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  ចំណាប់អារម្មណ៍ របស់ មនុស្ស គ្ប់ 
រូប ចំពោះ រថយន្ត គឺមាន លក្ខណៈ 
ខុសៗ គ្នា ដោយ អ្នកខ្លះ ចូលចិត្ត មូ៉ ដ្ល 
ន្ះ អ្នកខ្លះ ចូលចិត្ត មូ៉ ដ្ល នោះ ។ បុ៉ន្ត ្
រថយន្ត ដ្ល យើង យកមក បង្ហាញ នៅ 
ព្លន្ះ គឺជា រថយន្ត ដ៏ ព្ញនិយម 
បំផុតសម្ប់អតិថិជន។      

 នៅព្ល រចនា រថយន្ត Huanghai 
N3 គឺ យើង បានគិត ថា  តើ ចំណុច 
អ្វដ្ីល បានធ្វើ ឲ្យ រថយន្ត ភិកអាប់ របស់ 
អាម្រិក អស្ចារ្យ ? ដូច្នះ្ហើយ យើង 
បាន ផលិត រថយន្ត របស់ យើង ឲ្យ     
កាន់ ត្ អស្ចារ្យ ។  ជា លទ្ធផល រថយន្ត 
Huanghai N3 ដ៏ ស្ស់ សង្ហា រឹងមំា 
មាន កមា្លាងំ ខ្លាងំ ធន់ បានយូរ និង គួរ 
ជាទី ទុកចិត្តតូ្វបាន ផលិតឡើង ។ 

 ការ រចនា ទំាង ផ្ទ ្ខងក្នងុ និង ខង- 
ក្ ល្អឥតខ្ចាះ សម្ប់ អ្នក ដ្ល 
ស្ឡាញ់ រថយន្ត ប្ណីត  ហើយ អ្វី 
ដ្ល  កាន់ត្ ពិស្ស ទៀត នោះ គឺ 
មា៉ាសីុន ដ៏ ទំនើប របស់ វា ។ 

 លក្ខណពិស្ស ន្ ដំបូល រថយន្ត 
Huanghai N3 កាន ត្់ ល្ចធ្លា ថ្ម 
ទៀត នៅ ក្នងុ ចំណោម រថយន្ត ភិកអាប់ 
ដោយ សរត្ ការ រចនា  និង ទ្ង់ទ្យ ដ៏ 
ស្ស់ ស្អាត ។ លើ ស ពីន្ះ ទៀត   វា មាន 
រំល្ច ដោយ អក្សរ "HHN3A" ដ៏ ធំ នៅ 
ខងមុខ ដ្ល មើលទៅ កាន់ត្ អស្ទារ្យ  
ថ្ម មួយ កមិ្តទៀត ។  

 ពាក្យ "Huanghai N3A" ជាមួយ 
ពាក្យ"A" គឺជា និមិត្តសញ្ញា ន្ មូ៉ ដ្ល 
ស្តង់ដារបស់ វា ។ ទន្ទមឹនឹង ន្ះដ្រ ក្នងុ 
ព្ល ឆាប់ៗ កុ្មហុ៊ន Huanghai 
នឹង សម្ពោធ ស្៊រី "S" ដ្ល មានន័យថា 
«Sports» ។ 

Huanghai N3 ជា រថយន្ត ដ្ ល 

មាន ប្សិទ្ធភាព ខ្ពស់  និង ថាមពល 
ខ្លាងំ ពីព្ះ វា បំពាក់ ដោយ មា៉ាសីុន ៣ 
ប្ភ្ទ ដ្លមាន មា៉ាសីុន សំង 2.4 
លីត្ 4 សីុឡំាង កមា្លាងំ បង្វលិ 218hp 
និង 320nm ។ មា៉ាសីុនសំង 2.4 
លីត្ turbo 4 សីុឡំាង និង មា៉ាសីុន 
មា៉ាសូ៊ ត 2.5 turbo diesel 4 សីុឡំាង 
កមា្លាងំ បង្វលិ 143hp និង 340Nm 
ជាមួយ ប្អប់ល្ខ ៦ ល្ខ ដ្ និង ៦ 
ល្ខ អូ តូ ។   

 ដោយ គ្មាន ការសង្ស័យ រថយន្ត 
Huanghai N3 គឺ រថយន្ត ជាទី ទុកចិត្ត 
របស់ អតិថិជន ពីព្ះ យើង ឱ្យ តម្ល្ 
ខ្ពស់ ទៅលើ អ្វដ្ីល សំខន់ សម្ប់ 
លោក អ្នក ។ រថយន្ត Huanghai N3 

បើកបរ បាន គ្ប់ ស្ថានភាព ផ្លវូ មិន ថា 
ផ្លវូដី ហុយ ឬ ផ្លវូ ភក់ នោះទ្ គឺ រថយន្ត 
ន្ះ ស័ក្ត ិសម បំផុត សម្ប់ ការបើក- 
បរបាន គ្ប់ កាលៈទ្សៈ ។ 

