AG SHOP
ขอบสิบหก...เรื่อง/ภาพ

ติดแก๊สไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะติดให้รถ
วิง่ ได้เหมือนน�้ำมันเปีย๊ บ หัวใจอยูท่ กี่ ารจ่าย
แก๊สต้องท�ำให้ได้เหมือนน�ำ้ มัน พูดเหมือนง่าย
แต่สุดท้ายอยู่ที่ประสบการณ์ช่างว่าจะรู้จัก
เครือ่ งยนต์ดพี อหรือไม่ อุปกรณ์แก๊สทีเ่ ลือกใช้
สามารถปรับแต่งการจ่ายแก๊สได้ดีแค่ไหน
ต้องการค�ำตอบสุดท้ายทีใ่ ช่ หาดูได้ที่ “พี อาร์
ซุปเปอร์แก๊ส” ทีต่ ดิ แก๊สให้จบด้วยอุปกรณ์
ครบชุดจาก AG
รถแต่ละคันก็จะมีรปู แบบการจ่ายน�ำ้ มัน
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ถ้าช่างไม่เข้าใจเรือ่ งนี้ ก็
อาจจะท�ำให้ติดตั้งแก๊สเท่าไหร่ก็ไม่สามารถ
จบงานได้ โดยเฉพาะกับรถรุ่นหรือยี่ห้อที่มี

“พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส”
ติดแก๊สด้วยประสบการณ์

และความแม่นยำ�ในการแก้ปัญหา

พร้อมหน้าทีมช่างมากประสบการณ์ มาสถานการณ์ไหน
ก็จบได้ทุกเหตุการณ์

ตอบได้ทุกปัญหา แก้ได้ทุกข้อสงสัย ติดตั้งได้จบจริง
สิ่งนี้อยู่ในตัว “เฮียหยง”

รูปแบบการจ่ายน�้ำมันที่แตกต่าง ถ้าจับจุด
“นอกจากความสามารถในการปรับจูนที่
ไม่ได้ก็ติดไม่จบ และแม้ว่าจะจับจุดได้แล้ว หลากหลาย อุปกรณ์แก๊สของ AG ยังมีความ
ถ้าอุปกรณ์แก๊สที่ต้องการใช้ไม่รองรับการ แข็งแรง ทนทานอย่างมาก เราเปิดอูม่ า 7 ปี
ท�ำงานกับรูปแบบการจ่ายน�ำ้ มันนัน้ ๆ ผลลัพธ์ แล้ว ท�ำแก๊สอย่างเดียวไม่เคยท�ำอย่างอื่น
ทีไ่ ด้กไ็ ม่ตา่ งกัน คือติดแก๊สแล้วไม่จบ
แต่ส�ำหรับ “พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส”
โดยการดู แ ลของ “เฮี ย หยง” คุ ณ ชู ศั ก ดิ์
เรืองณรงค์เดช ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้อ
อะไร มาทีน่ กี่ จ็ บ
“รถทีม่ ปี ญ
ั หาติดตัง้ แก๊สไม่จบส่วนใหญ่
เป็นเพราะมีระบบการจ่ายน�ำ้ มันทีไ่ ม่เหมือน
รถทัว่ ๆ ไป ถ้าช่างไม่เข้าใจ ก็ตดิ ไม่จบ หรือติด
ได้แต่ทำ� งานไม่ดี และทีส่ ำ� คัญ อุปกรณ์แก๊ส
ทีเ่ ลือกใช้กต็ อ้ งรองรับรูปแบบการจ่ายน�้ำมัน
ทีห่ ลากหลาย อย่างเช่นอุปกรณ์แก๊สรถยนต์
AG ที่ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ก็
ลูกค้าแน่นอูอ่ ยู่ตลอดเวลา ทั้งงานติดตั้งและ
สามารถปรับการจ่ายแก๊สให้เสมือนการจ่าย
งานแก้ไข ติดที่ไหนไม่จบ มาพบ “เฮียหยง”
น�ำ้ มันได้ทงั้ หมด”
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และเราก็ตดิ อุปกรณ์ AG มาตัง้ แต่ยคุ แรกๆ
ตัง้ แต่การติดตัง้ แก๊สรถยนต์คนั นึงต้องใช้เงิน
60,000 – 70,000 บาท ทุกวันนีล้ กู ค้าทีต่ ดิ ตัง้
อุปกรณ์กบั เราออกไป วิง่ ไปแล้วยังใช้งานได้

เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องดูแลเช็คระยะตาม
ก�ำหนด ทุกๆ 20,000 กม. อย่าให้ขาด”
ความสามารถของอุปกรณ์เพียงอย่าง
เดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด เพราะ
ด้วยอุปกรณ์เดียวกัน บางอูต่ ดิ ตัง้ แล้วจบ แต่
อีกอูห่ นึง่ กลับไม่สามารถจบงานได้ สิง่ ส�ำคัญ
ไม่ใช่เพียงความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง แต่
AG อุปกรณ์ดี ไม่ว่าติดรถคันไหนก็จบได้สมบูรณ์แบบ
ประสบการณ์และการรู้จักกับเครื่องยนต์
แต่ละชนิดอย่างถ่องแท้ ก็เป็นอีกกุญแจ
ส�ำคัญที่จะไขเข้าไปสู่ความสมบูรณ์ในการ
ติดตัง้ แก๊ส
“ประสบการณ์คอื สิง่ ส�ำคัญมากทีท่ ำ� ให้ AG หนึง่ เดียวที่ “เฮียหยง” ไว้ใจ
เราติดตัง้ แก๊สแล้วจบงานได้จริงๆ อย่างอูข่ อง
เราอยูร่ มิ ถนน มีโอกาสได้ชว่ ยลูกค้าทีข่ บั รถมา
แล้วเกิดปัญหาค่อนข้างมาก ท�ำให้เรารูป้ ญ
ั หา
ใช้ AG ของแท้แล้วสบายใจ ไม่วา่ มีปญ
ั หาอะไรเคลมได้หมด
ของรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อพอสมควร
จนตอนนีแ้ ค่ฟงั เสียงสตาร์ทเครือ่ งยนต์ ช่าง
ก็รแู้ ล้วว่าเกิดปัญหาอะไรกับรถบ้าง”
“อย่างเช่น ถ้ามีอาการ เบาดับ เร่งไม่ขนึ้
อาจจะเกิดจากปัญหาลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก
หรือหัวเทียนมีปัญหา ซึ่งประสบการณ์ใน
ตรงนีช้ ว่ ยให้เราท�ำงานได้ตรงจุด หรือส�ำหรับ
รถบางรุ่น อาจจะเกิดปัญหาวาล์วยัน หรือ
เจาะตัวถังแล้วก็ต้องท�ำความสะอาด
วาล์วรั่ว ถ้ามาที่นี่เราแก้ได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ ไม่ปล่อยให้มีเศษตกหล่น นีค่ ือ
ฟองสบู่ วิธีเช็ครั่วที่ดีที่สุด
ไม่สูง และจบปัญหาโดยไม่มีผลกระทบต่อ มาตรฐานความเรียบร้อยที่สัมผัสได้ ย�้ำว่าดีกว่าเครื่องตรวจจับแก๊สอีก
การท�ำงานของเครือ่ งยนต์”
กลายเป็นทีพ่ งึ่ ของผูท้ อี่ ยากประหยัดเงินด้วย ลูกค้า”
ด้วยประสบการณ์และความแม่นย�ำใน แก๊ส แต่ไม่สมปรารถนาในการใช้แก๊สให้ได้
นอกจากประสบการณ์ ความช�ำนาญใน
การระบุปญ
ั หา ท�ำให้ “พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส” ดัง่ ใจ
การดูแลรถยนต์แล้ว การที่อู่ติดตั้งแก๊สจะ
“ถ้ารถคันไหนติดตั้งแก๊สแล้วไม่จบ มี สามารถให้บริการลูกค้าในระยะยาวได้ อุปกรณ์
ปัญหาอยูต่ ลอด สามารถเข้ามาแก้ปญ
ั หาให้ แก๊สทีด่ กี เ็ ป็นอีกส่วนหนึง่ ทีจ่ ะสนับสนุนให้การ
ได้ เราพร้อมทีจ่ ะดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็ม ดูแลรถก่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย
ที่ และจุดนีท้ ำ� ให้เราได้รบั ความไว้วางใจจาก
“ตอนนีเ้ ราสบายใจทีจ่ ะแนะน�ำอุปกรณ์
ลูกค้าแนะน�ำกันต่อเนื่อง ลูกค้าหลายคน แก๊ส AG ให้กบั ลูกค้าได้ใช้งาน เพราะไม่เพียง
การันตีการท�ำงานให้เราอีกต่างหาก รวมกับ แต่เป็นอุปกรณ์ทดี่ ี รองรับการท�ำงานทีห่ ลาก
การบริการในราคามาตรฐาน ให้การดูแลกัน หลาย มีความทนทาน และหากมีปญ
ั หา เรา
ระยะยาว ท�ำให้เราได้รบั ความไว้วางใจจาก สามารถเปลีย่ นเคลมให้ลกู ค้าได้ทนั ที ยิง่ ท�ำ
ให้อู่ของเราที่เน้นการให้บริการหลังการขาย
กล้าทีจ่ ะรับปากว่าจะดูแลลูกค้าให้ดที สี่ ดุ ”
ต้องการติดตั้งแก๊ส AG กับ “พี อาร์
ซุปเปอร์แก๊ส” สามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ “เฮียหยง” หมายเลขโทรศัพท์ 08-18330149 หรือจะแวะไปดูผลงานการติดตัง้ ได้ที่
ปากซอยบรมราชชนนี 28
รถเก่า รถใหม่ มีปัญหาแวะมาปรึกษา
ความรู้ความช�ำนาญของช่าง ที่แค่ฟังเสียง
ก็รู้ปัญหา ท�ำให้แก้ไขงานได้ตรงจุด

“พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส” ได้หมด
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