แบตเตอรี่แหงแบบพรอมใช รุนใหมลาสุดของแม็กนั่มที่ถูกออกแบบใหม
ทั้งภายในและภายนอก สามารถใชงานไดทันที โดยไมตองชารจไฟกอน
ใหกำลังไฟแรงอยางสม่ำเสมอ ใชงานงายโดยไมตองเติมน้ำกลั่นตลอด
อายุการใชงาน

Magnum Go!!! Series batteries are made to install and forget. No
matter the condition. Be it dampens, heat or dirt. Magnum Go!!!
is truly worry free and ready to use right out of the box. There is
no need for charging and maintenance throughout the battery life.

1. สามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองชารจไฟ
2. ไมตองเติมน้ำกลั่นตลอกอายุการใชงาน
3. ใหกำลังไฟแรง และมีอายุการใชงานยาวนาน
4. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซตทุกรุน

1. Spill Proof
2. Maintenance free
3. Ready to use right out of the box
4. Vibration resistant casing
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แบตเตอรี่แหงระบบแยกน้ำกรดรายแรกในประเทศไทยที่ใชระบบแยก
น้ำกรดแบบเดียวกับแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนตบิีกไบค โดยใช
เทคโนโลยี นำเขาจากญี่ปุน ที่จะชวยใหแบตเตอรี่คงความใหมอยูเสมอ
ใชงานงายโดยเติมน้ำกรดเพียงแคครงแรกครั้งเดียว โดบไมตองชารจไฟ
กอนใข และไมตองเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใชงาน อายุการใชงาน
1. สามารถใชงานไดโดยทันที่โดยไมตองชารจไฟ
2. ไมตองเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใชงาน
3. สามารถคงความสดใหมของแบตเตอรี่เสมอ
4. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

TMagnum X-Ray MF Battery is the ﬂagship of Magnum’s Battery
line up. With a proven track of extending battery life via Acid
separation technology, the Magnum X-Ray has once again set
the benchmark for our competitors.
1. Acid - Separation technology
2. Maintenance free
3. Shock resistant ABS casing
4. Improved internal air circulation system for batter performance
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หัวเทียนรุนพิเศษที่ใชอีริเดียมในการผลิตแกนกลาง เพื่อใหพลังงาน
การจุดระเบิดสูงสุด ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอรไซตืในทุกๆดาน
ทั้งอัตราเรง ความเร็วสูงสุด และอัตราการประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับ
รถมอเตอรไซคที่ตองการระบบการจุดระเบิดที่สมบูรณแบบ เชน รถที่ใช
ในการแขงขัน และรถที่ไดรับการปรับแตง
1. แกนกลางผลิตจากอีริเดียม
2. ประสิทธิภาพการจุดระเบิดสูงสุด
3. เพิ่มอัตราเรง ความเร็วสูงสุด และชวยประหยัดน้ำมัน
4. ควรใชรวมกับคอยล แม็กนั่ม เพาเวอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

Magnum Iridium Spark Plug provides ultimate ignitability and
longer sustainability. Platinum coated and Iridium core ensure
highest ignition performance which improves acceleration and
top speed, while providing stable idle, superior fuel efﬁciency and
lower emissions. Suitable for race bike and road bike which
demand high performance.
1. Platinum coated and Iridium core
2. Improve acceleration and top speed
3. Better fuel economy
4. Attractive crystal plastic container protects spark plug from damages
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หัวเทียนรุนพิเศษ แบบ 3 เขี้ยว ชวยใหสมรรถนะการจุดระเบิดเหนือชั้น
กวา หัวเทียนแบบธรรมดา ขัว้ แกนกลางผลิตจากทองแดงแท เพิม่ อัตราเรง
และความเร็วสูงสุด เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคที่ตองการสมรรถนะ
ที่ดีขึ้นกวาเดิม
1. ใชระบบ 3 เขี้ยวในการจุดระเบิด
2. ประสิทธิภาพการจุดระเบิดดีกวาหัวเทียนแบบธรรมดา
3. ชวยเพิ่มสมรรถนะของรถมอเตอรไซค
4. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

