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Intelligent Integrated
Power Systems

The next generation of machines must be 
safer, quieter and easier to use.  Machines 
that use less energy and are capable of 
connecting and interacting with other 
machines.    
Bondioli & Pavesi has always been 
committed to innovation, making us the 
ideal partner for the design and production 
of intelligent, integrated systems for power 
transmission.  

次世代の機械は、より安全で、静かで、
使いやすいものでなければなりません。 
より少ないエネルギーを使用し、他のマ
シンと接続および相互作用することがで
きるマシン。
Bondioli＆Pavesiは常に革新に取り組んで
おり、送電用のインテリジェントな統合
システムの設計と製造の理想的なパート
ナーとなっています。

เคร่ืองจกัรรุ่นต่อไปจะต้องปลอดภยัมากขึน้ 
ทำางานเสียงเบาลง และใชง้านง่ายขึน้  เป็น
เคร่ืองจกัรท่ีใช้พลงังานน้อยกว่าและมีความ
สามารถในการเช่ือมต่อและโตต้อบกบัเคร่ือง
จกัรอ่ืนๆ
Bondioli & Pavesi มุ่งมั่นในการสรา้งสรรค์
นวตักรรมมาโดยตลอด ทำาให้เราเป็น
พนัธมิตรท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการออกแบบและ
การผลิตระบบส่งกำาลงัอจัฉริยะท่ีสามารถ
ทำางานไดแ้บบบูรณาการ
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1.  Automatic machining yokes
2. Gearboxes cast body machining
3. Ring Gears Turning
4. Machining of CV joint yokes

1.�自動加工ヨーク
2.ギアボックス鋳造ボディ加工
3.リングギアの回転
4.CVジョイントヨークの機械加工

1.  กา้มปูของการตดัเฉือนอตัโนมติั
2. การตดัเฉือนตวัถงักระปุกเกียรห์ล่อ
3. การหมุนเฟืองแหวน
4. การตดัเฉือนกา้มปูหวัเพลาขบั
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SFT SERIES DRIVE SHAFTS 
U-JOINT

SFTシリーズドライブシャフト
U-JOINT

ขอ้ต่ออ่อนเพลาขบั ชุด SFT

6
SFT-GLOBAL SERIES 
OVERRUNNING CLUTCHES 

SFT-グローバルシリーズオーバー
ランクラッチ 

คลตัชท์างเดียว ชุด SFT-GLOBAL 

13

SFT SERIES 
TELESCOPING MEMBERS

SFTシリーズ 
テレスコープメンバー

ส่วนประกอบท่อเหล่ือม 
ชุด SFT

7
SFT-GLOBAL SERIES 
TORSIONALLY RESILIENT JOINT

SFT-グローバルシリーズねじり弾
性JOINT

ขอ้ต่อทนทานต่อแรงบิด ชุด SFT-
GLOBAL
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SFT SERIES DRIVE SHAFTS
CV JOINT

SFTシリーズドライブシャフト
CV-JOINT

เพลาขบั ชุด SFT
หวัเพลาขบั

8
SFT-GLOBAL SERIES 
TORQUE LIMITERS

SFT-グローバルシリーズ 
トルクリミッター

ดุมจำากดัแรงบิด 
ชุด SFT-GLOBAL
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GLOBAL SERIES DRIVE SHAFTS 
U-JOINT

ローバルシリーズドライブシャ
フトU-JOINT

ขอ้ต่ออ่อนเพลาขบั ชุด GLOBAL

10
SFT SERIES GUARDING 
SYSTEM

SFTシリーズガード 
システム

ระบบการป้องกนั 
ชุด SFT
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GLOBAL SERIES 
TELESCOPING MEMBERS

グローバルシリーズ 
テレスコープメンバー

ส่วนประกอบท่อเหล่ือม 
ชุด GLOBAL

11
GLOBAL SERIES
GUARDING SYSTEM

グローバルシリーズ
ガードシステム

ส่วนประกอบท่อเหล่ือม
ชุด GLOBAL
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GLOBAL SERIES DRIVE SHAFTS 
CV-JOINT

グローバルシリーズドライブシ
ャフト 
CV-JOINT

หวัเพลาขบั 
เพลาขบั ชุด GLOBAL

12
MULTIFUNCTION 
GEARBOXES 

多機能 
ギアボックス 

กระปุกเกียร ์
มลัติฟังกช์นั 
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MECHANICAL RANGE 
機械的範囲 
ผลิตภณัฑท์างเคร่ืองกล 
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FLAIL MOWERS AND STALK 
SHREDDERS GEARBOXES

フレイルモアとストーカーシュレ
ッダーギアボックス

กระปุกเกียรเ์คร่ืองตดัแต่งเจียนตอ
และเคร่ืองตดักา้น

24
PARALLEL SHAFT GEARBOXES FOR 
FEED PROCESSING AND HANDLING 
MACHINERY

供給プロセスおよび荷役機械のための平
行シャフトギアボックス

กระปุกเกียรเ์พลาแบบขนานสำาหรบั
เคร่ืองจกัรการหยิบจบัและประมวลผลการ
ป้อน

30

POST HOLE DIGGER 
GEARBOXES

ポストホールディガー 
ギアボックス

กระปุกเกียร ์
มลัติฟังกช์นั

25
PARALLEL SHAFT GEARBOXES
FOR HOSE REELS

パラレルシャフトギアボックス
ホースリール用

กระปุกเกียรเ์พลาแบบขนาน
สำาหรบัรอกท่อ

30

GEARBOXES FOR ROTARY 
MOWERS AND ROTARY TILLERS

回転式草刈り機および回転式耕う
ん機用ギアボックス

กระปุกเกียรส์ำาหรบัเคร่ืองตดัหญา้
แบบโรตารีและเคร่ืองไถพรวนแบบ
โรตารี

26
MULTIDISC CLUTCHES WITH 
HYDRAULIC CONTROL

油圧制御付きマルチディスクク
ラッチ

คลตัชแ์บบหลายแผ่นพรอ้มระบบ
ควบคุมไฮดรอลิก
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ROTARY HARROWS GEARBOXES

ロータリーハローギアボックス

กระปุกเกียร์โรตารีฮาร์โรว ์

27
SINGLE PUMP DRIVES

シングルポンプドライブ

ตวัขบัป๊ัมเด่ียว

32

GEARBOXES MANUFACTURED 
FOR BONDIOLI & PAVESI

製造されたギアボックス 
BONDIOLI & PAVESI用

กระปุกเกียรผ์ลิต 
สำาหรบั BONDIOLI & PAVESI

28
MULTIPLE PUMP DRIVES

マルチプルポンプドライブ

ตวัขบัป๊ัมหลายทาง

33

PARALLEL SHAFT GEARBOXES
FOR SPRAYERS AND P.T.O. 
POWERED GENERATORS

パラレルシャフトギアボックス
噴霧器およびPTO動力発電機用

กระปุกเกียรเ์พลาแบบขนาน
สำาหรบัเคร่ืองพ่นสารเคมีและเคร่ือง
กำาเนิดไฟฟ้าเพลาอำานวยกำาลงั

29
SPECIAL PUMP DRIVES 
AND GEARBOXES

スペシャルポンプドライブ 
およびギアボックス

ตวัขบัป๊ัม 
และกระปุกเกียรแ์บบพิเศษ

34
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SFT

50 h

SFT

S1

S2

S4

S5

S6

H7

S8

H8

S9

SH

S0

SK
                  0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

[kW]

up to 272 kW

540 min-1 1000 min-1

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

DRIVE SHAFTS U-JOINT
ドライブシャフトU-JOINT
ขอ้ต่ออ่อนเพลาขบั

1000 hour lifetime of a joint operating with joint angle α = 5°.

อายุการใชง้านขอ้ต่อ 1,000 ชั่วโมงในการทำางานร่วมกบัมุมขอ้ต่อ α = 5°
ジョイント角度α = 5°で動作するジョイントの1000時間の寿命。

Using their understanding of modern market 
demands and decades of experience in the 
field of power transmission as it relates to 
agricultural mechanization, Bondioli & Pavesi 
developed the SFT range of drivelines 
and accessories, with every component 
designed and built according to the 
principles of safety, function and technology.

