
Robot 2021 Catalog

LET OUR ROBOT SERVE YOU



นวัตกรรมทางดานหุนยนตเปนเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมที่ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง และกาว
กระโดดอยางมาก ทําใหปจจุบันสามารถนําหุนยนตมาชวยงานมนุษยในดานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทางบริษัท โรบอท จํากัด มีงานพัฒนาดานหุนยนตบริการ และ OEM หุนยนตบริการจากทางตางประเทศ มี
หุนยนตหลากหลาย ใหเลือกใชตามประเภทงาน เพื่อสรางภาพลักษณองคกรที่เปนผูนําดานนวัตกรรม มอบ
ประสพการณงานบริการใหมๆแกลูกคา  เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ลดตนทุนงานบริการไดในระยะยาว 
และชวยลดการแพรระบาดของเชื้อโรคได

service robot
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หุนยนตตอนรับอัจฉริยะ มาพรอมกับเทคโนโลยีฮารดแวรขั้นสูง สามารถแสดง
ขอมูลขาวสาร แนะนําสินคา แสดงผลดวยถาพถาย  วิดีโอ  และเสียง สามารถพูด
คุยโตตอบ จดจําใบหนาคูสนทนา มาพรอมกับเทคโนโลยีการนําทางที่แมนยํา 
ใชสงเสริมการขายใหกับองคกรไดอยางโดดเดน

Reception robot

หุนยนตตอนรับ สงเสริมการขาย
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IPAL fully functional humanoid robot

รายละเอียดผลิตภัณฑ: IPAL เปนหุนยนตที่ออกแบบมาเพื่อ
เปนเพื่อนกับคุณ หุนยนตเพื่อนตัวนี้ยังเปนครูผูใหความรู 
ความบันเทิงและแมแตผูชวยดานสุขภาพ IPAL ประกอบดวย
มอเตอร 24 ตัว สามารถแยกทิศทางของเสียงได มีเซ็น
เซอรสัมผัส  IPAL สามารถติดตามคุณได มีเซ็น
เซอรสําหรับตรวจจับสิ่งกีดขวางระยะกลาง และรอบ ๆ ดาน
ลางของฐานเปนเซ็นเซอรอินฟราเรด สําหรับตรวจจับสิ่ง
กีดขวางในระยะสั้น IPAL ชวยสงเสริมใหเยาวชนไดมีความ
เขาใจในดานวิทยาศาสตร และหุนยนตมากขึ้น สงเสริมให
พวกเขาเรียนรูการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

- การศึกษาและความบันเทิง
- เพื่อน / พี่ดูแลเด็ก
- การสนับสนุนดานขอมูล
- การคาปลีก / การบริการ

กิจกรรมหลัก:
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Snow Cute with Serious Tech 
รายละเอียดผลิตภัณฑ: Snow ออกแบบมาในรูปลักษณของ
นกเพนกวิน พรอมระบบปฏิบัติการคู Android และ Linux 
การทํางานรองรับมากกวา 10 ภาษา มีแพลตฟอรม AI cloud 
อัจฉริยะ ซึ่งประกอบดวยโปรแกรมซอฟตแวร 27 โปรแกรม
สําหรับภาคบริการตางๆ หนาจอแสดงผลขนาด 13.3 นิ้วของ
Snow รองรับความสามารถที่หลากหลายของเธอทั้งหมด มี
ระบบการนําทางที่แมนยําผานแพลตฟอรม SLAM Tech 
ระบบปฎิบัติการ Android ของเธอชวยใหลูกคามีตัวเลือก
มากมายในการดาวนโหลดแอปมากมายจาก Google Play 
ที่สําคัญที่สุดคือ Software Development Kit แบบเปดของ
เธอชวยใหธุรกิจตางๆมีแพลตฟอรม เพื่อปรับแตงหุนยนตให
ตรงกับความตองการเฉพาะของตนทําให Snow ตอบสนอง
การทํางานในอุตสาหกรรมตางๆ

- การคาปลีก / การบริการ
- การทักทาย / การตอนรับแขก
- กิจกรรมสงเสริมการขาย / การเผยแพรโฆษณา
- การสนับสนุนดานขอมูล
- การศึกษาและความบันเทิง

