
 

 

 
 

    

 
หุ่นยนต์ตัดหญ้าขับเคล่ือน 4 ล้อ สําหรับพ้ืนท่ีสนามหญ้า
ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีขนาด
กลางได้ถึง 1,500 ตร.ม. และสามารถเคลื่อนท่ีในพ้ืนที่ซ่ึงมี
ความชันได้ถึง 40% ด้วยเทคโนโลยีท่ีสมาร์ทจึงสามารถ
ปรับการตัดหญ้าได้ตามอัตราการเติบโตของหญ้า รวมทั้ง
เลือกตัดเฉพาะจุดในบริเวณพ้ืนที่จํากัดท่ีมีหญ้ายาวได้ และ
สามารถเคลื่อนท่ีผ่านบริเวณที่แคบได้ ระบบเมนูการใช้งาน
ง่ายแสดงผ่านจอขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถปรับการต้ังค่าให้ตัด
หญ้าตามต้องการได้ แผ่นฝาปิดเครื่องเลือกได้หลายสี                                        

เชื่อถือได้ 
ประเด็นสําคัญท่ีต้องสนใจในการเลือก
ซ้ือหุ่นยนต์ตัดหญ้า คือความเชื่อถือได้ 
ฮุสวาน่าได้ใช้เวลา 20 ปี ในการพัฒนา
ปรับปรุงหุ่นยนต์ตัดหญ้าให้มีระดับ
ความเชื่อถือได้ คุณภาพ และผลการ
ตัดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด   

ผลงานการตัดท่ีดีเยี่ยม 
ด้วยรูปแบบการเคลื่อนท่ีซ่ึงมี
ความอิสระ คล่องตัว จึงทําให้
หุ่นยนต์ตัดหญ้าให้ผลงานการตัด
ท่ีสมบูรณ์แบบ สวยงามเหมือนด่ัง
ปูพรม ใบตัดเลเซอร์จะค่อยๆ ตัด
หญ้าจากทุกทิศทางช่วยทําให้
หญ้าเติบโตแข็งแรง 

 

       

การต้ังเวลาตามสภาพอากาศ 

การปรับช่วงเวลาการทํางานตามอัตรา
การเติบโตของหญ้าทําให้หุ่นยนต์ตัด
หญ้าฮุสวาน่าใช้เวลาตัดท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในช่วงท่ีหญ้าโตมากพอแล้ว และ
ในฤดูร้อนหรืออากาศแห้ง หุ่นยนต์จะ
ใช้เวลาตัดน้อยกว่าเดิม ซ่ึงจะช่วยลด
การสึกหรอท้ังของเคร่ืองจักรเองและ
สนามหญ้าด้วย 

 

เสียงรบกวนน้อยมาก 
ด้วยระบบการตัดท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะไม่เหมือนใคร หุ่นยนต์ตัด
หญ้าจึงทํางานไดเ้รียบร้อยและ
เงียบมาก และใช้งานได้ตามเวลา
ท่ีท่านต้องการ 

 

       

ระบบการตัดท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

หุ่นยนต์ตัดหญ้าฮุสวาน่าจะตัดหญ้า
ครั้งละน้อยๆ แต่จะตัดบ่อยคร้ัง 
เพ่ือให้ได้สนามหญ้าท่ีดีเย่ียมและมี
สุขภาพดี ติดต้ังใบมีดตัดท่ีมีความคม
แบบเลเซอร์ซ่ึงทําจากเหล็กคาร์บอน
วางบนแผ่นดิสกตั์ดท่ีมีความทนทาน 
จึงให้การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และประหยัดพลังงานที่ใช ้

 

ระบบชาร์จอัตโนมัติ 
เม่ือหุ่นยนต์ตัดหญ้าต้องการกําลัง
เพ่ิมข้ึน จะหาทางกลับแท่นชาร์จ
ได้เอง 
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การทํางานของเครื่องจักร 
ขนาดพ้ืนที่ทํางาน 1,500 ตารางเมตร +/- 20% หรือ  

0.137เอเคอร์ +/- 20% 
พ้ืนที่ตัดหญ้าได้ต่อชั่วโมง 68 ตารางเมตร / 732 ตารางฟุต 
ระบบนําทาง (Navigation) แบบพิเศษ 
ระบบชาร์จ อัตโนมัติ 
ความชันสูงสุด ภายในบริเวณพื้นที่ทํางาน 40% / 22O 

ความชันสูงสุด บริเวณลวดแนวขอบพื้นที่ 15% 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
ชนิดตัวถัง พลาสติก ASA 
สี เทาแกรนิต (Granite Grey) 
จํานวนปุ่มกดควบคมุการใช้งาน 19 ปุ่มกด 
หน้าจอแสดงข้อมูล จอ LCD พร้อมกับเมนูต้ังค่า 
ระบบต้ังเวลา มี 
ห่วงมือจับ รวมไว้อยู่แล้ว 
ชนิดล้อ ผิวหน้าหยาบปานกลาง 
ความสามารถในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 
(Update) 

มี 

มอเตอร์และระบบการตัดหญ้า 
ชนิดมอเตอร์ขับเคล่ือน มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน  
ชนิดมอเตอร์ของชุดใบตัด มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน  
ระบบการตัด ใบตัดเลเซอร์ 3 ใบ 
ความสูงการตัด, ตํ่าสุด – สูงสุด 20 – 60 มม. / 0.79 – 2.36 นิ้ว 
ความกว้างการตัด 22 ซม. / 8.66 นิ้ว 

วิธีการคน้หาสถานีชาร์จไฟ 
สัญญาณกลับที่ต้ัง  ม ี
ลวดแนวขอบติดตามเคร่ือง  ม ี
ลวดนําทางเคร่ือง 1 เส้น 
ระบบค้นหา Triplesearch 

 

กําลังและการชาร์จ 
ชนิดแบตเตอร่ี ลิเธียม-ไอออน (Li-On) 
ความจุแบตเตอร่ี 2.1 Ah 
แรงดันแบตเตอร่ี 18 V 
กระแสชาร์จ 1.3 A 
ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จ 60 นาที 
ระยะเวลาที่ใช้งานได้เมื่อชาร์จ 1 คร้ัง 70 นาที 
ปริมาณพลังงานที่ใช้สูงสุด 9 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อเดือน ที่

พ้ืนที่ 1,500 ตร.ม.  
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ในการตัดหญ้า  25 วัตต์ 

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย 
สัญญาณกันขโมย เสียงดังปานกลาง 
รหัสเข้าเคร่ือง (Pin Code) มี 
ระบบล็อกการติดต้ัง  ม ี
ระบบล็อกเวลา  ม ี
เซ็นเซอร์หยุดเมื่อยกเคร่ืองขึ้น ม ี
เซ็นเซอร์หยุดเมื่อเคร่ืองพลิกเอียง ม ี

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน 
ระดับเสียง วัดได้ : 58 เดซิเบลเอ  

รับประกัน : 60 เดซิเบลเอ 

อุปกรณ์เสริมที่ติดต้ังมาพรอ้มกับเครื่อง 
ใบมีดพิเศษ 9 ใบ 

ขนาด 
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) 630 x 510 x 250 มม./ 

24.8 x 20 x 9.8 นิ้ว 
น้ําหนัก 9 กิโลกรัม / 19.84 ปอนด์ 
  

 

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

                         
                  
 
 
                        โทรศัพท์ 02-7217373  

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