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ดานการเกษตร : ครุภัณฑการเกษตร

รหัส: 02020001

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
รถตัดออย (Sugarcane Harvester)
ชื่อทางการคาของผลงานนวัตกรรมไทย :
รถตัดออยรุน SM-200
หนวยงานที่พัฒนา :
หางหุนสวนจํากัด สามารถเกษตรยนต
บริษัทผูรับการถายทอด :
หางหุนสวนจํากัด สามารถเกษตรยนต
หนวยงาน บริษัท หรือผูขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
หางหุนสวนจํากัด สามารถเกษตรยนต
ชวงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
กรกฎาคม 2559–กรกฎาคม 2567 (8 ป)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
หางหุนสวนจํากัด สามารถเกษตรยนต ไดศึกษาวิจัยพัฒนา ออกแบบและผลิตรถตัดออยหลายรุน ทั้งนี้ เพื่อตาม
ความประสงคของเกษตรกร และพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เชน พื้นที่ลาดเท พื้นที่เปนเนินสูงต่ํา การปลูกออยที่มีระยะระหวาง
แถวกวางหรือแคบกวาปกติ เปนตน รถตัดออยรุนที่ขายดี คือ รถตัดออย รุน SM-200 รถตัดออยรุนนี้มีคุณสมบัติเดนที่แตกตางจากรถ
ตัดออยที่ผลิตในประเทศและตางประเทศหลายอยาง ดังนี้
1. กลไกชุดตัดโคนและสับทอนออยของรถตัดออย ไดออกแบบใหสามารถทํางานไดดีกับสภาพการปลูกออยของ
เกษตรกรไทย กลาวคือ เกษตรกรปลูกออยบนหลังแปลงและมีรองระหวางแถว ตอออยเก็บไวใหงอกใหม 4-5 ฤดูกาล ขึ้นอยู
กับการบํารุงรักษาตอออย แตละปหลังการตัดออยเกษตรกรจะพรวนดินในรอง และพูนดินบนแปลงสูงขึ้น ดังนั้น กลไกการตัด
โคนต อ งปรั บ ระยะ สู ง -ต่ํ า ได เพื่ อ ให ใ บมี ด ตั ด โคนอ อ ยที่ บ ริ เ วณผิ ว ดิ น บั ง คั บ ให อ อ ยงอกใหม จ ากตาอ อ ยที่ อ ยู ใ นดิ น
ตนออยงอกใหมจะมีความหวานสูงกวาการงอกจากตาออยที่อยูเหนือผิวดิน และเกษตรกรไมไดปรับระดับพื้นที่ปลูกออยกอน
การปลู ก อย า งเช น ต า งประเทศ พื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ยจึ ง มี ร ะดั บ สู ง ๆ ต่ํ า ๆ ไม เ ท า กั น ดั ง นั้ น กลไกตั ด โคนอ อ ยของรถตั ด อ อ ย
SM-200 จึงถูกออกแบบใหอยูบริเวณคอนมาทางดานหนาตัวรถ ขณะที่รถตัดออยยี่หออื่นกลไกตัดโคนอยูบริเวณกลางตัวรถ จึง
ทําใหการตัดโคนตนออยของ SM-200 ทํางานไดดีกวา สวนกลไกสับตนออยเปนทอนใบมีดสับประกอบดวยใบมีดยอยหลายใบ
เพื่อการประหยัดในการเปลี่ยน และการสับไมใชวิธีการบีบขาด เพราะจะทําใหเสียน้ําออยในระหวางการสับ ระบบการสงกําลัง
ระหวางกลไกตัดโคนและสับทอนจะสัมพันธกัน กรณีพื้นที่ปลูกออยที่ใชแรงงานคนตัดออย พื้นที่เหลานี้มักจะมีตอไม เศษกอน
ดินแข็ง และกอนดินปะปนกับดินจํานวนมาก เมื่อเกษตรกรจะหันมาใชรถตัดออย รถตัดออย SM-200ใชระบบสงกําลังดวย
สายพาน ทั้งนี้ หากใบมีดตัดโคนหมุนไปกระแทกตอไม ก อ นหิ น สายพานก็ จ ะลื่ น ป อ งกั น ช็ อ คโหลดที่ ส ง ผลเสี ย ไประบบ
เฟ อ งและมอเตอร ไฮดรอลิคซึ่งรถตัดออยยี่หออื่นก็ไมมีระบบนี้เชนกัน และตอมาเมื่อเกษตรกรเก็บกอนหิน และกําจัดตอ
ไม ออกจากพื้นที่แลว ระบบสงกําลังของ SM-200 ก็เปลี่ยนมาใชโซได โดยเสียคาใชจายเพียงเล็กนอย
2. ชุดระบบทําความสะอาดทอนออยประกอบดวยสายพานตะแกรงรอนเศษดิน แปรงปดใบออย และพัดลมดูด
ทํางานตอเนื่องกัน จึงทําใหทอนออยสะอาด มีสิ่งเจือปนอยูไ มเกิน 5%
3. ชุดระบบขับเคลื่อนใชลอตีนตะขาบยางที่สั่งทําพิเศษจากประเทศญี่ปุน มีอายุการใชงานไดนาน และการ
กระจายน้ําหนักตัวรถที่กดบนลอนอย พื้นที่ลอสําหรับใชตะกรุยดินมาก รถตัดออยจึงสามารถทํางานไดดีในสภาพพื้นที่ปลูก
ออยหลากหลายที่รถตัดออยลอยางไมสามารถทํางานได เชน พื้นที่ลาดเท เนินเขา พื้นที่ชั้นดินออน เปนตน และน้ําหนักกดลอ
กระจายตามพื้นที่ของลอตีนตะขาบนอยกวาลอยาง จึงไมทําใหเกิดการอัดแนนของชั้นดินในรอง อันจะสงผลเสียตอการเจริญ
ของรากออยและการเติบโตของตนออย
รถตัดออยรุน SM-200 เปนรถตัดออย มาตรฐาน ซึ่งมีการขับเคลื่อนแบบลอยางตีนตะขาบ และมีตะกรา
ขนาด 1.5 x 2.5 x 1.02 เมตร ที่สามารถบรรทุกออยได 1.5 ตัน
รายละเอียดรถตัดออย รุน SM-200 (รายละเอียดเพิ่มเติมหนาถัดไป)
++++++++++++++++++++

