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ในด้ านความปลอดภัยหากในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุการพุ่งชนข้ างทาง สนามมีกาแพงกันขอบแทร็
้
ก (barrier) จากบริษัท TECPRO วัสดุทาจาก
พลาสติกที่มีความยืดหยุน่ ภายในกาแพงกันแต่
้ ละตัวยึดด้ วยเชือกไนล่อนที่สามารถรับแรงกระแทกได้ ถึง 5 ตัน เลยทีเดียว

มาดูตวั รถโกคาร์ ทระบบไฟฟ้ากันบ้ าง รถโกคาร์ ทระบบไฟฟ้า ที่ “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” นัน่ มาจากค่าย SODI บริษัทผู้ผลิตรถโกคาร์ ทระดับโลกจาก
ฝรั่งเศส รุ่น RTX มีให้ บริการทังหมด
้
30 คัน SODI RTX เป็ นสุดยอดรถโกคาร์ที่พลิกโฉมวงการโกคาร์ ท ด้ วยเครื่องยนต์ขบั เคลื่อนด้ วยมอเตอร์
อุตสาหกรรม ประจุไฟฟ้าด้ วยเครื่องชาร์ จกระแสไฟ 400 โวลต์ และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ทาให้ เครื่องยนต์ทางานมีเสียงดังเพียง 40-50 เดซิเบล ซึง่
เงียบกว่าโกคาร์ ทปกติมาก ที่สาคัญเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

ส่วนแบตเตอร์ รี่ Lead acid และ Lithium เป็ นแบตเตอร์ รี่แห้ งและปลอดภัย ในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงก็จะไม่มีน ้ากรดจากแบตเตอร์ รี่มาทาให้
เกิดอันตรายแก่ผ้ ขู บั ขี่ได้ ขนาดความยาวของรถ 1,850 มม. ความกว้ าง 1,350 มม. ความสูงถึง roll-over bar 1,040 มม. น ้าหนักรวม 218 กก.
ความเร็วในการเร่งสูงสุด 70 กม./ชัว่ โมง ด้ วยกาลังไฟของตัวรถและความยาวของตัวสนามผู้ขบั ขี่สามารถใช้ ความเร็วได้ อย่างต่อเนื่องสูงสุดถึง 8
นาที

โครงสร้ างของรถโกคาร์ ทได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ได้ อย่างปลอดภัย ประกอบด้ วย โครงรถหรือเฟรม ที่มีความแข็งแรงและยืดหยุน่ กว่า
เหล็กปกติ ระบบกันกระแทกเพื่อความปลอดภัย Head systems และกันชนของรถที่เป็ นพลาสติก(PROSLIDE) ออกแบบพิเศษ 360 องศา รอบตัว
รถที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกจากการชนด้ วยการยุบตัวเข้ ามาถึง 15 ซม. โดยไม่กระเทือนต่อตัวรถ พวงมาลัยและเบาะที่นงั่ ที่สามารถปรับระดับได้
ตามสรีระของผู้ขบั ขี่ที่มีความสูงตังแต่
้ 120 – 200 ซม. เข็มขัดนิรภัย 4 จุดแบบเดียวกับรถแข่งฟอร์ มลู า่ วัน มีปมหยุ
ุ่ ดรถที่ตวั รถและรีโมทซึง่ เจ้ าหน้ าที่
คอยมอนิเตอร์ ในกรณีที่นกั แข่งมีความเสี่ยงอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง พิเศษสุดคืออุปกรณ์เสริมที่ทาง“อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” ใส่ใจติดตังเพิ
้ ่มเติมคือ
เบาะรองคอที่จะช่วยให้ นกั แข่งรุ่นเยาว์หรือนักแข่งมือใหม่สามารถขับขี่ได้ อย่างสะดวกสบายมากขึ ้น

