
ONVALLA

ระบบคลังสินคา
Description

ออนวัลลา มีบริการระบบคลังสินคาที่มีการออกแบบและจัดเก็บสินคาอยาง
เปนมาตรฐานและมีคุณภาพตามความเหมาะสมกับลูกคาในทุกรูปแบบ ใน
ระบบการควบคุมจัดเก็บแบบธรรมดาไปจนถึงระบบอัตโนมัติ AS/RS ดวย
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณมามากกวา 30 ป กับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ไดรับ
การยอมรับจากยุโรปและอเมริกา

ระบบคลังสินคา (Warehouse Systems)

ระบบคลังสินคาที่ดี จะชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการในการรับ และ
การจัดเก็บ เพื่อการจัดสงสินคาใหกับผูรับเพื่อกิจกรรมการขายอยางสะดวก
ถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งเปนเปาหมายหลักในการบริหารดําเนินธุรกิจ ควบคุม
คุณภาพในการจัดเก็บ หยิบสินคา และลดการปองกันการสูญเสียจากการ
ดําเนินงาน เพื่อใหตนทุนการดําเนินงานตํ่าที่สุด และการใชประโยชนเต็มที่
จากพื้นที่ๆมีอยู ดวยเศรษฐกิจในยุคสมัยปจจุบันทําใหผูประกอบการเริ่มที่จะ
นําระบบคลังสินคาอัตโนมัติ ซึ่ง ALLA เปนผูนําทางดานระบบจัดการดวย
ประสบการณที่มากกวา 20 ป จึงสามารถมั่นใจในมารตราฐานการบริการของ
เราที่สามมารถดูแลลูกคาในทุกรายละเอียดความตองการ เราคัดสรรสิ่งที่
เหมาะสมและดีที่สุดจากระบบมาตราฐานที่ไดรับการยอมรับจากแบรนดชั้น
นําจากยุโรปและอเมริกา เพื่อรองรับตามความตองการของลูกคาระบบคลัง
สินคาไดอยางครอบคลุมและปลอดภัย

พัดลมเพดานขนาดใหญ (HVLS Fans)

Description

พัดลม HVLS (High Volume Low Speed Fan)  คือพัดลมเพดานคุณภาพสูง
ที่มีใบพัดขนาดใหญหรือเรียกอีกอยางไดวาพัดลมยักษ โดยพัดลมชนิดน้ีมีการ
ทํางานที่มีรอบหมุนที่ตํ่ า (60 รอบตอนาที) แตสามารถสรางแรงลมไดปริมาณ
สูงเน่ืองจากใบพัดที่มีขนาดใหญ จึงเปนอุปกรณสําคัญที่จะชวยใหเกิดลมเย็น
กระจายไดครอบคลุมทั่วพื้นที่ใชงานของคุณ เหมาะสําหรับหลากหลายที่มี
พื้นที่กวางและตองการระบายอากาศในคลังสินคา โรงงานอุตสาหกรรม ออล
ลาไดคัดสรรผลิตภัณฑจากวัสดุอยางดีที่ไดมาตราฐาน การใชงานที่สะดวก
ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ชวยใหคนทํางานมีความสุขและมีประสิทธิภาพใน
การทํางานที่ดีอีกดวย มีความสามารถในการระบายอากาศที่จะไดแรงลมที่
เปนธรรมชาติเหมาะสม ชวยระบายอากาศ และ แถมชวยประหยัดพลังงาน
สามารถใชงานไดทั้ง Indoor และ Outdoor เปนพัดลมขนาดใหญที่ถูกออกแบบ
มาเปนแบรนดชั้นนําของตลาดทั่วโลก

ซึ่งจะเปนพัดลมขนาดใหญที่มีแรง CFM (Cubic foot per minute) หรือ คา
ลูกบาศกฟุตตอนาที มากที่สุดในตลาดพัดลมขณะน้ี และดวยคา CFM ที่สูงน้ี
น้ันชวยใหความเย็นหมุนเวียนในหองเก็บสินคาไดอยางดีเยี่ยม ถือเปนการชวย
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รักษาอุณหภูมิในโรงเก็บสินคาไมใหเกิดความอับชื้นหรือเสียหาย

ดวยพลังแรงของการหมุนของใบพัดที่มีความสามารถสูงเกือบถึง 4000,000
มีพลังการทํางาน 1 ถึง 2 แรงมา(hp)
เปนการทํางานของการระบายอากาศที่ออกแบบมาเพื่อใชงานงายไมยุงยาก
ไดรับมาตราฐานการรับรอง CSA และ CE

โคมไฟ LED สําหรับคลังสินคา
Description

LED ที่สรางสรรจากเน้ือวัสดุที่มีคุณภาพและมีมาตราฐานระดับสากลและ
รับรองถึงการใชงานไดในระยะยาว โดยมีกําลังไฟ (POWER) 5OW และแรง
ดันไฟฟาขาเขา AC90-305V จํานวนไฟ LED 77PCS ลูเมนส (+ 50) 8500
เมตร ขนาด 305 * 12295 มม. ใชเทคนิคการควบคุมกระแสไฟฟาขั้นสูง แรง
ดันไฟฟากวางและแรงดันสูงในระดับ 374v 480v ; ชวยปองกันความไมเสถียร
ของแสงที่เกิดจากเครือขายไฟฟาและมลพิษทางเสียง ชวยหลีกเลี่ยงความ
ออนลาจากการทํางานเปนเวลานานไดอยางดี มีทั้งหมด 2 รุนคือ

Rack Guard

Description

อุปกรณปองกันประตู จากพาเลทสินคาที่เขามาในคลังสินคาของคุณผาน
ประตู และน่ีคือวัสดุเพื่อปกปองประตูจากการกระแทกที่จะมีผลกระทบโดย
ตรงกับอุปกรณที่มีน้ําหนักมาก ในสวนของการติดตั้งที่งาย สะดวก และ
รวดเร็ว โดยวัสดุที่ทําจากไนลอนขึ้นรูปเปนทอสามารถนํามาตอกันไดอยาง
อิสระ

GOAL POST : DOOR PROTECTION

Rack Guard คืออุปกรณปองกันการชน ปกปองชั้นวางสินคา เหมาะสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เชน คลังสินคา สนามบิน หางสรรพสินคา
และอาคารทั่วไป และดวยการปองกันที่เปนสวนสําคัญในงานเก็บและ
เคลื่อนยายสินคา ออนวัลลาจึงเปนผูนําเขาผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐานที่ได
รับการยอมรับเปนอยางดีจากแบรนด McCue

CRASH BARRIER : FLOOR FRAME BARRIER
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หยุดความเสียหายจากแรงรับน้ําหนักถึง 4 ตัน โดยการออกแบบจากเหล็กดัด
ที่แข็งแรง วัสดุประกอบไปดวย Polypropylene, Barrier Crash ทําใหคุณมั่นใจ
ไดวาสามารถรับแรงน้ําหนักไดดีมาก ไมมีโอกาสที่จะทําลายผนังหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของคุณอยางแนนอน Crash Barrier เหมาะสําหรับการ
สรางกรอบเพื่อปองกันอุปกรณจนหรือกระแทกจากผูคนในระหวางปฏิบัติงาน

PEDESTRIAN BARRIER : SAFETY BARRIER

ระบบปองกันความเสี่ยงของรั้วที่ปรับแตงไดอยางสมบูรณชวยใหผูคนของคุณ
ปลอดภัย และธุรกิจของคุณจะไดรับการปกปองดวยระบบปองกันที่ทันสมัย
ที่สุดที่เคยไดรับการออกแบบมาดวยระบบโมดูลารจะชวยใหผูคนของคุณ
ปลอดภัยและธุรกิจของคุณไดรับการปกปองดวยระบบปองกันที่ทันสมัย
สามารถปองกันไดอยางสมบูรณ กับระบบกั้นราวที่จะชวยปกปองพื้นที่ทั้งหมด
และออกแบบใหสามารถชวยการจัดวางน้ันเพิ่มพื้นที่วางไดมากขึ้น โดยไมวา
พื้นที่ใชงานของคุณจะมีขนาดเทาใดก็ตาม

RACK MOUNTED GUARD KIT
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น้ีคือคําตอบที่งายที่สุดสําหรับความยืดหยุนเพื่อปกปองชั้นวางและเน้ือหาของ
คุณ Rack Mounted Guard ของเราเปนโซลูชันที่งายตอการติดตั้งและมีความ
แข็งแรงสูงเพื่อปองกันการขูดรีดและเน้ือหาของคุณ โครงสรางโพลีเอธิลีนมี
ความแข็งแรงและความทนทานในการดูดซับแรงกระแทกและมีความยืดหยุน
เพื่อใหเหมาะกับขนาดที่แตกตางกัน เพียงแคหอสายรัดเอวไวรอบขายึดและ
คุณทําเสร็จแลว

