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ขอแสดงความยินดีกับ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ที่สามารถคว้าอันดับที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ที่สามารถคว้าอันดับที่ 1 
ในรายการ B-Quick Super Series 2022 ในรายการ B-Quick Super Series 2022 

คอมแพ็คเบรกให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Go Green Rallyคอมแพ็คเบรกให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Go Green Rally
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    คอมแพ็คทู เดย์ฉบับนี ้ม ี เร ื ่องราวดีๆ มาฝากอีกเช ่นเคยนะคะ

     คอมแพ็คขอแสดงความยินดีกับ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา หมายเลข 36 

จาก Aurora Ford Thailand Racing Team ในการแข่งขันรถยนต์ทาง

เรียบที ่ใหญ่ที ่สุดในอาเซียนกับรายการ B-Quick Thailand Super

Series 2022 รุ่น Thailand Super Pickup Class B (หน้า 3-4)

     นอกจากนี้คอมแพ็คได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Go Green 

Rallyคาราวานบุญ จัดขึ ้นโดยนิตยสาร Green Life Plus ในโอกาส

ครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งนิตยสาร (หน้า 5)

     สำหรับ Compact Family Club EP.3 "นุ่น - สาวิตรี กวางแก้ว"

Compact Fami ly Club EP.4 "บอล - วรกานต ์ เลอส ิทธ ิศ ักด ิ ์" 

C ompa c t  F am i l y  C l u b  EP . 5  " เ ส ก  -  ช ิ ตพล  กว า ง แ ก ้ ว "

Compact Family Club EP.6 “หนึ่ง - ชานนท์ รจนา” อีกหนึ่งสมาชิกใน

ครอบครัว Compact Brakes (หน้า 6-13)

    สุดท้ายน้ีพบกับ Tiktok “ช่างแชร์” จะมาแชร์ความรู้ 4 เร่ืองด้วยกัน ได้แก่

“การเปลี ่ยนผ้าเบรกจำเป็นต้องเปลี ่ยนพร้อมกันทั ้ง 4 ล้อหรื ิอไม่” 

“อาการเบรกแตกเกิดจากสาเหตุใด” “การเหยียบเบรกลึกขึ้นกว่าเดิมเกิด

จากสาเหตุใด” “จานเบรกขึ้นสนิมเกิดขึ้นจากสาเหตุใด” อย่าลืมกดติดตาม

ได้ท่ี : https://www.tiktok.com/@compactbrakes 

พบกันใหม่ฉบับหน้า
หทัยรัตน์ อิทธิชัยวรกุล

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและท่านผู้อ่านทุกท่าน
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ขอแสดงความยินดีกับ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ที่สามารถคว้าอันดับที่ 1 
ในรายการ B-Quick Super Series 2022 

คอมแพ็คเบรกให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Go Green Rally
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คอมแพ็คเบรกขอแสดงความยินดีกับ หน่ึง - ชานนท์ รจนา ที่สามารถคว้าอันดับที่ 1 คอมแพ็คเบรกขอแสดงความยินดีกับ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ที่สามารถคว้าอันดับที่ 1 
ในรายการ B-Quick Thailand Super Series 2022 ในรายการ B-Quick Thailand Super Series 2022 

       บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล(1994) จำกัด ผูผลิตและจำหนายผาเบรกบริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล(1994) จำกัด ผูผลิตและจำหนายผาเบรกภายใตแบรนด “คอมแพ็ค” ภายใตแบรนด “คอมแพ็ค” 

ขอแสดงความยินดีกับ หนึ่ง - ชานนท รจนา หมายเลข 36 ขอแสดงความยินดีกับ หนึ่ง - ชานนท รจนา หมายเลข 36 จาก Aurora Ford Thailand Racing Team ในการจาก Aurora Ford Thailand Racing Team ในการ

แขงขันรถยนตทางเรียบที่ใหญที่สุดแขงขันรถยนตทางเรียบที่ใหญที่สุดในอาเซียนกับรายการ B-Quick Thailand Super Series 2022 รุน Thailand ในอาเซียนกับรายการ B-Quick Thailand Super Series 2022 รุน Thailand 

