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“อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” สนามโกคาร์ ทระบบไฟฟ้ าแห่งใหม่มาตรฐานโลก เปิ ดตัวแรงด้ วยรถโกคาร์ ทระบบไฟฟ้ ารุ่ น RTX จาก

ค่าย SODI ผู้ผลิตแบรนด์ยกั ษ์ ระดับโลกนามาเปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยจานวน 30 คัน สนามตังอยู
้ บ่ ริ เวณ อิมแพ็ค
เลคไซด์ เมืองทองธานี มีสโลแกนติดหูที่วา่ “ใคร ๆ ก็สนุกเต็มสปี ดได้ ” นอกจากจะมอบประสบการณ์การขับโกคาร์ ทแบบเหนือ
ระดับเอาใจนักขับคาร์ ทหรื อผู้ที่ชื่นชอบกีฬาที่ท้าทายความเร็ ว-แรงแล้ ว ยังถือเป็ นส่วนหนึง่ ในความมุง่ มัน่ ที่ อิมแพ็ค ต้ องการจะ
ต่อยอดธุรกิจด้ วยการสร้ างแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่ พร้ อมเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นาและผู้ยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจตลาดไมซ์ในประเทศไทยอีกด้ วย

ถ้ าพูดถึง SODI RTX สุดยอดรถโกคาร์ ทแล้ วทุกท่านคงทราบเป็ นอย่างดีวา่ เป็ นบริษัทผู้ผลิตรถโกคาร์ ทระดับโลกจากฝรั่งเศส
คราวนี ้มาพร้ อมกับระบบไฟฟ้ าแห่งยุคสมัยเพื่อพลิกโฉมวงการโกคาร์ ท ด้ วยเครื่ องยนต์ขบั เคลือ่ นด้ วยมอเตอร์ อตุ สาหกรรม
ประจุไฟฟ้าด้ วยเครื่ องชาร์ จกระแสไฟ 400 โวลต์ และด้ วยระบบขับเคลือ่ นไฟฟ้ าทาให้ เครื่ องยนต์ทางานมีเสียงดังเพียง 40-50
เดซิเบล ซึง่ เงียบกว่าโกคาร์ ทปกติมาก เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม แบตเตอร์ รี่ Lead acid และ Lithium ซึง่ เป็ นแบตเตอร์ รี่แห้ ง
และปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบตั เิ หตุอย่างร้ ายแรงก็จะไม่มีน ้ากรดจากแบตเตอร์ รี่มาทาให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ ขู บั ขี่ได้ ขนาดความ
ยาวของรถ 1,850 มม. ความกว้ าง 1,350 มม. ความสูงถึง roll-over bar 1,040 มม. น ้าหนักรวม 218 กก. น ้าหนักรวม 218
กก. ความเร็วในการเร่งสูงสุด 70 กม./ชัว่ โมง ด้ วยกาลังไฟของตัวรถและความยาวของตัวสนามผู้ขบั ขี่สามารถใช้ ความเร็ วได้
อย่างต่อเนื่องสูงสุด 8 นาที

โครงสร้ างของรถโกคาร์ ทได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ได้ อย่างปลอดภัย ประกอบด้ วย โครงรถหรื อเฟรม ที่มีความ
แข็งแรงและยืดหยุน่ กว่าเหล็กปกติ ระบบกันกระแทกเพื่อความปลอดภัย Head systems และกันชนของรถที่เป็ นพลาสติก
(PROSLIDE) ออกแบบพิเศษ 360 องศา รอบตัวรถที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกจากการชนด้ วยการยุบตัวเข้ ามาถึง 15 ซม.
โดยไม่กระเทือนต่อตัวรถ พวงมาลัยและเบาะที่นงั่ ที่สามารถปรับระดับได้ ตามสรี ระของผู้ขบั ขี่ที่มคี วามสูงตังแต่
้ 120 – 200
ซม. เข็มขัดนิรภัย 4 จุดแบบเดียวกับรถแข่งฟอร์ มลู า่ วัน มีปมหยุ
ุ่ ดรถที่ตวั รถและรี โมทซึง่ เจ้ าหน้ าทีค่ อยมอนิเตอร์ ในกรณีที่นกั
แข่งมีความเสีย่ งอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง พิเศษสุดคืออุปกรณ์เสริ มที่ทางอิมแพ็คใส่ใจติดตังเพิ
้ ่มเติมคือเบาะรองคอทีจ่ ะช่วย
ให้ นกั แข่งรุ่นเยาว์หรื อนักแข่งมือใหม่สามารถขับขี่ได้ อย่างสะดวกสบายมากขึ ้น

“อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” ที่ใช้ งบลงทุนกว่า 60 ล้ านบาท ความยาวสูงสุดสาหรับเดือนเมษายน 600 เมตร เป็ นสนามทีม
่ ีพื ้นแทร็ ก

