
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

990 อาคารอบัดลุราฮิม ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร: (02) 636 - 1505 – 32 โทรสาร: (02) 636-1543 - 44 

 

เกาะถนนย่ิงขึน้ ปลอดภยัย่ิงกว่า  

ECOPIA H/L 001 ไดร้บัการออกแบบบลอ็กดอกยางดว้ย
เทคโนโลยกีารลบเหลีย่มมมุ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการยดึ
เกาะบนถนนเปียก ช่วยป้องกนัการบดิตวัของหน้ายาง 
คงไวซ้ึง่พืน้ทีส่มัผสัของหน้ายางกบัพืน้ถนน แมข้บัขีบ่น
สภาพถนนเปียก 

ยิง่ไปกว่านัน้ดอกยางรปูแบบใหมย่งัมสี่วนช่วยลดอาการ
เหนิน ้า ท าใหค้วบคุมรถไดด้ยีิง่ขึน้ในสภาพถนนเปียก 

 

 

บริดจสโตน ส่ง ECOPIA H/L001 ตอบโจทยท์ุกความต้องการ 

ยกระดบัมาตรฐานการขบัข่ีรถยนตนั์ง่อเนกประสงคใ์ห้ดีขึ้นไปอีกขัน้ 

 

[กรุงเทพมหานคร] (9 สงิหาคม 2562) – บรษิทั บรดิจสโตนเซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูน้ าดา้นการผลติยางรถยนต์ระดบัโลก เปิดตวัยาง 
รถยนต์รุน่ใหมล่่าสุด ECOPIA H/L001 ตอบโจทยท์ุกความตอ้งการ ทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัผูข้บัขี ่SUV ซึง่ตอ้งการสมดุลระหว่าง
ความปลอดภยั, อายุการใชง้านทีย่าวนาน และประสทิธภิาพการประหยดัเชือ้เพลงิ ยกระดบัมาตรฐานการขบัขีร่ถยนตน์ัง่อเนกประสงคข์อง
คุณใหด้ขี ึน้ไปอกีขัน้  ECOPIA H/L001 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของผูเ้ชีย่วชาญประสบการณ์กว่า 20 ปีของเรา ในการพฒันายางที่
เพยีบพรอ้มไปดว้ยประสทิธภิาพรอบดา้น อโีคคารส์มรรถนะสงู ทีป่รบัแต่งตามความตอ้งการของผูข้บัขีซ่ึง่ “ใฝ่หาความสมบรูณ์แบบ” 
 
ดว้ยการผสานหลากหลายเทคโนโลยสีุดล ้าจากบรดิจสโตน ทีต่ ัง้ใจให ้ECOPIA H/L001 เป็นยางรถยนต์ทีส่ามารถตอบโจทยท์ุกความตอ้งการ 
เพิม่มาตรฐานความมัน่ใจในประสทิธภิาพการขบัขีบ่นถนนเปียก ออกแบบบลอ็กดอกยางแบบใหม ่เพือ่ป้องกนัการบดิตวัของหน้ายาง รกัษา
ไวซ้ึง่พืน้ทีส่มัผสัของหน้ายางกบัพืน้ถนน เพือ่ท าใหร้ะยะเบรคสัน้ลงกว่าเดมิ เน้นย ้าดา้นความปลอดภยั นอกจากนี้ยงัเพิม่ความนุ่มนวลและ
ลดเสยีงรบกวน ขบัสนุกทุกสไตลก์ารขบัขี ่จากการออกแบบลายดอกยางทีช่่วยลดเสยีงในเวลาขบั และเสรมิเนื้อยางบรเิวณแกม้ยางเพือ่ลด
แรงสัน่สะเทอืน โดยยงัคงไวซ้ึง่ประสทิธภิาพของการทรงตวัขณะขบัขีเ่ป็นอย่างด ีจงีช่วยป้องกนัอาการโคลงของรถ และทีส่ าคญั ECOPIA 
H/L001 ยงัสามารถเพิม่อายุการใชง้านของยาง ดว้ยการออกแบบใหทุ้กดอกยาง รบัแรงกดในน ้าหนกัทีเ่ท่ากนัเมือ่สมัผสับนพืน้ผวิถนน ชว่ย
ลดปัญหาการสกึแบบไมเ่รยีบ ช่วยลดการสญูเสยีพลงังานความรอ้นในเนื้อยาง จงึช่วยประหยดัน ้ามนัไดด้ขี ึน้ รวมถงึช่วยประหยดัค่าใชจ้่าย 
ซึง่เนื้อยางสตูรพเิศษนี้เป็นเอกสทิธิเ์ฉพาะของบรดิจสโตนเท่านัน้ 
 
“ECOPIA H/L 001 สรา้งสรรคข์ึน้เพือ่ผูข้บัขี ่SUV ทีใ่หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร ทัง้ยงัตอ้งการประหยดั
เชือ้เพลงิและลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อน” มร.ฮเิดยกู ิทาเคดะ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั บรดิจสโตนเซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใหค้วามเหน็, 
“จากกระแสตอบรบัทางการตลาดของเรานัน้ คุณสมบตัสิ าคญัทีผู่ข้บัขี ่SUV มองหาในการประเมนิยางรถยนต์คอื ประสทิธภิาพการยดึเกาะ, 
ประสทิธภิาพการใชง้านบนถนนเปียก, อายุการใชง้านทีย่าวนาน และความสะดวกสบาย ซึง่เป้าหมายของผลติภณัฑ ์ECOPIA H/L 001 คอื
สรา้งสรรคย์างรถยนตส์มรรถนะสงูทีเ่กนิความคาดหมายในทุกดา้น ดว้ยคุณสมบตัพิเิศษดา้นการประหยดัเชือ้เพลงิ 
 