Super Super Pickup Class B ดวยความมุงมั่นและทุมเทพัฒนารถใหสมบูรณ จนสามารถควาPickup Class B ดวยความมุงมั่นและทุมเทพัฒนารถใหสมบูรณ จนสามารถควาอันดับที่ 1 ในการแขงขั้นอันดับที่ 1 ในการแขงขั้น

ทั้ง 2 สนาม (Race3-4) มาครองอยางดุเดือด โดยการแขงขันทั้ง 2 สนาม (Race3-4) มาครองอยางดุเดือด โดยการแขงขันดังกลาวมีขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2565ดังกลาวมีขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2565

ณ สนามชาง อินเตอรเนช่ันแนล เซอรกิต จ.บุรีรัมย ณ สนามชาง อินเตอรเนช่ันแนล เซอรกิต จ.บุรีรัมย ติดตามใหกำลังใจและเชียรนักแขงของ Compact Family Club ติดตามใหกำลังใจและเชียรนักแขงของ Compact Family Club 

ในสนามถัดไปวันที่ 29-30 ตุลาคม ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.บุรีรัมยในสนามถัดไปวันที่ 29-30 ตุลาคม ณ สนามชาง อินเตอรเนช่ันแนล เซอรกิต จ.บุรีรัมย



คอมแพ็คเบรกขอแสดงความยินดีกับ หน่ึง - ชานนท์ รจนา ที่สามารถคว้าอันดับที่ 1 คอมแพ็คเบรกขอแสดงความยินดีกับ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ที่สามารถคว้าอันดับที่ 1 
ในรายการ B-Quick Thailand Super Series 2022 ในรายการ B-Quick Thailand Super Series 2022 
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คอมแพ็ค ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Go Green Rallyคอมแพ็ค ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Go Green Rally

    เมื่อ    เมื่อวันท่ี วันท่ี 10 - 11 10 - 11 ก.ย. ก.ย. ที่ผ่านมา คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์ ที่ผ่านมา คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์ 

รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนารองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์ บริษัท คอมแพ็ค ธุรกิจและภาพลักษณ์ บริษัท คอมแพ็ค 

อินเตอร์เนชั ่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอินเตอร์เนชั ่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรกผ้าเบรก

คอมแพ็ค ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Go Green Rally คอมแพ็ค ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Go Green Rally 

คาราวานบุญคาราวานบุญจัดขึ ้นโดยนิตยสาร Green Life Plus ในโอกาสจัดขึ ้นโดยนิตยสาร Green Life Plus ในโอกาส

ครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งนิตยสารซ่ึงได้ร่วมมอบครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งนิตยสารซึ่งได้ร่วมมอบของใช้ที่จำเป็นและของใช้ที่จำเป็นและ

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนการ

ศึกษาศึกษาเด็กตาบอดเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จ.เพชรบุรี ก่อนจะเดินทางพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จ.เพชรบุรี ก่อนจะเดินทาง

ไปยังอุทยานไปยังอุทยานราชภักดิ ์ สถานที ่ท่องเที ่ยวและแหล่งราชภักดิ ์ สถานที ่ท่องเที ่ยวและแหล่งเรียนรู ้ทางเรียนรู ้ทาง

ประว ัต ิศาสตร ์ เพ ื ่อประว ัต ิศาสตร ์ เพ ื ่อกราบไหว ้พระบรมราชาน ุสาวร ีย ์ของกราบไหว ้พระบรมราชาน ุสาวร ีย ์ของ

พระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองคพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ ์ ก่อนปิดท้ายกิจกรรมร่วมรับก่อนปิดท้ายกิจกรรมร่วมรับ

ประทานอาหารเย็นและมอบของรางวัลประทานอาหารเย็นและมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีภายในงานให้กับผู้โชคดีภายในงาน
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     มารู้จักนุ่น - สาวิตรี กวางแก้ว จาก บริษัท เชียงใหม่ออโต้ไทร์ จำกัด เข้าวงการมอเตอร์สปอร์ต 

โดยเร่ิมจาก Gymkhana เป็นการแข่งขันแบบหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางจะต้องใช้เบรกและคันเร่งที่สัมพันธ์กัน

ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน Gymkhana ในระดับภาคเหนือรุ่นเลดี้จนได้แชมป์ และได้ไปแข่งในระดับประเทศไทย

ในรายการ SGTC ชนะในรุ่นเลดี้และได้เป็นตัวแทนของทีมไทยแลนด์ไปแข่งในระดับเอเชีย รายการ AAGC 

