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เพียงขวัญ  ชนะบุญ

หทัยรัตน อิทธิชัยวรกุล 

มินทรลดา อัศวกุลบุรานนท

เเรียน     ทานลูกคาผูมีอุปการคุณและทานผูอานทุกทาน

  คอมแพ็คทูเดยฉบับวันแมแหงชาตินี้ มีเรื่องดีๆ มาฝากอีก

เชนเคยนะคะหลังจากที่มีการผอนคลายของสถานการณโควิค 19 

ในชวงนี้ บริษัท คอมแพ็ค กรุปก็เริ่มมีกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการ

สงเสริมการตลาด เชน คอมแพ็คเบรก สนับสนุนนักแขงสูศึกใน

รายการ Idemitsu Super Turbo 2020 โดยไดใหการสนับสนุน

คุณเกียรติศักดิ์ ชูจร นักแขงรถยนตทางเรียบ ซึ่งปนี้กำหนดชิงชัย 

6  สนาม (หนา 3) 

         และหากมีคำถาม ถามวา “คุณเปนนักขับสายไหนและผาเบรก

แบบใดที่เหมาะกับคุณ” ซึ่งคำตอบไดรอคุณอยูที่หนา 4 – 8  คำตอบ

ที่คอนขางยาวเพราะวามีทั้งการขับข่ีทั่วไปสายซิ่งวิ่งดวยความเร็วสูง 

สายซิ่งวิ่งในสนามแขง บรรทุกหนักทางไกลไกล ขนสงบรรทุกคน 

สายลุยบุกปาฝาดง แตละสายควรใชผาเบรกแบบใดจึงจะเหมาะสม 

โปรดอยาพลาดอานนะคะ

          และ New Model หนา 10 – 11 อัพเดทผลิตภัณฑใหมๆ 

หลายรุนดัวยกันคะ

                                              พบกันใหมฉบับหนาคะ

                                               จรัสศรี  โรจนสกุล
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คอมแพ็ค เบรก สนับสนุนนักแขงสูศึกรายการ 
Idemitsu Super Turbo 2020

     เมื่อเร็วๆ นี้ คุณมินทรลดา อัศวกุลบุรานนท หัวหนาแผนกกิจกรรมและภาพลักษณ บริษัท คอมแพ็ค 
อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด ผูผลิตและจำหนายผาเบรก “คอมแพ็ค” ใหการสนับสนุน คุณเกียรติศักดิ์ 
ชูจร จากรานแสนสุขการยาง ในการแขงขันรถยนตทางเรียบรายการ Idemitsu Super Turbo 2020 รุน 
Pickup Turbo ซึ่งในปนี้กำหนดชิงชัยรวม 6 สนาม แบงออกเปน สนามที่ 1-2-3 ในระหวางวันที่ 18 - 19 
ก.ค.น้ี และสนามท่ี 4-5-6 ในระหวางวันท่ี 29 - 30 ส.ค.น้ี ณ สนามชาง อินเตอรเนช่ันแนล เซอรกิต จ.บุรีรัมย
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    ผาเบรก จัดไดวาเปนอะไหลรถยนตที่ผลิตจากวัสดุแรงเสียดทาน (Friction Material) ที่สงผลตอลอรถของคุณให
หยุดแบบสั่งได นับวาเปนอีกปจจัยสำคัญตอระบบเบรก ซึ่งเปนระบบความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดของรถยนต 
    พฤติกรรมการขับข่ีของคุณเปนแบบไหน แลวคุณควรเลือกผาเบรกยังไงใหเหมาะสมกับการขับข่ีมากท่ีสุด วันน้ีเรามา
หาคำตอบกัน!! 
    กอนหนาน้ีคณุใชผาเบรกอะไร
    กอนการเลือกซ้ือผาเบรก เราขอใหคุณพิจารณาถึงประสิทธิภาพผาเบรกชุดเดิมกอนท่ีคุณจะเปล่ียนมันใหม เนื่องจาก
ความเคยชินในการใชงานของผาเบรกชุดเดิมอาจสงผลตอการใชงานและความรูสึกตอผาเบรกชุดใหมได
    อยางไรก็ตามในการเลือกผาเบรกใหเหมาะกับการขับขี่นั้น กอนอื่นตองรูวาตัวเองมีลักษณะการขับขี่แบบใด เสนทาง
ท่ีใชประจำวันเปนอยางไร พฤติกรรมการเหยียบเบรกเปนแบบไหน ท่ีต้ังคำถามแบบน้ีเพราะการเลือกผาเบรกสักช้ินใหเหมาะ
สมนั้น คุณจะไมสามารถเลือกผาเบรกที่มีประสิทธิภาพ (Performance) ที่ดีที่สุดใหรวมอยูในผาเบรกชุดเดียวได แตใน
ปจจุบันเทคโนโลยีและวัสดุท่ีใชผลิตผาเบรกสามารถทำใหเราได ใกลชิดกับประสิทธิภาพท่ีตองการไดมากข้ึน ดังน้ันเราจะทำ
ใหคุณรูจักตัวเองวามีลักษณะการขับขี่แบบไหน เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกผาเบรกไดตรงกับความตองการ

1. ขับขี่ทั่วไป ใชงานในเมือง
    หากคุณตองขับรถไปกลับระหวางท่ีทำงานและบานทุกวันเปนประจำ ไปหางสรรพสินคา หรือขับในระยะทางใกลๆ  ในเมือง 
โดยการขับข่ีมักใชความเร็วนอยกวาหรือประมาณ 80 กม./ชม. โดยสวนใหญก็จะเจอกับสถานการณรถติดเปนประจำทำ
ให ใชความเร็วไดไมมาก การขับข่ีลักษณะน้ีจะเกิดการเหยียบเบรกบอยๆ ส่ิงท่ีควรคำนึงถึงคือ การเบรกท่ีชวงอุณหภูมิต่ำ, 
การเบรกท่ีไมกอใหเกิดเสียง, การเกิดฝุนดำที่นอย ซึ่งเราก็ไดทำประสิทธิภาพท่ีควรคำนึงมาใหคุณพิจารณากันดังนี้
  • คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน (Mu): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เนื่องจากเบรกในสถานการณการเดินทางจะไมถูก
    ใชงานท่ีอุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ จึงไมสำคัญเทากับสถานการณอื่นๆ
  • ไมเกิดการเฟด (Anti-Fade): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เนื่องจากสถานการณท่ีพบเจอน้ันไมทำใหเบรกมีอุณหภูมิ
    ที่สูง
  • ไมเกิดเสียงรบกวน (Anti-Noise): การพิจารณาระดับที่สูง เพื่อใหคุณขับขี่ไดอยางปราศจากเสียงรบกวน
  • ไมเกิดฝุนดำ (Anti-Dust): การพิจารณาระดับที่สูง เพื่อใหลอรถของคุณมีความสวยงาม ไรฝุนดำเกาะลอ
  • การถนอมจานเบรก (Rotor care): การพิจารณาระดับที่สูง เพื่อใหจานเบรกของคุณมีอายุการใชงานที่ยาวนานและ
    คงความสวยงาม
  • ความทนทาน (Durability): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เนื่องจากสถานการณของคุณน้ันไมไดรับภาระหรือบรรทุก
    ส่ิงของในปริมาณมากหรือน้ำหนักมาก
  • อายุการใชงานของผาเบรก (Life time): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เนื่องจากสถานการณของคุณน้ันไมไดมีการ
    ขับข่ีท่ีใชความเร็วสูงมากนัก และไมไดบรรทุกส่ิงของในปริมาณมาก ผาเบรกก็ควรท่ีจะมีอายุการใชงานท่ีนานพอ เพราะ
    คุณคงตองใชระยะเวลาหลายปในการเปลี่ยนผาเบรก 1 คร้ัง
    ทางคอมแพ็ค เบรก ไดทำการคิดคนผลิตภัณฑที่สามารถตอบโจทยการขับขี่ลักษณะน้ีมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ นั้นก็คือ 
    ผาเบรกคอมแพ็ค รุนพรีโม ซึ่งออกแบบมาเพื่อกลุมผูบริโภคที่ใหความสำคัญเรื่องความปลอดภัยควบคูไปกับการ
    ตอบสนองตอการเบรกท่ีดีเยี่ยม และยังคงไวซึ่งสุนทรียภาพในการขับขี่กับคุณสมบัติเดนในเรื่องลดปญหาเสียงดัง
    ขณะเบรกและฝุนดำติดลอรถยนต
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คุณเปนนักขับสายไหน แลวผาเบรกแบบใดท่ีเหมาะกับคุณ
2. สายซ่ิงว่ิงดวยความเร็วสูง
    

 • คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน (Mu): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากสถานการณของคุณนั้นมักมีความเร็วมาเก่ียวของ 
    คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานตองมีความเสถียรและสูงพอที่จะทำใหการเบรกของคุณปลอดภัยที่สุด
 • ไมเกิดการเฟด (Anti- Fade): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากสถานการณที่พบเจอนั้นไดรับอุณหภูมิที่สูงอยูบอยครั้ง 
    ถาเกิดอาการเฟดหรือเบรกไมอยูก็คงจะไมดี จึงควรจะตองพิจารณาการเฟดเปนพิเศษ
 • ไมเกิดเกิดเสียงรบกวน (Anti- Noise): การพิจารณาระดับที่ต่ำถึงปานกลาง เพื่อใหการขับขี่ของคุณเกิดเสียงรบกวนท่ี
    คุณยอมรับได เนื่องจากคาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานที่สูงมักจะกอใหเกิดเสียงจากการเบรก
 • ไมเกิดฝุนดำ (Anti- Dust): การพิจารณาระดับที่ต่ำถึงปานกลาง เพื่อใหลอรถของคุณมีความสวยงาม ไรฝุนดำเกาะลอ
 • การถนอมจานเบรก (Rotor care): การพิจารณาระดับสูง เพื่อใหจานเบรกของคุณมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
 • ความทนทาน (Durability): การพิจารณาระดับปานกลาง เนื่องจากสถานการณของคุณเริ่มมีการใชงานดวยความรอน
    สูงก็ควรคำนึงถึงความทนทาน
 • อายุการใชงานของผาเบรก (Life time): การพิจารณาระดับปานกลาง เนื่องจากสถานการณของคุณเร่ิมมีการใชงาน
    ดวยความรอน ผาเบรกก็ควรท่ีจะมีอายุการใชงานที่นาน
    ทางคอมแพ็ค เบรก เองไดทำการคิดคนผลิตภัณฑที่สามารถตอบโจทยการขับขี่ลักษณะน้ีมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ นั้นก็คือ 
    ผาเบรกคอมแพ็ค รุนนาโน แม็กซ ซ่ึงจะทำใหคุณม่ันใจทุกคร้ังในการเหยียบเบรกดวย 2 สูตรการผลิตท่ีออกแบบมาเฉพาะ
    กับ Coating สีฟาสำหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล รถยนตเอนกประสงค (MPV) และรถยนตเอนกประสงคสมรรถนะสูง 
    (SUV) และ Coating สีสมสำหรับรถกระบะ, รถกระบะก่ึงเอนกประสงค (PPV) และรถตูโดยสาร

                                           หากคุณเปนผูที่ชื่นชอบความเร็วหรือมีรถยนตท่ีสมรรถนะเครื่องยนตสูง โดยสวน
                                           ใหญผูท่ีชื่นชอบความเร็วมักจะตองการเบรกท่ีทรงพลัง เบรกแบบส่ังไดด่ังใจ ดังน้ัน
                                           ส่ิงที่ควรคำนึงถึงคือ การเบรกท่ีชวงอุณหภูมิสูง คาของสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน
                                           ตองคอนขางสูง จึงจะเหมาะสมตอการขับขี่ บางคนอาจคำนึงถึงการเกิดเสียงดวย 
                                           ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากเนื้อวัสดุที่นำมาผลิต ดังนั้นประสิทธิภาพที่ควรคำนึงมี
                                           ดังนี้

