




 

Series 2000A ทีเด็ดของสายพานรุ่นนี้นอกจากการท างานที่สุด
ยอดแบบไม ่Slide แล้ว ยิ่งมีคุณสมบัติที่ยอดเย่ียมอีกมากมายดังนี ้ 
 แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นานกว่ามากเมื่อเทียบกับสายพานPVCทั่วไป5-6 เท่า 
 สามารถโค้งได้ทันทีโดยไม่ต้องมีระยะทางตรงก่อน และ หลงัออกจากโค้ง 
 สายพานและsprocketมาแบบส าเร็จรูปจึงออกแบบและผลิตโครงสร้างสายพาน

ได้ง่ายและรวดเร็ว…ใครๆก็ท าได ้
 สายพานเดินตรงแนวตลอด ขอบสายพานจะไม่เสียดสีกับโครงสร้าง 
 หลากหลายหน้ากวา้ง องศาโคง้ ให้เลอืกใชง้าน ตั้งแต่ 30 - 180 องศา 
 หากเกิดการเสียหายสามารถซ่อมแซม แก้ไขเฉพาะส่วนจึงลด Down timeได ้

Specification 

(A)   Belt Width (mm.) (B) Inside Radius    (mm.)  โค้งได้ Degree (°) 

200 600 30,45,60,90,135,180 

400 600 30,45,60,90,135,180 

600 600 30,45,60,90,135,180 

800 600 30,45,60,90,135,180 

1000 600 30,45,60,90,135,180 

1200 600 30,45,60,90,135,180 

1400 600 30,45,60,90,135,180 

1600 600 30,45,60,90,135,180 

 



 หมดปัญหาสายพานโค้งด้วย สายพาน  Modular Belt โค้งรุ่น 2000A 

คุณสมบัตรหลัก 
1. เป็น Modular Belt รุ่น หน้าบนเรียบ (Flat Top) 
2. มีรัศมีคงที่ๆ 600 mm. ตายตัว 
3. มีความกว้างมาตรฐานที่ 200/400/600/800/1000/1200/1400/1600 mm. 
4. ความเร็วสายพานสูงสุด 60 m. / min. 
5. โค้งได้ต้ังแต่ 30 , 45 , 60 , 90 , 120 , 180 องศา 
 

ทางเลือกใหม่ สายพานโค้ง (Curve Belt Conveyor) 
1.ความเป็นมาของปัญหา 
            ระบบสายพานล าเลียงประเภท  Lightweight หรือที่เราเรียกกันว่า สายพาน PVC หรือ PU นั้นถูก

น ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการล าเลียงสินค้าประเภท Unit Load เพราะว่า มีราคาถูก น้ าหนักเบา มี

หลากหลาย Application ให้เลือกใช้ การต่อ(Splice)และการติดต้ัง(Installation) ท าได้ง่ายกว่าสายพาน

ยางด าและPVCแต่สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอส าหรับการล าเลียงวัสดุทั่วๆที่  ใช้

แรงดึงไม่มากและล าเลียงเป็นแนวตรง(Straight Line)  ปัญหามีเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานคือ

สายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment) ซึ่งก็ปรับแก้กันได้ไม่ยากเย็นแต่ประการใด แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ 

Line การผลิตต้องมีระบบล าเลียงเป็นแนวโค้ง(Curve Conveyor) มาเกี่ยวข้อง ปัญหาก็เริ่มเข้ามาทักทาย 

ยิ่งถ้าเป็นโค้งมากๆ ปัญหาก็ยิ่งซับซ้อนและท้าทายแก้ไขได้ยากมากย่ิงขึ้นลองติดตามดู 

 



สายพานโค้ง PVC (Curve Conveyor Belt) ตรวจดูกันหน่อย 

            ที่เกริ่นมาให้ท่านรับทราบนั้นมิได้หมายความว่าระบบสายพานล าเลียงประเภท  Lightweight หรือ

ที่เราเรียกกันว่า สายพาน PVC หรือ PU ใช้งานได้ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมนะครับ ใช้ได้ครับแต่จะมีปัญหาก็

คือเมื่อใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งเมื่อต้องการเปลี่ยนสายพานหรืออุปกรณ์อย่างอื่น แต่ไม่สามารถหาอะไหล่