 ចំពោះ ការ រចនា រថយន្ត Huang-
hai N3 មាន បណា្តា យ ៥៥៩៥ មិល្ល-ី 
ម្៉ត្ ទទឹង ១៩៥០ មិល្ល ីម្៉ត្ និង 
កម្ពស់ ១៨៦៥ មិល្ល ីម្៉ត្ និង ចនោ្លាះ 
កង់ ៣៤០៥ មិល្ល ីម្៉ត្ ។ ឃ្លបុ ខង 
ក្យ មាន ប្វ្ង ១៧១៥ មិល្ល ីម្៉ត្ 
បណោ្តាយ ១៦២០ មិល្ល ីម្៉ត្ និង 
កម្ពស់ ៤៦០ មិល្ល ីម្៉ត្ ។  

 ចំពោះ ចង្កៀង មុខ តូ្វបាន រចនា 
ឡើង ដោយ យកចិត្តទុកដាក់ បំផុត 
ដើម្បី ធានា នូវ ប្សិទ្ធភាព អំពូល ឲ្យ 

កាន់ត្ ភ្ល ឺច្បាស់ ជា អំពូល LED កាត់- 
អ័ព្ទ និង អំពូល LED បំភ្លឺ ព្ល ថ្ង្ 
(DRL)  ផ្តល់ឱ្យ រថយន្ត ភិកអាប់ ដ៏ 
ទំនើប ន្ះ មើលទៅ កាន់ត្ គួរឱ្យ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ទ្វ ្ឡើង ។ 

 កញ្ចក់ ចំហៀង បំពាក់ ដោយ កា ម្រ៉ា 
Panoramic Camera ជួយ លោក 
អ្នក ឲ្យ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ យានយន្ត 
នៅ ជំុវិញ ជាពិស្ស ជួយ បញ្ចៀ ស 
គ្ះ ថា្នាក់ ដ្ល អាច កើត ឡើង ជាយ- 
ថាហ្តុ ។ 

 រថយន្ត Huanghai N3 តូ្វបាន 
ផលិតឡើង សម្ប់ សកម្មភាព ដ្ល 
ពោរព្ញ ទៅដោយ ភាពរឹងមំា សម្ប់ 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅដល់ គ្ប់ ទីកន្ល្ង ។ 

រថយន្ត Huanghai N3 ដ៏ ទំនើប ន្ះ 
បាន ត្ៀមខ្លនួ រួចជាស្ច ដើម្បី ជួយ 
លោក អ្នក ក្នងុ ការបើកបរ លើផ្លវូ ពិបាក 
គ្ប់ ប្ភ្ទ  និងគ្ប់រដូវកាល។  

 មិន ថា លោកអ្នក បើកបរ នៅក្នងុ ទីកុ្ង 
ជនបទ ឬ សូម្បីត្ នៅ វាល ខ្សាច់ រថយន្ត 
Huanghai N3 ដ៏ មាន ថាមពល ន្ះ តូ្វ 
បាន បង្កើតឡើង សម្ប់ គ្ប់ ស្ថានភាព 
ផ្លវូគ្ប់ កាលៈទ្សៈ និង គ្ប់ ទីកន្លង្ ។  

 ចំពោះ ផ្ទ ្ខងក្នងុ គឺមាន ទំហំ ធំ ទូលាយ  
ការ រចនា យា៉ាង ប្ណីត បំពាក់ ដោយ 
បច្ចក្វិទ្យា ទំនើប ដ្ល មាន គុណភាព 
ខ្ពស់ ។ កៅអី មាន ចំនួន២ ជួរ ធ   ំទូលាយ 
សម្ប់ មនុ ស្ស ៥ នាក ់ ហើយ ផ្ទ ្ខងក្នងុ 
គ្ប ដណ្តប  ់ដោយ ពណ៌ ខ្មា  និង ពណ៌ 
ប្ផ្ះ មើល ទៅ ស្ស់ស្អាត  និង ប្ណីត 
បំផុត ។  

  លើសពីន្ះ ទៀត មាន អ្ក្ង់ ផ្តល់ 
ព័ត៌មាន នៅ ចំ កណា្តាល កម្ស់ ៩ អិុញ 
ផ្តល់ ភាពងយសួ្ល សម្ប់ ការមើល 
និង បញ្ជានៅព្លណា ដ្ល លោកអ្នក 
តូ្វការ ។ ចំពោះ កា រប ញ្ឆះ្គឺ កាន់ ត្មាន 
ភាពងយសួ្ល ដោយ មិនបាច់ ប្ើ សោ 
ពីព្ះ វា បំពាក់ បូ៊ តុង ប ញ្ឆះ្ Keyless 
Start/Stop Button ។  

N3 ក៏ បំពាក់ ជាមួយនឹង ប្ព័ន្ធ 
Power-Lock Doors និង Win-
dows ដើម្បី រក្សា សុវត្ថភិាព របស់លោក 
អ្នក ផងដ្រ ។ ចំពោះ កៅអីអង្គយុ អាច 
ស្ រ្៉ បាន ដោយ ងយសួ្ល គឺ គ្ន់ត្ 
ចុច បូ៊ តុង បុ៉ណោ្ណោះ ។ 

 ជាមួយ លក្ខណពិស្ស ទំាង ន្ះ 
រថយន្ត Huanghai N3 នឹងមិន ធ្វើ ឲ្យ 
លោកអ្នក ខកចិត្ត ឡើយ ពីព្ះវាជា 
រថយន្ត  ដ្ល អាច បើក បរ បាន គ្ប់ ទី - 
កន្លង្ និងគ្ប់ រដូវ កាល៕ 

