
"SIAM" PICK UP BALER has designed for using in all areas around the world, especially in 
  developing countries. The highlight functions or special features as following…

► Good Prevention : Main transmission with heat treat helical gears immersed in an 
    oil-filled housing have protected by an overrunning clutch. And the possible damage
     from over-loads & bolt foreign bodies prevented by a shear.

► Strong : Press ram operated by a counterweighted rod & crank mechanism, they 
    were able to overcome critical points of cycle and affording by increasing stability 
    even heavy working at 90 strokes plus per minute.

► Effective in heavy working hours : Drive transmitted to the forks and binders by 
    a single heavy duty chain.

► Smooth Operation : Drive transmitted to the pick-up by a single V belt & tensioning 
    system which guarantees smooth operation, safeguarding against overloads 
    and avoiding the problems from chain drive, which requires and an extra shaft and
    clutch. A pick-up mechanism balanced by two tension springs adapts to every 
    an overrunning  in the ground without suffering damage. 

► Safety System : Flywheel and all other moving parts fully protected by guards, ensuring 
    that the machine responds  fully to statutory accident prevention requirements,
    even in those countries with the strictest laws on safety in the workplace.

► Consistency : Straw/ fodder/ hay, a finished bale of exceptional quality, whatever the 
    lengthgenerous and consistency  - thanks to a  range of adjustment on the forks.
   
► Easy to control : The knotter twin twines is the heart of Baler, it is easy to adjust
    and control, especially when the machine are working in high speed operation.

Product Specification :

Details / Model S3547 S3747 
Type
Bale Size (DxW) 36x47 cm. 39x47 cm.

Bale Length 30-130 cm. 30-150 cm.

Bale Weight 6-45 kg. 6-50 kg.

Pick Up Width
Tine Bars 4 4

Tines
Knotter
Stroke per minute
Traverse 700 m.m. 750 m.m.

Power Required
Quantity per hour
Dimension (WxLxD) 230x445x155 cm. 230x485x155 cm.

Tires
Net Weight 1300 kg. 1370 kg.

Loadability 4 units / 1 of 40' container 3 units / 1 of 40' container

***All details can be changed without explanation ***

64

Twin Twine New Model 2008

88

More than 300 bales / hour

Remarks

Adjustable

Rectangular Bale

160 cm.

At least 25 HP 4 wheels power

Square Baler

195 / R14

Full assembled & Ready to 
Use

Depand on factors
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"SIAM" PICK-UP BALER
We are a manufacturer and seller "SIAM BALER"
machine including spare-part of pickup balers 
such as SIAM, CICORIA, NEW HOLLAND, etc…

► Modern, beautiful, easy to use, strong and durable,
     suitable with tractor over 25-30 HP. (4 wheels)
► Low cost, high performance and can make more bale.
► New gear its bigger and faster and silent.
► 4 Safety system, Gear box / Plunger / Knotter / Neddle.
► No worried with V-belt and chain by new automatic 
    control chain and v-belt.
► Bigger crank and fly-wheel, its make machine working 
    very well, it not shake by 3 of bearings.
► Ring gear and pinion are bigger and more durable. 
    It helps to make more weight of bale.
► No problem with bail bending left and right because of 
    longer body frame and it can make more weight of bale.
► All gear and bearing guarantee standard by SKF,
    TIMKEN, KOYO, NTN etc. We never use CHINA bearing.
► Comfortable with new pick up lifter, it can lifting automatic
    when attacting something.
► Big axle and big bar making machine durable no tear 
    and broken.

New Model S3547 and S3747 , Special 4 forks, it makes smooth feeding and high performance. 
One feeding can feed hay more than other brand 30% then it can working faster than other brand.
Confident with spare parts because we can provide all of items all times. Also with Part number in 
all pieces of steel.

