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ေမာ်ဒယ်

ေမာင်း ငှ်အား

PTO ပါဝါ

အင်ဂျင်

     ေမာ်ဒယ်

     
အမျ ိ းအစား

     ဆလင်ဒါအေရအတကွ်

     ဘိုး Bore ငှ့် စတတု် stroke

     ပစ်စတင်အေရ� (displacement)

     အင်ဂျင်ပါဝါ

     အင်ဂျင်အသားတင်ပါဝါ

     လည်ပတ် န်း

     အများဆံးုလည်ပတ်မ

     
ဘတရီ

     ေလာင်စာ 

စမွ်းေဆာင်ရည်

     ေလာင်စာတိငု်ကီ

     အင်ဂျင် ကလပ်ေကစ့် (ဇကာပါ)

     အင်ဂျင်အေအးခံအရည်

     ထရမ်မစ်ရငှ်းေကစ့်

အရ�ယ်အစား

     အားလံးုအရညှ် (3P, အေရှ ခံတံုးမပါ)

     အားလံးုအကျယ် (ေြမြပင်ထ)ိ

     အားလံးုအြမင့် (ROPSအေပါ်ထ)ိ

     ဘးီအကာွအေဝး

     ေြမြပင်မအှကာွအေဝး 

     ချနိ်ညိ ိုင်သည့်ဘးီအကာွအေဝး

အေလးချနိ်(ခံတံးုမပါ) / သာမန်အေရှ အေလးချနိ်ပါ

ေမာင်း ငှ်စနစ်

     
တာယာ

     ကလပ်

     စတယီာရင်

     ဂယီာေဘာက်စနစ်

     ဘရတိ်

      ဂငယ်ေကွ ချ ိ း ိုင်ြခင်း

ဟိုင်ဒေရာလစ်ယနူစ်

     ဟိုင်ဒေရာလစ်ထနိ်းချ ပ်မစနစ်

     ပန်စွမ်းရည်

     ေနရာ၃ခတုငွ်ချတိ်ဆက်အသံးုြပ မ

     အြမင့်ဆံုး 

     မတင် ိုင်အား       

     ဖအိား

PTO
     ေန�က်-PTO

     PTO/အင်ဂျင်အြမန် န်း

kW(HP)

mm
L
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kW(HP)
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N・m

L
L
L
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mm
mm
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mm
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mm

kg
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MPa (kgf/cm2)

MU5702

36.4 (48.9)

V2403-M-DI-T
တိုက် ိုက်ေလာင်စာြဖန်းစနစ် , တာဘိခုျာဂျာ

အပါ ေရေအးခံ၄လံးုထိုး ဒဇီယ်အင်ဂျင် 

42.6 (57.1)
40.7 (54.5)

2,400
213.8

80D26R, 12V 55Ah 5HR RATE,
RC : 130 min, SAE CCA(-18 ) : 630 A

65

9
46

3,250
1,950
2,450
2,050
415

1,445, 1,475,  1,560,  1,590,
1,645,  1,675,  1,755,  1,785
1,520,  1,630,  1,710,  1,820

2,350  / 2,540

9.50 - 24
16.9 - 28

3

30.5

1,800
1,550

540 / 2,258,  750 / 2,196

MU4902

30.8 (41.3)

V2403-M-DI
 4 စတတု်ခ်, အေအးခံအရည်, 

NA, ဒဇီယ်အင်ဂျင်

36.5 (49.0)
34.7 (46.5)

2,700
158.6

80D26R, 12V 52Ah 5HR RATE,
RC : 113 min, SAE CCA(-18 ) : 582 A

60

7.6
46

3,110
1,870
2,480
1,990
365

1,385,  1,515

1,395,  1,495,  1,605,  1,685,  1,795
2,017  / 2,175

8.3 - 20
14.9 - 28

2.9

35.8

1,640
1,180

သတ်မတှ်အရ�ယ်အစား 540 / 2,484, 750 / 2,481

ကူဘိုတာ ဒီဇယ်လယ်ထွန်စက် (KUBOTA DIESEL TRACTOR)

