลูกนวด)

ซี่ฟน

620 × 1,960

550

ลำเลียงโดยใชสกรู

5 x 5 (ปรับตะแกรงแยกอิสระ หนา-หลัง)

ตะแกรงโยก พรอมลมเปาทำความสะอาด

360 (600)

3 / บรรจุลงถุง

-

 - 

-

-

-

-

-

1,075 (1,800)

ระบบการลำเลียงโดยใชสกรู

235

0.97-4.4

2.0-2.5

อุณหภูมิน้ำหมอน้ำ, การชารจไฟ, แรงดันน้ำมันเคร�องยนต, เมล็ดขาวเต็ม, การอุดตันของสกรูลำเลียง

85 หรือ นอยกวา โดยการเกี่ยวตามทิศทางการลม

70 หรือ นอยกวา โดยการเกี่ยวตามทิศทางการลม

ชุดลอโนม

2,182

900 x 1,989

ระบบไฮดรอลิก

900 x 5

2,057

330

HST ระบบสงกำลังไฮดรอลิก

0.86

1.36

2.1

เบรกเลี้ยวควบคุมดวยไฟฟา

5,430

2,422

รองกระสอบ

3,775 3,875

2,830 2,800

3,995

17.8 18.3 18.9

KUBOTA V3800DI-TE2-CT3

ไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความรอนดวยน้ำ

3.769 (3,769)

93.3 HP / 2,600

ดีเซล

120

มอเตอรสตารท

12/80

ถังบรรจุเมล็ดขาว

ความกวาง x ความยาวสัมผัสพื้นนา 

ระยะจุดกึ่งกลางระหวางตีนตะขาบ

แรงกดพื้นดินเฉลี่ย 

ความเร็วต่ำสุด      

ความเร็วปานกลาง

ความเร็วสูงสุด

เสนผานศูนยกลาง x ความยาว  

การควบคุมการขึ้น/ลง

(มิลลิเมตร) x จำนวนราวน้ิวดึงขาว (ช้ิน)

ชนิดฟนนวด

เสนผานศูนยกลาง x ความยาว

ความเร็วรอบลูกนวด 

ความจุถังพักเมล็ดขาว 

จำนวนหนวย ระบบระบายออก

ความจุถังพักเมล็ดขาว

ระบบการระบายเมล็ดขาว                                        

ระยะการหมุน : วิธีการหมุนของทอสงเมล็ดขาว

ระยะสงเมล็ดขาวต่ำสุด-สูงสุด

ระยะเวลาการระบายเมล็ดขาว 

(บีทียู/ชม)

(องศาเซลเซียส)

(ตารางเมตร)

-

- 

-

-

-

-

-

- 

-

-

- 

-

-

- 

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

20,000

อุณหภูมิภายใน ≤ 28 °C เม�อภายนอก ≤ 45 °C

≥ 98%

≤ 88 dBA

จำนวน 4 จุด สามารถปรับได 360° (ปรับความแรงลมได 4 ระดับ)

1.23

แผงกรองเปนกระดาษ ขนาดรู 0.1 ไมครอน

 1 ≤ ครั้ง / วัน

1 ≤ ครั้ง / 3 วัน

มี

มี

อยูภายในตัวหองโดยสาร

องศา

     (มิลลิเมตร)

                                  (รอบตอนาที)

ระดับ

                                            กิโลกรัม (ลิตร)

                                            กิโลกรัม (ลิตร)

                                        (เมตร)

                                               (นาที)