และได้รางวัลรองชนะรุ่นเลดี้รวมถึงได้รางวัลประเภททีมของทีมไทยแลนด์ชนะท่ี 1 



Compact Family Club EP.3 "นุ่น - สาวิตรี กวางแก้ว" Noon Savitree Kwangkaew chiang mai auto tire
สาวสวยเพียงหนึ่งเดียวจาก Compact Family Club กับ "นุ่น - สาวิตรี กวางแก้ว" นักแข่งสาวมากฝีมือท่ีคว้าแชมป์มาแล้วทั้งในระดับประเทศและอาเซียน 
ที่วันนี้จะมาเล่าถึงจุดเร่ิมต้นของการก้าวเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตและความเหมือนที่แตกต่างระหว่างการแข่งขันแบบ GYMKHANA และ CIRCUIT
#CompactFamilyClub #CompactBrakes #TrustinQuality #TrustinCompact #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่ง
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https://www.facebook.com/CompactBrake/videos/441159074069381ติดตามรับชมได้ที่:

กาวเขาสูการแขงขันเซอรกิตกาวเขาสูการแขงขันเซอรกิต

    การก้าวเข้าสู่การแข่งขันเซอร์กิตครั้งแรก คือ รายการ Super turbo รุ่นเลดี้ มีคะแนนเก็บประจำปีได้ที่ 1 

และ ในปี 2021 เข้าสู่รายการ Toyota Vios lady one make race และ ในปี 2022 จะลงแข่งในรุ่น Vios lady ต่อ

ซึ่งรถที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องให้ความสำคัญในการเซ็ตรถ โดยเฉพาะเรื่องของผ้าเบรกเราต้องใช้ผ้าเบรกที่ 

เบรกอยู่ เบรกปลอดภัยและระยะเบรกสั้น และในการแข่งขันก็ได้เลือกใช้ผ้าเบรกคอมแพ็คเพราะมั่นใจในคุณภาพ 

ทั้งในการแข่งขันและการใช้งานจริงจึงจะทำให้ประความสำเร็จในการแข่งขัน 

    สำหรับร้านเชียงใหม่ออโต้ไทร์ เป็นศูนย์บริการรถยนต์ ช่วงล่าง เบรก ล้อแม๊ก ยางรถยนต์ น้ำมันเครื่อง 

และได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผ้าเบรกคอมแพ็ค ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับที่ดี และกลับมาเปลี่ยนซ้ำในยี่ห้อเดิม  
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    วันนี ้คุณบอลจากร้าน SRT Service Racing Shop เป็นทั ้งนักแข่ง, ผู้จัดการทีมและเจ้าของ

ศูนย์บริการรถยนต์ เริ ่มต้นการแข่งรถด้วยการจัดกิจกรรม Car Club สำหรับผู้ใช้รถ Chevrolet 

Sonic ที ่ชอบการแข่งขัน ในการแข่งขันกิจกรรม one make race โดยใช้ช ื ่อทีม SRT Team 

(Sonic racing team ) ได้ลงกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ 3K Toyo racing , Superclub supercompact 

ซึ่งทางคอมแพ็คให้การสนับสนุนทีม

    นอกจากนี้ได้มีโอกาสเป็นผู้ทดสอบผ้าเบรกคอมแพ็คทั้งในท้องถนนและในการแข่งขัน ซึ่งผ้าเบรก

คอมแพ็คสามารถรองรับและมีประสิทธิภาพในการเบรกดี สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้ดี
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https://www.facebook.com/CompactBrake/videos/441159074069381ติดตามรับชมได้ที่:

Compact Family Club EP.4 "บอล - วรกานต์ เลอสิทธิศักดิ์"
จากจุดเร่ิมต้นการรวมกลุ่มแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบ One Make Race จนมาสู่สนามแข่งขันระดับประเทศ วันน้ีเรามาทำความรู้จักกับ "บอล - วรกานต์ เลอสิทธิศักดิ์" 
นักแข่งและผู้จัดการ SRT Team ถึงการพัฒนารถโดยมีเป้าหมายเพ่ือชัยชนะ รวมถึงบทบาทการเป็นเจ้าของอู่ SRT Service Racing Shop ที่การันตีได้เลยว่าผู้ใช้รถเชฟโรเลตต้องรู้จักเป็นอย่างดี
#CompactFamilyClub #CompactBrakes #TrustinQuality #TrustinCompact #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่ง

