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First Mechanical Parking เครื่องจอดรถเครื่องแรก ในปี 1905 โดยสภาปนิกชาวฝรั่งเศส 

Auguste Perret เป็นแบบ Werehousing และรูปแบบนี้ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

การทำ งานของระบบจอดรถทั่วไป

การทำ งานของระบบจอดรถทั่วไป



หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ Duo Robot Automatic Parking การทำ งานล้ำ สมัย ของหุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ

หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ คิดค้นและพัฒนา โดยบริษัทที่จอดชั้นนำ   MPSystem จากเกาหลีใต้

 DUO Robot หุ่นยนต์ของเรานั้นได้ถูกพัฒนา

ด้วยความใส่ใจและเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สดุมีขนาด

กะทัดรัด และ ไว้ใจได้ ซึ่งหุ่นยนต์ DUO นั้นจะทำ หน้าที่

แทนคุณทั้งในการจอดรถ และ นำ รถออกจากที่จอดรถ 

 • DUO Robot เป็นเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร

เป็นเอกลักษณ์และเป็นเทคโนโลยีหลักของ Partner คน

สำ คัญของเรา MPSystem

 • DUO Robot น้ันจะถูกนำ มาใช้คู่กับ3 

“เทคนิคการจัดส่งรถ”แบบเฉพาะที่ไมซ้ำ เจ้าไหนของเราซึ่ง

ก็คือ MetroTrolley ,MetroTrans , MetroCL 

 • DUO Robot ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการถ่าย

โอนรถซึ่งระบบถูกออกแบบมาให้ทำ ได้อย่างลงตัวและ

นุ่มนวล

DUO 
ROBOT



ParkPlus เป็นตัวแทนจำ หน่าย หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ

อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

จุดเด่นที่เหนือกว่าของ หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ

ระบบถาด Pallet รับน้ำ หนักได้ 2.5 ตัน หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ ยกรถได้ 3 ตัน

ParkPlus เป็นตัวแทนจำ หน่าย หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ ติดตั้งอยู่ทั่วโลก



เซ็นเซอร์ หาตำ แหน่งล้ออัตโนมัติหุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ ทำ งานเป็นอิสระจากกัน

รองรับรถยนจ์ได้ทุกขนาด

เซ็นเซอร์ หาตำ แหน่งล้ออัตโนมัติหุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ ทำ งานเป็นอิสระจากกัน รองรับรถยนต์ได้ทุกขนาด

ALL SIZE WHEELS BASE

MICRO CAR LIMO CAR



จอดรถนอกลิฟต์ กว้างกว่าในทุกมิติ

เหนือกว่าระบบทั่วไป เซ็นเซอร์ตรวจทั้งก่อน-หลัง เข้าลิฟต์

ความปลอดภัย เซ็นเซอร์ตรวจจับ ความกว้างยาว และสูงของตัวรถ

จอดและรับรถนอกลิฟต์ สะดวกสบายกว่า



ค่าบำ รุงรักษาในระยะยาวต่ำ  หุ่นยต์รองรับแต่น้ำ หนักรถ ไร้ถาดเหล็ก จุดเชื่อมน้อยจอดบนโครงสร้างปูน

เรียกรถล่วงหน้าได้อย่างสะดวกสบาย 

พร้อม CCTV แจ้งเตือนเมื่อรถมาถึง

ล้ำ สมัยด้วยระบบสแกนนิ้วมือ และระบบจดจำ ใบหน้า

ทีมช่างมากประสบการณ์

ParkPlus เป็นบริษัทเรื่องจอดรถรายเดียวในไทย 

ที่มีบริษัทประกันภัย รับประกันความเสียหายที่เกิดจากที่จอดรถ



ความปลอดภัย

ความสะดวกสบาย

ค่าใช้จ่ายในการบำ รุงรักษา

การซ่อมบำ รุง

การจอดรถ

การเรียกรถ

เซ็นเซอร์ตรวจจับขนาดรถ

เซ้นเซอร์จับล้อหน้า-หนัง

ข้อจำ กัดเรื่องขนาดรถ

 รายละเอียด

 ตารางสรุป เปรียบเทียบหุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะกับเครื่องจอดรถทั่วไป

 หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ  เครื่องจอดรถทั่วไป
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โครงสร้างหลักอาคาร

น้ำ หนักเครื่องจอดรถ

ความทนทานต่อแผ่นดินไหว

ความทนทานต่ออัคคีภัย

ความเสียหายต่ออุทกภัย

ความเร็วในการทำ งาน

เสียง

ความสั่นสะเทือน

 ตารางสรุป เปรียบเทียบหุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะกับเครื่องจอดรถทั่วไป

 รายละเอียด  หุ่นยนต์จอดรถอัจฉริยะ  เครื่องจอดรถทั่วไป
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METRO
TROLLY

• ระบบ Metro Trolley นั้นเหมาะกับพื้นที่ที่

ค่อนข้างกว้าง พื้นที่ในที่นี้หมายถึงทั้งที่ดิน และตัว

อาคาร หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

• ลิฟท์จะเป็นตัวการจัดส่งรถในแนวตั้ง ส่วน Trol-

ley นั้นจะเป็นตัวการที่จัดส่งรถในแนวนอน 

• สามารถใช้ได้ทั้งในโครงสร้างเหล็ก และ คอนกรีต

Speed

• แนวตั้ง: 30-50 ม./นาที

• แนวนอน: 70 ม./นาที

Motor

• แนวตั้ง: 8 นิ้ว (200 มม.)

• แนวนอน: 3 กิโลวัตต์



METRO
TRANS

• ระบบ Metro Trans นั้นเหมาะสำ หรับอาคาร

จอดรถที่ต้องความจุมากและมีเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง

• ลักษณะเฉพาะของเทคนิคนี้คือการเคลื่อนไหวใน

แนวตั้งและแนวนอนพร้อมกัน

• สามารถใช้ได้ทั้งในโครงสร้างเหล็ก และ คอนกรีต

Speed

• แนวตั้ง: 30-50 ม./นาที

• แนวนอน:  45 ม./นาที

Motor

• แนวตั้ง: 9.2-18.5 นิ้ว

• แนวนอน: 4 กิโลวัตต์



METRO
CL

• ระบบ Metro CL นั้น เหมาะสำ หรับงานที่มีเนื้อที่

ค่อนข้างจำ กัด แต่ไม่จำ กัดความสูง

• ระบบนี้จะเน้นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวใน “แนวตั้ง” 

อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำ หรับการส่งและรับรถใน

ตึกที่ค่อนข้างสูง

• สามารถใช้ได้ทั้งในโครงสร้างเหล็ก และ คอนกรีต

Speed

• แนวตั้ง: 60 ม./นาที

• แนวนอน:  30-50 ม./นาที

Motor

• แนวตั้ง: 22-30 กิโลวัตต์

• แนวนอน: 3 กิโลวัตต์
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