
โดรนการเกษตร

ขอมูลจำเพาะโดรนการเกษตรคูโบตา

ขนาดความจุ

รัศมีการพน

ขนาดโดรน

ขนาดขณะกางปก (กวางxยาวxสูง)

ขนาดขณะพับปก (กวางxยาวxสูง)

ระบบการบิน

น้ำหนักมากที่สุดสำหรับขึ้นบิน (รวมสารฉีดพน)

ระยะเวลาในการบินบรรุจเต็มถัง/ระยะเวลาบินตัวเปลา

ความเร็วในการทำงานสูงสุด

ความเร็วในการบินสูงสุด (โหมดรักษาตำแหนงการบิน: P)

ความเร็วในการบินสูงสุด (โหมดรักษาความสูงการบิน: A)

ระยะสูงสุดในการบิน

ชวงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใชงาน

ระบบรีโมตควบคุม

รุนรีโมต

แรงดันไฟฟา

กำลังไฟ

แบตเตอรี่รีโมตควมคุมภายนอก

แบตเตอรี่รีโมตควมคุมภายใน

ระยะการควบคุมสูงสุด

อัตราการกินไฟ

ชวงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใชงาน

แทนชารจรีโมตควบคุม

แรงดันไฟฟาขาออก

กระแสไฟออกสูงสุด

แบตเตอรี่

รุนแบตเตอรี่

แรงดันไฟฟา

ระดับการปองกันแบตเตอรี่

ความจุแบตเตอรี่

น้ำหนัก

แทนชารจแบตเตอรี่

แรงดันไฟฟาพิกัดขาเขา

กระแสไฟเขาสูงสุด

จำนวนแบตเตอรีในการชารจตอครั้ง

โหมดการชารจ

แรงดันไฟฟาพิกัดขาออก

รวมกระแสไฟออกสูงสุด

รายละเอียดเรดาร

รุนเรดาร

คล�นความถี่การทำงาน

กำลังการสงสัญญาณ

ระบบปองกันการชนสิ่งกีดขวาง*

ทิศการการตรวจจับสิ่งกีดขวาง

ระดับการปองกันอุปกรณเรดาร

หัวฉีดพน

รุนหัวฉีดพน

ปริมาณพนสารประมาณการ

จำนวนหัวฉีด

ขนาดหัวหยดน้ำ

(ลิตร)

(เมตร)

(มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร)

(มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร)

(กิโลกรัม)

(นาที/แบตเตอรรี่ 1 กอน)

(เมตร/วินาที)

(เมตร/วินาที)

(เมตร/วินาที)

(เมตร)

(องศาเซลเซียส)

(โวลต)

(วัตต)

(มิลลิแอมป/ชั่วโมง)

(มิลลิแอมป/ชั่วโมง)

(กิโลเมตร)

(วัตต)

(องศาเซลเซียส)

(โวลต)

(แอมแปร)

(โวลต)

(มิลลิแอมป/ชั่วโมง)

(กิโลกรัม)

(โวลต)

(แอมแปร)

(กอน)

(โวลต)

(วัตต)

(กิกะเฮิรต)

(มิลลิวัตต)

(รุน)

(ลิตร/นาที)

(หัว)

มิลลิเมตร

10

4.0-6.0

1,460 × 1,460 × 578

780 × 780 × 578

24.8

9/10-20

7

10

15

30

0 ถึง 40

A14-057N1A

17.4

57

4,920

320

3

16

-10 ถึง 40 

8.7

6

12,000P

44.4

IP54 (ปองกันฝุนและละอองน้ำได)

12,000

4

100-240 

15

4 กอน แบบชารจธรรมดา / 2 กอน แบบชารจเร็ว

2 ระบบ แบบชารจธรรมดาและชารจเร็ว

50.4

2400

RD2412R

24.00 - 24.25

19.95

ดานหนาและดานหลัง

IP67 (ปองกันฝุนไดสมบูรณ/ปองกันอุปกรณแชน้ำได 30 นาที

ที่ระดับน้ำไมเกิน 1 เมตร)

