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“Bridgestone DUELER H/T 684” สุดยอดนวัตกรรมยางแกร่งเหนือชัน้ ได้รับความไว้วางใจให้ตดิตัง้

ในรถกระบะรุ่นแรกของค่าย MG “NEW MG EXTENDER: กระบะพันธ์ุยักษ์ให้มากกว่าความแกร่ง” 

 

[กรุงเทพมหานคร] (7 พฤศจิกายน 2562) –  บริดจสโตน ผู้ นําด้านการผลิตยางรถยนต์อนัดบัหนึ่งในประเทศ 

เผยว่า ผลิตภัณฑ์ “Bridgestone DUELER H/T 684” สุดยอดนวตักรรมยางรถยนต์แกร่ง ทนทานท่ีมีความเร็ว

สงู มาพร้อมกบัการยึดเกาะทกุสภาพถนนได้อย่างดีเย่ียม ในขณะท่ียงัคงความนุ่มนวลระดบัพรีเมียม ผา่นการ

ทดสอบว่าแข็งแรง กระจายนํา้หนกัในขณะว่ิงได้อย่างมาตรฐาน มอบประสบการณ์ท่ีเหนือระดบัของการขบัข่ี 

ได้รับเลือกให้เป็นยางมาตรฐานสําหรับติดตัง้ของรถยนต์ “NEW MG EXTENDER” กระบะพันธุ์ยักษ์ให้

มากกว่าความแกร่ง ตอบโจทย์ทุกการเดินทางของชีวิต ให้ทุกเส้นทางใช้งานได้มากกว่าภายใต้แนวคิด BRIT 

Dynamic ซึ่งโดดเดน่ทัง้ในด้านรูปลกัษณ์และมิติตวัถงัขนาดใหญ่ สมรรถนะท่ีเหนือกว่า การควบคมุท่ีสมบรูณ์

แบบระบบความปลอดภยัครบครัน ดีไซน์สวย เท ่พร้อมลยุได้ทกุสภาพถนน  

 

ทัง้นี ้MG ได้ไว้วางใจเลือกผลิตภณัฑ์ “Bridgestone DUELER H/T 684”  โดยใช้ยางขนาดขอบ 18 นิว้ ให้เป็น

ยางล้อมาตรฐานสําหรับติดตัง้รถยนต์ “NEW MG EXTENDER” เพ่ือตอบโจทย์และยกระดบัสมรรถนะในการ

ขบัข่ีท่ีเหนือระดบั คงไว้ซึ่งความนุ่มสบายระดบัพรีเมียม ให้ความปลอดภัยเพิ่มความมัน่ใจในทุกการเดินทาง 

เพ่ือประสบการณ์การขบัข่ีได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพในทกุสถานการณ์ 

 

มร.ฮิเดยกิู ทาเคดะ กรรมการผู้จดัการบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั กล่าวว่า “บริดจสโตนรู้สึก

ภูมิใจท่ีผลิตภัณฑ์ “Bridgestone DUELER H/T 684” ได้รับเลือกจาก MG ให้ติดตัง้บนกระบะตวัใหม่ของคา่ย

ซึง่ผลิตภณัฑ์รุ่นดงักลา่วของบริดจสโตนมาพร้อมกบัเทคโนโลยีพนัธุ์แกร่งเหนือชัน้ ชว่ยเพิ่มความมัน่ใจในความ

ปลอดภัยและเสริมความนุ่มนวลในการขบัข่ี พร้อมรับกบัทุกสภาพการใช้งาน สามารถตอบโจทย์และเข้ากับ

รถยนต์ “NEW MG EXTENDER” ได้อยา่งลงตวั” 

 

 



                     

 
 

<คุณสมบัตเิด่นของผลิตภัณฑ์ “Bridgestone DUELER H/T 684”> 

 

ผลิตภัณฑ์ “Bridgestone DUELER H/T 684” ได้รับการพัฒนาสําหรับรถยนต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ ด้วยความ

แข็งแกร่งของหน้ายาง DUELER และบริเวณแก้มยางท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษทําให้ทนทานต่อการฉีกขาด

และการขูดขีดจากเศษหินทัง้ก้อนเล็กและใหญ่ เศษแก้ว โลหะ ตะปู และอ่ืนๆ ได้อย่างดีเย่ียม  โดยมีจุดเด่น

หลกัๆ คือ  

• การยึดเกาะถนนดีเย่ียม ทัง้บนถนนเปียกและแห้ง 

• แกร่ง ทนทานท่ีความเร็วสงู 

• ให้ความนุม่นวลในการขบัข่ี 

• ประสิทธิภาพในการทรงตวัสงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ “Bridgestone DUELER H/T” สาํหรับรถ “NEW MG EXTENDER”> 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่นรถ ขนาดยาง 

