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Preface
Message from Regional Director of 
CLAAS Regional Center South East Asia
Dear CLAAS fans,

The first half of 2018 has been extremely busy but lead 
up to a great start into the year. CLAAS has kicked off 
several important strategic projects to showcase our 
technology leadership in the South East Asian and 
East Asian markets. 

Our sugar cane residue-baling project with Asia's biggest
producer of sugar and bio-energy company in Thailand 
has come to a close in mid-April. All post-harvest checks
have been concluded and necessary improvements 
on the balers are now being developed and implemented 
in a joint project with our factory Usines CLAAS France 
in Metz (UCF) and our Regional Office in Bangkok. 
With the implementation of these specific improvements 
for sugar cane residue baling, we are looking forward 
to an even more successful season starting in December 2019. 

OCTAGON International Services Co., Ltd. (OIS) has been appointed as the new exclusive importer in Myanmar 
and has been off to a flying start. Under the leadership of Mr. Chan Mya, Managing Director of OIS, CLAAS 
is now represented with a showroom and test-driving range in the Mya Sein Yaung Industrial Zone north west 
of Yangon city center. Two more branches will be finished in Nay Pyi Taw and Mandalay before the end of year.

Major exhibitions, Agritech 2018 and Poultry Dairy & Livestock Show have been hosted in Lahore, Pakistan in 
a joint cooperation with our partner RAVI AGRIC. The exhibitions received more than ten thousand visitors including 
leading government officials and top industry leaders. RAVI AGRIC is leading the way to further establish CLAAS 
products as cutting edge technology leader for the local dairy industry.

SHREDLAGE is CLAAS newest technology for silage production. This new process for corn silage production, 
nutrition for cattle and cows increases significantly. SHREDLAGE was launched to the European and North 
American markets in 2015 and is now rapidly catching on in the market. MSK Farm Machinery Ltd., Japan has 
now introduced SHREDLAGE as the first Asian partner to launch the SHREDLAGE Technology in Japan. The 
first unit was presented at the Obihiro Show in Hokkaido. With twenty thousand visitors, the Obihiro Show is 
the largest agricultural show in Japan. We expect that SHREDLAGE will cement the market leader position for 
CLAAS forage harvesters in the Japanese market.

Another milestone achievement was the sales of the first AXION 950 with 405hp and second XERION 4000 
TRAC VC with 419hp to the Japanese market. Both large tractors showcase the growing importance of CLAAS 
high end tractor range in the Japanese market.

CLAAS expects a moderate improvement in the global agricultural machinery markets for the current 2018 financial 
year. Drivers behind the increasing demand for professional agricultural technology include the strengthening 
of milk price. The profitability of farms is expected to increase slightly again in most parts of the world. CLAAS is 
therefore expecting a positive sales trend and stable earnings before taxes
Yours,

Benjamin Bhakdi

Regional Director
CLAAS Regional Center South East Asia Ltd.

“If you want to be the leader, 
                                    you must keep running”

สวัสดีลูกคาและแฟนๆ ของ CLAAS ทุกทาน 

เราเดินทางกันมาถึงเดือนท่ีแปดของป 2561 กันแลว พรอมกับท่ีวารสาร Trends ของเราก็เดินทางมาถึงฉบับท่ี 4 ดวยเชนกัน  คร�ง่ปแรกนับเปนชวงเวลา

ท่ียุงมากสำหรับพวกเราทุกคนในบร�ษัท คลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัดแหงน้ี เน่ืองจากโครงการสำคัญหลายๆอยางท่ีเกิดข�น้ท้ังในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ซ่ึงโครงการเหลาน้ีลวนแลวแตแสดงถึงความเปนผูนำทางดานเทคโนโลยีของ CLAAS ไดอยางชัดเจนท่ีสุด อาทิ

โครงการการใชเคร�่องอัดกอนเพ�่ออัดใบออยในประเทศไทย ซึ่งเปนการทำงานรวมกันระหวาง CLAAS กับบร�ษัทผลิตน้ำตาลและพลังงานชีวภาพชั้นนำ

ของประเทศไทย โดยเพ�่งสิ�นสุดการทำงานของฤดูกาลนี้ไปในชวงกลางเดือนเมษายนที่ผานมา พรอมกับโครงการที่เราไดรวมมือกันกับบร�ษัท Usines 

CLAAS France in Metz (UCF) ผูซึ่งผลิตเคร�่องอัดฯของ CLAAS ที่ประเทศฝรั่งเศส เพ�่อทำการพัฒนาสเปคบางอยางของเคร�่องอัดใหจำเพาะเจาะจง

ตอการนำมาใชเพ�อ่อัดใบออย หลังจากการตรวจเช็คการจัดการหลังการเก็บเก่ียวในรอบน้ีไดเสร็จสิ�นไป เราคาดหวังเปนอยางยิ�งวาจะเคร�อ่งจักรฯของเรา

จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาของเราไดดียิ�งข�้นในฤดูกาลถัดไปที่กำลังจะเร�่มข�้นในเดือนธันวาคมป 2562 น้ี

การแตงต้ังตัวแทนจำหนายรายใหมท่ีประเทศพมาในชวงตนปท่ีผานมาน่ันก็คือ บร�ษัท OCTAGON International Services Co.,Ltd. ภายใตการนำของ

คุณ Chan Mya กรรมการผูจัดการของบร�ษัทฯ ซึ่งนอกจากการเปดตัวโชวรูมและสนามทดลองขับในเมืองยางกุงแลว OCTAGON กำลังขยายสาขา

เพ�่มอีก 2 สาขาในสองเมืองนั่นก็คือที่เนปยีดอเมืองหลวงของพมาและที่มัณฑะเลยอดีตเมืองหลวงและเมืองใหญอันดับที่สองรองจากนครยางกุง โดยทั้ง

สองสาขานี้คาดวาจะแลวเสร็จและพรอมเปดบร�การไดภายในสิ�นปนี้

อีกทั้งนิทรรศการงานจัดแสดงสินคาในตางประเทศในชวงที่ผานมานั้นเร�ยกวามีจัดข�้นคอนขางถี่ ไมวาจะเปนงาน Agritech 2018 และ Poultry Dairy 

& Livestock Show ท่ีประเทศปากีสถาน ท่ีมีผูเขาชมงานหลายหม่ืนคนรวมถึงรัฐมนตร�ช้ันผูใหญของปากีสถานและผูบร�หารของบร�ษัทตางๆ รวมถึงงาน

แสดงเคร�อ่งจักรกลทางการเกษตรท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีปุน น่ันก็คืองาน 34th International Agricultural Machinery Show in OBIHIRO ท่ีจัดข�น้

ทุกๆสี่ป ที่เมืองโอบิฮิโระ เมืองเอกของกิ�งจังหวัดโทะกะชิ ในจังหวัดฮอกไกโด โดยมีผูเขารวมชมงานกวาสองหมื่นคน  งานนิทรรศการเหลานี้ CLAAS ได

รวมมือกับพันธมิตรในแตละประเทศ เพ�่อนำเคร�่องจักรกลทางการเกษตรไปรวมแสดงในงาน ซึ่งพันธมิตรของเราในสองประเทศที่กลาวมานั้นลวนแตเปน

