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Why does brake noise occur even if lightly touch?

Compact Brake opens house to show the success of TIME programe #4 
That go forward to develop students' capability.



Compact Brake opens house to show the success of TIME programe #4 
That go forward to develop students' capability.

      Mr. Kasem Issaraphithakkul, Managing Director and Mr. Meechai Sriwiboon, Technical 
Director of Compact International (1994) Co., Ltd., welcomed the management team from 
Mahidol University led by Clinical Prof.Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D., Chairman 
of Mahidol University Council and the management team from National Science and Technology 
Development Agency (NSTDA), led by Dr. Thitapha Smitinont, Executive Vice President of 
NSTDA, on the occasion of visiting for works and success of Total Innovation Management 
Enterprise or TIME programe, as well as discussing a guideline to accept students to join
the programe #4 also comment  their share opinion about roles and duties of each sector, 
on 4 September at Compact International (1994) Co., Ltd., Petchaburi Province



Compact Brake opens house to show the success of TIME programe #4 
That go forward to develop students' capability.

     Total Innovation Management Enterprise or TIME programe was built to develop programme 
that meet needs and enhance competitiveness of industrial sector with science and innovation. 
As well as creating a working form that contributes to the transfer, exchange, creation and 
utilization of knowledge, leading to enhancing competitiveness of the country, which Compact 
International (1994) Co., Ltd., has been involved in such programme since the beginning.
By providing an opportunity for students to study in master's degree while working full-time
in the establishment, along with providing learning and skills training based on the process
of developing personnel with knowledge of innovation management for industrial sector in 
the establishment. Which in the past, many students were interested in participating in 
a programe with the company, and some students who graduated from this programe, will 
back to work at the company and ready to work immediately.



Why does brake noise occur even if lightly touch?

In a case that you touched brake lightly. It means that the force from brake will also be 
less, causing the vibration to other parts in brake system easily and then brake noise will occur.

Causes:
1. There are some parts in brake system which are not installed properly (break, not fit). 
2. Movement of slide axis or brake piston is bad or cannot work completely, will cause the 
surface of rotor and brake pad cannot be attached properly and then brake noise will occur.

Solutions:
You should check, address or fix all parts in brake system which can move such as slide axis, 
brake spring, brake piston, brake pad, etc.

Incompletion of parts in brake system

xxx

Tear of piston rubber around brake 
piston which can happen in case 

of installing brake pads unskilled or 
worn out parts due to its life time.

Rust stains built into slide axis of caliper, 
causing imperfection in movement.

Rust stains inside piston, 
resulting in brake system not 
working with full performance.



เบรกอึด ถึกงานลุย ทนความร้อนสูง
เบรกส้ันไม่กินจาน  ใช้งานได้นานกว่าเดิม

มีซิม     ช้ัน เพื่อชวยซับเสียงขณะเบรก

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





PJ-948M

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

HONDA CIVIC 1.8 E,E (NAVI) ปี2012 - 2015
HONDA CIVIC 2.0 EL NAVI ปี2012
HONDA CIVIC 2.0 ES NAVI ปี2013 - 2015
HONDA CIVIC 2.0 EL ปี2014 - 2015

FPJ-948M

MORRIS GARAGES ZS EV ปี2020
MORRIS GARAGES HS 1.5 C, D ,X ปี2019-On
MORRIS GARAGES ZS 1.5 C Plus,D Plus,
X Plus ปี2020 - On

RPE-1197MC

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

PE-1197MC
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