ទំនុកចិត្ត ថ្មី ជាមួយនឹង រថយន្ត ដ៏ 
ប្ណីត S7 គឺជា អ្វដ្ីល លោកអ្នក 
មិនគួរ មើលរំលង នោះទ្ ។ វា គឺជា 
ទំនុកចិត្ត ដ៏ ធំ ដ្ល រថយន្ត មួយ ន្ះ 
ផ្តល់ ដល់ អ្នកប្ើប្ស់ គ្ប់រូប ពីព្ះ 
លក្ខណពិស្ស ន្ ប្ព័ន្ធ សុវត្ថភិាព 
រូបរង ដ៏ ស្ស់ សង្ហា និង បំពាក់ ដោយ 
បច្ចក្ វិទ្យា ទំនើប ។    

 លក្ខណពិស្ស ដ៏ គួរឱ្យ ចាប់ អារ-
ម្មណ៍ បំផុត ន្ មូ៉ ដ្ល ន្ះ គឺ កញ្ចក់ ប្ប 
Panoramic ធំ ទូលាយ ដ្ល ធ្វើឱ្យ 
ការបើក បរមាន មាន ភាព ងយ សួ្ល 
និង អាច មើលឃើញ ច្បាស់ ជាពិស្ស 
សម្ប់ អ្នក ដ្ល មិនសូវ មើលឃើញ 
ច្បាស់ ។ 

 ខណៈដ្ល ផ្នក្ ខងមុខ ន្ រថយន្ត 
S7 ន្ះ តូ្វបាន រចនា ឡើង ប្កប- 
ដោយ ភាព ឥតខ្ចាះ ហើយ នោះ ផ្នក្ 
ខងក្យ វិញគឺ កាន់ត្ អស្ទារ្យ  
ថ្មទៀត ។ ផ្ទ ្ខងក្នងុ មាន ទំហំ ធំ- 
ទូលាយ ផ្តល់ ផាសុកភាព ខ្ពស់បំផុត 

ដល់ អ្នកដំណើ រ គ្ប់រូប ។  
 រថយន្ត S7 ដ៏ ស្ស់ សង្ហា ន្ះ បំពាក់ 

ដោយ មា៉ាសីុន turbo 1.5L ប្អប់ល្ខ 
៨ ល្ខ អូ តូ ជាមួយនឹង កមា្លាងំ បង្វលិ ជំុ 
អតិបរមា 220N.m / 1800-
4000rpm ។ រថយន្ត S7 ធានាថា 
លោកអ្នក កំពុង ជិះ រថយន្ត មួយ ដ្ល 
មាន គុណភាព ខ្ពស់ ទំហំ ធំ ទូលាយ 
កមា្លាងំ ខ្លាងំ បច្ចក្វិទ្យា សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ 
ដើម្បី ឆ្លើយតប ទៅនឹង តមូ្វការ ធ្វើ 
ដំណើរ ប្ចំាថ្ង ្របស់លោក អ្នក ។ 

 រថយន្ត S7 បំពាក់ ដោយ អ្ក្ង់ 
ផ្តល់ព័ត៌មាន ស្ស់ស្អាត touch 
screen មាន ទំហំ ៨ អិុញ ងយសួ្ល  
ប្ើប្ស់ មានមុខ ងរ ច្ើនយា៉ាង 
ដូចជា សម្ប់ វិទ្យុ CDMP3, USB, 
Auxiliary inputs, Bluetooth និង 
GPS ជាដើម ។ 

 នៅ ខងក្ម អ្ក្ង់ ដ៏ ធំ ន្ះ គឺរ ន្ធ 
បញ្ចញ្ ខ្យល់ មា៉ាសីុនត្ជាក់ ដ្ល 
ស្ថតិនៅ ទីតំាង ដ៏ ល្អ ងយសួ្ល អាច 

ស្ រ្៉ តាម ការចង់បាន ។ ហើយ រន្ធ 
បញ្ចញ្ ខ្យល់ មា៉ាសីុនត្ជាក់ ក៏មាន នៅ 
ជួរ ទី ២ ផងដ្រ ។ 

 ដ្ចង្កូត មានមុខ ងរ ច្ើនយា៉ាង 
ហើយ មុខងរ មួយ គឺ បូ៊ តុង បញ្ជា ប្ព័ន្ធ 
សំឡ្ង ។ ចំពោះ តាប្ល ូ គឺ រួមបញ្ចលូ 
ទំាង ប្ព័ន្ធ ផ្តល់ព័ត៌មាន សំខន់ៗ 
ដូចជា ឧបករណ៍ វាស់ ល្បឿន ជាដើម ។ 
គំនិត ច្នប្្ឌិត រួមជាមួយ បច្ចក្វិទ្យា ដ៏ 
ទំនើបទំាងន្ះបានធ្វើ ឲ្យ រថយន្ត S7 
កាន់ត្ អស្ចារ្យ ទ្វ ្ឡើង ។ 