โรงเรียนฝกขับเคร�องจักรกล

การเกษตรคูโบตา

เสริมทักษะดวยหลักสูตรนักเกี่ยวมืออาชีพ 

เพ�อให ใชรถเกี่ยวนวดขาวไดอยางถูกตอง 

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ศูนยบริการมาตรฐานทั่วประเทศ

บริการหลังการขายที่พรอมดูแลลูกคาทุกทานอยางทั่วถึง

ดวยศูนยบริการสยามคูโบตาและผูแทนจำหนายสยามคูโบตา

ภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

2 เกี่ยว 1 พรอม

บริการตรวจเช็กฟรี 3 ครั้งสำหรับรกเกี่ยวนวดขาวคูโบตา

ที่อยูในระยะรับประกัน

บริการพิเศษชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ชวยลดเวลาการหยุดงาน ทำใหรถเกี่ยวนวดขาวใชงาน

ไดอยางตอเน�อง

คูโบตา เซอรวิส แคร

บริการที่ชวยดูแลรักษารถเกี่ยวนวดขาวใหพรอมใชงาน

กอนฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพ�อใหรถทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ

และชวยยืดอายุการใชงานใหนานขึ้น

โครงการสยามคูโบตา วีไอพี

สิทธิพิเศษสำหรับลูกคาที่ซื้อรถเกี่ยวนวดขาวคูโบตา

• ไดรับสวนลดคาอะไหลสูงสุด 20%

• ไดรับของขวัญในโอกาสพิเศษตางๆ

บริการดานสินเช�อ

ใหคำปรึกษา และบริการดานสินเช�อ โดยสนับสนุน

ดานการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม 

พรอมทางเลือกในการผอนชำระที่หลากหลาย 

สอดคลองกับความตองการของลูกคา

โทร 1317 

โครงการคุมอุนใจ

ดูแลอยางตอเน�องดวยบริการตรวจเช็กฟรี 2 ครั้ง

สำหรับรถเกี่ยวนวดขาวที่พนระยะรับประกัน

ขอมูลจำเพาะ / /
DC-93 KIS DC-93G KIS DC-93G CABIN KIS

*แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน

รับประกัน 1 ป

รถเกี่ยวนวดขาวคูโบตา รับประกัน 1 ปหรือ 1,000 ชั่วโมง*

อะไหลแทคูโบตา คุมคา ทนทาน

อะไหลแทคูโบตา เพียบพรอมและครอบคลุมกวา

80,000 รายการ สามารถหาซื้อไดงายจากราน

ผูแทนจำหนายทั่วประเทศ

ใหม!

หองโดยสารปรับอากาศรับประกันคุณภาพ 6 เดือน

หรือ 500 ชั่วโมง* 

ชุดอุปกรณตอพวงเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองและถั่วเขียว ตราชาง

และชุดอุปกรณตอพวงเก็บเกี่ยวขาวโพด ตราชาง 

รับประกันคุณภาพ 6 เดือนหรือ 500 ชั่วโมง*

*แลวแตเง�อนไขอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน

รับประกันคุณภาพ 6 เดือนหรือ 

500 ชั่วโมง*

มั่นใจดวยบริิการหลากหลายภายใตมาตรฐาน สยามคูโบตา

สำหรับถั่วเขียว



เคร�องแรง ทำงานไว คลองตัว

เคร�องยนตรุนใหม V3800DI-TE2 93 แรงมา มาพรอมพลังเทอรโบและระบบหลอเย็น 

จุดระเบิดกลางลูกสูบ ใหความแรงเต็มกำลัง ชวยใหเกี่ยวขาวหนา ขาวยาว ขาวลมไดดี

หนาเกี่ยวกวาง 2.18 เมตร ช่วยให้ทำงานไว เก็บเกี่ยวเต็มประสิทธิภาพ

ความกวางตัวรถ 2.42 เมตร คล่องตัวสูงในการทำงาน 

วงเลี้ยวแคบเพียง 2.4 เมตร สะดวกในการกลับหัวงาน

ชุดหัวเกี่ยวออกแบบใหม ชวยใหลำเลียงขาวไปยังคอลำเลียงไดราบร�นขึ้น

DC-93G KIS และ DC-93G Cabin KIS รุ่นถังบรรจุเมล็ดข้าว 

มีความจุ 1,075 กก. สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ช่วยลดรอบการวิ่งไปถ่ายข้าว 