XR11001VS

0.45

4

0.13-0.25  (ขึ้นอยูกับสภาพการทำงานและความเร็วการฉีดพน)

รับประกัน 1 ป*

* สำหรับชิ้นสวนหลักประกอบดวย: ชุดสงสัญญาณควบคุมโดรน 

ชุดอุปกรณจีพีเอส หนวยประมวลผลกลาง หนวยตั้งคาเริ่มตนโดรน

และชุดอุปกรณเข็มทิศ

* สำหรับชิ้นสวนหลักประกอบดวย: ชุดสงสัญญาณควบคุมโดรน 

ชุดอุปกรณจีพีเอส หนวยประมวลผลกลาง หนวยตั้งคาเริ่มตนโดรน

และชุดอุปกรณเข็มทิศ

ศูนยบริการมาตรฐานทั่วประเทศ

บริการหลังการขายที่พรอมดูแลลูกคาทุกทานอยางทั่วถึง

ดวยศูนยบริการเทคนิคสยามคูโบตาและผูแทนจำหนายสยามคูโบตา

ภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ หรือ ติดตอสายดวนบริการสยามคูโบตา 1747

มั่นใจดวยบริิการหลากหลายภายใตมาตรฐาน สยามคูโบตา

*เม�อโดรนตรวจพบสิ่งกีดขวางในระยะ 30 เมตร โดรนจะชะลอและหยุดในระยะ 2.5 เมตร (ที่เง�อนไขการทำงานบินสูง 1.5 เมตรเหนือสิ่งกีดขวางดวยความเร็วไมเกิน 7 เมตร/วินาที

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัสดุ ตำแหนง รูปราง และคุณสมบัติอ�นๆ ของสิ่งกีดขวางดวย)

*เฉพาะผูที่ซื้อตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เทานั้น

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยลูกคาสัมพันธสยามคูโบตา 02-909-1234

