
ตัวจรงิแหง่
วงการซกัผ้า 
Speed Queen น�าเสนอทกุสิง่ท่ีจ�าเป็นเพื่อมอบบรกิารซกัผ้าเหนือระดบั เราพรอ้มชว่ยเหลอื
เพื่อใหค้ณุสามารถมอบความสขุแก่ลกูค้าท่ีใชบ้รกิารท้ังยงัไดผ้ลก�าไรอยูเ่สมอ 

ผลลัพธค์ณุภาพเยีย่ม – ใหค้ณุขึ้นเป็นดาวเดน่แหง่วงการซกัผ้าผ่านผลงานท่ีดยีิง่ขึ้นอยา่ง
สม�่าเสมอเพื่อคณุและลกูค้าของคณุ และน่ันหมายถึงผลลพัธท์างธุรกิจท่ีดยีิง่ขึ้นส�าหรบัคณุ

สบืสานต�านานแหง่ความส�าเรจ็ – เราคือผู้น�าแหง่การซกัผ้ามาต้ังแต่ปี 1908 และเป็นท่ี
ยอมรบัดว้ยอุปกรณ์ชัน้น�าและนวตักรรมท่ีเพิม่คณุค่าท่ีสามารถวดัได ้

แนวทางระดับพรเีมยีม – เครื่องซกัผ้าทรงพลงัของเราออกแบบมาเพื่อท�าความสะอาด
เสื้อผ้าปรมิาณมากในเวลารวดเรว็ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ Speed Queen ผ่านการ
ทดสอบเพื่อรองรบัการใชง้านเชงิพาณิชยท่ี์ยาวนานหลายปี และน่ันสะท้อนใหเ้หน็ผ่านการรบั
ประกันของเรา

อีกขัน้แหง่การสนับสนุนลกูค้า – การฝึกอบรม อะไหลแ่ละการชว่ยเหลอืแบบทันใจ และ
บรกิารสนับสนุนสว่นบุคคลของเราไดร้บัการสนับสนุนดว้ยทรพัยากรจากเครอืขา่ยระดบัโลก
แหง่ Alliance Laundry Systems
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บรกิารซกัผ้า
เหนือระดบั
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อัตราความส�าเรจ็
ของรา้นซกัผ้าหยอด
เหรยีญมากกวา่ 90%*
ผู้ประกอบการท่ัวโลกต่างประสบควาบส�าเรจ็จากการเลอืกใช ้Speed Queen เพื่อมอบบรกิารซกัอัตโนมติั
ท่ีใหผ้ลก�าไร ท่ีจรงิแลว้ รา้นซกัผ้าอัตโนมติัท่ีใช ้Speed Queen มอัีตราความส�าเรจ็ท่ี 94.5% อุปกรณ์ 
Speed Queen เป็นปัจจยัส�าคัญส�าหรบัความส�าเรจ็น้ัน จากการออกแบบและการผลติเพื่อการท�าก�าไรท่ี
ต่อเน่ืองสม�่าเสมอ

รา้นซกัผ้าอัตโนมติัพรอ้มการจดัการท่ีด ีหรอืหอ้งซกัผ้าส�าหรบัสถานท่ีท่ีมผีู้อยูอ่าศัยหลายรายท่ีใชอุ้ปกรณ์ 
Speed Queen คือธุรกิจชัน้เยีย่มท่ีจะมอบผลลพัธอั์นน่าพงึพอใจแมใ้นชว่งเวลาท่ีเศรษฐกิจในวงกวา้งอยู่
ในชว่งขาลง ตัวแทนจ�าหน่าย Speed Queen ของคณุคือพนัธมติรทางธุรกิจท่ีคัดสรรมาแลว้และทราบดี
วา่แนวทางระดบัพรเีมยีมคือแนวทางอันชาญฉลาดท่ีสดุในการด�าเนินกิจการ

ต้นทนุต�่าลง
เทคโนโลยกีารจดัการผา้ซกัขัน้สงูออกแบบมาเพื่อลดค่าใชจ้า่ยในการด�าเนินธุรกิจ และมอบการซกัผา้ท่ี
ง่ายและดียิง่ขึ้นใหกั้บลกูค้าของคณุ

ผลตอบแทนการลงทนุท่ีน่าพงึใจ – 20 ถึง 35% โดยเฉล่ีย**
ผู้เชีย่วชาญแหง่ Speed Queen มอบทกุสิง่ท่ีจ�าเป็นเพื่อใหค้ณุไดร้บัผลตอบแทนท่ีดท่ีีสดุจากรา้นซกัผ้า
หยอดเหรยีญ อันไดแ้ก่: 

• การวเิคราะหท์�าเลและเลือกสถานท่ีตัง้
เพื่อการเริม่ต้นท่ีสวยงาม เราสามารถแนะน�าสถานท่ีในอุดมคติ หรอืวเิคราะหต์�าแหน่งในใจของคณุได้

• วางผงัการผลิตและคัดสรรอุปกรณ ์
เราจะรว่มงานกับคณุและชา่งรบัเหมาของคณุเพื่อออกแบบประสบการณ์การซกัผ้าท่ีเชื้อเชญิและวางใจ
ไดเ้พื่อดงึดดูลกูค้าขาประจ�า อันก่อใหเ้กิดธุรกิจท่ียัง่ยนื
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*อัตราความส�าเรจ็ของรา้นซกัผ้าหยอดเหรยีญ Speed Queen ค�านวณจากตัวเลขท่ียงัไมห่กัเงินกู้ต่อการซกั หารดว้ยจ�านวนเงินกู้
ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่เดอืนมกราคม 2001 จนถึงมถินุายน 2013 อิงจากประวติัของ Speed Queen Financial Services  
ในสหรฐัอเมรกิา

**Wallace, B. (9 ธนัวาคม 2014) ก้าวเขา้สูก่ารด�าเนินธุรกิจซกัผ้า

เน้ือหาของแผ่นพบัฉบบัน้ี (รวมถึง แต่ไมจ่�ากัดเพยีง สว่นท่ีเป็นการวเิคราะห)์ คือขอ้มูลท่ัวไป มไีวเ้พื่อการใชง้านสว่นบุคคลเท่าน้ัน และไม่
ควรน�ามาใชอ้้างอิงเพื่อการลงทนุ แผ่นพบัฉบบัน้ีน�าเสนอขอ้มูลตามความคิดเหน็จากสมมติฐานสว่นตัวและไมม่อบผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ
หรอืตามท่ีคาดหวงั ซึ่งอาจน้อยกวา่ท่ีระบุไวใ้นแผ่นพบัในเชงิปฏิบติั คณุควรรบัค�าปรกึษาดา้นการเงินจากหน่วยงานอิสระก่อนตัดสนิใจ
ลงทนุใน หรอืรว่มกับ Alliance Laundry Systems LLC ตามขอบเขตท่ีไดร้บัอนุญาตทางกฎหมาย เราไมย่อมรบัต่อขอ้ผูกมดั (ไมว่า่จะใน
สญัญา การลว่งละเมดิ การละเลย หรอืเกิดขึ้นจากวธิกีารหรอืในรูปแบบอ่ืน) หรอืมหีน้าท่ีในการปกป้องคณุส�าหรบัผลท่ีตามมาจากการกระ
ท�า (หรอืละเวน้การกระท�า) ของคณุตามเน้ือหาท่ีปรากฎอยูบ่นแผ่นพบัฉบบัน้ี หากคณุท�าสญัญากับเรา คณุจ�าเป็นต้องสละสทิธิโ์ดยถาวรท่ี
จะรอ้งเรยีนกับทางเราส�าหรบัการด�าเนินการตามเน้ือหาท่ีปรากฏอยูบ่นแผ่นพบัฉบบัน้ี
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แนวทางระดบั
พรเีมยีมคือแนวทาง
อันชาญฉลาด



• เทคโนโลยท่ีีเหนือกวา่
ทกุคนต้องการการซกัผ้าท่ีเรว็ขึ้น ง่ายขึ้น และดยีิง่ขึ้น ใน
ไมก่ี่ปีท่ีผ่านมา เราไดล้งทนุกวา่ 300 ลา้นดอลลารส์หรฐั
ในดา้นการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งฝันใหเ้ป็นจรงิ ทีมนัก
วทิยาศาสตร ์วศิวกร และนักออกแบบแหง่ศาสตรก์ารซกั
ระดบัสากลของเราต่างมุง่มัน่เพื่อสรา้งนวตักรรมการซกัผ้าท่ี
สนองต่อความต้องการท่ีมี

