
 

 

 

 

ျမန္မာျပည္၏ Case IH ပထမဆုံးသုံးစြသူဲထံ စက္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ 
တစ္ဧကထြက္ႏႈန္း သံုးဆတိုးေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ပဲခူးေဒသ႐ိွ စိကု္ခင္းတစ္ခုသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး 
Austoft® 8000 ႀကံရိတ္သိမ္းစက္ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုး အသံုးျပဳသည့္စိုက္ခင္း ျဖစ္လာပါသည္။ 
 
 
ရန်ကုန်,ဇန်နဝါရီ 2018 
 
စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးစက္ကိရိယာေစ်းကြက္တြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ Case IH သည္ ျမန္မာျပည္သို႔  
ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာျဖန္႔က်က္မႈကုိ တိုးခ်ဲ႕ေနပါသည္။ Case IH ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  
ပထမဦးဆံုးလည္ပတ္မည့္စက္ျဖစ္ေသာ Austoft 8000 အမ်ိဳးအစား ႀကံရိတ္သိမ္းစက္အား   ပခဲူးတိုင္း  
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ တည္႐ိွၿပီး ေ႐ႊျပည္ေျမ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီပိုင္ ဧက ၆,၀၀၀ စိုက္ခင္းသို႔ မၾကာေသးမီက  
ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ရိတ္သိမ္းစက္အား Case IH ၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ CPCL (Convenience 
Prosperity Co Ltd.) မွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွ နည္းပညာပိုင္း သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ  
ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ 
 
ေ႐ႊျပည္ေျမစိုက္ခင္းသည္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ၎၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ဧက ၂၀,၀၀၀ အထိ  
တိုးခ်႕ဲရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး လတ္တေလာတြင္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ကို တုိးခ်႕ဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္  
အကာင္းဆံုး လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာတုိ႔ကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္  ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမွင့္ရန္  ရည္မွန္းထားပါသည္။ 
 
စိုက္ခင္းတည္ေထာင္သူႏွင့္ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ေသာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား မူေရးဂ်ိမ္းစ္လင္တန္မွ ေျပာၾကားသည္မွာ 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စက္မႈလက္ယာစနစ္ဆီကို အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  
လူအင္အားသံုး လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္လို႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ ေက်းလက္ေဒသက  
လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ ေက်းလက္ကုိ စြန္႔ခြါမႈေတြ႐ိွလာတာေၾကာင့္ လုပ္သားအင္အားရ႐ိွဖို႔က  
ပိုမိုခက္ခလဲာပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ယခုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရ႕ဲ ႀကံထုတ္လုပ္မႈကို တစ္ဧက တန္ ၂၀ 
မွသည္ တစ္ဧက တန္ ၅၀ သုိ႔မဟုတ္ ၆၀ အထိ သိသိသာသာ တိုးျမွင့္လိုတဲ့အတြက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။” 
 
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အထြက္ႏႈန္းတိုးေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ေရရ႐ိွမႈနဲ႔ ေရစီးဆင္းမႈတို႔ကို ဂ႐ုစိုက္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အျပင္  
ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ေပါင္းပင႐ွ္င္းလင္းမႈကို ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္  
အထြက္ႏႈန္း တိုးေစႏုိင္ပါတယ္။ ဓာတုေဆးသံုးစြဲၿပီး ေပါင္းပင္ႏွိမ္နင္းျခင္းအျပင္ Austoft ရဲ႕ ႀကံပင္မ်ားကို 
ႏွစ္ထပ္တန္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ အတန္းတစ္ခုအတြင္း ၃၀ စင္တီမီတာ ျခားစုိက္ၿပီး၊ အတန္းတစ္ခုနဲ႔  
တစ္ခုအၾကား စုစုေပါင္း ၁.၅ မီတာ ျခားစုိက္ႏိုင္ၿပီး ၎က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ မ်ားစြာအကူအညီျပဳပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 
Austoft ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စြမ္းေဆာင္မႈျမင့္တဲ့၊ အမ်ိဳးအစားေကာင္းၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ 
 စက္မ်ိဳးကို လုိအပ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစက္ကို အလုပ္ထဲမွာ အသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမာ္လင့္ပါတယ္။”  
 