หางหุนสวนจํากัด สามารถเกษตรยนต

0 5645 2222 หรือ 08 1972 0162

2
02020001 รถตัดออย รุน SM-200
Items
Over All Dimension
ขนาดทั้งหมด
Rubber Track
Total Machine Weight
Engine เครื่องยนต

Tank Capacity
ความจุของถัง
Crop Divider
(สกรูเกลียว)

Measurement
Dimension WxHXL (ขนาดระหวางการทํางาน)
Dimension WxHXL (Transportation) ขนาดระหวางการทํางาน
Shoes special design for harvester Machine (แทร็คยางออกแบบโดยเฉพาะ)
Shoes Width (หนากวางของแทร็คยาง)
(น้ําหนักสุทธิ)
Brand
(ยี่หอ)
Horsepower (แรงมา)
No. of Cylinder (จํานวนลูกสูบ)
Engine Operating Rev. (รอบความเร็วเครื่อง)
Fuel Tank
(ขนาดถังน้ํามันเครื่อง)
Hydraulic Tank (ขนาดถังน้ํามันไฮดรอลิค)
Type /Shape (ลักษณะ)
Upper Diameter (เสนผาศูนยกลางดานบน)
Lower Diameter (เสนผาศุนยกลางดานลาง)
Tilt Angle
(องศา)
Height adjustment of Screw from Ground (Min./Max.)
(ความสามารถในการปรับระดับต่าํ สุด/สูงสุด)

Units (หนวย)
mm.
mm.

Size (ขนาด)
2546x4775x9435
2546x3555x9435

mm.
kg.

450
11,500
Doosan
200
6
1800
300
320
Single Screw/Cone
(เกลียวโคนเดี่ยว)
270
170
40
0/1520

H.P.
rpm.
litre
litre
mm.
mm.
degree
mm.
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02020001 รถตัดออย รุน SM-200 (ตอ)
Items
Measurement
Base Cutter Set
Type /Shape (ลักษณะ)
ชุดจานตัดโคน

Transmission System (ระบบทรานมิชชั่น)
Drum Diameter (ความกวางของจานตัดโคน)
No.of Drum
(จํานวนของจานตัดโคน)
No.of Blades per Drum (จํานวนใบมีดตอหนึ่งจานตัดโคน)
Distance between Center of Drum (ระยะหางระหวางจานตัดโคน)
Height Adjustment of Drum from Ground (ความสามารถในการปรับต่ําสุด/สูงสุด) (Min/Max)
Chopper set
Type
ชุดตัวสับทอน
Drum Diameter (เสนผาศุนยกลางเพลามีด)
Number of Blades per Drum (จํานวนใบมีดตอเพลา)
Distance between Center of Drum (ระยะหางศูนยกลางเพลามีด)
Blade Width (Replaceable) (ความกวางใบมีด)
Total Blade Length (ความยาวใบมีด)
Extractor
Hydraulic driven hood slew (ทํางานโดยระบบไฮโดรลิค)
พัดลมทําความสะอาด
Fan Diameter (เสนผานศุนยกลางพัดลม)
No.of Fan Blade (จํานวนใบพัดลม)
Fan Revolution adjust from the Cabin (ปรับความเร็วรอบจากหองคนขับ)
Elevator Set
Type
ระบบสายพานลําเลียง
Moving System (ระบบเคลื่อนที่ )
Hydraulic Motor and Reversible (สายพานสามารถหมุนยอนกลับ)
Conveyor Width (ความกวางของสายพาน)
Basket
Size ( WXHXL) (ขนาดกวางxยาวxสูง)
ขนาดตระกรา
Total Weight (น้ําหนักโดยรวม)
*ขอมูลสามารถมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับวิธีการวัดของผูวัด เครื่องมือที่แตกตางออกไปจากนี้

Units (หนวย)

mm.
unit
mm.
mm.
mm.

Size (ขนาด)
Dual Blade/Rectangular
(ลักษณะจานตัดดับเบิล้ )
Roller Chain (ระบบโซ)
780
2
6
700
0/460
Dual Drum (สองเพลาสับ)
245
12
340
68
995

mm.
unit

1140
4

mm.
unit
unit
mm.
mm.

Chain Conveyor (ระบบโซ)
mm.
mm.
kg.

1000
1500x1200x2500
220