3. สายซ่ิงวิ่งในสนามแขง
    ขึ้นชื่อวาการแขงเลยไมมีอะไรตองกั๊กไว ผูที่ขับขี่ลักษณะนี้เปนที่รูกันวา ชื่นชอบความเร็วตัวจริง ยิ่งแรงยิ่งเร็วเทาไหร 
ย่ิงเราใจ ดังน้ันประสิทธิภาพผาเบรกท่ีเหมาะสมจึงควรทนตอความรอนไดสูงมาก โดยคาทนความรอนควรสูงกวา 500 องศา
เซลเซียสข้ึนไป คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานตองสูงหรือข้ึนกับนักแขงท่ีเลือกตามความตองการในลักษณะการขับข่ีของตนเอง 
ท้ังเร็วท้ังแรงแบบนี้เรื่องฝุนดำและการเกิดเสียงนั้นไมตองคำนึงถึงเลย  ดังนั้นประสิทธิภาพท่ีควรคำนึงมีดังนี้
 • คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน (Mu): การพิจารณาข้ึนกับบุคคล เนื่องจากในการลงสนามแตละคร้ัง นักแขงเองจะตองรูแรง
ในการเหยียบเบรกและระยะเบรกของตนเองอยูแลว ดังนั้นจึงควรเลือกผาเบรกท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานตามลักษณะ
การขับขี่ของตนเอง
 • ไมเกิดการเฟด (Anti- Fade): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากสถานการณการแขงขันที่ใชความเร็วมักจะไดรับอุณหภูมิ
ท่ีสูง ถาเกิดอาการเฟดหรือเบรกไมอยูนั้นก็คงจะไมดี จึงควรจะตองพิจารณาการเฟดเปนพิเศษ
 • ไมเกิดเกิดเสียงรบกวน (Anti- Noise): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เพื่อใหการขับข่ีของคุณเกิดเสียงรบกวนท่ีคุณยอม
รับได เนื่องจากคาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานท่ีสูงมักจะกอเกิดเสียงจากการเบรก
 • ไมเกิดฝุนดำ (Anti- Dust): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เพื่อใหลอรถของคุณมีความสวยงาม ไรฝุนดำเกาะติดลอ
 • การกินจานเบรก (Rotor care): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เพื่อใหจานเบรกของคุณมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
 • ความทนทาน (Durability): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากสถานการณของคุณเร่ิมมีการใชงานดวยความรอนสูงก็ควร
คำนึงถึงความทนทาน
 • อายุการใชงานของผาเบรก (Life time): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เนื่องจากสถานการณของคุณเร่ิมมีการใชงาน
ดวยความรอน ผาเบรกก็ควรท่ีจะมีอายุการใชงานที่นาน
การขับขี่ลักษณะน้ีทางเราไมแนะนำใหนำมาใชบนทองถนนทั่วไป ควรใช ในสนามแขงมากกวา เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ
และคนรอบขาง
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4. บรรทุกหนักทางใกลไกล
                                        หากคุณเปนคนท่ีมีรถยนตไวเพื่อการใชงานบรรทุกโดยเฉพาะไมวาจะเปนพืชผัก ผลไม 
                                        หรืออาหารทะเลท้ังทางใกลและทางไกล การบรรทุกมักมากับน้ำหนักบรรทุกที่มาก
                                        กวารถท่ัวไปต้ังแต 3 ถึง 6 ตันเลยทีเดียว แมแตรถท่ีผานการปรับแตงเพื่อใหสามารถ
                                        รองรับการบรรทุกไดท้ังเสริมแหนบ เปล่ียนเพลาลอย หรือกระท่ังปรับแตงเครื่อง
                                        ยนต ดวยการบรรทุกหนักแบบนี้จะสงผลตอภาระการเบรกของรถที่เพิ่มขึ้นจนทำ
                                        ใหเกิดความรอนจากการเบรกมากกวาปกติ ยิ่งถาขนสงสินคาในเสนทางที่สุดโหด 
                                        เชน ลงเขาทางภาคเหนือดวยแลว ผาเบรกจะยิ่งรับภาระหนักมาก การเลือกซื้อ
                                        ผลิตภัณฑผาเบรกจึงควรคำนึงถึงสูตรการผลิตที่ถูกคิดคนเพื่อการบรรทุกหนัก
                                        และสามารถทนความรอนไดสูง ดังนั้นประสิทธิภาพท่ีควรคำนึงมีดังนี้

 • คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน (Mu): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากสถานการณของคุณนั้นเปนการบรรทุก น้ำหนัก
    บรรทุกจะสงผลตอการเพิ่มภาระใหกับระบบเบรกและสะสมความรอนที่มากขึ้น คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานจึงจำเปน
    ที่จะตองพิจารณาเปนอยางมาก
 • ไมเกิดการเฟด (Anti- Fade): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากสถานการณการบรรทุกมักจะมีการสะสมอุณหภูมิท่ีสูง
    ในระบบเบรก ถาเกิดอาการเฟดหรือเบรกไมอยูก็คงจะไมดี จึงควรจะตองพิจารณาการเฟดเปนพิเศษ
 • ไมเกิดเกิดเสียงรบกวน (Anti- Noise): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เพื่อใหการขับข่ีของคุณเกิดเสียงรบกวนท่ีคุณ
    ยอมรับได เนื่องจากคาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานที่สูงมักจะกอใหเกิดเสียงจากการเบรก
 • ไมเกิดฝุนดำ (Anti- Dust): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เพื่อใหลอรถของคุณมีความสวยงาม ไรฝุนดำเกาะติดลอ
 • การถนอมจานเบรก (Rotor care): การพิจารณาระดับต่ำ เนื่องจากการบรรทุกตองมีการเลือกผาเบรกท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิ
    แรงเสียดทานท่ีสูง อาจจะกอใหเกิดการกินจานเบรกเปนธรรมดา ถาไมตองการใหผาเบรกกินจานเบรกก็ควรพิจารณา 
    เพื่อใหจานเบรกของคุณมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
 • ความทนทาน (Durability): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากการบรรทุกมีการสะสมความรอนสูงก็ควรคำนึงถึงความ
    ทนทาน
 • อายุการใชงานของผาเบรก (Life time): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากการบรรทุกของคุณเริ่มมีการสะสมความ
    รอน ผาเบรกก็ควรท่ีจะมีอายุการใชงานที่นานและในการเปล่ียนผาเบรกแตละคร้ังอาจจะมีคาใชจายที่สูง ก็ควรคำนึง
    ถึงอายุการใชงานดวย
    ทางคอมแพ็ค เบรก ไดทำการคิดคนผลิตภัณฑที่สามารถตอบโจทยการขับขี่ลักษณะน้ีมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ นั้นก็คือ
ผาเบรกคอมแพ็ค รุนดูราแมกซ ท่ีถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อผู ใชงานรถกระบะบรรทุกหนัก ดวยสูตรการผลิต Premium 
Steel ทำใหมีประสิทธิภาพการเบรกที่สูงขึ้น ระยะการเบรกที่สั้นและชวยลดการสึกหรอของการเบรก นอกจากนั้นยังมี
แผนชิมซับเสียง 3 ชั้น เพื่อใหคุณขับขี่ ไดอยางมีความสุขและสนุกกับการขนสง