FLEXIBLE BOLLARD WITH STEEL CORE

เสากันกระแทกที่มีความยืดหยุนไดไมหักงอ ปลอดภัยและแข็งแรงขึ้นเพราะ
แกนกลางจะมีแท็กเหล็กยึดที่สามารถยึดฐานใหมั่นคงกับที่ FlexCore Bollard
สามารถหมุนไดหรือตอนโดนกระแทกหรือชนจะคืนรูปกลับมาตั้งตรง อุปกรณ
สําคัญที่ไดรับการยอมรับเปนอยางมากคือเหล็กเสาแกนกลางซึ่งมีความ
แข็งแรงกวาเหล็กแผนจึงทําใหปลอดภัยทั้งกับอุปกรณและคนของคุณ

COLUMN GUARD
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ชุดประกอบแบบแยกสวนไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน ดวยติดตั้งอยาง
ปลอดภัยโดยการหุมดวยกอนรองรับกันกระแทกจากอุปกรณในโรงงานและ
จากการชน อีกทั้งชวยปกปองความสมบูรณของโครงสรางอาคารและความ
มั่นคงทางการเงินของธุรกิจของคุณอยางดีที่สุด

Simple Racking (Product : China)

Description

ชั้นวางสินคาอเนกประสงคที่จะชวยใหการจัดวางสินคาในคลังสินคาเปนเรื่อง
งาย สะดวกสบายในการจัดวาง มีใหเลือกทั้งแบบชั้นวางขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ สามารถปรับระดับไดตามความตองการ และโครงสรางทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในแนวสูงไดอยางสูงสุด

ระบบคลังสินคาอัตโนมัติ (AS/RS)

Description

ระบบคลังสินคาอัตโนมัติทําใหสะดวกในการบริหารจัดการสินคาในคลังสินคา
ปลอดภัยในการทํางาน ชวยในการลดจํานวนบุคลากรในคลังสินคา และยัง
ชวยลดความผิดพลาดในการทํางานใหนอยลง ใช Software ในการควบคุม
เครื่องจักรมีหลายรูปแบบ singer deep, double deep multi deep, Stacker
Crane มีทั้งแบบวิ่งไปชองทํางานอื่นได กับแบบ fix ชองทํางานน้ันๆ มีทั้งจัด
เก็บเปนพาเลทและแบบกระบะ การจัดเก็บสินคาดวยระบบสายพานและหรือ
AGV (Automatic Guide Vehicle) ในปจจุบันปรับปรุงไปถึงการใชรถโฟลคลิฟ
ที่ไมมีคนขับ AGV Truck

System Providers

Description

เปนการออกแบบที่ทํางานรวมกันกับอุปกรณหลากหลายตัว มีทั้ง Software
(WMS: Warehouse Management System, WCS: Warehouse Control
System, TMS: Transportation System), Conveyor, Picking, Sorting เปน
การออกแบบ Internal Logistics ภายในโดยความรวมมือระหวางบริษทั ออ
ลลา จํากัด (มหาชน) กับ บริษทัตางชาติที่มีความเชี่ยวชาญดานคลังสินคาและ
การกระจายสินคาในทุกรูปแบบ
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Car Park

Description

ในเมืองใหญปญหาที่จอดรถเปนปญหาหลักที่ทุกคนตองเผชิญ เราจึงนําเสนอ
แนวทางในการแกปญหาดังกลาวดวยระบบที่จอดรถแบบงายจนถึงอัตโนมัติ
ในพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัดในเมืองใหญ ลดปญหาการหาที่จอดรถยาก ลดความ
เครียดจากการวนรถหาที่จอดรถ อีกทั้งยังชวยลดมลพิษทางอากาศไดถึง 50%
ชวยในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง, การเฉ่ียวชนกันในที่จอดรถ เพิ่มความ
ปลอดภัยของทรัพยสินภายในรถ หมดหวงเรื่องเด็ก หรือสิ่งมีชีวิตติดอยูภายใน
รถ กับระบบเซ็นเซอรตรวจจับสิ่งมีชีวิต ดวยระบบ Motion sensor เปน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป อีกทั้งการลงทุนสรางระบบใชคาใชจายไมตาง
จากการสรางอาคารจอดรถ สามารถเครื่องยายไปติดตั้งที่อื่นไดเมื่อตองการ
ใชพื้นที่

การบริการหลังการขาย/อะไหล (AFTER
SALES SERVICE/SPARE PARTS)

Description

1.งานแจงซอม(Emergency call)

บริษทั ออนวัลลา จํากัด มีบริการรับแจงซอม  สําหรับลูกคาที่เปนสัญญา
บริการและลูกคาทั่วไป โดยลูกคาที่เปนสัญญาบริการ สามารถขอรับบริการ
ไดทันที สวนลูกคาทั่วไปสามารถโทรแจงซอมมาได โดยทางบริษทัฯจะจัดสง
ชางผูชํานาญการของบริษทัฯ เขาไปตรวจสอบแกไขและประเมินราคาเพื่อตํา
เนินการเสนอเอกสารตามขั้นตอน

2.อะไหล(Spare Parts)

บริษทั ออนวัลลา จํากัด มีการจัดเตรียมอะไหลรอกและชิ้นสวนตางๆของเครน
ไวใหลูกคาทุกชนิดไวเพื่อรองรับความตองการของลูกคา ดังน้ันลุกคาจึงมั่นใจ
ไดวาจะไดรับการบริการที่ดี สะดวกและรวดเร็วตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ในดานงานเปลี่ยนอะไหลที่ดีที่สุดจากเรา

3.งานสัญญาบริการ (Service Contract)

บริษทั ออนวัลลา จํากัด มีการบริการที่เปนลักษณะงานการดูแลรักษาสภาพ
รอกและเครนซึ่งประกอบดวย งานตรวจเช็ค(Preventive Maintenance) และ
งาน ทดสอบน้ําหนักเครนหรือปนจั่น เพื่อใหเปนไปตามประกาศเรื่องความ
ปลอดภัยของปนจั่น โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ โดยรายการที่
ตรวจสอบจะมีความถูกตองตามมาตราฐานของกรมฯและผานการตรวจสอบ
และเซ็นรับรองโดยวิศกรที่ไดรับอนุญาติจากสภาวิศวกรแลว

ตรวจสอบสภาพเครน(Test Load)

โดยปกติทุกๆ 3 เดือน หรือตามแตลุกคากําหนด การบริการตรวจเช็ตรอก
และเครนไฟฟา เปนงานบริการตรวจเชคสภาพรอก และเครนไฟฟาอยาง
ละเอียดรวมถึงระบบควบคุมการทํางานเครนและมีการบริการดูแลบํารุงรักษา
ระยะเวลา 1 ป

งานทดสอบนํ้าหนักเครน(Test Load)

งานทดสอบน้ําหนักเครน(Test Load) เปนขอบังคับตามกฎหมายที่จะตองจัด
ใหมีการทดสอบ สวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นที่ใชงานอื่นฯ

4.งานบริการหลังการขาย(Warranty)

บริษทัฯใหความสําคัญกับงาน บริการหลังการขาย ที่มีมาตราฐาน มีการ
รับประกันคุณภาพ 1-2ป โดยลูกคาจะไดรับความสะดวกในการบริการ โดย
บริษทัฯจะมีการวางแผนเขาดําเนินการเพื่อเขาไปตรวจเช็คเครนใหกับลูกคา
ในแตละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว

5.งานบริการสํารวจตําแหนงของราวทางวิง่

การสํารวจรางวิ่งสําหรับเครน คือการวิเคราหรางระดับและแนว ซึ่งเครนควร
เคลื่อนที่หรือวิ่งไปตามรางวิ่งโดยมีการเอียงนอยที่สุดและไมมีการติดขัด การ
เคลื่อนที่บนรางอยางไมเหมาะสมทําใหลอและรางสึกหรอกอนเวลาอันควร ซึ่ง
สงผลใหเกิดการซอมแซมและการหยุดทํางานที่มีคาใชจายสูง รวมทั้งเครน
ทํางานไมไดประสิทธิภาพและอยูในระดับตํ่ากวาที่ควร

6.การฝกอบรมผูปฏิบัติกับเครน

การฝกอบรมผูปฏิบัติกับเครนหรือปนจั่น เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงาน
งานกับเครนและผูที่มีหนาที่กํากับดูแลรับผิดชอบการใชงานในแตละวัน ประ
สิทธิการทํางานที่ปลอดภัยของเครนสําหรับการฝกอบรมน้ีจะชวยใหผูอบรมได
ทราบถึงวิธีการทํางานที่จะชวยลด ขอผืดพลาดจากผูปฏิบัติงานซึ่งอาจกอให
เกิดการหยุดทํางานโดยไมจําเปน การฝกอบรมผูปฏิบัติงานกับเครนจะ
สามารถใหความรูเพิ่มเติมเพื่อชวยหลีกเหลี่ยงไดรับบาดเจ็บสาหัสอันเน่ืองมา
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จากการใชงานเครนอยางไมเหมาะสม ผูเขารับการอบรมจะไดเรียนรูขอ
กําหนดในดานตางๆที่กฏหมายกําหนดสําหรับการใชงานเครนของในแตละ
พื้นที่

We are divided into several aspects of service as follows.

1.The repair work (Emergency call)

We have service repairs for the customers a service contract and the
general customers by the client is contract services can get the services
immediately. The generalcustomers can call to repair. We will deliver the
specialist to check and appraisal to the price offer according to the next
stage.   