รุ่น DC-93 KIS ความจุถังรองกระสอบ 360 กก. สามารถปล่อยข้าวได้ 3 ช่อง

ความจุถังน้ำมัน 120 ลิตร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆ

หมอน้ำขนาดใหญ ลดปัญหาความร้อนเครื่องยนต์

ทำงานไดตอเน�อง

/ /

ความสูงใตทองรถ 33 ซม. ช่วยให้ลุยหล่มได้ลึกขึ้น

ลอตีนตะขาบแบบใหม กวางขึ้น เพิ่มหนาสัมผัสพื้น ลดการล�นไถล

ของตีนตะขาบ และบั้งสูง ชวยปองกันการติดหลมไดดีขึ้น

โรลเลอร 6 ลูก ชวยกระจายแรงกดพื้นนาไดดียิ่งขึ้น ลดการติดหลม 

พรอมโรลเลอรที่มีความหนา 10 มม. ทำใหทนทานไมตองเปลี่ยนบอย

พรอมทำงานในที่หลม

33 ซม.

บำรุงรักษางายขึ้น

ฝาขางตัวรถแบบเปดขึ้นดานบน และตะแกรงคัดแยกถอดออกดานขางได

ช่วยให้ทำความสะอาด และบำรุงรักษาได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

เฟองขับลอตีนตะขาบแยกชิ้นสวนได ถอดเปลี่ยนง่าย 

ไม่จำเป็นต้องหย่อนสายพาน

เพิ่มความสะดวกสบาย ปลอดภัยมากขึ้น

คันโยกควบคุมเดี่ยว รวมฟังก์ชันการควบคุมล้อโน้ม 

การเลี้ยวซ้าย-ขวา และการยกหัวเกี่ยวขึ้น-ลง มาไว้ ในคันโยกเดียว

เพิ่มทัศนวิสัยในการทำงาน  โดยปรับตำแหน่งส่วนหัวเกี่ยวให้ ไกลขึ้น 

ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นใบมีด และรายละเอียดการทำงานหลังการเก็บเกี่ยว 

พื้นที่วางเทากว้างถึง 34 ตร.ซม. ช่วยให้ผู้ขับขี่นั่งสบาย

ระบบเซฟตี้สตารท เมื่อผู้ขับเหยียบแป้นเบรก ขณะดับเครื่อง คันเกียร์หลัก

จะกลับไปตำแหน่ง N อัตโนมัติ ช่วยป้องกันการสตาร์ทขณะเข้าเกียร์ค้างไว้

ระบบแจงเตือนน้ำมันเต็มถัง เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจและเติมน้ำมันเชื้อเพลิง 

ระบบแจ้งเตือนจะทำงานเมื่อน้ำมันเต็มถัง ช่วยลดปัญหาน้ำมันล้นถัง



นวดสะอาด ลดปริมาณขาว

ที่อาจติดไปกับฟาง

ชุดตะแกรงคัดแยก สามารถปรับไดอิสระ หนา-หลัง โดยสามารถ

ปรับตั้งตะแกรงคัดแยกไดถึง 5 ระดับ เพ�อใหเหมาะสมกับเมล็ดพันธุขาวแตละชนิด

คงไวซึ่งคุณภาพการคัดแยกที่สะอาด

ดวยชุดลอโนมปรับขึ้น -ลงไดอยางอิสระจากชุดหัวเกี่ยว

พรอมนิ้วเกี่ยวแบบคอยลสปริง ออกแบบมาใหเกี่ยวขาวตั้งและขาวลมไดดี

ลดปริมาณขาวรวงหลน

บริเวณหัวเกี่ยว

ลดปริมาณขาวรวงหลน

บริเวณหัวเกี่ยว

น้ำหนักตัวรถเบา 3,775 กก. (รุน DC-93 KIS),

3,875 กก. (รุน DC-93G KIS) และ 3,995 กก. (รุน DC-93G Cabin KIS)