Bondioli＆Pavesiは、現代の市場の需要
に対する理解と、農業機械化に関連する
動力伝達の分野での数十年の経験を活か
して、安全性、機能、テクノロジーの原
則に従って設計、製造されたすべてのコ
ンポーネントを備えたSFTシリーズのド
ライブラインとアクセサリを開発しまし
た。

ด้วยความเข้าใจในความต้องการของตลาด
สมยัใหม่และประสบการณห์ลายสิบปีในดา้น
การส่งกำาลงัซึ่ งเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจักรกล
การเกษตร Bondioli & Pavesi ไดพ้ฒันากลุ่ม
ผลิตภณัฑร์ะบบขบัเคล่ือนและอุปกรณเ์สริม 
SFT โดยทุกชิน้ส่วนไดร้บัการออกแบบและ
สรา้งขึน้ตามหลกัความปลอดภยั การใชง้าน 
และเทคโนโลยี
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50 h

SFT

S1

S2

S4

S5

S6

H7

S8

H8

S9

SH

S0

SK

TELESCOPING MEMBERS
テレスコープメンバー
ส่วนประกอบท่อเหล่ือม

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

GREASING SYSTEM

FOUR-TOOTH PROFILE TUBES
4歯のプロファイルチューブ
ท่อโปรไฟลส่ี์ล่ิม

FREE ROTATION PROFILE TUBES
フリー回転プロファイルチューブ
ท่อโปรไฟลห์มุนอิสระ

SPLINED TELESCOPING MEMBERS
スプライン付きテレスコープメンバー
ส่วนประกอบท่อเหล่ือมแบบสไปลน์

ADVANCED FOUR TOOTH PROFILE
高度な4歯プロファイル
โปรไฟลส่ี์ล่ิมข ัน้สูง

Four-Tooth profile tubes are designed to provide 
maximum resistance and optimal telescoping 
within the space available between the yoke 
ears. Free Rotation tubes allow the ends of the 
driveline to rotate with respect to each other up 
to 60°, thereby facilitating the alignment of the 
splined yokes to the PTO. Splined telescoping 
members can satisfy the requirements of 
applications with high torques, frequent 
sliding under load and extensions longer than 
those permitted by telescoping tubes. SFT 
drivelines are designed to simplify maintenance 
work with less time required. Increasing the 
lubrication frequency to 50 hours was a positive 
improvement. SFT drivelines can be equipped 
with a lubrication system for the telescoping 
members, called the Greasing System.

4歯のプロファイルチューブは、ヨークの耳
の間の利用可能なスペース内で最大の抵抗と
最適な伸縮を実現できるように設計されてい
ます。フリーローテーションチューブによ
り、ドライブラインの両端を相互に最大60°
回転させることができるため、スプライン付
きヨークのPTOへの位置合わせが容易になり
ます。スプライン付き伸縮部材は、高トル
ク、負荷がかかった状態での頻繁なスライ
ド、伸縮チューブで許可されているよりも長
い延長などのアプリケーションの要件を満た
すことができます。SFTドライブラインは、
必要な時間を短縮してメンテナンス作業を簡
素化するように設計されています。潤滑頻度
を50時間に増やすことは、前向きな改善でし
た。SFTドライブラインには、グリースシス
テムと呼ばれる伸縮部材用の潤滑システムを
装備できます。

ท่อโปรไฟลส่ี์ล่ิมไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือให้มี
ความตา้นทานสูงสุดและการเหล่ือมท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดภายในช่องว่างระหว่างโครง ท่อหมุนอิสระ
ช่วยให้ปลายท่อขบัหมุนตามกนัไดถ้งึ 60° จงึ
ช่วยอำานวยความสะดวกในการจดัแนวก้ามปู
แบบสไปลนเ์ขา้กบั PTO ได ้ องคป์ระกอบท่อ
เหล่ือมแบบสไปลนส์ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของการใชง้านท่ีมีแรงบิดสูง การเล่ือน
บ่อยครัง้ภายใต้โหลดและการขยายออกท่ียาว
กว่าท่ีอนุญาตโดยท่อเหล่ือม ระบบขบัเคล่ือน 
SFT ไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือลดความซบั
ซอ้นของงานบำารุงรกัษาซึ่งทำาให้ใชเ้วลาน้อยลง 
การเพ่ิมความถ่ีในการหล่อล่ืนเป็น 50 ชั่วโมง 
เป็นการปรบัปรุงในเชิงบวก ระบบขบัเคล่ือน 
SFT สามารถติดตัง้ระบบหล่อล่ืนสำาหรบัส่วน
ประกอบท่อเหล่ือมท่ีเรียกว่าระบบหล่อล่ืน
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50 h

80°

SFT 80°

75 PRO

250 h

SFT

S2

S4

S6

H7

S8

H8

S9

SH
                  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

[kW]

up to 147 kW

1000 min-1540 min-1

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

CV JOINT DRIVE SHAFTS
CV�JOINT�ドライブシャフト
เพลาขบัสำาหรบัหวัเพลาขบั

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

Constant velocity joint can allow large joint 
angles -up to 80°, 75° or 50° depending 
upon the type. These joint angles should 
only be allowed for brief periods, for example 
during turning. For drivelines with a constant 
velocity joint on the tractor side and a 
single cardan joint on the implement side, 
the maximum recommended angles of the 
single joint are 16° at 540 min-1 and 9° at 
1000 min-1 to prevent irregular motion.

等速ジョイントは、タイプに応じて最大
80°、75°、または50°の大きなジョイント
角度を可能にします。これらの関節角度
は、たとえば回転中など、短時間だけ許可
する必要があります。トラクター側に等速
ジョイント、機械側にシングルカルダンジ
ョイントを備えたドライブラインの場合、
不規則な動きを防ぐために、シングルジョ
イントの最大推奨角度は540 min -1で16°
、1000 min -1で9°です。

ข้อต่อความเร็วคงท่ีสามารถให้มุมข้อต่อ
ขนาดกวา้งไดถ้งึ 80°, 75° หรือ 50° ขึน้อยู่
กบัประเภท ควรอนุญาตให้มีการใชมุ้มขอ้
ต่อเหล่านีใ้นช่วงสัน้ๆ เท่านัน้ เช่นในระหว่าง
การเลีย้ว สำาหรบัระบบขบัเคล่ือนท่ีมีขอ้ต่อ
ความเร็วคงท่ีท่ีดา้นขา้งของแทรกเตอร ์ และ
ขอ้ต่อแบบคารด์านเด่ียวท่ีดา้นการใชง้าน มุม
สูงสุดท่ีแนะนำาของขอ้ต่อเด่ียวคือ 16° ท่ี 540 
นาที -1 และ 9° ท่ี 1,000 นาที -1 เพ่ือป้องกนั
การเคล่ือนท่ีท่ีผิดปกติ
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50 h

SFT 50°

50°

SFT

S4

S6

H7

S8

H8

S9

SH
                  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

[kW]

up to 147 kW

1000 min-1540 min-1

CV JOINT DRIVE SHAFTS
CV�JOINT�ドライブシャフト
เพลาขบัสำาหรบัหวัเพลาขบั

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

Constant velocity joint can allow large joint 
angles -up to 80°, 75° or 50° depending 
upon the type. These joint angles should 
only be allowed for brief periods, for example 
during turning. For drivelines with a constant 
velocity joint on the tractor side and a 
single cardan joint on the implement side, 
the maximum recommended angles of the 
single joint are 16° at 540 min-1 and 9° at 
1000 min-1 to prevent irregular motion.