2. Spare parts

We are preparing a spare parts of the hoist and crane for all types of
customers to meet the needs of customers.Therefore,customers are
assured to get good service,convenient, fast and responsive in the needs
of customers in the event the best parts from us.

3. The service contract

We with the service style of care of hoist and crane, which consists of
Condition check crane preventive maintenance and test weight crane
(Test Load) in service inspection of components and equipment of the
crane in order to meet the safety announcement of crane by the Ministry
of labour and social welfare. The inspection items are correct according to
the standard of the Department and pass the inspection and signed by
engineers who received permission from the Council.

Preventive Maintenance

Usually, every 3 months or according to customer specifications,services
check hoist and crane electric is a service check and electric control
system of cranes including a service maintenance period in 1 years.
     
The Load Testing

Test weight crane (Load Test) is an enforcement of the law that must
provide the testing components and devices of the cranes and other
applications.

4. After sales service (Warranty)

We after-sales service with standard is to guarantee the quality 1-2 years
by the customer can get easy access to services. The company is
planning to continue to go check the crane to customers in each month in
accordance with the agreed.
         
5. Service work examining the runway rail crane. 

The rail for the crane is the analysis of the level and vertical grid. The
crane should move or run along the rail to run with minimal tilt and no
jamming. The movement on rails improperly made wheel and rail wear
prematurely which resulted in the repair and stop working with high cost
as well as the crane working efficiency and is lower than it should be.

We are using automatic camera system for survey operations using
cranes.

6. Crane Operator Training 

Training is necessary for using the crane. It is necessary for workers with
a crane and who is responsible for overseeing the work on a daily basis.
The performance of a crane for this training will help participants learn
how to work to reduce errors by the operator, which could cause
unnecessary downtime. Training workers with a crane will be able to
provide more knowledge to help avoid serious injury due to improper use
of a crane. The participants will learn the various requirements in the law
for the use of crane.

มานพลาสติก มานอากาศ (PVC STRIP
CURTAINS AND AIR CURTAINS)

Description

PVC STRIP CURTAINS AND AIR CURTAINS คลิก

PVC STRIP CURTAINS คลิก
SELECTION GUIDE คลิก
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INSTALLATION คลิก

ระบบขนถายสินคา (MATERIAL HANDLING
PRODUCTS)

Description

LOADING DOCK EQUIPMENTS คลิก

เครนเหนือศรีษะ (OVERHEAD TRAVELLING
CRANES)

Description

OVERHEAD TRAVELLING CRANES คลิก

HB-SYSTEMS คลิก
JIB CRANES คลิก
WIRE ROPE HOISTS คลิก
ELECTRIC CHAIN HOISTS คลิก
LIGHTWEIGHT MOBILE GANTRY คลิก

อุโมงคคลุมทายรถ รุนยางซีล (CUSHION
DOCK SHELTER)

Description

CUSHION DOCK SHELTER เปนลักษณะกอนยางที่ประกอบดวยผาใบ
ออกแบบเพื่อใหรองรับการเสียดสี และสะดวกตอการใชงาน ตัวรถสามารถ
ถอยเขาชนเพื่อซีลทายรถ ดานบนสามารถปรับระดับความสูงตํ่ า ตามขนาด
ความสูงของทายรถคอนเทนเนอร เพื่อชวยควบคุมอุณหภูมิ    ฝุน ลม ในขณะ
การขนถายสินคา

Cushion Dock Shelter style rubber pieces of canvas. Designed to
accommodate friction easy use. The car can move into to seal the trail.
The top can adjust the height is low. According to the height of the
container to control temperature, dust and wind, while unloading goods.

อุโมงคคลุมทายรถ รุนถุงลม (INFLATABLE
DOCK SHELTER)

Description

INFLATABLE DOCK SHELTER เปนอุโมงคคลุมทายรถลักษณะบอลลูนหรือ
ถุงลม ซึ่งจะพองออก เพื่อคลุมทายรถคอนเทนเนอร จะชวยควบคุมอุณหภูมิ
ฝุน ลม ฝน ในขณะทําการขนถายสินคา

The most complete solution.
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The perfect fit of the Inkema inflatable shelters on the truck bed provides
important energy savings, as it insulates it thermally from the exterior and
provides better internal hygiene in the installation. One of the main
differences compared to the retractable, fixed and refrigerated shelters is
that the inflatable shelter can be inflated and adjusted to diverse
measurements around the vehicle, thereby increasing safety, comfort and
flexibility in manoeuvring.

อุโมงคคลุมทายรถ รุนผาใบ (CURTAIN
DOCK SHELTER)

Description

CURTAIN DOCK SHELTER เปนอุโมงคคลุมทายรถลักษณะผาใบ ดานใน
เปนกอนโฟมหุมดวยผาใบ เหมาะสําหรับการนําไปใชงานกับหองเย็นสินคาที่
ตองการควบคุมอุณภูมิ ชวยในกันปองกันอุณภูมิรั่วไหลไดดีที่สุด

Flexibility and Savings Are No Longer Incompatible.

Dock shelters are designed to ensure important energy savings, as they
maintain the heat inside the building, provide better interior hygiene and,
thanks to their signalling system, facilitate the approach manoeuvres of
the trucks, in all cases without affecting speed and flexibility in loading and
unloading operations.
The dock shelter is formed by a perimetral structure that supports a set of
canvas sheets which fit onto the body of the truck. This structure is
available in aluminium or it can be galvanised, and may be retractable,
fixed, refrigerated or inflatable.

สะพานปรับระดับ (HYDRAULIC DOCK
LEVELER)

Description

HYDRAULIC DOCK LEVELER เปนสะพานพาดปรับระดับระหวางพื้น
โรงงาน และทายรถคอนเทนเนอร โดยใชระบบไฟฟาในการควบคุมการ
ทํางาน โครงสรางถูกออกแบบมาเพื่อใหสามารถรองรับน้ําหนักไดอยางดี
เยี่ยม สะดวกตอการใชงาน และงายตอการบํารุงรักษา  เหมาะกับทุก
อุตสาหกรรมที่ตองการลดเวลาในการขนถายสินคา

The Standard Solution.

Simple, speedy and functional. Without doubt, the Inkema RH1 is the
perfect solution for any loading bay. Its hydraulic tilting mechanism and
collapsible lip enable the dock leveller to cross the gap and height
between the loading bay and the boxes in the truck, allowing the boxes to
rest firmly on the loading bay. 
Safety is an essential requirement for any professional. For this reason,
Inkema collapsible lip levellers are fitted with diverse safety systems and
are compliant with the EU standards.
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ประตูอัตโนมัติเปด-ปดเร็ว (HIGH SPEED
DOOR)

Description

HIGH SPEED DOOR

ประตูเปดปดความเร็วสูง วัสดุบานประตูเปน PVC นิยมใชในชองประตูที่มีการ
เขาออกบอยๆ หรือคั่นระหวางหอง เพื่อชวยลดการสูญเสียพลังงาน ลดเวลาใน
การขนถายสินคา ดวยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะตัวบานประตูเคลื่อนที่ดวยระบบ
Zipper ตลอดตัวบาน ทําใหไดความเร็วที่สูงและเรียบลื่น มีการปองกันที่ดี
เยี่ยมชวยในเรื่องของการกันฝุนและแมลง มีเทคโนโลยีพิเศษใหสามารถใช
ภายในหองที่มีอุณหภูมิตํ่ าและตองการการเก็บกักอุณหภูมิได ปองกันการเกิด
ความเสียหายตอผลิตภัณฑ

สินคาคุณภาพไดมาตรฐานยุโรปนําเขาจากประเทศเบลเยี่ยม

High speed industrial doors enable energy and cost savings as well as
optimized traffic flows, production and logistic activities. Our high speed
roll up doors are safe, reliable, maintenance and user friendly. They all
meet the requirements of the European standard EN13241-1.
Please click on one of the categories in dynacodoor.com/en in order to
see the matching DYNACO high speed doors.

