Husqvarna Automower® 430X
หุ่นยนต์ตัดหญ้าฮุสวาน่า รุ่น 430X
หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 967622508
หุ่นยนต์ตัดหญ้าขนาดใหญ่ที่พร้อมด้วยความสามารถ
มากมาย ติดตั้งระบบติดตาม GPS จึงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัดได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการใช้งาน เหมาะ
สําหรับพื้นที่กว้างขนาดใหญ่ถึง 3,200 ตร.ม. และสามารถ
เคลื่อนที่ในพื้นที่ซึ่งมีความชันได้ถึง 45% เทคโนโลยีแบบ
สมาร์ทสามารถปรับปริมาณการตัดได้ตามอัตราการโตของ
หญ้า หรือตัดเฉพาะจุดในพื้นที่ซึ่งมีหญ้าสูง และสามารถนํา
ทางให้เคลื่อนที่ผ่านทางแคบๆ ได้ เมนูควบคุมการใช้งาน
แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ ใช้งานในการตั้งค่าการตัดได้
ง่าย มีสีขาว (Polar White) และติดตั้งไฟหน้าเพิ่มเติมได้
ผลงานการตัดที่ดีเยี่ยม
ด้วยรูปแบบการเคลื่อนที่ซึ่งมีความ
อิสระ คล่องตัว จึงทําให้หุ่นยนต์ตัด
หญ้าให้ผลงานการตัดที่สมบูรณ์แบบ
สวยงามเหมือนดั่งปูพรม ใบตัดเลเซอร์
จะค่อยๆ ตัดหญ้าจากทุกทิศทางช่วย
ทําให้หญ้าเติบโตแข็งแรง

เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่แคบได้โดย
ระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ตัดหญ้ามีเซ็นเซอร์ระบบ
อัตโนมัติที่ทําให้สามารถเคลื่อน
ผ่านพื้นที่แคบได้ ซึ่งจะปรับ
ระยะทางเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

ปรับความสูงโดยใช้ระบบไฟฟ้า
สามารถปรับความสูงการตัดได้รวดเร็ว
โดยใช้ระบบไฟฟ้าในการปรับความสูง
เลือกปรับได้ง่ายที่หน้าเมนูหลัก

สัญญาณกันขโมย
สัญญาณกันขโมยเพิ่มความ
ปลอดภัยสูงสุดให้กับหุ่นยนต์ตัด
หญ้า สามารถเลือกตั้งค่าให้เตือน
ได้ตามต้องการ

ระบบช่วยนําทาง GPS
ระบบ GPS ที่ติดตั้งมาจะสร้างแผนที่
ของสวน ซึ่งรวมถึงแนวขอบและลวด
นําทาง (Guide wires) เมื่อได้รับ
ข้อมูลทุกส่วนของสวนแล้วก็จะทําการ
ปรับรูปแบบการตัดหญ้า ซึ่งมั่นใจได้ว่า
จะครอบคลุมทุกพื้นที่และให้ผลการ
ตัดที่เยี่ยมที่สุด

ระบบการตัดที่เป็นเอกลักษณ์
หุ่นยนต์ตัดหญ้าฮุสวาน่าจะตัด
หญ้าครั้งละน้อยๆ แต่จะตัด
บ่อยครั้ง เพื่อให้ได้สนามหญ้าที่ดี
เยี่ยมและมีสุขภาพดี ติดตั้งใบมีด
ตัดที่มีความคมแบบเลเซอร์ซึ่งทํา
จากเหล็กคาร์บอนวางบน
แผ่นดิสก์ตัดที่มีความทนทาน จึง
ให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง
และประหยัดพลังงานที่ใช้
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การทํางานของเครื่องจักร
ขนาดพื้นที่ทํางาน
พื้นที่ตัดหญ้าได้ต่อชั่วโมง
ระบบนําทาง (Navigation)
ระบบชาร์จ
ความชันสูงสุด ภายในบริเวณพื้นที่ทํางาน
ความชันสูงสุด บริเวณลวดแนวขอบพื้นที่

กําลังและการชาร์จ
3,200 ตารางเมตร +/- 20% หรือ
0.79 เอเคอร์ +/- 20%
133 ตารางเมตร / 1,430 ตารางฟุต
แบบพิเศษ
อัตโนมัติ
45% / 24O
15%

ชนิดแบตเตอรี่
ความจุแบตเตอรี่
แรงดันแบตเตอรี่
กระแสชาร์จ
ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จ
ระยะเวลาที่ใช้งานได้เมื่อชาร์จ 1 ครั้ง
ปริมาณพลังงานที่ใช้สูงสุด

พลาสติก ASA
เทาแกรนิต (Granite Grey)
19 ปุ่มกด
จอ LCD พร้อมกับเมนูตั้งค่า
มี
รวมไว้อยู่แล้ว
ผิวหน้ายางหยาบ ขรุขระ
มี

กําลังไฟฟ้าที่ใช้ในการตัดหญ้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชนิดตัวถัง
สี
จํานวนปุ่มกดควบคุมการใช้งาน
หน้าจอแสดงข้อมูล
ระบบตั้งเวลา
ห่วงมือจับ
ชนิดล้อ
ความสามารถในการปรับปรุงซอฟต์แวร์
(Update)

มอเตอร์และระบบการตัดหญ้า
ชนิดมอเตอร์ขับเคลื่อน
ชนิดมอเตอร์ของชุดใบตัด
ระบบการตัด
ความสูงการตัด, ต่ําสุด – สูงสุด
ความกว้างการตัด

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
สัญญาณกันขโมย
รหัสเข้าเครื่อง (Pin Code)
ระบบล็อกการติดตั้ง
ระบบล็อกเวลา
ส่วนติดต่อกับระบบ GPS
เซ็นเซอร์หยุดเมื่อยกเครื่องขึ้น
เซ็นเซอร์หยุดเมื่อเครื่องพลิกเอียง

ดัง
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน ระบบ
ขับเคลื่อนเงียบมาก (Ultrasilent drvie)
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน 3 เฟส
ใบตัดเลเซอร์ 3 ใบ
20 – 60 มม. /
0.79 – 2.36 นิ้ว
24 ซม. / 9.45 นิ้ว

วิธีการค้นหาสถานีชาร์จไฟ
สัญญาณกลับที่ตั้ง
ลวดแนวขอบติดตามเครื่อง
ลวดนําทางเครื่อง
ระบบค้นหา

ลิเธียม-ไอออน (Li-On)
5.2 Ah
18 V
4.2 A
65 นาที
135 นาที
18 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อเดือน ที่
พื้นที่ 3,200 ตร.ม.
30 วัตต์

มี
มี
2 เส้น
Quadsearch (ค้นหาทั้งตําแหน่ง และ
ความชันของพื้นที่)

นําเข้าโดย :
บริษัท สไปคา จํากัด
243/2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

ระดับเสียง

วัดได้ : 57 เดซิเบลเอ
รับประกัน : 58 เดซิเบลเอ

อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
ใบมีดพิเศษ

9 ใบ

ขนาด
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
น้ําหนัก

720 x 560 x 310 มม./
28.4 x 22 x 12.2 นิ้ว
13.2 กิโลกรัม / 29.1 ปอนด์

โทรศัพท์ 02-7217373
โทรสาร 02-7216674
Email : info@spica-siam.com
www.spica-siam.com