等速ジョイントは、タイプに応じて最大
80°、75°、または50°の大きなジョイント
角度を可能にします。これらの関節角度
は、たとえば回転中など、短時間だけ許可
する必要があります。トラクター側に等速
ジョイント、機械側にシングルカルダンジ
ョイントを備えたドライブラインの場合、
不規則な動きを防ぐために、シングルジョ
イントの最大推奨角度は540 min -1で16°
、1000 min -1で9°です。

ข้อต่อความเร็วคงท่ีสามารถให้มุมข้อต่อ
ขนาดกวา้งไดถ้งึ 80°, 75° หรือ 50° ขึน้อยู่
กบัประเภท ควรอนุญาตให้มีการใชมุ้มขอ้
ต่อเหล่านีใ้นช่วงสัน้ๆ เท่านัน้ เช่นในระหว่าง
การเลีย้ว สำาหรบัระบบขบัเคล่ือนท่ีมีขอ้ต่อ
ความเร็วคงท่ีท่ีดา้นขา้งของแทรกเตอร ์ และ
ขอ้ต่อแบบคารด์านเด่ียวท่ีดา้นการใชง้าน มุม
สูงสุดท่ีแนะนำาของขอ้ต่อเด่ียวคือ 16° ท่ี 540 
นาที -1 และ 9° ท่ี 1,000 นาที -1 เพ่ือป้องกนั
การเคล่ือนท่ีท่ีผิดปกติ
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50 h

Global

G1

G2

G3

G4

G5

G7

G8

G9
                  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

[kW]

up to 110 kW

540 min-1 1000 min-1

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

DRIVE SHAFTS U-JOINT
ドライブシャフトU-JOINT
ขอ้ต่ออ่อนสำาหรบัเพลาขบั

1000 hour lifetime of a joint operating with joint angle α = 5°.

อายุการใชง้านขอ้ต่อ 1,000 ชั่วโมงในการทำางานร่วมกบัมุมขอ้ต่อ α = 5°
ジョイント角度α = 5°で動作するジョイントの1000時間の寿命。

グローバルドライブシャフトは、ユーザ
ーのニーズを満たすように設計されていま
す。信頼性、軽量（同じ性能の場合）、容
易な設置、簡素化された、かつ長持ちする
潤滑。
使用された技術は農業生産性の改善につな
がりました。グローバルドライブシャフト
は、1950年以来Bondioli＆Pavesiがドライ
ブシャフトの設計と製造で得たノウハウと
専門知識を使用しています。厳格なラボテ
ストと変わらぬ品質管理を組み合わせた優
れた設計および独自の製造技術の絶え間な
い探求により、コンパクトなサイズであり
ながら高いパフォーマンスを提供するジョ
イントが生まれました。

เพลาขบั Global ไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือตอบ
สนองความตอ้งการของผูใ้ชด้งันี ้มีความน่าเช่ือ
ถือ น้ำาหนกัเบา (พรอ้มประสิทธิภาพเช่นเดิม) 
ติดตัง้ง่าย และง่ายต่อการหล่อล่ืนท่ียาวนาน 
เทคโนโลยีท่ีใช้ทำาให้ผลผลิตทางการเกษตร
ดีขึน้ เพลาขบั Global ใชค้วามรูแ้ละความ
เช่ียวชาญท่ี Bondioli & Pavesi ไดร้บัจากการ
ออกแบบและผลิตเพลาขบัมาตัง้แต่ปี 1950 
การคน้หาความเป็นเลิศดา้นการออกแบบอย่าง
ต่อเน่ือง พรอ้มกบัเทคนิคการผลิตเฉพาะตวั 
รวมกบัการทดสอบในห้องปฏิบติัการท่ีเขม้งวด
และการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ส่งผล
ให้ขอ้ต่อมีขนาดกะทดัรดั แต่มีประสิทธิภาพสูง

Global drive shafts are designed to meet 
users’ needs: reliability, light weight (with 
same performance), easy installation and 
simplified, long-lasting lubrication. 
The technology used has led to improvements 
in agricultural productivity. Global drive 
shafts use the know-how and expertise 
Bondioli & Pavesi has gained designing and 
manufacturing drive shafts since 1950. A 
constant search for design excellence and 
exclusive production techniques combined 
with stringent lab tests and constant quality 
control have resulted in joints that are 
compact in size but offer high performance.
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G1

G2

G3

G4

G5

G7

G8

G9

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

TRIANGLE PROFILE TUBE
トライアングルプロファイルチューブ
ท่อโปรไฟลส์ามเหล่ียม

TELESCOPING MEMBERS
テレスコープメンバー
ส่วนประกอบท่อเหล่ือม

SPLINED TELESCOPING MEMBERS
スプライン付きテレスコープメンバー
ส่วนประกอบท่อเหล่ือมแบบสไปลน์

Triangle profile tubes are designed to 
provide maximum resistance and optimal 
telescoping. The profile will only couple so 
the joints are properly in phase with respect 
to each other.
Splined telescoping members can satisfy 
the requirements of applications with high 
torques, frequent sliding under load and 
extensions longer than those permitted by 
telescoping tubes. 

トライアングルプロファイルチューブ
は、最大の抵抗と最適な伸縮を実現でき
るように設計されています。プロファイ
ルは結合するだけなので、ジョイントは
互いに適切な位相になります。
スプライン付き伸縮部材は、高トルク、
負荷がかかった状態での頻繁なスライ
ド、伸縮チューブで許可されているより
も長い延長などのアプリケーションの要
件を満たすことができます。

ท่อโปรไฟลส์ามเหล่ียมได้รับการออกแบบ
มาเพ่ื อให้ มีความต้านทานสูงสุดและการ
เหล่ือมท่ีเหมาะสมท่ีสุด โปรไฟลจ์ะจับคู่
เท่านั้นเพ่ื อให้ข้อต่อทำางานประสานกันได้
อย่างเหมาะสม
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ท่ อ เ ห ล่ื อ ม แ บ บ ส ไ ป ล น์
สามารถตอบสนองความต้องการของการ
ใช้งานท่ีมีแรงบิดสูง การเล่ือนบ่อยครั้ง
ภายใต้โหลด และการขยายออกท่ียาวกว่าท่ี
อนุญาตโดยท่อเหล่ือม 
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Global 80°

80°

50 h

G2

G4

G5

G7

G8
                  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[kW]

up to 96 kW

540 min-1 1000 min-1

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

CV JOINT DRIVE SHAFTS
CV�JOINT�ドライブシャフト
เพลาขบัสำาหรบัหวัเพลาขบั

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

Constant velocity joint can allow large joint 
angles (80°). These joint angles should only 
be allowed for brief periods, for example 
during turning. For drivelines with a constant 
velocity joint on the tractor side and a 
single cardan joint on the implement side, 
the maximum recommended angles of the 
single joint are 16° at 540 min-1 and 9° at 
1000 min-1 to prevent irregular motion.

等速ジョイントでは、大きなジョイント角
度（80°）が可能です。これらの関節角度
は、たとえば回転中など、短時間だけ許可
する必要があります。トラクター側に等速
ジョイント、機械側にシングルカルダンジ
ョイントを備えたドライブラインの場合、
不規則な動きを防ぐために、シングルジョ
イントの最大推奨角度は540 min -1で16°
、1000 min -1で9°です。

ข้อต่อความเร็วคงท่ีสามารถให้มุมรอยต่อ
ขนาดกว้าง (80°) ควรอนุญาตให้มีการใช้
มุมข้อต่อเหล่านี้ในช่วงสัน้ๆ เท่านั้น เช่นใน
ระหว่างการเลีย้ว สำาหรบัระบบขบัเคล่ือนท่ี
มี ข้ อ ต่ อ ค ว า ม เ ร็ ว ค ง ท่ี ท่ี ด้ า น ข้ า ง ข อ ง
แทรกเตอร ์ และข้อต่อแบบคารด์านเด่ียว
ท่ีด้านการใช้งาน มุมสูงสุดท่ีแนะนำาของข้อ
ต่อเด่ียวคือ 16° ท่ี 540 นาที -1 และ 9° ท่ี 
1,000 นาที -1 เพ่ือป้องกนัการเคล่ือนท่ีท่ีผิด
ปกติ
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RA

RL

50 h

RA1

RA2
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

RA1

RA2
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9 SIZE

RL3
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9 SIZE

RL1

RL2

RL3

RLK
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

SFT

SFT

Global

Global

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

この装置は、PTOの減速または停止中
に、慣性荷重が機械からトラクターに伝
達されるのを防ぎます。
RLオーバーランニングクラッチには潤滑
が不要のため、グリースフィッティング
は装備されていません。

อุปกรณนี์้ป้องกนัการส่งผ่านแรงเฉ่ือยจาก
การใชง้านไปยงัรถแทรกเตอร์ในระหว่างการ
ชะลอตวัหรือหยุดการทำางานของ PTO
คลตัชท์างเดียว RL ไม่ตอ้งการการหล่อล่ืน
และไม่ไดติ้ดตัง้อุปกรณอ์ดัจารบี

This device prevents transmission of inertial 
loads from implement to the tractor during 
deceleration or stopping of the PTO.
The RL overrunning clutches do not require 
lubrication and are not equipped with grease 
fittings.