ประตูเปด-ปด แบบขึ้นเหนือศรีษะ
(OVERHEAD SECTIONAL DOOR)

Description

ประตูเปด-ปด แบบขึ้นเหนือศรีษะ (OVERHEAD SECTIONAL DOOR)

ตัวบานประกอบดวยฉนวน (PU FOAM) หุมดวยอลูมิเนียมและสแตนเลส เปน
ลักษณะแซนวิช มีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิ เสียง เน่ืองจากเปนการ
เปด-ปด แบบบานสไลดขึ้นเหนือศีรษะ จึงทําใหประหยัดพื้นที่ สามารถเพิ่ม
จํานวนชองโหลด หรือชองเปดไดมากกวาประตูในแบบอื่น ที่อาจตองเผื่อพื้นที่
ในการเปด-ปดประตู 

นอกจากน้ี ยังเปนประตูที่เหมาะกับหลากหลายกลุมอุตสหกรรม เชน
อุตสาหกรรมอาหาร คลังสินคา หรือกลุมโรงงานที่ตองการเพิ่มชองเปด
สําหรับการขนถายสินคา แตมีพื้นที่จํากัด

รูปแบบการใชงาน  มีใหเลือกทั้งแบบการใชแรงผลัก หรือใชระบบมอเตอร
ไฟฟาในการเปด-ปดประตู

ลักษณะการติดตั้ง สามารถติดตั้งไดทั้งแบบรางโคง และรางตรง (ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับขอบวงกบประตูดานบนประตู หรือโครงสรางหนางาน

สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน

Onvalla Company offers a wide selection of sectional steel and insulated
steel doors to satisfy applications where durability, reliability and economy
are top priorities. An array of door panel profiles, track and hardware, and
specialized options allows you to further customize these doors to your
specific project requirements.
Top-quality materials, excellent field service and optional maintenance
program contribute to extended door life, low maintenance costs and
maximum productivity.
Applications. There are either using a hand push or use the electric
motor systems in open - close the door. The installation can be installed
either curved and straight rails (depending on the edge of the top door
frame door. Structure the quality goods imported from the Netherlands.
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ระบบขนถายสินคา (MATERIAL HANDLING
PRODUCTS)

Description

บริษทั ออนวัลลา จํากัด เปนผูนําในดานอุปกรณขนถายสินคาอุตสาหกรรมนํา
เขาจากตางประเทศ และรูปแบบการโหลดสินคา บริษทัฯ มั่นใจวาสามารถให
คําปรึกษา ออกแบบ และเลือกสรรผลิตภัณฑใหเหมาะสม คุมคา คุมราคา และ
ครอบคลุมการใชงานมากที่สุด เชน สะพานพานปรับระดับ (Dock Leveler)
ประตูเปด-ปดเร็ว และประตูที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน

Onvalla Co. is an importer and distributor of PVC strip curtain, air curtain,
loading dock system, cold door, loading dock equipments, dock shelter,
dock leveler, and industrial doors of all kinds. The company is
representative for well known suppliers such as TOORS, DOCK
EQUIPMENT, ENTREMATIC for food factory and industrial production.
We can provide services to meet all types of industrial standards, such as
ISO, GMP, and HACCP.

LOW TEMP (ABSORBING ABRASIONS)

Description

คุณสมบัติของมาน

ใชสําหรับกันฝุนละลอง ลม กลิน่ เสียง
สามารถรักษาอุณภูมิได ใชไดทัง้ภายในหองและภายนอกหองเย็◌น
ใชกับหองทีม่ีอุณภูมิตัง้แต -40 ◌ํC ถึง 0 ◌ํC   

ลักษณะการซอนใบมาน มี 2 ลักษณะ

กวาง 200 มิลลิเมตร x หนา 2 มิลลิเมตร     การซอนใบ 50, 75, 100
mm.
กวาง 300 มิลลิเมตร x หนา 3 มิลลิเมตร     การซอนใบ 50, 75, 100
mm.

Low Temp (absorbing abrasions)

use to prevent or reduce dust, wind, smell, noise especially bird and
insects
maintain temperature in a room
for use in cold storage and freezing industry
Temperature range -40 - 0 degree C

LOW TEMP

Description

คุณสมบัติของมาน

ใชสําหรับกันฝุนละออง ลม กลิน่ เสียง
สามารถรักษาอุณภูมิได ใชไดทัง้ภายในหองและภายนอกหองเย็น
ใชกับหองทีม่ีอุณหภูมิตัง้แต -40 ◌ํC ถึง 0 ◌ํC     

ลักษณะการซอนใบมาน

กวาง 200 มิลลิเมตร x หนา 2 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 75, 100,
มิลลิเมตร
กวาง 300 มิลลิเมตร x หนา 3 มิลลิเมตร         การซอนใบ 50, 75, 100,
มิลลิเมตร

Low Temp

use to prevent or reduce dust, wind, smell, noise especially bird and
insects
maintain temperature in a room
for use in cold storage and freezing industry
Temperature range -40 - 0 degree C

TRANSPARENT YELLOW (ABSORBING
ABRASIONS)
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Description

คุณสมบัติของมาน

ใชสําหรับกันฝุนละออง ลม กลิน่ เสียง
สามารถรักษาอุณภูมิได ใชไดทัง้ภายในและภายนอกหอง หรืออาคาร
ทัว่ไป
ทนอุณภูมิไดตัง้แต 0 ◌ํC ถึง 50 ◌ํC                       

ลักษณะการซอนใบมาน

กวาง 200 มิลลิเมตร x หนา 2 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 75, 100
มิลลิเมตร
กวาง 300 มิลลิเมตร x หนา 3 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 70, 100
มิลลิเมตร

Transpalent Yellow (absorbing abrasions)

use to prevent or reduce dust, wind, smell, noise especially bird and
insects
maintain temperature in a room
suitable for both indoor and outdoor application
Temperature range 0 - 50 degree C

TRANSPARENT YELLOW

Description

คุณสมบัติของมาน

ใชสําหรับกันฝุนละออง ลม กลิน่ เสียงและแมลง
สามารถรักษาอุณภูมิได ใชไดทัง้ภายในและภายนอกหอง หรืออาคาร
ทัว่ไป
ทนอุณหภูมิไดตัง้แต 0 ◌ํC ถึง 50 ◌ํC

ลักษณะการซอนใบมาน

กวาง 200 มิลลิเมตร x หนา 2 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 75, 100
มิลลิเมตร
กวาง 300 มิลลิเมตร x หนา 3 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 75, 100
มิลลิเมตร

Transpalent Yellow

use to prevent or reduce dust, wind, smell, noise especially bird and
insects
maintain temperature in a room
suitable for both indoor and outdoor application
Temperature range 0 - 50 degree C

RIBBED CLEAR (ABSORBING ABRASIONS)

Description

คุณสมบติของมาน

ใชสําหรับกันฝุนละออง ลม กลิน่ เสียง
สามารถรักษาอุณภูมิได ใชไดทัง้ภายในและภายนอกหอง หรืออาคาร
ทัว่ไป
ทนอุณภูมิไดตัง้แต 0 ◌ํC ถึง 50 ◌ํC

ลักษณะการซอนใบมาน

กวาง 200 มิลลิเมตร x หนา 2 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 70, 100
มิลลิเมตร
กวาง 300 มิลลิเมตร x หนา 3 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 70, 100
มิลลิเมตร

Ribbed Clear (absorbing abrasions)

designed for dust, wind, smell, noise and bird protection
maintain temperature in a room
suitable for both indoor and outdoor application
Temperature range 0 - 50 degree C

12 of 33



STANDARD CLEAR

Description

คุณสมบัติของมาน

ใชสําหรับกันฝุนละออง ลม กลิน่ เสียง
สามารถรักษาอุณภูมิได ใชไดทัง้ภายในและภายนอกหอง หรืออาคาร
ทัว่ไป
ทนอุณหภูมิไดตัง้แต 0 ◌ํC ถึง 50 ◌ํ    

ลักษณะการซอนใบมาน

กวาง 200 มิลลิเมตร x หนา 2 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 75, 100
มิลลิเมตร
กวาง 300 มิลลิเมตร x หนา 3 มิลลิเมตร           การซอนใบ 50, 75, 100
มิลลิเมตร

Standard Clear

designed for dust, wind, smell, noise and bird protection
maintain temperature in a room
suitable for both indoor and outdoor application
Temperature range 0-50 degree C

PVC STRIP CURTAINS AND AIR CURTAINS
BY ONVALLA

Description

บริษทั ออนวัลลา จํากัด เปนผูนําเขา ผูแทนจําหนายสินคา

มานพลาสติก (PVC STRIP CURTAINS)
มานอากาศ (AIR CURTAINS)
ประตูอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL DOOR)
อุปกรณระบบขนถายสินคา (LOADING DOCK SYSTEM)

นอกจากนี้แลวเรายังเปนผูนําเขา และจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
อีกหลายประเภท อาทิเชน

มานหองเย็น
มานริ้วพลาสติกใสทุกชนิด
ประตูหองเย็น (LOADING DOCK EQUIPMENT)
DOCK SHELTER
สะพานพาดปรับระดับ (DOCK LEVELER) สําหรับโรงงานอาหาร และ
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
ประตูอุตสาหกรรมทุกชนิด
อุปกรณประตูหองเย็นสวิงและสไลด
ประตูอุตสาหกรรม

สินคาของเรามีทัง้จากแหลงผลิตภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อ
ใหบริการแกลูกคาในทุกประเภทอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO,
GMP และ HACCP

ประเภทการใชงาน (APPLICATIONS)

MANUFACTURING
WAREHOUSE
FOOD PROCESSONG
SUPERMARKETS
COLD-FREEZING ROOM
RESTAURANTS

PVC Plastic Curtains & Air Curtains produced and imported by
ONVALLA CO.,LTD. Tested and Guaranteed the Quality of products to be
used in most of applications such as Food Service Facility. Specially
designed for use in dust, wind, noise and insects protection in additional to
maintain ambient temperatures. Our product also provide energy saving
ideal and clean environmental in every aspect of strip door.
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เครนแบบโครงสรางเหล็กเบา
(LIGHTWEIGHT MOBILE GANTRY) LPK
GANTRY CRANE

Description

เครนแบบโครงสรางเหล็กเบา (LIGHTWEIGHT MOBILE GANTRY) LPK
GANTRY CRANE มีการออกแบบโดยโครงสรางที่ใชเปนสวนรับน้ําหนัก
รองรับจะเปนชนิดคานเดี่ยว (SINGLE GIRDER) พรอมขารองรับเครนที่มี
ประโยชนมาก และมีความคลองตัวสําหรับการใชงานซอม WORKSHOP โดย
สามารถรองรับน้ําหนักสูงสุดไดถึง 2 ตัน สามารถเคลื่อนยายวัสดุไดอยาง
งายดายบนลูกลอเลื่อนไปมา

The ABUS LPK mobile gantry is the economical solution if a permanently
installed hoist is not needed but crane usage is often required at several
different locations.