พัฒนารถ เปาหมายเพื่อชัยชนะพัฒนารถ เปาหมายเพื่อชัยชนะ

     ในปีนี้กำลังพัฒนาตัวรถให้เหมาะสมในการ

ลงแข่งขันในรูปแบบ Support Race ก่อน 

โดยจะใช้ตัวรถของ Chevrolet Sonic แต่ใช้

เครื่องยนต์ของฮอนด้า K24 และเซ็ตเทอร์โบ

เพื ่อรองรับในการแข่งขันรุ ่นใหญ่สุดด้วย

เพื่อให้ไปแข่งในปีหน้า

     สำหรับร้าน SRT Service Racing Shop 

จะซ่อมรถ Chevrolet เป็นหลัก 90% จะเป็น

รถเซฟโลเลตทั้งช่วงล่าง ถ่ายน้ำมันเครื ่อง

และผ้าเบรก ส่วนอีก 10 % จะเป็นลูกค้าท่ัวไป
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    วันนี้คุณเสกจากศูนย์บริการ Car Station Chiang mai เริ่มเข้าสู่การแข่งขันจาก Gymkhana 

จนได้แชมป์ประจำปีของภาคเหนือ และได้ไปหาประสบการณ์ในงานระดับประเทศได้แข่งกับนักแข่งญี่ปุ่น

ได้รองแชมป์ในรุ่น Open ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี และได้มาแข่งขัน Drift ที่จริงจังเมื่อปี 2017 

จนประสบความสำเร็จในปีที ่ 2 และได้แชมป์ของมือใหม่และได้มีการอัพรุ่นขึ ้นมาอยู่ใน Class C 

และได้แชมป์ประจำปี ปัจจุบันอยู่ใน Class B
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Compact Family Club EP.5 "เสก - ชิตพล กวางแก้ว"
เป็นอีก 1 นักแข่งจาก Compact Family Club ที่โลดแล่นอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนานกับ "เสก - ชิตพล กวางแก้ว"
จากจุดเร่ิมต้นการแข่งยิมคาน่าจนมาสู่การแข่งดริฟต์ และแนวคิดในการบริหารธุรกิจ Car Station Chiangmai ศูนย์ตกแต่งรถยนต์ระดับพรีเมียมขนาดใหญ่ในพื้นท่ี จ.เชียงใหม่
#CompactFamilyClub #CompactBrakes #TrustinQuality #TrustinCompact #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่ง

     ความสำคัญของเบรก : ในการแข่งขัน Gykhana ส่วนหลักของการชนะ คือ การเบรก ไม่ว่าการขับรถ

ประเภทไหนก็ตามถ้าเบรกลึกและเบรกได้ช้ากว่า เบรกแล้วเข้าโค้งได้ทันทีนั่นคือความได้เปรียบ การแข่งขัน Drift 

ก็เหมือนกันจะใช้เบรกเป็นส่วนหลักของการ Driftt เพราะฉะนั้นต้องใช้ผ้าเบรกที่มีประสิทธิภาพได้ดี เพราะความร้อน

สูงมากการสปรินต์ของล้อใชร้อบมากกว่ารถทั่วไป

     สำหรับร้าน Car Station Chiang Mai เน้นคุณภาพของสินค้าที่เป็นกลุ่ม High End ตั้งแต่ล้อแม๊กซ์ หรือ

ยางรถยนต์ ในส่วนตลาดตรงน้ีมีคนทำน้อย แต่ทางร้านจะสต๊อกสินค้าทำให้มีโอกาสในการขายได้ทันทีโดยไม่ต้อง

รอสินค้า และสำหรับปีนี้กลางเดือนสิงหาคมจะมีลงแข่งขันในงาน Underground Drift ฝากติดตามด้วยนะคะ