5. ขนสงบรรทุกคน
    หากคุณเปนผูที่ขับรถสงคนเพื่อการพาณิชยโดยเฉพาะไมวาจะเปนแท็กซี่หรือรถตูก็ตาม มักจะตองการการเบรกแบบ
ส่ังไดแมรถจะติดหรือเรงรีบขนาดไหนก็ขอใหเบรกอยู รวมท้ังตองมีอายุการใชงานท่ีนานเปล่ียนไมบอยและราคาไมสูงมาก
เกินไป ประสิทธิภาพผาเบรกอาจจะคลายกับลักษณะการขับช่ีทั่วไป ดังนั้นประสิทธิภาพท่ีควรคำนึงมีดังนี้
 • คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Mu): การพิจารณาระดับปานกลาง เนื่องจากสถานการณของคุณนั้นเปนการบรรทุก
    ผูโดยสาร น้ำหนักบรรทุกจะสงผลในการเพ่ิมภาระใหกับระบบเบรกและเกิดการสะสมความรอน คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียด
    ทานจึงจำเปนท่ีจะตองพิจารณา
 • ไมเกิดการเฟด (Anti- Fade): การพิจารณาระดับปานกลาง เนื่องจากสถานการณการมีผูโดยสาร การขับข่ีจะเกิดการ
    สะสมความรอนในระบบเบรก ถาเกิดอาการเฟดหรือเบรกไมอยูนั้นก็คงจะไมดีและไมปลอดภัยตอคุณและผูโดยสาร 
    ดังนั้นควรจะตองพิจารณาการเฟด
 • ไมเกิดเกิดเสียงรบกวน (Anti- Noise): การพิจารณาระดับปานกลางถึงสูง เพื่อใหการขับขี่ของคุณเกิดเสียงรบกวน
    ที่คุณยอมรับไดหรือปราศจากเสียง
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 • ไมเกิดฝุนดำ (Anti- Dust): การพิจารณาระดับต่ำ เนื่องจากวัสดุที่ใชผลิตอาจจะกอใหเกิดฝุนดำ แตฝุนที่เกิดนั้นคุณ
    อาจจะยอมรับได
 • การถนอมจานเบรก (Rotor care): การพิจารณาระดับปานกลาง เนื่องจากการบรรทุกที่ตองเลือกผาเบรกที่มีคา
    สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่สูง อาจจะกอใหเกิดการกินจานเบรกเปนธรรมดา ถาไมตองการใหผาเบรกกินจานเบรกก็
    ควรพิจารณา เพื่อใหจานเบรกของคุณมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
 • ความทนทาน (Durability): การพิจารณาระดับปานกลางถึงสูง เนื่องจากการขับขี่ลักษณะนี้มีการสะสมความรอนก็
    ควรคำนึงถึงความทนทาน
 • อายุการใชงานของผาเบรก (Life time): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากการขับขี่ลักษณะนี้ของคุณเริ่มมีการสะสม
    ความรอน ผาเบรกก็ควรที่จะมีอายุการใชงานที่นานและในการเปลี่ยนผาเบรกแตละครั้งอาจจะมีคาใชจายที่สูง ก็ควร
    คำนึงถึงอายุการใชงานดวย
    ทางคอมแพ็ค เบรก ไดทำการคิดคนและออกแบบผลิตภัณฑมาเพื่อผูขับรถโดยสารในประเทศไทยโดยเฉพาะ นั้นก็คือ
ผาเบรกคอมแพ็ค รุนนาโน คอมมูเตอร ซึ่งคัดสรรวัสดุที่ทนทานเปนพิเศษ เพื่อออกแบบผาเบรกใหเหมาะสมกับการใช
งานหนักและขับขี่ดวยความเร็ว เพื่ออายุการใชงานที่ยาวนานควบคูไปกับความปลอดภัยที่สูงดวยการพัฒนาจากขอมูล
การขับขี่จริงทั่วประเทศไทย โดยเครื่องทดสอบระดับสากล

6. สายลุย บุกปาฝาดง

 • คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน (Mu): การพิจารณาข้ึนกับบุคคล เนื่องจากสถานการณการขับข่ีแตบุคคลน้ันก็จะแตกตาง
   กันไป ผูขับจะตองรูแรงในการเหยียบเบรกและสถานการณที่ตองขับขี่อยูแลว ดังนั้นผูขับจะตองเลือกเบรกที่มีคา
   สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานตามลักษณะการขับข่ีของตนเอง
 • ไมเกิดการเฟด (Anti- Fade): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากสถานการณการขับขี่ที่ตองขึ้นเขาลงหวยมักจะไดรับ
    อุณหภูมิที่สูง ถาเกิดอาการเฟดหรือเบรกไมอยูนั้นก็คงจะไมดี จึงควรจะตองพิจารณาการเฟดเปนพิเศษ
 • ไมเกิดเกิดเสียงรบกวน (Anti- Noise): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได แตในความเปนจริงแลวรถของคุณอาจจะปรับ
    แตงเพื่อการขับขี่แบบ Off-road เสียงเครื่องยนตของคุณอาจจะดังจนกลบเสียงเบรกก็เปนได 
 • ไมเกิดฝุนดำ (Anti- Dust): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เนื่องจากการขับขี่ลักษณะน้ี รถของคุณมันจะเปรอะโคลน
    อยูแลว ฝุนดำเกาะลอนิดหนอยคงไมเปนอะไร
 • การถนอมจานเบรก (Rotor care): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เพื่อใหจานเบรกของคุณมีอายุการใชงานท่ียาวนาน
 • ความทนทาน (Durability): การพิจารณาระดับสูง เนื่องจากการขับขี่ลักษณะน้ีมีการสะสมความรอนก็ควรคำนึงถึง
    ความทนทาน
 • อายุการใชงานของผาเบรก (Life time): พิจารณาหรือไมพิจารณาก็ได เนื่องจากสถานการณของคุณน้ันไมหนักมาก 
    ผาเบรกก็ควรท่ีจะมีอายุการใชงานที่นานพอ 
    สุดทายนี้พฤติกรรมการขับขี่ของทานจะสงผลตอการเลือกผาเบรกโดยตรง จึงควรเลือกผาเบรกที่เหมาะสมกับตน
เองใหมากท่ีสุด โดยคุณควรเลือกผาเบรกตามประสิทธิภาพท่ีเราแนะนำและใหคะแนนสูงกอน ดังนี้

