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MATADOR กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.
 

1900 ณ เมือง Remscheid ประเทศเยอรมัน

• กอตั้งเมื่อป ค.ศ.
 

1900 โดย Mr Heinrich Kissling และ Mr 
Heiner Schumacher ณ เมื่องRemscheid ประเทศเยอรมัน

Employees in 1914

Office building today

Company today

• เริ่มทําการผลิตคีม คอน บอกกระบอก ประแจตาง ๆ และเครื่องมือสําหรับซอม
 จักรยาน โดยมีเครื่องจักรสําหรับขึ้นรปูโลหะเพียง 2 เครื่อง

• เริ่มขยายการผลิตเพื่อครอบคลุมเครืองมือสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ซึง่กําลัง
 เติบโตอยางรวดเร็วในขณะนั้น 

• เปนผูทีเ่ริ่มผลิตและจดลิขสิทธิ์การผลิตประแจตาง ๆ ที่เปนชุด รายแรกของเยอรมัน
• ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ DIN ISO 9002 ในปค.ศ.

 
1994  โรงงานถูก

 ทําลายโดยสิ้นเชิงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และกอตั้งใหมขึ้นหลักจาก
 สงครามโลกจบสิ้นลงแลว

• ณ ค.ศ.
 

2002 ธุรกิจไดดําเนินการถึงรุนที ่4
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ณ วันนี้ เครื่องมือชาง Matador ยังคงถูกผลิตในประเทศเยอรมัน ดวยเทคโนโลยีและ
 เครื่องจักรที่ทันสมัยทีส่ดุ

กระบวนการผลิต
กระบวน 
การเคลอืบ

 ผิว

บรรจภุัณฑ

ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ

ทีมงานตรวจสอบคุณภาพ

ทีมงานจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักรจากทั่วโลก

กระบวนการบริหาร

ทีมผูบริหาร

• เหลก็กลา

• เหลก็กลา
 ขึ้นรูป

• ชิ้นสวน
สมบูรณ

หวงโซคุณคาของ MATADORวัตถุดิบ กลุมลกูคา

รานคาปลีก

 และสง

ผูใชโดยตรง

คูแขง

Made by MATADOR บงบอกถึงสวนผสมที่ลงตัวของเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และการบริหาร ทีค่ํานงึถึงประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบตอสังคม

ขึ้นรูป

 เครื่องมือ

กระบวนการ 
กัด เกาะ 
เซาะ กลึง

กระบวน 
การขัด

 แตงผิว

กระบวน 
การชุบ

 แข็ง
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ผลิตภณัฑ

http://matador-germany.com/
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Matador ประกอบดวย 4 หนวยธุรกิจ

ผลิตภัณฑทัว่ไป ผลิตภัณฑเชิงแกปญหา ผลิตภัณฑอตุสาหกรรม บริการรับผลิต

ตลาดหลกั ตัวแทนจําหนายแตงตั้ง
อุตสาหกรรม

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ผูผลิตรายอืน่

เครื่องมือชางทั่วไป
ผลิตภัณฑจัดเปนชุด

ตามระบบ ISO
เครื่องมือทั้งแบบทั่วไป

และแบบมาตรฐาน 

เครื่องมือที่ผลิตภายใตชื่อ

ผูผลิตรายอืน่
ผลิตภัณฑหลกั

หนวยธุรกิจ

ตัวแทนจําหนายแตงตั้ง
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Matador สามารถเสนอเครื่องมือชางเชิงกล คุณภาพสูง ครบถวนสําหรับทุกงาน

Matador

บอกชุดประแจตาง ๆ กลุมคีม เครื่องมือยานยนตกลุมไขควง
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เครื่องมือทั้งหมดของ Matador ไดรับการออกแบบภายใต SK Profile

• การออกแบบเครื่องมือรุนเกาจะเนนที่ 
“มุมเหลี่ยม” เพื่อถายทอดแรงบิดจาก

 มือผูใชงานไปสูชิ้นงาน

• ขอจํากัดของการออกแบบเชนนี้คือ การ
 สึกหรออยางรวดเร็วของทั้งเครื่องมือและ

 ชิ้นงาน

• SK-profile เนนการจับยึดเต็ม
 หนาของพื้นที่บาทั้งหมด แทนที่จะเปน

 เฉพาะ “มุมเหลี่ยม” ซึ่งมีประโยชน
 



ดังตอไปนี้

* การสงกําลังจากมือผูใชงานถึงชิ้นงาน        
ที่ดี่กวามาก

* แรงเคนขอบ (edge stress) 
ที่ลดลงหรือไมมีเลย 

* อายุการใชงานที่ยาวนานขึ้นทั้ง
 เครื่องมือและชิ้นงาน

SK-Profile
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ในป 2006 Matador แนะนําไขควงรุนใหม Power Tec

• ปลายไขควงสีดําที่ผานการชุบแข็ง ทําจาก
 วัสดุอลัลอยที่น้ําหนักเบาและมีความ

 แข็งแกรงสูง

• ดามที่ถูกเจาะรู สามารถใชเพิ่มแรงบิดได

• คอโลหะของแกนไขคว ไดรับการกลึงเปนรูป 
6 เหลี่ยม เพื่อใหสามารถใชกับประแจหลาย

 ประเภท

• ดามจับที่ถูกออกแบบใหตอตานการหมุนของ
 ตัวมันเอง

• ดามจับสีฟาที่ออนนุมสําหรับการจับที่มั่นคง 
ปราศจากการลืน่ไถล

• ดามจับสีดํา สวนที่แข็งแกรงสําหรับการ
 ถายทอดแรงบิดจากมือผูใชไปถึงชิ้นงาน

• ดามจับถูกขึ้นรูปใหมี 3 รอง ตามธรรมชาต
 

ิ

การจับของมือมนุษย

MATADOR-PowerTec
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ผลิตภัณฑคีม Matator รุน PowerTec

