


“ ความพึงพอใจของทาน คือ การบริการของเรา ”

 ดวยความพรอมและประสบการณของทีมงาน  เราจึงมั่นใจและตอบรับความตองการของลูกคาได

 สินคา และผลิตภัณท

 1. เครื่องลางทำ ความสะอาด (Washer Machine)
 2. เครื่องตรวจสอบคุณภาพงาน (Leak Test Machine) และเคร่ืองจักรออกแบบเฉพาะงาน (Special Machine)
 3. แขนกลสำ หรับชวยผอนแรงในการยก – ประกอบสินคา (Balancer Machine)
 4. งานโครงสรางเหล็กและสแตนเลส  (Fabrication Work)
 5. ระบบขนถายลำ เลียง (Conveyor System)
 6. เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร (Food Process Machine)
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 1.1 เคร่ืองลางทําความสะอาดช้ินงาน
(Part Washer Machine)

 ใชสําหรับทําความสะอาดช้ินงานของกระบวนการผลิต เชน ชิ้นสวน
ประกอบรถยนต, ช้ินสวนงานอิเล็กทรอนิกสหรือชิ้นสวนงานชนิดอ่ืนๆ ท่ี
ตองการ โดยการออกแบบจะแบงเปนโซนการลาง ฉีดลางทําความสะอาดดวย
ระบบนํ้าหมุนวนผานไปยังหัวฉีด และไหลผานไปยังตะแกรงกรองเศษ ที่สามารถถอดลางทําความสะอาดได รวมถึงระบบการกรองนํ้า 
(Filter) และ Oil Skimmer ท่ีใชในกระบวนการรักษาความสะอาดของนํ้า ใหสามารถใชงานไดมากขึ้น การออกแบบเครื่องลางดวย
ระบบนํ้ารอน สามารถรออกแบบไดดวยระบบ Electric Heater หรือระบบ Steam พรอมดวยระบบผสมน้ํายาทําความสะอาดท่ี
ตั้งคาความเขมขนได รวมถงึการเปาลมไลนํ้ากลับเขาสูระบบดวย Blower เพื่อลดปริมาณการสูญเสียนํ้าใหนอยลง
 เครื่องลางชิ้นงาน สามารถออกแบบและเพ่ิมเติม Function การใชงานได โดยขึ้นอยูกับพื้นที่ และกระบวนการทํางานของ
ลูกคา
 เครื่องลางทําความสะอาดชิ้นงานแบบ Index-Rotary Type เปนรูปแบบการลางที่ใชคนหนึ่งคน หยิบชิ้นงานเขา-
ออกดานเดียวกัน แบบครั้งละหนึ่งจํานวน

เครื่องลางทําความสะอาด
(Washer Machine)1
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 รูปแบบเคร่ืองลางอื่นๆ ตามลักษณะการใชงาน

 เครื่องลางทําความสะอาดชิ้นงานแบบ 
Continue เปนรูปแบบการลางที่ใชคนสองคน 
หยิบชิ้นงานเขา-ออกสองดาน แบบตอเนื่องหยบชนงานเขา ออกสองดาน แบบตอเนอง

 รูปแบบเครื่องลางอื่นๆ ตามลักษณะการใชงาน

หยบชนงานเขา-อออออกกกสสองดาน แบบตอเนอง



1.2 เครื่องลางทําความสะอาดภาชนะ (Crate Washer Machine)

ใชในการทําความสะอาดภาชนะ เชน ตระกรา, ถาด, Pallet, Rack หรืออืน่ๆ ทีม่ขีนาดและลักษณะใกลเคยีงกนั การออกแบบ
จะออกแบบแยกเปนโซน ลางภาชนะดวยระบบน้ําหมนุวนผานไปยงัหวัฉดีและไหลผานไปยงัตะแกรงกรองเศษ ท่ีสามารถถอดลางทาํความ
สะอาดได รวมถึงระบบการกรองน้ํา (Filter) ท่ีใชในกระบวนการรักษาความสะอาดของน้ํา ใหสามารถใชงานไดมากขึน้ การออกแบบ
เครือ่งลางดวยระบบน้ํารอน สามารถรออกแบบไดดวยระบบ Electric Heater หรือระบบ Steam พรอมดวยระบบผสมน้ํายาทาํความ
สะอาดท่ีตัง้คาความเขมขนได รวมถงึการเปาลมไลนํา้กลบัเขาสูระบบดวย Blower เพ่ือลดปรมิาณการสูญเสยีนํา้ใหนอยลง

เครื่องลางภาชนะ มีประสิทธิภาพในการลางไดตั้งแต 60–1,000 ใบตอชั่วโมง สามารถออกแบบและเพิ่มเติม Function การ
ใชงานได โดยขึ้นอยูกับพื้นที่ และกระบวนการทํางานของลูกคา

เครื่องลางทําความสะอาดภาชนะ
แบบ Index-Rotary Type (ใชคน
หยิบภาชนะเขา-ออกดานเดียวกัน แบบ
ครั้งละหนึ่งจํานวน) และเครื่องลาง
ทําความสะอาดภาชนะแบบ Continue 
(ใชคนสองคนหยิบภาชนะเขา-ออกสอง
ดาน แบบตอเนื่อง



รูปแบบหัวฉีด (Spray Nozzle) และอุปกรณตางๆ ของเครื่องลางทําความ
สะอาดภาชนะ และชิ้นงาน

