
รถแทรกเตอร์ซีรีส์ TT3
รุ่น TT3.35, TT3.40, TT3.45, TT3.50
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รถแทรกเตอร์ซีรีส์ TT3 ได้รับการออกแบบตามการให้ค�าปรึกษา เสียงสะท้อนและข้อมูลจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง หรือกล่าวได้ว่า TT3 ได้รับการออกแบบโดยเกษตรกร 
เพื่อเกษตรกร TT3.50 ได้ส่งมอบคุณลักษณะเฉพาะทางด้านการออกแบบอย่างชาญฉลาด โครงสร้างที่ทนทานและแข็งแกร่งและก�าลังที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน ซีรีส์ TT3 4 รุ่นขนาด 36 – 49 แรงม้า เพียบพร้อมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ความสะดวกสบายที่ยอดเยี่ยมให้กับ
ผู้ใช้งาน สมรรถนะที่เป็นเลิศในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันเช่นเดียวกับมูลค่าและประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายซึ่งลูกค้าคาดหวังจาก New Holland

การออกแบบของ New Holland
การออกแบบที่โดดเด่นของ New Holland รวมอยู่ในซีรีส์ TT3 ใหม่ ไฟตาแมวที่เป็นเอกลักษณ์ของ New Holland ท�าให้รู้ได้ทันทีว่าเป็นรถแทรกเตอร์ New Holland 
เช่นเดียวกับให้ความสว่างเป็นวงกว้างเมื่อใช้งานในเวลากลางคืน ฝาครอบห้องเครื่องเป็นชิ้นเดียวกันท�าให้สามารถเปิดเพื่อบ�ารุงรักษาตามก�าหนดได้อย่างง่ายดาย

TT3: กะทัดรัด สมรรถนะสูง
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รุ่น เวอร์ชันให้เลือก
ความกว้าง/ความสูง 
ฟ่อนหญ้า (ซม.)

ความยาวฟ่อนหญ้า  
ต�่าสุด/สูงสุด (ซม.)

PTO ขั้นต�่า  
ก�าลัง (แรงม้า)

BigBaler 890 มาตรฐาน/แพ็คเกอร์คัตเตอร์/ครอปคัตเตอร์ 80/90 100/260 102

BigBaler 1270 Plus มาตรฐาน/ครอปคัตเตอร์ 120/70 100/260 122

BigBaler 1290 Plus มาตรฐาน/ครอปคัตเตอร์ 120/90 100/260 130

ความสะดวกสบายที่เป็นเลิศ
ทีน่ัง่ได้รบัการออกแบบใหม่โดยมรีะบบรองรบัและมเีบาะนัง่พเิศษเพือ่ความสะดวกสบายสูงสุด เมือ่ใช้งานบนพืน้ดนิทีข่รขุระมาก เช่น เมือ่ใช้งานบนดนิทีเ่ตรยีมไว้เพาะปลูก 
ระบบนีจ้ะช่วยลดการส่ันสะเทอืนเพือ่การขบัขีท่ีน่ิม่นวลขึน้ ทีพ่กัแขนเสรมิท�าให้ได้รบัความสะดวกสบายมากขึน้ในวันทีย่าวนาน ปุ่มควบคมุหลักทัง้หมดได้ถกูวางต�าแหน่ง
ให้ใช้งานด้วยมืออย่างเป็นธรรมชาติตามหลักสรีรศาสตร์และแผงหน้าปัดที่ถูกปรับให้เรียบท�าให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นและผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายขึ้นในวันที่ยาวนาน

สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม
ขมุพลังเครือ่งยนต์ดเีซลขนาด 2.7 ลิตร 3 สูบมทีีท่รงพลังและท�าให้ท่านสามารถท�างานหนกัให้เสรจ็ส้ินได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะงานทีจ่�าเป็นต้องใช้เครือ่งจักรประสิทธภิาพ
สูง PTO แบบกลไกท�าให้ได้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเชื่อถือได้และไฮดรอลิกความจุสูงท�าให้เวลาครบรอบการท�างานรวดเร็วขึ้นเมื่อใช้งานกับชุดตัก ใบมีดด้านหน้า หรือ
การเปลี่ยนทิศทางทันที นอกจากนี้ ถังเชื้อเพลิงความจุขนาดใหญ่ท�าให้ท่านสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นก่อนเติมเชื้อเพลิงอีกครั้ง

ประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายและคุ้มค่า
New Holland ตระหนกัว่าท่านต้องการรถแทรกเตอร์เพือ่ใช้ปฏิบตังิานทีห่ลากหลายในพืน้ทีไ่ร่ ด้วยเหตนุี ้ประโยชน์ใช้สอยทีห่ลากหลายจึงเป็นดเีอ็นเอของ TT3 ในกลุ่ม
ของอุปกรณ์เสริมทั้งหมดรวมทั้งระบบขับเคลื่อน 4 ล้อและ 2 ล้อ และเกียร์เดินหน้า-ถอยหลังแบบกลไก Synchro ShuttleTM 8x2 และ 8x8 ท�าให้ท่านสามารถปรับแต่ง 
TT3 ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน แขนพ่วงแบบ 3 จุด การขยายช่วงเวลาการซ่อมบ�ารุงและการบ�ารุงรักษาที่ง่ายดายท�าให้รุ่นนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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พร้อมส�าหรับการผลิต

ผลผลิตสูง
ซีรีส์ TT3 ได้รับขุมพลังจากเครื่องยนต์ฉีด
เชื้อเพลิงโดยตรง 3 สูบ ซึ่งให้สมรรถนะที่ตอบ
สนองได้ดีและการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม 
ระบบส่งก�าลังให้แรงม้าระหว่าง 36 – 49 แรงม้า 
และแรงบิดได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับ
ภาวะการท�างานทั่วไปให้มากที่สุด ซึ่งหมายถึง
ท ่ านสามารถท�างานบนพื้นดินได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การบ�ารุงรักษาง่าย
ปั๊มเชื้อเพลิงชนิดการฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงแบบ
กลไกท�าให้การบ�ารุงรักษาง่ายและใช้เวลาน้อย
ทีสุ่ด หม้อกรองอากาศขัน้ต้นประสิทธภิาพสูงจะ
ขจัดส่ิงสกปรกและเศษผงอืน่ๆ ออกจากอากาศ
ก่อนเข้าสู่แผ่นกรองอากาศซ่ึงจะช่วยยืดอายุ
การใช้งาน ไอคอนบนจอแสดงที่แผงหน้าปัดจะ
เตือนให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อจ�าเป็นต้องท�าความ
สะอาดแผ่นกรองอากาศ
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เกียร์ที่ไว้วางใจได้
ซีรส์ี TT3 ท�าให้ท่านสามารถเลือกชดุเกยีร์ทีเ่หมาะสม
กับความต้องการของท่านที่สุด เกียร์แบบกลไก 8x2 
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีเกียร์เดินหน้า 8 เกียร์และ
เกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์ เหมาะสมส�าหรับการใช้งาน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ไร่ เกียร์ Synchro ShuttleTM 
แบบกลไก 8x8 เป็นอุปกรณ์เสริมมีเกียร์ถอยหลัง
เพิม่ขึน้ 6 เกยีร์ เหมาะสมส�าหรบัการท�างานกบัชดุตกั 
ใบมดีด้านหน้า การใช้งานในพืน้ทีท่ีเ่ป็นโคลนเลน หรือ
การใช้งานในสภาวะเฉพาะ

คันเกียร์เดินหน้า-ถอยหลังติดตั้งที่คอพวง
มาลัย
เกียร์ Synchro ShuttleTM 8x8 มีคันเกียร์เดิน
หน้า-ถอยหลังตดิตัง้ทีค่อพวงมาลัย ซ่ึงท�าให้ขบัเคล่ือน
เดินหน้าและถอยหลังได้ง่ายขึ้น

การเปลี่ยนเกียร์ตามหลักสรีรศาสตร์
คันเปล่ียนเกียร์ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างเพื่อความสะดวก
สบาย ซึ่งท�าให้การเปลี่ยนเกียร์ง่ายขึ้น
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ช่วงการท�างานของอุปกรณ์เสริม PTO

