MADE IN USA

รถตดห
ั ญาน
้ งข
ั่ บั 20 แรงมา้ / 42"

ลักษณะทัว่ ไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับชนิด 4 ล้อ สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 42"
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครืองยนต์เบนซิน Kohler 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกาลังเครื่องยนต์ 20
แรงม้า
 ระบบส่งกาลังเป็นแบบไฮโดรสเตติก(Hydrostatic)
 สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าอัตโนมัติ สูงสุด 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 ใบมีดแบบ 2 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่าได้ 12 ระดับ (1" – 4")
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 15" x 6" ยางหลัง 20" x 8"
 ถังนามันเชือเพลิงมีความจุ 12 ลิตร
 มีไฟหน้าใหญ่ สาหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
 ระบบแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอด้วยสัญญาณไฟ LED’s
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทางานขณะใบมีดหมุน หากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับเครื่องยนต์จะ
ดับอัตโนมัติ
 สามารถตัดหญ้าขณะถอยหลังได้
 ที่นั่งสามารถปรับได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง สูงสุด 11 ระดับ เพื่อรองรับสรีระผู้ใช้งาน
 มีระบบ Patented Smart Jet™ เพื่อล้างทาความสะอาดใบมีดหลังใช้งาน
*อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 2 ถุง ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตังอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

MADE IN USA

รถตดห
ั ญาน
้ งข
ั่ บั 23 แรงมา้ / 50"

ลักษณะทัว่ ไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่ง ขับชนิด 4 ล้อ สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 50"
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครือ่ งยนต์เบนซิน Kohler 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกาลังเครื่องยนต์ 23
แรงม้า

 ระบบส่งกาลังเป็นแบบไฮโดรสเตตกิ (Hydrostatic)
 สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าอัตโนมัติ สูงสุด 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 ใบมีดแบบ 3 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่าได้ 12 ระดับ (1" – 4")
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 15" x 6" ยางหลัง 20" x 8"
 ถังนามันเชือเพลิงมีความจุ 12 ลิตร
 มีไฟหน้าใหญ่ สาหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
 ระบบแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอด้วยสัญญาณไฟ LED’s
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทางานขณะใบมีดหมุน หากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับเครือ่ งยนต์จะ
ดับอัตโนมัติ
 สามารถตัดหญ้าขณะถอยหลังได้
 ที่นั่ง สามารถปรับได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง สูงสุด 11 ระดับ เพื่อรองรับสรีระผู้ใช้งาน
 มีระบบ Patented Smart Jet™ เพื่อล้างทาความสะอาดใบมีดหลังใช้งาน
*อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 3 ถุง ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตังอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

MADE IN USA

รถตดห
ั ญาน
้ งข
ั่ บั 26 แรงมา้ / 54"

ลักษณะทัว่ ไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่ง ขับชนิด 4 ล้อ สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 54"
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครือ่ งยนต์เบนซิน Kohler 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกาลังเครื่องยนต์ 26
แรงม้า

 ระบบส่งกาลังเป็นแบบไฮโดรสเตตกิ (Hydrostatic)
 สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าอัตโนมัติ สูงสุด 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 ใบมีดแบบ 3 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่าได้ 12 ระดับ (1" – 4")
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 1ุ6" x 6.5" ยางหลัง 22" x 9.5"
 ถังนามันเชือเพลิงมีความจุ 12 ลิตร
 มีไฟหน้าใหญ่ สาหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
 ระบบแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอด้วยสัญญาณไฟ LED’s
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทางานขณะใบมีดหมุน หากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับเครือ่ งยนต์จะ
ดับอัตโนมัติ
 สามารถตัดหญ้าขณะถอยหลังได้
 ที่นั่ง สามารถปรับได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง สูงสุด 11 ระดับ เพื่อรองรับสรีระผู้ใช้งาน
 มีระบบ Patented Smart Jet™ เพื่อล้างทาความสะอาดใบมีดหลังใช้งาน
*อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 3 ถุง ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตังอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

MADE IN USA

รถตดห
ั ญาน
้ งข
ั่ บั 22 / 25 แรงมา้ 42" / 50"

ลักษณะทัว่ ไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่ง ขับชนิดหมุนรอบตวั (Zero Turn) สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 42" สาหรับรุ่น 22
แรงม้า และ 50" สาหรับรุ่น 25 แรงม้า
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครือ่ งยนต์เบนซิน Kohler 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกาลังเครื่องยนต์ 22
/ 25 แรงม้า
 ระบบส่งกาลังเป็นแบบไฮโดรเกียร์ (Duel Hydro - Gear)
 สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าอัตโนมัติ สูงสุด 9 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 ใบมีดแบบ 2 ใบสาหรับรุ่น 22 แรงม้า และ 3 ใบสาหรับรุ่น 25 แรงม้า สามารถปรับระดับสูง – ต่าได้ (1" – 4")
 ล้อหลังเป็นล้อยางชนิดสูบลม ขนาด 18 x 8.5 – 8 สาหรับรุ่น 22 แรงม้า และ 18 x 9.5 – 8 สาหรับรุ่น 25
แรงม้า
 ถังนามันเชือเพลิง ความจุ 11 ลิตร
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทางานขณะใบมีดหมุน หากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับเครือ่ งยนต์จะ
ดับอัตโนมัติ
 สามารถตัดหญ้าขณะถอยหลังได้
 ที่นั่ง สามารถปรับได้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่ง เพือ่ รองรับสรีระผู้ใช้งาน
 มีระบบ Patented Smart Jet™ เพื่อล้างทาความสะอาดใบมีดหลังใช้งาน
*อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าทาด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตังอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