MU4902/MU5702
ထနွ်စက်၏အရ�ယ်အစား၊အေလးချနိ် ှင့် ခိုင်ခံေ့သာဆွဲအားများ ေပါင်းစပ်မ သည် မညီညာ
ေသာေြမြပင်ေပါ်တငွ်ပင် တငွ်တငွ်ကျယ်ကျယ် အသံးုချ ိုင်ရန် ထေိရာက်ေသာ ထနွ်ယက်မ 
စမွ်းေဆာင်ရည်ကိုေပး ိုင်သည်။

ေန�က်ဘးီ

ေရှ ဘီး

ေရှ တာယာအရ�ယ် 

ေန�က်တာယာအရ�ယ်

အြမင့်ဆံုး မတင် ိုင်စမွ်းအား

24 လက်မေနရာတငွ် မတင် ိုင်စမွ်းအား

4WD

4
87 / 102.4

2.434

ဒဇီယ် No.2-D

7.6

အေြခာက်အမျ ိ းအစား

ဟိုက်ထ ိုလစ် ပါဝါစတယီာရင်

ဂယီာရှီဖ်, ေရှ ဂယီာ 8 ချက်,  ေန�က်ဂယီာ 8 ချက်

ဆီစမိ်ဘရတိ်ြပားစနစ်

ေနရာချနိ် (Position, draft (top link sensing) and mix control)

Category 2

19.0 (193)

6-splines

အေသးစတိ်ေဖာ်ြပချက်များ

kaungmyat.naing
Typewriter
www.kubota.com.mm



ခိုင်ခံ့ ပီးဆွဲအားေကာင်းြခင်းေ ကာင့် လယ်ယာ လုပ်ငန်းအမျ ိ းမျ ိ းတွင်
 ထိေရာက်စွာ အသံုးြပ ိုင်သည်။

ကဘူိုတာ၏ဒဇီယ်အင်ဂျင်ေမာ်ဒယ် V2403-M-DI 
(-T) သည် အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၄၃၄cc ၊ ေရေအးခံစနစ်
ပါ ၄လံးုထိုးအင်ဂျင် ၊ ဆလင်ဒါ ၄လံးု ှင့် တိုက် ိုက်
ေလာင်စာဆြီဖန်းစနစ် ြဖစ်ေသာေ ကာင့် မညညီာ
ေသာ ေြမြပင်ေပါ်တငွ်လည်း  အလနွ်ထိေရာက်စာွ 
ထနွ်ယက် ိုင်သည်။

ကဘူိုတာ 57 HP / 49HP 
ဒဇီယ်အင်ဂျင် ခိုင်ခံေသာဆွဲအား ှင့် ေလးဘးီယက်အား

(4WD)တိုြဖင့်ထကွ်ေသာ စမွ်းေဆာင် ိုင်အားကို 
ဟန်ချက်ညညီ ီထေိရာက်စာွ ထတု်ေပး ိုင်သည်။
ထိုေ ကာင့် ဘးီလည်ထကွ်သာွးြခင်းများကိလုည်း 
သသိသိာသာ ေလျာန့ည်းေစသည်။

ေလးဘးီယက်အား (4WD) 

Single လဗီာ(တစ်ခတုည်းေသာလဗီာ) ှင့်ေမာင်း
ြခင်းြဖင့် ေရှ တိုး၊ေန�က်ဆတု်အ ကားဂယီာေြပာင်း
ြခင်း ကိလုျင်ြမန်ေချာေမွ စာွ လပု်ေဆာင် ိုင်သည်။

စင်ခ ိုရပ်ှတယ်လ်
(Synchro Shuttle /Column Shift) 

၃ေနရာချတိ်ဆက်အသံးုြပ မေ ကာင့် အသံးုြပ
ကရိယိာများ၏ အေလးချနိ် ှင့်ခံ ိုင်ဝန်ကို မ ထနိ်း ိငု်
ပးီ ချတိ်ဆက်အသံးုြပ ကရိယိာများ ငှ့် အဆင်ေြပစာွ
ေမာင်း ငှ် ိုင်ပါသည်။

ချတ်ိဆက်အသံးုြပ မ ၃ချက် 
(3-point Hitch)