การกสิกรรมมีลักษณะการท�างานหลากหลายรูปแบบและความต้องการการใช้งานในช่วงกว้าง ดังนั้น รถแทรกเตอร์ซีรีส์ TT3 สามารถถูกก�าหนดด้วยความหลากหลาย
ของอุปกรณ์เสริม PTO ที่แตกต่างกัน

 • 540 PTO เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
 • 540/540E เป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการท�างานต่างๆ ซ่ึงใช้งาน PTO ได้หลายรูปแบบ โหมด 540E ใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ลดลง 30% ซ่ึงท�าให้ลด

การส้ินเปลืองเชื้อเพลิงและเสียงเครื่องยนต์ ซ่ึงเหมาะกับการใช้งานพร้อมกับปั๊มต่างๆ
 • PTO ความเร็วภาคพื้นดินมาตรฐานเหมาะสมส�าหรับเมื่อต้องการความเร็วของรถแทรกเตอร์และการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน
 • PTO ความเร็วถอยหลังได้รับการออกแบบส�าหรับการใช้งานเมื่อรถแทรกเตอร์จอดอยู่กับที่ ซ่ึงมีประโยชน์มากเมื่อขจัดส่ิงกีดขวางต่างๆ เช่น ส่ิงกีดขวางในเครื่อง

พรวนดิน เครื่องนวดข้าว ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องควบคุมด้วยตนเอง

อุปกรณ์เสริมทั้งหมดเชื่อมต่อกับคลัตช์ PTO แบบอิสระ ซึ่งหมายความว่า PTO จะจับและปล่อยผ่านคันบังคับเฉพาะ ท�าให้อายุการใช้งานของคลัตช์นานขึ้นและมีความ
ปลอดภัยขึ้น
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ไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง
ระบบไฮดรอลิกใช้การออกแบบปั๊มขับเครื่องยนต์เป็นคู่ พร้อมวงจรอิสระส�าหรับ
พวงมาลัยเพาเวอร์และรโีมทควบคมุไฮดรอลิก ซ่ึงท�าให้ท่านสามารถบงัคบัพวงมาลัย
และใช้งานอุปกรณ์ได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพใดๆ สามารถติด
ตัง้อุปกรณ์เสรมิรโีมทควบคมุไฮดรอลิกด้านหลังได้สูงสุด 2 ตวั นอกจากนีก้ารไหล 
29 ลิตร/นาทีหมายความว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการพลังงานมาก
ได้อย่างง่ายดาย

แขนพ่วงด้านหลังความจุสูง
แขนพ่วงด้านหลังประเภท I/II มีความจุสูงสุด 1,800 กก. และยังมีระบบควบคุม
การฉดุลากทีม่ชีือ่เสียงของ New Holland เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอกีด้วย ระบบ
สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยคันควบคุมการฉุดลากและระบบควบคุมการยกขึ้นและ
เล่ือนลงเพื่ออ�านวยความสะดวกในการใช้งานที่มีลักษณะเป็นแบบเดียวกันในพื้นที่
ของไร่ ซึ่งเหมาะกับการใช้ไถนา

เทคโนโลยี Lift-O-MaticTM

ระบบ Lift-O-Matic ท�าให้สามารถยกอปุกรณ์ขึน้หรอืเล่ือนลงไปทีต่�าแหน่งทีก่�าหนด
ไว้ก่อนหน้านีใ้นขณะสัมผสัปุ่ม เพือ่อ�านวยความสะดวกในการเพิม่ผลผลิตในพืน้ทีไ่ร่
โดยเฉพาะในระหว่างการกลับรถ
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พื้นที่ของผู้ใช้งานกว้างขวาง

สะดวกสบายที่สุด
ห้องโดยสารของผู้ใช้งานได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ความสะดวก
สบายมากที่สุดตลอดทั้งวันแม้เมื่อใช้งานในสภาวะที่ยากล�าบาก ข้อมูลจากการ
ใช้งานจริงจากการให้ค�าปรึกษาจากลูกค้า ท�าให้มั่นใจได้ว่าห้องโดยสารของผู้ใช้
งานจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันได้ดีที่สุด