ผูนำทางเทคโลยีท้ังสิ�น โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุนท่ีเพ�ง่เสร็จสิ�นโครงการการนำรถแทรกเตอรขนาดใหญรุน AXION 950 กำลัง 405 แรงมา และแทรกเตอร

รุนใหญท่ีสุดของ CLAAS น่ันก็คือรุน XERION 4000 TRAC ท่ีมีกำลังถึง 419 แรงมาเขาไปในตลาด โดย XERION คันน้ีนับเปนคันท่ีสองแลวในตลาดแหงน้ี 

สวนบรรยากาศภายในงานนิทรรศการทั้งสองจะเปนอยางไรนั้น ขอใหแฟนๆทุกทานอยาร�รอที่จะพลิกไปที่หนาสุดทายของ Trends ฉบับนี้ 

ที่สำคัญไปกวานั้นตองบอกวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมหามพลาดฉบับนี้อยางเด็ดขาด เพราะเรานำเสนอเทคโนโลยีที่ฟารมโคนมขนาดใหญทั้งในอเมร�กา

และยุโรปใชกันอยางแพรหลาย นั่นก็คือเทคโนโลยี  SHREDLAGE เทคโนโลยีใหมลาสุดในการทำขาวโพดหมักเพ�่อเปนอาหารสัตวหร�อ silage (ไซเลจ) 

โดยมีผลการพ�สูจนมาแลวในตางประเทศวาสารอาหารที่โคเนื้อและโคนมไดรับจาก SHREDLAGE นั้นสูงข�้นอยางมีนัยสำคัญ เทคโนโลยีนี้ไดเร�่มนำไปใช

ในสหรัฐอเมร�กาและทว�ปยุโรปในป 2558 และขณะน้ีพันธมิตรของ CLAAS ท่ีประเทศญ่ีปุนก็ไดเร�ม่นำเทคโลยี SHREDLAGE น้ีเขาสูตลาดท่ีประเทศญ่ีปุน

ดวยเชนกัน โดยเทคโนโลยี SHREDLAGE ไดถูกจัดแสดงครั้งแรกในทว�ปเอเชียที่งาน 34th International Agricultural Machinery Show in OBIHIRO 

ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา 

ในปงบประมาณ 2561 น้ี CLAAS คาดวาจะสามารถเติบโตไดอีกในตลาด

เคร�่องจักรกลเกษตรทั่วโลก สืบเนื่องมาจากตลาดมีความตองการเคร�่อง

จักรกลทางการเกษตรท่ีใชเทคโลยีข้ันสูงและมีมาตรฐานความเปนมืออาชีพ

ระดับสากลเพ�่มข�้น รวมถึงราคาของน้ำนมที่มีความแข็งแกรงข�้นซึ่งคาดวา

จะทำใหฟารมโคนมทั่วโลกนั ้นมีกำไรเพ� ่มข� ้น CLAAS จึงคาดการณ

วายอดขายและรายไดของบร�ษัทฯ ยังคงสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง

ถาพรอมออกเดินทางทองตัวหนังสือไปกับเราแลว ขอใหทุกทานพลิกอาน

นิตยสารเลมนี้ใหสนุกครับ/คะ

ขอแสดงความนับถือ

เบนจามิน สุจินดา บุณยรัตพันธุ และ ทีมงาน

บร�ษัท คลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัด



CLAAS Story

It’s all about the cow!

SHREDLAGE – People will be hearing this term more and more in the future. It stands for a new silo 
maize conditioning technology which CLAAS has acquired the license. With two new systems, the MCC MAX 
and MCC SHREDLAGE, CLAAS has significantly developed its cracker concept for maize silage. The MCC 
MAX received a silver medal at the Agritechnica trade fair. Both corn cracker systems make it possible to 
condition extremely high-quality long-cut silage with chop lengths of over 20 millimeters. 

What is SHREDLAGE?

The term of SHREDLAGE refers to a technology for 
conditioning maize silage with chop lengths of 26 
to 30 mm. for dairy cow feed. It was developed in 
2008 in the USA. SHREDLAGE also refers to the 
conditions maize silage itself, which has proven to 
be a successful feed option in that country.

By way of comparison:

In Germany, chop lengths of four to eight millimeters 
are usual. In addition, to the unusual lengths, intensive 
conditioning of the crop is also a key component of 
the SHREDLAGE process. Special rollers in the 
SHREDLAGE cracker feature a counter-rotating 
spiral groove to break down the cob pieces, crush 
the grains and shred the materials in the longitudinal 
direction.

Another advantage of SHREDLAGE is that its high 
physical effectiveness on the rumen allows farmers 
to forego the usual “structurally effective” feed 
components such as straw or hay. This saves on feed 
costs and allows the proportion of maize used in the 
feed ration to be increased. The cow can therefore take 
in more energy overall. “All in all”, explained Mr.Olson, 
“we were able to prove in tests that SHREDLAGE 
increases milk production by 1 to 2 liters per cow 
a day, while also reducing feed cost at the same time.”
These results were also confirmed by farm manager 
Dirk Westrup. Although he didn’t feed any SHREDLAGE 
to his animal last year, he did feed his cows with 
long-cut silage of 22 to 26 millimeters in length for 
the first time. “With the long-cut silage, we came 
close to the result promised by SHREDLAGE.” 
Even though he omitted straw from the feed rations, 
all of his animals remained healthy and milk production 
remained at a constantly high level. “It allowed me 
to save costs without any additional work.”
 

เร�่องนี้คนเลี้ยงโคนมตองรู !

เมื่อพ�ดถึงคำวา “”SHREDLAGE” (เชร็ดเล็จ) หลายคนอาจจะยังไมคุน

หูกันนัก แตคำนี ้จะเปนที ่ค ุ นหูกันมากยิ �งข � ้นในอนาคตอันใกลนี ้

SHREDLAGE เปนคำท่ีใชเร�ยกเทคโนโลยีแบบใหมสำหรับการทำ silage

1

 

จากขาวโพดซึ่ง CLAAS เปนเจาของลิขสิทธเทคโนโลยีนี้ิ์ พรอมกับสอง

ระบบใหมท่ี CLAAS ไดพัฒนาข�น้ คือ MCC MAX และ MCC SHREDLAGE 

ท่ี CLAAS ไดพัฒนาทฤษฎีการทำงานของ Cracker สำหรับการทำ silage 

จากขาวโพดอยางพ�ถีพ�ถัน โดยระบบ MCC MAX นั้นไดรับรางวัล

เหร�ยญเง�นในนิทรรศการ Agritechnica
2
 อีกดวย

1
Silage (ไซเลจ) คือพ�ชอาหารสัตวหมักทำใหสามารถเก็บรักษาไวไดนานโดยคุณคาทางสาร

  อาหารลดลงเล็กนอย ปกติจะเก็บไวในไซโลหร�อหลุมหมัก

2
Agritechnica เปนนิทรรศการแสดงเคร�่องจักรกลเกษตรที่ใหญที่สุดในโลกจัดข�้น

   ทุกๆ 2 ปที่ เมือง Hanover ประเทศเยอรมนี

ในประเทศเยอรมนีความยาวในการตัดขาวโพดโดยปกติจะอยูที่ 4 ถึง 8 มม. แตความยาวของการตัดที่เพ�่มข�้นและการปรับสภาพของพ�ชอยางเขมขนนั้น