OVERRUNNING CLUTCH
オーバーランニングクラッチ
คลตัชท์างเดียว
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GE  from 1700 Nm to 5000 Nm

 from 1700 Nm to 5000 Nm

G4

G6

G8
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9 SIZE

G4

G6

G8
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

SFT

Global

TORSIONALLY RESILIENT JOINT
ねじり弾性JOINT
ขอ้ต่อทนทานต่อแรงบิด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

KEY FEATURES
主要特性
คุณสมบติัหลกั

ขอ้ต่อยืดหยุ่นตามแรงบิดของ GE ใชก้บัระบบ
ขบัเคล่ือนสำาหรบัการทำางานท่ีแตกต่างกนัขึน้
อยู่กบัการใชง้านเฉพาะ
GE สามารถลดจุดสูงสุดของแรงบิดท่ีเกิดจาก
ความเฉ่ือยของเคร่ืองจกัรท่ีมีลอ้ช่วยแรงหรือ
แกนหมุนหนกัในระหว่างการสตารท์หรือลด
ความเร็วอย่างกะทนัหนั 
GE สามารถทำาให้โหลดสลบัหรือกระตุกราบ
ร่ืนขึน้ ซึ่งอาจทำาให้อายุการใชง้านของส่วน
ประกอบระบบส่งกำาลงัสัน้ลง
GE สามารถปรบัเปล่ียนความถ่ีธรรมชาติของ
ระบบเพ่ือหลีกเล่ียงเหตุการณก์ารสั่นพ้องท่ี
อาจทำาให้เกิดความลม้เหลว
GE สามารถทำาให้การสั่นสะเทือนของแรงบิด
เป็นไปอย่างราบร่ืนขึน้ ซึ่งเกิดจากมุมการ
ทำางานท่ีไม่เท่ากนัในระบบขบัเคล่ือนท่ีมีข้อ
ต่อมากกว่าหน่ึงขอ้

GEのねじり弾性ジョイントは、特定のア
プリケーションに応じてさまざまな機能
のドライブラインで使用されます。
GEは、突然の始動または減速中に、重い
フライホイールまたはローターを備えた
機械の慣性によって生成されるトルクピ
ークを減らすことができます。
GEは、送電部品の寿命を縮める可能性の
ある交流または脈動負荷を平滑化できま
す。
GEは、システムの固有振動数を変更し
て、障害を引き起こす可能性のある共振
イベントを回避できます。
GEは、複数のジョイントがあるドライブ
ラインでの不均等な作業角度によって生
成されるねじり振動を滑らかにすること
ができます。

The GE torsionally resilient joint is used on 
drivelines for different functions depending 
upon the specific application.
The GE can reduce torque peaks generated 
by the inertia of machines with heavy 
flywheels or rotors during abrupt starts or 
deceleration. 
The GE can smooth alternating or pulsating 
loads that may shorten the life of power 
transmission components.
The GE can modify the natural frequency of 
a system, to avoid resonance events that 
could cause failures.
The GE can smooth torsional vibrations 
generated by unequal working angles on 
drivelines with more than one joint.
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SA

LC

50 h

250 h

SA1

SA2

SA3

SA4
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9   SIZE

 from 400 Nm to 1600 Nm

 from 400 Nm to 1600 Nm

SA1

LC1

SA2

LC2

SA3

LC3

SA4

LC4
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

Global

SFT

700 min-1 max

700 min-1 max

RATCHET TORQUE LIMITERS
ラチェットトルクリミッター
ดุมจำากดัแรงบิดวงลอ้

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

ONE-WAY
一方通行
ทางเดียว

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

A ratchet torque limiter is a device able to 
interrupt the transmission of power in the 
event of a torque peak or overload that 
exceeds the setting. The torque limiter is 
automatically re-engaged after the cause 
of the overload is removed. Ratchet torque 
limiters are generally employed to protect 
implements subject to constant or alternating 
torques from overloads.

ดุ ม จำ า กั ด แ ร ง บิ ด ว ง ล้ อ เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี
สามารถขัดขวางการส่งกำาลงัในกรณีท่ีเกิด
แรงบิดสูงสุดหรือเกินพิกัดท่ี เกินค่าท่ี ตั้ง
ไว้ ดุมจำากดัแรงบิดจะทำางานอีกครัง้โดย
อัตโนมัติหลังจากท่ีแก้ ไขสาเหตุของการ
เกินพิกดัได้แล้ว โดยทั่ วไป ดุมจำากดัแรงบิด
วงล้อถูกใช้เพ่ื อป้องกันอุปกรณ์ท่ี ต้องใช้
งานภายใต้แรงบิดคงท่ีหรือแรงบิดสลับท่ีมี
สาเหตุมาจากการเกินพิกดั

ラチェットトルクリミッターは、トルク
のピークまたは設定を超える過負荷が発
生した場合に、動力の伝達を中断できる
デバイスです。過負荷の原因が取り除か
れた後、トルクリミッターは自動的に再
作動します。ラチェットトルクリミッタ
ーは、通常、一定または交互のトルクを
受ける器具を過負荷から保護するために
使用されます。
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LN

LT

50 h

250 h

LN1

LN2

LN3

LN4
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9   SIZE

 from 300 Nm to 1200 Nm

 from 300 Nm to 1200 Nm

LN1

LT1

LN2

LT2

LN3

LT3

LN4

LT4
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

700 min-1 max

700 min-1 max

RATCHET TORQUE LIMITERS
ラチェットトルクリミッター
ดุมจำากดัแรงบิดวงลอ้

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

SYMMETRICALS
シンメトリカル
สมมาตร

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

A ratchet torque limiter is a device able to 
interrupt the transmission of power in the 
event of a torque peak or overload that 
exceeds the setting. The torque limiter is 
automatically re-engaged after the cause 
of the overload is removed. Ratchet torque 
limiters are generally employed to protect 
implements subject to constant or alternating 
torques from overloads.

ดุ ม จำ า กั ด แ ร ง บิ ด ว ง ล้ อ เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี
สามารถขัดขวางการส่งกำาลงัในกรณีท่ีเกิด
แรงบิดสูงสุดหรือเกินพิกัดท่ี เกินค่าท่ี ตั้ง
ไว้ ดุมจำากดัแรงบิดจะทำางานอีกครัง้โดย
อัตโนมัติหลังจากท่ีแก้ ไขสาเหตุของการ
เกินพิกดัได้แล้ว โดยทั่ วไป ดุมจำากดัแรงบิด
วงล้อถูกใช้เพ่ื อป้องกันอุปกรณ์ท่ี ต้องใช้
งานภายใต้แรงบิดคงท่ีหรือแรงบิดสลับท่ีมี
สาเหตุมาจากการเกินพิกดั

ラチェットトルクリミッターは、トルク
のピークまたは設定を超える過負荷が発
生した場合に、動力の伝達を中断できる
デバイスです。過負荷の原因が取り除か
れた後、トルクリミッターは自動的に再
作動します。ラチェットトルクリミッタ
ーは、通常、一定または交互のトルクを
受ける器具を過負荷から保護するために
使用されます。
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250 h

LR

LB

LR23

LR24

LR35                
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9 SIZE

LB
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9   SIZE

LB
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

 from 650 Nm to 9000 Nm

 from 650 Nm to 9000 Nm

 from 1200 Nm to 4500 Nm

 from 1200 Nm to 3500 Nm

LR23

LR24

LR35                
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

SFT

SFT

Global

Global

AUTOMATIC
自動
อตัโนมติั
MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

SHEAR BOLT
せん断ボルト
สลกัเกลียว
MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