NEW MG EXTENDER รุ่น GIANT CAB 

- Extender 2.0 GC GRAND X 6MT 255 60R18 DUELER H/T 684 

NEW MG EXTENDER รุ่น DOUBLE CAB 

- Extender 2.0 DC GRAND X 6AT 
255 60R18 DUELER H/T 684 

- Extender 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT 



                     

 
 

<คุณสมบัตเิด่นของผลิตภัณฑ์ “NEW MG EXTENDER”> 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW MG EXTENDER รุ่น GIANT CAB                       NEW MG EXTENDER รุ่น DOUBLE CAB 
 

 

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ได้เปิดตวัรถกระบะ

รุ่นแรกของเอ็มจี “NEW MG EXTENDER กระบะพนัธุ์ยกัษ์ ให้มากกว่าความแกร่ง” อย่างเป็นทางการสู่ตลาด

เมืองไทยเม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา โดดเด่นทัง้ในด้านรูปลักษณ์และมิติตัวถังขนาดใหญ่ สมรรถนะท่ี

เหนือกว่า การควบคมุท่ีสมบูรณ์แบบระบบความปลอดภัยครบครัน และระบบปฏิบตัิการอจัฉริยะ i-SMART

รองรับการสัง่การด้วยเสียงภาษาไทยครัง้แรกของโลกในรถกระบะโดยทําตลาดในกลุ่มรถกระบะแบบตอนคร่ึง  

หรือ Giant Cab และแบบ 2 ตอน หรือ Double Cab ซึ่งถูกพฒันาให้มีความโดดเด่นทัง้ในเร่ืองรูปลกัษณ์ด้วย

ขนาดมิติตวัถงัขนาดใหญ่จึงช่วยเพิ่มปริมาณการบรรทุกและภายในห้องโดยสารท่ีกว้างขวางนัง่สบาย นบัเป็น

รถกระบะรุ่นใหมท่ี่นา่จบัตามอง 

 

ลูกค้าท่านใดท่ีต้องการใช้บริการด้านการดูแลยางรถยนต์สามารถเข้ามารับบริการได้ท่ีค็อกพิทและเอ.ซี.ที  

ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารงานของบริดจสโตน เราพร้อมให้บริการท่ีหลากหลาย อาทิ บริการ

ตรวจเช็คสภาพยาง ตัง้ศนูย์ล้อ ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการดแูลยางรถยนต์และล้อแม็กทกุประเภท  

นอกเหนือจากนัน้ยงัจําหน่ายแบตเตอร่ี โช้คอพั ผ้าเบรก นํา้มนัเคร่ือง และบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หรือ

สอบถามข้อมูลแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทรศพัท์ 0-2636-1555 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือ 1800-295-537 

(ตา่งจงัหวดัโทรฟรี)  

          

 

 

 



                     

 
 

เกีย่วกบั บริดจสโตน 
บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น  มีสํานกังานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

นอกจากการผลิตยางรถยนต์สําหรบัการนําไปใช้ทีห่ลากหลายกว้างขวางแล้ว ยงัผลิตผลิตภณัฑ์อืน่ๆ ที่หลากหลายครอบคลมุในวงกว้างซ่ึงรวมถึง

ผลิตภณัฑ์ยางอตุสาหกรรมและเคมีภณัฑ์ และอปุกรณ์กีฬา ผลิตภณัฑ์ของบริดจสโตน มีจําหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทัว่โลก 

สําหรบัประเทศไทย บริดจสโตนประสบสําเร็จในการเป็นผู้นําทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 50  ปี นบัตัง้แต่เร่ิมเปิดดําเนินการในปี

พ .ศ . 2512 โดยมีแนวทางการทํางาน คือ มุ่งมั่น ริเร่ิม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมในประเทศ ตัง้แต่การเลือกวตัถุดิบที่มีคุณภาพ การนําเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบ

ควบคมุคุณภาพอย่างเข้มงวดทกุขัน้ตอน นอกจากนีบ้ริดจสโตนยงัส่งเสริมและรกัษาส่ิงแวดล้อม รวมทัง้กิจกรรมเพือ่สงัคมให้สอดคล้องกบัปรัชญา

ทียึ่ดมัน่เป็นหน่ึงเดียวกนัทัว่โลกว่า “รบัใช้สงัคม ด้วยคณุภาพทีเ่หนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality) 

ขอขอบพระคณุสําหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่: 

นางสาวภทัรวลัลิ์ ขนัทอง  ผู้จดัการแผนกสื่อสารองค์กร บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

โทรศพัท์: 02-636-1505 ตอ่ 2381  Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com 
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