กรกฎาคม 2563

มั่นใจอะไหลแทคูโบตา

สั่งซื้ออะไหลออนไลนไดแลววันนี้

ที่ KUBOTA Store

สแกนเพื�อเขา 
KUBOTA store

ขาว

ขาวโพด

ออย

ผัก

มันสำปะหลัง

ใชงานไดหลากหลาย

เพ�อการบำรุงรักษาอยางมืออาชีพ

บินอุนใจ

บริการตรวจเช็กฟรี 2 ครั้งตอป เปนเวลา 2 ปบริการตรวจเช็กฟรี 2 ครั้งตอป เปนเวลา 2 ป

คอรสอบรมการบิน มูลคา 22,000 บาท*

บริการขึ้นทะเบียนผูครอบครองโดรน 

และขึ้นทะเบียนผูบังคับโดรนให (เฉพาะปแรกเทานั้น)*

ประกันภัยสำหรับความเสียหายอันเกิดเเกบุคคลที่สาม

เเละประกันภัยตัวเคร�องโดรนที่เกิดอุบัติเหตุตามเง�อนไขที่กำหนด 

ระยะเวลา 2 ป วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท*,**

บริการดานสินเช�อ

ใหคำปรึกษา และบริการดานสินเช�อ โดยสนับสนุนดานการเงิน

ในอัตราดอกเบี้ยที่เปนธรรม พรอมทางเลือกในการผอนชำระที่หลากหลาย 

สอดคลองกับความตองการของลูกคา โทร 02-833-3555

โดรนการเกษตร

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคา



ทำงานไว ไดงานคุณภาพ

โดรนการเกษตรคูโบตา K-D1 สามารถบินทำงานไดเร็วสูงสุดถึง 7 เมตร/วินาที

พรอมรัศมีการพนกวาง 4.0 – 6.0 เมตร ชวยใหทำงานไดอยางรวดเร็วทันใจ

หัวฉีดจำนวน 4 หัว พนเปนละอองไดดี มีความละเอียดสูง สามารถปรับปริมาณการฉีดพน

ไดตั้งแต 1-16 ลิตร/ไร ฉีดพนในแนวดิ่ง สารโดนพืชอยางทั่วถึง 

ถังบรรจุสารขนาด 10 ลิตร พรอมไสกรอง ชวยลดสิ่งเจือปนไมใหไปอุดตันหัวฉีด

จึงสามารถพนไดอยางสม่ำเสมอ ตอเน�องตลอดแปลง

ระบบแจงเตือนมอเตอรใบพัด

หากมอเตอรใบพัดตัวใดตัวหนึ่งเกิดปญหาและ

หยุดทำงาน จะมีการแจงเตือนไปยังรีโมตบังคับ

โดยโดรนยังสามารถบินตอได

ระบบแจงเตือนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเทียมพอลิเมอร สามารถตรวจปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือได 

พรอมระบบแจงเตือนแบตเตอรี่หมด ปองกันแบตเตอรี่หมดระหวางบิน

ชารจไฟได 2 ระบบ ทั้งการชารจแบบธรรมดา 4 กอนในเวลาประมาณ 

60 นาที และการชารจแบบเร็ว 2 กอนพรอมกันใชเวลาประมาณ 30 นาที

ระบบกลองดำ

การปองกันฝุนและน้ำ  

บันทึกสภาวะตาง ๆ ในระหวางปฏิบัติการบิน

กรณีเคร�องมีปญหาสามารถตรวจเช็กระบุสาเหตุได

บินอยางปลอดภัยดวยเทคโนโลยีขั้นสูง

กลองความละเอียดสูง แสดงผลที่หนาจอ 1,280x960 พิกเซล เลนสกลอง

สองไดกวาง 123 องศา ชวยใหผูควบคุมสามารถมองภาพไดอยางชัดเจนและทั่วถึง

ไฟสองสวาง ชวยเพิ่มการมองเห็นระหวางการทำงานไดดียิ่งขึ้น

รีโมตควบคุมพรอมจอแสดงผลในตัว รองรับการควบคุมโดรนไดพรอมกัน 5 ตัว

ดวยระยะควบคุมไกล สูงสุดถึง 3 กิโลเมตร ลดปญหาการบินออกนอกระยะควบคุม

 
3 กม.

5 ตัว

แบตเตอรี่ สามารถปองกันฝุนและละอองน้ำไดดี และเรดารสามารถ

ปองกันฝุนไดดีอีกทั้งยังปองกันการแชน้ำได 30 นาที 

ที่ระดับน้ำไมเกิน 1 เมตร

ระบบการทำงาน 3 แบบ

ระบบบังคับดวยมือ ผูขับสามารถบังคับโดรนดวยรีโมตควบคุม ไดตามความตองการในทุกทิศทาง 

ระบบกำหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุด สามารถกำหนดเสนทางการทำงานลวงหนาเปนแนวเสนตรง 

กอนปลอยใหโดรนทำงานอัตโนมัติตามที่กำหนดไว 

ระบบทำงานอัติโนมัติ สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานลวงหนา รวมถึงการตั้งคาระยะหางและปริมาณ

การฉีดพน กอนปลอยใหโดรนทำงานอัตโนมัติ พรอมจดจำตำแหนงการทำงานเดิมไดโดยไมตองเริ่มใหม

ขนยายสะดวก ดวยการพับแขนเก็บ ประหยัดพื้นที่ในการขนสง 

โครงสรางแขนผลิตจากวัสดุคารบอนไฟเบอรที่มีความทนทานสูง 

ใหม!ใหม! โดรนการเกษตร
ขับงาย ใชงานสะดวก

*ความเร็วในการบินไมเกิน 7 เมตร/วินาที

ระบบการทำงาน 8 ใบพัด ชวยใหโดรนทรงตัวไดดี สามารถควบคุมไดอยางนุมนวล

เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของอากาศเพ�อระบายความรอนของตัวเคร�อง

ระบบรักษาตำแหนง รักษาระดับความสูงการบินจากพื้นไดอัตโนมัติ ชวยใหทำงานไดงายในพื้นที่ตางระดับ

ระบบเรดาร สามารถตรวจสอบสิ่งกีดขวางในระยะ 30 เมตร ลดปญหาการเฉี่ยวชนขณะปฏิบัติงาน*
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