 កៅអី អាច ស្រ្៉ បាន ដ្ល វា តូ្វបាន 
រចនា ឡើង ដើម្បី ផ្តល់ ភាពងយសួ្ល 
ដល់ អ្នកដំណើ រ មិន ថា  លោកអ្នក 
ធ្វើដំណើរ ក្នងុ ផ្លវូ ឆា្ងាយ បុ៉នណា ក៏ ការ - 
អង្គុយ របស់លោក អ្នក នៅ ត្មាន 
ផាសុកភាពជានិច្ច ។  ជាពិស្ស 
លោកអ្នក នឹងមាន អារម្មណ៍ ថា  កាន់- 
ត្មាន សុវត្ថិភាព ដោយស ត្ តួ 
រថយន្ត មាន ភាព រឹងមំា   និងបំពាក់ដោ-
យប្ព័ន្ធសុវត្ថភិាពខ្ពស់៕ 

HUANGHAI N3 រថយន្តភិកអាប់សមៃប់គៃប់រដូវ

រថយន្ត KENBO S7  ផ្តល់ 
ទំនុក ចិត្តខ្ពស់ក្នងុការបើកបរ 



គថ្ងៃសុកៃ ទី២ ែខសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

 នៅក្នុង ប្ទ្ស កម្ពុជា រ ដូ វ វស្សាដ្លមាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខ្លាំង គឺ ចាប់ពី 
ខ្ឧសភា  រហូតដល់ ខ្តុលា ដោយ នាំមក នូវ បរិមាណ ទឹកភ្លៀង 
ប្ចាំឆា្នាំ ប្មាណ ៧៥ ភាគរយ នៅ ទូទាំងប្ទ្ស ។ 

 ប៉ុន្ត្ ទោះជា យា៉ាងណាក៏ដោយ រយៈព្ល ដ្លមាន ភ្លៀង ធា្លាក់ 
ខ្លាំង គឺមាន រយៈព្ល ត្ ២ ឬ ៣ម៉ាង ប៉ុណោ្ណោះ ។ ជាមួយនឹង 
ការផា្លាស់ប្តូរ រដូវ កាល ន្ះ ប្ជាជន ក៏ ជួ បប្ទ្ះ នឹង បញ្ហា ប្ឈម 
ដ្ល ត្ងត្ កើតឡើង ផងដ្រ ដូចជា ករណី ទឹកជំនន់ ជាដើម ។ 

 ដូច្ន្ះ នៅក្នុង អត្ថបទ ពិស្ស ន្ះ ក្ុមហ៊ុន Tan Chong 
Motor Cambodia សូម ច្ករំល្ក គន្លឹះ ណ្នាំ សំខន់ៗ ដល់ 
អ្នកបើកបរ កម្ពុ ជា គ្ប់រូប សម្ប់ ការបើកប រនៅព្ល មាន ភ្លៀង 
ធា្លាក់ ខ្លាំង ។ 

១) រឿង ដំបូង ដ្ល ត្ូវធ្វើ ប្សិនបើ លោកអ្នក បើកបរ នៅព្ល 
មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខ្លាំង គឺត្ូវ បន្ថយល្បឿន  ទុកចនោ្លាះ ឲ្យ ទូលាយ 
សម្ប់ រថយន្ត នៅខងមុខ និង ខងក្យ ដើម្បី ងយស្ួល ចាប ់ 
្រហ្វាំង ចៀស វាង រអិល ធ្វើ ឲ្យ មានការ ប៉ះទង្គិច គ្នា។  

២)នៅព្ល លោកអ្នក ជួបប្ទះ ទឹក លិច ផ្លូវ ខ្លាំង  ត្ូវ ប្ុង- 
ប្យ័ត្ន នឹង ជង្ហុក  ឬ កន្ល្ង ដក់ ទឹក ជង្ហុក ជ្ៗ នៅ សងខង ផ្លូវ មើល 
មិនសូវ  ច្បាស់ ងយ បង្កគ្ះ ថា្នាក់ ជាយថាហ្តុ ។   

៣)ប្សិនបើ លោកអ្នក កំណត់ថា  ផ្លូវ មាន សុវត្ថិភាព ក្នុងការ- 
ធ្វើដំណើរ ទៅមុខ សូម បើកបរ យឺតៗ ហើយ បើកបរ នៅ ចំ កណា្តាល 

ទ្ូងផ្លូវ ។ 
៤) កុំ ឈប់ ត្ូវ ព្យាយាម បើកបរ ទៅមុខ ក្នុង ល្បឿន យឺតៗ (៣-៤ 

មា៉ា យ ក្នុង ១ ម៉ាង ) ហើយ កុំ ប្តូរ ចង្កឹះ ល្ខ ។ ប្សិនបើ អ្នកត្ូវការ ប្តូរ 
ត្ូវ រក្សា ល្បឿន ឲ្យ បាន ថ្រ ។ នៅព្ល ជាន ់  ្រហ្វាំងត្ូវធ្វើឡើង ដោយ 
សន្សឹមៗ ។  

៥) បើកបរ យឺតៗ ជួយ មិន ឲ្យ មាន រលក ធំៗ ដ្ល អាចធ្វើ ឲ្យ រលត់ 
មា៉ាសីុន ។ បើ ឈប់ លើផ្លវូ ដ្ល លិច ទឹក អាច បណា្តាលឱ្យ មា៉ាសីុន រលត់ ឬ 
ទឹក ជ្បចូល បំពង់ សីុមំុាង ដ្ល អាចធ្វើ ឲ្យ រថយន្ត មាន បញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរ ។ 