• เครอืขา่ยท่ีแน่นแฟน้ยิง่กวา่  
การซกัผ้าท่ีดกีวา่อยูไ่มไ่กลเกินควา้แน่นอน ต้องขอบคณุทีม
ผู้เชีย่วชาญจาก Alliance ประจ�าต�าแหน่งเชงิยุทธศาสตรท้ั์ง 
14 แหง่ท่ัวโลกและตัวแทนจ�าหน่ายผู้เชีย่วชาญดา้นเครื่องซกั
ผ้าเชงิพาณิชยก์วา่ 1,200 ราย ไมว่า่คณุจะอยูท่ี่ไหนบนโลก 
ความชว่ยเหลอืท่ียิง่ใหญ่พรอ้มกองผ้าซกัท่ีใหญ่ยิง่จะอยูใ่กล้
ไมไ่กลเกินเอ้ือมอยา่งแน่นอน

• การฝกึอบรมอยา่งครอบคลมุ  
เรามอบการฝึกอบรมใหท้กุคนท่ีมสีว่นรว่มในกระบวนการ
ซกัผ้า โปรแกรมการเรยีนรูด้า้นการซกัผ้าประกอบดว้ยการ
ฝึกอบรมผู้ประกอบการ การฝึกการใหบ้รกิาร สมันาดา้นการ
บ�ารุงรกัษา การฝึกอบรมดา้นธุรกิจ และอีกมากมาย

• การสนับสนุนลกูค้าระดับชนะรางวลั 
ฝ่ายบรกิารลกูค้าอันยอดเยีย่มของเรามุง่มัน่ท่ีจะมอบ
ความชว่ยเหลอืเพื่อพฒันาการด�าเนินงานดา้นซกัผ้าท่ีทรง
ประสทิธภิาพท่ีสดุ พรอ้มคงประสทิธภิาพสงูสดุไวเ้สมอ สัง่ซื้อ 
Alliance Genuine Parts วนัน้ีและสมัผัสกับบรกิารท่ีเหนือ
กวา่ใครดว้ยตัวคณุเอง    

•	 ผลงานท่ีดีกวา่แบบวดัผลได้
เพื่อความยอดเยีย่มท่ีควรค่ากับคณุ คณุสามารถใหค้ะแนน
บรกิารในทกุๆ การติดต่อกับเราได ้หากคณุไมพ่อใจ บอกเรา
ไว ้แลว้เราจะปรบัปรุง เราชว่ยคณุไดแ้ค่ไหน บอกใหเ้ราฟงั 
ทีมของเรามุง่หวงัเพื่อสรา้งความทรงจ�าท่ีดใีหกั้บคณุ เราจะ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพขึ้นไดผ้่านการเขา้ใจในความพงึพอใจ
ของคณุ

ผู้น�าระดบัโลก
แหง่วงการซกัผา้

โซลู ชัน เครื่ อ งซัก ผ้ าหยอด เหรียญ  S P E E D  Q U E E N

Speed Queen ชว่ยให้คณุเขา้ถึงทรพัยากรจาก Alliance Laundry Systems เพื่อความ
ต้องการทางการซกัผ้าในทกุชว่งเวลาต่อจากน้ี

Alliance Laundry Systems สรรสรา้งโลกท่ีสะอาดขึ้นในฐานะผู้ใหบ้รกิารโซลชูนัการซกัผ้าท่ีดท่ีีสดุ เรา
มอบประสทิธภิาพชัน้น�าแหง่อุตสาหกรรมซกัผ้าเชงิพาณิชยผ์่านแบรนดใ์นเครอื รวมถึง Speed Queen

เชีย่วชาญด้านงานซกั
Alliance คือผู้น�าระดบัโลกในดา้นการซื้อขาย กลุม่ผลติภัณฑ์ การเขา้ถึงในระดบัสากล และการลงทนุดา้น
การวจิยัและพฒันาทางดา้นเครื่องซกัผ้าเชงิพาณิชย ์เราใหบ้รกิารกวา่ 140 ประเทศดว้ยทีมงานกวา่  
3,000 คน ลองดปูระโยชน์ท่ีคณุจะไดร้บัจากแนวทางท่ีมุง่เน้นของเรา

เรยีนรูเ้พิม่เติมท่ี www.alliancelaundry.com
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ซกัผ้าได ้ไรกั้งวล



• เครอืขา่ยแบบไรส้าย
• รายงานผลก�าไร
• การก�าหนดราคาหลายระดบั
• ตัวปรบัราคาตามลกูค้า
• หยุดชัว่คราวและเริม่ต่อ
• ป้องกันการระบายน�้าชา้
• ป้องกันน�้ารัว่ไหล
• ตรวจสอบบญัชดีว้ยคอมพวิเตอร์
• การต้ังโปรแกรมคอมพวิเตอร์

• ระดบัน�้าท่ีต้ังโปรแกรมได ้30 ระดบั*
• การถ่ายน�้าออกโดยอัตโนมติั
• ตัวชว่ยปิดเครื่องอัตโนมติั
• สญัญาณเตือนการงัดแงะ
• โหมดฝากซกั
• รอบป่ันฟรี
• โหมดประหยดัพลงังาน
• ช�าระเงินแบบไมใ่ชเ้หรยีญ

ทันทกุเทคโนโลยใีหม่

แผงควบคมุ Quantum™ Gold ชว่ยเพิม่ความชาญฉลาดใหกั้บเครื่องซกัผ้า Speed Queen ซึ่งเอ้ือให้
เกิดการตัดสนิใจท่ีดยีิง่ขึ้น  

ระบบ Quantum™ Gold ชว่ยใหค้ณุและลกูค้าของคณุควบคมุการซกัผ้าไดม้ากยิง่ขึ้น ใหค้ณุควบคมุการ
ใชง้านไดม้ากกวา่ท่ีเคย รบัความสามารถในการปรบัแต่งขอ้เสนอเพื่อผลตอบแทนสงูสดุ

เลอืกแผงควบคมุ Quantum™ Gold และสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกิจจากท่ัวโลกกับ  
Speed Queen Insights 

เขา้ใจและเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนินงาน
• ปรบัราคาตามความต้องการ 
• ลดเวลาในการต้ังโปรแกรมและการใชแ้รงงานในรา้น
• รายไดท่ี้สงูขึ้นผ่านการปรบัแต่งรอบป่ันตามประเภทการซกั
• รบัรูข้อ้บกพรอ่งก่อนปัญหาจะบานปลาย
• ลดความต้องการดา้นแรงงาน
• ลดค่าใชจ้า่ยดา้นสาธารณูปโภค
• ลดระยะเวลาหยุดท�างาน

เขา้ถึงทกุการควบคมุดว้ย 
Quantum™ Gold
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เพื่อด�าเนินการอยา่งชาญ
ฉลาดกวา่ท่ีเคย

* เฉพาะเครื่องซกัผ้าแบบติดต้ังยดึกับพื้นคอนกรตีหรอืพื้นสแลบเหลก็ (Hard mount)



ขยายธุรกิจผ้าซกั 
ของคณุดว้ย 
Speed Queen Insights
จดัการรา้นซกัผา้หยอดเหรยีญหนึ่งแหง่หรอืทัว่ทัง้เครอืขา่ย 
Speed Queen Insights คือระบบการจดัการบนคลาวดใ์นแบบฉบบัของเราท่ีชว่ยใหค้ณุด�าเนินกิจการรา้นซกัผ้าหยอด
เหรยีญง่ายยิง่ขึ้น และไดก้�าไรมากขึ้น

มาพรอ้มกับแผงควบคมุ Quantum™ Gold อันชาญฉลาดท่ีจดัเก็บขอ้มูลในทกุแง่มุมการจดัการธุรกิจรา้นซกัผ้าของ
คณุ ใหค้ณุควบคมุไดม้ากขึ้น ท้ังยงัไดข้อ้มูลท่ีดยีิง่ขึ้นเพื่อการตัดสนิใจทางธุรกิจท่ีดยีิง่กวา่เดมิ 

โซลชูนัการช�าระเงินผ่านมอืถือ ขอ้มูลและการวเิคราะหท์างการเงินและการด�าเนินงาน การมสีว่นรว่มของลกูค้า บรกิารและ
การบ�ารุงรกัษา ท้ังหมดน้ี บนแพลตฟอรม์ท่ีใชง้านง่ายเพยีงหน่ึงเดยีว ในภาษาของคณุ

หลากหลายตัวเลือกการช�าระเงิน*
เก็บเหรยีญน้อยลง ไดเ้วลาเพิม่ขึ้น มุง่พฒันาธุรกิจ
ไดม้ากขึ้น

Speed Queen Rewards* 
เพิม่ระดบัความภักดต่ีอรา้นและสง่เสรมิการใช้
บรกิารซ�้า

การคืนเงินไปยงัจุดเดียว* 
คืนเงินไปท่ีกระเป๋าเงินออนไลน์ของลกูค้าโดยตรง
เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพและการบรกิาร

แอป Speed Queen* 
การช�าระเงินผ่านมอืถือชว่ยสรา้งประสบการณ์การ
ค้าปลกีท่ีดท่ีีสดุ

แพลตฟอรม์การจดัการจากจุดเดียว 
ด�าเนินธุรกิจไดง่้ายยิง่ขึ้นผ่านการตรวจสอบเครื่อง
ป่ัน ต�าแหน่งท่ีต้ัง และขอ้มูลลกูค้าจากจุดเดยีว

อินเทอรเ์ฟซเรยีบง่าย 
ติดตามและเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการเงินและการด�าเนินงาน
อยา่งง่ายดาย

การติดตัง้ท่ีง่ายและรวดเรว็  
รบัการสนับสนุนจากโรงงานพรอ้มระยะเวลาหยุดท�างานท่ีน้อย
นิดหรอืไมม่เีลย และไมต้่องคอยบ�ารุงรกัษาซอฟต์แวร์

เทคโนโลยท่ีีรองรบัอนาคต
อัปเกรดและเพิม่คณุสมบติัใหมไ่ดง่้ายดายไมม่สีะดดุ

คล่องตัว 
จดัการรา้นของคณุจากท่ีใดก็ได้

การควบคมุมาตรฐาน* 
ขัน้ตอนการช�าระเงินท่ีเรยีบง่ายและปลอดภัยตามมาตรฐาน  
PCI DSS

การวเิคราะหแ์ละรายงานขัน้สงู
ติดตามจ�านวนผู้เขา้รา้น คะแนนสมาชกิ และการช�าระเงินลว่ง
หน้า เขา้ใจกิจกรรมของเจา้หน้าท่ีและการฝากซกั ปรมิาณผลผลติ
ท้ังหมดโดยเฉลีย่ จ�านวนครัง้ต่อวนัและขอ้มูลดา้นรายไดโ้ดย
ละเอียดของแต่ละเครื่องและสาขาในชว่งเวลาท่ีเจาะจง
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S P E E D  Q U E E N

ควบคมุทกุขัน้
ตอนของธุรกิจ

โปรดทราบวา่: Speed Queen Insights ใชง้านไดกั้บแผงควบคมุ Quantum™ 
Gold บนเครื่องซกัผ้าแบบติดต้ังยดึกับพื้นคอนกรตีหรอืพื้นสแลบเหลก็และเครื่อง
อบผ้าระบบป่ันแหง้ในบางประเทศเท่าน้ัน 

* การช�าระเงินผ่านมอืถือใชง้านไดใ้นบางประเทศ
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เครื่องซกัผา้ฝาบน

เครื่องซกัผา้ฝาหน้า

เครื่องซกัสลัดผา้แบบโชก้อัปและสปรงิ

เครื่องซกัสลัดผา้แบบติดตัง้ยดึกับพื้นคอนกรตีหรอืพื้นสแลบเหล็ก

SC020

SW

SD

SF

SD

SSST

SC030 SC040

S*025, S*030, S*035, S*055 S*T050, S*T075

SHP250, SHP285, SHP345

SC060 SC080

S*T30

SHP190

S*T45

SC100

เครื่องอบผา้ เครื่องอบผา้ระบบปั่ นแหง้ / เครื่องอบผา้ระบบปั่ นแหง้แบบซอ้น

เครื่องซกัวางซอ้นอบ เครื่องอบวางซอ้นเครื่องอบ เครื่องอบผา้ระบบปั๊ มความรอ้น

ชิน้สว่นส�าคัญสู่
การซกัผ้าท่ีประสบ
ความส�าเรจ็
โซลชูนัท่ีตอบสนองความต้องการของคณุ 
Speed Queen มอบตัวเลอืกอุปกรณ์ท่ีหลากหลายเพื่อคณุ ตัวเลอืกท่ีมากขึ้น
เพื่อใหค้ณุสรรค์สรา้งรา้นซกัผ้าในขนาดท่ีใชแ่ละตอบสนองความต้องการของ
ตัวคณุและลกูค้า

ผู้เชีย่วชาญจาก Speed Queen พรอ้มมอบความชว่ยเหลอืเพื่อการตัดสนิใจท่ี
ดท่ีีสดุ พวกเขามาพรอ้มกับประสบการณ์และความช�านาญเพื่อสรรค์สรา้งธุรกิจ
รวมท้ังการซกัผ้าของคณุ
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เลือกแผงควบคมุ

ชอ่งหยอดเหรยีญ E-Mech 
ระบบการหยอดเหรยีญในรูปแบบท่ีเรยีบง่ายท่ีมอบตัวเลอืกอุณหภมูนิ�้าและเน้ือ
ผ้าตามมาตรฐาน โดยใชส้ญัญาณไฟเพื่อติดตามขัน้ตอนตลอดกระบวนการซกั
ผ้า ระบบน้ีออกแบบมาเพื่อใชง้านกับอุปกรณ์หยอดเหรยีญจากผู้ผลติทกุรูปแบบ

รองรบั 
ชอ่งหยอดเหรยีญเดีย่ว
ชอ่งหยอดเหรยีญอิเลก็ทรอนิกส ์
เครื่องอ่านการด์ท่ีติดต้ังภายหลงั
การช�าระเงินท่ีศูนยก์ลาง
ชอ่งหยอดเหรยีญ

บางรุน่ไมม่วีางจ�าหน่ายในบางประเทศ ความจุอาจแตกต่างกันไป 

Quantum™ Gold
แผงควบคมุน้ีเปิดใชง้านเครอืขา่ย
รว่มกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการ
จดัการนอกสถานท่ี Quantum™ 
Gold ยงัใหเ้จา้ของและลกูค้าไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เชน่ การต้ัง
โปรแกรมพซี ีและความสามารถใน
การตรวจประเมนิเครื่อง การต้ังราคา
ในเวลาพเิศษของวนั ‘รอบป่ันฟร’ี 
แผงปรบัการป่ัน และอีกมากมาย

Micro-Display 2
หน้าจอ Micro-Display Control 
โฉมใหม ่(MDC2) ท่ีเรยีบง่ายซึ่งแสดง
ราคาท่ีชดัเจนและแจง้ขอ้มูลใหล้กูค้า
ทราบตลอดรอบการซกัผ้าดว้ยไฟ
แสดงสถานะการป่ันและแผงเวลานับ
ถอยหลงัรอบป่ันแบบดจิทัิล MDC2 
น�าเสนอตัวเลอืกรอบป่ัน 4 ประเภท
พรอ้มคณุสมบติัการตรวจสอบขอ้มูล
พื้นฐานพรอ้มดว้ยอินเตอรเ์ฟซท่ี
เหมาะกับระบบเครื่องอ่านการด์แบบ
ติดต้ังภายหลงัท่ีหลากหลาย 

เครื่องซกัฝาบนเชงิพาณิชย ์Speed Queen ชว่ยใหเ้จา้ของรา้นซกัผ้าหยอด
เหรยีญสามารถจดัประเภทเครื่องป่ันใหล้กูค้าตามความต้องการได ้ซึ่งเป็นท่ีชื่น
ชอบอยา่งยิง่ส�าหรบัผู้ท่ีชอบแบง่ผ้าซกัเป็นกองเลก็ๆ 

ผลติจากชิน้สว่นเพื่อการใชง้านท่ีหนักหน่วง ต้ังแต่ถังผ้าซกัสเตนเลสสตีลและ
โลหะทรานซชินัท้ังหมดไปจนถึงรูปทรงถังป่ันเชงิพาณิชย ์วางใจไดว้า่การลงทนุ
ในกิจการซกัผ้าหยอดเหรยีญของคณุคุ้มค่า ยดืระยะเวลาไดอี้กนาน

เพื่อผลลัพธท่ี์ยอดเยีย่มอยา่งรวดเรว็
• ดว้ยมอเตอรค์วบคมุความเรว็สองระดบัท่ีท�าใหค้วามเรว็รอบหมุนท่ี  

710 RPM ของเครื่องซกัผ้าฝาบนขึ้นเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม ลดระยะเวลา
การอบแหง้ และรองรบัการใชง้านหลายครัง้ในชว่งท่ีมลีกูค้าสงู

• เครื่องกวนน�้าสีใ่บพดัทรงโค้งของเรามอบรอบป่ัน 210 องศาท่ีดท่ีีสดุใน
อุตสาหกรรม รวมถึงระบบพน่น�้าแบบแผ่กระจายจากแผงดา้นบนใหมท่ี่ลา้ง
ใยผ้าไดท่ั้วถึงกวา่ท่ีเคย ท้ังหมดน้ีท�าใหค้ณุไดร้บัความสะอาดท่ีหาใครเทียบ