TORQUE LIMITERS
トルクリミッター
ดุมจำากดัแรงบิด

LB - อุปกรณนี์้ขดัขวางการส่งกำาลงัโดยการ
ตดัสลกัเกลียวเม่ือแรงบิดเกินค่าท่ีตัง้ไว้
เปล่ียนสลกัเกลียวท่ีถูกตดัใหม่ให้มีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางความยาวและเกรดเดียวกันกับ
ของเดิม
LR - อุปกรณนี์้ขดัขวางการส่งกำาลงัเม่ือ
แรงบิดเกินค่าท่ีตัง้ไว้ หากต้องการทำาให้
อุปกรณ์กลับเข้าท่ี โดยอัตโนมัติ ให้ชะลอ
หรือหยุด PTO
อุปกรณนี์้ถูกปิดผนึก - ไม่จำาเป็นต้องมีการ
หล่อล่ืนเพ่ิมเติม

LB -This device interrupts the transmission 
of power by shearing a bolt when the torque 
exceeds the setting.
Replace the sheared bolt with the same 
diameter, length and grade as the original.
LR -This device interrupts the transmission of 
power when the torque exceeds the setting. 
To automatically re-engage the device, slow 
down or stop the PTO.
This device is sealed - no additional 
lubrication is required.

LB-この装置は、トルクが設定を超える
と、ボルトをせん断することによって動
力の伝達を中断します。
せん断ボルトを元のボルトと同じ直径、
長さ、グレードに交換します。
LB-この装置は、トルクが設定を超える
と動力の伝達を中断します。デバイスを
自動的に再接続するには、PTOの速度を
落とすか停止します。
このデバイスは密閉されています-再潤滑
は必要ありません。
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FV

FFV

FV22

FFV22

FV32

FFV32

FV42

FFV42

FV34

FFV34

FV44

FFV44
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9   SIZE

 from 400 Nm to 3000 Nm

 from 400 Nm to 2200 Nm

FV22

FFV22

FV32

FFV32

FV42

FFV42

FV34

FFV34

FV44

FFV44
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

SFT

Global

ADJUSTABLE
調整可能
ปรบัได ้
MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

FRICTION TORQUE LIMITERS
摩擦トルクリミッター
ดุมจำากดัแรงบิดความฝืด

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

The torque transmitted to the machine is 
limited by allowing the clutch plates to slip 
relative to each other.
Torque peaks or short duration overloads 
are limited when the clutch is used and 
adjusted properly.
It can be used as an overload clutch, or to 
help start implements with high inertial loads.
The setting can be adjusted by modifying 
the working height of the springs.

機械に伝達されるトルクは、クラッチプ
レートを相互に滑らせることによって制
限されます。
クラッチを適切に使用および調整する
と、トルクのピークまたは短時間の過負
荷が制限されます。
過負荷クラッチとして、または高い慣性
負荷で機械を始動するのを助けるために
使用されます。
スプリングの作業高さを変更することで
設定を調整できます。

แรงบิดท่ีส่งไปยงัเคร่ืองจกัรถูกจำากดั โดย
การปล่อยให้แผ่นคลตัชล่ื์น
จุดสูงสุดของแรงบิดหรือการเกินพิกดัระยะ
สัน้จะถูกจำากดั เม่ือใช้คลตัชแ์ละปรบัแต่ง
อย่างเหมาะสม
สามารถใช้เป็นคลัทชส์ำาหรับการเกินพิกัด 
หรือเพ่ือช่วยในการสตาร์ทเคร่ืองท่ีมีแรง
เฉ่ือยสูง
สามารถปรับการตั้ง ค่ าได้ โดยการปรับ
ความสูงการทำางานของสปริง

FOR SHAFTS NOT BEARING CE MARK
CEマークが付いていないシャフトの場合
สำาหรบัเพลาท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย CE
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FT

FK

FT22

FK22

FT32

FK32

FT42

FK42

FT34

FK34

FT44

FK44
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9   SIZE

 from 400 Nm to 2600 Nm

 from 400 Nm to 2200 Nm

FT22

FK22

FT32

FK32

FT42

FK42

FT34

FK34

FT44

FK44
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

SFT

Global

NON-ADJUSTABLE
調整不可
ไม่สามารถปรบัได ้
MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

FRICTION TORQUE LIMITERS
摩擦トルクリミッター
ดุมจำากดัแรงบิดความฝืด

The torque transmitted to the machine is 
limited by allowing the clutch plates to slip 
relative to each other. Torque peaks or 
short duration overloads are limited when 
the clutch is used and adjusted properly. 
It can be used as an overload clutch, or 
to help start implements with high inertial 
loads. The FT has a metal band around its 
circumference. Avoid excessive tightening 
of the bolts - implement, tractor, or driveline 
damage may occur. The FK clutch has bolts 
with cap nuts. The spring compression is 
correct when the nuts are fully screwed on.

แรงบิดท่ีส่งไปยงัเคร่ืองจกัรถูกจำากดั โดย
การปล่อยให้แผ่นคลตัชล่ื์น จุดสูงสุดของ
แรงบิ ดหรื อการเกิ นพิ กัดระยะสั้นจะถู ก
จำากดั เม่ือใช้คลตัชแ์ละปรบัแต่งอย่าง
เหมาะสม สามารถใช้เป็นคลทัชส์ำาหรบัการ
เกินพิกดั หรือเพ่ือช่วยในการสตารท์เคร่ือง
ท่ีมีแรงเฉ่ือยสูง FT มีแถบโลหะรอบเส้นรอบ
วง หลีกเล่ียงการขนัสลกัเกลียวแน่นเกินไป 
- อาจทำาให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ ์
แทรกเตอร ์ หรือระบบขบัเคล่ือน คลตัช ์ FK 
มีสลกัเกลียวพร้อมน็อต การบีบอดัสปริงจะ
ถูกต้องเม่ือขนัน็อตจนสุด

機械に伝達されるトルクは、クラッチプレー
トを相互に滑らせることによって制限され
ます。クラッチを適切に使用および調整する
と、トルクのピークまたは短時間の過負荷が
制限されます。過負荷クラッチとして、また
は高い慣性負荷で機械を始動するのを助ける
ために使用されます。FTの周囲には金属バン
ドがあります。ボルトを過度に締めないでく
ださい。機械、トラクター、またはドライブ
ラインが損傷する可能性があります。FKク
ラッチには、袋ナット付きのボルトがありま
す。ナットが完全にねじ込まれている場合、
ばねの圧縮は適切です。
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FNV

FFNV

FNT

50 h

50 h

50 h

FNV34

FFNV34

FNV44

FFNV44
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9 SIZE

FNT34

FNT44
G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 G9 SIZE

 from 1200 Nm to 2800 Nm

 from 1200 Nm to 2800 Nm

 from 1200 Nm to 2200 Nm

 from 1200 Nm to 2200 Nm

FNV34

FFNV34

FNV44

FFNV44
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

FNT34

FNT44
S1 S2 S4 S5 S6 H7 S8 H8 S9 SH S0 SK

SIZE

SFT

SFT

Global

Global

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

MAX TORQUE
最大トルク
แรงบิดสูงสุด

APPLICATIONS
アプリケーション
การใชง้าน

フリクションクラッチとオーバーランニ
ングクラッチの機能特性を兼ね備えたク
ラッチ。
慣性負荷の高い機械で使用されます。

คลตัชท่ี์รวมลกัษณะการทำางานของคลตัช์
แรงเสียดทานและคลตัชท์างเดียว
ใชก้บัเคร่ืองจกัรท่ีมีแรงเฉ่ือยสูง

FRICTION TORQUE LIMITERS
摩擦トルクリミッター
ดุมจำากดัแรงบิดความฝืด

A clutch which combines the functional 
characteristics of friction clutch and an 
overrunning clutch.
Used on machines with high inertial loads.