ได้เหมือน Spec เดิมๆ ปัญหาก็จะเกิด ตัวอย่างเช่นท่านที่เคยใช้สายพาน PVC โค้ง (Curve Conveyor 

Belt)ที่ผลิตจากต่างประเทศก็จะพบว่าไม่เกิดปัญหามากมายนัก เพราะต้ังแต่ตัวโครงสร้างอุปกรณ์ยัน

สายพาน ที่ติดต้ังมาใหม่กับเครื่องจักรจากโรงงานที่มีมาตรฐานมักมี ความละเอียด ( Precision ) สูง แม้แต่

ตัว สายพานโค้ง PVC (Curve Conveyor Belt ) ยังต้องใช้เครื่อง CNC ตัดให้สายพานเข้ารูปโค้งอย่าง

แม่นย า  เพื่อสายพานจะโอบลูกกลิ้งได้เต็มหน้าตัดท าให้มีแรงเสียดทานมากเพียงพอที่จะขับสายพานให้

เคลื่อนที่และป้องกันไม่ให้สายพานเกิดการบิดตัวหรือการเสียรูปขณะท างาน เมื่อท่านต้องการเปลี่ยน

สายพานเส้นใหม่ ก็ต้องให้ Supplier รายใหม่ในประเทศจัดหาสายพานให้ ท่านก็ต้องเอาสายพานเส้นเก่า

ไปให้ Supplier เขาวัดขนาดเพื่อจะตัดสายพานเข้าให้รูปโค้งเหมือนอย่างของเดิมๆที่ติดมากับเครื่อง แต่

ตัวอย่างที่ให้ไปก็เป็นตัวอย่างที่สายพานยืดไปแล้วระยะก็ผิดเพี้ยนไม่เหมือนของเดิมแน่นอน งานนี้ก็เริ่ม

กลัดกระดุมผิดต้ังแต่เม็ดแรกแล้ว คงไม่ต้องพูดถึงผลที่จะตามมาว่างานเข้าเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม

ถึงแม้ว่าจะคิดในเชิงบวกเต็มที่ สมมุติว่าท่านให้ตัวอย่างระยะสายพานโค้ง (Curve Conveyor Belt) กับ 

Supplierเหมือนของเดิมทุกประการ Supplier ก็จะวัด-ตัดสายพานโดยไม้บรรทัดวัด กับ ใช้มีด คัตเตอร์

(Cutter)ตัด ท่านคงนึกภาพเองได้ว่าการวัด-ตัดตัวสายพานโค้ง (Curve Conveyor)โดยใช้เครื่อง CNC 

เพื่อให้สายพานเข้ารูปโค้งอย่างแม่นย ากับใช้ไม้บรรทัด-มีด คัตเตอร์ (Cutter) ตัดมันมีความละเอียดต่างกัน

ขนาดไหน สรุปแล้วปัญหาเรื่องขนาดพอดีของสายพานก็ยังมีอยู่ดี นี่ยังไม่พูดถึงฝีมือการต่อ

(Splice)สายพานว่าได้เรื่องหรือไม่ ถ้าวัดระยะและตัดขนาดสายพานได้ถูกต้องแต่ต่อ(Splice)สายพานไม่

เอาไหน ผลรวมก็คือไม่เอาไหนนั่นเอง  ฟังๆแล้วดูเหมือนว่าห่อเหี่ยว ไม่มีทางออกที่ดีหรืออย่างไรกัน อย่า

เพิ่งสิ้นหวังครับ วันนี้ บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากัด มีนวัตกรรมใหม่(Innovative Product) เป็นเรื่องใหม่

จริงๆ เพราะระบบท่ีก าลังน ามาน าเสนอเพื่อเป็นค าตอบกับปัญหาเหล่านี้ เพิ่งจะพัฒนามาได้เพียงไม่กี่ปีนี้

เอง เท่าที่ทราบ ที่บ้านเราน่าจะยังไม่มีผู้ใช้งานหรือยังไม่มีใครรู้มากนักครับ อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อ

ทั้งหมดนะครับ ลองอ่านแล้วค่อยๆพิจารณาต่อไป อ่านแล้วชอบหาค าตอบด้วยตัวท่านเอง 



 

ปัญหาเรื่องการผลิตขนาดพอดีของสายพานหลังใช้งาน 

2. ปัญหาพืน้ฐานของ สายพาน PVC หรือ PU 

ท่านที่เคยใช้งานระบบสายพานล าเลียงประเภท  Lightweight หรือที่เราเรียกกันว่า สายพาน PVC 