กิจกรรมหลัก:



รายละเอียดผลิตภัณฑ: Amy Plus ใหบริการดวยหนาจอ
สัมผัสขนาด 23.8 นิ้วที่สวยงาม Amy Plus เปนหุนยนต
ฮิวแมนนอยดนวัตกรรมใหมที่จะนําคุณไปยัง
จุดหมายปลายทางที่คุณตองการ พรอมดวยแพลตฟอรมคลา
วดอัจฉริยะที่มีโปรแกรมซอฟตแวรเฉพาะ 30 โปรแกรม ซึ่ง
สามารถเปดใชงานไดดวยสวิตชปุมเดียว ทําใหสามารถทํา
งานไดทุกที่ที่คุณตองการ นอกจากนี้ยังใชงานได
หลากหลาย และปรับแตงคุณสมบัติตางๆรวมถึงการเปลี่ยนคํา
พูดและคําทักทาย โลโกบริษัท แนะนําสินคาและบริการดวย
คลังความรูผานระบบ Could Computing และ Video  มี
ระบบ SLAM Tech ในตัว เพื่อการนําทางที่งายดาย ทํางาน
ดวยระบบปฏิบัติการคู Linux และ Android ดังนั้นไมวาคุณ
จะตองการไกด ตัวแทนโฆษณา พนักงานตอนรับ หรือผูให
ความบันเทิง Amy Plus ก็จะเปนสวนเสริมที่ดีใหกับทีมของ
คุณ

กิจกรรมหลัก:
- การทักทาย / การตอนรับแขก
- ตอนรับในสนามบิน / ขอมูลการสนทนา
- สนับสนุนการนําทาง การวางแผนเสนทาง การหลบหลีกอัตโนมัติ
- การสนับสนุนการสงเสริมการขาย / การขายปลีก / การโฆษณา -5-

Amy Plus Vast Possibilities



-6-

Alice The Multifunctional Genius 
รายละเอียดผลิตภัณฑ: Alice เปนหุนยนตบริการระดับมือ
อาชีพแบบมัลติฟงกชั่นที่จะชวยเหลือและแนะนําตั้งแตวินาที
ที่คุณพบเธอ เธอเปนผูหญิงที่เปนมิตรและฉลาดซึ่งสามารถ
โตตอบกับคุณใหความบันเทิงกับแขก ตอบคําถามและใหการ
นําทาง อลิซยังสามารถระบุอารมณของคุณตามการ
แสดงออก การเคลื่อนไหวรางกาย เสียง และคําพูดที่คุณใช
และจะเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการตอบสนองคุณ เธอติด
ตั้งเทคโนโลยีการจดจําใบหนา ระบบ LiDAR หลีกเลี่ยง
อุปสรรค ดานความปลอดภัยระดับสูง ฟงกชันการประมวลผล
ขอมูลและแพลตฟอรมบริการ พรอมตัวเลือกการชําระเงิน 
ทําใหเธอเปนโซลูชันที่สมบูรณแบบ สําหรับความตองการ
ทางธุรกิจของคุณ ดวยอลิซนี้คุณจะไมหลงทางในดินแดน
มหัศจรรย

- ความชวยเหลือในการจัดสงสํานักงาน
- การทักทาย / การตอนรับแขก
- ความชวยเหลือสนามบิน / หางสรรพสินคา / รานคา
- การประมวลผลการชําระเงินการออกอากาศโฆษณา

กิจกรรมหลัก:
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Jupiter Mobile reception robot 
รายละเอียดผลิตภัณฑ: Jupiter ออกแบบมาเพื่อนําไปใชใน
งานนิทรรศการงานแสดงสินคา สนามบิน โรงแรม
ศูนยการคา มีหนาจอแสดงผลขนาดใหญ ทํางานอัตโนมัติ
เมื่อมีลูกคาเขา กลาวตอนรับ แนะนําตัว และใหขอมูลพรอม
ภาพประกอบสามารถรองรับไดมากกวา 10 ภาษา สามารถ
จดจําใบหนาและทักทายชื่อได แนะนําสินคาและบริการดวย
คลังความรูผานระบบ Could Computing และ Video ตอบ
คําถาม ใหคําปรึกษาทางธุรกิจแกลูกคา เรียนรูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพอยางชาญฉลาด

- การคาปลีก / การบริการ
- การทักทาย / การตอนรับแขก
- กิจกรรมสงเสริมการขาย / การเผยแพรโฆษณา
- การสนับสนุนดานขอมูล
- การศึกษาและความบันเทิง

กิจกรรมหลัก:
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Sail intelligent interactive robot 
รายละเอียดผลิตภัณฑ: Sail หุนยนตอัจฉริยะหนาจอแสดง
ผลขนาดใหญ สามารถสรางแผนที่ใหเคลื่อนที่ไปตําแหนง
ตางๆ หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางขณะเคลื่อนที่ไดอัตโนมัติ สนทนา
ใหขอมูลสินคาและบริการไดอยางชาญฉลาด จดจําใบหนา
ลูกคาไดอยางแมนยํา รองรับการสั่งงานดวยเสียงและหนาจอ
สัมผัส ชวยใหสามารถใหบริการไดโดยอัตโนมัติทําหนาที่
เปนพนักงานขาย เจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําสินคาและ
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
ลดตนทุนการบริการ

- การคาปลีก / การบริการ
- การทักทาย / การตอนรับแขก
- กิจกรรมสงเสริมการขาย / การเผยแพรโฆษณา
- การสนับสนุนดานขอมูล
- การศึกษาและความบันเทิง

กิจกรรมหลัก:



หุนยนตเสิรฟอาหาร กําลังมีบทบาทสําคัญในรานอาหารหลายประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกา, อิตาลี, 
สเปน, สิงคโปร, เกาหลีใต, เยอรมนีรวมทั้งในจีน โดยกระแสหุนยนตเสิรฟอาหาร เริ่มเปนที่นิยมจาก
รานอาหาร เพราะการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะดานการบริการ 

Waiter Robot

หุนยนตเสิรฟอาหาร
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Amy Robot Waiter 
รายละเอียดผลิตภัณฑ: Amy มีความสูง 150 cm ใหบริการ
สงของในสํานักงานและหุนยนตเสริฟอาหาร สามารถรับ
นํ้าหนักบนถาดไดถึง 5 กก. และติดตั้ง SLAM Tech ทําให
การนําทางเปนเรื่องงาย หลบหลีกสิ่งกีดขวางและหาเสนทาง
ใหมไดโดยอัตโนมัติดวย 7 เซ็นเซอรรอบตัว เคลื่อนไหว
อิสระดวยระบบนําทางอัจฉริยะ LIDRA SLAM เหมาะสําหรับ
สํานักงาน รานอาหารและสถานที่สงเสริมการขาย Amy เปน
หุนยนตที่โดดเดนกวาใคร แสดงขอมูลตางๆ ผานหนาจอ
สัมผัสขนาด 8.4 นิ้ว

- ชวยเหลือในการจัดสงในสํานักงาน
- การทักทาย / การตอนรับแขก
- การจัดสงอาหาร / การสั่งอาหาร

กิจกรรมหลัก:



Keenon Robot Waiter 
รายละเอียดผลิตภัณฑ: เทคโนโลยี LIDRA ชวยในการมอง
เห็นสามารถคนหา และนําทางในอาคารไดอยางแมนยํา 
สามารถทํางานไดอยางราบรื่น และมั่นคงแมในสภาพ
แวดลอมที่ซับซอน รองรับนํ้าหนักไดถึง 10 กิโลกรัม การ
โตตอบดวย AI ที่ทรงพลังสามารถปรับแตงไดตามตองการ 
และสามารถแสดงออารมณเหมือนมนุษย เชนความสุข ความ
โกรธ ความเศราโศก ทําใหการสื่อสารไดอรรถรส ดวยระบบ
การทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพ หุนยนตหลายตัวสามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น ในสภาพแวดลอมการทํางาน
เดียวกัน ยกระดับประสิทธิภาพ ลดตนทุนารบริการและมอบ
ประสบการณลํ้าสมัยใหกับลูกคามากขึ้น

- ชวยเหลือในการจัดสงในสํานักงาน
- การทักทาย / การตอนรับแขก
- การจัดสงอาหาร / การสงเอกสาร