หากคุณเปนคนท่ีมีชีวิตติดธรรมชาติ เปนกลุมคนท่ีชื่นชอบขับรถบนเสนทางธรรมชาติ
ท่ีไมมีถนนเรียบหรู ลุยไดทุกท่ีแมกระท่ังลำธาร โดยสวนใหญมักจะตองข้ึนเขาลงหวย 
ดังน้ันรถจะรับภาระมากกวาการขับข่ีแบบท่ัวไป ย่ิงเปนพ้ืนท่ีท่ีตองลุยลงน้ำดวยแลว 
การเลือกผลิตภัณฑผาเบรกควรเลือกผาเบรกท่ีสามารถทนไดทุกสภาวะไมวาจะเปน
ลุยโคลนหรือลงน้ำ ผาเบรกตองใชงานไดดี
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งบประมาณของคุณ
    จากท่ีไดบอกไปแลวในหัวขอ เรื่องวัสดุ คุณจะเห็นไดวาในแตละประเภทของวัสดุผาเบรกมีราคาท่ีแตกตางกัน อันเนื่อง
มาจากตนทุนวัสดุแตละชนิด นอกจากนี้ คุณจำเปนที่จะตองคำนึงถึงงบประมาณที่คุณมี และเลือกผาเบรกใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของคุณมากท่ีสุด ดังที่เราไดแนะนำไปในหัวขอที่ผานมา
    เพราะเราคือ Compact Brake ผูเชี่ยวชาญดานเบรกจึงรังสรรคผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑดวยความใสใจและความ
เขาใจของผู ใชงานจริงมาโดยตลอด เพื่อความปลอดภัยในตัวทานและครอบครัว
  บทความกอนหนา ส่ิงที่ควรรูกอนตัดสินใจเลือกซื้อผาเบรก ตอนที่ 2
ติดตามเรื่องราวของเราไดที่ https://www.facebook.com/CompactBrake
เลือกซื้อผาเบรกกับผูเชี่ยวชาญไดที่ https://www.compact-brake.com



เบรกอึด ถึกงานลุย ทนความร้อนสูง
เบรกส้ันไม่กินจาน  ใช้งานได้นานกว่าเดิม

มีซิม     ช้ัน เพื่อชวยซับเสียง
ขณะเบรก

แผนเหล็กคุณภาพสูง
นวัตกรรมเน้ือผาเบรก

เเข็งเเรง ทนทาน ทุกการเบรก

เทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน
Y GROOVE เทคโนโลยี

ผารองเนื้อผาเบรกรูปตัว Y 
เพื่อชวยในการระบายฝุน, น้ำและความรอน

  คอมแพ็คดูราแม็กซเปนผาดิสกเบรกที่ออกแบบ และ
พัฒนาสำหรับผูใชรถกระบะบรรทุกหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะ
และใชสูตรการผลิต Premium Steel ทำใหมีประสิทธิภาพการ
เบรกที่สูงทำใหมีระยะการเบรกท่ีส้ันและมีเทคโนโลยีของแผน
ชิมซับเสียง 3 ช้ัน จากประเทศสวีเดน เมื่อใชงานไประยะหน่ึง
จานเบรกยังเรียบเนียนไมกินจานเบรกเปนริ้วเปนรอยและมีอายุ
การใชงานที่ทนทานนานกวาเดิม