ท่านนั่งอย่างสะดวกสบายหรือไม่
ค�าตอบคือใช่ เบาะนั่งใหม่ที่สะดวกสบายและกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งสามารถปรับ
ได้ตามความสูงและน�า้หนกัของผูใ้ช้งานเพือ่ให้รบักบัสรรีะได้มากขึน้ ระบบรองรบัที่
ที่ติดตั้งอยู่ภายในได้รับการออกแบบเพื่อดูดซับแรงกระแทกโดยเฉพาะ ซ่ึงท�าให้
ผู้ใช้งานรู้สึกเหนื่อยล้าน้อยลง ที่พักแขนและเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์เสริมจะ
เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น

ห้องโดยสารของผู้ใช้งานกว้างขวาง
มีพื้นที่ว่างบนห้องโดยสารของผู้ใช้งานที่เหมาะสมที่สุดและให้สภาวะแวดล้อมที่
สว่างและอากาศถ่ายเทสะดวก ปุ่มควบคุมที่ใช้เป็นประจ�ามากที่สุดได้ถูกจัดวาง
ต�าแหน่งเพื่อให้ใช้งานด้วยมือได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยแผงผังตามหลัก
สรีรศาสตร์ คันเปลี่ยนช่วงเกียร์และเลื่อนเกียร์ คันบังคับการเร่งรอบเครื่องยนต์ 
คันเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง คันควบคุมการฉุดลาก คันควบคุมคลัตช์ PTO ถูก
จัดวางต�าแหน่งอย่างเป็นระเบียบ การออกแบบใหม่นี้ท�าให้ผู้ใช้งานมีพื้นที่ว่างช่วง
ขาเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ
การลืมชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ท่านมีจุดชาร์จไฟแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือขนาด 12V ในซีรีส์ TT3 ดังนั้น แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของท่าน
จะไม่หมดไม่ว่าจะอยูใ่นพืน้ทีไ่ร่หรอืบนถนน ซ่ึงท�าให้สามารถสนทนาได้โดยไม่ต้องวางสายบ่อยและความอึดอัดใจเนือ่งจากแบตเตอรีโ่ทรศัพท์เส่ือมสภาพน้อยลงและแน่นอน
คนที่ท่านรัก/ครอบครัวของท่านจะเชื่อมต่อเพื่อสนทนากับท่านได้ตลอดเวลา

ที่วางขวด

ที่วางขวดติดตั้งอยู่ด้านหลังของที่นั่งผู้ใช้งาน ซึ่งท�าให้ผู้ใช้งานสดชื่นตลอดทั้งวันในระหว่างการท�างานอันยาวนาน

อุปกรณ์เสริม ROPS และกันสาด
ซีรีส์ TT3 สามารถเลือกติดตั้งได้ระหว่างอุปกรณ์เสริม ROPS แบบเดิมหรือกันสาดแบบใหม่ ในเวอร์ชันกันสาดสามารถติดตั้งล�าโพงและระบบเครื่องเสียงได้

ไฟส่องสว่างส�าหรับเวลากลางคืน
ไฟตาแมวที่เป็นสัญลักษณ์ของ New Holland ได้รับการติดตั้งในซีรีส์ TT3 ใหม่ ไฟส่องสว่างที่ติดตั้งหลอดฮาโลเจนเหล่านี้ไม่เพียงมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นเดิม แต่ยัง
กระจายความสว่างได้กว้างขึ้น เหมาะกับการใช้งานในเวลากลางคืน หรือตอนเช้ามืด
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เพลาประสิทธิภาพสูง

เพลาหลังที่แข็งแกร่งทนทาน
เพลาหลังตรงที่แข็งแกร่งทนทานใช้งานที่บ้าน 
ในพื้นที่ไร่ หรือบนถนนได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
นอกจากนี้ เพลาหลังมีเบรกเปียกและเทคโนโลยี
ดสิก์เบรกเปียกทีม่พีืน้ทีห่น้าสัมผสัเบรกใหญ่ขึน้ 
ซ่ึงท�าให้ประสิทธิภาพการหยุดรถปลอดภัยขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประสิทธิภาพในการเลี้ยวที่คล่องตัว
รัศมีวงเลี้ยวต�่าสุด 2.9 เมตร (ระบบขับเคลื่อน 
4 ล้อแบบเพลาซีลเยือ้งศูนย์) ท�าให้สามารถกลับ
รถได้แม้แต่ในพื้นที่ไร่ที่เล็กและคับแคบที่สุด