จาก GYMKHANA สู DRIFT

https://www.facebook.com/CompactBrake/videos/441159074069381https://www.facebook.com/CompactBrake/videos/441159074069381ติดตามรับชมได้ที่:ติดตามรับชมได้ที่:
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     วันนี้ได้พูดคุยกับคุณชานนท์ รจนา ในการ
เริ่มแรกที่เข้ามาแข่งขันในรุ่น Retro และเริ่มเข้าสู่ 
Isuzu one make race ปัจจุบันแข่ง่ในรายการ
ของ Super Turbo และรายการ Thai land
Super Series รุ ่น Super pickup ผลงาน
ล่าสุดได้ที่ 1 รุ่นจูเนียร์และที่ 4 Over all ของรุ่น 
Thailand Super Pickup  นักแข่งในสังกัดทีม 
Aurora Ford Thailand Racing Team 
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Compact Family Club EP.6 “หนึ่ง - ชานนท์ รจนา”
Episode นี้ เรามาทำความรู้จักกับนักแข่งดีกรีแชมป์ประจำสนามท่ีอยู่กับ Compact Family Club มาอย่างยาวนานกับ “หนึ่ง - ชานนท์ รจนา” หรือ นนท์หน้านิ่ง
ฉายาท่ีแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะกับการแข่งขันกระบะเซอร์กิตรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งวันน้ีจะมาบอกเล่าถึงการสร้างข้อแตกต่างที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของตนเอง 
และงานเซอร์วิสรถแข่งในนาม ทีมช่างฟิวแฟน ราชบุรี
#CompactFamilyClub #CompactBrakes #TrustinQuality #TrustinCompact #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่ง

     สำหรับรถกระบะท่ีใช้ในการแข่งขันจะใช้เบรกที่เยอะ ยิ่งรถกระบะท่ีใช้แข่งขันจะต้องมีการ Modify ขึ้นมาใหม่เพื่อให้

มีแรงม้า มีแรงบิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในรถกระบะขับหลัง เพราะฉะนั้นการควบคุมรถหรือการหยุดรถต้องใช้เบรกที่มี

ประสิทธิภาพท่ีจะสามารถหยุดแรงบิดที่มหาศาลของรถได้ และปีนี้จะมีลงแข่งขันในรายการ Thailand Super Series

สังกัดทีม Aurora Ford Thailand Racing และอีกหนึ่งรุ่นที่จะทำการแข่งขันในปลายปีนี้โดยใช้รถ Honda Jazz 

แข่งขันในรายการ Idemitsu Super Endurance 25 ชั่วโมง ปลายปีนี้

 ธุรกิจท่ีทำอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ รถตู้ให้เช่า รับจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเท่ียวและปัจจุบันทำเก่ียวกับ Motor Sport รับเซอร์วิส

รถแข่งทั้งรถกระบะและรถเก๋งรับจูนกล่องและเซตอัพรถที่ใชก้ารแข่งขัน

https://www.facebook.com/CompactBrake/videos/441159074069381ติดตามรับชมได้ที่:

ความสำคัญของเบรก



    ช่างบอลจากร้าน SRT SERVICE RACING SHOP จ.กรุงเทพมหานคร จะมา

แชร์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าเบรก ซึ่งไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพร้อมกัน 4 ล้อ โดย

หน้าที่ของเบรกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ล้อหน้ามากกว่าล้อหลัง ซึ่งเปลี่ยนผ้าเบรก

หน้า 2 คร้ัง และผ้าเบรกหลัง 1 ครั้ง ก็เพียงพอแล้ว 

   แต่อย่างไรการเปล่ียนผ้าเบรกทุกคร้ังควรตรวจสอบท้ัง 4 ล้อ เพื่อความสมดุลและ

เหมาะสมช่วยประสิทธิภาพในการเบรกให้ดีขึ้นและควรใช้ผ้าเบรกย่ีห้อเดียวกันทั้ง 4 ล้อ

เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความสมดุลในการเบรกให้ดียิ่งขึ้น

    ช่างหนุ่ย จากร้านนวสิริ บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับ 

“จานเบรกขึ้นสนิมอันตรายไหมและจะแก้ไขอย่างไร” สนิมที่เกิดขึ้นบนจานเบรกเกิดได้

หลายสาเหตุ เช่น ความชื้นเกาะบนจานเบรก เกิดจากการล้างรถ หรือโดนน้ำบนท้องถนน 

ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน เพราะสนิมที่เกิดขึ้นบนจานเบรกเป็นสนิมท่ี