     New Model Transmission  Pickup and New Pickup Lifter

     Quicker New Model Gear  Big Fly-wheel with heavy weight Strong Axle and Bar
     Hard to broke

      Knotter Twin Twines
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Our spare-parts are available for all support & maintenance

And More…..
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SIAM BALER LIMITED PARTNERSHIP
8/1 Moo 13 Phraphutthabat, Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66-36-266-553 Fax: +66-36-266-552
Website: http://www.siambaler.com, Email: siambaler@gmail.com

" SIAM baler, We are more than expert "

Modern Design

Mechanical Strength

Low Cost Operation

High Performance

Flexible

Best Quality

More Information : Please visit our webpage : http://www.siambaler.com 

Any enquiries : Please send an email to  siambaler@gmail.com

Production & Distribution by  : SIAM BALER LIMITED PARTNERSHIP
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"เครือ่งอดัฟางสยาม"
เต็มเป่ียมไปดว้ยประสทิธภิาพ และศกัยภาพในการท างานเพือ่ใหไ้ดก้อ้นฟางขนาดใหญ ่แน่น และน ้าหนักด ีดว้ยคณุสมบตัเิดน่ดงันี้

► รปูทรงทันสมัย สวยงาม ใชง้านงา่ย แข็งแรง ทนทาน เหมาะกับรถไถนาตัง้แต ่25-30 แรงมา้ขึน้ไป 

► ตน้ทนุต า่ ประสทิธภิาพสงู สามารถท ากอ้นฟางไดม้ากกวา่

► ระบบเฟืองขบัรุน่ใหม ่ใหญก่วา่ เร็วกวา่ รอบดกีวา่ เงยีบกวา่ และยดือายกุารใชง้านของโซ่

► ระบบเซฟตีร้องรับการท างานเกนิก าลังมากถงึ 4 จดุ คอื เฟืองทา้ย, ลกูสบู, หัวมัดเชอืก, กระสวย

► ชดุตัง้สายพานและโซอ่ัตโนมัต ิยดือายกุารใชง้าน และหมดกังวลเรือ่งการบ ารงุรักษา

► ชดุแคลง้และมูเ่ลย่ห์นา้รุน่ใหม ่น ้ าหนักมาก สง่ผลดตีอ่การท างานของเครือ่ง ท าใหเ้ครือ่งท างานนิม่นวล
    ไมส่ัน่และแกวง่ตัวมาก (เฉพาะมูเ่ลยห์นา้ใชล้กูปืนถงึ 3 ตลับ ท าใหไ้มม่กีารแกวง่ตัวเวลาเครือ่งท างาน)

► เฟืองทา้ยรุน่ใหม ่ใหญก่วา่ทัง้เดอืยหม ูและ ใบส ีทนทานกวา่ สามารถท าน ้ าหนักกอ้นฟางไดม้ากกวา่  

► หมดปัญหากอ้นฟางเอยีงซา้ย ขวา และน ้ าหนักไมไ่ดม้าตรฐาน ดว้ยชอ่งฟางออกทีย่าวพเิศษ และท า
    น ้าหนักไดม้ากกวา่

► เฟืองทกุตัว ผา่นการชบุแข็งตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ อเมรกิา และเยอรมัน  ลกูปืนทกุตลับ
    ไดม้าตรฐานของอังกฤษ อเมรกิา และญีปุ่่ น (ไมใ่ชล้กูปืนของประเทศจนี และลกูปืนไมไ่ดม้าตรฐาน)

► ตัวเก็บฟางกวา้งกวา่ สามารถเก็บฟางไดห้มดในรอบเดยีว สะดวกสบายดว้ยชดุยกตัวเก็บฟางแบบใหม่
    หมดปัญหาการเอยีงขา้งเดยีว ของตัวเก็บฟาง

► เหนอืกวา่ดว้ยตัวเขีย่ฟางเขา้เครือ่ง 4  ตัว และชอ่งฟางเขา้เครือ่งขนาดใหญพ่เิศษ หมดปัญหา
    การอัน้ของเนือ้ฟางเวลาฟางเขา้เครือ่ง จ านวนฟางตอ่การเขีย่ฟางเขา้หนึง่ครัง้มากกวา่ทกุยีห่อ้
    ท าใหท้ างานไดเ้ร็วขึน้ ไดก้อ้นฟางตอ่วันมากขึน้ ลดคา่ใชจ้า่ยและเวลาไดม้าก