โครงสร้างส�าหรับการเพาะปลูกข้าวโดย
เฉพาะ
เพลาซีลวงเล้ียวส้ันใหม่ (เยื้องศูนย์) ได้รับการ
ออกแบบด้วยแนวคิดที่ใช้ส�าหรับการเพาะปลูก
ข้าว การออกแบบเพลาใหม่เมือ่ใช้งานร่วมกบัล้อ
ลากสูงเหมาะสมส�าหรับการใช้งานในนาข้าว
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รถแทรกเตอร์ซีรีส์ TT3 ได้รับการออกแบบเพื่ออ�านวยความสะดวกในการบ�ารุงรักษาตามก�าหนด ซึ่งสามารถเข้าไปถึงต�าแหน่งที่ต้องการซ่อมบ�ารุงทั้งหมดจากพื้นได้

 • ฝาครอบห้องเครื่องยนต์เป็นชิ้นเดียวกันสามารถเปิดได้กว้างเพื่อท�าการบ�ารุงรักษาประจ�าวันได้ง่าย
 • ฝากระโปรงหน้าท�าให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
 • สามารถตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ ถอดเพื่อท�าความสะอาด หรือเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • สามารถตรวจสอบระดับน�้ามันเกียร์และน�้ามันเครื่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 • กล่องเครื่องมือได้รับการจัดวางต�าแหน่งอย่างลงตัวเพื่อให้หยิบใช้งานได้ง่าย

การบ�ารุงรักษาง่าย
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G

BC
A

F

DE D

G

F

E

รุ่น TT3.35 TT3.40 TT3.45 TT3.50

เครื่องยนต์

จ�านวนกระบอกสูบ/การน�าอากาศเข้า/วาล์ว/ระดับการปล่อยมลพิษ 3/NA/2/Tier2 3/NA/2/Tier2 3/NA/2/Tier2 3/NA/2/Tier2

ความจุ (ลิตร) 2,4 2,5 2,5 2,7

ก�าลังตามโฆษณาสุทธิ (กิโลวัตต์/แรงม้า) 26.85/36 28.72/39 31.32/42 36.6/49

ก�าลัง PTO ที่ความเร็วพิกัด (กิโลวัตต์/แรงม้า) 24.3/32.58 26/34.85 28/37.53 31.6/42.4

แรงบิดสูงสุดที่ 1400 +/- erpm (นิวตัน-เมตร) 142 @ 1400 +/- 100 152 @ 1300 +/- 100 165.79 @ 1300 +/- 100 180 @ 1300 +/- 100

ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 62 62 62 62

เกียร์และคลัตช์

คลัตช์คู่ • • • •
เฟืองขบคงตัวแบบกลไก 8x2 • • • •
เกียร์ Synchro Shuttle แบบกลไก 8x8 o o o o

ความเร็วต�่าสุด/ความเร็วขณะขับบนถนนสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 2.54/28.16 2.54/28.16 2.54/28.16 3.0/33.24

เพลาหน้า

เพลาหน้าแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ • • • •
เพลาหน้าแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ o o o o

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบวงเลี้ยวเยื้องศูนย์ (ม.) 2,9 2,9 2,9 2,9

เพลาหลัง

ชุดขับท้ายแบบเฟืองทดเพลนเนตตารี่ • • • •
ล็อคเฟืองท้าย (จับแบบกลไก) • • • •
ระบบเบรกชนิดหลายจานดิสก์เบรกแบบเปียก • • • •
ระบบไฮดรอลิก

การไหลของปั๊มหลัก/แรงดันปั๊ม (ลิตรต่อนาที/บาร์) 29/210 29/210 29/210 29/210

การไหลของปั๊มพวงมาลัยแบบแยกอิสระ/แรงดันปั๊ม (ลิตรต่อนาที/บาร์) 23/210 23/210 23/210 23/210