The LPK has been designed for use with ABUS electric chain hoists and
for loads of up to 2000 kg. Four steerable stopper rollers, two of which
have 90° direction locks as a standard, make the crane very easy to
move. This crane is also designed for easy dismantling.With two sizes the
required crane dimensions can be adapted across a wide range.

TECHNICAL DATA AT A GLANCE:
LOAD CAPACITY:     UP TO 2000 KG
OVERALL HEIGHT:    UP TO 5000 MM
OVERALL WIDTH:     UP TO 7900 MM
DESIGNED FOR:     ABUS ELECTRIC CHAIN HOISTS GM2,GM4 and
GM6
OPTIONAL:           ELECTRIC TROLLEY TRAVELLING
CLASSIFICATION:    ACCORDING TO DIN 15018, H2 B2

ABUCOMPACT GM8

Description

รอกโซไฟฟา ABUCOMPACT GMC8 ถูกออกแบบมาใหเหมาะกับการใชงาน
หิ้วหรือยกที่มีน้ําหนักมาก มีทั้งแบบปรับโซยกเสนเดียวและแบบสองเสน มี
ชวงการทํางานที่ปลอดภัยถึงสูงสุด 2 ตัน ถึง 4 ตัน ความยาวโซและระยะ
ตะขอสูงสุดได 32 เมตร/16 เมตร ชวงความเร็วในการยกขึ้นอยูกับการปรับใช
ตามพิกัดยก ใชระบบไฟฟาควบคุมที่ 48V

The ABUCompact GM8 is available with 1 or 2 falls. The GM8 lifts loads
of up to 2 t / 4 t. The hooks paths reach lengths of up to 32 m / 16 m.
Different lifting speeds are available depending on the load capacity. The
ABUCompact GM8 features a 48V electronic control as standard.
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ABUCOMPACT GM6

Description

รอกโซไฟฟา ABUCOMPACT GMC6 ถูกออกแบบมาใหเหมาะกับการใชงาน
การหิ้วหรือยกน้ําหนักมาก มีทั้งแบบปรับโซยกเสนเดียวและแบบสองเสน มี
ชวงการทํางานที่ปลอดภัยถึงสูงสุด 1.25 ตัน ถึง 2.5 ตัน ความยาวโซและระยะ
ตะขอสูงสุดได 35 เมตร/17.5 เมตร ชวงความเร็วในการยกขึ้นอยูกับการปรับ
ใชตามพิกัดยก

The ABUCompact GM6 is available with 1 or 2 falls. The GM6 lifts loads
of up to 1.25 t / 2.5 t. The hooks paths reach lengths of up to 35 m / 17.5
m. Different lifting speeds are available depending on the load capacity.

ABUCOMPACT GM4

Description

รอกโซไฟฟา ABUCOMPACT GMC4 ถูกออกแบบมาใหเหมาะกับการใชงาน
การหิ้วหรือยกน้ําหนักมาก มีทั้งแบบปรับโซยกเสนเดียวและแบบสองเสน มี
ชวงการทํางานที่ปลอดภัยถึงสูงสุด 630 กิโลกรัม ถึง 1.25 ตัน ความยาวโซ
และระยะตะขอสูงสุดได 50 เมตร/25 เมตร ชวงความเร็วในการยกขึ้นอยูกับ
การปรับใชตามพิกัดยก

The ABUCompact GM4 is available with 1 or 2 falls. The GM4 lifts loads
of up to 630 kg / 1.25 t. The hooks paths reach lengths of up to 50 m / 25
m. Different lifting speeds are available depending on the load capacity.
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ABUCOMPACT GM2

Description

รอกโซไฟฟา ABUCOMPACT GMC2 ถูกออกแบบมาเพื่อใหเหมาะกับการ
ใชงานการหิ้วหรือยกน้ําหนักไมมาก มีทั้งแบบปรับโซยกเสนเดียวและแบบ
สองเสน มีชวงการทํางานที่ปลอดภัยสูงสุด 320 กิโลกรัม ถึง 630 กิโลกรัม
ความยาวโซ และระยะตะขอสูงสุดได 32 เมตร/16 เมตร ชวงความเร็วในการ
ยกขึ้นยูกับการปรับใชตามพิกัดยก

The ABUCompact GM2 is available with 1 or 2 falls. The GM2 lifts loads
of up to 320 kg / 630 kg. The hooks paths reach lengths of up to 32 m / 16
m. Different lifting speeds are available depending on the load capacity.

ABUCOMPACT GMC

Description

รอกโซไฟฟา ABUCOMPACT GMC ถูกออกแบบมาใหใชกับระบบไฟฟา
220V เหมาะกับการใชงานการหิ้วหรือยกน้ําหนักไมมาก มีทั้งแบบโซยกเสน
เดียวและแบบสองเสน มีชวงการทํางานที่ปลอดภัยถึงสูงสุด 100 กิโลกรัม ถึง
200 กิโลกรัม ความยาวโซและระยะตะขอสูงสุดได 20 เมตร/10 เมตร

A standard power socket with 230 V suffices for the power supply of the
ABUCompact GMC. The GMC is particularly suited to mobile use due to
its low weight. The GMC is available with single or double falls and is able
to lift loads of up to 100 kg / 200 kg. The lifting speed is infinitely variable.
Feasible hook paths reach lengths of up to 20 m / 10 m.
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TYPE DA-LOW HEADROOM CRAB UNIT

Description

รอกออกแบบติดตั้งกับชุดลอเลื่อนแบบหัวตํ่ า โดยการติดตั้งกับชุดโครงสราง
ใหอยูในระดับเสมอกับชุดคานของลอเลื่อน มีชวงการทํางานที่ปลอดภัยสูงสุด
ถึง 63 ตัน มีมอเตอรสองชุดขับเคลื่อนขามชุดวิ่งขวาง ใชกับเครนแบบคานคู

In contrast to the type D unit, the cross member supporting the hoist
between the end carriages is fitted with articulated joints. The hoist
headroom is therefore reduced to a minimum. This is the option to use
where very little space is available above the crane, as an alternative to
type DQA, also a low headroom option.

TYPE Z-TWIN BARREL CRAB UNIT

Description

รอกออกแบบติดตั้งกับชุดลอเลื่อนออกแบบรอกคู มีชวงการทํางานที่ปลอดภัย
สูงสุดถึง 120 ตัน และมีชุดลอเลื่อนที่สามารถขยับไดชวยใหรักษาสมดุลยใน
การรับน้ําหนักทั้งสี่ลอ มีมอเตอรสองชุดขับเดินทางขามชุดวิ่งขวาง ใชกับเครน
แบบคานคู

Compact twin hoist crab unit for Safe Working Loads of up to 120 t with
articulated end carriage joints to ensure positive contact of all four wheels
with the track and with two direct drive cross travel motors.
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TYPE DQA-ULTRA LOW HEADROOM CRAB
UNIT

Description

รอกถูกออกแบบและติดตั้งกับชุดลอเลื่อน ออกแบบหัวตํ่ า มีชวงการทํางานที่
ปลอดภัยสูงสุดถึง 40 ตัน และมีชุดลอเลื่อนที่สามารถขยับได ชวยใหรักษาสม
ดุลยในการรับน้ําหนักทั้งสี่ลอ มีมอเตอรสองชุดขับเคลื่อนขามชุดวิ่งขวาง ใช
กับเครนแบบคานคู

Compact crab unit for SWL of up to 40 t. Ultra low headroom design with
rope drum axis in the direction of cross travel; with articulated end
carriage joints to ensure positive contact of all four wheels with the track
and with two direct drive cross travel motors.

TYPE D-STANDARD CRAB UNIT

Description

รอกถูกออกแบบและติดตั้งกับชุดลอเลื่อนแบบกระทัดรัด  มีชวงการทํางานที่
ปลอดภัยถึงสูงสุด 63 ตัน และมีชุดลอเลื่อนที่สามารถขยับได ชวยใหรักษาสม
ดุลยในการรับน้ําหนักทั้งสี่ลอ มีมอเตอรสองชุดขับเคลื่อนขามชุดวิ่งขวาง ใช
กับเครนแบบคานคู

Compact double rail crab unit for medium SWL applications up to 63 t.
The articulated end carriage joints ensure positive contact of all four
wheels with the track. Hoist trolley features two direct drive cross travel
motors.
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TYPE U-MONORAIL HOIST WITH TWIN
TROLLEYS

Description

รอกโมโนเรลที่มีชุดขับเคลื่อน 2 ชุดแบบ U ใชสําหรับการยกของที่มีน้ําหนัก
และยกในลักษณะรางเดี่ยว ชวงการทํางานที่ปลอดภัยจะอยูระหวาง 6.3 ตัน
ถึง 25 ตัน และใชกับเครนแบบคานเดี่ยว

Monorail hoist with twin trolleys type U for high load capacities and long
hook paths. Safe Working Load range between 6.3 t and 25 t. Direct
drives without exposed reduction gearing for cross travel trolleys. Cranes
with higher load capacities yet smaller spans can be designed as single-
girder cranes when using this hoist.