► เหนอืกวา่ดว้ยชว่งลา่งรุน่ใหมล่า่สดุ แกรง่ ไมม่กีารแตกหักของชว่งลา่ง และตัวดามหลังเครือ่งยังชว่ยให ้
    เครือ่งไมบ่ดิตัวเวลาเวลาท างานและขา้มคันนา ท าใหเ้ครือ่งไมเ่สยีรปูทรง คงทน ถาวร

► สว่นประกอบของเครือ่งอัดฟางสยาม ทกุชิน้มหีมายเลขอา้งองิ (part number) ตดิอยูท่ีเ่หล็กทกุชิน้

► มั่นใจกวา่เพราะมอีะไหลท่กุชิน้ตลอดเวลา ไมต่อ้งรอสัง่จากเมอืงนอก  ไมต่อ้งรออะไหลเ่วลาเครือ่งมปัีญหา พรอ้มทมีงานไวค้อยบรกิารทกุทา่น

► พเิศษส าหรับทา่นทีใ่ชเ้ครือ่งอัดฟางเกา่ เชน่ นวิฮอลแลนด ์ทางเรามอีะไหลห่ัวมัด เชอืกและอืน่ๆ ทกุชิน้ น าเขา้จากอังกฤษ และอเมรกิา
    

รายละเอยีดของเครือ่งอดัฟางสยาม (Product Specification) เป็นดงัตอ่ไปนี้

รายละเอยีด รุน่ S3547 รุน่ S3747 
ชนดิ
ขนาดกอ้นฟาง (ลกึxกวา้ง) 36x47 ซ.ม. 39x47 ซ.ม.

กอ้นฟางยาว 30-130 ซ.ม. 30-150 ซ.ม.

น า้หนกักอ้นฟาง 6-45 กก. 6-50 กก.

ความกวา้งตวัเก็บฟาง
ตวัเขีย่ฟางเขา้ 4 ตัว 4 ตัว
สปรงิเก็บฟาง
หวัมดัเชอืกอตัโนมตั ิ
จ านวนรอบ
ความยาวชว่งชกั 700 มม. 750 มม.

ตอ้งการก าลงัขบัเคลือ่น
ปรมิาณฟางตอ่ช ัว่โมง
กวา้งxยาวxสงู (ซ.ม.) 230x445x155 230x485x155 

ยาง
น า้หนกัรวม (ก.ก.) 1300 1370

***รายละเอยีดตา่งๆ สามารถเปลีย่นไดโ้ดยไมจ่ าเป็น ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หมายเหตุ
กอ้นฟางสีเ่หลีย่มผนืผา้

160 ซ.ม.  เก็บฟางหมดในรอบเดยีว

ปรับตัง้ได ้
ผันแปรตามฟางเปียกหรอืแหง้

PTO รถไถนาขบัเคลือ่น

มอีอ๊ปชัน่ (สามารถสัง่ได)้

64 เสน้
เชอืก 2 เสน้

88 รอบ / นาที

อยา่งนอ้ย 25 แรงมา้ (แบบขบัเคลือ่นสีล่อ้)
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ใชไ้ดก้ับรถไถใหญแ่ละเล็ก
มากกวา่ 300 กอ้น ตอ่ ชัว่โมง ขึน้อยูก่ับรถไถและคนขบั

ขึน้สบิลอ้และหกลอ้ใหญไ่ด ้

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เครือ่งอดัฟางสยาม เลขที ่8/1 หมู ่13 ต. พระพทุธบาท อ. พระพทุธบาท จ. สระบรุ ี18120
แผนกเครือ่งอดัฟาง: โทร 096-159-5395
แผนกอะไหล:่ โทร 036-266-553 แฟกซ ์036-266-552
Website: http://www.siambaler.com, Email: siambaler@gmail.com
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เครือ่งอดัฟางไทยรายแรกทีส่ง่ออกมากกวา่ 35 ประเทศท ัว่โลก
ผูผ้ลติและจ าหน่ายเครือ่งอัดฟางสยาม และอะไหลแ่ทเ้ครือ่งอัดฟางทกุยีห่อ้ เชน่ นวิฮอลแลนด,์ ซโิคเรยี, เค เอ็ม ท,ี กากนีาน ิฯลฯ 
พเิศษ! มหีัวมัดเชอืกของใหมทั่ง้ชดุและอะไหลท่กุชิน้ส าหรับ ทา่นทีใ่ชเ้ครือ่งเกา่ ทกุรุน่ ทกุยีห่อ้