 
 



 

 

 

 

 

သၾကားစက္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
 
Case IH Austoft 8000 အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ အပင္တစ္တန္းခ်င္း ၁.၅ မီတာ ျခားထားေသာ စိုက္ခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ  
အမ်ားဆံုး ၆၀ စင္တီမီတာ ျခားထားေသာ အပင္တန္းႏွစ္ထပ္႐ိွသည့္ စိုက္ခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။  
အထြက္ႏႈန္းျမင့္သည့္ ႀကံအမ်ိဳးအစားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ စိုက္ခင္းအႀကီးစားမ်ားအတြက္ ပံုစံထုတ္ထားသည့္  
ယခုစက္သည္ ပံုမွန္အေနအထားတြင္ တစ္နာရီ တန္ ၁၀၀ အထိ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ 
 
Austoft 8000 ၏ ထူးကဲေသာစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာေၾကာင့္  
ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ- ျမင္းေကာင္ေရ ၃၅၃ အား႐ိွေသာ အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ၎တြင္  
ေလာင္စာအသံုးျပဳမႈကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္အေပၚ ဖိအားေလ်ာ့ေစေသာ Smart Cruise ပါဝင္ပါသည္။ 
အျပင္ဘက္ အေခြမ်ားပါ႐ိွေသာ ၄၅-ဒီဂရီ သီးႏွံပိုင္းျခားစက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ကနဦး ေလထုတ္ပန္ကာတြင္ 
Antivortex သန္႔စင္ေရးစနစ္ ပါဝင္ပါသည္။ ဓားစက္အျမန္ႏႈန္း ျမင့္မားၿပီး ၂၀၅ rpm ႐ိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဓား၊ 
ေအာက္ေျချဖတ္အဝိုင္းျပားမ်ားႏွင့္ ထည့္သြင္းဒလိမ့္တံုးမ်ား၏ အ႐ြယ္အစားမွာ ႀကီးမားၾကပါသည္။ 
 
Austoft 800 အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ ရိတ္သိမ္းစြမ္းရည္ကို Crusie Control ျဖင့္ ထပ္မံတိုးျမွင့္ထားပါသည္။ ၎သည္  
အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေျမျပင္အျမန္ႏႈန္းကို မွတ္သားၿပီး ရိတ္သိမ္းစြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစပါသည္။  
ထည့္သြင္းထားေသာ အလိုအေလ်ာက္ ေျခရာခံစက္သည္ အေျချဖတ္စက္၏ အနက္ကို အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး  
တိက်ညီညာေသာ ေအာက္ေျချဖတ္ျခင္းကို ႀကံအေလအလြင့္အနည္းဆုံုးျဖစ္ေစရန္ စီမံေပးပါသည္။ ထုိသို႔ျဖင့္  
အဆစ္ျမစ္ပ်က္စီးမႈကို ၂၇% ေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး၊ အတန္းအဆံုးသတ္မ်ားတြင္ အျမစ္ပ်က္စီးျခင္းကို ၂၈%  
ေလ်ာ့ခ်ေပးကာ၊ ႀကံစုစုေပါင္း အေလလြင့္အား ၆၃% အထိ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ ေလ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ 
 
 
Case IH- ၁၇၅ ႏွစ္ၾကာ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ႀကံလုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳ 
 
