Rolls-Royce
សេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន
រថយនត Rolls-Royce ‘Sweptail’ - ការេសរមចបានតាមក្តីេុបិនរបេ់ោតិថិជនមួយរូប
រក្ុង Villa d’Este របសទេោុីតាលី ថ្ថៃទី 27 ខែ ឧេភា ឆ្នាំ 2017
របខែលមួយឆ្នាំមុន សៅសពលរថយនត Rolls-Royce បានបង្ហាញឲ្យពិភពសោក្បានស
បាននាំឲ្យសេនឹក្ដល់មរតក្ថ្នការក្សាងនវា
ោនេត

។

រថយនតខបបចក្ខុនិមិតតសនេះ

ើញនូវរថយនត 103EX

ខដលជាការបាំផុេេាំនិតេរមាប់ ោតិថិជនរបេ់ែួននសពល
ល

នឹក្ស្េថ្មដល់ពិភពថ្នការសធវើដាំស

ើ រមានលក្ខ

ៈរប

ី តទាំងស្េុង

ខដលក្នុងសនេះបសចេក្វ ិទាថមីៗនឹងោនុញ្ញដតឲ្យរេប់រថយនត Rolls-Royce ទាំងោេ់អាចរចនសៃើងសៅតាមការេិត
ស ើញរបេ់មាេេ់រថយនត សោលេឺសៅតាមការប៉ងរបាថ្ននរបេ់ពួក្សេ ។ រថយនត Rolls-Royce ខបបសនេះ នឹងបង្ហាញ
ឲ្យស

ើញនូវោតថន័យពិតរបាក្ដបាំផុតថ្នោក្យថ្ន រប

ី ត សោលេឺ រថយនតខបប Bespoke ខដលផលិតសៅតាម

បុេគលនន សែើយែុ េខបលក្ពីរថយនតសផេងសទៀត េរមាប់ ោតិថិជនខដលក្ុម៉មង់រថយនតនីមួយៗ ។
សបើសទេះបីជាដូសចនេះក្តី សោលេាំនិតថ្នការផលិតរថយនត Rolls-Royce ខផែក្តាមេាំនិតថ្នការក្សាងនវាន
េម័យទាំ សនើប សៅខតមិនទន់រេប់រោន់ សៅសៃើយសទេរមាប់ ោតិថិជនរបេ់រថយនត Rolls-Royce ។ បុេគលមានក្់
សនេះ បានមក្ជួបជាមួយនឹ ងរក្ុមែ៊ុន ជាមួ យនឹងេាំនិតផ្ទទល់ែួន
ល
ខដលចង់បានរថយនត Rolls-Royce សៅោីពីរ

ខដលរតូវផលិតក្នុងសពលសនេះ ។ រថយនតសនេះផលិតរួចសែើយសពលសនេះ សែើយរតូវបានដាក្់ស្មេះថ្ន ‘Sweptail’ ។
សដាយយក្េាំរូតាមរថយនត Rolls-Royce មួយចាំនួននទេវតេរ ៍ 1920 ខដលទទួលបានការសកាតេរសេើរខ្លាំងពី
ោតិថិជនរូបសនេះ

ោត់ ក្៏បានសេនើេុាំឲ្យរក្ុមែ៊ុនរថយនត

Rolls-Royce

ឲ្យនឹក្ស្េថ្មដល់រប
ូ រាងសនេះសៃើងវ ិញ

េរមាប់រថយនតរបេ់ោត់ ខដលមានផលិតខតមួយសរេឿងប៉ុស្ណេះ ។
សៅក្នុងពិធីបង្ហាញរថយនតសនេះដល់ោនក្សារព័ត៌មានសៅឯ Concorso d’Eleganza សៅរក្ុង Villa d’Este កាលពី
ថ្ថៃសៅរ ៍ ទី 27 ខែឧេភា ឆ្នាំ 2017 សោក្ Torsten Müller-Ötvös ោេគនយក្រក្ុមែ៊ុនរថយនត Rolls-Royce មាន
របសាេន៍ ថ្ន៖ “រថយនត Sweptail េឺជារថយនតដ៏ោសាេរយ ។ រថយនតសនេះបសងកើតនូវមនតសេនែ៍ថ្នការសធវើដាំស