เปนกุญแจสำคัญของ SHREDLAGE ดวยฟ�งกชันของลูกกลิ�งแบบพ�เศษใน SHREDLAGE cracker ที่หมุนรองเกลียวเพ�่อใหชิ�นสวนของซังขาวโพดแตก

เปนชิ�นเล็กๆ บดเมล็ดขาวโพดใหแตกและฉีกพ�ชออกในแนวตามยาว

  

แตท้ังน้ีประโยชนท่ีสำคัญมากของกระบวนการน้ีไดถูกอธิบายโดยผูรวมพัฒนาเทคโนโลยี SHREDLAGE น่ันก็คือ โรเจอร โอลสัน จากประเทศสหรัฐอเมร�กา 

วาความยาวของการตัดที่ยาวข�้นทำใหเกิดการตอบสนองทางกายภาพดีกวา silage ที่ตัดแบบสั้น และสงผลดีตอการเคี้ยวเอื้องของวัวรวมถึงกระบวน

การยอยของเชื้อแบคทีเร�ย ซึ่ง SHREDLAGE ทำใหอาหารยอยไดงายข�้น นั่นแปลวาพลังงานที่อยูในขาวโพดจำนวนมากนั้นจะถูกนำไปใชในกระบวนการ

สรางน้ำนมของวัวไดอยางเต็มที่

คำวา SHREDLAGE เปนคำท่ีหมายถึงเทคโนโลยีการปรับสภาพ silage 

ขาวโพดท่ีความยาวของการตัดระหวาง 26 ถึง 30 มม. เพ�อ่ใชเปนอาหาร

โคนม เทคโนโลยีนี้ไดเร�่มพัฒนาข�้นในป 2551 ที่ประเทศสหรัฐอเมร�กา 

และไดรับการพ�สูจนแลววาเปนอาหารสัตวทางเลือกท่ีทำใหการเล้ียงโคนม

ประสบผลสำเร็จเปนอยางดี

นอกจากน้ีแลว SHREDLAGE ยังมีประสิทธิภาพทางกายภาพท่ีสูงมาก

ในกระเพาะรูเมนซ่ึงทำใหเกษตรกรไมตองใชอาหารแบบเดิมๆเชนฟางหร�อ

พ�ชตากแหงอีกตอไป จึงทำใหสามารถประหยัดตนทุนคาอาหารในสวนน้ี

ไดและทำใหสัดสวนของการใชขาวโพดเปนพ�ชอาหารสัตวเพ�่มข�้น ดังนั้น

วัวจึงไดรับพลังงานโดยรวมเพ�่มข�้น “และเหนือกวาสิ�งอื่นใด เราสามารถ

พ�สูจนใหเห็นแลววา SHREDLAGE สามารถเพ�ม่ปร�มาณน้ำนมไดวันละ 

1 ถ ึง 2 ล ิตรต อวัวหนึ ่งต ัว ในขณะที ่ต นทุนอาหารสัตว ลดลง” 

โอลสัน ไดอธิบายเพ�่มเติม

ซ่ึงผลลัพธท้ังหมดน้ีไดรับการยืนยันจาก เดิรค เวสตรัป ผูจัดการฟารม

โคนมแหงหนึ่งในประเทศเยอรมนี ที่ถึงแมวาเขาไมไดให SHREDLAGE 

แกวัวในฟารมของเขาเมื่อปที่ผานมา แตเขาไดตัดขาวโพดที่ความยาว 

22 ถึง 26 มม. เพ�่อทำ silage เปนครั้งแรก ซึ่งปรากฏวาผลที่ไดรับ

นั้นใกลเคียงกับผลที่ไดจาก SHREDLAGE และถึงแมวาเขาไมไดใชฟาง

เปนสวนผสมในอาหารสัตวแตวัวของเขายังคงแข็งแรงและปร�มาณ

การผลิตน้ำนมยังคงสูงอยางสม่ำเสมอ “การตัดที่ความยาวเทานี้

ทำใหเราประหยัดตุนทุนได โดยที่ไมตองเหนื่อยเพ�่ม” คุณเดิรค กลาว

SHREDLAGE คืออะไร

เมื่อเปร�ยบเทียบกับ silage ทั่วไป

CLAAS Tractor working in dairy farm 

รถแทรกเตอรของ CLAAS กำลังทำงานในฟารมโคนม

CLAAS SHREDLAGE Card 

การดสำหรับใชวัดชิ �นสวน SHREDLAGE จาก CLAAS
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Market potential and reservations

CLAAS employee Marcus Hofer, Head of Product Management for Self-Propelled Harvesting Machines, 
estimate the proportion of American dairy farmers who currently feed SHREDLAGE to their animals at 25%. 
“And the market is growing here constantly”, emphasizes Mr.Hofer. He also sees huge potential in other regions. 
“All around the world, increasing numbers of dairy producers are looking at long-cut and SHREDLAGE silage, 
especially the top farms.” He believes that the most promising markets in Europe are France and Germany. 

In 2015, CLAAS signed a contract to sell SHREDLAGE in Germany and purchased the patent in 2016. 
The innovative technology – which uses a special cracker with serrated profile – has acquired increasing numbers 
of fans since then. It chops the stalks into sections of 26 to 30 millimeters, frays the straw and crushes the grain.
This improves fermentation of the crushed corn plants, making them easier for dairy cattle to digest. The longer 
fibers in the silage stimulate rumination, as more of the structure is preserved. Starch availability is also improved 
in all the plants, increasing the milk yield, improving the health of the livestock and reducing the need for added 
fodder concentrate.

Looking back – how everything began.

The SHREDLAGE story began in 2009 with a 
coincidence and a worn chopper that shredded the 
corn silage instead of cutting it cleanly. It provided 
the answer to the question of how the benefits of 
corn silage can be used more effectively. The U.S 
fodder experts Roger Olson and Ross Dale has been 
looking for a similar method for some time. A first 
CLAAS JAGUAR prototype started harvesting 
in the fields just one year later, equipped with 
SHREDLAGE technology. This marked the beginning 
of the SHREDLAGE success story, which has been 
closely associated with CLAAS harvesting technology 
from day one.

