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เปิดโลกของการใช้งานในแบบมืออาชีพ ในการทำเครือ่ งกล, ทำหุน่ ยนต์, รถหุน่ ยนต์, แขนกล ด้วย SERVO MOTOR จาก อีทที ี

คุณสามารถทำหรือสร้างระบบเครือ่ งกลต่างๆ แขนกล,หุน่ ยนต์ ต่างๆ ได้เองโดยง่าย ด้วยระบบ SERVO MOTOR ไม่ตอ้ งออกแบบในส่วนทด
เกียร์ ส่วนควบคุมต่างๆ ใช้สญ
ั ญาณเพียง 1 เส้น ในการควบคุม รวมทัง้ ในเรือ่ งของแรงบิด แรงยก โดยมีให้เลือกได้ตง้ั แต่ 2.3 Kg-CM ถึง
26.50 Kg-CM ไม่ตอ้ งกลัวเรือ่ งมีแรงบิดแรงยกไม่พออีกแล้ว ...
SERVO MOTOR ... คือ มอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง DC MOTOR ทีถ่ กู ประกอบร่วมด้วยชุดเกียร์ และส่วนควบคุมต่างๆ ไว้ในโมดูลเดียวกัน
โดยจะมีสญ
ั ญาณใช้งาน 1 เส้น และอีก 2 เส้น เป็น VCC และ GND เท่านัน้ ซึง่ สามารถควบคุมให้ตวั SERVO MOTOR หมุนซ้าย หรือ
ขวาได้ +90 องศา - 90 องศา (180 องศา) โดยสามารถสัง่ งานในการหมุนให้หมุนไปได้ตามองศาต่างๆทีต่ อ้ งการ ได้ดว้ ยตัวของ SERVO
MOTOR เอง เช่น ต้องการหมุน 1 องศา หรือ 15 องศา ก็ได้ ไม่ตอ้ งมีสว่ นควบคุม หรือ SENSOR ใดๆ ส่งกลับมาตรวจสอบอีก ทำให้งา่ ย
และสะดวกในการนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้จริง ...
• การควบคุมการทำงานของ SERVO MOTOR ทำได้โดยการป้อนสัญญาณความกว้างของพัลส์ให้กบั ตัว SERVO MOTOR ซึง่ จะได้ทศิ ทางการหมุนและตำแหน่งของการหมุน
• สามารถใช้งานกับไฟ DC ได้ 4 - 6 VOLT, หมุนได้ 180 องศา และสามารถปรับแต่งตัว SERVO MOTOR ให้สามารถหมุนได้รอบตัว ( 360 O ) ก็ได้ เช่น ทำเป็นชุดล้อรถหุน่ ยนต์
• ขัว้ ต่อจะเป็นแบบมาตรฐาน ขัว้ JR TYPE
• มีจำหน่ายในเวลานีด้ ว้ ยกันอยู่ 14 แบบ ด้วยกัน เป็นของบริษทั GWS และของบริษทั FUTABA รุน่ S3003
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GWS รุ่น S35/STD/JR
(A-MO-M-00111)
เป็นรุน่ ทีส่ ามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา
ราคา * 640.GWS รุ่น MICRO/STD/JR (A-MO-M-00007)
เป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กนํ้าหนักเบา
ราคา * 790.(A-MO-M-00005)
เป็นรุ่นมาตรฐานใช้งานทั่วไป
ราคา * 640.GWS รุ่น S03N/STD/JR
GWS รุ่น S03NXF/STD/JR (A-MO-M-00044)
เป็นรุ่นที่มี SPEED เร็วแต่จะมีแรงบิดตํ่ากว่า S03N
ราคา * 640.GWS รุ่น S03T/STD/JR
(A-MO-M-00006)
เป็นรุ่นมาตรฐานแต่จะมีแรงบิดสูงกว่า S03N
ราคา * 640.GWS รุ่น S03T/2BB/J
(A-MO-M-00073)
เป็นรุ่นขนาดเดียวกับ S03T มีจุดหมุนเป็น Ball Bearings
ราคา * 790.GWS รุ่น S03T/2BBMG/J (A-MO-M-00074)
เป็นรุ่นมีจุดหมุนเป็น Ball Bearings และเฟืองในเป็นโลหะทองเหลือง ราคา * 890.GWS รุ่น S03TXF/STD/JR (A-MO-M-00045)
เป็นรุ่นที่มี SPEED เร็วแต่จะมีแรงบิดตํ่ากว่า S03T
ราคา * 640.(A-MO-M-00008)
เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมีแรงบิด 13 Kg-CM
ราคา * 990.(A-BK-P-00097)
GWS รุ่น S04/BBM/JR
ราคา * 40.GWS รุ่น S666/FET/STD (A-MO-M-00127)
เป็นรุ่นที่ใหญ่ที่มีแรงบิด 22Kg-CM
ราคา * 1,490.GWS รุ่น S677 2BB/MG (A-MO-M-00116)
เป็นรุ่นมีจุดหมุนเป็น Ball Bearings และเฟืองในเป็นโลหะทองเหลือง แรงบิด 26.50Kg-cm ราคา * 1,890.เป็นรุน่ ทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ นํา้ หนักเบา 5.4g
ราคา * 1,050.GWS รุ่น PICO/STD/JR (A-MO-M-00023)
GWS รุ่น MICRO/2BBMG/JR
(A-MO-M-00037)
เป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กนํ้าหนักเบา, ชุดเกียร์เป็นแบบโลหะ
ราคา * 990.FUTABA รุ่น S3003
(A-MO-Y-00025)
เป็นรุ่นมาตรฐานของ FUTABA มีแรงบิด 4.1 kg-CM
ราคา * 640.-

• STD = Oiliness Bearing 2BB = 2 Ball Bearings
MG = Metal Gear With Ball Bearings NMG = 2BBMG
ชุด GEAR SET สำหรับเป็นอะไหล่สำหรับ SERVO MOTOR GWS จาก อีทที ี ในการใช้งาน ถ้าเกิดการชำรุดของระบบ GEAR ภายในตัว SERVO MOTOR ก็สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้
เองแล้ว มีจำหน่าย 4 รุน่

1. GWS05/GS

* 90.- 2. GWS04BBM/GS

* 180.- 3. GWS MICRO/GS

* 90.- 4. GWS 605/GS

ในชุดประกอบด้วย ตัวเฟือง GEAR 4 ตัว ในชุดประกอบด้วย ตัวเฟือง GEAR 4 ตัว ในชุดประกอบด้วย ตัวเฟือง GEAR 4 ตัว
ใช้กบั SERVO MOTOR GWS
ทีใ่ ช้อยูใ่ นตัว SERVO MOTOR
โดยเป็นเฟืองเหล็ก 1 ตัว
รุน่ MICRO/STD
ใช้กบั SERVO MOTOR GWS รุน่
ใช้กบั SERVO MOTOR GWS รุน่
S03N/S03T/S03NXF/S03TXF
S04BBM
(A-MO-M-00072)
(A-MO-M-00070)
(A-MO-M-00071)
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* 240.-

ในชุดประกอบด้วย ตัวเฟือง GEAR 4 ตัว
ใช้กบั SERVO MOTOR GWS รุน่
S666/STD/JR
(A-MO-M-00091)

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