Case IH တြင္ ႐ွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္း႐ိွၿပီး စတင္တည္ေထာင္သူ ဂ်ီ႐ုမ္းအင္ခရိစ္ေက့စ္ (Jerome Increase 
Case) သည္ ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ အေစ့အႏွံမ်ား ခြဲျခားထုတ္ရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ  
စက္တစ္မ်ိဳးကို ၁၈၄၂ တြင္ တီထြင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ Case IH သည္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာ  
လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ၎တို႔ကို ကမာၻတစ္လႊားတြင္ အသံုးျပဳေနၾကကာ  
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္လည္း သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏ ႀကံထုတ္လုပ္မႈသည့္ လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္မွီႏိုင္ရန္အတြက္ ပံုမွန္တိုးျမွင့္ေနသည္ျဖစ္ရာ  
တစ္ႏွစ္လ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၉၅ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေနပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ ေက်ာ႐ုိးျဖစ္ၿပီး  
ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ (FAO) ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္စုစုေပါင္း၏ ၃၈%  ႐ိွကာ 
စုစုေပါင္း ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ၂၅% မွ ၃၀% ႐ွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း ႀကံထုတ္လုပ္မႈသည္ ၁၉၉၅ မွ ၂၀၀၂ အတြင္း  
အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ၁၅ ႏွစ္တြင္ အေျပာင္းအလဲ မ႐ွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ကာ  
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွအပ တန္ခ်ိန္ ၆.၅သန္းမွ ၇.၅သန္းထိ ထြက္႐ိွခဲ့ပါသည္။  



 

 

 

 

 

ယခုအေျခအေနသည္ စက္မႈလက္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီး ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမွင့္ရန္ ႀကီးမားေသာ  
အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Case IH သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ႀကံလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ႐ိွထားေသာေၾကာင့္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ  
မည္သို႔ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ထားပါသည္။ Case IH Austoft 8000 
အမ်ိဳးအစားစက္မ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတစ္လႊား  
လယ္သမားမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရ႐ိွထားပါသည္။ Austoft ၏ Smart Cruise နည္းပညာျဖင့္  
အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈကို အလိုအေလ်ာက္ထိန္းညိွေပးေသာေၾကာင့္ ႀကံေခ်ာင္းတစ္တန္လွ်င္ ေလာင္စာသံုးစြဲမႈကို  
 ၀.၇ လီတာအထိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါစက္မ်ားသည္ စိုက္ခင္းမွစက္႐ုံအထိ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးမႈႏွင့္  
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္အေလအလြင့္ကို  သိသိသာသာ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ႀကံရိတ္သိမ္းမႈကို တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္  
တိုးတက္ေစပါသည္။ 
 [ၿပီးဆံုး] 

 

သတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား- www.caseihmediacentre.com 
 
Case IH သည္ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္မ်ား၏ လက္စဲြျဖစ္ၿပီး ၁၇၅ ႏွစ္ၾကာ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္  
ယူေဆာင္လာပါသည္။ စြမ္းအားျမင့္ေသာ ထြန္စက္မ်ား၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ားႏွင့္ ေကာက္လိႈင္းစည္းစက္မ်ား အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကုိ  
ကမာၻတစ္လႊား႐ိွ အဆင့္ျမင့္ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ီေနၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သုံးစြသူဲမ်ားအတြက္ ၂၁ ရာစုတြင ္ 
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစရန္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အကူႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ ေျဖ႐ွင္းမႈမ်ားကုိ  
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ Case IH ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကုိ www.caseih.com တြင္ 
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 
 
 
Case IH သည္ နယူးေယာက္စေတာ့ခ္ေစ်းကြက္ (NYSE: CNHI) ႏွင့္ BorsaItaliana ၏ MercatoTelematicoAzionario (MI: CNHI) 
တုိ႔တြင္ အမည္သြင္းထားေသာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ CNH Industrial N.V. ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ CNH 
Industrial အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကုိ www.cnhindustrial.com တြင ္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 
 
 

သတင္းေဆာင္းပါအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္- 
 
Francesca Mazza 
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ Case IH ပံုႏွိပ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး 
မိုဘိုင္းဖုန္း-  0039 337 1153723   
အီးေမးလ္- francesca.mazza@cnhind.com  
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