ើ រ សែើយ

សធវើឲ្យរថយនត Sweptail េថិតក្នុងបញ្ជ ីថ្នរថយនតដ៏ោសាេរយរបេ់ពិភពសោក្ ។ របវតតិរបេ់រថយនត Rolls-Royce ក្នុង
នមជាោនក្ក្សាងនវាក្មានត្នមុែសេរបេ់ពិភពសោក្
េឺ ជាេនូលថ្នោតតេញ្ញដ
របេ់មា៉ក្យីសោរថ
យនតរប

ី ត្នមុែសេរបេ់ពិភពសោក្។ ការបង្ហាញែលួននូវរថយនត 103EX បានបាំ ភឺលផូ វសៅោនេតរបេ់
ល
រថ

យនត Rolls-Royce សែើយរថយនត ‘Sweptail’ នថ្ថៃសនេះ េឺជាតឹក្តាងបង្ហាញថ្ន រថយនត Rolls-Royce សៅខតឈរក្នុង
លាំដាប់ ក្ាំពូលថ្នការផលិតសដាយថ្ដ សរបៀបបាននឹងការក្សាងនវា ។ សយើងសាឋប់សោបល់ោតិថិជនពិសេេ
៍ របេ់ពួក្ោត់ ក្នុងការវ ិនិសោេសលើ
ផលិតផលឯក្ផលិតសដាយថ្ដទាំងស្េុងខបបសនេះ ។ រពមជាមួយោនសនេះ សយើងក្៏រតូវពិនិតយសមើ លសលើធនធាន
បាំផុតរបេ់សយើងោ៉ ងយក្ចិតតទុក្ដាក្់ សែើយវាយតថ្មលសលើចាំ្ប់ អារមម

ខដលោនុ ញ្ញដតឲ្យសយើងផឋល់នូវសេវាពិសេេឯក្ខបបសនេះ ដល់ោតិថិជនខដលោាំរទផលិតផលរប

ី តផងខដរ” ។

រថយនតម៉ូខដល ‘Sweptail’ - ក្តីស្េថ្មកាលយជាការពិត
សោក្ Giles Taylor នយក្ខផនក្រចនម៉ូតរបេ់រក្ុមែ៊ុនរថយនត Rolls-Royce ខថលងថ្ន៖ “រថយនត Sweptail េឺ

ជារថយនតខដលសរបៀបបាននឹងេសមលៀក្បាំោក្់រប

ី ត ។ សនេះជារថយនត Rolls-Royce ខដលរតូវបានរចន និង
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បសងកើតសដាយថ្ដសដើមបីតរមូវសៅតាមការចង់ បានរបេ់ោតិថិជនមានក្់ ។ ោតិថិជនរូបសនេះ បានមក្កាន់ សរាងចរក្រថ
យនត Rolls-Royce ជាមួ យនឹងេាំនិតមួយ ខដលោត់យក្មក្ខចក្រ ាំខលក្ក្នុងដាំស

ើ រការរបក្បសដាយភាពថ្ចនរបឌីត

សែើយសយើងបានផឋល់សោបល់ដល់ោត់ សរបៀបបាននឹងការកាត់សដរេសមលៀក្បាំោក្់ ដល់រប
ូ ោត់

សែើយបនទប់ មក្

សយើងបានសដរសខ្អាវសនេះដល់ោត់ ។ ោនក្អាចនិោយបានថ្ន សយើងបានកាត់ ក្ាំ្ត់ េរមាប់ េសមលៀក្បាំោក្់
ខដលសេអាចវាយតថ្មលសលើរប
ូ ោត់សពលោត់ សេលៀក្ោក្់ ” ។
សដាយនឹក្ដល់រថយនត Rolls-Royce សាែតៗ ខដលបសងកើតសដាយថ្ដកាលពី ទេវតេរ ៍ 1920 និង 1930 ក្តីរបាថ្នន
របេ់ោតិថិជនរូបសនេះ