Magnum 3X Spark Plug’s unique revolutionary ﬁring technology
combines the advantage of surface air gap technology, triple
enhanced ground electrodes and a heat-fused center electrode,
creating a longer and more powerful spark resulting in better
motorcycle performance and durability.
1. Revolutionary 3-Electrode technology
2. Manufactured using copper core
3. Excellent spark plug life
4. More powerful spark compared to conventional spark plug
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หัวเทียนรุนมาตรฐานแบบ 1 เขี้ยว ของแม็กนั่ม ที่โดดเดนดวยเขี้ยว
แกนกลาง ทำจากทองแดงแท ชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการจุดระเบิด
สูงขึ้นตามมาตรฐานโรงงาน และมีอายุการใชงานที่ยาวนานเหมาะ
สำหรับการใชงานแบบมาตรฐานทั่วไป
1. แกนกลางผลิตจากทองแดงแท
2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจุดระเบิดที่ดีขึ้น
3. มีอายุการใชงานยาวนาน
4. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

Magnum Spark Plug have nickel alloy ground electrodes providing excellent service life. In addition, the extrusion of copper into
the center electrodes allows for increased conductivity and heat
control which result in better performance. Suitable for all
standard motorcycle.
1. Nickel alloy ground electrodes for better ignition
2. Copper core ensure good performance
3. Unique red ceramic coating
4. Suitable for all motorcycle
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คอยลจุดระเบิดรุนพิเศษ ใหมลาสุด ที่ไดรับการออกแบบทั้งภายนอก
และภายใน ใหมทั้งหมด เพื่อใหสามารถจุดระเบิดไดรุนแรงกวาคอยล
ทั่วไป ชวยเพิมประสิทธิภาพของการจุดระเบิด ซึ่งสงผลตออัตราเรง
ความเร็วสูงสุดและการประหยัดน้ำมัน เอกสิทธิ์เฉพาะของแม็กนั่ม
1. จุดระเบิดรุนแรงกวาคอยลทั่วไป
2. เพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต อัตราเรง และความเร็วสูงสุด
3. ชวยประหยัดน้ำมัน
4. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน
5. ควรใชรวมกับหัวเทียนอีริเดียม เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

Magnum Power Coil delivers hot, smooth spark at all speeds for
better all round performance. The special coil come with special
construction and winding design that improve ignition power and
reduce vibration damage which is the prime cause of standard
coil failure. With Magnum’s patented M-Wing design, our power
coil can made to ﬁt more the 30 different models of motorcycle
1. Lowered resistance for optimum performance
2. Patented M-Wing design
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คอยลจุดระเบิดรุนมาตรฐาน ที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด Magnum Ignition Coil provides the same performance with OEM
ใหประสิทธิภาพการจุดระเบิดเทียบเทามาตรฐาน OEM มีอายุการใชงาน coil. Produce using hi-technology equipment and under strict
quality control. Magnum Ignition Coil is long lasting and suitable
ยาวนาน เหมาะสำหรับการใชงานรถมอเตอรไซคมาตรฐานทั่วไป
for all motorcycle.
1. ผลิตดวยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด
2. มาตรฐาน OEM
3. อายุการใชงานที่ยาวนาน
4. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

1. Produce using hi-technology equipment
2. OEM standard and speciﬁcation
3. Long service life
4. Available for all motorcycle model
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Magnum FIRE

Magnum ICE

Magnum T19

เพิ่มความปลอดภัยและสวยงามในงามค่ำคืน ดวยหลอดไฟแม็กนั่มฮาโลเจน ที่ใหแสงสวางและสวยงาม มากกวาหลอดธรรมดาทั่วไป
ใชคาความรอนเหมือนหลอด OEM เพื่อปองกันโคมละลาย พรอมเคลือบ
ดวยวัสดุพิเศษ 3 แบบ 3 สี 3 สไตล มีทั้งรุน T19 ที่ใหแสงสวางสีขาวนวล
รุนไอซ ที่ใหแสงสวางสีขาวอมฟา และรุนไฟร ใหแสงสวางสีรุงอมแดง
ที่พรอมจะเพิ่มความโดดเดนใหกับรถมอเตอรไซคคันเกงของคุณให
แตกตาง ไมเหมือนใคร บนทองถนน

Magnum Halogen Bulb is designed to simulate daylight during
night time riding to increase visibility and safety of the riders
through improved illumination. The three variations of beam color
( Magnum T19 - Normal Light Color, Magnum Ice - Bright White
and Magnum Fire - Radish White ) further beatify the look of the
motorcycle especially at night and allow user to personalize their
motorcycle to best suit their taste and preference.

