MADE IN USA

เกีย่ วกับ MTD
บริษัท MTD ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี ซึ่งเราได้ให้ความสาคัญ ดังต่อไปนี้ :
ภายใต้ยหี่ ้อ “Cub Cadet”, และ “Remington” เรายังมียี่หอ้ “MTD”,
การให้บริการ, ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ความขยันขันแข็ง, มีความน่าเชื่อถือ

“MTD Gold”, “MTD Pro”, “Yard-Man”, “Yard Machines” และ

และให้ความเคารพต่อลูกค้า นวัตกรรม, พร้อมรับความเสี่ยง การขอบคุณ

“Bolens” รูปลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่าง

ลูกค้าจากใจ และส่งเสริมการขาย ปัจจุบันเรามีความภาคภูมใิ จที่จะกล่าวว่า

ชัดเจน สินค้าของ MTD สามารถหาได้จากทุกช่องทาง เช่น จากร้าน

คุณค่าต่างๆที่เราให้ความสาคัญข้างต้น ยังเป็นสิ่งที่เป็นตัวตัดสินใจให้เรา

อุปกรณ์ก่อสร้าง, ร้านขายเครื่องมือ, ร้านค้าปลีกทั่วไป, ตัวแทน

ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและได้กลายมาเป็นส่วนประกอบสาคัญสู่ความสาเร็จ

จาหน่ายและร้านขายอุปกรณ์การเกษตร

และเจริญเติบโตของเรา
สินค้าของเรามีความหลากหลาย พร้อมเครือข่ายการบริการที่แข็งแกร่ง
MTDมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Valley City ใกล้ Cleveland, Ohio, ประเทศ

ทาให้ง่ายต่อการหาข้อมูล การเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์เสริม และการ

สหรัฐอเมริกา ความหลงใหลของเราทาให้ MTD เป็นผู้นาในด้านอุปกรณ์

บริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต เรารักษาคามั่น

กลางแจ้งและรถตัดหญ้า โดยมีโรงงานในยุโรป อเมริกาเหนือ เอเซียและ

ต่อลูกค้าอย่างยิ่งยวด ทั้งต่อชุมชน ที่เราได้บริการ และต่อโลก

ออสเตรเลีย เพื่อผลิตทั้งอุปกรณ์และรถตัดหญ้า ให้กับตลาดที่เป็นที่พักอาศัย
และตลาดในเชิงพาณิชย์ และเรายังได้จัดจาหน่ายสินค้าของเราไปทั่วทั้งทวีป
หลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในผู้ก่อตั้ง MTD กล่าวว่า “ เราได้รับมรดกจากใน
อเมริกาใต้เช่นกัน
อดีต และเราคิดริเริ่มอนาคต” ประโยคนี้เป็นประโยคที่เรียบง่ายและลึกซึ้ง
ซึง่ มีความหมายต่อบริษัทและพนักงานของเราเป็นอย่างมาก ในการเป็น
ผูน
้ าตลาดของอุตสาหกรรมนี้ เราจะก้าวไปข้างหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
มีนวัตกรรม สาหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้งานกลางแจ้ง เพื่อที่จะ
มอบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

MTDมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และมีโรงงานที่ทันสมัย ทาให้เราเป็นที่
รู้จักในด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมากมาย สินค้าของ MTD
ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์และการบริการ
เราเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยม บริการและมีคุณค่าผ่านโรงงานผลิตที่ล้า
สมัย ปัจจุบันสินค้าของ MTD มีครบทุกแบบและขนาด เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและเหมาะกับทุกสนามหญ้าและสวน

MADE IN USA

รถตดห
ั ญาน
้ งข
ั่ บม
ั นิิ 12.5 แรงมา้ / 30"

ลักษณะทัว่ ไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับขนาดเล็กชนิด 4 ล้อสามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 30"
 เหมาะสาหรับบ้านพักอาศัยที่มีบริเวณ สนามหญ้าขนาดเล็กหรือปานกลาง
 ขับง่าย น้าหนักเบา ใช้งานสะดวก
 นาเข้าสาเร็จรูปจากประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครือ่ งยนต์เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกาลังเครื่องยนต์ 12.5 แรงม้า
 ระบบส่งกาลังเป็นแบบทรานสเมติค (Transmatic) ปรับความเร็วได้ 6 ระดับ
 บังคับการเลี้ยวด้วยพวงมาลัย เบาะนั่งสามารถปรับได้
 ยางล้อหน้าขนาด 13" x 5" ยางล้อหลังขนาด 16" x 6.5"
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทางานขณะใบมีดหมุนหากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับ เครื่องยนต์จะดับ
อัตโนมัติ
 สตาร์ทด้วยกุญแจ ใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลท์
 ความจุถังน้ามันเชื้อเพลิง 4.9 ลิตร พร้อมที่วัดระดับน้ามัน
 รัศมีการเลี้ยว 18 นิ้ว
 น้าหนักตัวรถ 127 กิโลกรัม
อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 2 ถุง ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ ความจุ 150 ลิตร

MADE IN USA

รถตัดหญ้านัง่ ขับ 13.5 แรงมา้ / 38"

ลักษณะทัว่ ไป
 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับชนิด 4 ล้อสามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 38"
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครือ่ งยนต์เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดกาลังเครื่องยนต์ 13.5 แรงม้า
 ระบบส่งกาลังเป็นแบบสายพาน สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้า 6 ระดับและถอยหลัง 6 ระดับ ใช้เบรก
ร่วมกับคลัช
 ใบมีดแบบ 2 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่าในการตัดหญ้าได้ตั้งแต่ 1"-4"
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 15" x 6" ยางหลัง 20" x 8"
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทางานขณะใบมีดหมุนหากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับ เครื่องยนต์จะดับ
อัตโนมัติ
 ถังน้ามันเชื้อเพลิงมีความจุ 5 ลิตร
 สตาร์ทด้วยกุญแจ ใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลท์
 มีไฟหน้าใหญ่ สาหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 2 ถุง ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ ความจุ 230 ลิตร

MADE IN USA

รถตดห
ั ญาน
้ งข
ั่ บั 17.5 แรงมา้ / 42"

ลักษณะทัว่ ไป

 เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับชนิด 4 ล้อสามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้าง 42"
คุณลักษณะทางเทคนิค
 ขับด้วยเครือ่ งยนต์เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดกาลังเครื่องยนต์ 17.5 แรงม้า
 ระบบส่งกาลังเป็นแบบสายพาน สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้า 7 ระดับและถอยหลัง 7 ระดับ ใช้เบรก

ร่วมกับคลัช
 ใบมีดแบบ 2 ใบ สามารถปรับระดับสูง – ต่า ในการตัดหญ้าได้ตั้งแต่ 1" – 4"
 ล้อยางชนิดสูบลม ขนาดหน้ายาง 15" x 6" ยางหลัง 20" x 8"
 มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการทางานขณะใบมีดหมุนหากผู้ขับลุกหรือตกจากที่นั่งคนขับ เครื่องยนต์จะ
ดับอัตโนมัติ
 ถังน้ามันเชื้อเพลิงมีความจุ 5 ลิตร
 สตาร์ทด้วยกุญแจ ใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลท์
 มีไฟหน้าใหญ่ สาหรับให้แสงสว่างในเวลาใช้งานกลางคืน
อุปกรณ์เสริม
 ที่เก็บหญ้าแบบ 2 ถุง ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ ความจุ 230 ลิตร

