
หุ่่�นยนต์์ก้้าวหุ่น้า
ก้ารทำำาความสะอาดก้้าวล้ำำ�า



ขัับเคล้ำ่�อนด้วย Avidbots Neo เป็็นหุ่่�นยนต์์ทำำาความ
สะอาดพ่ื้�นระบบอัต์โนมัต์ิร่�นใหุ่ม�ล้ำ�าส่ดทำ่�ได้ถููก้สร้างขั้�น
เพ่ื้�อใหุ่้เป็็นมาต์รฐานใหุ่ม�สำาหุ่รับอ่ต์สาหุ่ก้รรมหุ่่�นยนต์์
ทำำาความสะอาด

หุ่่�นยนต์์ Neo ได้รับก้ารออก้แบบทำางวิศวก้รรม
ต์ั�งแต์�ต์้นจนจบเพ่ื้�อใหุ่้หุ่่�นยนต์์ม่ค่ณภาพื้สูงส่ด โดย
ใช้้เทำคโนโล้ำย่แล้ำะซอฟแวร์ช้ั�นนำาขัองอ่ต์สาหุ่ก้รรมทำ่�ม่
ความน�าเช้่�อถู่อรวมถู้งความสามารถูในก้ารใหุ่้บริก้าร

หุ่่�นยนต์์ Neo สามารถูใหุ่้ผล้ำต์อบแทำนจาก้ก้าร
ล้ำงทำ่นสูงสำาหุ่รับก้ล้ำ่�มธุ่รก้ิจหุ่ล้ำาก้หุ่ล้ำาย
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ธุุรกิจัการบ้รณการ
กลิุ่มพาหนะขนส่ง

การบริการแลิะการสนับสนุน

Avidbots Customer Success Program และ
แผนการบริการเน้นที่่�เวลาที่ำางานและการใช้้งานเพ่ื่�อให้้
แน่ใจว่าที่่านได้้บรรลุเป้้าห้มายงานที่ำาความสะอาด้ ด้้วย
การวินิจฉััยขั้ั�นสูง หุ้่นยนต์์ Neo สามารถต์รวจจับ
ความผิด้ป้กต์ิเม่�อม่ปั้ญห้าเกิด้ขั้้�นพื่ร้อมการแก้ไขั้เบ่�อง
ต์้นและช้่วยลด้ภาวะการห้ยุด้การที่ำางานที่่�ม่ส่วนที่ำาให้้ค่า
ใช้้จ่ายสูงได้้

อุัจัฉริยะโดยการอุอุกแบบ

การต์ั�งค่าและการเช้่�อมต์่อที่่�เร่ยบง่าย
ขั้องหุ้่นยนต์์ Neo ที่ำาให้้ผู้ใช้้ใช้้งานง่าย 
ด้้วย Avidbots AI Platform ที่ำาให้้ 
หุ้่นยนต์์ Neo สามารถด้ำาเนินการและ
ป้รับให้้เขั้้ากับสภาพื่แวด้ล้อมในระด้ับ
ที่่�ไม่ม่ใครเที่่ยบได้้เม่�อเที่่ยบกับคู่แขั้่ง 
การป้รับแผนการที่ำาความสะอาด้ให้้ที่ัน
สมัยต์ามการเป้ล่�ยนแป้ลงขั้องสภาพื่
แวด้ล้อม Avidbots AI Platform ช้่วย
ลด้เวลาในการที่ำาความสะอาด้ในขั้ณะที่่�
เพิื่�มป้ระสิที่ธิิภาพื่การที่ำางาน

ระบบอุัตโนมัติ + ระบบก่�งอุัตโนมัติ

ผู้ควบคุมหุ้่นยนต์์ Neo สามารถ
เป้ล่�ยนระบบการที่ำางานเป็้นแบบ
ก้�งอัต์โนมัต์ิด้้วยคำาสั�งง่าย ๆ เม่�อ
การที่ำางานด้้วยระบบก้�งอัต์โนมัต์ิ
เสร็จสิ�นสามารถเป้ล่�ยนกลับมาเป็้น
ระบบขั้ัด้ล้างพ่ื่�นอัต์โนมัต์ิได้้อย่าง
ง่ายด้ายเช้่นกัน

คุณสมบัติด�านควิามปลิอุดภัยชั้ั�นนำาขอุง
อุุตสาหกรรม

ด้้วย Avidbots AI Platform ที่ำาให้้หุ้่นยนต์์ 
Neo สามารถป้รับต์ัวให้้เขั้้ากับการเป้ล่�ยนแป้ลง
ขั้องสภาพื่แวด้ล้อม เป็้นผู้นำาอุต์สาห้กรรมการ
ห้ลบห้ล่กสิ�งก่ด้ขั้วางแบบเร่ยลไที่ม์ เที่คโนโลย่ลำ�า
สมัยผสมผสานกับปุ้�มห้ยุด้ที่ำางานแบบอิเล็คที่รอ
นิคส์, ม่กันช้น, สัญญาณและไฟสัญญาณในต์ัว, 
แสงส่นำ�าเงินและระบบเส่ยงที่่�พูื่ด้กับที่่านได้้ ที่ำาให้้
หุ้่นยนต์์ Neo ป้ฏิิบัต์ิห้น้าที่่�ด้้วยความป้ลอด้ภัย
อย่างด้่ที่่�สุด้การผู้สมผู้สานด�านเท่คโนโลิยีท่ี�ดีท่ี�สุด