 

 

   

  

 

 

 

การออกแบบบลอ็กดอกยางดว้ยเทคโนโลยกีารลบเหลีย่มมมุ  

ชว่ยใหค้งไวซ้ึง่พื้นทีส่มัผสัของหน้ายางกบัพื้นถนน แมส้ภาพถนนเปียก 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

990 อาคารอบัดลุราฮิม ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร: (02) 636 - 1505 – 32 โทรสาร: (02) 636-1543 - 44 

การกระจายแรงกดบรเิวณหน้ายางสม า่เสมอเมือ่
สมัผสักบัพื้นผวิถนน ท าใหห้น้ายางสกึเรยีบเสมอกนั 

 

 

 

 

 

  
 

  
เนื้อยางสูตรพเิศษ  

นวตักรรมทีเ่ป็นเอกสทิธิข์องบรดิจสโตนชว่ยลดการสญูเสยีพลงังานความรอ้นเนื้อยาง,  
ชว่ยใหป้ระหยดัน ้ามนั และเดนิทางไปไดไ้กลยิง่ขึน้ 

 
 
ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ ECOPIA H/L001, โปรดเขา้ชมที ่< https://www.bridgestone.co.th/th/tire/ecopia-hl001> 
 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก 

 

บรดิจสโตนยดึถอืแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมโลกตามค ากล่าว “แนวทางของเราคอืการใหบ้รกิาร” ผลติภณัฑ ์ECOPIA H / L 100 นัน้
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มโดยลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก นอกจากนี้ ECOPIA H / L 100 ยงัช่วยยกระดบัแนวคดิชวีติคอืความเคลือ่นไหว 
ดว้ยการน าเสนอวธิทีีย่ ัง่ยนืมากขึน้ เพือ่รองรบัวถิกีารเดนิทาง, การใชช้วีติ, การท างาน รวมถงึการเล่นสนุกของผูค้น 

 
 

ยืดอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่า 

ร่องไหล่ยางถูกออกแบบใหล้กึขึน้เพือ่เสรมิความ
แขง็แรงของบลอ็กดอกยาง และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ความตา้นทานการสกึ อกีทัง้การออกแบบหน้ายางแบบ
ใหม ่ช่วยเพิม่พืน้ทีส่มัผสัระหว่างหน้ายางกบัพืน้ผวิ
ถนนและการกระจายแรงกด ท าใหอ้ายุการใชง้าน
ยาวนานขึน้  

ประหยดัน ้ามนัได้มากกว่า 

ECOPIA H/L 001 ใชเ้ทคโนโลย ีNanoPro-TechTM  ท าให้
ไดเ้นื้อยางสตูรพเิศษทีม่ปีระสทิธภิาพ ช่วยลดความ
ตา้นทานการหมนุ ช่วยใหป้ระหยดัน ้ามนัและลดการปล่อย
ก๊าซมลพษิ CO2 สู่สิง่แวดลอ้ม  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

990 อาคารอบัดลุราฮิม ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร: (02) 636 - 1505 – 32 โทรสาร: (02) 636-1543 - 44 

เกีย่วกบั บริดจสโตน 

บรษิทั บรดิจสโตน คอร์ปอเรชัน่  มสี านักงานใหญ่ทีโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เป็นบรษิทัผลติยางรถยนต์และผลติภณัฑ์ยางทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโล ก 
นอกจากการผลติยางรถยนต์ส าหรบัการน าไปใชท้ีห่ลากหลายกวา้งขวางแลว้ ยงัผลติผลติภณัฑ์อืน่ๆ ทีห่ลากหลายครอบคลุมในวงกวา้งซึง่
รวมถงึผลติภณัฑย์างอุตสาหกรรมและเคมภีณัฑ ์และอุปกรณ์กฬีา ผลติภณัฑข์องบรดิจสโตน มจี าหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทัว่โลก 

ส าหรบัประเทศไทย บรดิจสโตนประสบส าเรจ็ในการเป็นผูน้ าทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 50 ปี นบัตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 2512 โดยมแีนวทางการท างาน คอื มุ่งมัน่ รเิริม่ สรา้งสรรค์ คดิคน้ วจิยั พฒันาผลติภณัฑ์ในทุกๆดา้นให้ดทีีสุ่ดและเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มในประเทศ ตัง้แต่การเลอืกวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ การน าเครือ่งจกัรและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นกระบวนการผลติ การตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพอย่างเขม้งวดทุกขัน้ตอน นอกจากนี้บรดิจสโตนยงัส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้กจิกรรมเพือ่สงัคมใหส้อดคลอ้งกบั
ปรชัญาทีย่ดึมัน่เป็นหนึง่เดยีวกนัทัว่โลกว่า “รบัใชส้งัคม ดว้ยคุณภาพทีเ่หนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality) 

 

 
 

นางสาวภทัรวลัลิ ์ขนัทอง ผูจ้ดัการแผนกสือ่สารองคก์ร บรษิทั บรดิจสโตนเซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
โทรศพัท:์ 02-636-1505 ต่อ 2381  
Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com



 
 

บริษทั บริดจสโตนเซลส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

990 อาคารอบัดุลราฮมิ ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทร: (02) 636 - 1505 - 32 

โทรสาร: (02) 636-1543 - 44 

 