กิจกรรมหลัก:
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Lisa Food delivery robot 
รายละเอียดผลิตภัณฑ: หุนยนต Lisa เปนหุนยนตเสริ
ฟอาหาร สงวัสดุเวชภัณฑ มีชั้นวางถึง 4 ชั้น รองรัยนํ้าหนัก
บรรทุกไดถึง 30 กิโลกรัม พรอมระบบนําทางที่แมนยํา 
LIDRA  สามารถปฎิบัติงานนําสงวัสดุภัณฑไดถึง 10 ชั่วโมง 
ตอบสนองงานบริการของคุณไดอยางเต็มที่ สรางความ
ลํ้าหนาในงานบริการกับลูกคาของคุณ 

- ชวยเหลือในการจัดสงในสํานักงาน
- การทักทาย / การตอนรับแขก
- การจัดสงอาหาร / การวัสดุเวชภัณฑ

กิจกรรมหลัก:
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หุนยนตสวนบุคคลมีหลากหลายรุน ออกแบบมาใชงานดานตางๆ ทั้งดูแล
เด็ก ดูแลผูสูงอายุ เชื่อมตอระบบ Smart Home IOT เปด-ปด อุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาตางๆ ทําหนาที่เปน Telepresence robot สามารถ VDO 
Call เพื่อพูดคุยสนทนากับสมาชิคครอบครับ และควบคุมระยะไกลผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได

Personal Robot

หุนยนตสวนบุคคล
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SANBOT NANO smart home ROBOT 
รายละเอียดผลิตภัณฑ: หุนยนต Sanbot Nano ขับเคลื่อน
ดวย Amazon Alexa Sanbot Nano ออกแบบมาสําหรับทุก
ความตองการของบานอัจฉริยะของคุณ หุนยนตนี้มาพรอม
กับระบบโตตอบดวยเสียงขั้นสูง ลําโพงคุณภาพสูงและ
ฟงกชันการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมทําให Sanbot Nano เปนสวน
เสริมที่นายินดีสําหรับครอบครัวของคุณ Sanbot Nano 
สามารถเปดทีวีพยากรณอากาศเตือนคุณเกี่ยวกับงาน หรือ
การนัดหมายหรืองานที่คุณมีในแตละวัน เลนเพลงศิลปน
ประเภทหรือบริการสตรีมมิ่งที่ตองการเปด / ปดไฟหรือ 
อุปกรณสมารทโฮมอื่น ๆ ดวยเสียงของคุณ เมือ Sanbot 
Nano      เชื่อมตออุปกรณสมารทโฮมของคุณ

- ระบบโตตอบดวยเสียงขั้นสูง
- การทักทาย / แจงนัดหมาย
- ผูชวยบานอัจฉริยะ
- การสนับสนุนดานขอมูลออนไลน
- การศึกษาและความบันเทิง

กิจกรรมหลัก:
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: SIBOT จะเดินไปรอบ ๆ บานของคุณ
อยางเปนมิตร เบื้องหลังใบหนาเล็ก ๆ ที่ราเริงและนารักของ
เขามีคุณสมบัติที่มีประโยชนมากมาย SIBOT เชื่อมตอ
ปกปอง และโตตอบกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวของคุณ 
SIBOT คือผูชวยสวนตัวของคุณคอยดูแลบาน ใหความ
บันเทิงกับลูก ๆ ของคุณและโตตอบกับอุปกรณที่เชื่อมตอกับ
บานอัจฉริยะของคุณ รวมถึงบริการอื่น ๆ ระบบอัจฉริยะ
สําหรับผูสูงอายุ ที่มาพรอมกับระบบสัญญาณเตือนอัตราการ
เตนของหัวใจผิดปกติสัญญาณเตือนดวยเสียงฉุกเฉิน คุณ
สามารถสงสัญญาณฉุกเฉิน ไปยังเครื่องโทรศัพทมือถือ
ไดโดยตรงเตือนผูสูงอายุใหกินยาและฉีดวัคซีนเด็ก (พรอม
อุปกรณสายรัดขอมือตรวจสอบอัตราการเตนของหัวใจ)