1. ใชกาซฮาโลเจน
2. เคลือบดวยวัสดุพิเศษ ใหแสงสวาง 3 แบบ 3 สี 3 สไตล
3. เพิ่มความสวาง ความสวยงาม และความปลอดภัย
4. ใชเทคโนโลยี MAGNUM M-Spoon
5. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

1. Halogen for better light luminance
2. Special chemical coating ti increase the effectiveness of light
brightness
3. Helps to distinguish objects easier at night and increase safety
4. 3 different models to suit every taste
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สัญญาณกันขโมยที่อัดแนนดวยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยสุด
ไฮเทคเต็มรูปแบบ พิเศษดวยฟงกชั่นสัญญาณกันขโมยที่ใชเซ็นเซอร
ตรวจจับการสั่นสะเทือน พรอมระบบสตารท และดับเครื่องดวยรีโมทคอนโทรล และระบบตรวจหารถในที่มืด ทั้งหมดสามารถควบคุมผานชุด
รีโมทคอนโทรล ที่มาพรอมลูกกุญแจในตัว โดดเดน สวยงาม หรูหราและ
เพิ่มความมั่นใจใหกับผูใชรถมอเตอรไซค
1. มีระบบสัญญาณกันขโมย
2. มีระบบสตารท และดับเครื่องดวยรีโมท
3. มีระบบตรวจหารถในที่มืด
4. ชุดรีโมทคอนโทรล ดีไซนเทห พรอมกุญแจในตัว 2 ชุด
5. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

Matrix is a full-featured self-contained motorcycle security system
that offers an array of features including anti-theft alarm function,
auto engine start and switch off as well as motorcycle locating
function which can be operate using the provides remote control
with integrated built-in key. The mainframe is design to be
waterproofed and come with built-in 125 dB siren and complete
factory style connecter.
1. Durable and waterproofed
2. Remote control with built-in key
3. Superior sensing mechanism
4. Vibration and shock resistant
5. Available for all models
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Tความบันเทิงรูปแบบใหม กับเครือ่ งเสียงสำเร็จรูป สำหรับรถมอเตอรไซค
ที่คุณสามารถนำความสนุกไปไดทุกที่ เต็มพลังเสียง ดวยเพาเวอรแอมปริไฟเออร ลำโพงแยกชิน้ แบบกันน้ำ กินไฟนอย โดยสามารถใชแบตเตอรี่
ธรรมดา พรอมระบบไฟ LED สวยงามในยามค่ำคืน ติดตั้งงายภายใน
10 นาที โดยไมตองเจาะ หรือดัดแปลงรถ มีพรอมแลวสำหรับ
รถมอเตอรไซคทุกรุน

Mobile music freedom should not be limited to the automotive.
We at Magnum have revolutionize this believe that music can too
be enjoyed by motorcycle riders worldwide. Magic is a high-end
sound system that incorporates a built in ampliﬁer, subwoofer,
tweeters and speakers all into a conﬁned space that is best
suited for motorcycles.

1. สุดยอดพลังเสียวดวยเพาเวอรแอมป และลำโพงแยกชิ้น
2. ออกแบบใหกันน้ำได
3. ติดตั้งงายภายใน 10 นาที โดยไมตองเจาะหรือดัดแปลงรถ
4. ติดตั้งระบบไฟ LED โดดเดนในเวลากลางคืน
5. เหมาะสำหรับรถมอเตอรไซคทุกรุน

1. High-end sound quality
2. Waterproofed speaker
3. Ease of installation, No drilling needs
4. Attractive LED lighting system
5. Available for all model
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