“I can also see potential in smaller markets. Farmers 
are definitely talking about SHREDLAGE in countries 
l ike Denmark and New Zealand.” said Joerg 
Wesselmann, CGS Product Management CLAAS 
Forage Harvesters

มารคุส โฮเฟอร หัวหนาหนวยการจัดการผลิตภัณฑรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวของ บร�ษัท CLAAS ไดคาดการณถึงสัดสวนเกษตรกรเลี้ยงโคนม

ชาวอเมร�กันที่ใช SHREDLAGE เปนอาหารสัตว อยูที่ราวๆ 25% และไดกลาวอยางมั่นใจวาตลาดที่นี่ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ   

โฮเฟอรไดกลาวเพ�่มเติมอีกวา เขามองเห็นศักยภาพในการเติบโตในภูมิภาคอื่นในตลาดโลกดวยเชนกัน โดยสังเกตุจากจำนวนที่เพ�่มข�้นของผูผลิตนม

ทั่วโลกที่เร� ่มสนใจการตัดพ�ชอาหารสัตวในความยาวที่ยาวมากข�้นและการใช SHREDLAGE เปนอาหารสัตว โดยเฉพาะฟารมชั้นนำขนาดใหญ 

ซึ่งโฮเฟอรกลาววาตลาดที่ใหความสำคัญกับเร�่องนี้อยางจร�งจังในทว�ปยุโรปก็คือ ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี

ที่ฟารมขนาดใหญไดใหความสนใจกับเร�่องนี้เปนอยางมาก

ในขณะเดียวกัน ยอรค เวสเซิลแมนน ผูจัดการผลิตภัณฑเคร�อ่งจักรเก็บเก่ียว

พ�ชอาหารสัตวของบร�ษัท CLAAS ก็ไดกลาวา เขามองเห็นศักยภาพในตลาด

ขนาดเล็กในประเทศอ่ืนๆดวย เชนเกษตรกรเล้ียงโคนมในประเทศเดนมารค

และนิวซีแลนดก็มีการพ�ดถึง SHREDLAGE กันอยางแพรหลายเชนเดียวกัน

แนวโนมในตลาดโลก

เร�อ่งราวของ SHREDLAGE ไดถือกำเนิดข�น้ในป 2552 ดวยความบังเอิญ

ของชุดตัดที่เกามากแลวที่บังเอิญไปฉีกขาวโพดแทนที่จะเปนการตัด

ท่ีสะอาดเอ่ียมเหมือนทุกคร้ัง ซ่ึงเหตุการณน้ันทำใหไดคำตอบวาทำยังไง

จึงจะสามารถทำให silage จากขาวโพดถูกนำไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โรเจอร โอลสันและรอส เดล ผูเชี่ยวชาญดานอาหารสัตวที่ประเทศสหรัฐ

อเมร�กาก็ไดศึกษาถึงว�ธีการท่ีใกลเคียงกันน้ีมาแลวในบางคร้ัง และหน่ึงปหลัง

จากน้ันตนแบบของ CLAAS JAGUAR ก็ไดเร�ม่ทำการเก็บเก่ียวในแปลง

โดยมีการติดตั้งเทคโนโลยี SHREDLAGE เขาไปดวย ซึ่งนี่ถือเปนจ�ด

กำเนิดของเร�่องราวความสำเร็จของ SHREDLAGE ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน

อยางใกลชิดกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวของ CLAAS มาตั้งแตวันแรก

ในป 2558 CLAAS ไดเซ็นตสัญญาเพ�่อจัดจำหนาย SHREDLAGE 

ในประเทศเยอรมนีและไดซื้อสิทธิบัตรในป 2559 ตั้งแตนั้นเปนตนมา

นวัตกรรมซึ่งมีการใช cracker แบบพ�เศษและคุณสมบัติของการตัด

ท่ีคมเฉียบชิ�นน้ีไดรับความนิยมเพ�ม่ข�น้อยางตอเน่ืองเสมอมา ซ่ึงเทคโนโลยี

การตัดลำตนพ�ชที่ความยาว 26 ถึง 30 มม. ทำใหซังตนพ�ชหลุดลุย

เปนฝอยและบดเมล็ดใหแตกชวยใหกระบวนการหมักของขาวโพด

นั ้นมีประสิทธิภาพดียิ �งข � ้น ทำให วัวนมสามารถย อยสิ �งเหล านี ้

ไดงายข�้น และที่สำคัญเสนใยที่ยาวข�้นของ silage จะไปชวยกระตุนการ

เคี้ยวเอื้องของวัวนมใหดียิ�งข�้นเนื่องจากมีโครงสรางที่สามารถเก็บไวได

มากข�น้จากเดิม ในขณะเดียวกันแปงในพ�ชก็สามารถถูกนำไปใชไดมากข�น้ 

จึงทำใหปร�มาณการผลิตน้ำนมเพ�่มข�้นและชวยทำใหสุขภาพของวัวนั้น

ดีข� ้นพรอมกับชวยลดความตองการในการเติมความเขมขนของ

อาหารสัตวอีกดวย

การถือกำเนิดของเทคโนโลยี SHREDLAGE

CLAAS JAGUAR using in dairy farm

รถเก็บเกี่ยว JAGUAR ใชในฟารมโคนม
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Marcus Schmidt, CLAAS employee, lives and works in Asia since 2014 to present
Darian Schenk, CLAAS employee lives and works in Asia from 2017 to present
Max von Korff, CLAAS employee lived and worked in Asia from 2015-2017

Suddenly on the other side of the world. Experiencing family, friends and work in a new culture. Marcus Schmidt, 
Darian Schenk and Max von Korff  accepted this challenge and set off for Thailand with a ticket to Bangkok. 
They support the CLAAS Sales Partners in the South East Asian and East Asian regions as a contribution 
to modernizing the agricultural sector.

Claasians Live and Work in Asia.

Living in Thai Village.

Life in a different culture was not entirely new to 
Marcus Schmidt. Before Thailand, he had spent 
several years in Australia, where he already looked after 
the markets of South East Asia. However, the customer 
service inspector also took on responsibility for India 
in 2014 and decided to make inroads into the Kingdom 
of Thailand as part of the rationalization drive. 
Based here, he looks after all of South East Asia as 
CLAAS Service & Parts Services Inspector (KDI). 
“Everything is still new in these markets,” he says. 
“In some cases we start without infrastructure or 
political backing. So we can only ensure the success 
of CLAAS projects in the region if we train engineers 
in the use of our products.”  

Marcus Schmidt has frequent contact with customers. “The team has to develop a new service concept as 
soon as a new piece of machinery is launched. Customer enquiries and problem reach the service inspector 
in variety of ways and at anytime, but the promise remains the same- Whaterver it takes.”

Now, though, the Claasian has put down roots in Thailand 
and lives with his wife and their first child in the countryside. 
“The village traditions are fascinating. And if I ever feel 
homesick for Germany, I just drop in at the bar 
“Deutsche Eck” in Bangkok, where I can enjoy typically 
German atmosphere and a good beer.”