• ถังสเตนเลสสตีลแบบเฉพาะจาก Speen Queen มาพรอ้มกับการรบั
ประกันตลอดการใชง้าน ท่ีจะไมพ่นั เก่ียว หรอืท�าใหผ้้าหลดุลุย่ ชอ่งวา่งท่ีมี
อากาศจะชว่ยป้องกันการสบูน�้าด�ากลบัมา

• ระยะเวลาการป่ันท่ีรวดเรว็ชว่ยใหเ้จา้ของรา้นผ้าซกัสามารถเปลีย่นโอกาสให้
เป็นเงินทนุเพื่อสรา้งก�าไรเพิม่เติม

เครื่องซกัผ้าฝาบน
SW
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ประหยดัพลงังาน คุ้มค่าการลงทนุ ทกุสิง่ท่ีจ�าเป็นต่อการลดต้นทนุการด�าเนิน
การ ต้ังแต่การประหยดัน�้าไปจนถึงการสลดัผ้าความเรว็สงู

ความชื้นท่ีลดลงหมายถึงเวลาการป่ันแหง้ท่ีน้อยลง รอบป่ันท่ีรวดเรว็ชว่ยใหซ้กั
ผ้าเสรจ็ไดร้วดเรว็ มอบจ�านวนครัง้การใชท่ี้สงูส�าหรบัรา้นซกัผ้าหยอดเหรยีญท่ี
มผีู้ใชจ้�านวนมาก และถังซกัความจุสองเท่าท่ีเผื่อพื้นท่ีใหผ้้าปรมิาณมาก

เพิม่พลังงานอยา่งมหีลักการ
• เทคโนโลยปีรบัสมดลุท่ีปฏิวติัวงการชว่ยลดการสัน่สะเทือนของตู้ป่ันถึง 

76% ลดแรงท่ีกระทบกับพื้น ท้ังยงัลดเวลาและค่าใชจ้า่ยในการป่ันแหง้  
มอบการใชง้านท่ีเงียบกวา่รุน่ก่อนหน้าถึง 2.5 เท่า

• รอบหมุนความเรว็สงูถึง 1,200 RPM และแรง 440 G ท่ีดงึน�้าออกจาก
เสื้อผ้า

• สรา้งขึ้นเพื่อการใชง้านท่ีหนักหน่วง ต้ังแต่ชิน้สว่นเคลื่อนไหวจากเหลก็ท่ี
ทนทาน ไปจนถึงถังนอกและถังในจากสเตนเลสสตีล 

• การออกแบบแผ่นก้ันอันเป็นเอกลกัษณ์ท่ีชว่ยขบัน�้าออก ดา้นลา่งแผ่นก้ันท่ี
ไรพ้ื้นท่ีปิดซึ่งชว่ยป้องกันเชื้อราและลดโอกาสท่ีจะเกิดกลิน่ไมพ่งึประสงค์

• การถ่ายน�้าดว้ยป๊ัมชว่ยใหติ้ดต้ังเครื่องซกัผ้าฝาหน้าไวข้า้งๆ หรอืแทนท่ี
เครื่องซกัผ้าฝาบนไดโ้ดยไมต้่องเดนิท่อเพิม่เติม (มตัีวเลอืกท่อระบายน�้า
ตามแรงโน้มถ่วง)

• ชอ่งใสน่�้ายาซกัผ้าท่ีออกแบบขึ้นใหมม่าพรอ้มการจดัแบง่สีช่อ่ง (น�้ายา
ส�าหรบัซกัรอบแรก น�้ายาซกัผ้า น�้ายาฟอกขาว และน�้ายาปรบัผ้านุ่ม)  
และแจกจา่ยน�้ายาโดยอัตโนมติัเพื่อกาะท�าความสะอาดท่ีสมบูรณ์แบบ

เลือกแผงควบคมุ

รองรบั 
ชอ่งหยอดเหรยีญแบบอิเลก็ทรอนิกส์
เครื่องอ่านการด์ท่ีติดต้ังภายหลงั
การช�าระเงินท่ีศูนยก์ลาง

บางรุน่ไมม่วีางจ�าหน่ายในบางประเทศ ความจุอาจแตกต่างกันไป 

Quantum™ Gold
แผงควบคมุน้ีเปิดใชง้านเครอืขา่ย
รว่มกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการ
จดัการนอกสถานท่ี Quantum™ 
Gold ยงัใหเ้จา้ของและลกูค้าไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เชน่ การต้ัง
โปรแกรมพซี ีและความสามารถใน
การตรวจประเมนิเครื่อง การต้ังราคา
ในเวลาพเิศษของวนั ‘รอบป่ันฟร’ี 
แผงปรบัการป่ัน และอีกมากมาย

Micro-Display
หน้าจอ Micro-Display Control 
(MDC) ของเราจะแสดงราคาท่ี
ชดัเจนและแจง้ขอ้มูลใหล้กูค้าทราบ
ตลอดรอบการซกัผ้าดว้ยไฟแสดง
สถานะการป่ันและแผงเวลานับถอย
หลงัรอบป่ันแบบดจิทัิล MDC  
น�าเสนอตัวเลอืกรอบป่ัน 4 ประเภท
พรอ้มคณุสมบติัการตรวจสอบ
ขอ้มูลพื้นฐานพรอ้มดว้ยอินเตอรเ์ฟซ
ท่ีเหมาะกับระบบเครื่องอ่านการด์
แบบติดต้ังภายหลงัท่ีหลากหลาย

เครื่องซกัผ้าฝาหน้า
SF



ชอ่งหยอดเหรยีญ E-Mech 
ระบบการหยอดเหรยีญในรูปแบบท่ีเรยีบง่ายท่ีมอบตัวเลอืกอุณหภมูนิ�้าและเน้ือ
ผ้าตามมาตรฐาน โดยใชส้ญัญาณไฟเพื่อติดตามขัน้ตอนตลอดกระบวนการซกั
ผ้า ระบบน้ีออกแบบมาเพื่อใชง้านกับอุปกรณ์หยอดเหรยีญจากผู้ผลติทกุรูปแบบ

รองรบั 
ชอ่งหยอดเหรยีญเดีย่ว
ชอ่งหยอดเหรยีญแบบอิเลก็ทรอนิกส์
เครื่องอ่านการด์ท่ีติดต้ังภายหลงั
การช�าระเงินท่ีศูนยก์ลาง
ชอ่งหยอดเหรยีญ

บางรุน่ไมม่วีางจ�าหน่ายในบางประเทศ ความจุอาจแตกต่างกันไป 

เลือกแผงควบคมุ

Quantum™ Gold
แผงควบคมุน้ีเปิดใชง้านเครอืขา่ย
รว่มกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการ
จดัการนอกสถานท่ี Quantum™ 
Gold ยงัใหเ้จา้ของและลกูค้าไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เชน่ การต้ัง
โปรแกรมพซี ีและความสามารถใน
การตรวจประเมนิเครื่อง การต้ังราคา
ในเวลาพเิศษของวนั ‘รอบป่ันฟร’ี 
แผงปรบัการป่ัน และอีกมากมาย

Micro-Display 2
หน้าจอ Micro-Display Control 
โฉมใหม ่(MDC2) ท่ีเรยีบง่ายซึ่งแสดง
ราคาท่ีชดัเจนและแจง้ขอ้มูลใหล้กูค้า
ทราบตลอดรอบการซกัผ้าดว้ยไฟ
แสดงสถานะการป่ันและแผงเวลานับ
ถอยหลงัรอบป่ันแบบดจิทัิล MDC2 
น�าเสนอตัวเลอืกรอบป่ัน 4 ประเภท
พรอ้มคณุสมบติัการตรวจสอบขอ้มูล
พื้นฐานพรอ้มดว้ยอินเตอรเ์ฟซท่ี
เหมาะกับระบบเครื่องอ่านการด์แบบ
ติดต้ังภายหลงัท่ีหลากหลาย 

ชอ่งหยอดเหรยีญ 
ชอ่งควบคมุการหยอดเหรยีญออกแบบเป็นชอ่งตรง ซึ่งบอกอุณหภมูนิ�้าท่ัวไป
และตัวเลอืกเน้ือผ้า โดยมไีฟแสดงเพื่อดกูระบวนการตลอดรอบการซกั ระบบน้ี
ออกแบบมาเพื่อใชง้านกับอุปกรณ์หยอดเหรยีญจากผู้ผลติทกุรูปแบบ