- ตรวจสอบอัตราการเตนของหัวใจ
- ดูแลเด็ก / ดูแลผูสูงอายุ
- ผูชวยบานอัจฉริยะ
- การสนับสนุนดานขอมูลออนไลน
- การศึกษาและความบันเทิง

กิจกรรมหลัก:

SIBOT personal assistant 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: หุนยนตอัจฉริยะ Bobi ระบบ
ปฎิบัติการ Android, ตรวจสอบความปลอดภัยภายในบาน
อัจฉริยะ, วิดีโอแชทจากระยะไกล, เซอรโวดิจิตอล 17 ตัว
ชวยใหคุณสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว ไดอยางงายดาย
ดวยซอฟตแวร 3 มิติ และแอพของ Bobi สามารถจดจําคุณ
ไดดวย AI จดจําใบหนา ผานกลองหนา 8 MP ซึ่งคุณยัง
สามารถตรวจสอบความปลอดภัย ภายในบานของคุณจาก
ระยะไกลไดดวย ไมโครโฟน และเซ็นเซอรที่หลากหลายซึ่ง
ทําใหคุณสามารถควบคุมเครื่องใชในบานของคุณ ไปจนถึง
เซ็นเซอรแบบสัมผัส Bobi สรางขึ้นจาก FREERTOS, 
Linux และ Android ไดรับการปรับแตงทั้งหมดโดยโปรเซ
สเซอร QuadCore ที่เคลื่อนยายไดอยางงายดาย

- ตรวจสอบอัตราการเตนของหัวใจ
- ดูแลเด็ก / ดูแลผูสูงอายุ
- ผูชวยบานอัจฉริยะ
- การสนับสนุนดานขอมูลออนไลน
- การศึกษาและความบันเทิง

กิจกรรมหลัก:

BOBI humanoid intelligent robot 



นวัตกรรมการทําความสะอาด ในอาคารสถานที่ขนาดใหญไดมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อลดเวลาการทํางาน กําลังแรงงาน และคาใช
จายในการทําความสะอาด หุนยนตทําความสะอาดมีหลากหลายรุน 
เลือกใชตามขนาดพื้นที่ใชงาน สามารถทํางานไดอัตโนมัติตามเวลา
และพื้นที่ที่กําหนด
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Cleaning Robot

หุนยนตทําความสะอาด
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: iT R-S series หุนยนตกวาดและดูด
ฝุน ใชแบตเตอรี่ชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพสูงเปนพลังงาน
ไฟฟาเสียงรบกวนตํ่า และไมมีการปลอยกาซไอเสีย เปนการ 
ประหยัดพลังงาน  และรักษาสิ่งแวดลอมอยางแทจริง มีถัง
ความจุนํา้ยาทําความสะอาดขนาดใหญ สามารถเคลื่อนที่
หลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอัตโนมัติ ทําความสะอาดพื้นผินได
หลากหลายทั้งพื้นแกรนิต หินออน กระเบื้อง คอนกรีต ไม 
และพรม  ฟงกชั่นการทํางานคูทั้งดูดฝุนและการกวาดพื้นไป
พรอมๆกัน สามารถกลับไปชารจอัตโนมัติเมื่อพลังงานเหลือ
นอย สามารถทําความสะอาดได 2700 ตารางเมตรตอชั่วโมง 
ทํางานตอเนื่องถึง 6 ชั่วโมง

- ทําความสะอาดพื้น
- กวาดพื้น / ดูดฝุน

กิจกรรมหลัก:

iTR-S series
sweep and suction integrated robot
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: iScrubbot M2 Pro เปนหุนยนตทําความสะอาด
พื้นอัตโนมัติสําหรับอาคารสถานที่ขนาดใหญ ทั้งการกวาดและดูดฝุน การ
เช็ดถูพื้น เหมาะสําหรับพื้นที่ขนาดใหญ เชนสนามบิน โรงพยาบาล ซูเปอ
รมารเก็ต อาคารสํานักงานหางสรรพสินคา ศูนยกลางการขนสง คลังสินคา
โลจิสติกส และอสังหาริมทรัพยขนาดใหญอื่น ๆ สามารถติดตั้งนํ้ายา
ทําความสะอาด สารฆาเชื้อโรค  เพื่อชวยในการฆาเชื้อโรค ทําความ
สะอาดพื้นที่สาธารณะลดการแพรกระจายของเชื้อโรค ปกปองสิ่งแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถังบรรจุนํ้ายาทําความสะอาดขนาด 75 ลิตร 
สามารถทําความสะอาดได 1000 ตารางเมตรตอชั่วโมง ทํางานตอเนื่องถึง 
4 ชั่วโมง

