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นอกจากนีแ้ล้ว กรณีน า SSANGMA STEAM WASHER ไปล้างท าความสะอาดพืน้ผิวของรถยนต์ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก
รถ พบว่าไอน า้จากผลิตภณัฑ์นี ้  ยงัเป็นมิตรต่อพืน้ผิววสัดตุ่างๆ มากกว่าการอดัฉีดน า้ ด้วยเคร่ืองอดัฉีดน า้ด้วยแรงดนัสงู
ทัว่ไป ท่ีอาจจะต้องเพิ่มการขดัถพืูน้ผิววสัดตุ่างๆ ร่วมด้วย โดยไอน า้จาก SSANGMA STEAM WASHER ซึง่มีอณุหภมูิท่ี
เหมาะสม ไม่ได้ท าลายพืน้ผิววสัดขุองรถ และท่ีส าคญัเป็นการช าระล้างท่ีไม่ต้องใช้ฟองน า้, สารเคมี และก าลงัแรงในการ
ขดัถ ู "เพ่ือขจดัคราบ" ทัง้นี ้ ก็เพ่ือหลีกเล่ียงการขดู หรือ ขดับนพืน้ผิวให้มากท่ีสดุ ป้องกนัปัญหารอยขนแมวซึง่เป็นปัญหา
ส าคญัของการล้างรถในปัจจบุนั 
 
 

Ssangma  Steam  Wash  by  MSSE 

Steam Wash by MSSE  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแรงดันของไอน า้ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็กและมี
ความร้อน โดยตัวเคร่ืองยังตดิตัง้วาล์วน า้ร้อน และออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานระหว่าง ใช้ไอน า้
หรือน า้ร้อนในการท าความสะอาด หรือ แม้กระทั่งจะเลือกใช้งานไอน า้ไปพร้อมกันกับน า้ร้อนในการท าความ
สะอาดพืน้ผิววัสดุต่างๆกไ็ด้เช่นกัน การท าความสะอาดลักษณะนี ้ จะสามารถท าความสะอาด และฆ่าเชือ้โรค
ต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ด้วยไอน า้และน า้ร้อนซึ่งมีอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม (ปรับได้) จะท าให้
คราบฝังลึก สิ่งสกปรกต่างๆ ถูกชะล้างล้างออกไปได้อย่างง่ายดาย 

มากไปกว่านัน้ STEAM WASH ยงัสามารถน าไปใชร่้วมกนัไดก้บัหลากหลาย
ภาคธุรกิจ หรือ หลากหลายภาคอตุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ภาคอตุสาหกรรม
โรงงาน เพือ่ท าความสะอาดเคร่ืองจกัรต่างๆ, มหาวิทยาลยั เพือ่น าไปใชท้ า
ความสะอาดหอ้ง Lab หรือหอ้งวิทยาศาสตร์ต่างๆ, หอ้งช่างบ ารุงรักษา เพือ่
ช าระลา้งคราบน ้ามนัต่างๆ, ศูนย์ขนส่งมวลชน อาทิ ศูนย์แท็กซ่ี ศูนย์รถตู ้
หรือศูนย์รถบสั, ภาคธุรกิจใหเ้ช่ารถยนต์, โรงพยาบาล, โรงแรม, Resort, 
ร้านอาหาร, ฟาร์มสตัว์ และ โรงฆ่าสตัว์ เป็นตน้) 
 

Steam Wash  

ด้วยบริษัท  แมทแคม ซสิเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจเินียร่ิง  จ ากดั  ซึ่งเป็นผู้น าเข้า และ ได้รับการแต่งตัง้
อย่างถูกต้อง ให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์   ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า   SSANGMA  ส าหรับท่านที่
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ หรือสนใจสมัครเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ SSANGMA STEAM WASH 