รองรบั 
ชอ่งหยอดเหรยีญเดีย่ว
ชอ่งหยอดเหรยีญแบบอิเลก็ทรอนิกส์
เครื่องอ่านการด์ท่ีติดต้ังภายหลงั
การช�าระเงินท่ีศูนยก์ลาง
ชอ่งหยอดเหรยีญ

บางรุน่ไมม่วีางจ�าหน่ายในบางประเทศ ความจุอาจแตกต่างกันไป 

Quantum™ Gold
แผงควบคมุน้ีเปิดใชง้านเครอืขา่ย
รว่มกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการ
จดัการนอกสถานท่ี Quantum™ 
Gold ยงัใหเ้จา้ของและลกูค้าไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เชน่ การต้ัง
โปรแกรมพซี ีและความสามารถใน
การตรวจประเมนิเครื่อง การต้ังราคา
ในเวลาพเิศษของวนั ‘รอบป่ันฟร’ี 
แผงปรบัการป่ัน และอีกมากมาย

Micro-Display 2
เวลาคลูดาวน์เครื่องอบผ้ารุน่ MDC2 
เป็นตัวเลอืกท่ีลกูค้าสามารถต้ัง
โปรแกรมเองได ้ส�าหรบัรุน่ท่ีวางขาย
ท่ัวโลกมกีารต้ังค่าเริม่ต้นไวท่ี้ 10 นาที 
ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก�าหนดของ IEC

พบผลติภัณฑ์ครบครนัในเครื่องเดยีว ผสานเครื่องอบผ้ามปีระสทิธภิาพกับ
ความทรงพลงัของเครื่องซกัผ้าฝาหน้าชัน้น�าทางอุตสาหกรรมของเรา 

เครื่องซกัซอ้นอบท้ังหลายของเราไดร้บัการออกแบบใหป้ระกอบกันในแนวต้ัง 
ซึ่งใหป้ระสทิธภิาพของเครื่องซกัผ้าและเครื่องอบผ้า Speed Queen ท้ังหมด 
โดยใชเ้น้ือท่ีวา่งในการวางบนพื้นเพยีงครึง่หน่ึงของเครื่องซกัผ้าและเครื่องอบ
ผ้าแบบเดมิ นอกจากน้ี เครื่องซกัซอ้นอบของเรายงัใหค้ณุใชก้ารเชื่อมต่อและ
เสยีบสายแบบเดมิซึ่งใชกั้บเครื่องซกัผ้าและเครื่องอบผ้ามาตรฐาน และประกอบ
ลว่งหน้ามาแลว้เพื่อใหติ้ดต้ังอยา่งง่ายดาย

เรง่สปดีขึ้น
• ปรบัปรุงการหยุดท�างานดว้ยระบบควบคมุการเสยีความสมดลุและท�าใหก้าร
บรรจุซึ่งเสยีสมดลุกลบัมาเป็นรอบการซกัท่ีไมส่ะดดุอีกครัง้

• ระบบการคลีผ่้าชว่ยก�าจดัรอยยบัโดยจะป่ันผ้าเป็นเวลาสองนาทีทกุๆ  
20 นาทีหากยงัไมเ่ปิดฝาเครื่อง

• เชน่เดยีวกับเครื่องแบบเดีย่ว เครื่องซอ้นของ Speed Queen เป็นเครื่อง
ฝาหน้าท่ีชว่ยจ�ากัดเวลาการไมท่�างานของเครื่องไดเ้กือบสมบูรณ์

เลือกแผงควบคมุ

โซลู ชัน เครื่ อ งซัก ผ้ าหยอด เหรียญ  S P E E D  Q U E E N  -  รุ ่น โครง เล็ ก โซลู ชัน เครื่ อ งซัก ผ้ าหยอด เหรียญ  S P E E D  Q U E E N  -  รุ ่น โครง เล็ ก

ความจุปรมิาณมากในกรอบขนาดเลก็ท่ีท�าใหเ้ครื่องอบผ้าทกุรุน่ของเราเต็มท่ี
กับการท�างานตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน วางใจในตัวเครื่องไดเ้ลย

เครื่องอบผ้าเชงิพาณิชยท่ี์ออกแบบมาเพื่อใชง้านคู่กับเครื่องซกัผ้าฝาบนและฝา
หน้าไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบส�าหรบัการใชง้านเครื่องซกัผ้าหยอดเหรยีญในบรเิวณ
ท่ีผลตอบแทนอาจไมเ่อ้ือใหล้งทนุในกิจการซกัผ้าหยอดเหรยีญขนาดใหญ่ 
เครื่องอบผ้าเดีย่ว Speen Queen ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการท่ีเจาะจงของคณุดว้ยแผ่นกรองใยผ้าท่ีใหญ่และท�าความสะอาด
ง่าย และบานประตท่ีูกลบัดา้นไดเ้พื่อใหเ้ขา้กับเครื่องซกัผ้าของคณุ ชอ่งเปิด
ความจุ 1,913.8 ลบ.ซม. (2.06 ลบ.ฟ.) คือขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่อุตสาหกรรม 
ใหล้กูค้าหยบิและน�าเสื้อผ้าออกไดอ้ยา่งง่ายดาย

รวดเรว็ ประหยดัพลังงาน
• กระบอกเหลก็ชุบเคลอืบสงักะสท่ีีทนทานพรอ้มความจุขนาดใหญ่พเิศษถึง 

198.0 ลติร (7 ลบ.ฟ.) เพื่อรองรบัการซกัปรมิาณมากและมอบการป่ันแหง้
ท่ีรวดเรว็

• การอบรอ้นทรงประสทิธภิาพดว้ย 25,000 Btu (6,300 kCal) (รุน่แก๊ส) 
และแรงไฟสงูสดุ 5,350 วตัต์ (รุน่ไฟฟา้)

• ระบบการคลีผ่้าชว่ยก�าจดัรอยยบัโดยจะป่ันผ้าเป็นเวลาสองนาทีทกุๆ  
20 นาทีหากยงัไมเ่ปิดฝาเครื่อง 

• ระบบการเป่าลมท่ีเงียบและมปีระสทิธภิาพซึ่งใชก้ระแสลมดา้นบนในอัตรา 
104 ลติร (220 CFM) ต่อวนิาทีส�าหรบัการเป่าแหง้ท่ีรวดเรว็ในต้นทนุท่ีต�่า

เครื่องอบผ้า เครื่องซกัซอ้นอบ
ST   SSSD



โซลู ชัน เครื่ อ งซัก ผ้ าหยอด เหรียญ  S P E E D  Q U E E N  –  รุ ่น ง านซักห นัก

การใชน้�้าท่ียดืหยุน่ และการสลดัผ้าดว้ยความเรว็สงู 

ปัจจยัหลายอยา่งมผีลต่อการท�าก�าไรในรา้นซกัผ้า แต่สิง่ท่ีชดัเจนท่ีสดุคือ
เครื่องซกัสลดัผ้า ดว้ยคณุสมบติัยอดเยีย่มดา้นขนาดและความเรว็ของ
อุปกรณ์น้ีคือสิง่ท่ีดงึดดูลกูค้าและเป็นตัวท�าก�าไร เจา้ของรา้นซกัผ้าท่ีประสบ
ความส�าเรจ็ยอ่มเขา้ใจและติดต้ังเครื่องหลากหลายขนาด โครงสรา้งส�าหรบังาน
ซกัหนักและการท�างานท่ีไวว้างใจไดจ้ะท�าใหค้ณุมัน่ใจวา่เครื่องซกัสลดัผ้าจะยงั
คงใชง้านไดไ้ปอีกหลายปีขา้งหน้า

ด้วยประสทิธภิาพการซกัท่ียอดเยีย่มยิง่ขึน้ ลดเวลาซกัได้ถึง 90 วนิาที
ส�าหรบัรอบปั่ นท่ีเรว็ท่ีสดุ

สูม่าตรฐานใหม่
เครื่องซกัสลดัผ้าแบบไมม่โีชก้อัปและสปรงิมกีารปรบัปรุงใหด้เียีย่มยิง่กวา่เดมิ 
ดว้ยคณุสมบติัเหลา่น้ี

• ดีไซน์อินเวอรเ์ตอรไ์ดรฟล์�้าสมยัและระบบชว่ยประหยดัน�้า
เทคโนโลยอิีนเวอรเ์ตอรไ์ดรฟข์องเราใหพ้ลงังานมัน่คงต่อเน่ือง ใหค้ณุ
ประหยดัไฟฟา้กวา่รุน่ก่อน 33% ดไีซน์ระบบชว่ยประหยดัน�้าท�าใหใ้ชน้�้าน้อย
ลง 7% ขณะท่ีเพิม่ประสทิธภิาพการท�าความสะอาดยิง่ขึ้น