เสียงจากชาว CLAAS ผูซึ่งจากบานที่เยอรมนีมาใชชีว�ตและทำงานที่ประเทศไทย 

เลาขานถึงการใชชีว�ตในหมูบาน

ที่ตางจังหวัดของไทย

หลายคร้ังท่ีเรามักจะต่ืนตาต่ืนใจเม่ือไดไปเยือนถิ�นไกลตางแดน ซ่ึงคงไมตางกัน

นักกับความรูสึกของคนจากประเทศอื่นๆ เมื่อไดเดินทางมาเยือนบานเรา 

“สยามเมืองยิ�ม” แหงน้ี วันน้ีเราจึงนำมุมมองของคนเยอรมันซ่ึงเปนพนักงาน

ของบร�ษัท CLAAS ที่ตอบรับมาทำงานและประจำอยูที ่สำนักงานของ

บร�ษัท คลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย แหงนี้ที่กรุงเทพมหานคร  

หนาที่ของพนักงานที่สำนักงานฯนี้ คือการดูแลลูกคาในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศปากีสถาน เพ�่ออำนวย

ความสะดวกและรับประกันวาลูกคาที่ใชงานเคร�่องจักรฯของ CLAAS 

จะไดรับสิ�งที่ดีที่สุดในทุกๆดาน มารคุส ชมิดท ดาเร�ยน เช็งค และแมกซ 

วอน คอรฟ คือคนที่มาบอกเลาถึงมุมมองของพวกเขาที่มีตอประเทศไทย

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยแมกซ วอน คอรฟนั้นไดรับหนาที่

เปนผูจัดการภาคพ�น้เอเชียดูแลตลาดประเทศกัมพ�ชา พมา ญ่ีปุนและปากีสถาน

ในชวงป 2558 ถึง 2560 และดาเร�ยน เช็งค คือผูที ่มาสานตอหนาที่นี ้ 

เมื่อแมกซ วอน คอรฟไดยายกลับยุโรป สวน มารคุส ชมิดททำหนาที่เปน

ผูตรวจเช็คดานการบร�การประจำภูมิภาคนี้ตั้งแตป 2557 จนถึงปจจ�บัน 

การใชชีว�ตในตางแดนตางวัฒนธรรมไมใชเร�่องใหมสำหรับมารคุส ชมิดท 

เขาเคยไปทำงานอยูที่ประเทศออสเตรเลียเปนเวลาหลายปและเปนจ�ดที่เขา

ไดเร�ม่เขามาดูแลตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงในปเดียวกันน้ัน

เขาก็ไดดูแลดานการบร�การในตลาดประเทศอินเดียดวยเชนกันกอนตัดสินใจ

เดินทางมายังประเทศไทย โดยการมาประจำท่ีสำนักงานฯแหงน้ีเขาไดทำหนาท่ี

เป นผู ตรวจสอบการบร�การ (KDI) ซ ึ ่งเป นหน วยงานในสังกัดของ

บร�ษัท CLAAS Service & Parts และทำหนาท่ีดูแลในสวนของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ว�ศวกรชาวเยอรมันทานน้ีไดกลาววา “ทุกอยางยังคงสด

ใหมในตลาดแหงนี้ ในบางครั้งเราตองเร�่มทำงาน แมจะยังขาดความพรอม

ทางดานโครงสรางพ�้นฐานหร�อนโยบายทางการเมืองที่เปนขอสนับสนุน 

ทางเดียวที่จะทำใหเรามั่นใจไดวางานของ CLAAS จะประสบความสำเร็จได

ในภูมิภาคน้ีน่ันก็คือการฝกฝนทีมว�ศวกรท่ีใชเคร�อ่งจักรฯของเราใหเกงท่ีสุด”  

นอกจากนี้แลวมารคุส ชมิดทยังจะตองติดตอกับลูกคาอยูเปนประจำ 

เขากลาววา “ทีมงานตองพัฒนาแนวทางการทำงานดานบร�การอยูเสมอ 

และตองทำโดยเร็วท่ีสุดทันทีท่ีชิ�นสวนเคร�อ่งจักรฯไดปลอยสูทองตลาด อีกท้ัง

ความตองการของลูกคารวมถึงปญหาตางๆ ถูกสงมาถึงในหลายๆ

รูปแบบดวยกัน ในทุกชวงเวลา แตเรายังคงพยายามรักษามาตรฐานของเรา

ไวใหไดอยูเสมอ น่ันก็คือ การบร�การท่ีรวดเร็ว ฉับไว ไวใจไดเสมอ ไมวา

ลูกคาเราจะอยูที่ใดหร�อตองแลกดวยอะไรก็ตาม” 

ในปจจ�บัน มารคุส ชมิดท อาศัยอยูกับภรรยาและลูกท่ีตางจังหวัด พรอมกับ

บอกเราวาชีว�ตในหมูบานตางจังหวัดของไทยน้ันมีเสนหนาดึงดูดใจมาก 

และถาเขามีอาการคิดถึงบานเกิดเมืองนอนที่เยอรมนีข�้นมา เขาก็จะแวะ

มาที่คลับของคนเยอรมันในกรุงเทพฯเพ�่อดื่มด่ำบรรยากาศของความ

เปนเยอรมันพรอมเบียรดีๆ สักแกวเพ�ยงเทาน้ันก็คลายความคิดถึงบาน

ไดแลว สำหรับใครหลายคนท่ีตองจากเมืองไทยไปไกลๆ ถาคิดถึงบานข�น้มา

ก็สามารถใชว�ธีน้ีไดเชนกัน เพ�ยงแวะไปรานอาหารไทย วัดไทย หร�อสถานท่ี

ที ่คนไทยใชพบปะเจอกันก็นาจะชวยบรรเทาอาการคิดถึงบานได

เปนอยางดีเลยคะ

มารคุส ชมิดทและทีมว�ศวกรจาก CLAAS ทั ้งจากไทยและฝรั ่งเศสพรอมทีมว�ศวกร

ของพันธม ิตรจากประเทศไทยและพม า ในก ิจกรรมหล ังจากอบรมด านเทคน ิค

ของเคร�่องจักรฯ CLAAS ที่ประเทศไทย

Marcus Schmidt and the team of CLAAS and importers
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Living in the Bangkok Metropolis.

Of life in the city: Max von Korff lives where Thai life 
is at its most vibrant. “You can barely avoid visiting 
Bangkok if you travel to Thailand. The capital city 
welcomes visitors with lively, hot streets and oodles 
of energy,” says the country delegate, who travelled 
to India in 2011 as a CLAAS trainee. “After the incredibly 
exciting and eventful time in India, I didn’t hesitate 
for long in 2015 when CLAAS offered me a positing 
in Bangkok.”

While, Darian Schenk had first travel to Thailand 
in 2016. “Living in Bangkok is really fun. With good 
environment and good team here make me feel 
comfortable just like in Germany” says the new Country 
Sales Manager, who work for CLAAS since 2012 
in diverse functions more especially in technical sales. 
Darian has move to Thailand in 2017 as a Country 
Sales Manager for Japan, Myanmar, Cambodia, 
Philippines and Pakistan. 

Business in South-East Asia

Local culture affects more than just private lives of 
the three Germans, who look after several countries 
together and therefore collaborate frequently. 
Business in Asia is also different to back home. 
Face-to-face communication is still in the order of 
the day, and hardly anything gets done without it. 
“Sociability is extremely important here. Relationships 
are frequently built around shared meal,” explains 
Marcus Schmidt.