FOR SHAFTS NOT BEARING CE MARK
CEマークが付いていないシャフトの場合
สำาหรบัเพลาท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย CE

ADJUSTABLE INCORPORATED OVERRUNNING CLUTCH
調整可能な組み込みオーバーランニングクラッチ
คลทัชท์างเดียวแบบปรบัได ้

NON-ADJUSTABLE INCORPORATED OVERRUNNING CLUTCH
調整できない組み込みオーバーランニングクラッチ
คลทัชท์างเดียวแบบปรบัไม่ได
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SFTGUARDING SYSTEM
ガードシステム
ระบบป้องกนั

ALL ROTATING PARTS MUST BE SHIELDED.
THE TRACTOR MASTER SHIELD, THE 
DRIVELINE GUARD, AND THE IMPLEMENT 
SHIELD ALL WORK TOGETHER FOR YOUR 
SAFETY.

การใชง้านและการบำารุงรกัษาระบบขบัเคล่ือน
และการป้องกนัอย่างเหมาะสมมีความสำาคญัเป็น
อนัดบัแรกสำาหรบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน 
โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุในระบบขบัเคล่ือนมี
เปอรเ์ซ็นตสู์งขึน้เม่ือเกราะป้องกนัความปลอดภยั
ขาดหายไปหรือทำางานไม่ถูกตอ้ง Bondioli & 
Pavesi แนะนำาให้ใชเ้กราะและการด์ป้องกนัท่ี
เหมาะสมสำาหรบัระบบขบัเคล่ือน แทรกเตอร ์และ
อุปกรณ ์ ตอ้งเปล่ียนส่วนประกอบท่ีเสียหายหรือ
ขาดหายไปดว้ยชิน้ส่วนอะไหล่ของอุปกรณเ์ดิม
ซึ่งติดตัง้อย่างถูกตอ้งก่อนใชร้ะบบขบัเคล่ือน ใช้
อุปกรณก์บัระบบขบัเคล่ือนแบบเดิมเท่านัน้ เกราะ
ป้องกนัการเช่ือมต่ออินพุตอุปกรณต์อ้งเขา้กนัได้
กบัระบบขบัเคล่ือนและการใชง้านนัน้

すべての回転部品はシールドする必要があり
ます。
トラクターマスターシールド、ドライブライ
ンガード、および実装シールドはすべて、安
全のために連携して機能します。

ชิน้ส่วนท่ีหมุนท ัง้หมดตอ้งไดร้บัการป้องกนั
เกราะป้องกนัหลกัของแทรกเตอร ์ เกราะ
ป้องกนัระบบขบัเคล่ือน และเกราะป้องกนั
อุปกรณท์ำางานร่วมกนัเพ่ือความปลอดภยัของ
คุณ

ドライブラインとシールドの適切な使用とメン
テナンスは、オペレーターの安全にとって最も
重要です。ドライブラインの事故の割合が高い
のは、安全シールドがないか、正しく機能して
いない場合です。Bondioli＆Pavesiは、ドライブ
ライン、トラクター、および機械に適切なシー
ルドとガードを使用することをお勧めします。
ドライブラインを使用する前に、損傷または欠
落しているコンポーネントは、機器のオリジナ
ルのスペアパーツと交換し、正しく取り付けら
れている必要があります。実装は元のドライブ
ラインでのみ使用してください。機械入力接続
シールドは、ドライブラインおよびアプリケー
ションと互換性がある必要があります。

SHIELD CONE CONFIGURATIONS
シールドコーンの構成
การกำาหนดค่ากรวยเกราะป้องกนั

IMPLEMENT INPUT CONNECTION SHIELDS
入力接続シールドを実装する
เกราะป้องกนัการเช่ือมต่ออินพุตอุปกรณ์

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

Proper use and maintenance of the driveline 
and shielding is of primary importance for 
operator safety. A high percentage of driveline 
accidents occur when safety shielding is missing 
or does not function properly. Bondioli & Pavesi 
recommends the use of proper shields and 
guards for the driveline, tractor, and implement. 
Damaged or missing components must be 
replaced with original equipment spare parts, 
correctly installed, before using the driveline. Use 
the implement only with the original driveline. 
The implement input connection shield must be 
compatible with the driveline and the application.
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GUARDING SYSTEM
ガードシステム
ระบบป้องกนั

ALL ROTATING PARTS MUST BE SHIELDED.
THE TRACTOR MASTER SHIELD, THE 
DRIVELINE GUARD, AND THE IMPLEMENT 
SHIELD ALL WORK TOGETHER FOR YOUR 
SAFETY.

すべての回転部品はシールドする必要があり
ます。
トラクターマスターシールド、ドライブライ
ンガード、および実装シールドはすべて、安
全のために連携して機能します。

ชิน้ส่วนท่ีหมุนท ัง้หมดตอ้งไดร้บัการป้องกนั
เกราะป้องกนัหลกัของแทรกเตอร ์ เกราะ
ป้องกนัระบบขบัเคล่ือน และเกราะป้องกนั
อุปกรณท์ำางานร่วมกนัเพ่ือความปลอดภยัของ
คุณ

SHIELD CONE CONFIGURATIONS
シールドコーンの構成
การกำาหนดค่ากรวยเกราะป้องกนั

IMPLEMENT INPUT CONNECTION SHIELDS
入力接続シールドを実装する
เกราะป้องกนัการเช่ือมต่ออินพุตอุปกรณ์

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

การใชง้านและการบำารุงรกัษาระบบขบัเคล่ือน
และการป้องกนัอย่างเหมาะสมมีความสำาคญัเป็น
อนัดบัแรกสำาหรบัความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน 
โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุในระบบขบัเคล่ือนมี
เปอรเ์ซ็นตสู์งขึน้เม่ือเกราะป้องกนัความปลอดภยั
ขาดหายไปหรือทำางานไม่ถูกตอ้ง Bondioli & 
Pavesi แนะนำาให้ใชเ้กราะและการด์ป้องกนัท่ี
เหมาะสมสำาหรบัระบบขบัเคล่ือน แทรกเตอร ์และ
อุปกรณ ์ ตอ้งเปล่ียนส่วนประกอบท่ีเสียหายหรือ
ขาดหายไปดว้ยชิน้ส่วนอะไหล่ของอุปกรณเ์ดิม
ซึ่งติดตัง้อย่างถูกตอ้งก่อนใชร้ะบบขบัเคล่ือน ใช้
อุปกรณก์บัระบบขบัเคล่ือนแบบเดิมเท่านัน้ เกราะ
ป้องกนัการเช่ือมต่ออินพุตอุปกรณต์อ้งเขา้กนัได้
กบัระบบขบัเคล่ือนและการใชง้านนัน้

ドライブラインとシールドの適切な使用とメンテ
ナンスは、オペレーターの安全にとって最も重要で
す。ドライブラインの事故の割合が高いのは、安
全シールドがないか、正しく機能していない場合で
す。Bondioli＆Pavesiは、ドライブライン、トラクタ
ー、および機械に適切なシールドとガードを使用す
ることをお勧めします。ドライブラインを使用する
前に、損傷または欠落しているコンポーネントは、
機器のオリジナルのスペアパーツと交換し、正しく
取り付けられている必要があります。実装は元のド
ライブラインでのみ使用してください。機械入力接
続シールドは、ドライブラインおよびアプリケーシ
ョンと互換性がある必要があります。

Proper use and maintenance of the driveline 
and shielding is of primary importance for 
operator safety. A high percentage of driveline 
accidents occur when safety shielding is missing 
or does not function properly. Bondioli & Pavesi 
recommends the use of proper shields and 
guards for the driveline, tractor, and implement. 
Damaged or missing components must be 
replaced with original equipment spare parts, 
correctly installed, before using the driveline. Use 
the implement only with the original driveline. 
The implement input connection shield must be 
compatible with the driveline and the application.