 
៦) សូម ចងចំា ថា រថយន្ត ទំនើបៗ បំពាក់ ទៅដោយ ប្ព័ន្ធ អ្ ឡិច ត្ូ - 
និ ក ស្មុ គស្មាញ ដូច្ន្ះ ទឹក អាច ងយ ធ្វើ ឲ្យ ខូច ខត ។ ការ បង្កើន 
ល្បឿន ប្ញាប់ប្ញាល់ ព្ក អាចធ្វើ ឲ្យ ទឹក ចូល មា៉ាសុីន  ឬ ប្ព័ន្ធ 
ផ្ស្ងៗ ។  

៧)នៅព្ល ទឹក ស្ក អស់ពី ផ្លវូ តូ្វ ជូត  ្រហ្វាំង  ឲ្យ ស្ងតួ កំុ ឲ្យ សើម ។   
៨)បើកភ្លើង ចង្កៀង ខងមុខ ។ ព្ល មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខ្លាំង ធ្វើ ឲ្យ 

អ្នកបើកបរ មើលផ្លូវ មិន ច្បាស់ ។ ដូច្ន្ះ សំខន់ ណាស់ ត្ូវ បើកភ្លើង 
ចង្កៀង មុខ ដើម្បី ឲ្យ អ្នកបើកបរ មើលឃើញ ផ្លូវ ច្បាស់ ហើយ ឲ្យ អ្នក- 

បើកបរ រថយន្ត ផ្ស្ង អាច មើលឃើញ រថយន្ត របស់ យើង ច្បាស់ ដ្រ ។ 

 
៩) ត្ូវមាន ការប្ុងប្យ័ត្ន ជាមួយ រថយន្ត ដ ទ្ និង អ្នក ថ្មើរជើង ។ 
កុំ បើកបរ លឿន ដ្ល អាចធ្វើ ឲ្យ ទឹក សច លើ អ្នក ថ្មើរជើង ឬ ធ្វើ ឲ្យ 
ប៉ះពាល់ ដល់ រថយន្ត រប ស់ អ្នកដទ្ ។  

 
 តើ លោក អ្នកដឹង ទ្ ...

 រថយន្ត នីស ន់ មួយចំនួនមាន កម្ពស់ ពី ដី រហូតដល់២៣០ មិល្លី-    
ម៉្ត្ ដ្ល ស័ក្តិសម បំផុត សម្ប់ តំបន់ ន្ះ ពីព្ះ វា ជួយ កាត់ 
បន្ថយ ហនិភ័យ ពី ការខូចខត ដោយសរ ផ្លូវ ជង្ហុក ផ្លូវ ក្ួស ផ្លូវដី- 
ហុយ ឬ ផ្លូវ លិច ទឹកជាដើម ។  

 សម្ប់ ព័ត៌មាន បន្ថ្ម អំពី គ្ប់ ម៉ូ ដ្ល រថយន្ត នីស ន់ នៅក្នុង 
ប្ទ្ស កម្ពុជា សូម ចូលទៅ កាន់ គ្ហទំព័រ របស់ ក្ុមហ៊ុន នីស ន់ 
www.nissan.com.kh ឬ តាមដាន ទំព័រ ហ្វ្ ស ប៊ុ ក របស់ ក្ុមហ៊ុន 
នីស ន់ fb.com/Cambodia Nissan / 

ពា
ណិ

ជ្ជក
ម្មប

ង់ប្
ក់

 រថយន្ត មូ៉ ដ្ល SUV ៧ កៅអី ជា 
មា៉ាក ផា្ទាល់ របស់ ពួកគ្ដ្ល បាន ហក់ 
ចូលក្នុង ទីផ្សារ ហើយ ខណៈដ្ល 
ទីផ្សារ កាន់ត្ រីក ច្ើន តមូ្វការ របស់ 
អតិថិជន ចំពោះ រថយន្ត មូ៉ ដ្ល ន្ះ ក៏ 
កាន់ ត្ កើនឡើង ផងដ្រ ។ 

 អតិថិជន ត្ងត្ គិតថា  តើ ជម្ើស 
រថយន្ត មួយណា ដ្ល ធ្វើឱ្យមាន តុល្យ-
ភាព ពិតប្កដ សម្ប់ ការ ប្ើ ប្ស់ 
ប្ចំាថ្ង ្របស់ ពួកគ្? ដូច្នះ្ ហើយ 
ជាមួយ ការចូល ម កក្នងុ ទីផ្សារ រថយន្ត 
Bisu T5 បានកា្លាយ ទៅជា ជម្ើស 
រថយន្ត SUV ៧ កៅអីដ៏ ព្ញនិយម 
បំផុត សម្ប់ អតិថិជន គ្ប់រូប ។ 

 ចំពោះ ល្បឿន ជាក់លាក់ រថយន្ត T5 
តូ្វបាន បំពាក់ ដោយ មា៉ាសីុន turbo-
charged 1.5T ជាមួយ កមា្លាំង 
អតិបរមា 110kW (150Ps) / 
5500rpm និង កមា្លាងំ បង្វលិ អតិបរមា 
215Nm / 2000-4000rpm  ជាមួយ 
ប្អប់ល្ខ ដ្ 6MT និង ប្អប់ល្ខ 
អូ តូ 8AT ។  