• ค่า G-Force 200 เพื่อการสลัดผ้าท่ีรวดเรว็ยิง่กวา่  
เทคโนโลยใีหมใ่นเครื่อง Quantum™ Gold พรอ้มแรงสลดัผ้า G-Force 
200 สลดัน�้าไดม้ากขึ้น ใหผ้้าแหง้เรว็กวา่เดมิ ความเรว็ในการป่ันท่ีสงูขึ้นชว่ย
ใหล้กูค้าเขา้ออกรา้นฉับไวกวา่เคยและลดการใชพ้ลงังานลง

ความสรา้งสรรค์เพื่อการใชง้านจรงิของ Speed Queen ปรากฏชดัในทกุระ
เบยีดน้ิวของโครงสรา้งสเตนเลสสตีลป้องกันการสัน่สะเทือนในงานซกัหนัก 

การท�างานทรงพลงัของเครื่องซกัสลดัผ้ามกัท�าใหเ้ครื่องต้องสะเทือนกับพื้น 
เครื่องซกัสลดัผ้าแบบโชก้อัปและสปรงิใหท้างเลอืกส�าหรบัการใชง้านแบบพเิศษ 
เชน่ การใชง้านบนชัน้สอง ซึ่งใชเ้ครื่องแบบติดต้ังยดึกับพื้นคอนกรตีหรอืพื้น
สแลบเหลก็ไมไ่ด ้ระบบป้องกันการสะเทือนในงานซกัหนักซบัแรงสัน่สะเทือน
โดยไมจ่ะเป็นต้องใชฐ้านพเิศษ โครงสรา้งสเตนเลสสตีลป้องกันการเคลอืบ
เงาของเครื่องซกัสลดัผ้าจากการกัดกรอ่นท่ีเกิดจากการใชง้านท่ัวไป ค่าการ
สลดัผ้า G-Force ท่ีสงูชว่ยลดระยะเวลาใหผ้้าแหง้และลดต้นทนุในการใชง้าน
สาธารณูปโภค ใหล้กูค้าเขา้ออกรา้นซกัผ้าของคณุอยา่งมปีระสทิธภิาพท่ีสดุเท่า
ท่ีเป็นไปได้

การท�างานอยา่งขนัแขง็ของเครื่องซกัสลัดผา้แบบโช้
กอัปและสปรงิ
• ค่าการสลัดผ้า G-Force ระดับสงู 
ค่าการสลดัผ้า G-Force ความเรว็สงูสดุถึง 400 ชว่ยลดระยะเวลาใหผ้้า
แหง้มากขึ้นสงูสดุ 40% และชว่ยลดต้นทนุในการใชง้านสาธารณูปโภคอยา่ง
มากไปพรอ้มกัน

• ความสามารถในการต้ังโปรแกรมบนแล็บท็อป
การต้ังโปรแกรมรา้นใหมห่รอืรา้นดดัแปลงดว้ยตัวเองอาจเป็นเรื่องเสยีเวลา
และเกิดความผิดพลาดได ้การใชค้อมพวิเตอรแ์ลบ็ท็อปซึ่งมซีอฟต์แวรผ์ู้
ชว่ย QED ท�าใหส้รา้งและดาวน์โหลดการต้ังค่าและราคาบรกิารท่ีถกูต้องได้
อยา่งง่ายดาย

• ความเรว็ท่ีแตกต่าง
ดว้ยระบบอินเวอรเ์ตอรไ์ดรฟล์�้าสมยั เครื่องซกัสารพดัประโยชน์น้ีสลดัแหง้
ดว้ยความเรว็อันเป็นเอกลกัษณ์ซึ่งปรบัมาเพื่อเครื่องแต่ละชนิดใหใ้ชป้รมิาณ
น�้าอยา่งเหมาะสม

• ระบบตรวจจบัการรัว่ซมึ
ระบบ Water Guardian ซึ่งไดร้บัการจดสทิธบิตัรชว่ยประหยดัน�้าโดย
ตรวจจบัการซมึหรอืรัว่ไหลของวาลว์เติมน�้าและท่อ

• การท�างานเงียบสนิท
โครงท่ีแขง็แรงขึ้นออกแบบมาเพื่อลดระดบัเสยีงและความสัน่สะเทือน

เครื่องใหมน้ี่ประกอบด้วยคณุสมบติัชัน้ยอดท่ีท�าให้ Speed Queen เยีย่ม
ท่ีสดุดังน้ี

• ชอ่งใสน่�้ายาซกัผ้าสีช่อ่ง
• ฝาลอ็กอัตโนมติั
• กลอ่งเก็บเหรยีญความจุสงูอันปลอดภัย
• ตลบัลกูปืน เพลา และซลีท่ีไดร้บัการป้องกัน
• ท่ีจบัฝาเหมาะมอื
• การใชง้านดา้นหน้า
• ตัวเลอืกฝาโครเมยีม

แผงควบคมุ

Quantum™ Gold 
แผงควบคมุน้ีจะใชง้านเครอืขา่ยพรอ้มกับอุปกรณ์ท่ีใหญ่กวา่ของเราและการ
จดัการนอกรา้นของ Speed Queen Insights Quantum™ Gold ยงัให้
เจา้ของและลกูค้าไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เชน่ การต้ังโปรแกรมพซี ีและความ
สามารถในการตรวจประเมนิเครื่อง การต้ังราคาในเวลาพเิศษของวนั ‘รอบป่ัน
ฟร’ี แผงปรบัการป่ัน และอีกมากมาย

รองรบั 
ชอ่งหยอดเหรยีญเดีย่ว
ชอ่งหยอดเหรยีญแบบอิเลก็ทรอนิกส์
เครื่องอ่านการด์ท่ีติดต้ังภายหลงัและการช�าระเงินท่ีศูนยก์ลาง

บางรุน่ไมม่วีางจ�าหน่ายในบางประเทศ ความจุอาจแตกต่างกันไป 

• การเติมน�้ายาอัตโนมติั
ใหเ้ครื่องของคณุจดัการกับชอ่งใสน่�้ายาดว้ยการเติมน�้ายาอัตโนมติั ชว่ยลด
การใชน้�้ายาซกัผ้าและใหผ้้าสะอาดเชน่เดมิทกุครัง้ท่ีซกั

• การป้องกันแรงสัน่สะเทือนในงานซกัหนัก
ขดลวดสปรงิส�าหรบังานซกัหนักและอุปกรณ์ซบัแรงสัน่สะเทือนซึ่งประกอบ
ไวอ้ยา่งมกีลวธิ ีชว่ยใหเ้ครื่องมัน่คงและซบัแรงสัน่สะเทือนจากการใสผ่้าโดย
ไมส่มดลุ

• ชิน้สว่นสเตนเลสสตีล
แผงสเตนเลสสตีลดา้นหน้า ดา้นบน และดา้นขา้ง รวมท้ังถังภายใน และถัง
ซกัออกแบบอยา่งคงทนเพื่อการใชง้านท่ีดท่ีีสดุท่ีรา้นซกัผ้าของคณุต้องการ

• ดีไซน์โครงสรา้งเหล็กกล้าชนิดแขง็และความแขง็แรง่ระดับ
อุตสาหกรรม 
ระบบลอ็กฝาขนาดใหญ่แขง็แรงและบานพบัฝาท่ีติดต้ังอยา่งกวา้งขวางชว่ย
ใหเ้ครื่องแขง็แรงมัน่คง แผงดา้นขา้งซึ่งเสรมิขึ้นชว่ยเพิม่ความแขง็แรงและ
ความคนทน

แผงควบคมุ

แผงควบคมุ QED 
แผงควบคมุ QED ของเรามโีปรแกรมท่ีปรบัไดเ้ต็มท่ีซึ่งต้ังไวล้ว่งหน้าแลว้  
10 โปรแกรม ใชไ้ดส้ารพดัประโยชน์และง่ายดาย ดว้ยแผงควบคมุคอมพวิเตอร์
ล�้ายุคตอบโจทยค์วามต้องการพเิศษอันหลากหลาย แผงควบคมุน้ีสามารถปรบั
และใชง้านไดง่้ายส�าหรบัผู้ใชท่ี้ใชส้องภาษา โดยรองรบัภาษามากกวา่ 20 ภาษา 
ลกูค้าสามารถติดตามดสูถานะแต่ละขัน้ของรอบป่ันไดอ้ยา่งง่ายดาย

รองรบั
ชอ่งหยอดเหรยีญคู่
ชอ่งหยอดเหรยีญเดีย่ว
ชอ่งหยอดเหรยีญแบบอิเลก็ทรอนิกส์
เครื่องอ่านการด์ท่ีติดต้ังภายหลงั
การช�าระเงินท่ีศูนยก์ลาง