េឺ ចង់បានរថយនតសៅោីពីរខដលបសងកើតសដាយថ្ដ

ខដលមានបាំ ោក្់ ដាំបូលក្ញ្េក្់ ដ៏ធាំមួយ

ផ្ទទាំង ។ ក្នុងនមជាោតិថិជនោាំរទរថយនត Rolls-Royce ោត់ បានចាប់ចិតតនឹងរថយនតជាសរចើនពី មា៉ក្យីសោសនេះ
តាាំងពីយុេមាេរបេ់រក្ុមែ៊ុនសៅសដើមេតវតេទី 20 មក្សមលេះ សែើយក្៏ បានចាប់ចិតតនឹងនវាក្មានតខបបបុរា
និងេម័យទាំសនើបជាសរចើនផងខដរ ។
ក្នុងរយៈកាលជាសរចើនឆ្នាំក្នលងមក្សនេះ សោក្ Taylor និងរក្ុមការង្ហរោនក្រចនម៉ូតរបេ់សោក្ បានជួប
ទក្់ទងជាមួយនឹងោតិថិជនរូបសនេះ សៅក្នុងដាំស ើ រដ៏ោសាេរយ ែ
ៈខដលពួក្សេសធវើការរួមោនសដើមបីេសរមចឲ្យ
បានសៅតាមសេចក្តីរបាថ្ននពិសេេរបេ់ោតិថិជនសនេះ សែើយផឋល់ជីវ ិតសៃើងវ ិញដល់រថយនតមួយសរេឿងសនេះ ។

លទធផលថ្នេសរមាងផលិតសដាយថ្ដខតមួយសរេឿងសនេះ េឺរថយនត Rolls-Royce ‘Sweptail’ ខដលែុេខបលក្សេទាំង
ស្េុង ។
រថយនត ‘Sweptail’ - ចក្ខុវ ិេ័យខបលក្
‘Sweptail’ េឺជារថយនត Rolls-Royce ខដលផលិតសៃើងស្េបតាម DNA របេ់មា៉ក្យីសោ ។ ការចាប់
អារមម

៍ ដាំបូងេឺខផនក្ខ្ងមុែរថយនតខដលមានរូបរាងរបក្បសដាយជាំសនឿជាក្់ និងរ ឹងមាាំ សដាយេងកត់ធៃន់សលើការ

រចនថមីសៅសលើបា៉្រថយនត Rolls-Royce ។ បា៉ ្ខ្ងមុែមានទាំ ែាំធាំជាងបា៉ ្េរមាប់ រថយនត Rolls-Royce
នេម័យទាំ សនើបសនេះ

សែើយរតូវបានផលិតសៃើងពីសារធាតុអាលុយមី ញូ ៉មរ ឹង

មុនសពលប៉ូោសដាយថ្ដរែូតភលឺ

ដូចក្ញ្េក្់ ។ សៅជុាំ វ ិញថ្ផទខ្ងមុែរបេ់រថយនត Sweptail រតូវបានបាំោក្់ សដាយជាតិ អាលុយមី ញូ ៉ម ។
សៅសពលសដើ រសៅខផនក្ចាំសែៀងរថយនត Sweptail សេនឹងស
ពីលក្ខ

ើញស្េសមាលដ៏ទក្់ទញ ខដលបញ្ញ
ជ ក្់ឲ្យស

ើញ

ៈពិសេេខបលក្របេ់រថយនតសនេះ ។ រាងរថយនតសកាងចុេះពីខផនក្ខ្ងមុែ សែើយបនទត់ភីលសកាងរបេ់រថ

យនត Sweptail រត់ ចុេះក្នុងេ្
ឌ នោ៉ ងស្េេ់សាែត ។ ទាំែាំរប
ូ រាង និងេរមេ់ថ្នរថយនតទវរពីរសនេះ េឺ អាចក្ត់
េមាគល់ស

ើញោ៉ ងចាេ់ ។ ថ្ផទដាំបូលមានលាំែូចាប់តាាំងពី ចាំសែៀងក្ញ្េក្់ មុែ សៅខផនក្ខ្ងសរកាយថ្នតួរថយនត