หรือ PUคงมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นอย่างดี แต่บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ 

จ ากัดก็ขอน ามากล่าวซ้ าเพื่อความเข้าใจของท่านอ่ืนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์บังเอิญเข้ามา website 

ของเราจะได้มีความเข้าใจและได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกัน 

1.ปัญหาเก่ียวกับ การ Slide ของสายพาน PVC/PU ท าให้สายพานเบียดโครงสร้าง ของConveyor 

2.ปัญหาเก่ียวกับ การ Slip ของสายพาน PVC/PU ท าให้สายพานหมุนฟรี 

3.ปัญหาเก่ียวกับ การ ยืด-หด ตัวของสายพาน PVC/PU ท าให้สายพานหมุนฟรีและเบียดโครงสร้าง 

4.ปัญหาเก่ียวกับอายุการใช้งานสั้น ของสายพาน PVC/PU 

5.ปัญหาเก่ียวกับการท างานของสายพานโค้ง (Curve Conveyor) PVC/PU 

3.  Modular Belt คือ Generation ใหม่และเป็นค าตอบของระบบ

สายพานล าเลียง 

1.ปัญหาเก่ียวกับ การ Slide ของสายพาน PVC เกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักคือ การ Load ของผิด

วิธี การ Load ของไม่สมดุลเช่น lood ของด้านข้าง lood ไม่อยู่ตรงกลาง และความสกปรกของระบบที่การ

ขาดการบ ารุงรักษาท าให้มีวัสดุเกาะสายพานส่งผลให้แรงเสียดทานระหว่างสายพานกับลูกกลิ้งไม่

สม่ าเสมอ สายพานจึงวิ่งส่ายไป-มา ต้องคอยปรับแล้วปรับอีกตลอดเวลา 

ท าไมต้องเป็นสายพาน Modular เพราะสายพาน Modular มีการท างานแบบ Positive Drive 

(Tension ต่ า) ขับแบบโซ่จักรยานโดยฟันของ Sprocket จะเกี่ยวเข้าไปในรูของตัวสายพานModularจึงไม่



เกิดการสไลด์ (Slide) หรือ Slip เหมือนอย่างที่เกิดใน สายพาน PVC แบบFlat Belt ที่อาศัย Friction 

ระหว่างสายพานกับลูกกลิ้งเป็นตัวขับเคลื่อนระบบ ดังนั้นสายพาน Modular Belt จะวิ่งตรงแนวตลอดอายุ

การใช้งาน ปราศจากปัญหาสายพาน Slip หรือ Slide แล้วขอบสายพานช ารุด 

 

Positive Driveฟันของ Sprocket เกี่ยวเข้าไปในรูของตัวสายพานModular 

2.ปัญหาเก่ียวกับ การ Slip ของสายพาน PVC เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างสายพานกับลูกกลิ้งไม่
เพียงพอ เนื่องจากลูกกลิ้งไม่ได้หุ้มยาง มุมโอบน้อยไป สายพานหย่อน ไม่มีTake Up และความสกปรกของ
ระบบตลอดจนขาดการบ ารุงรักษาท าให้มีวัสดุเกาะสายพานส่งผลให้แรงเสียดทานระหว่างสายพานกับ
ลูกกลิ้งน้อยลง หรือสายพานยืดมากเกินไป สายพานจึงหมุนฟรี เกิดการ Slip เพราะสายพานPVC แบบFlat 
Belt ต้องอาศัย Friction เป็นตัวขับเคลื่อนระบบ การแก้ไขอาจใช้วิธี ปรับ Take up เป็นครั้งๆไปก็พอช่วยได้
บ้าง แต่หากมีทางเลือกที่ดีกว่าท าไมไม่ลองพิจารณาดูเล่า? 
            ท าไมต้องเป็นสายพาน Modular สายพาน Modular มีการท างานแบบ Positive Drive (Tension 

ต่ า) ตัวขับเป็นแบบโซ่จักรยานโดยฟันของ Sprocket จะเกี่ยวเข้าไปในรูของตัวสายพานModularจึงไม่เกิด

การสไลด์ (Slide) หรือ Slip ปกติ Modular Belt ไม่ต้องมีชุดปรับความตึง (Take Up) เนื่องจาก Modular 