TYPE S-SIDE-MOUNTED HOIST

Description

รอกดานที่ติดกับตะขอในตําแหนงดานขางคานของเครน เพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพตําแหนงตะขอยกสูงสุด ชวงการทํางานที่ปลอดภัยจะอยูระหวาง
1 ตัน ถึง 10 ตัน และเลือกที่จะใชกับเครนที่มีชวงความกวางถึง 35 เมตรหรือ
มากกวา ใชกับเครนแบบคานเดี่ยว

The side-mounted hoist with the hook positioned beside the crane girder
achieves an optimised highest hook position. Safe Working Load range
between 1 t and 10 t. The combination of optimised highest hook position
and the option to design cranes with spans of up to 35 m or more as
single girder cranes results in cost advantages when investing in
buildings.
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TYPE E-MONORAIL HOIST

Description

รอกโมโนเรลเปนตัวเลือกทางเศรษฐกิจแบบประหยัด ดวยการออกแบบที่
กะทัดรัดมีขนาดที่เหมาะสม ชวงการทํางานที่ปลอดภัยจะอยูระหวาง 1 ตัน
ถึง16 ตัน มีมอเตอรสองชุดขับเคลื่อนขามชุดวิ่งขวาง ชุดวิ่งตามขวางสามารถ
ปรับใหเหมาะสมกับความกวางของหนาแปลนตางๆ ได

Monorail hoist as economic choice in compact design with favourable
dimensions. Safe Working Load range between 1 t and 16 t. Two direct
drive cross travel motors. The cross travel trolley is adjustable to suit
various flange widths.

รอกสลิงไฟฟา ABUS (ELECTRIC WIRE
ROPE HOIST)

Description

ABUS รอกสลิงไฟฟา (ELECTRIC WIRE ROPE HOIST) 

นําเขาจากประเทศเยอรมนี มีมาตรฐานที่สูง ทั้งดานการออกแบบ ความ
ทนทาน ติดตั้งที่งาย สะดวกตอการซอมบํารุงรักษา

ภายใตแบรนด ABUS ชื่อน้ีการันตีในความสําเร็จที่มีประสบการณถึง 100 ป
โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ชุดเกียรที่อยูในถังน้ํามันเพื่อลดการสึกหรอของชุด
เกียร การออกแบบใหชุดมอเตอรอยูใตชุด DRUM เพื่อทําใหการเขาถึงผนังได
ดียิ่งขึ้น และยังไดพื้นที่ในการยกมากขึ้นอีกดวย 

ตัวเรียงสลิง (ROPE GUIDE) ออกแบบเปนพลาสติกชนิดแข็งพิเศษเพื่อชวยลด
การสึกหรอเมื่อตัวเรียงสลิงสัมผัสกับเน้ือสลิง และยังออกแบบใหตัวล็อคเปน
แบบสปริง เพื่อทําใหงายตอการติดตั้งหรือซอมบํารุง

เบรคเปนแบบจานเบรค (D.C. DISC BRAKE) ซึ่งสามารถใชไดถึง 1,000,000
ครั้ง ถึงปรับผาเบรค 1 ครั้ง ทั้งยังงายตอการปลดเบรคกรณีที่ไฟตก สําหรับ
ชุดขับเคลื่อนตามขวางน้ัน (CROSS TRAVELING) มีมอเตอร (MOTOR) 2 ตัว
ในการขับเพื่อชวยใหการออกตัวไมสะบัดตัวและไมมีแรงที่กระทําจากเพลาใน
การถายแรงจากดานที่มีมอเตอรมาดานไมมี

มอเตอรเปนแบบ 2 ความเร็วทุกทิศทาง ทั้งน้ียังมีระบบความปลอดภัยเปนอุ
ปรณมาตรฐานทั้งระบบ ปองการการยกน้ําหนักเกิน (OVERLOAD CUT-
OFF) และยังประกอบไปดวย ชุดปองกันการเคลื่อนที่ในการยกขึ้น-ลง
(LIMITED SWITCH), ชุด LIMIT SWITCH ในการเคลื่อนที่ซาย-ขวา, ชุด
อุปกรณไฟฟาควบคุมการออกตัวและหยุด (SMOOTH RUNNING) ของ
มอเตอรที่ 2 ความเร็วทําใหชวยลดการสึกหรอของชุดเกียรมอเตอร ทําใหรอก
วิ่งน่ิมนวลไมเหวี่ยงตัว มีชุดปลัก๊ที่จุดเชื่อมตอทุกตัวเปนแบบ SOCKET และยัง
มีตัวกันกระชาก ซึ่งมีขนาดตางกันจึงทําใหงายตอการประกอบและติดตั้ง ใน
สวนของตูควบคุมเครน (CONTROL PANEL) น้ันทาง ABUS ไดมีการ
ตรวจสอบและทดสอบที่ 100% งายตอการซอมและบํารุงรักษา

ABUS electric wire rope hoists are the core element of our crane systems.
They are also the result of many decades of research and development
by ABUS. Our wire rope hoists are produced at the ABUS production
plants at Gummersbach using the most advanced technology available
and continue to bear witness to the reliability, and durability of our
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products. The SWL range of ABUS electric wire rope hoists extends from
1 t to 120 t. Our customers can choose from a wide range of models
depending on application and requirements - starting with the standard
wire rope hoist in the lower SWL range up to special crab unit designs
incorporating additional features at the higher SWL range. However, all
wire rope hoists have these characteristics in common: highest levels of
uptime availability and safety within materials handling operations.

WALL JIB CRANE VW

Description

เครนแขนหมุนติดผนัง VW ออกแบบมาสําหรับการติดตั้งผนังหรือเสาใน
อาคาร เครนลักษณะแบบน้ีใหเคลื่อนในลักษณะการสวิงที่ 180°องศา ความ
ยาวแขนบูมไดถึง 10 เมตร และน้ําหนักยกที่ปลอดภัยในทํางานยกสูงสุด
(SWL)ไดสูงสุดที่ 5 ตัน และมีการออกแบบใหตําแหนงตะขอสูงเพื่อใช
ประโยชนไดสูงสุด

The wall jib crane VW has been designed to be mounted on a wall or
column. This workstation crane provides a slew range of 180° with jib
arm lengths of up to 10 m and Safe Working Loads (SWL) of up to 5 t.
The design of the wall jib crane VW enables the given building dimensions
to be used to the fullest extent, so that the transfer of the load is achieved
at the highest possible lift height.

WALL JIB CRANE LW

Description

THE WALL เครนแขนหมุนติดผนัง LW ออกแบบมาสําหรับการติดตั้งผนัง
หรือเสาในอาคาร เครนลักษณะแบบน้ีใหเคลื่อนในลักษณะการสวิงที่
180°องศา ความยาวแขนบูมไดถึง 7 เมตรและน้ําหนักยกที่ปลอดภัยในการ
ทํางานยกสูงสุด (SWL)ไดสูงสุดที่ 1 ตัน

The wall jib crane LW has been designed to be mounted on a wall or
column. This workstation crane provides a slew range of 180° with jib
arm lengths of up to 7 m and Safe Working Loads (SWL) of up to 1.0 t.
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WALL JIB CRANE LWX

Description

เครนแขนหมุนติดผนัง LWX ออกแบบมาสําหรับการติดตั้งผนังหรือเสาใน
อาคาร เครนลักษณะแบบน้ีใหเคลื่อนในลักษณะการสวิงที่ 180°องศา ความ
ยาวแขนบูมไดถึง 7 เมตรและน้ําหนักยกที่ปลอดภัยในทํางานยกสูงสุด
(SWL)ไดสูงสุดที่ 0.5 ตัน

The wall jib crane LWX has been designed to be mounted on a wall or
column. This workstation crane provides a slew range of 180° with jib
arm lengths of up to 7 m and Safe Working Loads (SWL) of up to 0.5 t.

PILLAR JIB CRANE VS
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Description

เครนแขนหมุนตั้งเสา VS ออกแบบมาสําหรับการติดตั้งตัวเครนบนพื้นอาคาร
เครนลักษณะแบบน้ีใหเคลื่อนในลักษณะการสวิงที่ 360°องศา ความยาวแขน
บูมไดถึง 10 ม.และน้ําหนักยกที่ปลอดภัยในทํางานยกสูงสุด(SWL)ไดสูงสุดที่
6.3 t และมีการออกแบบใหตําแหนงตะขอสูงเพื่อใชประโยชนไดสูงสุด

The pillar jib crane VS has been designed for freestanding installation on
the building floor. This workstation crane provides a slew range of 360°
with jib arm lengths of up to 10 m and Safe Working Loads (SWL) of up to
6.3 t. The low-built design allows high hook positions for optimal use of the
available building space.