วาล์วควบคุมเสริมด้านหลัง (จ�านวนสูงสุด) 2 2 2 2

แขนพ่วง

ประเภท I-II I-II I-II I-II

ความจุตัวยกที่ปลายลูกกลิ้ง (อุปกรณ์มาตรฐาน) (กก.) 1800 1800 1800 1800

ความจุตัวยกที่ปลายลูกกลิ้ง (อุปกรณ์เสริม) (กก.) 1100 1100 1100 NA

PTO

PTO ด้านหลังแบบแยกอิสระ • • • •
PTO ด้านหลัง (อุปกรณ์มาตรฐาน) 540 540 540 540

PTO ด้านหลัง (อุปกรณ์เสริม) 540E 540E 540E 540E

PTO ถอยหลังขณะจอดอยู่กับที่ (อุปกรณ์มาตรฐาน) • • • •
GSPTO (PTO ความเร็วภาคพื้นดิน) (อุปกรณ์มาตรฐาน) • • • •
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ PTO ด้านหลังที่ 540 รอบ/นาที (รอบ/นาที) 2016 2016 2016 2016

ความเร็วรอบเครื่องยนต์ PTO ด้านหลังที่ 540E รอบ/นาที (รอบ/นาที) 1590 1590 1590 1590

ห้องคนขับ

ที่นั่งชนิดรองรับแบบกลไกพร้อมเข็มขัดนิรภัยบนระนาบเอียง • • • •
พื้นที่ผู้ใช้งานแบบกึ่งดาดฟ้าเรียบ • • • •
ที่นั่งผู้ใช้งานแบบหรูหราพร้อมที่พักแขนและเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้งาน o o o o

โครงรถและกันสาด o o o o

ROPS แบบยึดเสา 2 ต้นพร้อมกันสาด o o o o

เบาะนั่งกันกระแทก o o o o

ยาง

หน้า 8.0x18 Ag • • • •
หลัง 14.9x28 Ag NA NA NA •
หน้า 8.0x18 แรงฉุดลากสูง o o o o

หลัง 14.9x28 แรงฉุดลากสูง NA NA NA o

หลัง 13.6x28 Ag • • • o

หลัง 13.6x28 แรงฉุดลากสูง o o o o

• อุปกรณ์มาตรฐาน    o อุปกรณ์เสริม     NA-ไม่มี

ข้อมูลจ�าเพาะ

ข้อมูลจ�าเพาะ
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รุ่น TT3.35 TT3.40 TT3.45 TT3.50

ขนาดของรถ

A ฐานล้อ 2WD/4WD (มม.) 1910/1990 1910/1990 1910/1990 1960/1990

B ความยาวทั้งหมด 2WD/4WD (มม.) รวมทั้งน�้าหนักด้านหน้า (มม.) 3666/3700 3666/3700 3666/3700 3700/3700

C ความกว้างทั้งหมด (มม.) 1690 1700 1690 1690/1700

D ความสูงถึงสูงสุดของห้องโดยสารไม่มีกระจก 2WD/4WD (มม.) 2442/2460 2467/2460 2350 2442

E ความสูงถึงสูงสุดของไอเสีย 2WD/4WD (มม.) 2270/2350 2270/2350 2270/2350 2270/2350

F ความสูงถึงสูงสุดของพวงมาลัย 2WD/4WD (มม.) 1625/1650 1630/1650 1630/1650 1650/1740

G ระยะห่างจากพื้นใต้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบเพลาหน้าเยื้องศูนย์ (มม.) 355 355 355 355

น�้าหนัก (การถ่วงน�้าหนักมาตรฐาน) เพลาเยื้องศูนย์ 2WD/4WD (กก.) 1885/2025 1885/2025 1885/2025 1885/2025

น�้าหนัก (การถ่วงน�้าหนักมาตรฐาน) เพลาอุตสาหกรรม 2WD/4WD (กก.) 1885/2160 1885/2160 1885/2160 1885/2160

ขนาดของรถ
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