วันที่:

พฤศจิกายน 2557

คุณลักษณะของสินค้า:
กันชนหน้ามีช่องใส่วินซ์

การใช้งาน :

Jeep Wrangler JK

รหัสสินค้าและบาร์โค้ด:
ตามตารางหน้าที่ 2

ราคา :

ตามตารางหน้าที่ 2

กลุ่มผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง :
ตามตารางหน้าที่ 2

วันที่วางจำ�หน่าย :
วางจำ�หน่ายแล้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ :

กันชนสำ�หรับติดตั้งวินซ์ของรถ Jeep JK Wrangler เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดสำ�หรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ JK ที่ต้องการการ
ปกป้องกันชนเหล็ก, การติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมและวินซ์ โดยยังคงมองเห็นรูปแบบกระจังหน้าแบบ 7 ช่องที่เป็นเอกลักษณ์ของ JK ไว้ดัง
เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อน กันชนนี้ผ่านการปรับสภาพด้วยการชุบสังกะสีก่อนที่จะเคลือบทับด้วยสีเคลือบหนึ่งในสอง
ชนิด สีเคลือบสีดำ�กึ่งเงา(satin black) เหมาะสมสำ�หรับผู้ที่ต้องการให้สีของกันชนสอดคล้องหรือตัดกับสีของตัวรถอย่างเด่นชัด
ARB ซึ่งเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตสีเคลือบรายใหญ่ที่สุดของโลก Akzo Nobel ได้ร่วมกันพัฒนาสีเคลือบสำ�หรับยานยนต์เจนเนอเรชั่นใหม่ เหมาะ
สำ�หรับผู้ที่ต้องการคงไว้ซึ่งสมรรถนะการใช้งานของรถยนต์ในแบบออฟ-โรดที่สมบุกสมบันที่สุด ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อคงความสวยงามด้วย
คุณสมบัติเฉพาะตัวของการใช้สีด้านลดแสงสะท้อน นอกจากนี้ สีเคลือบแบบสีหยาบของ ARB ยังได้รับการคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อคงสภาพรูป
แบบของพลาสติกสีดำ�ที่ใช้ในรถยนต์, เหล็กหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอัลลอย ทำ�ให้มองเห็นเหมือนกับการขยายตัวขึ้นของรูปแบบที่ออกมาจาก
โรงงานของ JK ผลิตในประเทศออสเตรเลีย, ส่วนผสมของโพลิเมอร์สูตรพิเศษเพิ่มความทนทานต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ
เช่น สภาพถนนที่ชำ�รุด, รอยขูดขีดบนพื้นผิว, สภาพอากาศ, การกัดกร่อนของกรดและการใช้งานรถยนต์ในแบบออฟโรด สีเคลือบแบบสีหยาบ
ยังทนทานต่อริ้วรอยและความเสียหายเมื่อมีการถอดย้ายส่วนประกอบต่าง ๆ อีกด้วย กระบวนการปรับสภาพผ่านการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานที่มีชื่อเสียงของ ARB และการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยการฉีดพ่นด้วยน้ำ�เกลือเป็นเวลากว่า 3,000 ชั่วโมงทำ�ให้สี
เคลือบแบบสีหยาบก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ�ในการให้การปกป้องอย่างแท้จริง
พื้นผิวที่ได้รับการเคลือบด้วยสีเคลือบแบบสีหยาบยังมีความสามารถในการทำ�ความสะอาดตัวเอง ด้วยสูตรพิเศษที่รวมขี้ผึ้งสังเคราะห์ PTFE
เข้าไว้ด้วยกัน ทำ�ให้เป็นการยากที่ฝุ่นละอองต่าง ๆ จะมาเกาะติดได้ นอกจากนี้ สีเคลือบนี้ยังไม่ต้องการการบำ�รุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ความ
สะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีเช็ดล้างทำ�ความสะอาดตามปกติทั่วไป
รหัสสีไม่ได้เป็นหัวข้อเลือกสำ�หรับสีเคลือบแบบสีหยาบ
Jeep Wrangler JK - Winch Bumper

||

www.arb.co.th

1

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
•
•
•
•
•
•
•

ออกแบบเฉพาะสำ�หรับรถยนต์ Jeep JK Wrangler
โครงสร้างทำ�จากเหล็กกล้าความทนทานสูงเพื่อการป้องกันในระดับสูงสุด
งานวิศวกรรมชิ้นเยี่ยม สามารถทำ�งานร่วมกับระบบถุงลมนิรภัย
มีสีเคลือบให้เลือก 2 รูปแบบ(กึ่งเงาหรือหยาบ)
เหมาะสมทั้งกรณีติดตั้งหรือไม่ติดตั้งวินซ์
เหมาะสมสำ�หรับวินซ์ที่มีแผงปิดแบบแยกต่างหาก
ใช้ร่วมกับวินซ์ Warn, Bushranger และ Smittybilt ที่มีจุดยึดต่ำ�ทำ�งานด้วยระบบไฟฟ้าแรงดึง 10,000 ปอนด์(4,536 กิโลกรัม) รวม
ถึงวินซ์ Warn ZEON