• ชิ้นสวนมีรูปรางชัดเจน จากการถูกชบุแข็ง
 ดวยระบบเหนี่ยวนําความรอน

• ดามจับ 2 ระบบ เชนเดียวกันกับไขควง 
Power Tec

• ไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
 ระดับ EN 60900

• วัสดุทกุชิ้นสามารถทํางานไดดีในชวง
 อุณหภูมทิี่กวาง

• มีรุนสําหรับใชงานกระแสไฟฟา 1000 
โวลท (VDE)

• มีโกรงที่ดาม เพื่อปองกันการลืน่ไถลของ
 มือผูใชงานไปดานหนา

MATADOR-PowerTec
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ในป 2006-2008 Matador ไดเพิ่มรายการสินคาใหมมากกวา 200 รายการ 

เครื่องมือรถยนตพิเศษ

เหล็กดูดแบบตาง ๆ

คีมรุนใหม

เครื่องมือ ½“ ที่ไดรับการออกแบบใหม

ขอตอแบบลอคได 

ลกูบอคเดือยโผลเปนชุด ขนาด ¼“

ดามฟรี ½“ที่มีฟน 72 ซี่

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือใชงานพิเศษ หรือจําเพาะอยูเปนจํานวนมาก ทั้งในแงอุตสาหกรรมและรถยนต

รายการสินคาใหมในชวงป 2006 - 2008 (จําเพาะ Matador เทานั้น)
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Matador Solution คือการนําเสนอการจัดวางเครื่องมือแบบเปนชุด 
เพื่อการบริหารและเคลื่อนยายอยางสะดวก

MATADOR Solutions:

แบบ modular

1. เครื่องมือทําจากเหลก็กลาไรสนิม
•ประแจตาง ๆ
•บอกขอออน

2. ประแจชุดขนาด ¼“, 3/8“, ½

แบบกระเปา แบบรถเข็น
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รูปแบบการจัดวางเครื่องมือแบบกระเปาของ Matador Tools System

ดานบน

ดานลาง

ดานลาง
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เครื่องมือเปนชุดจัดตูของ Matador ถูกพัฒนาขึ้นโดยไดรับความรวมมือจาก
 ผูผลิตรถยนตชั้นนําหลายแหง

• ตูเครื่องมือตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ

• ลิ้นชักที่สามารถดึงออกไดจนสุด เพื่อเขาถึง
 เครื่องมือไดงายขึ้น 

• ลิ้นชักวิ่งอยูบนตลับลูกปนเม็ดกลมรองลกึ เพื่อ
 ลดแรงเสียดทานใหต่ําที่สุด

• รูปแบบการจัดวางเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนได
 



มากมาย

•  ม ีtool modules ใหเลอืกใชมากกวา 
40 แบบ

• มีอะไหล และสวนประกอบ สวนเสริมอื่น ๆ 
พรอมใหบริการ
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ระบบการจัดเก็บเครื่องมือโดย Matador

Matador Tools System
• เครื่องมือจะถูกจัดเก็บในลักษณะ “จัดเก็บงาย หายก็รู ดูก็งามตา”
• ไมตองเสียเวลาคนหาเครื่องมืออีกตอไป
• สีที่แตกตางกันจะชวยใหผูใชสามารถระบุไดอยางรวดเร็ววาเครื่องมือ

 ชิ้นใดหายไป
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นอกเหนือจากผลิตภัณฑมาตรฐาน Matador ยังผลิตเครื่องมือพิเศษจํานวนมาก
 สําหรับทั้งภาคอตุสาหกรรมและยานยนต
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คูแขงและลกูคา

http://matador-germany.com/
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Matador มีสัดสวน “ราคาตอคุณภาพ” ที่ดทีีสุ่ด
 สําหรับเครือ่งมอืชางระดับสูงที่เนนคุณภาพทั้งจากยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมรกิา

 (ขอมูลจาก Andersen Research 2002)

ระดับคุณภาพ (1 = สงูที่สุด, 5 = ต่ําที่สุด)
5 4 3 2 1

ระดับราคาเปรียบเทียบ

140

130

120

110

100

90

80

70 WGB
Wiesemann Source: Andersen Research 2002

คูแขงที่มีสินคาคุณภาพใกลเคียงกัน แตราคา
ขายจากหนาโรงงานสูงกวามาก ไดแก
- Facom (ฝรั่งเศส)
- Hazet (เยอรมัน)
- Gedore (เยอรมัน)
- Stahlwille (เยอรมัน)

http://www.bahco.com/asp/pubs/index.asp?lngStructureID=1&lngMenuID=118421
http://www.hazet.de/deutsch/index2.htm
http://www.stahlwille.de/default1.php?pid=stdhom
http://matador-germany.com/
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ตัวอยางของลูกคาระดับโลก ที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ Matador

• ยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นปละประมาณ 7%
• ตัวแทนจําหนายแตงตั้งใน 84 ประเทศ
•  ลกูคาองคกรมากกวา 2000 แหงใน 100 
ประเทศทั่วโลก อาทิเชน
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ผูนําเขาแตงตั้งและผูจัดจําหนายในประเทศไทย

บรษิทั ฮั่งเส็งฮวดวิศวภณัฑ จํากัด
โทรศัพท :

 
66-02-689-0122

โทรสาร:

 
66-02-689-0113

www.hungsenghuat.com
kedkaew@hungsenghuat.com

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด
เลขที่ 191/1 ถนนพระรามที่ 3
เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120

http://matador-germany.com/
http://www.hungsenghuat.com/
mailto:kedkaew@hungsenghuat.com
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