23

S2000

S1000

S2018

S2020

S2030

S2050

S2070

S2100

S2125

S2155

S2200
                     0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

[kW]

S2450
               0 50 100 150 200 250 300       350

     [kW]

1:1

up to 265 kW at 1000 min-1

up to 331 kW at 1000 min-1

from 1:2,78 to 2,78:1 

S1010

S1018

S1020
0 10 20                  30

                 [kW]

up to 26 kW at 1000 min-1

from 1:2,78 to 2,78:1 

1000 min-1

1000 min-1

1000 min-1

540 min-1

540 min-1

MULTIFUNCTION GEARBOXES
多機能ギアボックス
กระปุกเกียรม์ลัติฟังกช์ ั่น

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

RATIOS
比率
อตัราส่วน

RATIOS
比率
อตัราส่วน

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน
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S2001

S2021

S2041

S2061

S2066

S2071

S2076

S2081

S2201
                  0 20 40 60 80 100 120 140 160 200 220

[kW]

up to 220 kW at 1000 min-1

S2401
                0 50 100 150 200 250 300 350     400

   [kW]

 from 1,94:1 to 4,12:1

up to 390 kW at 1000 min-1

from 1:5,33 to 5,33:1   

1000 min-1

1000 min-1

540 min-1

FLAIL MOWERS AND STALK SHREDDERS GEARBOXES
フレイルモアとストーカーシュレッダーギアボックス
กระปุกเกียรเ์คร่ืองตดัแต่งเจียนตอและเคร่ืองตดักา้น

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน
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S2002 - S2003

S2072

S2082
           0 10 20 30 40           50

         [kW]

S2063

S2073

S2083
          0 10 20 30 40           50

         [kW]

up to 46 kW at 540 min-1

up to 46 kW at 540 min-1

 from 2,46:1 to 4,11:1

 from 1,93:1 to 4,50:1

540 min-1

540 min-1

POST HOLE DIGGER GEARBOXES
ポストホールディガーギアボックス
กระปุกเกียรเ์คร่ืองขุดเจาะ

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

RATIOS
比率
อตัราส่วน

RATIOS
比率
อตัราส่วน

WITH OUTPUT INVERTER
出力インバーター付き
พรอ้มอินเวอรเ์ตอรข์าออก

WITHOUT OUTPUT INVERTER
出力インバーター無し
พรอ้มอินเวอรเ์ตอรข์าออก



26

S3000

S3035

S3040

S3050

S3065

S3070

S3100

S3150

S3160
                  0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 210 220

[kW]

up to 216 kW at 1000 min-1

 from 1:2,82 to 1,90:1  

1000 min-1540 min-1

S4023

S4033

S4053

S4073

S4083

S4034

S4054
           0 10 20 30 40           50

         [kW]

up to 49 kW at 1000 min-1

 from 1,35:1 to 2,44:1

1000 min-1540 min-1

S4000

GEARBOXES FOR ROTARY MOWERS AND ROTARY TILLERS
回転式草刈り機および回転式耕うん機用ギアボックス
กระปุกเกียรส์ำาหรบัเคร่ืองตดัหญา้แบบโรตารีและเคร่ืองไถพรวนแบบโรตารี

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

FOR ROTARY MOWERS
ロータリー芝刈り機用
สำาหรบัเคร่ืองตดัหญา้แบบโรตาร่ี

ROTARY TILLERS
ロータリー耕うん機
เคร่ืองไถพรวนแบบโรตาร่ี
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S5060

S5080

S5120

S5150
              0 20 40 60 80 100     120

    [kW]

S5079

S5252
                  0 20 40 60 80  100

 [kW]

up to 110 kW at 1000 min-1

up to 92 kW at 1000 min-1

up to 220 kW at 1000 min-1

S5251
                   0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200  220

 [kW]

1000 min-1

1000 min-1

1000 min-1

540 min-1

540 min-1S5000
POWER
パワー
กำาลงัไฟ

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

ROTARY HARROWS GEARBOXES
ロータリーハローギアボックス
กระปุกเกียร ์โรตารีฮาร ์โรว ์

CENTRAL GEARBOX WITH GEAR SHIFT
ギアシフト付きセントラルギアボックス
กระปุกเกียรก์ลางพรอ้มคนัเกียร ์
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Y3000

Y8001

Y3034

Y3035

Y3051

Y3060

Y3064

Y3082

Y3120
                  0 20 40 60 80         100

         [kW]

up to 92 kW at 1000 min-1

 from 1:2,30 to 1,35:1  

1000 min-1540 min-1

Y8181

Y8191
                  0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

[kW]

up to 184 kW at 1000 min-1

 from 1:1,2 to 1,35:1

1000 min-1540 min-1

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

GEARBOXES MANUFACTURED FOR BONDIOLI & PAVESI
BONDIOLI＆PAVESI用に製造されたギアボックス
กระปุกเกียรท่ี์ผลิตขึน้สำาหรบั BONDIOLI & PAVESI

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

FOR ROTARY MOWERS
ロータリー芝刈り機用
สำาหรบัเคร่ืองตดัหญา้แบบโรตาร่ี

SPLITTER GEARBOXES
スプリッターギアボックス
กระปุกเกียรห์ลายทาง
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up to 55 kW at 540 min-1

MSA

MSB

MSC

MGA

M30

M47

M60

M55
                0 20 40                 60

              [kW]

 from 1:7,4 to 1:3

 from 1:1,5 to 1:7

CAR3P

MGA

MGE5

MGE6

MGE7

M9

MGE10
           0 20 40 60 80         100

       [kW]

up to 90 kW up to 3000 min-1

540 min-1

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

RATIOS
比率
อตัราส่วน

OUTPUT POWER
出力電力
กำาลงัไฟขาออก

SPRAYERS
噴霧器
เคร่ืองพ่นสเปรย ์

PARALLEL SHAFT GEARBOXES
パラレルシャフトギアボックス
กระปุกเกียรเ์พลาแบบขนาน

P.T.O. POWERED GENERATORS
PTO動力発電機
เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า PTO

MS - M

CAR3P - MGA - MGE - M



30

up to 213 kW at 1000 min-1

IMR4

CRD

CMS

CVI

CPI

RCM150

RCM200
                   0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200  220

 [kW]

 from 2,3:1 to 1:3

from 90:1 to 1634:1

GI5

GI10

GI15

GI20
       0 500 1000 1500        2000

      [Nm]

up to 2000 Nm

1000 min-1540 min-1

FEED PROCESSING AND HANDLING MACHINERY
飼料処理および機械取扱い
เคร่ืองจกัรการประมวลผลและการหยิบจบัการป้อน

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

RATIOS
比率
อตัราส่วน

HOSE REELS
ホースリール
รอกท่อ
OUTPUT TORQUE
出力トルク
แรงบิดขาออก

IMR - CRD - CMS - CVI
CPI - RCM200

GI

PARALLEL SHAFT GEARBOXES
パラレルシャフトギアボックス
กระปุกเกียรเ์พลาแบบขนาน
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CAN-BUS

MC2

MC4

MC6
                 0 4200 8400               12600

              [Nm]

at 25 bar

up to 6

up to 12600 Nm

MC

MULTIDISC CLUTCHES WITH HYDRAULIC CONTROL
油圧制御付きマルチディスククラッチ
คลตัชแ์บบหลายแผ่นพรอ้มระบบควบคุมไฮดรอลิก

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

PRESSURE
圧力
แรงดนั

TORQUE
トルク
แรงบิด

STANDARD RANGE
標準範囲
ผลิตภณัฑม์าตรฐาน

DISCS
DISCS
DISCS

Hydraulic control clutches are the most 
convenient and reliable system for engaging 
or disengaging cardan transmissions, pulleys 
or other components that activate important 
machine functions. 
Hydraulic Clutches can also be used as 
hydraulic brake.
Depending on the torque to be transmitted, 
the hydraulic control clutches are available 
with two or more friction discs and different 
dimensions. 
The hydraulic cylinder is fed by a rotating 
distributor, produced by Bondioli & Pavesi, 
or by a shaft of the gearbox, depending on 
the requirements of the application. Smart 
hydraulic control is provided by the Bondioli 
& Pavesi control unit which is programmed 
to manage and optimise clutch operation in 
relation to the needs of the machine.
Bondioli & Pavesi helps builders of mobile 
and industrial machinery design and develop 
hydraulically controlled multidisc clutches 
that meet specific engineering needs.