มีการกัดกร่อนน้อยมากและวัสดุที่ใช้ทำจานเบรกเป็นเหล็กหนา ดังนั้นการกัดกร่อนบน

จานเบรกไม ่ เป ็นอ ันตรายและ เม ื ่อเราม ีการใช ้รถท ุกคร ั ้งท ี ่ม ีการเหย ียบเบรก 

ผ้าเบรกจะกำจัดสนิมบนจานเบรกออกไปเอง

@compactbrakes@compactbrakes@@@

แชรประสบการณความรูเกี่ยวกับระบบเบรกกับ 
4 ชางใหญ แหงศูนยบริการ
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@compactbrakes@compactbrakes@@@
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    ช่างปั๊บจาก ร้านเอพี ออโตไทร์ จ.นครปฐม จะมาแชร์ทริคหากรถเกิดอาการเบรกแตก

เหยียบเบรกจนสุดแล้วรถไม่ชะลอความเร็ว หรือเหยียบเบรกแล้วเบรกไม่ทำงาน ไม่สามารถ

หยุดรถได้ สาเหตุคือ น้ำมันเบรกร่ัว ท่อทางเดินน้ำมันรั่ว แม่ปั๊มรั่ว หรือผ้าเบรกร้อนจัดจน

เนื้อผ้าเบรกไหม้ เมื่อเจอสถานการณ์เบรกแตก อย่างแรกต้องมีสติจับพวงมาลัยให้แน่นและ

ค่อยๆ ลดเกียร์จากเกียร์ 5 ลงมาตามลำดับ อย่าลดลงมาเป็นเกียร์ 1 ทันทีเพราะจะทำให้

เกียร์เสียหายได้ และในสถานการณ์เดียวกันเราสามารถใช้เบรกมือช่วยได้ แต่มีข้อควรระวัง

ในการดึงเบรกมืออย่าดึงในครั้งเดียวเพราะจะทำให้รถเสียการสมดุลและทำให้รถเกิดการ
พลิกคว่ำได้้

    ช่างหลี จากร้านเฮงบ้านแพน ออโต้เซอร์วิส จ.พระนครศรีอยุธยา จะมาแชร์เรื่อง 

                 “การเหยียบเบรกแล้วใช้แรงมากกว่าเดิมเกิดจากสาเหตุใด”
   1. เกิดจากผ้าเบรกหมดทำให้ระยะห่างของเบรกเยอะขึ้นและระยะที่รถจะหยุดก็จะไกลกว่าเดิม

   2.จานเบรกมีการสึกหรอทำให้การสัมผัมไม่เรียบก็จะทำให้เกิดอาการเบรกลึกได้เหมือนกัน

    นอกจากนี้ควรสังเกตระดับน้ำมันเบรกให้อยู่ในระดับ Mix หรือปกติ แต่ถ้าต่ำกว่า Min 

ให้สันนิฐานได้ 2 อย่าง คือน้ำมันเบรกรั ่วกับผ้าดิสเบรกหน้าหมด ซึ ่งอันตรายมาก

ดังนั้นอาการเบรกลึกควรแก้ไขทันทีเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

แชรประสบการณความรูเกี่ยวกับระบบเบรกกับ 
4 ชางใหญ แหงศูนยบริการ
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Premium Copper-free Ceramic

High Coefficient of Friction

Excellent Brake Rotor Care with Minimum Brake Dust

Brake Dynamometer passed from in-house Lab and USA

Advanced manufacturing technology from Europe

Special Designed Friction Material

ส่วนผสมผ้าเบรกแบบเซรามิกที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดง ที่ผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
เพื่อรองรับมาตรญานสูตรผ้าเบรกในปี 2025

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูง เพื่อตอบสนองการเบรกท่ีดีกว่าระยะเบรกส้ัน มั้นใจ

ถนอมจานเบรกสูงสุด เพื่อให้ฝุ่นเบรกน้อยที่สุดโดยยังคงประสิทธิภาพการเบรกท่ียอดเยี่ยม

ผ่านการพัฒนาและทดสอบโดยเครื่อง Brake Dynamoneterตามมาตรฐานสากล ทั้งในห้องปฏิบัติการของ 
Compact Brake และ ใน USA

กระบวนการผลิตทันสมัยท่ีเป็นที่ยอมรับท่ัวโลกจากประเทศอิตาลีและเยอรมัน
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