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Compact Brake continue to develop racing

brake pads by starting to test with meeting of Car Club 2020

Recently, Mr. Peera Issaraphithakkul, a Manager of Business Development and Image of
Compact International (1994) Co., Ltd., who sponsoring a meeting of car club and give an
honor to award for those who won the competition of Superclub Supercompact 2020. Besides
this field will be the competition of Super Lab and 2 Drivers 1 Hour it is also added Super
Racer to enhance fun and continue a friendship between all car clubs to be stronger. In
addition, Compact Brake by engineer teams from Brake Development and Testing Center has
brought braking efficiency testing machine to collect data of racing cars that used in actual
racing to develop the formula for producing brake pads for racing cars especially which such
an event held on 18 October 2020 at Bira International Circuit, Chonburi Province

Compact Brake continue to develop racing

brake pads by starting to test with meeting of Car Club 2020

For this Superclub Supercompact 2020, it continues to emphasize a competitive style that
continue a friendship for safety driving between the participating Car Club members by
warming up with a caravan from Toyota Vios Club which are deemed to give an opportunity
to members in these clubs to have real driving experience on the field and to be the first step
in becoming a professional racer in the future. For this year, a competitive style is still
emphasized Super Lap and 2 Drivers 1 Hour, which Car Club participating in an activity
namely; Tum auto brake club, NP Tire racing car club, Fortron P7Carbon civic fd club race,
Lancer EX. racing circuit & friend club, Mos lubricant - New driver, Make me racing by
Maeklong's garage and 7 Black speed race. Followed by a new competitive style that
constantly elevates fun which is Super Racer, by using Rolling Start to catch time at every
15-minute race. And the most important for this field, Compact Brake by engineer teams from
Brake Development and Testing Center has brought braking efficiency testing machine to
collect data of racing cars that used in actual racing to develop the formula for producing
brake pads for racing cars especially. Expected to start selling such products within next year.

Brake with Gold

Asia Compact Co., Ltd., congratulates of lucky winner and dealer shops who received
a reward from participating in fun activities "Brake with Gold" which is a campaign organized
by Compact Brake to replace thank you to customers who giving trust over the past time.
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Brake with Gold

Compact Brake thank you to all dealer and buyers of compact brake products who
participant in the activity "Brake with Gold" in this time and meet again in the next opportunity
from Compact Brake.
Can follow news and good activities from Compact Brake at www.compact-brake.com and
Facebook: Compact Brake

เบรกอึด ถึกงานลุย ทนความร้อนสูง
เบรกสั้นไม่กินจาน ใช้งานได้นานกว่าเดิม

มีซิม
นวัตกรรมเนื้อผาเบรก
เเข็งเเรง ทนทาน ทุกการเบรก

Y GROOVE เทคโนโลยี

ผารองเนื้อผาเบรกรูปตัว Y
เพื่อชวยในการระบายฝุน, น้ำและความรอน

คอมแพ็คดูราแม็กซเปนผาดิสกเบรกที่ออกแบบ และ
พัฒนาสำหรับผูใชรถกระบะบรรทุกหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะ
และใชสูตรการผลิต Premium Steel ทำใหมีประสิทธิภาพการ
เบรกที่สูงทำใหมีระยะการเบรกที่สั้นและมีเทคโนโลยีของแผน
ชิมซับเสียง 3 ชั้น จากประเทศสวีเดน เมื่อใชงานไประยะหนึ่ง
จานเบรกยังเรียบเนียนไมกินจานเบรกเปนริ้วเปนรอยและมีอายุ
การใชงานที่ทนทานนานกวาเดิม

จุดเดนของคอมแพ็คดูราแม็กซ The Features and Benefits are
1. Premium Steel Formulation for high stopping
performance
นวัตกรรมเนื้อผาเบรก แข็งแรง ทนทานประสิทธิภาพการเบรกสูง
2. Thermal Scorched
ปรับผิวหนาผาเบรกเพื่อใหพรอมใชงานตั้งแตครั้งแรกที่ใชผาน
กระบวนการปรับสภาพผิวหนาผาดิสกเบรก 100% ดวยกระบวน
การ Thermal Scorched สงผลใหหนาผาดิสกเบรกพรอม
ใชงานและมีประสิทธิภาพสูงตั้งแตติดตั้งใชงานครั้งแรกและคง
ความสม่ำเสมอในทุกชวงของการใชงาน

ชัขณะเบรก
้น เพื่อชวยซับเสียง

แผนเหล็กคุณภาพสูง

เทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน
3. Excellent rotor care

– ปกปองจานเบรกของคุณหลังจากการใชงานผานการทดสอบที่
กำหนดรูปแบบการจำลองการขับขี่ของกระบะบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ,ความเรียบของจานดิสกเบรกและ
การถายเทฟลม จากผาเบรกเคลือบไปยังผิวหนาจานดิสกเบรกไดอยาง
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 ชัน้ ทีอ่ อกแบบพิเศษดวยวัสดุเฉพาะทีม่ คี วามทนทานและความยืดหยุน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู เพื่อปองกันการเกิดเสียงและการสัน่ สะเทือนจากการเบรก
โดยเปนเทคโนโลยีที่นำเขามาจากประเทศสวีเดน

7. Recommended for heavy duty usage
- เหมาะสำหรับรถกระบะบรรทุกหนัก

เทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน

8. 100% Copper-Free

- 100% สูตรการผลิตที่ไมมีสวนผสมของทองแดง

คอมแพ็คเบรกไดเพิ่มชองทางการติดตอและรับขอมูลขาวสารในรูปแบบใหม

เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการกับลูกคา 3 ชองทางดังนี้

PJ-619MC

STOCK NO.
PJ-619MC

MODEL
HONDA ACCORD 1.5 TURBO (CV) [Gen 10] »‚ 2019-On
HONDA ACCORD 2.0 HYBRID (CV) [Gen 10] »‚ 2019-On

FRONT-REAR
(F/R)
R

PJ-631MC

STOCK NO.
PJ-631MC

MODEL
HONDA ACCORD HYBRID 2.0 (CV) [Gen 10] »‚ 2019-On

FRONT-REAR
(F/R)
F

PJ-611MC

STOCK NO.

MODEL

FRONT-REAR
(F/R)

PJ-611MC

SUZUKI CARRY 1.5 »‚ 2019-On

F

PE-1196C

STOCK NO.

MODEL

FRONT-REAR
(F/R)

PE-1196C

MORRIS GARAGES HS 1.5 C, D ,X »‚2019-On

F

PJ-1732MC

STOCK NO.
PJ-1732MC

MODEL

FRONT-REAR
(F/R)

MAZDA 3 2.0 C, S, SP »‚ 2019 - On

F

PJ-9269M

STOCK NO.
PJ-9269M

MODEL
NISSAN ALMERA 1.0 (N18) [Gen4] »‚2020-On

FRONT-REAR
(F/R)
F

คอมเเพ็ครุน

อึ ด ทุ ก งานถึ ก ทนนาน