Belt อาศัยแรงตึงของสายพาน โดยน้ าหนักของสายพานในด้านReturn จะเป็นตัวเก็บสายพานในส่วนที่เกิน 

(ท าหน้าที่คล้ายๆตัวปรับความตึงอัตโนมัติ) 

 

น้ าหนักของสายพานด้าน Return ท าหน้าที่เป็นตัวปรับความตึงอัตโนมัติ 

3.ปัญหาเกี่ยวกับ การ ยืด-หด ตัวของสายพาน PVC/PU เนื่องจากความการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท า

ให้สายพาน Slip และ Slide เนื่องจากแรงดึงในสายพานไม่สม่ าเสมอ 



ท าไมต้องเป็นสายพาน Modular สายพาน Modular มีการท างานแบบ Positive Drive (Tension 

ต่ า) ดังที่กล่าวมาแล้ว แรงดึงในสายพานจึงสม่ าเสมอ สามารถล าเลียงวัสดุได้ต้ังแต่อุณหภูมิ -60 to 250 

Celsius จึงสามารถใช้งานได้ทั้งงานที่มีอุณหภูมิต่ าและสูง เช่นการล าเลียงสินค้าเย็นจัดเพื่อการละลาย

น้ าแข็งหรืองานล าเลียงวัสดุร้อนๆเพื่อลดอุณหภูมิจากร้อน-ให้เย็นลง ระหว่างการล าเลียงก็ท าได้ 

4.ปัญหาเกี่ยวกับอายุการใช้งานสั้น ของสายพาน PVC/PU 

ท าไมต้องเป็นสายพาน Modular. สายพาน Modular มีโครงสร้างกะทัดรัด มีขนาดเล็กกว่า

สายพาน PVC/PU การขับด้วยเฟือง (Sprocket) เกี่ยวกับร่องหรือข้อพับ (Hinge) ของสายพานจึงท าให้แรง

ดึงในระบบน้อยกว่าการขับระบบสายพาน PVC เรียบแบบทั่วไป การท่ีโครงสร้างมีขนาดเล็กและแรงดึงต่ า

ท าให้ bearing มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า โดยปกติแล้วสายพาน Modular จะมีอายุการใช้งานที่

ยาวนานกว่าสายพาน เรียบแบบ PU/PVC ประมาณ 6-10 เท่าแล้วแต่ชนิดและการใช้งานของ Application 

5.ปัญหาเกี่ยวกับ การรับน้ าหนักของสายพาน PVC/PU ที่มีจ ากัดรับน้ าหนักได้น้อย 

 

สายพาน Modular ส าหรับ line การผลิตรถยนต์ 

ท าไมต้องเป็นสายพาน Modular สายพาน Modular Belt มีความทนทานสูง ในรุ่น Heavy Duty 
สามารถล าเลียงวัสดุได้ถึง 1.5 Ton/Square. Meter จึงสามารถล าเลียงวัสดุหนักได้อย่างสบายๆเช่น ระบบ
สายการผลิตรถยนต์ ล าเลียงกระดาษ เป็นต้น 
6.ปัญหาเก่ียวกับการท างานของสายพานโค้ง (Curve Conveyor Belt) PVC/PU ดังได้กล่าวแล้วในความ
เป็นมาของปัญหา ว่าการท างานของสายพานล าเลียง PVC ในแนวตรง(Straight Line)ส าหรับการล าเลียง
วัสดุทั่วๆไป  ปัญหามีเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานคือสายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment) ซึ่งก็
ปรับแก้กันได้ไม่ยากเย็นแต่ประการใด แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ Line การผลิตต้องมีระบบล าเลียงเป็นแนวโค้ง
(Curve Conveyor) มาเกี่ยวข้อง ปัญหาก็เริ่มเข้ามาทักทาย ยิ่งถ้าเป็นโค้งมากๆ ปัญหาก็ย่ิงซับซ้อนและท้า
ทายแก้ไขได้ยากมากย่ิงขึ้น เพราะล าเลียงเป็นแนวโค้ง(Curve Conveyor) นั้นต้องใช้แรงขับมากกว่าการ