“South East Asia is how to over 600 million people, 
so agriculture naturally plays an important role. 
We operate in a large and varied market with a growing 
demand for agricultural innovation, which makes our 
work particularly exciting. You’ll find immense potential 
if you cultivate the market carefully, and if you watch 
and listen carefully. Steady growth in South East Asia 
is no coincidence. The cultural differences teach you 
to approach problems differently, broadening your 
personal horizon,” says Max von Korff.
“There is a lot of movement here especially in 
Agricultural sector. There are huge potential to develop, 
Asia is moving forward and it is moving fast. We are 
here to provide solutions as a technology leader,” 
says Darian Schenk.

เมื่อตองบินจากซีกโลกหนึ่ง

มาอาศัยอยูที่กรุงเทพมหานคร

มองธุรกิจในเอเชียะวันออกเฉียงใต

ผานสายตาจากคนเมืองเบียร
แมกซ วอน คอรฟผูซ่ึงอาศัยอยูในเมืองใหญท่ีเยอรมนีมาโดยตลอด ทำให

การมาใชชีว�ตอยูที ่ประเทศไทยนั้นดูเปนเร� ่องนาตื่นเตนสำหรับเขา 

เขากลาววา “คุณไมสามารถหลีกเล่ียงการเดินทางมาท่ีกรุงเทพฯไดเลย

ถาหากวาตองเดินทางมายังประเทศไทย เมืองหลวงแหงน้ีเปดตอนรับผูท่ี

มาเยือนอยางมีชีว�ตชีวา ทองถนนท่ีรอนแตเปยมไปดวยพลังอันมากมาย

มหาศาล” แมกซ วอน คอรฟผูซ่ึงเคยเดินทางไปฝกงานท่ีบร�ษัท CLAAS 

ที่อินเดียในป 2554 ไดกลาวอีกวา “หลังจากที่ไดมีประสบการณอันนา

ต่ืนเตนท่ีประเทศอินเดียแลว เขาก็ไมลังเลเลยเม่ือไดรับขอเสนอจาก CLAAS 

ในป 2558 ใหมารับตำแหนงประจำอยูท่ีสำนักงานฯท่ีกรุงเทพฯ” ซ่ึงเขาและ

ภรรยาไดยายมาทกรุงเทพฯและใหกำเนิดบุตรคนแรกท่ีเมืองไทยซ่ึงน่ันยิ�ง

ทำใหชีว�ตท่ีน่ียิ�งนาต่ืนเตนข�น้ไปอีกหลายเทา กอนท่ีจะยายกลับไปประจำ

ท่ียุโรปในป 2560 ในขณะท่ีดาเร�ยน เช็งคผูซ่ึงมารับตำแหนงตอจากแมกซ 

วอน คอรฟ ไดมีโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกในป 2559 

และไมลังเลท่ีจะตอบรับขอเสนอมาประจำอยูท่ีสำนักงานฯแหงน้ีดวยเชนกัน

“ชีว�ตท่ีกรุงเทพฯน้ันสนุกมาก บวกดวยสภาพแวดลอมพรอมทีมงานท่ีดี

ทำใหการใชชีว�ตที่นี่รูสึกสบายไมตางจากที่เยอรมนีเลย” ดาเร�ยนกลาว 

กอนท่ีดาเร�ยน เช็งคจะเดินทางมาประจำท่ีประเทศไทย เขาไดทำงานในหลายๆ

สวนกับ CLAAS โดยเฉพาะทางดานการขายเชิงเทคนิค ท่ีตองอาศัยความ

เช่ียวชาญทางดานเคร�อ่งจักรกลเกษตรเปนพ�เศษ ในปจจ�บันดาเร�ยน เช็งค

ทำหนาที่ผูจัดการฝายขายดูแลประเทศ ญี่ปุน พมา กัมพ�ชา ฟ�ลิปปนส 

และปากีสถาน  

วัฒนธรรมทองถิ�นของหลายๆประเทศในภูมิภาคน้ีไมไดเพ�ยงสงผลตอการ

ใชชีว�ตของชาวเยอรมันสามทานน้ีเทาน้ัน แตยังรวมถึงว�ถีการทำงานและการ

ทำธุรกิจท่ีแตกตางจากท่ีเยอรมนีโดยสิ�นเชิง การส่ือสารพบปะพ�ดคุยกันยัง

เปนสิ�งสำคัญตอการทำงานใหสำเร็จ มารคุส ชมิดท ผูซ่ึงไดเขาใจถึงวัฒนธรรม

ในภูมิภาคน้ีมาบางแลวพอสมควร ไดกลาวกับเราวา “การเขาสังคมยังเปน

สิ�งที่สำคัญเปนอยางยิ�งในภูมิภาคนี้ การผูกมิตร สรางคอนเนคชั่นยังคง

เกิดข�้นไดเสมอในระหวางมื้ออาหารที่มีจานกลางใหทานดวยกันได 
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”

ในขณะที่ แมกซ วอน คอรฟกลาววา “เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีประชากร

กวา 600 ลานคน การเกษตรจึงเปนสิ�งสำคัญ เราทำงานอยูในตลาดท่ีใหญ

และมีความหลากหลาย พรอมกับความตองการในนวัตกรรมดานการเกษตร

ที่กำลังเติบโต ซึ่งนั่นทำใหงานของเรายิ�งนาตื่นเตน คุณจะพบกับพ�้นที่ที่มี

ศักยภาพอันมหึมาถาคุณทำตลาดดวยความระมัดระวังพรอมกับตั้งใจดู

และตั้งใจฟ�ง การเติบโตอยางมั่นคงของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น

ไมใชเร�่องบังเอิญ ความแตกตางดานวัฒนธรรมสอนใหเราแกปญหาตางๆ

ไดหลากหลายยิ�งข�น้” ดานดาเร�ยน เช็งค ผูซ่ึงรับผิดชอบท้ังประเทศในเอเชีย

ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความเห็นวา “ทว�ปเอเชียมีศักยภาพ

อยางยิ�งที่จะพัฒนาตอโดยเฉพาะทางดานการเกษตร และเห็นไดชัดวา

ในภูมิภาคแหงนี้เคลื่อนตัวไปขางหนาเร็วมาก เราจึงมาที่นี่ เพ�่อทำหนาที่

ในการชวยสนับสนุนทางดานแนวทางการพัฒนาและแก ไขปญหาตางๆ

ในฐานะที่บร�ษัทเราจัดเปนผูนำทางดานเทคโนโลยีในระดับโลก”
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วัฒนธรรมในเยอรมนีจะไมนิยมแบงอาหารกันทาน จะทานเปนจานเดี่ยวๆ เมื่อมาเจอ

   วัฒนธรรมบานเราที่มีกับขาวที่สามารถทานดวยกันไดจึงคอนขางแปลกใจและเร�ยกวา 

   share meal หร�อการแบงปนกันทาน

Marcus Schmidt - CLAAS Service Inspector 

มารคุส ชมิดท ผูตรวจสอบการบร�การ (KDI)

Max von Korff - Former Regional Sales Manager (2015-2017)

แมกซ วอน คอรฟ อดีตผูจัดการฝายขายเอเชียตะวันออก

Field demonstration at Myanmar 

งานสาธิตการเตร�ยมดินและเกี ่ยวนวดที ่ประเทศพมา

Darian Schenk - Country Sales Manager

ดาเร�ยน เช็งค ผูจัดการฝายขาย



Product Highlight

CLAAS Corncracker Expertise
It's all about processing performance.

