
อุปกรณ์และราคา 

(วันที่ 14/7/2557) 
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ 



โปรดอ่านก่อนครับ 
-สินคา้เลอืกสไีด้ 
                         -ซื้อเยอะลดได้ 
-ซื้อน้อยกต็อ่ได้ 
                           -ไกล-ไกล้ ส่งได้ แต่มีค่าสง่ครบั 
-ซื้อไปขายกบ็อกได ้
                          -ไมพ่อใจกค็นืได ้รับประกนัยนิดีคืนงนิ 
-มัดจ าแลว้ ไม่เอาของ  
  ก็คืนตงัให ้ยกเว้นสนิค้าสัง่ท าพเิศษคับ 



ลิปเปอร์ 

• ลิปเปอร ์การใช้งาน เพื่อ ฝั่งปุ๋ย ลดการสูญเสีย ปุย๋ในอากาศ หรือ ระเบิด

ดินดาน เพื่มผลผลิต 20-30% 



ลิปเปอร์ ฝั่งปุ๋ย 60-90 แรง  

-กว้าง 240 ซม. 

-4ขา ยาวขาละ 80 ซม. 

-2 ถัง ถังละ 50 กก.  

-เลือกความเร็วลงได้ 3 ระดับ 35 50 75 กก/ไร ่

-2 ใบตัด  

-ราคา 60,000 บาท 

-ไม่เอาใบตดั 55,000 บาท 

 



ลิปเปอร ์45- 60 แรง 

- โคลง 2 (ยาว 2 ม.)แถว 4 ขา 

- ราคา 30,000  

-โคลง 2 (ยาว 2 ม.) แถว 2 ขา 

- ราคา 22000 

ลิปเปอร ์45-60 แรง 

- โคลง 2 แถว 4 ขา + ถังปุ๋ย 

- ราคา 30,000 +10000 

-โคลง 2 แถว 2 ขา + ถังปุ๋ย 

- ราคา 22000+10000 



ลิปเปอร์ 30-40 แรง 

-โคลง 1.8 ม. ขาลิปเปอร์ 70ซม 

- 2 ขา ราคา 20,000 

- 4 ขา ราคา 26,000 

- 4 ขา + ถังใส่ปุ๋ย ราคา 36000 

ลิปเปอร์ 20-28 แรง 

-โคลง 90 ซม. ขาลิปเปอร ์40ซม 

- 4 ขา ราคา 16,000 

- 4 ขา + ถังใส่ปุ๋ย ราคา 26000 



ภาพจากลูกคา้ 



เคร่ืองใส่ปุ๋ยกบัแรงงานคน 



1 ถัง = 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม ครับ 



เคร่ืองพ่นยาติดกบัรถแทรกเตอร์ 

• เครื่องพ่นยาติดกับรถแทรกเตอร์ รุ่นใหม่ ยาวข้ึน ปรับได้ มากขึ้น การใช้งาน มากขึ้น  

• เครื่องพ่นยาติดกับรถแทรกเตอร์ ยาว 5.50 เมตร ปรับมุมได้ตามการใช้งาน ขยับ ไปมา ซ้าย-ขวา 

ตามต้องการ 

การใส่ปุ๋ยเป็นสิ่งส าคัญ การป้องกัน แมลง ก็เป็นสิ่ง ส าคัญเช่นเดียวกันครับ  เครื่องพ่นยาติดกับรถ

แทรกเตอร์ ตัวนี้เน้นความอเนกประสงค์เหมือนเคยครับ มาพร้อมปั้มสูบน้ าขนาด 2″ แรงๆ ครับ 

พร้อมของแถม แรงๆ ในราคาเบาๆครับ 

• ถัง+โครง รับประกัน 10 ปี 

• เลือกสีได ้

• ฟรี เพลา PTO  

• -ราคา 550L (36-70 แรง) ขาย 32000 บาท! 

• เพิ่มขนาดถัง+ความยาวแขนได้ เป็น 750L(60 แรง+) 1000L (60 แรง++) 2000L(90แรง+) ได้ ตาม

แรงรถ แต่ก็มีราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ 





-ถัง 550 ลิตร รถ 36 - 70 แรง 

-พ่นยา/สูบน้ า ใช้ คนถือสายพ่นด้วยได้ 

-ปรับองศาได้ ปรับแรงกระจายได้  



เพิ่มระบบ 2 หู + 1000 บาท ครับ 

 เหมาะส าหรับลูกค้าที่มีรถแทรกเตอร์หลายรุ่นครับ สามารถ ใช้งานได้ ทุกรุ่นเลยครับ  



• -ถังพ่นยาส าหรับแทรกเตอร์ขนาด เล็ก 14-26 แรง 

• -มีตัวมวนสาย ส าหรับใช้คนพ่น กว้าง 3 เมตร ท่อพ่นสแตนเลส ไม่เป็นสนิม 

• -แถม สายพ่น 20 เมตร/เพลาพีทีโอ/ปืนพ่น รวม ราคา 27,000 บาท  



ผานไถบุกเบิก 

• ผานไถบุกเบิก ออกแบบส าหรับแทรกเตอร์ 40 แรง ข้ึนไป โดยเฉพาะ จึง

ท างานร่วมกับแทรกเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดน้ ามัน ลูกปืน