油圧制御クラッチは、カルダントランス
ミッション、プーリー、または重要な機
械機能をアクティブにするその他のコン
ポーネントを接続または切断するための
最も便利で信頼性の高いシステムです。
油圧クラッチは油圧ブレーキとしても使
用できます。
伝達されるトルクに応じて、油圧制御ク
ラッチは、2つ以上の摩擦ディスクと異な
る寸法で利用できます。
油圧シリンダーは、アプリケーションの
要件に応じて、Bondioli＆Pavesiによって
製造された回転ディストリビューター、
またはギアボックスのシャフトによって
供給されます。スマート油圧制御は、機
械のニーズに関連してクラッチ操作を管
理および最適化するようにプログラムさ
れたBondioli＆Pavesiコントロールユニッ
トによって提供されます。
Bondioli＆Pavesiは、モバイルおよび産業
機械の設計および特定のエンジニアリン
グニーズを満たす油圧制御マルチディス
ククラッチの開発を支援します。

คลัตช์ควบคุ มด้วยระบบไฮดรอลิ กเป็ น
ร ะ บ บ ท่ี ส ะ ด ว ก แ ล ะ เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้ม า ก ท่ี สุ ด
สำ าหรับการเข้าหรื อปลดเกี ยร์คาร ์ดาน 
ลูกรอกหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีกระตุ้นการ
ทำางานของเคร่ืองจกัรท่ีสำาคญั 
คลตัช์ไฮดรอลิกสามารถใช้เป็นเบรกไฮดรอ
ลิกได้
ขึน้อยู่กบัแรงบิดท่ีจะส่ง คลตัชค์วบคุ
มด้วยไฮดรอลิกสามารถใช้ ได้กบัจานคลตัช์
ตัง้แต่สองแผ่นขึน้ไปในขนาดท่ีแตกต่างกนั 
กระบอกไฮดรอลิ กถู กป้ อนโดยจานจ่ าย
แบบหมุนซึ่ งผลิตโดย Bondioli & Pavesi 
หรือโดยเพลาของกระปุกเกียร์ ขึ ้นอยู่ กับ
ความต้องการของการใช้งาน การควบ
คุ มไฮดรอลิ กแบบสมาร์ทมี ให้ ใช้ โดยชุ ด
ควบคุมของ Bondioli & Pavesi ซึ่ งได้รับ
การตั้งโปรแกรมให้ จัดการและปรับการ
ทำ างานของคลัตช์ ให้ เหมาะสมกับความ
ต้องการของเคร่ื อง
Bondioli & Pavesi ช่วยผู้สร้างเคร่ื องจักร
เ ค ล่ื อ น ท่ี แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ อ ก แ บ บ
แ ล ะ พั ฒ น า ค ลั ต ช์มั ล ติ ดิ ส ก ์ ท่ี ค ว บ คุ ม
ด้วยระบบไฮดรอลิ กซึ่ งตอบสนองความ
ต้องการด้านวิศวกรรมเฉพาะ
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MP10
MP21
MP22

M6

M7

MPD

REG

M9

M10
          0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[kW]

 from 3,8:1 to 1:5

up to 92 kW at 1000 min-1

1000 min-1540 min-1

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

The Pump Drive is a gearbox allowing 
the connection of an internal combustion 
engine to one or more hydraulic pumps, and 
consequently used on all items of mobile 
equipment where mechanical power must be 
converted into hydraulic power for the purpose 
of operating travel functions and services.

ตวัขบัป๊ัมเป็นกระปุกเกียรท่ี์ช่วยให้สามารถ
เช่ือมต่อเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในกับป๊ัม
ไฮดรอลิกหน่ึงตวัขึน้ไป และจากนัน้จงึใช้
กับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีทุกชิ้นท่ีต้องเปล่ียน
พลงังานเชิงกลเป็นพลงังานไฮดรอลิกเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการใช้งานฟังกช์นัการเดิน
ทางและบริการ

ポンプドライブは、内燃エンジンを1つ
以上の油圧ポンプに接続できるギアボッ
クスであるため、移動機能やサービスを
操作するために機械的動力を油圧に変換
する必要があるすべてのモバイル機器で
使用されます。

POWER
パワー
กำาลงัไฟ
RATIOS
比率
อตัราส่วน

MP - M - MPD - REG

SINGLE PUMP DRIVES
シングルポンプドライブ
ตวัขบัป๊ัมเด่ียว
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BR

8000

BR4

BR5

BR6
          80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

[kW]

8397

8531

8567
          80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

[kW]

 from 1:1,31 to 1:1,36

2 x

2 x

3 x

3 x

4 x

4 x

 from 1:1,36 to 1:1,93

up to 242 kW up to 2300 min-1

up to 220 kW up to 2300 min-1

KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

The Pump Drive is a gearbox allowing 
the connection of an internal combustion 
engine to one or more hydraulic pumps, and 
consequently used on all items of mobile 
equipment where mechanical power must be 
converted into hydraulic power for the purpose 
of operating travel functions and services.

ตวัขบัป๊ัมเป็นกระปุกเกียรท่ี์ช่วยให้สามารถ
เช่ือมต่อเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในกับป๊ัม
ไฮดรอลิกหน่ึงตวัขึน้ไป และจากนัน้จงึใช้
กับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีทุกชิ้นท่ีต้องเปล่ียน
พลงังานเชิงกลเป็นพลงังานไฮดรอลิกเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการใช้งานฟังกช์นัการเดิน
ทางและบริการ

ポンプドライブは、内燃エンジンを1つ
以上の油圧ポンプに接続できるギアボッ
クスであるため、移動機能やサービスを
操作するために機械的動力を油圧に変換
する必要があるすべてのモバイル機器で
使用されます。

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

POWER
パワー
กำาลงัไฟ

RATIOS
比率
อตัราส่วน

RATIOS
比率
อตัราส่วน

MULTIPLE PUMP DRIVES
マルチプルポンプドライブ
ตวัขบัป๊ัมหลายทาง
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KEY FEATURES
主な機能
คุณสมบติัหลกั

SPECIAL PUMP DRIVES AND GEARBOXES
スペシャルポンプドライブとギアボックス
ตวัขบัป๊ัมและกระปุกเกียรพิ์เศษ

Bondioli & Pavesi เติบโตขึน้ตลอดหลายปี
ท่ีผ่านมาจากประสบการณท่ี์สำาคัญในการ
พัฒนาและผลิตกระปุกเกียรแ์ละระบบส่ง
กำาลงัแบบบูรณาการ
ปัจจุบันการออกแบบและกำาลังการผลิต
ท่ี แข็ง แกร่ง นี้ มี ใ ห้ บริ การ สำ า หรับ ผู้ผ ลิ ต
เ ค ร่ื อ ง จัก ร เ ค ล่ื อ น ท่ี แ ล ะ แ อ ป พ ลิ เ ค ชัน
อุตสาหกรรมทัง้หมดสำาหรับการออกแบบ
และการใช้ผลิตภัณฑต์ามข้อกำาหนดของ
ลูกคา้

Bondioli & Pavesi has grown throughout 
the years an important experience in the 
development and production of gearboxes 
and integrated power transmission systems.
This strong design and production capacity 
is today available for all manufacturers of 
mobile machines and industrial applications 
for the design and realization of products on 
customer specifications.

Bondioli＆Pavesiは、ギアボックスと統合
された動力伝達システムの開発と製造に
おける重要な経験を何年にもわたって成
長させてきました。
この強力な設計および生産能力は、今
日、顧客の仕様に基づいた製品の設計お
よび実現のために、モバイルマシンおよ
び産業用アプリケーションのすべてのメ
ーカーが利用できます。
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1. Test Area for Mechanical Transmissions
2. Gearboxes Bench Testing
3. FEM calculation
4. PTO Driveshafts Robot Painting
5. Gearboxes Assembly

1.�機械式トランスミッションのテストエリア
2.�ギアボックスベンチテスト
3.�FEM計算
4.�PTOドライブシャフトロボット塗装
5.�ギアボックス組立

1. พืน้ท่ีทดสอบสำาหรบัระบบส่งกำาลงัเชิงกล
2. การทดสอบกระปุกเกียรก่์อนการตัง้เคร่ือง
3. การคำานวณ FEM
4. การลงสีโดยหุ่นยนตส์ำาหรบัเพลาขบั PTO
5. การประกอบกระปุกเกียร ์
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