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Ssangma Steam Wash by MSSE

Steam Wash

“เราเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา”

Steam Wash by MSSE เป็ นผลิตภัณฑ์ ท่ ใี ช้ เทคโนโลยีแรงดันของไอนา้ ซึ่งเป็ นโมเลกุลที่เล็กและมี
ความร้ อน โดยตัวเครื่ องยังติดตัง้ วาล์ วนา้ ร้ อน และออกแบบให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถเลือกใช้ งานระหว่ าง ใช้ ไอนา้
หรื อนา้ ร้ อนในการทาความสะอาด หรื อ แม้ กระทั่งจะเลือกใช้ งานไอนา้ ไปพร้ อมกันกับนา้ ร้ อนในการทาความ
สะอาดพืน้ ผิววัสดุต่างๆก็ได้ เช่ นกัน การทาความสะอาดลักษณะนี ้ จะสามารถทาความสะอาด และฆ่ าเชือ้ โรค
ต่ างๆ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ด้ วยไอนา้ และนา้ ร้ อนซึ่งมีอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม (ปรั บได้ ) จะทาให้
คราบฝั งลึก สิ่งสกปรกต่ างๆ ถูกชะล้ างล้ างออกไปได้ อย่ างง่ ายดาย
มากไปกว่านัน้ STEAM WASH ยังสามารถนาไปใช้ร่วมกันได้กบั หลากหลาย
ภาคธุรกิ จ หรื อ หลากหลายภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ น ภาคอุตสาหกรรม
โรงงาน เพือ่ ทาความสะอาดเครื ่องจักรต่างๆ, มหาวิ ทยาลัย เพือ่ นาไปใช้ทา
ความสะอาดห้อง Lab หรื อห้องวิ ทยาศาสตร์ ต่างๆ, ห้องช่างบารุงรักษา เพือ่
ชาระล้างคราบน้ามันต่างๆ, ศูนย์ ขนส่งมวลชน อาทิ ศูนย์ แท็กซี ่ ศูนย์ รถตู้
หรื อศูนย์ รถบัส, ภาคธุรกิ จให้เช่ารถยนต์ , โรงพยาบาล, โรงแรม, Resort,
ร้านอาหาร, ฟาร์ มสัตว์ และ โรงฆ่าสัตว์ เป็ นต้น)

ด้ วยบริษัท แมทแคม ซิสเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ซึ่งเป็ นผู้นาเข้ า และ ได้ รับการแต่ งตัง้
อย่ างถูกต้ อง ให้ เป็ นผู้แทนจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า SSANGMA สาหรั บท่ านที่
ต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อสนใจสมัครเป็ นตัวแทนจาหน่ าย ผลิตภัณฑ์ SSANGMA STEAM WASH
ติดต่ อได้ ท่ ี info@matkemboiler.com หรื อ โทร. 02-159-9453-4

โอกาสทางธุรกิจ
มาศึกษาข้ อดีของ (ตัวอย่ าง) การนา SSANGMA STEAM WASH ไปใช้ กับภาคธุรกิจล้ างรถกัน
[A–H]
A. A lot of profit:

จะช่วยให้ คณ
ุ ประหยัด และช่วยลดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่สิ ้นเปลืองลง พร้ อมทังยั
้ งช่วยเพิ่มรายได้ ให้ คณ
ุ มากขึ ้น
ยกตัวอย่ าง ในกรณีที่นาผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในเชิงพาณิชย์อย่างเช่น ภาคธุรกิจคาร์ แคร์ SSANGMA STEAM WASH จะสามารถช่วยสร้ างรายได้ ให้ แก่ธุรกิจมาก
ขึ ้น เพราะการล้ างรถด้ วยเครื่ อง SSANGMA STEAM WASH จะช่วยบริ หารจัดการปั ญหาการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ให้ น้อยลง ส่งผลให้ คณ
ุ ประหยัดแรงงาน
ประหยัดเวลา ลดค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อวัสดุอปุ กรณ์สิ ้นเปลืองต่างๆ ออกไป เช่น อุปกรณ์ขดั รถ แชมพู สารเคมี หรื อโฟม เป็ นต้ น มากไปกว่านัน้ ธุรกิจคาร์ แคร์
จะสามารถให้ บริ การในการล้ างรถให้ แก่ลกู ค้ าได้ ด้วยเวลาที่เร็ วขึ ้น นัน่ หมายถึงจานวนรถที่สามารถให้ บริ การต่อวันจะเพิ่มมากขึ ้นอีกด้ วย ถัวเฉลีย่ ได้ วนั ละ
30-35 คัน อ้ างอิงจากมาตรฐานการล้ างรถด้ วยวิธีการล้ างแบบธรรมดา ซึง่ อาจล้ างได้ ประมาณวันละ 20-25 คันต่อวัน แต่ SSANGMA STEAM WASH
สามารถล้ างรถทังภายใน
้
และ ภายนอก โดยใช้ เวลาถัวเฉลีย่ ตกคันละประมาณ 15 นาทีเท่านัน้
(ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของรถ : คานวณจากการเปิ ดให้ บริ การวันละ 8 ชัว่ โมง)
SSANGMA STEAM WASH