ล าเลียงเป็นแนวตรง(Straight Line)หลายเท่า นั่นหมายความว่า สายพาน PVC ต้องโอบลูกกลิ้ง(ที่มี
ลักษณะเป็น Taper คือจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันทั้งความยาว)ให้แน่นขึ้นเป็นหลายเท่าเช่นกัน จะ
เป็นเช่นนั้นได้สายพานต้องตัดให้มีความละเอียดสูงมากเพื่อให้เข้ารูปโค้งอย่างแม่นย าพอดี  สายพานจึงจะ
โอบลูกกลิ้งได้เต็มหน้าตัดสายพานเพื่อให้มีแรงเสียดทานมากเพียงพอที่จะท าให้สายพานเคลื่อนที่และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการบิดตัวหรือการเสียรูปของสายพานขณะท างาน ถามว่าท าได้หรือไม่? ถ้าท าได้ปัญหาก็
น้อย ถ้าท าแย่ปัญหาก็เพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าจะแย่มาก-น้อยแค่ไหน ทีก่ล่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงเลยว่า
หากเลือกชนิดของสายพานไม่เหมาะสมกับ Application จะมีปัญหาใดตามมาให้แก้ไขอีก 
 

 
สายพานบิดตัว-เสียรูป 

 
4.น าเสนอ Modular Belt คือ Generation ใหม่และเป็นค าตอบของระบบสายพานล าเลียง 

สายพาน Modular ล าเลียงในแนวตรง (Straight Line) ได้ดีอย่างไรจะไม่กล่าวถึงในบทความนี้ 
อย่างไรก็ดีความได้เปรียบของสายพาน Modular ที่ดีกว่าสายพาน PVC/PU อย่างเด่นชัด คือ สายพาน 
Modular สามารถวิ่งในแนวราบโค้งได้ (Horizontal Curve) อย่างต่อเนื่องโดยใช้สายพานแค่เส้นเดียว 
ขณะที่สายพาน PVC/PU ต้องใช้ระบบสายพานหลายเส้นต่อกันเมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางที่ล าเลียง ข้อดี
ของการล าเลียงต่อเนื่องคือท าให้ วัสดุไม่ล้ม ไม่เสียหาย ประหยัดทั้งพลังงานและพื้นที่ ลดจุดเชื่อมต่อ 

 

 

สายพาน Modular ล าเลียงในแนวตรง (Straight Line) 



 

สายพาน Modular ล าเลียงต่อเนื่องในแนวโค้ง (Curve Line) ใช้มอเตอร์ขับเพียงตัวเดียว 

5. สายพาน Modular ที่เป็น Generation ใหม่ของสายพานโค้ง (Curve Conveyor Belt) 

 

สายพานโค้ง (Curve Conveyor Belt) Modular 
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า สายพาน Modular มีการท างานแบบ Positive Drive (Tension ต่ า) 

เป็นการขับแบบโซ่จักรยานโดยฟันของ Sprocket จะเกี่ยวเข้าไปในรูของตัวสายพานModularจึงไม่เกิด
การสไลด์ (Slide) หรือ Slip เหมือนอย่างที่เกิดใน สายพาน PVC แบบFlat Belt ที่อาศัย Friction 
(Tension สูง) เป็นตัวขับเคลื่อนระบบ ดังนั้นสายพาน Modular Belt จะวิ่งตรงแนวตลอดอายุการใช้งาน 
ปราศจากปัญหาสายพาน Slide แล้วขอบสายพานช ารุด ลองมาดูว่า สายพาน Modular แบบสายพานโค้ง 
(Curve Conveyor Belt) ท างานได้อย่างไร? 

 

Sprocket จะมีหลายตัวบนแกนเพลา (Shaft) เดียวกัน 



จากรูปจะเห็นว่า Sprocketจะมีหลายตัวบนแกนเพลา(Shaft) เดียวกัน แต่ละตัวก็จะมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง(Diameter) หลายขนาดแตกต่างกันไปตามรัศมีความโค้งของสายพานทั้งนี้ก็เพราะรัศมี
ความโค้งของสายพานในช่วงด้านในจะมีค่าน้อยและจะค่อยๆมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อมีรัศมีความโค้งของสายพาน
มากขึ้น Sprocket จึงต้องปรับขนาดให้สอดคล้องกับรัศมีความโค้งของสายพาน น่ีก็เป็นจุดหน่ึงที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ ส่วนฟันของ Sprocket จะเกี่ยวเข้าไปในรูของตัวสายพานModular ขับเคลื่อนสายพานได้
อย่างมั่นคงปราศจากการสไลด์(Slide) หรือ Slip อย่างแน่นอนตัดปัญหาเรื่องเหล่านี้ไปได้เลย ยังมีข้อดีของ
สายพานModular ขอยกตัวอย่างมาเพียงบางข้อก็แล้วกัน 