หุ้่นยนต์์ Neo มาพื่ร้อมกับการต์ิด้ต์ั�ง  
Avidbots AI Platform ที่่�ม่การนำาเซ็็นเซ็อร์ช้ั�นนำา  
10 ต์ัวเขั้้ามาใช้้ที่ำาให้้การมองเห้็นขั้องหุ้่นยนต์์
ครอบคลุมได้้ 360° และความสามารถในการห้ลบห้ล่ก
สิ�งก่ด้ขั้วางขั้ั�นสูง ซ็้�งนำามารวมกับการวินิจฉััยขั้ั�นสูง
และความช้่วยเห้ล่อระยะไกลขั้อง Avidbots ด้้วยระบบ
การนำาที่างและความป้ลอด้ภัยน่�ที่ำาให้้หุ้่นยนต์์ Neo  
นั�นไม่ม่ใครเที่่ยบได้้

การวิิเคราะห์แลิะการรายงาน

Avidbots Command Center ช้่วยในการต์รวจ
สอบ จัด้การและต์ิด้ต์ามหุ้่นยนต์์ Neo ห้ร่อหุ้่นยนต์์
ต์ัวอ่�นๆ ภายใต์้การดู้แลที่ั�งห้มด้จากระยะไกลและ
แบบเร่ยลไที่ม์ ซ็้�งเป็้นกรรมสิที่ธิิ�ซ็อฟแวร์บนเว็บขั้อง
เรา ที่่านจะสามารถเขั้้าถ้งรายงานที่่�ม่รายละเอ่ยด้การ
ป้ฏิิบัต์ิงานด้้านที่ำาความสะอาด้ทีุ่กครั�งรวมถ้งต์ัวช้่�
วัด้ป้ระสิที่ธิิภาพื่การที่ำางานที่่�แม่นยำาและและแผนที่่�
ที่่�ครอบคลุมพ่ื่�นที่่�ในการป้ฏิิบัต์ิห้น้าที่่�แบบแยกส่วน 
ด้้วย Avidbots Command Center ที่่านจะได้้รับรู้
ความเคล่�อนไห้วต์ลอด้เวลา

สร�างเพ่�อุให�มีการใชั้�งานอุย่างย่นยาวิ

ต์ัวหุ้่นยนต์์ถูกสร้างขั้้�นด้้วยคุณสมบัต์ิที่่�ที่นที่านและ
แขั้็งแกร่งรวมถ้งถังนำ�าสะอาด้และนำ�าสกป้รกที่ำาจาก
วัสดุ้พื่ลาสต์ิกอย่างห้นา แบต์เต์อร่�การใช้้ 
งานนานถ้ง 6 ช้ั�วโมงโด้ยไม่ต์้องที่ำาการช้าร์จแบต์  
หุ้่นยนต์์ Neo เป็้นหุ้่นยนต์์ที่่�ถูกออกแบบโด้ยคำาน้งถ้ง
สิ�งต์่าง ๆ ที่่�นำามาซ็้�งป้ระโยช้น์มากกว่าการที่ำาความ
สะอาด้พ่ื่�น

  หุ้่นยนต์์ Neo สามารถจัด้การกับการขั้ัด้ล้างพ่ื่�นที่่�ต์้องใช้้เวลาและ
น่าเบ่�อห้น่ายได้้ ที่ำาให้้พื่นักงานที่ำาความสะอาด้ม่สมาธิิกับงานสำาคัญ 
เพิื่�มป้ระสิที่ธิิภาพื่การที่ำางานด้้านที่ำาความสะอาด้โด้ยรวม

  หุ้่นยนต์์ Neo สามารถป้รับป้รุงด้้านสุขั้ภาพื่และความป้ลอด้ภัยขั้อง
พื่นักงานที่ำาความสะอาด้โด้ยลด้ความเห้น่�อยล้า ขั้้อผิด้พื่ลาด้และการ
บาด้เจ็บจากความเคล็ด้ขั้ัด้ยอก พื่ร้อมลด้ความเส่�ยงสำาห้รับการ
ที่ำาความสะอาด้พ่ื่�นที่่�ต์ิด้เช้่�อ

  หุ้่นยนต์์ Neo มาพื่ร้อมกับระบบควบคุมการที่ำาความสะอาด้แบบ
แอคที่่ฟ, ระบบที่ำาความสะอาด้และฆ่่าเช้่�ออย่างม่ป้ระสิที่ธิิภาพื่
และป้ระสิที่ธิิภาพื่นั�นมากกว่าการใช้้บุคลากรด้้วยความเร็วสูงถ้ง 
1.35/4.43 ฟุต์ต์่อวินาที่่

  ด้้วยระบบอัต์โนมตั์ขิั้ั�นสงู หุ้น่ยนต์์ Neo เห้มาะสำาห้รบังานที่่�ต์อ้งใช้้
เวลาและการที่ำางานซ็ำ�าซ็้�งได้ผ้ลด้ก่ว่าการใช้บ้คุลากรที่ำา