សដាយរ ាំលងពីសលើខេមេរមបេូថរថយនត សដើ មបីបង្ហាញឲ្យស

ើញពី របខវងបស្
ឋ យរថយនតសនេះ។

ខផនក្េាំខ្ន់ បាំផុតថ្នថ្ផទខ្ងសរកាយរថយនតេឺជាការរ ាំលឹក្ដល់ពិភពនវារប្ាំ ង ខដលបានបាំផុេទឹក្ចិតត
ោតិថិជន ជាមួយនឹងេូថរថយនតសរបៀបបាននឹងក្ថ្នេនវា ។ សៅសពលសមើ លចាំពីសរកាយ ក្រមិតមុាំខផនក្ខ្ងសរកាយ
ឆលុេះោននឹងខផនក្ខ្ងមុែ ខដលបសងកើតបានជាេាំនិតថមីទាំងស្េុងថ្នរថយនត Rolls-Royce ទវរពីរដ៏ោសាេរយ ។
ការតុបខតងេសរមចសលើខផនក្ខ្ងសរកាយោ៉ ងសរៀបរយថ្នរថយនតខដលមានខតមួយសរេឿងសនេះ េឺ សលែោតត
េញ្ញដ

និងសលែចុេះបញ្ជី េឺសលែ 08 ខដលសលែទាំងពី រតួសនេះរតូវបានផលិតសចញពី េនលឹក្អាលុយមីញូ ៉ម និង

រតូវបានប៉ូោរសោងសដាយថ្ដផ្ទទល់ ។

ថ្ផទខ្ងក្នុងដូចដាំ្ក្់សេឋច ប៉ុខនតទាំសនើបទន់េម័យ
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ភាពសាែត និងភាពេសមបើមថ្នរាងសៅរថយនតសពលសមើ លពី ចាំសែៀង ក្ញ្េក្់ ចាំសែៀងខវង និងដាំបូលក្ញ្េក្់ ផេាំ
ោន សដើមបីផឋល់ពនលឺដល់ោនក្ជិេះទាំងពីរនក្់ ខដលេថិតសៅក្នុងរថយនត Rolls-Royce ខដលមានខតមួយសរេឿងេត់សនេះ
រពមជាមួ យនឹងថ្ផទខ្ងក្នុងសធវើសដាយថ្ដ ខដលមានភាពទាំសនើ បទន់េម័ យ និងេមញ្ដ ។
សៅក្នុងរថយនតសនេះ បសងកើតឲ្យមាននូវមនតសេនែ៍ថ្នការសធវើដាំស
យនតដ៏ោសាេរយរបេ់ពិភពសោក្ ។
វាជាទិដឌភាពដ៏ោសាេរយសៅសពលោនក្សធវើដាំស
សៅកាន់ ពិភពសោក្ខ្ងសរៅ

។

ការបសងកើតសៅោី ខតពីរ

ើ រ សែើយសធវើឲ្យរថយនត Sweptail ជាប់ក្ុងបញ្
ន
ជ ីរថ

ើ រេាំៃឹងតាមក្ញ្េក្់មុែ ចាំ សែៀង និងដាំបូលក្ញ្េក្់ធាំៗ សមើល

ថ្ផទខ្ងក្នុងរតូវបានសរៀបចាំសដាយោនុវតតតាមទេេនវ ិជាជថ្នភាពេមញ្ដ

និង

លមែិត ខដលនាំសៅរក្ការចរមាញ់នូវសរេឿងបងគាំ និងការបនេុតរាល់ធាតុ ខដលរបា៉ ត់របា៉ យ ។

សឈើ រសមមខ្ត់ រសោង Macassar Ebony និងសឈើ Paldao ជាសរចើនបានជួយលមែថ្ផទខ្ងក្នុងរថយនត ខដល

បសងកើតបានជាទិដឌភាពឆលុេះោន េរមាប់ មាេេ់រថយនត ខដលទិដឌភាពសនេះមានលក្ខ
ផង ។ ភាព ឆលុេះោនសនេះចាប់ សផឋើមសដាយពនលឺឆុេះោ
ល ន ថ្នខេបក្ព
ធានក្់ថ្ដ និងថ្ផទខ្ងសលើថ្នតាបលូខ្ងមុែ ។
សដាយខផែក្សោលការ