လယ်ထနွ်စက် ှင့် တွဲဖက်ကရိယိာကို ေြမြပင်
အေနအထားကို ေပါ်မတူည်၍ အတက်အကျကိ ု
အလိုအေလျာက် ထနိ်းချ ပ်ေပး ပးီ လယ်ထနွ်စက်ဆွဲ
အားကို တသမတ်တည်းကျေအာင်  ထနိ်းေပးသည်။

ဒရပ်ဖ် ကန်ွထို ိုး (Draft Control)

ပံမုနှ်တပ်ဆင်ထားေသာအေလးချနိ်ထက် 
လယ်ထနွ်စက် MU5702 မာှ အေလးချနိ် ၂၅၄၀ 
ကလီိုဂရမ် တိးုထား ပးီ လယ်ထနွ်စက်MU4902 မာှ 
အေလးချနိ် ၂၁၇၅ ကလီိုဂရမ်အထ ိတိုးထားသည်။ 
ထိုေ ကာင့် ေြခာက်ေသွ ေသာေြမေနရာေပါ်တငွ်ပင် 
ဟန်ချက်ညညီ ီထနိ်းထား ိုင် ပးီ တည် ငမိ်စာွေမာင်း

ိုင်သည်။

ေရှ အေလးချန်ိ / 
ေန�က်အေလးချန်ိ

ဂငယ်ေကွ ကိုကျ ်းကျ ်းေကွ ိုင်ြခင်း ငှ့် 
စတယီာတိုင်၏ မည်သည့်အချ ိ းအေကွ တွင်မဆို 
ဟန်ချက်ညညီ ီဆွဲအားကို ထတု်ေပးေသာေ ကာင့် 
ကဘူိုတာဘဘီယ်ဂယီာ(4WD)သည်  စမွ်းရည်
ြမင့်မားေသာ ေမာင်း ငှ်မ ကိုရရှိေစသည်။  ထိုအြပင်
ဘဘီယ်ဂယီာကို အလံပုတိ် ဖံးုအပု်ထားေသာေ ကာင့် 
၀ င် ိုးထဲသို ရ�ံ ှင့်ဖနု်မန် များ၀ င်ေရာက်ြခင်းမ ှကာ
ကယွ်ေပးသည်။

ေရှ ဘးီဝင် ိုး ငှ့ေ်ရှ ဘးီဗဟို
Hub

ဂယီာေဘာက်ကိ ုအရည်အေသးွြမင့်ေသာသံ(Cast 
iron)ြဖင့် ြပ လပု်ထားသြဖင့် ေမာင်း ငှ်ေနစ ် ဂယီာ
စနစ် ပျက်စးီ ိုင်ေသာ စိးုရမိ်မများလံးုဝကင်းေဝး
ေစသည်။

ဂယီာေဘာက်  
(Transmission Casing)

 ေန�က်ဝင် ိးုတငွ်တပ်ဆင်ထားေသာ အလံပုတိ်ဆီ
အဖံးု(OilSeal)သည် ဆီယိုစမိ့်မကို တားဆီး ံသုာမက 
ေရ ငှ့်ဖနု်မန်များ မဝင်ေရာက်ေစရန်လည်း ကာကယွ်
ေပးသည်။

အေန�က်ဝင် ိုးဟပ်ဆးီလ်
(Hub Seal)

လယ်ယာသံးု ဆင်းခ ိုမက်ချ် ထရမ်မစ်ရငှ်းတငွ် 
ေရှ ဂယီာ၈ချက် ငှ့် ေန�က်ဂယီာ၈ချက်ပါရှိ ပးီ 
လပု်ငန်းခငွ်အေြခအေန ငှ့် ကိုက်ညစီာွ ေမာင်း ငှ်

ိုင်ရန် အေကာင်းဆံးုပံပိုးထားသည်။

Synchro-mesh transmission 
ေရှ ဂယီာ၈ချက် ေန�က်ဂယီာ၈ချက်ြဖင့ ်

တင်ွကျယ်စာွပပံိုးမ



ေန�က်ဆံးုေပါ်နည်းပညာ ငှ့စ်က်ကရိယိာများကို ေနရာတိုင်းတင်ွအသံးုြပ ထားြခင်းြဖင့ ်
 သက်ေတာင့ ်သက်သာ ေမာင်း ိုင်မကိုေပး ိုင ်ပ ါသည ်