ค่อนข้ างเรี ยบ รวมถึงบริเวณ รัน-ออฟ – Run-off area (พื ้นที่ข้างสนามที่สร้ างจากพื ้นยางมะตอยไม่ใช่กรวดหรื อหญ้ า) ในแต่
ละโค้ งถือว่ามีการดาเนินการก่อสร้ างเป็ นไปตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ มีพื ้นที่กว่า 17,900 ตร.ม. สนามมาตรฐานแบบเดียวกับ
ที่ใช้ ในการแข่งรถฟอร์ มลู า่ วัน ออกแบบโครงสร้ างพื ้นฐาน โดย TECPRO International แทร็ กในแต่ละเดือนจะมีการ
ปรับเปลีย่ นไม่ซ ้าแบบกันเพื่อให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ท้ าทายอยูเ่ สมอ”

การออกแบบสนามคานึงถึงความปลอดภัยของนักขับโกคาร์ ทเป็ นอันดับแรก แต่หากในกรณีทเี่ กิดอุบตั ิเหตุการพุง่ ชนข้ างทาง
สนามมีกาแพงกันขอบแทร็
้
ก (barrier) จากบริษัท TECPRO วัสดุทาจากพลาสติกทีม่ ีความยืดหยุน่ ภายในกาแพงกันแต่
้ ละตัว

ยึดด้ วยเชือกไนล่อนที่สามารถรับแรงกระแทกได้ ถึง 5 ตัน สาหรับสนามเดือนนี ้จะเป็ นสนามที่คอ่ นข้ างยากทีต่ ้ องใช้ เทคนิคใน
การขับ มีโค้ ง ตัว U และ ตัว V ติดต่อกัน แต่ละโค้ งต้ องใช้ ความช้ า-เร็ วแตกต่างกันในการขับขี่ถือเป็ นความท้ าทายของนักแข่ง

ด้ านสิง่ อานวยความสะดวกอื่น ๆ ทางสนามมีบริ การไว้ ให้ อย่างครบครันคือนักขับโกคาร์ ทสามารถมาตัวเปล่าได้ เลย เช่น หมวก
กันน็อค ผ้ าคลุมศีรษะ ห้ องอบรมด้ านระบบความปลอดภัยก่อนการแข่งขัน ห้ องชมการแข่งขัน อาหารเครื่ องดื่มในตัวอาคาร
และร้ านบรี ซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ ทีเ่ ปิ ดบริ การข้ างสนาม ลานจอดรถที่รองรับได้ ถึง 80 คัน และที่จอดรถสาหรับจักรยานยนต์อกี
ด้ วย (สามารถจอดที่ Lakeside 1 ได้ อีก 170 คัน)

สาหรับขันตอนการขั
้
บขี่ เมื่อกดสวิทส์ติดเครื่ องนัน่ หมายถึงคุณพร้ อมแล้ วที่จะร่วมระเบิดความมันส์ แต่ก่อนออกตัวให้ รอให้
เจ้ าหน้ าที่มาตรวจสอบอุปกรณ์นริ ภัยบนตัวคุณกันก่อนว่าเรี ยบร้ อยหรื อไม่ ไม่วา่ จะเป็ นเข็มขัดนิรภัย ระยะห่างระหว่างคนขับ

กับพวงมาลัยและเบาะ ก่อนวาดลวดลายเหยียบคันเร่ง แรกๆ อาจจะไม่ชินกับความหนักของพวงมาลัยที่จดั ว่าหนักกว่ารถ
ธรรมดาที่เราขับกันอยู่ แต่เมื่อลองขับไปสักหนึง่ รอบสนาม ก็จะสามารถควบคุมได้ และเคยชินกับรอบโค้ งต่างๆ ทัง้ 10 โค้ งที่
เป็ นการปรับของสนามเดือนนี ้ จนในที่สดุ จะสามารถใช้ ความเร็ วเพื่อทาเวลาได้ และเมื่อขับจนครบ 8 นาที ทางสนามจะมีจอ
โชว์สถิติรอบที่ดีที่สดุ (Best Lap) ของคุณไว้ กบั ทางสนาม ซึง่ ถ้ าใครฝี มือดีทาเวลาได้ ดีที่สดุ ของแต่ละเดือน ทางสนามก็ขึ ้นชื่อ
ไว้ ที่มมุ Hall of Fame ให้ คณ
ุ ได้ อวดเพื่อนๆ ได้ อกี ด้ วย

สนามโกคาร์ ทไฟฟ้ าแห่งแรกในเมืองไทยรอให้ คณ
ุ มาร่วมระเบิดความมันส์ ประชันความเร็ วและแรง ได้ ที่ “อิมแพ็ค สปี ด
พาร์ ค” ริ มทะเลสาบเมืองทองธานีได้ แล้ วทุกวัน โดยจันทร์ – ศุกร์ เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 16.00 – 00.00 น. และวันเสาร์ –
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 12.00 – 00.00 น. ติดต่อสอบถามได้ ที่โทร.02 055 8900 หรื อ
www.IMPACTSpeedPark.com