B. BEST-Performance:
ประสิทธิภาพของผลงานที่ดีกว่า เพราะการล้ างรถด้ วย SSANGMA STEAM WASH จะให้ ผลลัพธ์
ทีด่ ีกว่าการล้ างรถแบบปกติทวั่ ไป จึงมัน่ ใจได้ วา่ รถที่ผา่ นการล้ างจะสะอาดหมดจด
C. Cost & Break Event Point:
ในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจคาร์ แคร์ จะให้ ผลลัพธ์ของจุดคุ้มทุนที่เร็ ว เพราะการลงทุนที่ต่า
จุดคุ้มทุนภายใน 30 – 45 วัน โดยถัวเฉลีย่ คานวณจากการล้ างรถวันละ 35 คัน ทีอ่ ตั รา
ค่าบริ การครัง้ ละ 180-220 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายที่ลดลง จากการลดค่าใช้ จ่ายใน
การซื ้อวัสดุอปุ กรณ์สิ ้นเปลืองอื่นๆ )
D. Degage everything is simple:
ทุกอย่างเป็ นเรื่ องง่ายมากขึ ้น SSANGMA STEAM WASH ถูกออกแบบมาเพื่อให้ สามารถเคลือ่ น
ย้ ายได้ สะดวก และยังช่วยประหยัดพื ้นที่ ด้ วยขนาดของเครื่ องที่ไม่ใหญ่ สามารถทางานยากๆ ได้
ภายในเวลาอันสัน้ ที่สาคัญยังช่วยลดความยุง่ ยากของขันตอนการล้
้
างห้ องเครื่ อง หรื อ การล้ างช่องแอร์ ลงอีกด้ วย
E. Eco:
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เพราะการล้ างรถด้ วยเครื่ อง SSANGMA STEAM WASH จะไม่ก่อให้ เกิดมลพิษทางน ้า ทางอากาศ หรื อสารเคมีตกค้ าง

F. Friendly:
ใช้ งานง่าย เป็ นมิตรต่อผู้ใช้ และ เป็ นมิตรต่อพื ้นผิววัสดุตา่ งๆ เพราะเครื่ อง SSANGMA STEAM WASH ได้ ออกแบบและคิดค้ น โดยผู้เชี่ยวชาญในเชิง
วิศวกรรม จึงทาให้ เทคโนโลยีนี ้สามารถนาไปใช้ งานได้ หลากหลาย เพื่อไม่ให้ การใช้ งานของไอน ้าไปทาลายพื ้นผิวต่างๆของวัสดุ ทังภายในและภายนอกของ
้
รถยนต์ รวมถึง พรม เบาะ ช่องแอร์ ยางรถ ล้ อ แม็กซ์รถยนต์ และห้ องเครื่ องด้ วย มากไปกว่านัน้ ยังลดและขจัดสิง่ กวนใจต่าง ไม่วา่ จะเป็ นเชื ้อโรค แบคทีเรี ย
คราบสกปรก หรื อแม้ กระทัง่ กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์
G. Gallon:
เมื่อใช้ SSANGMA STEAM WASH จะช่วยให้ คณ
ุ ประหยัดการใช้ น ้าลงไปได้ มาก ยกตัวอย่างในการใช้ น ้าไปล้ างรถ โดยปกติการล้ างรถด้ วยวิธีการปกติจะใช้
น ้าที่ประมาณ 60 ลิตร (สาหรับรถซีดาน) หรื อ 16 แกลลอน แต่การล้ างรถด้ วยเครื่ อง SSANGMA STEAM WASH ใช้ น ้าในการล้างประมาณ 1 แกลลอน หรือ
ประมาณ 3 ลิตรกว่าๆ เท่านัน้
H. Hours of operation:
สามารถใช้ งานได้ ตอ่ เนื่อง 24/7 จึงไม่ต้องห่วงหรื อกังวลในกรณีที่ต้องใช้ งานหนักๆ