ชวยลดปญหาพื้นนาเสียหาย หรือเปนหลมลึก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณของ

เคร�องปรับอากาศขนาด 20,000 บีทียู

พรอมหัวจายลม จำนวน 4 จุด 

ที่สามารถปรับทิศทางได 360 องศา

ปรับอุณหภูมิและความแรงลมได 4 ระดับ 

ใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ

ระบบแอร ในหองโดยสาร

สบายกวาดวยรุนสบายกวาดวยรุน

เก็บเกี่ยวเย็นสบาย คลายกังวลเร�องฝุน

การออกแบบหองโดยสาร

เพ�อปองกันฝุนละออง

ลดชองวางระหวางหองโดยสารกับตัวรถ เพิ่มแผนกันฝุนใตแผงควบคุม

จึงชวยปองกันฝุนละออง รวมถึงมีฉนวนกันความรอนใตที่นั่งหนา 10 มม.

ชวยปองกันความรอนจากดานลาง พรอมแผนกรองอากาศในหองโดยสาร

ลดปญหาพื้นนาเสียหายลดปญหาพื้นนาเสียหาย

นวดสะอาด ลดปริมาณขาว

ที่อาจติดไปกับฟาง

เพิ่มความสะดวกสบายในการชารจโทรศัพท

ระหวางใชงานรถเกี่ยวนวดขาว

จุดชารจ USB



รุนรุน

ชุดอุปกรณเก็บเกี่ยวขาวโพดชุดอุปกรณเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองและถั่วเขียว

ชุดนิ้วเกี่ยว

ผลิตจากวัสดุพิเศษ “ไนลอน 6” มีความคงทน ยืดหยุน

ชวยลดแรงกระแทกเม�อสัมผัสกับฝกถั่ว 

ทำใหเมล็ดถั่วแตกหักนอยลง ลดการตะกุยดิน

ตะแกรงคัดแยก

ชวยลดการสูญเสียของเมล็ดและลดสิ่งเจือปน มี 3 ขนาด คือ 

ขนาด 7 มม. สำหรับถั่วเขียว ขนาด 9 และ 11 มม. สำหรับถั่วเหลือง 

สำหรับถั่วเขียว ใชตะแกรงนวดถั่วเขียวที่มีเสนผานศูนยกลาง

รูตะแกรงนวด 20 มม.

ชุดระบายฝุน

ชุดระบายฝุนพิเศษบริเวณสกรูแนวนอน และบริเวณชุดลำเลียง

เมล็ดถั่ว ชวยระบายฝุนสะสมในตูนวด ทำใหไดเมล็ดถั่วที่สะอาด

1

2

3

4

5

1. ชุดนิ้วเกี่ยว ออกแบบเปนลักษณะตัวที (T-Shape) 

แข็งแรง ทนทาน เหมาะแกการโนมตนขาวโพด 

2. ชุดการดใบมีด ลักษณะโคงมน สอดรับตนขาวโพดไดดี 

พรอมปรับองศาใบมีด จึงชวยลดการรวงหลนบริเวณหัวเกี่ยวได

3. ชุดการดดานหลัง ชวยลดการสูญเสียของผลผลิตออกทางดานหลัง

4. ชุดการดดานขาง ติดตั้งฝงซายของหัวเกี่ยว เพ�อชวยแบงแนว

การเกี่ยวไดดีขึ้น และชวยลดการรวงหลนของผลผลิตทางดานขาง

5. ชุดการดกันกระแทก ชวยลดความเสียหายจากการกระแทกพื้นดิน

ของชุดการดใบมีด

นิ้วเกี่ยว และ ชุดการดสวนตางๆ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว

6

7

8

ระบบนวดเพ�อลดการรวงหลน
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