 1. Premium Steel Formulation for high stopping 
performance
นวัตกรรมเนื้อผาเบรก แข็งแรง ทนทานประสิทธิภาพการเบรกสูง
2. Thermal Scorched 
ปรับผิวหนาผาเบรกเพื่อใหพรอมใชงานตั้งแตครั้งแรกที่ใชผาน
กระบวนการปรับสภาพผิวหนาผาดิสกเบรก 100% ดวยกระบวน
การ Thermal Scorched สงผลใหหนาผาดิสกเบรกพรอม
ใชงานและมีประสิทธิภาพสูงต้ังแตติดตั้งใชงานครั้งแรกและคง
ความสม่ำเสมอในทุกชวงของการใชงาน

3. Excellent rotor care 
– ปกปองจานเบรกของคุณหลังจากการใชงานผานการทดสอบที่
กำหนดรูปแบบการจำลองการขับขี่ของกระบะบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ,ความเรียบของจานดิสกเบรกและ
การถายเทฟลมจากผาเบรกเคลือบไปยังผิวหนาจานดิสกเบรกไดอยาง
มีประสิทธิภาพทำใหจานดิสกเบรกมีความเรียบที่ดีหลังจากการใชงาน
หนัก
4. Y Groove Technology –ผารองรูปตัว Y เพื่อใหการระบายมี
ประสิทธิภาพสูง
4.1 Improving Dust Circulation –เพื่อเพิ่มการระบายฝุน
4.2 Dispersing the Water While Driving on Wet Condition 
–เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ในกรณีที่ลุยผานน้ำหรือฝนตก
4.3 Decreasing Brake Pads Temperature 
–เพื่อเพิ่มการระบายความรอนที่อุณหภูมิสูง ทำใหผาเบรกระบาย
ความรอนไดรวดเร็ว
5.  Backing Plate 
แผนเหล็กคุณภาพสูง
6.  Multilayer Anti-Squeal Shim Technology
– ผาดิสกเบรกดูราแม็กซทุกรุนมีการติดตั้งประกอบแผนชิมซับเสียง 
3 ช้ันท่ีออกแบบพิเศษดวยวัสดุเฉพาะท่ีมีความทนทานและความยืดหยุน
ท่ีอุณหภูมิสูงเพื่อปองกันการเกิดเสียงและการส่ันสะเทือนจากการเบรก
โดยเปนเทคโนโลยีที่นำเขามาจากประเทศสวีเดน
7. Recommended for heavy duty usage    
 - เหมาะสำหรับรถกระบะบรรทุกหนัก
8. 100% Copper-Free 
 - 100% สูตรการผลิตที่ไมมีสวนผสมของทองแดงเทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน

จุดเดนของคอมแพ็คดูราแม็กซ จุดเดนของคอมแพ็คดูราแม็กซ จุดเดนของคอมแพ็คดูราแม็กซ The Features and Benefits are
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STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

PJ-410M FT/A COASTER 4.0 ปี 2019 - ON

PJ-772MC ISUZU D-MAX 1.9, 3.0 HI-LANDER ปี 2019 - ON F

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

PJ-410M

PJ-772MC

PJ-839MC

OCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

T/A COROLLA ALTIS 1.6 G, 1.8 GR SPORT ปี 2019 – ON
T/A COROLLA ALTIS HYBRID ปี 2019 – ON
T/A COROLLA ALTIS LIMO ปี 2019 - ON

FPJ-839MC

ISUZU D-MAX 1.9, 3.0 SPARK, CAB4, V-CROSS, 
CAB CHASSIS ปี 2020-On  FPJ-773MC

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

PJ-773MC
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PJ-840C

SUZUKI ERTIGA 1.5 GL, GX ปี 2019 - ON FPM-1386MC

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

SUBARU FORESTER  2.0I-L MY19 ปีี 2019
SUBARU FORESTER  2.0i-S MY19 ปี 2019
SUBARU FORESTER  2.0i-S ES MY19 ปี 2019

FPJ-2045M

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

PJ-2045M

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

T/A COROLLA ALTIS 1.8 GR SPORT ปี 2019 - ON
T/A COROLLA ALTIS HYBRID ปี 2019 - ON RPJ-840C

CK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REA

T/A COROLLA ALTIS 1.6 G ปี 2019 - ON
T/A COROLLA ALTIS LIMO ปี 2019 - ON RPJ-842MC

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

PJ-842MC

PM-1386MC

OCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-RE
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