SSANGMA STEAM WASH
by MSSE

ข้ อมูลการลงทุนธุรกิจ :
• ประสิทธิภาพการทางานที่ดีกว่าการทาความสะอาดทัว่ ไป
• ประหยัดแรงงานและการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ลง
• เพิม่ รายได้ จากการสูญเสียเวลาในการทางาน
• ฆ่าเชื ้อโรคที่มองไม่เห็น และ ลดปั ญหากลิ่นรบกวน
• ประหยัดพลังงาน เช่นไฟฟ้า , น ้า ที่สญ
ู เสียเกินความจาเป็ น
• ลงทุนต่า คุ้มทุนเร็ว ประหยัดพื ้นที่ และเคลื่อนย้ ายสะดวก สามารถทางานได้ 24 ชัว่ โมงติดกัน
• ไม่ทาลายพื ้นผิววัสดุต่างๆ เช่น อาคาร แอร์ ห้ องเครื่ อง ช่องแอร์ ภายในหรื อภายนอกรถยนต์ เบาะ พรม
ผ้ ายาง ล้ อแม็กซ์ (ยกเว้ น Semiconductor , Electrical และ Electronic Components)
• ประหยัดค่าใช้ จ่ายในอุปกรณ์สิ ้นเปลืองต่างๆ เช่น น ้ายา แชมพู หรื อสารเคมีใดๆ ที่ใช้ ในการทาความสะอาด
• สามารถทาความสะอาดคราบต่างๆ ที่ทาความสะอาดได้ ยาก

คุณสมบัตทิ างเทคนิค

ใช้ พลังงานไฟฟ้า

ใช้ พลังงานนา้ มัน+ไฟฟ้า

สามารถใช้ ปืนไอน ้า (Optional) พร้ อมกันได้ ถึง 3 อัน : 1 เครื่ อง (การใช้ ปืนไอน ้ามากกว่า 1 อัน ควรพิจารณารุ่ นที่มีกาลัง Stream Production-Capacity สูง)

Brand
Fuel Type
Model Name

Ssangma
Electric

Electric

Electric

Oil

SMCW-E15

SMCW-E20

SMCW-E30

SMCW-O30

Heater Power

380V, 50/60Hz, 3Phase 380V, 50/60Hz, 3Phase 380V, 50/60Hz, 3Phase

-

Control Power

220V, 50/60Hz, 1Phase 220V, 50/60Hz, 1Phase 220V, 50/60Hz, 1Phase

220V / Single Phase

Burner Power

-

-

-

220V / Single Phase

5-6 Bars

5-6 Bars

5-6 Bars

5-6 Bars

Stream Production-Capacity

21 KG/HR

28 KG/HR

42 KG/HR

30 KG/HR

Pre-Heating Time

5 - 10 Mins

5 - 10 Mins

5 - 10 Mins

5 - 10 Mins

Steam Gun (สูงสุด 3 อัน : เครื่ อง)

1 Gun / PC

1 Gun / PC

1 Gun / PC

1 Gun / PC

10 M

10 M

10 M

10 M

15 KW/HR

20 KW/HR

30 KW/HR

-

-

-

-

2.4L / HR

Steam Pressure

Steam Hose (เพิ่มความยาวได้ )
Power Consumption
Fuel Consumption

* Specifications can be changed without pre-notice according to technical development or change of design condition.
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Matkem System Supply and Engineering Co., Ltd.
92 Moo 7 Kanchanapisek Rd., Lampho sub-district, Bangbuathong district, Nonthaburi, 11110
Tel : 02-159-9453-4 Fax : 02-159-9455