ฉีด 
ชนะ 

รูปแบบหัวฉี
สะอาดภาช



 เปนเครื่องจักรที่ออกแบบตามวัตถุประสงคการใชงานในกระบวนการผลิตของลูกคา โดยมีระบบการทํางานแบบ Auto และ 
Manual ที่ควบคุมการทํางานดวยระบบไฟฟาและระบบลม

2.1. เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพงาน (Leak Tester Machine)  
เปนรปูแบบเคร่ืองจกัรท่ีใชอปุกรณการ Test แบบอัตโนมตั ิและแบบ Man-
ual ในการตรวจเช็คคา NG และ OK

2 เครื่องตรวจสอบคุณภาพงาน (Leak Test Machine) และ
เครื่องจักรออกแบบเฉพาะงาน (Special  Machine)



2.2. เคร่ืองจกัรออกแบบเฉพาะงาน (Special Machine) 
เปนเครือ่งจกัรท่ีสรางข้ึนตาม Concept หรือสรางตามแบบเดิมของ
ลกูคาสาํหรบัใชในกระบวนการผลิต



ขอดี
- เปนเครื่องทุนแรงทําใหวัสดุไรนํ้าหนักในระหวางการยก ลดการออกแรงยกชิ้นงานที่มีนํ้าหนักมาก
- ชวยเคลื่อนยายชิ้นงานและวัสดุ จากตําแหนงหนึ่งไปยังตําแหนงหนึ่งไดอยางปลอดภัย 
- ลดความเจ็บปวด เมื่อยลาและการยกของผิดทายก
- ประหยัดและปลอดภัยเนื่องจากใชแรงดันลมในการเคลื่อนยาย ไมกอใหเกิดประกายไฟ

3.1.  Manipulalor Balancer Arm

แขนกลสําหรับชวยผอนแรง
ในการยก – ประกอบสินคา 
(Balancer Machine)

3
ใชสําหรับชวยยกชิ้นงานท่ีมีนํ้าหนักมากและปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอดวัน เปนเคร่ืองทุนแรง

และอาํนวยความสะดวกในการขนถาย-ลําเลยีงวสัด ุ และบรรจุภณัฑดวยระบบลม 100% (Pneumatic 
Control) การออกแบบโครงสรางสามารถออกแบบไดทั้งแบบตั้งพื้น, แบบแขวน, แบบเคล่ือนที่ หรือตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ใชงาน ชุดหัวจับสามารถออกแบบตามลักษณะหรือความเหมาะสมของชิ้นงาน
ได มีคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถเคลื่อนที่อิสระแบบ 3 มิติ หมุนรอบตัวได 360 องศา ใชคนกําหนด
ทศิทางการทํางาน และมีระบบปองกันชิ้นงานตกหลนลงพื้น (Interlock System)



3.3 Cylinder System

3.2 Articulator Balancer Arm3.2 Articulator Balancer Arm



3.4 Air Hoist - Air Balance

รูปแบบหัวจับ



คือ การออกแบบงานโครงสรางทุกชนิด โดยใชวัสดุโครงสรางเหล็กและสเตนเลส ตามแตละประเภทของอุตสาหกรรมหรือตาม
ความตองการของลูกคา

4 งานโครงสรางเหล็กและสแตนเลส
(Fabrication Work)

CRANE



5 ระบบขนถายลําเลียง
(Conveyor System)

นถ
yo

ระบบขน
(Convey

ระบบขนถายลําเลียง สําหรับงานในอุตสาหกรรมอาหาร 
คือ การออกแบบโครงสรางสเตนเลส และวัสดุ Food grade 
ที่ปลอดภัยกับอาหาร (GMP)

ใชสําหรับลําเลียงขนถายผลิตภัณฑในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท 
ควบคุมการทํางานดวยระบบไฟฟาทํางานไดทั้ง Auto และ Manual โดยข้ึนอยูกับลักษณะและความ
ตองการของลูกคาเปนหลัก รูปแบบและชนิดของระบบขนถายลําเลียงสามารถออกแบบเลือกใชได
หลากหลาย เชน

 1. Top Chain Conveyor          
 2. Pu Belt Conveyor
 3. Rubber  Belt Conveyor
 4. Wiremesh Belt conveyor

 5. Overhead Conveyor
 6. Roller Conveyor
 7. Scrap Conveyor
 8. Plastic Belt Conveyor
 9. Slat Chain Conveyor

10. Screw Conveyor
11. Bucket Elevator
12. Vibrator Feeder
13. Another



ระบบขนถายลําเลียง สําหรับงานใน
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ คือ การออกแบบ
โครงสรางดวยเหล็กทําสี หรือวัสดุอื่นๆ ตาม
ความตองการของลูกคาที่ใชในกระบวนการ
ผลิต



เครื่องจักรในไลนอุตสาหกรรมอาหาร
(Food Process Machine)6

ออกแบบและสรางเครื่องจักรที่ใช ในกระบวนการแปรรูปในไลน
อตุสาหกรรมอาหาร (Food Process Machine)ผลิตผลทางการเกษตร, 
อาหารแชแขง็, อาหารกระปอง, เครือ่งดืม่, อาหารเหลว, ซอสประเภทตางๆ, 
ขนมขบเคีย้ว, อาหารทานเลน, นํา้ผักผลไม ฯลฯ

การออกแบบและสรางเครื่องจักรจะออกแบบใหถูกสุขลักษณะ 
(GMP) โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสอาหารโดยตรง เพ่ือปองกันการปน 
เป อนส่ิงที่จะนํามาสูอันตรายในอาหาร โดยวิศวกรท่ีมีประสบการณและ
ชํานาญในงาน