• จุดยึดแม่แรงคู่
•
•
•
•
•
•
•

สามารถติดตั้งไฟส่องทางเพิ่มเติมทั้งของ IPF และ ARB
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟตัดหมอกที่ติดตั้งจากโรงงาน
จุดลากพ่วงได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มมุมปะทะ
ปีกคำ�้ออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานของยางได้ถึงขนาด 37 นิ้ว (เหมาะสมกับระบบกันสะเทือนและออฟเซ็ทของขอบล้อ)
เสริมความทนทานด้วยยางรองกันสะเทือนยูรีเทน
ผ่านการชุบด้วยสังกะสีก่อนที่จะเคลือบด้วยสีเคลือบแบบหยาบหรือสีดำ�กึ่งมันเงา
สีเคลือบแบบสีดำ�กึ่งมันเงาสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยทางเลือกของรหัสสี เพื่อให้เหมาะสมกับรถยนต์แต่ละคัน รหัสสีนี้ไม่ใช่ทาง
เลือกสำ�หรับสีเคลือบแบบสีหยาบ

กันชนแบบเคลือบสีดำ�กึ่งมันเงา
รหัสสินค้า

รายละเอียด

3950230

กันชนหน้า JK ปี 2550
เป็นต้นไป | 8-9.5
ไฟตัดหมอกเดิม
แผ่นปิดวินซ์ JK |
3950210/230

3550170

กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์

ราคา
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ไม่ร่วมค่าติดตั้ง)

รหัสบาร์โค้ด

เวลาในการติดตัง้

วันพร้อมจำ�หน่าย

011

20,192 บาท

9332018029454

2 ชั่วโมง

วางจำ�หน่ายแล้ว

012

905 บาท

9332018029324

15 ชั่วโมง

วางจำ�หน่ายแล้ว

กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์

ราคา
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ไม่ร่วมค่าติดตั้ง)

รหัสบาร์โค้ด

เวลาในการ
ติดตั้ง

วันพร้อมจำ�หน่าย

011

20,755 บาท

9332018029447

2 ชั่วโมง

วางจำ�หน่ายแล้ว

012

977 บาท

9332018028853

15 ชั่วโมง

วางจำ�หน่ายแล้ว

กันชนแบบเคลือบสีดำ�หยาบ
รหัสสินค้า

รายละเอียด

3950220

กันชนหน้า JK ปี 2550
เป็นต้นไป | 8-9.5
ไฟตัดหมอกเดิม
แผ่นปิดวินซ์ JK |
3950200/220

3550120

Jeep Wrangler JK - Winch Bumper

||

www.arb.co.th

2

จุดติดตั้งไฟส่องทาง :
กันชนหน้าสำ�หรับติดตั้งรอกกว้านประกอบด้วยรูที่ตัดเจาะด้วยแสง
เลเซอร์ ด้านบนของคานกลางสำ�หรับการติดตั้งไฟส่องทางเพิ่มเติม
อาทิ ไฟส่องทางความเข้มแสงสูงของ ARB และ IPF ซีรีส์ 808,
800 และ 900
หมายเหตุ : รูสลักยึดถูกจัดเตรียมไว้สำ�หรับไฟส่องทางความเข้ม
แสงสูงของ ARB

การติดตั้งวินซ์:
กันชนหน้าสำ�หรับติดตั้งวินซ์ใน JK เหมาะสมกับวินซ์ดังต่อไปนี้
• Warn M8000, XD9000, 9.5XP และ 9.5 XDC
• Warn ZEON 8, 8-S, 10 และ 10-S
• Magnum 8 และ 10
• Smittybilt X20 10K
• Bushranger DV-9TH, DS-9TH และ Seal 9.5 TH
ชุด Hawse Fairlead Spacer รหัสสินค้า 3500600 จำ�เป็นต้อง
ใช้หาวินซ์ที่ใช้เชือกสลิง
ข้อควรสังเกต กันชนนี้ไม่เหมาะสำ�หรับการติดตั้งชุดวินซ์ Warn
Powerplant
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ไฟตัดหมอก :
ไฟตัดหมอกที่ติดตั้งจากโรงงานยังคงถูกเก็บไว้เหมือนเดิมในบริเวณ
ปีกข้าง ต่างกับกันชนดีลักซ์ที่กันชนสำ�หรับติดตั้งวินซ์ไม่รวมเข้ากับ
การเจาะฝังอุปกรณ์ไฟบอกตำ�แหน่งจากโรงงานผู้ผลิต

การออกแบบปีกข้างและปีกคำ�้ :
ปีกข้างและปีกคำ�้ออกแบบให้รองรับกับขนาดของยางได้ถึง 37 นิ้ว
โดยไม่เกิดการสัมผัสกันแต่อย่างใด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของระบบกันสะเทือนและออฟเซ็ทของล้อด้วย)

จุดยึดแม่แรง :
กันชนแต่ละชิ้นมาพร้อมกับจุดเสียบยึดแม่แรงแบบ Hi-Lift
2 ตำ�แหน่ง
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