ယခင်ကထက်ပိမုိုကျယ်ဝန်းေသာဧရယိာကိုလင်းေစ
ရန် ဒဇီိုင်းအသစ်ြဖင့် လပု်ငန်းသံးုမးီခကွ်ကို တပ်ဆင်
ထားေသာေ ကာင့် ညပိုင်းေမာင်း ငှ်ချနိ်တွင်လည်း 
အလယွ်တကေူမာင်း ငှ် ိုင်သည်။

လပ်ုငန်းသံုးမးီ
ကျယ်ဝန်းေသာထိုင်ခံု ငှ့ ်သက်ေတာင့သ်က်သာရှိေသာ
ကရူငှ်များေ ကာင့်  ယာ ်ေမာင်းသအူတွက် အံဝင်ဂငွ်
ကျ ြဖစ်ေစသည်။  ထိငု်ခံ၏ု စက်စပန်းရငှ်းသည် တနု်
ခါမများကို စပု်ယေူစေသာေ ကာင့် ယာ ်ေမာင်းသူ
အတွက် န�ရရီညှ်ေမာင်းရေသာ်လည်း ပင်ပန်း မွ်း
နယ်မ မြဖစ်ေစပါ။

ယာ ေ်မာင်းထိုင်ခံု
ကးီမားေသာရ�ံ ကာသည်  ယာ ်ေမာင်းသကူို ရ�ံ စင်
ြခင်း ငှ့်ေရစင်ြခင်းမ ှကာကယွ်ေပးသည်။

ကးီမားေသာရ�ံ ကာ
ထိုင်ခံ၏ုေဘးတငွ် ေရဘးူထည့်စရာေနရာ 
ထားေပးထားေသာေ ကာင့် စက်ေမာင်းေနစဥ်
အတွင်း ေရဆာေလာင်မအားေြဖေလျာေ့ပး ိုင်
ပါတယ်။

ေရဘးူထည့ရ်န်ေနရာ

တဆက်တည်းေသာေဘာနက်ကိ ုခလတု်
“တစ်ချက်” ှိပ်ယံြုဖင့် ပငွ့်ေစ ပးီ အင်ဂျင်အခန်းကိ ု
လယွ်ကစူာွ ဝင်ေရာက်၍ ေနစ ်စစ်ေဆးြခင်း ငှ့် 
ြပ ြပင်ထနိ်းသိမ်းြခင်းများကိ ုလပု်ေဆာင် ိုင်သည်။

တဆက်တည်းေသာေဘာနက်

လယ်ထနွ်စက်၏ အင်ဂျင်လည်ပတ် န်း၊ ေလာင်စာ
ဆီ ှင့် ေမာင်း ငှ်မအချနိ်အစရှိေသာအေနအထားများ
ကို လယွ်ကစူာွသိ ိုင်သည်။  LEDဒိငု်ခကွ်များသည် 
ေနဘက်ေနေရာင်ြခည်ေအာက်ေသာ်၎င်း ညအချနိ်
ေသာ် ၎င်း ကည့်ရလယွ်ကသူည်။

LED ဒိုင်ခက်ွ

အေအးခံေရအပခူျနိ်သည် အနီေရာင်ဇနု်ထဲသို ဝင်
ေရာက်ေသာအခါ အချက်ေပးသံတစ်ခြုဖင့် အင်ဂျင်
အပလူနွ်ကဲေ ကာင်း အသေိပးသည်။

အပလူန်ွကမဲ အချက်ေပးအသံ

မေမ ာ်လင့်ေသာလမိ့်ကျြခင်း ငှ့် ြပ တ်ကျလာေသာအရာ
များမ ှကာကယွ်ေပးသည့် ကားအမိုး ှင့် ထိုင်ခံခုါးပတ်
များကို စံသတ်မတှ်ချက်အြဖစ်ထားရှိ ပးီ ကားေမာင်းသူ
ကို ကာကယွ်ေပးသည်။