ก่อนการขับขี่ ผู้ขบั โกคาร์ ทเข้ าห้ องอบรมด้ านระบบความปลอดภัยก่อนการแข่งขัน เพื่อรับรู้กฏระเบียบ และข้ อแนะนาต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของ
ตัวผู้ขบั เองซึง่ ใช้ เวลาไม่นาน จากนันก็
้ ไปที่รถได้ เลย จะมีเจ้ าหน้ าที่บรีฟเส้ นทางให้ ต่อด้ วยจุดสวมหมวกกันน็อค แล้ วประจาที่รถซึ่ งระบุเบอร์ ไว้
เรียบร้ อยว่าใครขับรถเบอร์ ไหน ก่อนออกตัวให้ รอให้ เจ้ าหน้ าที่มาตรวจสอบอุปกรณ์นิรภัยบนตัวคุณก่อนว่าเรียบร้ อยหรือไม่ ไม่วา่ จะเป็ นเข็มขัด
นิรภัย ระยะห่างระหว่างคนขับกับพวงมาลัยและเบาะ ซึง่ ปรับได้ เมื่อกดสวิทส์ติดเครื่องนัน่ หมายถึงคุณพร้ อมแล้ วทีจ่ ะร่ว มระเบิดความมันส์

ก่อนวาดลวดลายเหยียบคันเร่ง แรก ๆ อาจจะไม่ชินกับความหนักของพวงมาลัยที่จดั ว่าหนักกว่ารถธรรมดาที่เราขับกันอยู่ แต่เมื่อลองขับไปสักหนึ่ง
รอบสนาม ก็จะสามารถควบคุมได้ และเคยชินกับรอบโค้ งต่างๆ จนในที่สดุ จะสามารถใช้ ความเร็วเพื่อทาเวลาได้ และเมื่อขับจนครบ 8 นาที ทาง
สนามจะมีจอโชว์สถิติรอบที่ดีที่สดุ (Best Lap) ของคุณไว้ กบั ทางสนาม ซึง่ ถ้ าใครฝี มือดีทาเวลาได้ ดีที่สดุ ของแต่ละเดือน ทางสนามก็ขึ ้นชื่อไว้ ที่มมุ
Hall of Fame ให้ คณ
ุ ได้ อวดเพื่อนๆ อีกด้ วย
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ทางสนามมีบริการไว้ ให้ อย่างครบครัน คือนักขับโกคาร์ ทสามารถมาตัวเปล่าได้ เลย เช่น หมวกกันน็อค ผ้ าคลุม
ศีรษะ ห้ องอบรมด้ านระบบความปลอดภัยก่อนการแข่งขัน ห้ องชมการแข่งขัน อาหารเครื่องดื่มในตัวอาคาร และร้ านบรีซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ ที่เปิ ด
บริการข้ างสนาม ลานจอดรถที่รองรับได้ ถึง 80 คัน และที่จอดรถสาหรับจักรยานยนต์อีกด้ วย (สามารถจอดที่ Lakeside 1 ได้ อีก 170 คัน)
จะบรรยายมากขนาดไหนก็ไม่เท่ากับไปพิสจู น์ด้วยตัวเอง ไประเบิดความมันส์ ประชันความเร็วและแรง กันได้ ที่ “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” ริมทะเลสาบ
เมืองทองธานี เปิ ดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตังแต่
้ เวลา 16.00 – 00.00 น. ส่วนวันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา
12.00 – 00.00 น.
อัตราค่ าบริการ
บัตรสมาชิก

100 บาท (บัตรใหม่แรกเข้ าและการออกบัตรใหม่กรณีหายหรือชารุด)

บัตรขับโกคาร์ ทสาหรับผู้ใหญ่

600 บาท (อายุไม่ต่ากว่า 14 ปี )

บัตรขับโกคาร์ ทสาหรับเด็ก

480 บาท (อายุ 7-14 ปี ความสูงไม่ต่ากว่า 120 ซม.)

ข้ อมูลเพิ่มเติม และติดตามความเคลื่อนไหวได้ ท่ ี
Facebook : www.facebook.com/IMPACTSpeedPark
Twitter : www.twitter.com/IMPACTSpeedPark
Instagram : www.instagram.com/IMPACTSpeedPark
Google Maps : https://goo.gl/maps/FFKEJLhoLGt
Website : http://www.impactspeedpark.com
Translation
menaddiction.com review IMPACT Speed Park.