 ប្អប់ល្ខ អូ តូ 8AT ផ្តល់នូវ ភាព - 
ជឿជាក់ ខ្ពស់ និង ងយ បត់ប្ន ហើយ 
បានឈ្នះ ពានរង្វាន់ National Sci-
ence and Technology Progress 

ចំពោះ គុណភាព ដ៏ ល្អឥតខ្ចាះ សន្សំ-
សំច្ ប្ង ឥន្ធនៈ មានផាសុកភាព និង 
ប្សិទ្ធភាព ន្ ការបើកបរ ខ្ពស់បំផុត ។  

 មិន ថា លោកអ្នក ធ្វើដំណើរ ទៅកាន់ 
ទីកន្លង្ ណា ទោះ ជិត ឬ ឆា្ងាយ រថយន្ត 
T5 ន្ះ នឹងមិន ធ្វើ ឲ្យ លោកអ្នក ខកចិត្ត 
ឡើយ ។ តួ រថយន្ត តូ្វបាន រចនា ឡើង 
ប្កបដោយ ភាពទាន់សម័យ លម្អ 
ដោយ ចង្កៀង មុខ ដ៏ ស្ស់ស្អាត ធ្វើឱ្យ 
រថយន្ត T5 ន្ះ កាន់ត្ ល្ចធ្លា លើស 
គូប្ជ្ង របស់ខ្លនួ ។ 

 លក្ខណពិស្ស ផ្នក្ ខងមុខ គឺ អ្ - 
ក្ង  ់ពណ៌ ខ្មា ភ្ល ឺច្បាស់ ដ៏ ស្ស់ស្អាត ។ 
រំល្ច ដោយ ចង្កៀង មុខ ដ៏ ប្ណីត ដ្ល 
បង្ហាញ អំពី ទំនុកចិត្ត ដល់ ការបើក បរបាន 
គ្ប់ ស្ថានភាព ផ្លវូ ។ ចង្កៀង ខងក្យ 
ស្ស់ស្អាត អមដោយ យា៉ាន់ ស្ព ័រ ពិស្ស 
ដ្ល បាន បន្ថម្ ភាព ទាក់ទាញ កាន់-    
ត ខ្្លាងំ ដល់ រថយន្ត ដ៏ ទំនើប ន្ះ ។ 

 រថយន្ដ T5 គឺមាន បំពាក់ ដោយ 
លក្ខណពិស្សៗ ជាច្ើន ទៀត ដូច 
ជា កា រប ញ្ឆះ្មិនបាច់ ប្ើ សោ មាន 
ប្ព័ន្ធ ពិនិត្យ សមា្ពោធ កង់ អ្ក្ង់ ទំហំ ៨ 
អិុញ កញ្ចក់ អាច បត់ បាន ប្ព័ន្ធគ្ប់-
គ្ង ល្បឿន ទា្វារក្យ មានមុខ ងរ 
អ្ឡិចតូ្និក កៅអី ស្ប្ក រ ន្ធបញ្ចញ្ 

ខ្យល់ មា៉ាសីុនត្ជាក់ ទំាង ខងឆ្វង្  និង 
ខងស្តា ំកាម្រ៉ា ក្យ កាម្រ៉ា មុខ 
ដ្ល អាច មើល បាន ៣៦០ ដឺ ក្ ។

 នៅព្ល និយាយ អំពី កតា្តាសុវត្ថភិាព 
រថយន្ត T5 បំពាក់ ដោយ ប្ព័ន្ធ រក្សា 
ស្ថិរភាព រងកាយ ជំនា ន់ទី ៩ របស់ 
Bosch ESP ប្ព័ន្ធ មើល ការចត បាន 
ទិដ្ឋភាព 360 ដឺ ក្ មាន ប្ព័ន្ធ ព្មាន 
ព្ល បើកបរ ច្ញពី គន្លង មាន ពោង 
សុវត្ថភិាព ចំនួន ៨ រួម នឹង ប្ព័ន្ធ ការពារ 

សុវត្ថភិាព សកម្ម ចំនួន ២៥ ផ្ស្ងទៀត ។  
 ដើម្បី ធានា ឱ្យបាន នូវ ការបើកបរ 

ដ្ល មាន ស្ថរិភាព គ្ឿងបនា្លាស់ ដ្ល 
តូ្វបាន ប្ើប្ស់ ជាមួយ រថយន្ត T5 
គឺ តូ្វបាន ផ្គត់ផ្គង់ ឲ្យ ដោយ កុ្មហុ៊ន 
អន្តរជាតិ ល្បីៗ ដូចជា កុ្មហុ៊ន Bosch 
របស់ អាល្លម៉ឺង់ កុ្មហុ៊ន Nethers នៅ 
សហរដ្ឋអាម្រិក កុ្មហុ៊ន Lear នៅ 
សហរដ្ឋអាម្រិក និង កុ្មហុ៊ន Conti-
nental នៅ អាល្លម៉ឺង់ ។ 

