ซีเอ็นเอช ส่ง “เคส ไอเอช” บุกตลาดรถตัดอ้อยและอุปกรณ์ ในไทยเต็มตัว

มร.มาร์ค บรินน์ กรรมการผูจ้ ดั การส่วนงานเครือ
่ งจักรกลการเกษตรประจาภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ปากีสถานและ
ญีป
่ น
ุ่ บริษท
ั ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด เปิ ดเผยว่า เคส ไอเอช (Case IH) หนึ่งในแบรนด์
ของซีเอ็นเอช อินดัสเทรีย ล จะเข้ามาดูแลการดาเนินธุรกิจ และจัดจาหน่ ายรถตัดอ้อยและอุปกรณ์ รถตัดอ้อยโ ดยตรง เพือ
่
ความเป็ นผู้นารถตัดอ้อยของตลาดในประเทศไทยผ่านสานักงานภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ที่ตง้ ั อยู่ในประเทศไทย
้ รวมทัง้ ตอกย้าว่าเป็ นแบรนด์ผน
เพือ่ ทีจ่ ะได้ทางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในตลาดให้มากขึน
ู้ าระดับโลกทีน
่ านวัตกรรมใหม่ๆ
มาพร้อมกับโซลูชน
ั่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีม
่ ากกว่าความคาดหวังจากลูกค้า

พร้อ มกัน นี้ เคส ไอเอช ได้น าเสนอผลิต ภัณ ฑ์ ร ถตัด อ้อ ย Austoft 8000 ซี รีส์ และ 8800 ซี รีส์ ซึ่ง เป็ นเครื่อ งจัก รที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีความน่ าเชือ
่ ถือสูงสุด เหมาะกับลูกค้าทีต
่ อ
้ งการผลผลิตสูงและมาพร้อมกับประสิทธิภาพการทางานทีด
่ ี
เยีย่ มสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทีเ่ ป็ นรูปแบบบริษท
ั และกลุม
่ ทีเ่ ป็ นผูร้ บั เหมาได้ นอกจากนี้ ยงั นาเสนอ
Austoft 4000 ซีรีส์สาหรับเกษตรกรชาวเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งออกแบบมาอย่างพิเศษสาหรับการทาไร่ขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง หรือสาหรับการเพาะปลูกพืน
้ ทีข
่ นาดใหญ่โดยลดระยะห่างของแถว
คุณดวงหทัย พงษาพันธ์ ผูจ้ ัดการประจาประเทศไทย บริษท
ั ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ประเทศไทยจะ
เป็ นศูนย์กลางรถตัดอ้อยในระดับภูมภ
ิ าค ด้วยการจัดการด้านการฝึ กอบรมทีค
่ รอบคลุมสาหรับผูใ้ ช้งานและลูกค้า รวมทัง้ การ
บริการหลังการขายทีดี ซึ่งเคส ไอเอช นาเสนอผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เทคโนโลยี ทีก
่ า้ วหน้าทีส่ ุดเพือ่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตของ
โรงงานน้าตาลทั่วโลก พร้อมกับการสนับสนุ นด้านการฝึ กอบรมทางเทคนิคทีด
่ ีเยีย่ มและการให้บริการหลังการขายทีเ่ ป็ นเลิศ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการให้ก ับลูกค้าในช่วงฤดูการเก็บเกีย่ ว
นอกจากนี้เคส ไอเอช ยังมีความเข้าใจดีวา่ ผูใ้ ช้งานรถตัดอ้อย เป็ นปัจจัยสาค ัญในการนาความสาเร็จมาสูก
่ ารเก็บเกีย่ วโดยใช้
ระบบเครือ่ งจักรกล จึงได้พฒ
ั นาเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดเพือ
่ สนับสนุ น ให้ผใู้ ช้งานทุกระดับ เพือ่ เพิม
่ ทักษะความสามารถและ
ช่วยเหลือลูกค้าในการพัฒ นาโดยการนาระบบเครือ
่ งจักรกลมาใช้ในการดาเนิ นงานเพือ
่ ให้ เ กิดความมั่นใจในการสร้า งผล
กาไรเช่นกัน
สาหรับการเข้ามาดาเนินธุรกิจของ เคส ไอเอช ในไทยจะเพิม
่ ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และสามารถเข้าถึงศูนย์
กระจายอะไหล่ ศูนย์บริการ การสนับสนุ นทางเทคนิ คและการฝึ กอบรม รวมทัง้ การเป็ นพันธมิตรทีด
่ ีก บ
ั ลูกค้าในธุรกิจ อ้อย
และโรงงานน้ าตาล อีกทัง้ ยังมีโปรแกรมจาลองระบบการเก็บเกีย่ วอ้อย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรูว้ ิธีการใช้และ
ปรับแต่งให้เข้ากับสมรรถนะของเครือ่ งจักรทีเ่ หมาะสมก่อนทีจ่ ะเริม
่ นาไปใช้งานในไร่ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถใช้งานเพือ
่
แสดงรายการงานการบารุงรักษาประจาวัน และแสดงแนวทางแก้ไขปัญหาและการวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาให้กบั ผูใ้ ช้งาน
ซึ่งจะช่วยให้ช่างเทคนิ คมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ สามารถทางานด้วยความน่ าเชื่อถือสูงสุดและลดเวลาการหยุ ดอุปกรณ์ โ ดยไม่
คาดหมายให้น้อยทีส่ ด
ุ

คุณเอ็มเร คาราซลี ผูอ้ านวยการส่วนงานเครือ่ งจักรกลการเกษตรประจาภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ปากีสถานและญีป
่ น
ุ่
บริษท
ั ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด กล่าวว่า เครือ่ งจักรกลทางการเกษตรของบริษท
ั ฯมีความ
แข็งแกร่งและมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษเฉพาะในตลาดรถตัดอ้อย ซึง่ สามารถนาเสนอกลุม
่ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ เสริมทีห
่ ลากหลาย
เข้ากับความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลได้เป็ นอย่างดี เพือ่ การบริการในระดับชัน
้ แนวหน้าและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า
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Case IH เป็ นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial N.V. ผูน
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