៌ Moccasin និងព

ៈបុរា

ផង និងទន់ េម័យ

៌ Dark Spice ខដលលមែសៅោី

៍ ថ្នរថយនត GT ខដលរថយនត Rolls-Royce បានបសងកើតសៃើងសៅទេវតេ 1920 និង

1930 បនទេះសឈើ រតូវបានបាំោក្់ជាំនួេឲ្យសៅោីខ្ងសរកាយ ខដលបសងកើតបានជាសធនើក្ញ្េក្់ភឺល ។ សធនើដាក្់មួក្ េឺជា
សរេឿងលមែេរមេ់ ខដលរតូវបានប៉ូោរសោងោ៉ ងយក្ចិតតទុក្ដាក្់ សែើយមានបញ្ូេ លនូវចសងែើរដាក្់ ឥវា៉ នផង
ខដរ ខដលេថិតសៅខផនក្ខ្ងសរកាយ ខដលអាចលូក្ថ្ដយក្បាន ។

សៅពី សរកាយោនក្ជិេះ សរេឿងបាំោក្់ មួយស្មេះថ្ន Passarelle ោតេនធឹងពីខេមខ្ងសរកាយថ្នក្ញ្េក្់ មុែ
សែើយភាជប់សៅកាន់ សធនើរដាក្់ មួក្ ។
តាបលូរថយនតសនេះ ជាតាបលូសាែតជាងសេបាំផុតរបេ់រថយនត Rolls-Royce នសពលបចេុបបនន ។ រក្មេីលធម៌ថ្ន
ការផេិតផេង់បានតរមូវឲ្យមានរបព័នធបញ្ញ
ជ ខតមួ យប៉ុស្ណេះខដលេថិតសៅសលើតាបលូសនេះ ែ
ៈខដលក្ុងតាក្់ សផេង
សទៀត រតូវបានផ្ទលេ់សៅបាំោក្់សៅទី តាាំងសផេង ។ ចាំខ

ក្ឯនៃិកាវ ិញរតូវបានបាំោក្់ោ៉ងលែឥតសខ្េេះ ។ មុែ

នៃិកាសលើរថយនត Rolls-Royce មួយសរេឿងសនេះក្៏រតូវបានផលិតសដាយថ្ដ សចញពី បនទេះសឈើ Macassar សេឋើងជាទី
បាំផុត ខដលបងកប់នៃិកាសៅក្នុងថ្ផទតាបលូរបេ់រថយនត សែើយខដលមានរទនិចខដលសធវើពីជាតិទីតាញ៉ូម ។ សារ
ធាតុ ទីតាញ៉ូមសនេះក្៏រតូវបានសរបើរបាេ់សលើក្ុងតាក្់ បញ្ញ
ជ ទាំងបីខដលផគុាំសដាយថ្ដផងខដរ ។

សរេឿងបាំោក្់ ដ៏េួរឲ្យភាញក្់សផែើល និងរ ាំជួលចិ តតពីរចុងសរកាយរតូវបានបញ្ូេ លសៅក្នុងរថយនត Sweptail ។
សរេឿងបាំោក្់ទាំងពី រសនេះ

រតូវបានបិតបាាំងសៅក្នុងជញ្ញ
ជ ាំងទាំងេងខ្ងេថិតសៅពី សរកាយទវរ

េឺ ែិបពីរ

ដូចោន ខដលដាក្់ កាតាបពីរសធវើសដាយថ្ដ ខដលអាចយក្មក្សរបើ បានសដាយរោន់ខតចុចប៊ូតុងបញ្ញ
ជ ។ កាតាបទាំង
សនេះ រតូវបានសធវើឲ្យេុីោននឹងេាំ