 ខ្ស្ចង្វាក់ ផលិតកម្ម របស់ខ្លនួរ ហូត 
ដល់ ៩៥ ភាគរយ គឺ តូ្វបាន ផ លិ ដោយ 
គ្ឿងយន្ត ( មនុស្ស យន្ត ) ដើម្បី ធានា ឲ្យ 
បាន នូវ ផលិតផល ដ្លមាន គុណភាព 
ខ្ពស់ ក្នងុ កមិ្ត អតិបរមា ។ រថយន្ត T5 
ផ្តល់នូវ ជំនឿ ចិត្ត ខ្ពស់បំផុត ដល់ អ្នក- 
ប្ើប្ស់ ជាមួយនឹង លក្ខណពិស្សៗ 
ជាច្ើន ធ្វើ ឲ្យ ការធ្វើដំណើរ របស់លោក 
អ្នកមាន សុវត្ថិភាព  និង ប្កប ដោយ 
ផាសុកភាព បំផុត ៕ 

រថយន្ត Bisu T5 លៃចធ្លោលើសគូបៃជៃងរបស់ ខ្លនួ

ពៃល បើកបរ មាន ភ្លៀង ធ្លោក់ ខ្លោំង
គន្លឹះ សំខន់ៗ ដៃល គួរ យល់ដឹង 

 ព័ត៌មាន ពិស្ស ស្តីពី គន្លឹះ សំខន់ៗ សម្ប់ ការបើកបរ ព្ល 
មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខ្លាំង ន្ះ នាំមក ជូន ដោយ ក្ុមហ៊ុន  

Tan Chong Motor



 ជាមួយនឹង ការ ឌី ហ្សាញ ថ្ម ីដ៏ ប្ណីត 
អាច និយាយបានថា រថយន្ត Traum 
Seek 5 ជា មា៉ាក រថយន្ត ដ៏ គួរ ឲ្យ ចាប់- 
អារម្មណ៍ បំផុត ជាមួយ ទំហំ ធំ ទូលាយ 
ដ្លមាន បណា្តា យ 4771 មិល្ល ីម្៉ត្ 
ទទឹង 1859 មិល្ល ីម្៉ត្ និង កម្ពស់ 
1735 មិល្ល ីម្៉ត្ ចំណ្កឯ ចនោ្លាះ កង់ 
2800 មិល្ល ីម្៉ត្ ។  

 អ្វីដ្ល ទាក់ទាញ ខ្លាំង ន្ រថយន្ត 
Traum Seek 5 ដ៏ ប្ណី ត ន្ះ គឺ តួ 
រថយន្ត រឹងមំា ប្កបដោយ ផាសុកភាព 
បំពាក់ ដោយ បច្ចក្វិទ្យា ទំនើប មាន 
សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ រូបរង ដ៏ ស្ស់ សង្ហា 
ចង្កៀង មុខ LED  យា៉ាន់ ស្ព ័រ រឹងមំា ដ្ល 
ជា ការ រចនា ល្អ ឥត ខ្ទាះ ។ 

 ផ្ទ ្រថយន្ត មាន ទំហំ ធំ ទូលាយ បំពាក់ 
ដោយ កៅអី ៣ជួរ ដ្ល អាច ផ្ទុក       
អ្នក ដំណើរ បាន ៧ នាក់ ។ លើសពីន្ះ 
ទៀត វា បំពាក់ ដោយ ឧបករណ៍ ឌីជីថល 
ដ៏ ទំនើប  និង ព្ញល្ញ ជាមួយ ប្ព័ន្ធ 
ផ្តល ់ព័ត៌មាន  និង កម្សាន្ត touch 
screen ទំហំ 10.25 អិុញ ដ្ល អាច 
ស្គាល់ តាម រយៈកាយវិការ រប ស់ អ្នក- 
ប្ើប្ស់ ។ 

 ស្ដៀង រថយន្ត Traum S70 ដ្រ 
រថយន្ត Traum Seek 5 ន្ះ តូ្វបាន 
បំពាក់ ដោយ មា៉ាសីុន turbo 1.5 លីត្ 
ជាមួយ 139 hp / 103 kW និង 
មា៉ាសីុន atmospheric 1.8-liter ។ 
មា៉ាសីុន ទំាង២ ន្ះ ផ្តល់ ថាមពល ខ្លាងំ 
ទំាង សម្ប់ ល្ខ ដ្ និង ល្ខ អូ តូ ។ 

 លើសពីន្ះ ទៀត រថយន្ដ Traum 
Seek 5 នឹងធ្វើ ឲ្យ លោកអ្នក រីករយ 
ជាមួយនឹង ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង សីតុណ្ហា-
ភាព បូ៊ តុង ដំណើរការ មា៉ាសីុន ប្ព័ន្ធ   - 
្រហ្វាងំគ្អាសន្ន កាម្រ៉ា ជំុវិញ យា៉ាន់- 
ស្ព័ រ ១៨ អិុញ ប្ព័ន្ធ សំឡ្ង និង 

លក្ខណពិស្ស ជាច្ើន ទៀត ។  
 មាន រថយន្ត ស្៊រី SUVs ជាច្ើន 

ប្ភ្ទ បុ៉ន្ត ្អ្វដ្ីល សំខន់ សួរថា  តើ 
រថយន្ត SUV ប្ភ្ទ ណា ដ្ល អាច 
ទាក់ទាញ ចំណាប់អារម្មណ៍ របស់ 
យុវវ័យ បាន ? ច្បាស់ ណាស់ គឺ រថយន្ត 
ដ្ល តូ្វបាន រចនា ឡើង ប្កបដោយ 
ប្ណីត ភាព សុវត្ថភិាព មាន ភាព ធន់ 
រឹងមំា និង ផាសុកភាព ខ្ពស់ ។ ដូច្នះ្ 
រថយន្ត Traum Seek 5 ពិតជា ស័ក្ត-ិ 
សម បំផុត សម្ប់ យុវវ័យ ពីព្ះ ទំាង 
រូបរង កមា្លាងំ និង ភាព ទាក់ទាញ គឺ 
ល្អឥតខ្ចាះ ។  