PILLAR JIB CRANE LS

Description

เครนแขนหมุนตั้งเสา LS ออกแบบมาสําหรับการติดตั้งตัวเครนบนพื้นอาคาร
เครนลักษณะแบบน้ีใหการเคลื่อนในลักษณะการสวิงที่ 270°องศา ความยาว
แขนบูมไดถึง 7 เมตรและน้ําหนักยกที่ปลอดภัยในการทํางานยกสูงสุด (SWL)
ไดสูงสุดที่ 1 ตัน และการสวิงสามารถปรับตําแหนงตัวหยุดไดตามความ
ตองการของแตละบุคคล

The pillar jib crane LS has been designed for freestanding installation on
the building floor. This workstation crane provides a slew range of 270°
with jib arm lengths of up to 7 m and Safe Working Loads (SWL) of up to
1.0 t. Slewing stops allow you to adapt the slewing range to your
individual needs.

PILLAR JIB CRANE LSX
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Description

เครนแขนหมุนตั้งเสา LSX ออกแบบมาสําหรับการติดตั้งตัวเครนบนพื้น
อาคาร เครนลักษณะแบบน้ีใหการเคลื่อนในลักษณะการสวิงที่ 270°องศา
ความยาวแขนบูมไดถึง 7 เมตรและน้ําหนักยกที่ปลอดภัยในการทํางานยกสูง
สุด (SWL) ไดสูงสุดที่ 0.5 ตัน

The pillar jib crane LSX has been designed for freestanding installation on
the building floor. This workstation crane provides a slew range of 270°
with jib arm lengths of up to 7 m and Safe Working Loads (SWL) of up to
0.5 t

เครนไฟฟาแบบยื่นแขนหมุน (JIB CRANE)

Description

แนวคิดในการออกแบบเครนชนิดน้ีก็เพื่อชวยใหสามารถยกสินคาไดโดยงาย
ทั้งในดานการจัดการและความสามารถในการยกสินคาที่หนัก เพื่อชวยเพิ่ม
ผลผลิตและสามารถทํางานที่เพิ่มขึ้นโดยมีเงื่อนไขพื้นที่ในการทํางานที่คอน
ขางแคบและจํากัด จากเงื่อนไขดังกลาวทาง ABUS ไดเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางาน และการจัดการ โดยเครนสามารถรองรับโหลดไดถึง 6,300 กิโลกรัม
ซึ่งสามารถความคุมโดยการสัมผัสที่ปุมกด (CONTROL PENDANT) ไมวาจะ
ติดตั้งทั้งแบบเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน (PILLAR JIB CRANE) หรือแบบเครน
ติดผนังยื่นแขนหมุน (WALL JIB CRANE) ทั้งหมดน้ีขึ้นอยูกับพื้นที่หนางาน
และความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองกับการ
ใชงานจริง

Performing work in teams unites the potentials of individuals to form a
strong company. ABUS jib cranes are efficient partners performing their
tasks reliably and easing the load on the people who use them. With its
comprehensive product range of jib cranes, ABUS offers flexible and cost
efficient material handling solutions for any job in the workplace.
ABUS jib cranes can be individually tailored - from the type of mounting or
hoist to optional configurations for particular requirements - all produced
to ABUS’ high levels of quality.
With the touch of a button, they can handle loads up to 6.3 tonnes
precisely and effortlessly - whether mounted on their own pillars or on
walls or columns. For loading machines, changing heavy tools or lifting
work pieces onto tables for processing - with ABUS jib cranes, the lifting is
easier, more efficient and safer. 

DOUBLE GIRDER CRANE ZHB-I
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Description

ABUS คานคูเครน ZHB-I คือ คําตอบของเราสําหรับงานยกหนักๆ รวมกับ
การขนยายวัสดุพื้นที่ ZHB-I ยังเปนลักษณะเครนที่ยาวไดมาก ความยาวคาน
ที่มากทําใหเครนเดินทางโดยตรงบนรางเครนประกอบดวยคานรีด รอกโซ
ABUS ยังถูกติดตั้งระหวางคานเครนทําใหชวยในการยกสูงที่ดีที่สุดได

The ABUS double girder crane ZHB-I is our answer for heavy loads
combined with area-coverage material transport. The ZHB-I is also
characterised by long crane girder lengths. The crane travels directly on
crane tracks consisting of rolled-section girders. The ABUS chain hoist is
also suspended between the crane girders making for an optimised lifting
height.

SINGLE GIRDER CRANE EHB-I

Description

ABUS คานเดี่ยวเครน EHB-I เปนทางออกที่ดีสําหรับการขนยายวัสดุในพื้นที่
ครอบคลุม ภายในตัวอาคารที่มีคานทางวิ่งติดตั้งอยูแลวในระยะทางที่
เหมาะสมสําหรับรางแทร็ค คานเครนน้ําหนักเบากลวงเหมาะสมในการ
ทํางานในลักษณะเปนการเกาะใตราง

The ABUS single girder crane EHB-I is a good solution for area-coverage
material transport in buildings that have existing rolled-section girders
fitted at a distance appropriate for crane tracks. The lightweight crane
girder consists of a hollow profile suitable to run directly on this rolled-
section girder crane track when combined with the two underslung
trolleys.

DOUBLE GIRDER CRANE ZHB-3

Description

รางเครนแบบคานคู ZHB-3 เครนแบบคานคูหอยลงมาจากรางที่สาม ตัว
เครนมีชวงยาวมากทําใหสามารถยกสินคาและใหบริการครอบคลุมในพื้นที่ที่มี
ขนาดใหญได

The ABUS double girder crane ZHB-3 teaches us how obstacles can be
overcome: This double girder crane is suspended from three crane tracks.
Very long crane spans become thus possible making the crane able to
service large surface areas.
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STOOLED-UP DOUBLE GIRDER CRANE
ZHB-X

Description

รางเครนแทร็ครุน ZHB-X คือ คําตอบของคุณในการเพิ่มความสูงของระยะยก
ซึ่งรุน ZHB แบบธรรมดาจะไมเพียงพอ เครนแบบคานคูปรกติน้ีจะไมสามารถ
วิ่งใตราง แตรุน EHB-X ความสูงรวมของเครนจะเทากับความสูงของตัว
โครงสรางชวยใหระยะยกดีขึ้นเปนอยางมาก การยกสูงไดน้ีจะมีประโยชนมาก
ถาเครื่องจักรมีความสูงชวยในการขนยายวัตถุในพื้นที่

The ZHB-X is your answer should the building height of the ZHB prove to
be insufficient. The crane girder of this double girder crane does not run
underneath the crane tracks but between them. The total height of the
crane is equal to the height of a single profile. A vastly improved lifting
height is achieved. This can be very useful if high machinery in the
transport area needs to be negotiated.

DOUBLE GIRDER CRANE ZHB
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Description

ABUS เครนคานคู ZHB คือ คําตอบของเราสําหรับงานยกที่มีน้ําหนักรวม
มากๆ กับการขนยายสินคาครอบคลุมในพื้นที่ ZHB ยังโดดเดนดวยชวงเครน
ยาว ทํางานดวยรอกโซทําใหทําการยกสูงไดดีที่สุด

The ABUS double girder crane ZHB is our answer for heavy loads
combined with area-coverage transport. The ZHB is also characterised by
long crane spans. The ABUS chain hoist is also suspended between the
crane girders making for an optimised lifting height.

SINGLE GIRDER CRANE EHB-X

Description

รางเครนแบบคานเดี่ยว รุน EHB-X คือ คําตอบของคุณในการเพิ่มความสูง
ของระยะยก ซึ่งรุน EHB แบบธรรมดาจะไมเพียงพอสําหรับแบบคานเดี่ยว ไม
สามารถวิ่งใตรางได แตรุน EHB-X น้ี ความสูงรวมของเครนจะเทากับความสูง
ของตัวโครงสราง ชวยใหระยะยกดีขึ้นเปนอยางมาก การยกสูงไดน้ีจะมี
ประโยชนมากเมื่อตองใชงานยกเครื่องจักรที่สูงในการขนยายสินคาในพื้นที่

The EHB-X is your answer should the building height of the EHB prove to
be insufficient. The crane girder of this single girder crane does not run
underneath the crane tracks but between them. The total height of the
crane is equal to the height of a single profile. A vastly improved lifting
height is achieved. This can be very useful if high machinery in the
transport area needs to be negotiated.

SINGLE GIRDER CRANE EHB
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Description

ราง ABUS ESB มีความเชี่ยวชาญในการยก โหลด เคลื่อนยายขนสงจากจุด
หน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง ดวยสวนโคงของรอกทําใหสามารถเดินทางผานจุดได
ตรงตามที่คุณตองการ งานแบบเวิรกสเตชั่นสามารถเชื่อมโยงไดในลักษณะน้ี
ถาจําเปนก็สามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับสถานที่และเครื่องจักรแตละตัว
ตามสภาพหนางานได

The ABUS single girder crane EHB is the most straightforward HB system
solution for area-coverage materials handling within buildings. The EHB is
a very light crane due to the simple construction of two crane tracks and
one crane girder which makes it easy to move the EHB manually. This
crane is ideal to be installed in lightweight buildings with low load-bearing
ability.