ុាំ វា៉ លីខដលបសងកើតសៃើងសដាយ Rolls-Royce Bespoke េរមាប់ រថយនត Sweptail

សនេះ ។
ខផនក្េាំខ្ន់ ថ្នរថយនតឯក្ខតមួយសរេឿងសនេះ

រពមជាមួ យនឹងសរេឿងបាំោក្់សផេងសទៀត

េឺ មានលក្ខ

ៈ

បុេគលឯក្ជនេរមាប់ មាេេ់របេ់រថយនត Sweptail ។ េនូក្ក្្
ឋ លទាំងមូ ល សៅសពលសនេះមានបាំោក្់ នូវបរ ិកាខ
ខដលផទុក្ដបស្សាសាាំបា៉ញខដលោតិថិជនចូលចិតត និងខក្វស្សាេាំបា៉ញរេីសាតល់ចាំនួនពីរ។
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សនេះជារថយនតខដល

Rolls-Royce ខដលផលិតសដាយថ្ដ

និងតរមូវសៅតាមបុេគលជាោតិថិជនខតមានក្់ េត់

សែើយរាល់េមាេធាតុ ថ្នសរេឿងបាំោក្់ទាំងោេ់របេ់រថយនត Sweptail បង្ហាញឲ្យស

ើញេុ

ភាពទឹក្ថ្ដ និង

ការផេិតផេង់ ។ និ ោយសដាយែលី សនេះជារថយនត Rolls-Royce ខដលមិនដូចរថយនតមុនៗសៃើយ ។
-ចប់ព័ត៌មានបខនថម
សោក្ោនក្អាចទទួលបាននូវសេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន និងឯក្សារសារព័ត៌មាន ក្៏ដូចជារូបភាព និងវ ីសដោូ
ខដលមានេុ

ភាពចាេ់ សៅសលើសេែទាំព័រព័ត៌មានរបេ់រក្ុមែ៊ុនេឺ PressClub។ សោក្ោនក្ក្៏អាចទក្់ ទងមក្

រក្ុមការង្ហរទាំនក្់ទាំនងរបេ់រក្ុមែ៊ុន Rolls-Royce Motor Cars សៅសលើទាំព័រ Twitter និង Instagram ។
ទាំនក្់ទាំនងសារព័ត៌មាន
រក្ុង Goodwood


នយក្ខផនក្ទាំ នក្់ទាំនងេក្ល
Richard Carter
+44 (0) 1243 384060

richard.carter@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីខផនក្ទាំ នក្់ ទាំនងេក្លេរមាប់ រក្ុមែ៊ុន
Andrew Ball
+44 (0) 1243 384064
andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីខផនក្ទាំនក្់ទាំនងេក្លេរមាប់ ផលិតផល
Andrew Boyle



+44 (0) 1243 384062

andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com

មន្តនតីទាំនក្់ ទាំនងេក្លេរមាប់រសបៀបរបបជី វ ិត
Emma Rickett

+44 (0) 1243 384061

emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com

តាមតាំបន់


អាេុីបា៉េុីែិក្
វ -ខ្ងសជើង
Rosemary Mitchell



អាេុីបា៉េុីែិក្
វ - ខ្ងតបូង
Hal Serudin









+81 (0) 3 6259 8888

rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com

+65 6838 9675

hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

Anna Xu

+ 86 1084558037

anna.xu@rolls-roycemotorcars.com

ោឺរប
៉ុ - ខ្ងសក្ើត
Frank Tiemann

+49 (0) 89 382 29581

frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com

ចិន

ោឺរប
៉ុ ខ្ងសជើង និងScandinavia
Ruth Hucklenbroich+49 (0) 89 382 60064

ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com

មជឈឹមបូោ៌ អាន្តែវិក្ និងឥ្
ឍ

Rolls-Royce Motor Cars
The Drive, Westhampnett, Chichester, West Sussex PO18 0SH
Telephone +44 (0)1243 384000
www.press.rolls-roycemotorcars.com

Jamal Al Mawed


+971 561717883 jamal.almawed@rolls-roycemotorcars.com

ទវីបអាសមរ ិក្
Gerry Spahn +1 201 930 8308 gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com



ចរក្ភពោង់សេលេ និងោឺរប
៉ុ ខ្ងលិច
James Warren

+44 (0)1243 384578

james.i.warren@rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Motor Cars
The Drive, Westhampnett, Chichester, West Sussex PO18 0SH
Telephone +44 (0)1243 384000
www.press.rolls-roycemotorcars.com