 រថយន្ត Traum Seek 5  ប្ភ្ទ 
SUV ន្ះមាន ៧ កៅអី ៣ជួរ (២ + ៣ 
+ ២) ដ្ល បំពាក់ ដោយ ឧបករណ៍ 
គ្ប់គ្ង សីតុណ្ហាភាព កៅអី អ្នកបើកបរ 
និង កៅអី អ្នកដំណើរ អាច ស្ រ្៉ បាន 
ដោយ ងយសួ្ល បន្ថ្ម ជាមួយ 
បច្ចក្វិទ្យា ទំនើប ។  

 ផ្ទ ្ខងក្នងុ មាន ទំហំ ធំ ទូលាយ តូ្វ 
បាន តុបត្ង យា៉ាង ស្ស់ស្អាត ធ្វើ ឲ្យ 
ការ បើក បរមាន ផាសុកភាព ទំាង 
សម្ប់ អ្នកបើកបរ និង អ្នកដំណើរ ទោះ 
ធ្វើ ដំណើរ ឆា្ងាយ បុ៉ណា្ណោ ។ លើសពីន្ះ 
ទៀត មាន ភ្លើង បំភ្ល ឺនៅ ផ្ទ ្ខងក្នងុ ដ្ល 

បង្កើន បទពិសោធដល់ ការបើកបរ 
ព្លយប់ កាន់ត្ ស្ស់ស្យ ។  

 រថយន្ត Traum Seek 5 គឺជា 
រថយន្ត ដ៏ ឆា្លាត វ្ បំពាក់ ដោយ បច្ចក្វិទ្យា 
ដ៏ មាន ប្សិទ្ធភាព ដ្ល ជួយ សន្សំសំច្ 
ប្ង មា៉ាសីុន មាន កមា្លាងំ ខ្លាងំ ។  ប្ព័ន្ធ 
ផ្តល់ ពត៌មាន ស្ថិតនៅក្នុង ទីតំាង ដ៏ 
សមស្ប ដ្ល អាច មើលឃើញរល់   
ព័ ត៌មាន ទាក់ទង នឹង រថយន្ត បាន យា៉ាង- 
ងយសួ្ល ។ 

 ប្ព័ន្ធ កាយវិការ វ្ឆា្លាត (IGS) 
ផ្តល់នូវ លក្ខណពិស្ស ជាច្ើន ដើម្បី 
បង្កើន ប្សិទ្ធភាព ផា្ទាល់ខ្លនួ របស់លោក 

អ្នក ដូចជា ការបញ្ជា ដោយ touch 
screen និង តាមកាយ  វិការ ដោយ 
គ្ន់ត្ ប្ើ ដ្ របស់ លោកអ្នក ក្នងុការ - 
បញ្ជា ខណៈ កំពុងនិយាយ ទូរ ស័ព្ទ ឬ 
ចាក់ បទ ភ្ល្ង ។ ជាមួយនឹង រថយន្ត 
ប្ភ្ទ SUV ន្ះ លោកអ្នក នឹងមាន 
ភាព ងយសួ្ល បំផុត ។  

  រថយន្ត ដ៏ ប្ណីត ន្ះ លោក អ្នក អាច 
លំហ្ និង រីករយ ជាមួយ ការបើកបរ និង 
ធ្វើដំណើរ បាន គ្ប់ ទីកន្លង្ ។ ប្ព័ន្ធ 
ផ្តល់ព័ត៌មាន  និង កម្សាន្ត ដ៏ ទំនើប ជា 
មួយនឹង អ្ក្ង់ ពណ៌ ធម្មជាតិ ទំហំ 
10.25 អិុញ ដ្ល អាច ភា្ជាប់ ជាមួយ 
(Apple CarPlay, Android Auto, 
MirrorLink និង បំពាក់ ដោយ កាម្រ៉ា 
មើល ក្យ និង ប្ព័ន្ធ មើល ជំុវិញ 
ចំណុច ភា្ជាប់ WiFi ) ដ្ល អាច សមា្គាល់ 
បាន តាមរយៈ កាយវិការ របស់ អ្នក- 
ប្ើប្ស់ ។ 

 ផ្ទ ្ខងក្នងុ ដ៏ ធំ ទូលាយ ស្ស់ស្អាត 
លោកអ្នក មិន តឹ្មត្ អង្គុយ មាន 
ផាសុកភាព និង ជួយ បន្ធរូ អារម្មណ៍ ឲ្យ 
កាន់ ត្មាន ភាពស្ស់ ស្យ បុ៉ណោ្ណោះ 
ទ្ បុ៉ន្ត ្ការបញ្ជា មាន លក្ខណៈ ព្ញ- 
ល្ញ តាមរយៈ ម្មដ្ របស់ លោក 
អ្នកនៅលើ ចង្កូត ដ្លមាន មុខ ងរ 
ច្ើនយា៉ាង ៕   
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