ตดิต่อได้ที่ info@matkemboiler.com หรือ โทร. 02-159-9453-4                           

Ssangma  Steam  Wash  by  MSSE 

“เราเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา” 
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A. A lot of profit: 
SSANGMA STEAM WASH  จะช่วยให้คณุประหยดั และช่วยลดคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่สิน้เปลอืงลง พร้อมทัง้ยงัช่วยเพิ่มรายได้ให้คณุมากขึน้  
ยกตัวอย่าง ในกรณีที่น าผลติภณัฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อยา่งเช่น ภาคธุรกิจคาร์แคร์ SSANGMA STEAM WASH จะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจมาก
ขึน้ เพราะการล้างรถด้วยเคร่ือง SSANGMA STEAM WASH  จะช่วยบริหารจดัการปัญหาการใช้ทรัพยากรมนษุย์ให้น้อยลง สง่ผลให้คณุประหยดัแรงงาน 
ประหยดัเวลา ลดคา่ใช้จ่ายจากการซือ้วสัดอุปุกรณ์สิน้เปลอืงตา่งๆ ออกไป เช่น อปุกรณ์ขดัรถ แชมพ ูสารเคมี หรือโฟม เป็นต้น มากไปกวา่นัน้ ธุรกิจคาร์แคร์
จะสามารถให้บริการในการล้างรถให้แก่ลกูค้าได้ด้วยเวลาที่เร็วขึน้ นัน่หมายถึงจ านวนรถที่สามารถให้บริการตอ่วนัจะเพิ่มมากขึน้อีกด้วย ถวัเฉลีย่ได้วนัละ 
30-35 คนั อ้างองิจากมาตรฐานการล้างรถด้วยวิธีการล้างแบบธรรมดา ซึง่อาจล้างได้ประมาณวนัละ 20-25 คนัตอ่วนั แต ่ SSANGMA STEAM WASH 

สามารถล้างรถทัง้ภายใน และ ภายนอก โดยใช้เวลาถวัเฉลีย่ตกคนัละประมาณ 15 นาทีเทา่นัน้   
(ขึน้อยูก่บัขนาดของรถ : ค านวณจากการเปิดให้บริการวนัละ 8 ชัว่โมง) 

 
B. BEST-Performance: 
ประสทิธิภาพของผลงานท่ีดีกวา่ เพราะการล้างรถด้วย SSANGMA STEAM WASH  จะให้ผลลพัธ์ 
ทีด่ีกวา่การล้างรถแบบปกติทัว่ไป จึงมัน่ใจได้วา่รถที่ผา่นการล้างจะสะอาดหมดจด 

 
C. Cost & Break Event Point: 
ในเชิงพาณิชย์ของธรุกิจคาร์แคร์ จะให้ผลลพัธ์ของจดุคุ้มทนุท่ีเร็ว เพราะการลงทนุท่ีต ่า  
จดุคุ้มทนุภายใน 30 – 45 วนั โดยถวัเฉลีย่ ค านวณจากการล้างรถวนัละ 35 คนั ทีอ่ตัรา 
คา่บริการครัง้ละ 180-220 บาท (ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายที่ลดลง จากการลดคา่ใช้จ่ายใน 
การซือ้วสัดอุปุกรณ์สิน้เปลอืงอื่นๆ ) 
 
D. Degage everything is simple: 
ทกุอยา่งเป็นเร่ืองง่ายมากขึน้ SSANGMA STEAM WASH  ถกูออกแบบมาเพื่อให้สามารถเคลือ่น 
ย้ายได้สะดวก และยงัช่วยประหยดัพืน้ท่ี ด้วยขนาดของเคร่ืองที่ไมใ่หญ่ สามารถท างานยากๆ ได้ 
ภายในเวลาอนัสัน้ ที่ส าคญัยงัช่วยลดความยุง่ยากของขัน้ตอนการล้างห้องเคร่ือง หรือ การล้างช่องแอร์ลงอีกด้วย 
 
E. Eco: 
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เพราะการล้างรถด้วยเคร่ือง SSANGMA STEAM WASH  จะไมก่่อให้เกิดมลพิษทางน า้ ทางอากาศ หรือสารเคมีตกค้าง  
 
F. Friendly: 
ใช้งานงา่ย เป็นมิตรตอ่ผู้ใช้ และ เป็นมิตรตอ่พืน้ผิววสัดตุา่งๆ เพราะเคร่ือง SSANGMA STEAM WASH  ได้ออกแบบและคิดค้น โดยผู้ เช่ียวชาญในเชิง
วิศวกรรม จึงท าให้เทคโนโลยีนีส้ามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย เพื่อไมใ่ห้การใช้งานของไอน า้ไปท าลายพืน้ผิวตา่งๆของวสัดุ ทัง้ภายในและภายนอกของ
รถยนต์ รวมถึง พรม เบาะ ช่องแอร์ ยางรถ ล้อ แม็กซ์รถยนต์ และห้องเคร่ืองด้วย มากไปกวา่นัน้ ยงัลดและขจดัสิง่กวนใจตา่ง ไมว่า่จะเป็นเชือ้โรค แบคทีเรีย 
คราบสกปรก หรือแม้กระทัง่กลิน่ไมพ่งึประสงค์ 
 