DOUBLE-RAIL SYSTEM ZSB

Description

รางเครนแบบ 2 แทร็ค จะแขวนลอยในแบบขนานสําหรับระบบรางคู ABUS
ZSB กับรอกแขวนจะอยูตรงกลางระหวางราง โดยโหลดน้ําหนักกระจายอยาง
เทาเทียมกัน โดยมีการรับภาระโหลดนอยลง สําหรับโครงสรางอาคาร
สามารถใชกับอาคารที่มีระยะหางความกวางไดดี

Two crane tracks are suspended in parallel for the ABUS double rail
system ZSB with the hoist suspended between them. The loads are
distributed more evenly meaning less loading for the building structure.
Wider suspension spacing is possible.

MONORAIL ESB
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Description

รางเครนแบบคานเดี่ยว ABUS EHB เปนระบบการทํางาน HB ที่งายที่สุด
สําหรับการยกวัสดุอุปกรณใหครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร

EHB เปนเครนน้ําหนักเบามาก เน่ืองจากประกอบงายดวยโครงสรางแบบ
เครนรางแทร็คและคานเครน ซึ่งทําใหงายตอการขนยาย EHB ไดดวยตนเอง
เครนน้ีเหมาะสําหรับติดตั้งในอาคาร น้ําหนักเบาสามารถแบกโหลดภาระที่
ตํ่ าไดดี

The ABUS monorail ESB specialises in lifting loads locally and in linear
point-to-point transport. With the help of curved sections your hoist is able
to travel through the building exactly as you need it to. Workstations could
be linked in this way if required or the crane could be adapted to fit
individual machinery locations.

เครนแบบโครงสรางสําเร็จรูป (LIGHT
CRANE SYSTEMS) HB-SYSTEM

Description

เครนแบบโครงสรางสําเร็จรูป (LIGHT CRANE SYSTEMS) HB-SYSTEM
เปนหน่ึงผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในการพัฒนาการยกและ
การจัดการวัสดุ โดยไดมีการพัฒนาและออกแบบโครงสรางสวนประกอบ
ตางๆ และใชเทคโนโลยีเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานยกวัสดุ

ทั้งน้ีจะใชรอกโซไฟฟา (ELECTRIC CHAIN HOIST) ในการยกสินคา และ
สามารถเคลื่อนที่เครนดวยมือเปลา เพื่อตอบโจทยทั้งเรื่องคาใชจายที่ถูกลง
และความคลองตัวของการทํางาน ทั้งหมดน้ีเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ลําเลียง สามาถติดตั้งไดงาย สามารถดัดแปลงใหเขากับพื้นที่การทํางาน เพื่อ
ทําใหการทํางานยกวัสดุทําไดงายยิ่งขึ้น และชวยเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม

The HB-System is one of the most successful developments in lifting and
material handling technology, combining the effectiveness of a stationary
hoist with the mobility of an overhead crane, efficiently and cost-
effectively.

เครนสนามขาสูงขางเดียว แบบคานเดีย่ว
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(SINGLE-GIRDER SEMI-GOLIATH CRANE)

Description

เครนมีความเหมาะสมใชในพื้นที่โรงงาน โดยจะติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไวที่เสา
ดานขางตัวอาคารของโรงงาน หรือใชติดตั้งในรม และติดตั้งรางวิ่งที่พื้นดาน
ลางของอาคารโรงงาน ซึ่งผูใชงานสามารถออกแบบเครนในโรงงานใหเปน 2
ระดับไดอีกดวย

The ABUS single girder semi-goliath crane EHPK is particularly suited to
the movement of goods of up to 10t at mid-level. The EHPK also
integrates smoothly into existing material flow systems: the upper end
carriage travels on normal crane tracks and the lower end carriage does
not require guide rails thus being free from any edges or hazards. Loading
on the building structure is minor. A combination of obstacle recognition
and rotating beacon make sure the semi-goliath crane is operated safely.
From the economic point of view this crane is characterised by
comparatively low investment costs and can be installed easily and
quickly.

เครนติดผนังยื่นแขนยก (SINGLE GIRDER
WALL TRAVELLING CRANE)

Description

เครนมีความเหมาะสมสําหรับใชกับงานยกวัตถุหรือสินคาตามความยาวตลอด
แนวดานขางผนังตัวอาคารโรงงาน เครนติดผนังยื่นแขนยกน้ัน มีชุดขาเครน
3 ขา 6 ลอ ซึ่งวิ่งอยูบนราง 2 ชั้น โดยชุดขาเครนทั้งหมดติดตั้งไวที่รางวิ่งทั้ง 2
ชั้น ติดตั้งกับเสาขางผนังโรงงาน และชุดคานเครนยื่นตัวออกมาอิสระเพื่อยก
วัตถุหรือสินคา เหมาะกับการใชงานยกสินคาตลอดแนวดานขางของโรงงาน
เชนเดียวกันกับเครนสนามขาสูงดานเดียว แตมีความสะดวกมากกวา

ABUS wall travelling cranes travel on their own crane tracks at building
mid-level beneath high-level overhead travelling cranes. They are an ideal
solution for covering several workstations with a single installation. ABUS
wall travelling cranes type EWL reach spans of up to 12 m and have load
capacities of up to 5 t.

เครนเหนือศีรษะแขวนวิง่ใตราง
(UNDERSLUNG OVERHEAD TRAVELLING
CRANE)

Description

เครนสามารถออกแบบสรางไดทั้งแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู เครน
ลักษณะน้ีมีความเหมาะสมใชกับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมบางอยางที่
ตองการใชงานพื้นที่ดานลางกวางมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน อาคารโรง
จอดซอมเครื่องบินขนาดใหญ เปนตน

ABUS underslung overhead travelling cranes offer solutions in
applications where gantry tracks are fitted to ceilings rather than free-
standing or building columns. Optimal side approach dimensions make it
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possible to use the maximum available building width. Underslung
overhead travelling crane

เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู (DOUBLE
GIRDER OVERHEAD TRAVELLING CRANE)

Description

เครนมีความเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชงานยกน้ําหนักที่หนักมาก
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความกวางใชงานตั้งแต 10-35 เมตร และจะมีน้ําหนักยก
ตั้งแต 2 ตัน ถึง 250 ตัน

ABUS double girder overhead travelling cranes achieve the maximum
load capacity of up to 120 tonnes. They are available in various
configurations and feature the versatility required for additional
requirements. It is very easy to implement higher crane travel speeds,
service platforms, trolleys with walkways, and auxiliary hoists for example.

เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดีย่ว (SINGLE
GIRDER OVERHEAD TRAVELLING CRANE)

Description

เครนมีความเหมาะสมใชกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชงานยกน้ําหนักไมหนัก
มาก ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความกวางใชงานตั้งแต 6-22 เมตร และจะมีน้ําหนักยก
ตั้งแต 1 ตัน ถึง 25 ตัน

ABUS single girder travelling cranes guarantee optimal material flow even
in situations where space is at a premium as in production plants or
warehouses where there is little room for crane systems. ABUS single
girder travelling cranes are available with rolled section girders or with
welded box girders. Thanks to different main girder connection versions,
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each type of crane can be optimised to minimise headroom and achieve
the highest possible hook position.

ปนจัน่เหนือศีรษะ ปนจัน่ขาสูง และ ปนจัน่
ชนิดอยูกับที ่หรือ เครนเหนือศรีษะ
(OVERHEAD TRAVELLING CRANES)

Description

ปนจั่นเหนือศีรษะ ปนจั่นขาสูง และ ปนจั่นชนิดอยูกับที่ หรือ เครนเหนือศรีษะ
เปนเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใชเปนหลักสําหรับการเคลื่อนไหวของวัสดุใน
สถานที่กอสรางโรงงานที่มีการผลิต การประกอบในสถานที่ที่มีพื้นที่ที่จัดเก็บ
สิ่งของตางๆ สถานีพลังงานและสถานที่ที่คลายกัน เปนตน

คุณสมบัติการออกแบบของเครนจะแตกตางกันไปตามขอกําหนดของแตละ
พื้นที่ที่สําคัญในการดําเนินงาน เชน ชนิดของการเคลื่อนไหวของโครงสราง
เครน น้ําหนัก และชนิดของภาระที่ตั้งของเครน คุณสมบัติทางกายภาพที่แฝง
เรนอยูในการดําเนินงาน และสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่

ABUS overhead travelling cranes lift loads of up to 120 t making them the
ideal solution for particularly demanding tasks and great spans. ABUS
overhead travelling cranes divide into five distinctive designs to suit
different applications and working conditions: Single girder overhead
travelling cranes, double girder overhead travelling cranes, underslung
overhead travelling cranes, wall travelling cranes and semi-goliath cranes.
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โทร 02-193 5380 (10 คูสายอัตโนมัติ)
อีเมล webmaster@onvalla.com
เว็บไซต www.onvallath.com
เว็บไซต www.onvalla.com

ONVALLA

50 หมู 20, ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 12150 Crane 091-808 4259
Dock 061-401 7174
PVC 091-808 4266, 091-808 4267
Service 091-808 4272 (Hotline)
Facebook

https://www.facebook.com/บริษทั ออนวัลลา จํากัด -
1843198796006065/

Line ID mkonvalla
Line http://line.me/ti/p/~mkonvalla
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