The MULTI CROP CRACKER: A perfect match for practical requirements.

Now available with three different roller profiles, the new MULTI CROP CRACKER concept is able to respond 
to changing practical requirements. As a rule, the fuel consumption and throughput associated with the three 
different processes vary depending on the degree of processing. The chop length scale in the diagram on the 
next page shows the boundaries between the key application areas of these processes. Short chop lengths 
from 3.5 mm are the principal domain of the MCC CLASSIC. This cracker is primarily designed for conditioning 
maize silage for biogas facilities. At the same time, the MCC CLASSIC remains a well-established and proven 
solution for chop lengths up to 12 mm which are used in the preparation of maize silage as feed for dairy and 
beef cattle. Over many years, the sawtooth profile of the MCC CLASSIC has proved itself to be a robust and 
uncompromising solution.

The new MCC MAX, on the other hand, is the optimal 
solution for meeting requirements which are constantly 
changing – from short chop lengths for biogas facilities 
all the way up to long-chopped 22 mm lengths; this 
adaptation is possible without even having to change 
the rollers. The key benefits of the MCC MAX therefore 
lie not only in its ability to operate flexibly across a huge 
chop length range, but also in the more intensive 
conditioning and the more pronounced effects on the 
silage structure. This type of chopped material, 
measuring 7 to 8 mm, scores more highly than 
conventional maize silage with a 4 mm chop length.

The MCC SHREDLAGE meets the requirements of 
the feed strategy that shares its name. It is based on 
a redefined approach to the chopped material used 
for silage production which is increasingly gaining 
ground, especially in the US. Roller elements with a 
sawtooth profile and a spiral groove condition the 
silage in such a way that milk and meat yields are 
increased. Depending on the DM content, the system 
can deliver chop lengths of 26 to 30 mm. At higher 
DM levels, chop lengths as short as 21 mm are possible. 
SHREDLAGE is long-chopped maize silage, which 
also undergoes special conditioning. This can only 
be achieved with the genuine SHREDLAGE corncracker 
rollers. The benefits of high milk and meat yields as 
well as improved animal health make themselves felt 
in particular in the case of feed rations with high maize 
content. 

ความเชี่ยวชาญเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจาก CLAAS Corn Cracker 

MULTI CROP CRACKER  คือการผสมผสานที่ลงตัวในการตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางแทจร�ง

ดวยคุณสมบัติของลูกกลิ�งสามแบบท่ีแตกตางกัน ทำใหรูปแบบการทำงานแบบใหมของ MULTI CROP CRACKER สามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง

ของความตองการของผูใชไดอยางดีเย่ียม ในเร�อ่งของอัตราการใชน้ำมันเช้ือเพลิงและผลผลิตท่ีไดรับน้ันก็เก่ียวเน่ืองกันกับกระบวนการทำงานสามแบบซ่ึง

อาจแตกตางกันข�้นอยูกับระดับของกระบวนการทำงาน ซึ่งชวงความยาวของการตัดตามที่แสดงอยูในแผนผังดานลางแสดงใหเห็นถึงขอบเขตและการ

ทำงานของแตละชุดรวมถึงกระบวนการทำงานตางๆ โดยท่ีชวงความยาวท่ีส้ันจาก 3.5 มม.เปนความยาวพ�น้ฐานของชุด MCC CLASSIC ดวยการออกแบบ 

 

เมื่อแรกเร�่มนั้นมุงไปที่การทำขาวโพดหมักเพ�่อใชในการทำกาซชีวภาพเปนหลัก แตในขณะเดียวกัน MCC CLASSIC ก็ ไดรับการพ�สูจนและยอมรับ

เปนอยางดีวาสามารถใชตัดไดถึง 12 มม.สำหรับการทำขาวโพดหมักเพ�อ่เปนพ�ชอาหารสัตวสำหรับวัวนมและวัวเน้ือ อีกท้ังสวนฟ�นเล่ือยของ MCC CLASSIC 

นั้นก็ผานการพ�สูจนมาอยางยาวนานถึงความคงทนและแข็งแรงโดยไมมีใครเทียบ

ในขณะท่ี MCC MAX รุนใหมน้ันเปนการตอบสนองตอความตองการในการเปล่ียนความยาวในการตัดไดอยางดีเย่ียมจากการตัดท่ีความยาวไมยาวมาก

สำหรับการทำกาซชีวภาพไปจนถึงการตัดท่ีความยาว 22 มม.ซ่ึงสามารถทำไดโดยไมตองเปล่ียนลูกกลิ�งใหเสียเวลา ซ่ึงคุณประโยชนหลักของ MCC MAX 

นั้นไมเพ�ยงเฉพาะแคการเปลี่ยนแปลงชวงความยาวของการตัดที่สามารถทำไดอยางลื่นไหลเทานั้น แตยังรวมถึงการปรับสภาพโครงสรางของ silage 

อยางเขมขนอีกดวย 

สวน MCC SHREDLAGE น้ันสามารถตอบสนองตอความตองการในดานกลยุทธของการใหอาหารสัตวท่ียอดเย่ียมมาก โดยการทำงานน้ันวางอยูบน

รากฐานของการตัดพ�ชเพ�่อใชในการทำ silage หร�อพ�ชหมักอาหารสัตวซึ่งไดขยายตลาดเพ�่มมากข�้นโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมร�กา โดยคุณสมบัติ

ของลูกกลิ�งกับฟ�นเล่ือยและรองเกลียวหมุนทำใหการปรับสภาพ silage น้ันเขมขนและสงผลใหปร�มาณผลผลิตของน้ำนมและเน้ือวัวน้ันเพ�ม่ข�น้ ท้ังน้ีข�น้อยู

กับสัดสวนของสวนที่เปนวัตถุแหง (Dry Matter) ซึ่งระบบสามารถลำเลียงชิ�นสวนการตัดที่ความยาว 26 ถึง 30 มม. แตถาสัดสวนวัตถุแหงมีมาก การ

ลำเลียงชิ�นสวนท่ีความยาว 21 มม.ก็สามารถทำได SHREDLAGE เปนการตัดขาวโพดท่ีความยาวท่ียาวกวาปกติสำหรับทำ silage และจะสามารถทำได

โดยการใชลูกกลิ�งแบบพ�เศษของ SHREDLAGE concracker เทาน้ัน ซ่ึงคุณประโยชนท่ีผูใชจะไดรับก็คือปร�มาณผลผลิตของน้ำนมและเน้ือวัวท่ีสูงข�น้ พรอมกับ

สุขภาพของวัวท่ีแข็งแรงดวยสัดสวนของขาวโพดท่ีสูงซ่ึงหมายถึงพลังงานท่ีวัวจะไดรับก็สูงเชนกัน จึงทำใหระบบ SHREDLAGE น้ันมีความพ�เศษเปนอยางยิ�ง

Chop length scale diagram

แผนผังแสดงชวงความยาวของการตัดของชุด 

Corn Cracker 3 แบบของ CLAAS



CLAAS News and Event

CLAAS QUIZ ? 