บางรุน่ไมม่วีางจ�าหน่ายในบางประเทศ ความจุอาจแตกต่างกันไป 

เครื่องซกัสลดัผ้าแบบติดต้ังยดึกับพื้น
คอนกรตีหรอืพื้นสแลบเหลก็
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เครื่องซกัสลดัผ้าแบบโชก้อัปและสปรงิ
SY65 SY80 SY105 SY135 SY180 SY240 SY280
6.5 กก. (14 ปอนด)์ 8.0 กก. (20 ปอนด)์ 11 กก. (25 ปอนด)์ 14 กก. (30 ปอนด)์ 18 กก. (40 ปอนด)์ 24 กก. (55 ปอนด)์ 28 กก. (65 ปอนด)์

SC020 SC030 SC040 SC060
9.1 กก. (20 ปอนด)์ 13.6 กก. (30 ปอนด)์ 18.1 กก. (40 ปอนด)์ 27.2 กก. (60 ปอนด)์



เพิม่ความจุเป็นสองเท่าของเครื่องอบผ้ามาตรฐานดว้ยพื้นท่ีวา่งเท่าเครื่องอบ
แบบชอ่งเดยีว นอกจากน้ี ยงัใชเ้พยีงสายเชื่อมแก๊ส ไฟฟา้ และท่อระบายลม
เพยีงชุดเดยีว ท�าใหก้ารติดต้ังเป็นเรื่องง่าย

การออกแบบตู้เครื่องอบผ้าระบบป่ันแหง้แบบซอ้นของเราใหค้วามรอ้น ลม และ
การคลีผ่้าสมดลุกันอยา่งสมบูรณ์แบบ หมายความวา่ไมม่พีลงังานเสยีเปลา่ 
และอบผ้าไดอ้ยา่งเต็มก�าลงัมากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซึ่งเป็นระยะเวลาอบแหง้
เรว็ท่ีสดุในอุตสาหกรรม นอกจากน้ีรูทรงกระบอกรูปวงรท่ีีไดร้บัการจดสทิธิ
บตัรของเรายงัชว่ยแก้ปัญหาการก่อใหเ้กิดความเสยีหายท่ีพบไดท่ั้วไป ใหน็้อต
ท่ีหลงอยูร่ว่งผ่านลงไปโดยไมท่�าความเสยีหายแก่สว่นสวปีชตีของเครื่องอบผ้า 
เพิม่เครื่องอบผ้าระบบป่ันแหง้แบบซอ้นใหกั้บรา้นซกัผ้าของคณุเพื่อใหล้กูค้า
ออกจากรา้นรวดเรว็ยิง่ขึ้น และเพิม่โอกาสในการท�าก�าไร

รองรบั 
ชอ่งหยอดเหรยีญเดีย่ว
ชอ่งหยอดเหรยีญแบบอิเลก็ทรอนิกส์
เครื่องอ่านการด์ท่ีติดต้ังภายหลงัและการช�าระเงินท่ีศูนยก์ลาง

ไมซ่บัซอ้น ไมบ่อบบาง ไรท่ี้เปรยีบ พบโครงสรา้งส�าหรบังานซกัหนักท่ีใหก้ารซกั
ผ้าซึ่งยงัคงวางใจไดใ้นอีกหลายปีขา้งหน้า

การออกแบบตู้ของเครื่องอบผ้าชอ่งเดีย่วของเราใหค้วามรอ้น ลม และการ
คลีผ่้าสมดลุกันอยา่งสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ใหค้วามรอ้นรวดเรว็ ใหอุ้ณหภมูิ
ท่ีต้องการอยา่งฉับไว ท่ัวถึง และมปีระสทิธภิาพ ผลติความรอ้นไดด้กีวา่ ลด
ระยะเวลาการท�าใหผ้้าแหง้และประหยดัพลงังาน เครื่องอบผ้าระบบป่ันแหง้ของ
เรามชีิน้สว่นท่ีเคลื่อนไหวน้อยกวา่ หมายความวา่ปัญหาการซอ่มบ�ารุงและการ
สกึหรอก็ยอ่มน้อยลงไปดว้ย การดแูลก็ง่ายดายเชน่กัน ดว้ยอุปกรณ์ดกัผงใย
ผ้าท่ีท�าความสะอาดง่าย และบานพบัฝาส�าหรบังานซกัหนักซึ่งออกแบบมาให้
ทนทานต่อการใชง้านอยา่งหนัก

Quantum™ Gold
แผงควบคมุน้ีเปิดใชง้านเครอืขา่ย
รว่มกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการ
จดัการนอกสถานท่ี Quantum™ 
Gold ยงัใหเ้จา้ของและลกูค้าไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เชน่ การต้ัง
โปรแกรมพซี ีและความสามารถใน
การตรวจประเมนิเครื่อง การต้ังราคา
ในเวลาพเิศษของวนั ‘รอบป่ันฟร’ี 
แผงปรบัการป่ัน และอีกมากมาย

Micro-Display 2
แผงควบคมุ MDC2 ใหมข่องเรา
แสดงราคาบรกิารอยา่งชดัเจน  
และบอกใหล้กูค้าทราบตลอด
กระบวนการอบผ้าดว้ยไฟบอกสถานะ
รอบหมุนและการนับถอยหลงัรอบ
หมุนแบบดจิทัิล รุน่ MDC2 มตัีว
เลอืกหมุน 4 แบบ คณุสมบติัการ
ตรวจสอบพื้นฐาน และมาพรอ้มชอ่ง
หยอดเหรยีญเดีย่วท่ีติดต้ังไวแ้ลว้

เครื่องอบผ้าระบบ
ป่ันแหง้แบบซอ้น
S*T30 S*T45
15 กก. (30 ปอนด)์/12 กก.* 
แบบสองชอ่ง

21 กก. (45 ปอนด)์/17 กก.* 
แบบสองชอ่ง

S*025 S*030 S*035
11 กก. (25 ปอนด)์/
9 กก.*

14 กก. (30 ปอนด)์/ 
11 กก.*

17 กก. (35 ปอนด)์/ 
14 กก.*

S*055 S*050 S*075
25 กก. (55 ปอนด)์/ 
20 กก.*

26 กก. (50 ปอนด)์/ 
21 กก.*

32 กก. (75 ปอนด)์/ 
25 กก.*

เครื่องอบผ้าระบบ
ป่ันแหง้
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รุน่ การอนุมติัโดยตัวแทน

ST UL (อเมรกิาเหนือ)

SG UL (นานาชาติ)

SU CE/ EAC (IEC)

SA Australian Watermark (IEC)

SH China-ROHS (IEC)

SJ Japan-PSE (IEC)

SK Korea (IEC)

รุน่ การอนุมติัโดยตัวแทน

STT UL (อเมรกิาเหนือ)

SGT UL (นานาชาติ)

SUT CE/ EAC (IEC)

SAT Australian Watermark (IEC)

SHT China-ROHS (IEC)

SJT Japan-PSE (IEC)

SKT Korea (IEC)

เครื่องอบผา้ระบบปั่ นแหง้ เครื่องอบผา้ระบบปั่ นแหง้แบบซอ้น

การอบผา้ (เครื่องอบผา้ระบบปั่ นแหง้)
• ชอ่งเปิดฝากวา้งขวางเพื่อใสแ่ละน�าผ้าออกจากเครื่องไดอ้ยา่งง่ายดาย

• การเป่าลมตามแกนชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ผ้าไดร้บัการอบแหง้อยา่งเต็มท่ีเท่าท่ี
จ�าเป็นไปไดแ้ละชว่ยประหยดัเงินของคณุ

• บานพบัฝากวา้งขวางเพื่อกระจายแรงใหเ้ท่ากันท้ังฝา และทนทานต่อการใช้
งานอยา่งหนัก

• กลอ่งใหค้วามรอ้นประสทิธภิาพสงูเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน ลดเวลาการ
ท�าใหผ้้าแหง้และสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีสบายยิง่กวา่เดมิ

• รูทรงกระบอกรูปวงรท่ีีไดร้บัการจดสทิธบิตัรชว่ยป้องกันความเสยีหายแก่
สว่นสวปีชตีของเครื่องอบผ้าท่ีเกิดจากสิง่ของของลกูค้าท่ีค้างอยูใ่นกระเป๋า
เสื้อผ้า

• การหมุนถังกลบัดา้นชว่ยใหผ้้าชิน้ใหญ่เชน่ผ้าคลมุและผ้าหม่ไมม่ว้นพนักัน 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่อบแหง้ไดอ้ยา่งท่ัวถึงและน�าผ้าออกมาไดอ้ยา่งง่ายดายเมื่อ
การป่ันสิน้สดุ