ေဘးကင်းလံ�ုခံ ၍
သံးုရလယ်ွေသာ-KDS



MU4902/MU5702 လယ်ထနွ်စက် ှင့် ကိုက်ညသီည့် 
တွဲဖက်သံးုကရိယိာများ 

ကးီမားေသာ Blade (ေြမထိးုဘလဒိ်ြပား)သည် ၅၂၀မလီမီတီာအြမင့်ရှိ ပးီ  အေကာင်း
ဆံုးပံစုံြဖင့် ေကးွထားကာ ေြမ ကးီများကို လ င်ြမန်စာွ သယ်ယူ ိုင်သည့် ှင့် တ ပိ င်နက်
တည်း ဘးီေချာ်ြခင်းကိလုည်း ကာကယွ်ေပးသည်။ ေြမထိးုဘလဒိ်ြပားတငွ် ချတိ်ဆက်
ေနရာများစာွရှိ ပးီ လယ်ထနွ်စက်၏ဆွဲအားကို ေြမထိးုဘလဒိ်ြပားအထ ိထေိရာက်စာွေပး

ိုင်သည်။  ခံ ိုင်ရည်တိးုြမင့်ထားေသာ ေရှ ဖက်ေြမထိးုစက် ဝင် ိးုသည် စက်ပစည်း
၏ ကာရညှ်ခံ ိုင်ချက်ကိ ုပံပိုးေပးထားသည်။

ဒဇီိုင်းသစ် ငှ့်သန်မာေအာင်အားြဖည့်ထားေသာ ပတ်လည်ခတု်စက်ေဘာင်ကိ ုအ ကမ်းခံ ိုင်
သည့် 7mmအထရူှိေသာ ဓားသာွးြဖင့် တပ်ဆင်ထားသည်။  ထိုအြပင် အစတိ်အပိုင်းတစ်ခခုျင်း
စ၏ီ ခံ ိုင်ရည်ရှမိကို တိုးြမင့်ထားေသာေ ကာင့် ကာရညှ်ခံေစသည်။ ကိုယ်ထည်အေလးချနိ်ကို 
ေလ ာခ့ျထားြခင်းြဖင့် ဆီစားသက်သာေစ ပးီ ထယ်အတမိ်အနက်ကိုလည်း ထေိရာက်စာွလပု်

ိုင်သည်။ ပတီအီိုဂယီာကိုအသံးုမြပ ဘဲ ပတ်လည်ခတု်စက်ကို ေြမာက်ပင့် ိုင်ေသာေ ကာင့် 
ကန်သင်းကိုလယွ်လယွ်ကကူ ူေကျာ်ြဖတ် ိငု်သည်။

ေရှ ဘက်ေြမထိုးစက် (Front Dozer) 
FD190/ FD203G

ပတ်လည်ခတ်ုစက် (Rotary Tiller) 
RX220G

�ကစံိုက်စက် SP420
ထယ်ကရိယိာ (Disc Plow)  
DP243H/ DP263J

ထန်ွကရိယိာ (Disc Harrow)
DH246HW/ DH247H/ DH266JW

ေမာ်ဒယ်နပံါတ်

ဘလဒ်ိြပားအရ�ယ်(အကျယ်xအြမင့)်

ေြမြပင်မဘှလက်ြပားထအိြမင့်

ေြမြပင်မဘှလက်ြပားေဘာင်ထအိြမင့်

ဘလဒ်ိြပားထန်ိးချ ပ်မစနစ်

ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆလင်ဒါ (အချင်း x ဆလင်ဒါေချာင်း) 

အေလးချန်ိ

တွဲဖက်ရန်သင့ေ်သာလယ်ထန်ွစက်

FD203G
2,034 × 534

375
350

60 × 35
537

MU5702

FD190
1,945 × 520

380
265

60 × 35
478

MU4902

mm
mm
mm

mm
kg

ေမာ်ဒယ်နပံါတ်

ေမာင်း င်ှမစနစ်

အရ�ယ် (ကျယ် x ရည်ှ x ြမင့)်      

ဗဟိုတိုင် အမျ ိ းအစား

အေလးချန်ိ                 

ပတ်လည်ခတ်ုေနရာအကျယ်     

ဓားသာွးအမျ ိ းအစား

ဓားသာွးအရည်အတက်ွ (ဘယ်ဖက်ဒလက် / ညာဖက်ဒလက်)