 Easy Installation การประกอบติดต้ังง่าย ต่อ(Splice) รวดเร็วกว่าระบบสายพาน PVC /PU
โดยทั่วไปเพราะไม่ต้องใช้เตาต่อสายพาน สามารถใช้ค้อนและคีมก็สามารถต่อสายพานได้อย่าง
รวดเร็วใช้งานได้ทันทีไม่ต้องปรับ Alignment หลังการต่อสายพาน

 
ติดต้ังง่ายๆด้วยไขควงและคีม 

 Easy Maintenance ระบบสายพาน Modular Belt สามารถท าการซ่อมบ ารุงได้ง่ายหากเกิด
การช ารุดเสียหายเพราะสามารถเปลี่ยนเฉพาะในช่วงที่สายพานเสียหายเท่านั้นโดยการถอด
เปลี่ยนสลัก (Rod) คล้ายกับการต่อตัว LEGOใช้เครื่องมือง่ายๆเพียงคีม ค้อน เท่านั้นก็เพียงพอ 

 
สามารถถอดเปลี่ยนเป็นขั้นๆได้ง่าย 

 Reduce down Time สายพาน Modular จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าสายพาน เรียบ
แบบ PU/PVC ประมาณ 6-10 เท่า หากเสียหายก็ซ่อมบ ารุงง่ายและรวดเร็วจึงท าให้โอการท่ีระบบ
จะหยุดการท างานนานๆนั้นน้อยลงไปด้วย 



Specification ของ Generation ใหม่สายพาน Modular Belt คือค าตอบของระบบสายพานล าเลียง 



 



มีรูปแบบของ Wear strip มากมายให้เลือกตามความเหมาะสมกับ Application 

 8.  Field Application (ภาพการใช้งานจริง)

 
โค้ง 90 องศา  



 
โค้ง 90 องศา ล าเลียงกล่องในอุตสาหกรรมทั่วไป 

 
โค้ง 180 องศา ล าเลียงขวดไวน์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

 
โค้ง 90 องศา ล าเลียงหนังสือพมิพ์ในอุตสาหกรรมการพมิพ์ 

9.  Customers Reference 
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ท่านสามารถชมสายพานตัวอย่างได้ที่ออฟฟิตของเรา  





  ไม่รู้จกั ในไลน์ ยงักล้าทกั ตวัเป็นๆน่ารัก รีบทกัเลย

   

ทีมงานพร้อมให้บริการด้วยหัวใจ 

สุดท้าย บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากัด(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุก
ท่านท่ีให้ก าลังใจติดตามอ่านผลงานและสนับสนุนสินค้าของเรา เราสัญญาว่า จะน าเสนอ
เร่ืองราวดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เราจะตอบสนองท่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยท างานลวกๆ หรือลดระดับการปฏิบตัิงานตนเอง เราทราบ
วิธีและมีความสามารถ ท่ีจะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซับซ้อนอยากใช้เราก็ติดต่อเราครับ 
ง่ายนิดเดียว สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดมีากครับ อยากรู้
อะไรเพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด ไม่รู้จักในไลน์ ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆ
น่ารัก รีบทักเลย เรายินดีให้ค าปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจัด

สัมมนาให้หน่วยงานบ ารุงรักษาในหน่อยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่
เร่ืองนี้เท่านั้นนะครับ เรื่องอะไรก็ได้ที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับสายพานล าเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้
อะไรท่ีแบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยินดีรับใช้ฟรีครับ เพราะเรามี Motto การ
ท างานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผ่ือแผ่กัน...แลกเปล่ียน...เรียนรู้ 

ร่วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบล าเลียงมาน าเสนออย่างสม่ าเสมอ “มี
ของเท่าไหร่กป็ล่อยหมด ไม่มี กั๊ก ไม่มีดงึ ไม่มีเม้ม” “ถงึแม้ว่าเราจะเดนิช้า...แต่เรากไ็ม่

เคยหยุดเดนิ” แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม 
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