G. Gallon: 
เมื่อใช้ SSANGMA STEAM WASH  จะช่วยให้คณุประหยดัการใช้น า้ลงไปได้มาก ยกตวัอยา่งในการใช้น า้ไปล้างรถ โดยปกตกิารล้างรถด้วยวิธีการปกติจะใช้
น า้ที่ประมาณ 60 ลติร (ส าหรับรถซีดาน) หรือ 16 แกลลอน แตก่ารล้างรถด้วยเคร่ือง SSANGMA STEAM WASH  ใช้น า้ในการล้างประมาณ 1 แกลลอน หรือ
ประมาณ 3 ลติรกวา่ๆ เทา่นัน้ 
 
H. Hours of operation:  
สามารถใช้งานได้ตอ่เนื่อง 24/7 จึงไมต้่องหว่งหรือกงัวลในกรณีที่ต้องใช้งานหนกัๆ 

มาศึกษาข้อดีของ (ตัวอย่าง) การน า SSANGMA STEAM WASH ไปใช้กับภาคธุรกิจล้างรถกัน   
[ A – H ] 

โอกาสทางธุรกจิ 



ข้อมูลการลงทุนธุรกจิ : 
• ประสิทธิภาพการท างานท่ีดีกว่าการท าความสะอาดทัว่ไป 
• ประหยดัแรงงานและการใช้ทรัพยากรมนษุย์ลง 
• เพิม่รายได้ จากการสญูเสียเวลาในการท างาน 
• ฆ่าเชือ้โรคท่ีมองไม่เห็น และ ลดปัญหากลิ่นรบกวน 
• ประหยดัพลงังาน เช่นไฟฟ้า , น า้ ท่ีสญูเสียเกินความจ าเป็น  
• ลงทนุต ่า คุ้มทนุเร็ว ประหยดัพืน้ท่ี และเคล่ือนย้ายสะดวก สามารถท างานได้ 24 ชัว่โมงติดกนั 
• ไมท่ าลายพืน้ผิววสัดตุ่างๆ เช่น อาคาร แอร์ ห้องเคร่ือง ช่องแอร์ ภายในหรือภายนอกรถยนต์ เบาะ พรม  
    ผ้ายาง ล้อแม็กซ์ (ยกเว้น Semiconductor , Electrical และ Electronic  Components) 
• ประหยดัค่าใช้จ่ายในอปุกรณ์สิน้เปลืองต่างๆ เช่น น า้ยา แชมพ ูหรือสารเคมีใดๆ ท่ีใช้ในการท าความสะอาด  
• สามารถท าความสะอาดคราบต่างๆ ท่ีท าความสะอาดได้ยาก 
 

SSANGMA STEAM WASH 
                                                                by MSSE  



Brand Ssangma  

Fuel Type Electric Electric Electric Oil 

Model Name 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 

Steam Pressure 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 : เคร่ือง) 1 Gun / PC 1 Gun / PC 1 Gun / PC 1 Gun / PC 

Steam Hose  (เพิ่มความยาวได้) 10 M 10 M 10 M 10 M 

Power Consumption  15 KW/HR 20 KW/HR 30 KW/HR -  

Fuel Consumption  - - - 2.4L / HR 

คุณสมบัตทิางเทคนิค คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานน า้มัน+ไฟฟ้า  

* Specifications can be changed without pre-notice according to technical development or change of design condition. 

สามารถใช้ปืนไอน า้ (Optional) พร้อมกนัได้ถึง 3 อนั : 1 เคร่ือง (การใช้ปืนไอน า้มากกว่า 1 อนั ควรพิจารณารุ่นท่ีมีก าลงั Stream Production-Capacity สงู) 



MATKEM SYSTEM SUPPLY & ENGINEERING CO.,LTD 

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 

  

MATKEM SYSTEM SUPPLY & ENGINEERING 