လည်ပတ် န်း (ဒလက်ဝင် ိုးရပ်ှ/ PTOဝင် ိုးရပ်ှ)

သင့ေ်တာ်ေသာေြမေနရာ

ဂယီာေဘာက်စ်：ဂယီာအမျ ိ းအစား

ဂယီာေဘာက်စ်：ဂယီာအချ ိ းအစား

ချန်ိးေဘာက်စ်

RX220G
2,094 × 534

1.83 : 1
ဆိုက်ဂယီာမတှဆင့ထ်ရန်စမစ်ရင်ှး

2,305 × 904 × 1,191
သာမန်

443
2,140

C
33 / 33

232 / 540
သ/ဲရ�ံ

mm

kg
mm

rpm

ေမာ်ဒယ်နပံါတ်

ထန်ွဝိုင်းြပားအရ�ယ် × အချပ်ေရ

အကျယ်

အရည်ှ                

အြမင့ ်                

အေလးချန်ိ             

သင့ေ်တာ်ေသာေြမေနရာ

တွဲဖက်ရန်သင့ေ်သာလယ်ထန်ွစက်

DP243H
24 × 3
1,180
2,071
1,252
445

MU4902 / MU5702

DP263J
26 × 3
1,243
2,340
1,273
487

MU5702

inch × plate
mm
mm
mm
kg

ေြမအမျ ိ းအစားအားလံးု

ထနွ်ထိုးဘးီ တငွ် ထနွ်ဝိုင်းြပားများကိစုနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားသည်။ ထနွ်ဝိုင်းြပား 
၆ ြပားပံစုံ ှင့် ၇ ြပားပံစုံ ှစ်မျ ိ းလံးုသည် လယ်ထနွ်စက်၏ဘက်စံအုသံးုြပ ိုင်မ
အရည်အေသးွကို ြမင့်တင်ေပး ပးီ ေလာင်စာဆ ီနည်းနည်းြဖင့် ေြမြပင်ကိနုက် ငိ်းစာွ
ထနွ်ယက် ိုင် ပးီ ေကာက် ိးု ှင့်ေပါင်းပင်များကိလုည်း ြဖတ်ေတာက် ေပးသည်။ ထနွ်

ိုင်သည့် လယ်ေြမအကျယ်အတိငု်းအတာကို အလယွ်တကညူိ ိုင်သည်။

ေမာ်ဒယ်နပံါတ်

ထန်ွဝိုင်းြပားအရ�ယ် × အချပ်ေရ

အကျယ်               

အရည်ှ                

အြမင့ ်                

အေလးချန်ိ             

သင့ေ်တာ်ေသာေြမေနရာ

တွဲဖက်ရန်သင့ေ်သာလယ်ထန်ွစက်

DH246HW
24 × 6
1,795
2,333
1,160
482

DH247H
24 × 7
1,795
2,333
1,160
504

ေြမအမျ ိ းအစားအားလံးု

DH266JW
26 × 6
1,804
2,369
1,331
530

MU5702

inch × plate
mm
mm
mm
kg

အလိုအေလျာက်ထနိ်းညေိပးေသာဘးီသည် ေြမြပင် ငှ့်ထစိပ်ထား ပးီ �ကံပင်၏ပင်စည်များ
ကို နက် ငိ်း ညညီာစာွစိုက် ိုင်သည်။  �ကံစိုက်စက်တငွ် တပ်ဆင်ထားေသာ ဓားသာွးများြဖင့် 
�ကပံင်အရ�ယ်ကို ညညီာေအာင်ြဖတ်ေတာက် ိုင်သည်။ ဓာတ်ေြမသဩဇာ ငှ့ပ်ိုးသတ်ေဆးများ
ကိုလည်း မ တစာွထည့်ေပး ိုင်သည့်အြပင် �ကံပင်များကိလုည်း စနစ်တကျစိုက်ပျ ိ း ိုင်သည်။