ตอบคำถามลุนของรางวัลจาก CLAAS

คำถาม : SHREDLAGE คือ อะไร ?

เพ�ยงพ�มพ คำตอบ ชื่อ-ที่อยู ของทานมาที่เบอร 063-843-2719

หมดเขต 31 กันยายน 2561

SMS

638 - 432 - 719

CLAAS is growing in Pakistan. 34th International Agricultural Machinery Show 
in OBIHIRO: Japan CLAAS has provided reliable harvesting machinery for well over a century and offers a worldwide service network 

for your convenience. In Pakistan, the history began in 2009 with our exclusive partner, RAVI AGRIC. RAVI AGRIC
is a part of well known group of companies “RAVI GROUP” Pakistan. The group was established since 1951 
with highly diversified business experience in the field of automotive and farm machinery sector. RAVI AGRIC 
is providing a complete solution to the farming community and their allied industry through the most advance 
user-friendly farm equipment which begins from a simple tractor operated mower to large scale harvesters.

With professional partner, RAVI AGRIC and CLAAS 
intelligent technology covering foragers, combine harvesters, 
balers, tractors and harvesting machinery, you are able 
to grow and attain our objective of ensuring a better 
harvest.

For more information in Pakistan please contact

RAVI AGRIC 
2.5 km Defence Road, Off Bhoptian Chowk, 
Raiwind Road, Lahore, Pakistan 
Tel. +92 42 3532 0876-77 
Fax. +92 42 3532 0257 

info@raviagric.com 
raviagric.com

CLAAS products were exhibited by our Importer LMJ 
and MSK Farm Machinery. 

Next to the impressive booth at the main site, visitors 
could have a closer look on our tractors at the demo 
-field. With more than 20,000 visitors of the MSK booth 
and approximately 3,000 interested farmers in the field 
we could finish this successful show and are looking 
forward to the 35th Obihiro Show in next four years.

CLAAS เติบโตอยางตอเนื่องในประเทศปากีสถาน

CLAAS ไดจำหนายเคร�่องจักรกลทางการเกษตรที่ทรงประสิทธิภาพ

และเชื่อถือไดมานานหลายทศวรรษ พรอมกับการใหบร�การที่ดีเยี่ยม

ผานเคร�อขายพันธมิตรทั่วโลก เพ�่ออำนวยความสะดวกใหกับลูกคา

ของ CLAAS รวมถึงในประเทศปากีสถาน เร�อ่งราวท่ีประเทศปากีสถาน

ไดเร�ม่ข�น้ในป 2552 ดวยความรวมมือกับตัวแทนจำหนายของเราช่ือวา 

Ravi Agric ซึ ่งเปนบร�ษัทในเคร�อของ RAVI GROUP กลุมบร�ษัท

ที่เปนที่รูจักกันเปนอยางดีในปากีสถาน กลุมบร�ษัท RAVI GROUP 

ไดกอตั้งข�้นในป 2494 ดวยประสบการณในธุรกิจรถยนตและอุปกรณ

เคร�่องจักรทางการเกษตร บร�ษัท RAVI AGRIC เปนผูที่มอบแนวทาง

ของการทำการเกษตรแบบครบวงจรใหกับชุมชนและอุตสาหกรรม

ที ่ เก ี ่ยวข องกับธุรกิจผ านสินค าเคร� ่องจักรกลทางการเกษตร

ที ่ใชงายเร� ่มดวยแทรกเตอรที ่ใชงาย เพ� ่อใชกับอุปกรณตัดหญา

ไปจนถึงเคร�่องเก็บเกี่ยวขนาดใหญ 

และดวยพันธมิตรท่ีมีความเปนมืออาชีพอยาง RAVI AGRIC เม่ือรวมมือ

กันกับเทคโนโลยีเคร�่องจักรฯที่ชาญฉลาดของ CLAAS ที่ครอบคลุม

ต้ังแตรถเก็บเก่ียวพ�ชอาหารสัตว รถเก่ียวนวด เคร�อ่งอัดฟาง แทรกเตอร 

และอุปกรณเก็บเก่ียวหญา ทำใหการเกษตรในปากีสถานสามารถเติบโต

ไดอยางตอเนื่องตามคำมั่นสัญญาของเราที่วา “รับประกันเร�่องการ

เก็บเกี่ยวที่ดีกวา”

พันธมิตรของ CLAAS รวมจัดแสดงสินคาอยางยิ�งใหญ

ในงาน International Agricultural Machinery Show 

in OBIHIRO ครั้งที่ 34 ที่เมือง Obihiro ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 12-16 กรกฏาคม 2561

บร�ษัท Lemken Marketing of Japan (LMJ) และ MSK Farm Machinery 

ตัวแทนจำหนายสินคาของ CLAAS ไดจัดแสดงสินคาของ CLAAS ภายในงาน

อยางยิ�งใหญอาทิ รถเก็บเก่ียวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR 980 พรอมชุด 

Corn Cracker รถเกี่ยวนวดรุนใหญ LEXION 650 อีกทั้งยังมีการสาธิต

การใชรถแทรกเตอรหลากหลายรุนของ CLAAS รวมกับอุปกรณตอพวง

ขนาดใหญของ CLAAS อีกดวย อาทิ แทรกเตอรรุน ARION ซี่ร�่ส 600 

รุน AXION ซีร�่ส 800 รวมถึง เคร�่องอัดฟางกอนเหลี่ยมรุน QUADRANT 

และเคร�่องอัดฟางกอนกลมรุน VARIANT 

ในงานครั้งนี้มีผูเขารวมชมมากกวา 20,000 คน และมีเกษตรกรเขารวม

การสาธิตของ CLAAS ที่แปลงดานนอกกวา 3,000 คน 

งานจัดแสดงสินคาเคร�่องจักรกลทางเกษตรที่เมือง Obihiro เปนงานแสดง

สินคาเคร�่องจักรฯที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุน จัดข�้นทุกๆ 4 ป ซึ่งในครั้ง

ท่ี 35 จะมีข�น้อีกคร้ังในอีก 4 ปขางหนาคะ และ CLAAS ก็จะยังคงยินดีนำเสนอ

ความยิ�งใหญในงานนี้อยางตอเนื่องแนนอนคะ

Opening ceremony by Pakistan government sector 

เปดงานโดยรัฐบาลประเทศปากีสถาน

CLAAS at Agritech 2018, Pakistan

บรรยากาศภายในงาน Agritech 2018

CLAAS at 34th International Agricultural Machinery Show in Obihiro 

บรรยากาศภายในงานที ่ Obihiro ประเทศญี่ปุน

CLAAS at 34th International Agricultural Machinery Show in Obihiro 

บรรยากาศภายในงานที ่ Obihiro ประเทศญี่ปุน

CLAAS Team at the show

ทีมจาก CLAAS ภายในงาน

CLAAS and RAVI AGRIC management team 

ทีมผูบร�หารของ CLAAS และ RAVI AGRIC
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