  หุ้่นยนต์์ Neo สามารถที่ำาความสะอาด้แบบอัต์โนมัต์ิโด้ยครอบคลุม
พ่ื่�นที่่�ถ้ง 3,900 ต์ารางเมต์ร/42,000 ต์ารางฟุต์ต์่อช้ั�วโมง* 
* คำานวณค่าต์ามห้ลักที่ฤษฎี่ในพ่ื่�นที่่�ที่่�สามารถครอบคลุมได้้มากที่่�สุด้

  หุ้่นยนต์์ Neo สามารถที่ำาห้น้าที่่�โด้ยที่่�บุคลากรเขั้้าเก่�ยวขั้้องน้อยที่่�สุด้ 
เพ่ื่ยงแค่กด้ปุ้�ม “เริ�มที่ำางาน” และหุ้่นยนต์์ Neo จะด้ำาเนินการจนแล้ว
เสร็จ

หุ้่นยนต์์ Neo สามารถใช้้ในโห้มด้ขั้ับเคล่�อนด้้วยคนเพ่ื่�อความรวด้เร็ว
ห้ร่อใช้้ในการที่ำาความสะอาด้แบบเต์็มรูป้แบบ

พื้บก้ับหุ่่�นยนต์์ Neo 2



ท่ำาไมต�อุงเลิอุ่ก Avidbots
การซ็่�อหุ้น่ยนต์ท์ี่ำาความสะอาด้ Neo ขั้อง Avidbots ไม่ใช่้แคก่าร
ซ็่�อเคร่�องขั้ดั้ลา้งพ่ื่�น เป็้นการลงที่นุด้า้นเที่คโนโลยส่ำาห้รับอนาคต์
ซ็้�งสามารถให้้นยิามให้มใ่นการที่ำาความสะอาด้, เพิื่�มป้ระสทิี่ธิิภาพื่
การที่ำางาน, ความคุม้คา่และสะด้วกในการใช้ง้าน ที่่�สำาคัญยิ�งกวา่
นั�นหุ้น่ยนต์แ์ละเที่คโนโลย ่AI ขั้องเราเปิ้ด้โอกาสให้้ธิรุกจิขั้องผูซ้็่�อ
สนิคา้ป้ระสบความสำาเรจ็มากขั้้�น ที่าง Avidbots ต์ระห้นกัวา่ไม่ใช่้
แค่การซ็่�อสนิคา้, ห้รอ่เที่คโนโลย,่ ข้ั้อเสนอที่างธิรุกจิเท่ี่านั�น ที่างผู้
ซ็่�อสนิคา้ต์อ้งการมองห้าคูค่า้ที่่�นา่เช้่�อถอ่ผูซ้็้�งนำาพื่าผูซ้็่�อไป้กบัการ
ป้ฏิบัิต์งิานแบบอตั์โนมตั์โิด้ยมหุ่้น่ยนต์เ์ป็้นผูช้้ว่ย ที่าง Avidbots 
พื่รอ้มที่่�จะกา้วเด้นิไป้พื่รอ้มกบัผูซ้็่�อเพ่ื่�อเพิื่�มความมั�นใจและ
ต์ระห้นกัถง้ผลป้ระโยช้นท์ี่่�หุ้น่ยนต์จ์ะนำามาให้้

เกี�ยวิกบัเรา
Avidbots เป็้นบรษิทัี่เก่�ยวกบัหุ้น่ยนต์ซ้์็�งมว่สิยัที่ศันใ์นการนำา 
หุ้น่ยนต์ม์าแกไ้ขั้ปั้ญห้าในช้วิ่ต์ป้ระจำาวนัเพ่ื่�อเพิื่�มผลผลิต์ให้แ้ก่
องคก์ร และที่ำาได้ด้้ก่ว่าบรษิทัี่ใด้ ๆ ในโลก ด้ว้ยความลำ�าสมยัใน
สนิคา้ขั้องเรา Neo หุ้น่ยนต์ท์ี่ำาความสะอาด้ขั้ดั้พ่ื่�นอตั์โนมติั์ได้้ม่
การส่งมอบไป้ใช้้ที่ั�วโลกและได้้รบัการยอมรบัโด้ยบรษิทัี่ผูน้ำาด้้าน
การบรหิ้ารอาคารครบวงจร สำานกังานให้ญต่์ั�งอยูท่ี่่� คทิี่เช้อร์นา, 
ออนต์ารโิอ ป้ระเที่ศแคนนาด้า ที่าง Avidbots ได้ม้ก่ารนำาเสนอ
การบรกิารและการสนบัสนนุแกล่กูคา้ครอบคลุม 5 ที่ว่ป้

sales@avidbots.com

+1.855.928.4326 

www.avidbots.com/contact

ตดิตอุ่เรา

Avidbots Corp 
975 Bleams Road, #5
Kitchener, ON N2E 3Z5
Canada

Avidbots Chicago
5400 Newport Drive STE 7
Rolling Meadows, IL 60008
United States of America
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