ေမာ်ဒယ်နပံါတ်

အရ�ယ် (ကျယ် x ရည်ှ x ြမင့)်     

အေလးချန်ိ                       

စိုက်တန်းြခား

�ကပံင်စိုက်ပျ ိ းေမာ်ဒယ်

ြဖတ်ေတာက်သည့ပ်င်စည်အရည်ှ

ကားဘးီ န်ုးစနစ် 

ြဖည့ဆ်ည်းထန်ွြပားဝိုင်းအမျ ိ းအစား

ေြမြပင် ိုလာ

သယ်ေဆာင် ိုင်သည့�်ကပံင်ပမာဏ

ေြမဩဇာတိုင်ကပီမာဏ

သံးုထားေသာပစည်း

SP420
1,520 × 2,020 × 2,130

500
တစ်တန်း

၂တန်းြခား 25cအမျ ိ းအစား

350 – 400
အလိုအေလျာက်ညိထန်ိးေပး

ထန်ွဝိုင်းြပား၂ထပ် 15.5လက်မ

တစ်ဘးီထဲ ိုလာ အကျယ်38cm

450ပင် (�ကပံင်စည်အရည်ှ ငှ့လ်ိုက်၍ကွဲြပားမည်)

50
စတန်ိးလက်စတးီ

ထယ်ကရိယိာများကို  ကဘူိုတာ လယ်ထနွ်စက်များအတကွ်သာ  သးီသန်ြပ လပု်ထား
သည်။  ဤထယ်ကရိယိာ သည်နက် ငိ်းစာွေကာ် ိုင်ေသာသန်မာသည့် ထယ်ဝိုင်းြပား
များြဖင့် တပ်ဆင်ထား ပးီ ယခင်ကထက် ပိုမိုထေိရာက်စာွ ထနွ်ယက် ိုင်သည့်အြပင် တစ်
ချနိ်တည်းတငွ် ေပါင်းပင်များကိလုည်း ြပန်လနှ်ေပး ိုင်သည်၊ အမျ ိ းမျ ိ းေသာလယ်ယာ
လပု်ငန်းများ၏ရည်ရ�ယ်ချက် ငှ့် ကိုက်ညရီန် ထယ်ထိုးေပး ိုင်သည်။ 

mm
kg

kg

MU4902 / MU5702

စ်ှဖက်သာွးဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်

�ကပံင်ဓာတ်ေြမဩဇာြဖန်းစက် (Sugarcane Fertilizer Ripper)   
SF940/SF940 PRO ေြမဩဇာချကရိယိာတငွ်ပါေသာ ဂျ တ်သည် သင့်ေလျာ်သည့် ေထာင့်ချ ိ းချ ိ း ိုင်ရန် ဒဇီိုင်း

ြပ လပု်ထား ပးီ စိုက်ေြမာင်းေြမများကိ ုထေိရာက်စာွ တးူဆွေပးသည်။ ဓာတ်ေြမဩဇာပံးု
အတွင်း ထည့်ထားေသာ ိလုာသည် ဓာတ်ေြမဩဇာ စးီဆင်းမပမာဏကို ထနိ်းချ ပ်ထား ပးီ 
စ ်ဆက်မြပတ် ကျဆင်းမ န်းကို ေပးေစကာ ကနု်ထွက် န်းကို တိုးေစသည်။

တွဲဖက်ကရိယိာေမာ်ဒယ်

အရ�ယ်အစား (W x L x H) 

အေလးချန်ိ

 ေြမဩဇာချပိုက်

ေြမဩဇာချြဖန်း န်း

ပမာဏ

ေမာင်းတစံနစ်

ရစ်ပါေခါင်း

ေဘးကင်းစတ်ိချရေသာနတ်

ြဖတ်သည့အ်ဝိုင်းြပား (Number of Disc)

လယ်ထန်ွစက်ေမာ်ဒယ်

SF940

560

မရှိ(None)

2,300 × 1,645  × 1,490

စကူ

156, 313
200

ေြမေပါ်ဘးီ

ိုကက်ဘလပ်ိ (ြဖ တ်တပ် ိုင်) 

အား(တင်းမာမြဖင့)်

MU5702

SF940 PRO

640

2

mm
kg

　kg/ha
　kg