น าเข้าจากประเทศญีปุ่่น แข่งแรง รับประกนัการใชง้าน ผานบุกเบิก ของเรา

ใช้กระทู่คุณภาพรุ่นใหญ่ท่ีแข่งแรงกวา่รุนทั่วๆไป รับแรงต้านได้ดีกว่า 

รับประกันความพอใจครับ  

 



-ใบผานขนาด 24” 
-ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง 
-ด้วยการออกแบบดี 
ช่วยประหยัดน ้ามัน 

-รถ 36 แรงจะใช้ใบ 22” 
ราคา 30,000 บาท 
-รถ 40 แรง++ 24” 
ราคา 32,000 บาท 



ผานยกรอ่งอเนกประสงค์ 
 

• ผานยกร่องอเนกประสงค์ พร้อมส่ง ครับ เหตุผลที่เราเรียกว่า ผานยกร่องอเนก
ประสงค์ ก็เพราะ ว่า ผานยกร่องอเนกประสงค์ ตัวนี สามารถท้าได้หลายอย่างมาก 

เช่น ยกร่องสารพัด/ ใส่ปุ๋ย /ชักร่อง ปรับการใช้งานตามสภาพดิน เรียกได้ว่า 
พร้อมลุยและสู้ไปกับพวกเราครับ 
 

สนใจติดต่อได้ครับ 



ผานยกร่องอเนกประสงค ์
-ยกร่องคณุภาพ ให้ผลผลิตสงู ยก 2 ร่องพร้อมกัน 

- รถ 36-49 แรง กว้าง 1.8 เมตร ราคา 28,000 บาท คับ 



-โครงกว้าง 180 ซม*  จะยกรอ่งกว้างสดุ 90 ซม ที

ละ 2 ร่อง ความสงูรอ่งขึน้อยูก่ับสภาพดนิ  

-ถ้าโครงกว้าง 240 ซม จะยกรอ่งกว้างสดุ 120 ซม 

ทีละ 2 ร่อง ความสงูรอ่งขึ้นอยูก่ับสภาพดนิ  และ 

ขนาดของใบผาน  

 
 



-กว้าง 2.40 เมตร คุณภาพเหล็ก มอก. เต็มๆ 
-ใบผาน 22”  
-2 ถังปุ๋ย จุได้ 100 กก. ปรับความเร็วลงได้ 3 ระดับ 

-ราคา 45,000 บาท คับ 

• รถขนาด 60 แรงขึ นไป 

• เน้นความพิเศษหลายอย่าง เช่น 
สองถังปุ๋ย ใบผานที่ใช้เป็นใบ
แบบพิเศษ ที่มีความแข็งแรงสูง
มาก และขนาดใหญ่กว่าพื นฐาน
มาก โคลงผานมีขนาดยาวและ
แข็งแรงมาฐานต่อทอง 



อเนกประสงค์ ใช้ในแปลงอ้อยก็ได้ครับ 

-ก าจัดหญ้า 

-ใส้ปุ๋ย พร้อม กลบให้ด้วย 

-พรวนดินเติมอากาศ 



ผานยกร่องเดี่ยว 

• ยกร่องใหญ่ กว้างสุด 180 ซม. 

ส าหรับรุ่น 60 แรงขึ้นไป 

•  รุ่น 60 แรงขึ้นไป ราคา 26000 

• ยกร่องใหญ่ กว้างสุด 160 ซม. 

ส าหรับรุ่นไม่เกิน 50 แรง 

• รุ่นไม่เกิน 50 แรง ราคา 22000 

•        สามารถต่อผานขุด      

  มันส าประหลัง   

 ในราคาที่ประหยัด! 

 

 



ผานขุดมันส าประหลัง 

-ใช้โคลงเดียวกันกับผานยกร่องเดี้ยวได้ 

-ขุดแล้ว หัวมันส าประหลังไม่ขาดในดิน 

-ช่วยเปิดหน้าดิน เหมือน พรวนดินในตัว 



รุ่นไม่เกิน 50 แรง 

-โครงยาว 160 ซม. 

-ใบขุด 20” 

*ราคา 18000 บาท 

รุ่น 50 แรงขึ้นไป 

-โครงยาว 180 ซม. 

-ใบขุด 22” 

*ราคา 22000 บาท 







ผานพรวน 8 จาน+พร้อมใส่ปุ๋ย 

-พรวนดนิ -ใส่ปุ๋ย  -ก าจดัหญ้า -เติมอากาศในดนิ 

-ปรับความเร็วปุ๋ยลงได้ เหมาะ ส าหรับ แทรกเตอร์ขนาดเล็กครับ 

-ราคา 28000 บาท 

-น้ าหนักอ้อยเพิ่มขึ้นแน่นอน! 



-สามารถยกร่องได้ 

-ปรับตามการท างานและสภาพดินได้ 

-แบบไม่มีถังใส่ปุ๋ยราคา 18000 บาท 

-มีถังใส่ปุ๋ย 28000 บาท  



ใส่ขาลิปเปอรก์็ได้นะครับ  



สั่งซื้อได้เลย 

ที่อยู่ร้าน ปากทางแยก อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 

ร้านหาง่าย ติดถนน ครับ 

0821234409 และ 0817179278 