• อุปกรณ์ดกัผงใยผ้าท่ีใหญ่และท�าความสะอาดง่าย

• รุน่ 24.8 กก. (55 ปอนด)์ เหมาะกับพื้นท่ี 914.4 มม. (36 น้ิว) เมื่อเปิดฝา
ไว ้และมขีนาดสัน้กวา่รุน่ 23 กก. (50 ปอนด)์ หน่ึงฟุต ท�าใหเ้ป็นตัวเลอืก
ทดแทนท่ียอดเยีย่มส�าหรบัรา้นซกัผ้าซึ่งมเีน้ือท่ีน้อย

• ไดรฟท่ี์มกีารควบคมุความถ่ีท่ีก�าหนดเองและมอเตอรค์วามเรว็ต่างๆ  
จะหยุดและและเริม่เครื่องอยา่งนุ่มนวลขึ้น ชว่ยลดเสยีงเมื่อใชง้านและยดื
อายุสายพาน

• ตัวเลอืกเทคโนโลยโีอเวอรด์รายตรวจจบัระดบัความชื้นท่ีสมบูรณ์แบบ
ส�าหรบัเน้ือผ้า ชว่ยประหยดัการใชส้าธารณูปโภคและต้นทนุแรงงาน ท้ังยงั
สามารถลดการเสยีเน้ือผ้าไดส้งูสดุถึง 31%

• อุปกรณ์ดแูลเครื่องในสภาพอากาศหนาวชว่ยใหช้ิน้สว่นท่ีไวต่ออุณหภมูิ
ติดต้ังในบรเิวณท่ีอุ่นกวา่ เพื่อไมใ่หท่้อน�้าแขง็ตัวและชว่ยใหร้ะบบดบัเพลงิ
อัตโนมติัท�างานไดอ้ยา่งถกูต้อง

• มาตรฐานฝาหน้าสขีาวท�าจากเหลก็กลา้ และตัวเลอืกฝาหน้าสเตนเลสสตีล

ดีกวา่สองเท่า (เครื่องอบผา้ระบบปั่ นแหง้แบบซอ้น)
• แผงควบคมุคู่ออกแบบส�าหรบัการใชง้านแยกและแขง็แรงยิง่ขึ้น

• กลอ่งใสเ่หรยีญชนิดคู่เพื่อรายไดท่ี้เพิม่มากขึ้น

• ถังบรรจุสองใบขนาด 30 ปอนด ์หรอื 45 ปอนด ์ใหป้รมิาณบรรจุต่อตาราง
ฟุตมากกวา่เครื่องอบผ้าหยอดเหรยีญอ่ืนๆ ในตลาด

• มชีอ่งลมเดีย่ว 10 น้ิวท้ังสองถัง เพื่อประหยดัเงินทนุในการติดต้ัง

• การจุดความรอ้นอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อการท�างานโดยใชพ้ลงังานอยา่งคุ้มค่า 
พรอ้มการใชแ้ก๊สซึ่งมกีารควบคมุการตอบสนองท่ีรวดเรว็กวา่

• มอเตอรพ์ดัลมแยกใหแ้รงลม 400 cfm ส�าหรบัรุน่ T30 และ 600 cfm 
ส�าหรบัรุน่ T45 เพื่อการอบผ้าโดยใชพ้ลงังานอยา่งคุ้มค่า

• การเชื่อมต่อแก๊สและไฟฟา้ชุดเดยีวชว่ยประหยดัต้นทกุในการติดต้ัง

• มอเตอรไ์ดรฟแ์ยกชว่ยควบคมุการหมุนถังอยา่งแมน่ย�า

• การติดต้ังเครื่องอบผ้าความจุ 45 ปอนดเ์ทียบไดกั้บเครื่องอบผ้าแบบซอ้น
ความจุ 30 ปอนดม์ากมาย

• มาตรฐานฝาหน้าสขีาวท�าจากเหลก็กลา้ และตัวเลอืกฝาหน้าสเตนเลสสตีล

เลือกแผงควบคมุ

บางรุน่ไมม่วีางจ�าหน่ายในบางประเทศ ความจุอาจแตก
ต่างกันไป 

* อัตราสว่น 20:1 และ 25:1 ตามล�าดบั 



• การติดต้ังเพื่อใหบ้รกิารง่ายดาย

• ระบายน�้ารวดเรว็

• ชอ่งเปิดฝากวา้งขวางเพื่อใสแ่ละน�าผ้าออกไดอ้ยา่งง่ายดาย

• ท�าความสะอาดแผงดกัผงใยดว้ยตัวเอง  

• มาตรฐานฝาหน้าสขีาวท�าจากเหลก็กลา้ และตัวเลอืกฝาหน้าสเตนเลสสตีล

แผงควบคมุ

แผงควบคมุ EASY 
แผงควบคมุ EASY ชว่ยใหใ้ชง้านอยา่งง่ายดายและเป็นมติรต่อผู้ใชต้ลอดรอบ
ตามโปรแกรมลว่งหน้าท้ัง 3 แบบ ขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดจะแสดงบนแผง
ควบคมุเพื่อการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ ต้ังโปรแกรม
อุณหภมูไิดอ้ยา่งอิสระโดยเพิม่ขึ้นทีละหน่ึงองศา

• การหมุนพื้นฐาน 3 แบบ

• ต้ังโปรแกรมอุณหภมูไิดอ้ยา่งอิสระ

ส�าหรบังานซกัผ้าท่ีไมเ่หมาะกับการเพิม่ทนุและการติดต้ังท่อลมใหเ้พยีงพอ 
หรอือาคารท่ีใชก้�าลงัไฟฟา้สงูสดุ เครื่องอบผ้าระบบป๊ัมความรอ้นของ Speed 
Queen คือโซลชูนัท่ีมปีระสทิธภิาพ เครื่องอบผ้าระบบป๊ัมความรอ้นไมจ่�าเป็น
ต้องใชท่้อลมใดๆ เน่ืองจากการรไีซเคิลอากาศเสยีผ่านการท�าความเยน็อยา่ง
รวดเรว็น�าความชื้นออกขณะท่ีการท�าความรอ้นอยา่งรวดเรว็สง่ผลใหม้กีาร
สรา้งความรอ้นใหมใ่นถังอบ

เครื่องอบผ้าระบบป๊ัมความรอ้นของ Speed Queen ลดการใชพ้ลงังานสงูสดุ
ถึง 70% เมื่อเปรยีบเทียบกับเครื่องอบผ้าท่ีคลา้ยคลงึกัน ชว่ยใหค้ณุประหยดั
การใชง้านสาธารณูปโภคในการซกัผ้า โครงสรา้งพื้นฐานไฟฟา้ขัน้ต�่าก�าหนดไว้
เพยีง 3.6k วตัต์ (12,284 BTU/ชัว่โมง) ของพลงังานเขา้ท้ังหมด

โครงสรา้งพื้นฐานยิง่น้อย ต้นทนุยิง่ต�่า
• เทคโนโลยป๊ัีมความรอ้นอันสรา้งสรรค์ชว่ยรไีซเคิลอากาศเสยี

• ถังสเตนเลสสตีลเสน้ผ่านศูนยก์ลางขนาดใหญ่

• การออกแบบผสานการเป่าลมแบบไหลวนและไหลตามแนวแกนลดการโอน
ถ่ายความรอ้น ลดการใชพ้ลงังานและลดระยะเวลาการอบผ้า

• เชื่อมต่อไฟและท่อระบายน�้าพื้นฐานไมจ่�าเป็นต้องใชท่้อลม

รองรบั 
ชอ่งหยอดเหรยีญเดีย่ว
ชอ่งหยอดเหรยีญคู่
ชอ่งหยอดเหรยีญแบบอิเลก็ทรอนิกส์
เครื่องอ่านการด์ท่ีติดต้ังภายหลงั
การช�าระเงินท่ีศูนยก์ลาง
ชอ่งหยอดเหรยีญ

บางรุน่ไมม่วีางจ�าหน่ายในบางประเทศ ความจุอาจแตกต่างกันไป 

SHP190 SHP250 SHP285 SHP345
10 กก. (20 ปอนด)์/8 กก.*  13 กก. (25 ปอนด)์/10 กก.* 14 กก. (30 ปอนด)์/11 กก.* 17 กก. (35 ปอนด)์/14 กก.*

เครื่องอบผ้าระบบป๊ัมความรอ้น
โซลู ชัน เครื่ อ งซัก ผ้ าหยอด เหรียญ  S P E E D  Q U E E N  –  รุ ่น ง านซักห นัก

* อัตราสว่น 20:1 และ 25:1 ตามล�าดบั 