เครือ่งอัดฟางสยาม รุน่ใหมล่า่สดุ S3547  และ S3747 ขาเขีย่ฟางเขา้ และตวัเก็บฟางกวา้งกวา่ทกุยีห่อ้ ท างานเร็วขึน้ 30 เปอรเ์ซน็ต์
ท างานไวกวา่ดว้ยเฟืองขบัรุน่ใหม ่รอบเร็ว และแข็งแกรง่ดว้ยชว่งลา่งแบบพเิศษ ไมแ่ตกหัก เหมาะกับการใชง้านในทกุพืน้ที่
เครือ่งอัดฟางสยาม มเีลขอา้งองิ (Part Number) ตดิอยูท่ีเ่หล็กทกุแผน่ หมดปัญหาเกีย่วกับอะไหล ่และชิน้สว่นทกุชิน้ มอีะไหล ่100%

เฟืองทา้ยรุน่ใหม ่เดอืยหมขูนาดใหญ่ ตวัเก็บฟางพรอ้มชดุยกแบบใหม่

  เฟืองขบัรุน่ใหม ่รอบเร็วทันใจ  มูเ่ลย่ห์นา้รุน่ใหม ่น ้าหนักมาก
                  ไมแ่ตกหัก และไมบ่ดิตวั

      หัวมัดเชอืกรุน่ใหมล่า่สดุ 

     ตวัดามหลงัและชว่งลา่งใหญก่วา่ทกุยีห่อ้

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เครือ่งอดัฟางสยาม เลขที ่8/1 หมู ่13 ต. พระพทุธบาท อ. พระพทุธบาท จ. สระบรุ ี18120
แผนกเครือ่งอดัฟาง: โทร 096-159-5395
แผนกอะไหล:่ โทร 036-266-553 แฟกซ ์036-266-552
Website: http://www.siambaler.com, Email: siambaler@gmail.com

เครือ่งอดัฟางสยาม สวย ทน แกรง่ คนืทนุไว.

Page 6 of 9



เรามอีะไหลเ่ครือ่งอดัฟาง และอปุกรณ์อดัฟาง หลากหลายยีห่อ้พรอ้มจ าหนา่ยในราคายอ่มเยา

และอืน่ ๆ อกีมากมาย...

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เครือ่งอดัฟางสยาม เลขที ่8/1 หมู ่13 ต. พระพทุธบาท อ. พระพทุธบาท จ. สระบรุ ี18120
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" เครือ่งอดัฟางสยาม " ท างานหนึง่ปี มเีงนิเป็นลา้น

รปูลกัษณ์ สวยงาม ทนัสมยั

โครงสรา้งแข็งแรง

ประหยดัคา่ใชจ้า่ย

ประสทิธภิาพสงู

ยดืหยุน่ไดด้ ี

คณุภาพช ัน้เยีย่ม

ขอ้มลูเพิม่เตมิ : เยีย่มชมไดท้ีเ่ว็ปไซต์ : http://www.siambaler.com 

ตอบทกุค าถาม : มขีอ้สงสยัตดิตอ่เราไดท้ีอ่เีมล์ siambaler@gmail.com

ผลติและจดัจ าหนา่ยโดย : หา้งหุน้สว่นจ ากดัเครือ่งอดัฟางสยาม

หา้งหุน้สว่นจ ากดั เครือ่งอดัฟางสยาม เลขที ่8/1 หมู ่13 ต. พระพทุธบาท อ. พระพทุธบาท จ. สระบรุ ี18120
แผนกเครือ่งอดัฟาง: โทร 096-159-5395
แผนกอะไหล:่ โทร 036-266-553 แฟกซ ์036-266-552
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Page 8 of 9