กิจกรรมหลัก:

iScrubbot M2 Pro Cleaning Robot

- ทําความสะอาดพื้น
- กวาดพื้น / ดูดฝุน / ถูพื้น
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: iScrubbot300 เปนหุนยนตทําความ
สะอาดพื้นอัตโนมัติอัจฉริยะ มีเทคโนโลยีชั้นนําของโลก 
สามารถกวาดและดูดฝุน การเช็ดถูพื้น และการขัดเงาพื้นได
ทั้งหมดดวยหุนยนต iScrubbot300  มีระบบนําทางอัตโนมัติ 
ตามโปรแกรมเสนทางการทําความสะอาดที่ตองการ สามารถ
ทําความสะอาดไดอยางประสิทธิภาพ ถังบรรจุนํ้ายาทําความ
สะอาดขนาด 240 ลิตร สามารถทําความสะอาดได 4500 
ตารางเมตรตอชั่วโมง ทํางานตอเนื่องถึง 6 ชั่วโมง

กิจกรรมหลัก:

iScrubbot 300 
Large commercial intelligent driverless scrubbot

- ทําความสะอาดพื้น
- กวาดพื้น / ดูดฝุน / ถูพื้น



หุนยนตบริการทางการแพทย ตอบสนองความตองการสูงของ
อุตสาหกรรมการแพทย และเหมาะสมสําหรับการใชงานทางการ
แพทยที่หลากหลาย อาทิ หุนยนตฆาเชื้อโรค หุนยนตสงเวชภัณฑ
ทางการแพทย 
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Medical Robot

หุนยนตบริการทางการแพทย
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: หุนยนตที่รวมโหมดการฆาเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพถึงสามโหมด ไดแก รังสีอัลตราไวโอเลต
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดแบบหมอกแหงพิเศษ และการกรอง
อากาศในพลาสมา สามารถฆาเชื้อไดสูงถึง 99% ใช
เทคโนโลยีการนําทาง และเคลื่อนที่อัตโนมัติ มีอินเทอรเฟซ 
การทํางานที่ชาญฉลาดใชงานงายและสะดวก เหมาะสําหรับ
ใชในโรงพยาบาล หองแยกความดันติดลบ, หองไอซียู, หอง
ผาตัด, หองปฏิบัติการ (ไวรัส, แบคทีเรีย), แผนกพยาธิวิทยา

- การฆาเชื้อโรคหองแยกความดันติดลบ
- การฆาเชื้อโรคหองไอซียู
- การฆาเชื้อโรคหองผาตัด

กิจกรรมหลัก:

Intelligent Disinfection Robot
Hospital Infection Control
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: ถูกออกแบบมาสําหรับใชทางการ
แพทยโดยเฉพาะ สามารถเชื่อมตอกับระบบ HIS (Hospital 
Information System) เพื่อใหเกิดการสั่งจายยา และการจัด
สงเวชภัณฑอัตโนมัติ ทั้งนําสงยายระหวางแผนก การนําสง
จากคลังยาไปหองผาตัด อีกทั้งสามารถเปลี่ยนชั้นเพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน ทั้งออกแบบเปนหุนยนตขนของเสีย
ทางการแพทย Medical Waste Robot ออกแบบเพื่อขนสง
วัสดุทางการแพทยอื่นๆได เชน ขนสงเวชภัณฑควบคุม
อุณหภูมิ

- ขนสงเวชภัณฑอัตโนมัติ
- ขนสงวัสดุทางการแพทย
- ขนของเสียทางการแพทย 
- ขนสงเวชภัณฑควบคุมอุณภูมิ

กิจกรรมหลัก:

Medical delivery Robot
High Valued Consumables Delivery Robot
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: Lio เปนหุนยนตเคลื่อนที่ที่เปนมิตร
พรอมแขนมัลติฟงกชั่น สามารถสื่อสารกับผูคนใหความ
บันเทิงและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยในงานประจําวัน
ของพวกเขา Lio สามารถใชไดในหลายสถานที่ไมวาจะเปน
สถานพยาบาล และศูนยดูแลผูสูงอายุ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
หรือในบานพักอาศัย เทคโนโลยีลํ้าสมัยของ Lio เปน
ประโยชน และเปนที่ชื่นชอบ ใชงานงาย สามารถเชื่อมตอกับ 
Smart Device ไดพรอมกันหลายเครื่อง มีฟงกชั่นความ
บันเทิงมากมาย

- ดูแลผูปวย ผูสูงอายุ
- ผูชวยในสถานพยาบาล
- ผูชวยในศูนยดูแลผูสูงอายุ

กิจกรรมหลัก:

Lio
Professional Personal Robot



หุนยนตรักษาความปลอดภัย ที่จะเขามาชวยแบงเบางานของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งทํางานที่มีความเสี่ยงอยูตลอด
เวลา สามารถเก็บภาพได 360 องศา มีระบบ GPS ระบุตําแหนง 
สามารถติดตั้ง Sensor เพิ่มเติมเพื่อตรวจวัดกาซและคาอื่นๆ
ตามตองการได

Security Guard Robot

หุนยนตรักษาความปลอดภัย
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: หุนยนตรักษาความปลอดภัย ดูแล
จัดการสถานที่ไดตลอดวัน ติดกลอง 360° เซ็นเซอรรอบตัว 
พรอม GPS ม ี Option เพิ่มอุปกรณตรวจวัดตางๆได  
สามารถเขาสํารวจในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรืออุณหภูมิตํ่า 
พื้นที่ติดเชื้อ มีพิษ มีกัมมันตภาพรังสี แพรกระจาย เหมาะนํา
ไปใชงานกับโรงงาน สนามบิน สถานีรถไฟ ลดการใช
แรงงานคน ชวยใหการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กิจกรรมหลัก:

Security Guard Robot
Professional Personal Robot

- รักษาความปลอดภัยภายใน / ภายนอกอาคาร
- สํารวจ เฝาระวัง พื้นที่มีเชื้อโรคแพรกระจาย
- สํารวจ เฝาระวัง พื้นที่มีกาซพิษแพรกระจาย 
- สํารวจ เฝาระวัง พื้นที่มีกัมมันตภาพรังสีแพรกระจาย



หุนยนตบริการในโรงแรม เริ่มใหบริการในโรงแรมใหญๆในตาง
ประเทศ ชวยใหเจาหนาที่โรงแรมสามารถใหบริการลูกคาที่ตองมี
ปฏิสัมพันธมาก ๆ ไดดีขึ้น ไมตองเสียเวลาไปกับการวิ่งสงของให
ลูกคาตามหอง หุนยนตสามารถพาลูกคาไปสงตามหอง สามารถ
เรียกลิฟทและกดชั้นไดเอง
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Room service Robot

หุนยนตบริการในโรงแรม
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รายละเอียดผลิตภัณฑ: Run เปนหุนยนตบริการที่ออกแบบ
มาสําหรับใชในโรงแรม ทําหนาที่ Room Service ใหบริการ
นําสงสิ่งของเครื่องใช ใหแขกผูพักอาศัยถึงหองพัก และโทร
แจงภายในหองใหรับของได สามารถขึ้นลิฟตไดดวยตนเอง 
มีฟงกชั่นตางๆเชนการจัดสงสินคา สามารถทําหนาที่เปนผู
นําทางนําพาแขกที่เขาพัก ไปสงถึงหองพักได รองรับนํ้าหนัก
บรรจุ 10 กิโลกรัม ทํางานตอเนื่อง 8 ชั่วโมง 

- สงของถึงหองพักในโรงแรม
- นําสงแขกถึงหองพัก

กิจกรรมหลัก:

RUN Hotel Service Robot
High reputation, high income, high profit



Let’s our robot serve you.

Robot co ., Ltd
T: +66  062 519 9855

F : RobotInc.asia
W : www.RobotInc.asia

info@RobotInc.asia

111 Thailand Science Park, INC1-208, Phaholyothin Road, 

Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120
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