Rolls-Royce
សេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន
ពិព័រណ៍រថយនត Rolls-Royce៖ “មូដដល Phantom ដ៏អស្ចារយទាំង ៨ សររឿង”
រថយនត Rolls-Royce របកាេការជួបជុាំរបេ់មូដដល Phantom ដ៏អស្ចារយបាំផុតក្នុងរបវតតិស្ចស្តេត
ទីរក្ុង Goodwood ថ្ថៃទី ០១ ដែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧
#GreatPhantoms
សៅដាំណាច់ ដែក្ក្កដា ពិព័រណ៍រថយនត Rolls-Royce៖ “មូដដល Phantom ដ៏អស្ចារយទាំង ៨ សររឿង” នឹង
របមូលផ្ាំុនូវមូដដល Phantom ដ៏អស្ចារយបាំផុតក្នុងរយៈកាល ៩២ ឆ្នាំមក្សនេះ ដដលរបរពឹតតសៅសៅ Mayfair ទីរក្ុង

ឡុងដ៍ ។ ពិព័រណ៍សនេះនឹងស្ចវរមន៍ការមក្ដល់ថ្នជាំនាន់សរកាយរបេ់រថយនតដ៏របណីតបាំផុតសនេះ ។ ក្នុងរយៈ
កាលររាំបីេរ្ហ៍ខាងមុែសនេះ រថយនត Rolls-Royce នឹងរបកាេថាសតើ រថយនត Phantom ដ៏អស្ចារយណាែលេះដដល
នឹងរតូវសធវើដាំសណើរពី របសទេនានាក្នុងពិភពសោក្ សៅកាន់ទីរក្ុងឡុងដ៍ សដាយសរៀបរាប់អាំពីដាំសណើរសរឿងថ្នរថយនត
ទាំងអេ់សនេះ និងរពឹតិតការណ៍របវតតិស្ចស្តេតដដលរថយនតទាំងសនេះរនឆលងកាត់ ។ សរឿងដាំបូងសររឺរតូវរនក្ត់ រា
ថាជា “រថយនត Phantom I របេ់សោក្ Fred Astaire” ។
“រថយនត Phantom ដ៏អស្ចារយទាំង ៨ សររឿង”
ចាប់ាាំងពីបង្ហាញែលួនដាំបូងសៅឆ្នាំ ១៩២៥ រថយនត Rolls-Royce Phantom រនកាលយជាស្ចក្សីសៅក្នុងសហតុ

ការណ៍ពិ សេេៗបាំផុតថ្នរបវតតិស្ចស្តេត រាប់ចាប់ាាំងពី ការចុេះហតថសលខាសលើអនុេញ្ញារហូតដល់ក្មមវ ិធី របេ់រដឋ
និងរពឹតិតការណ៍នានាសៅក្នុងពិភពសោក្ដដលសយើងរេ់សៅេពវថ្ថៃ ។
ជាជសរមើេមួយក្នុងការសធវើដាំសណើរេរមាប់ េុភាពបុរេ េុភាពនារ ីនានាដដលមានអាំ ណាច និងឥទធិពល

បាំផុតក្នុងពិភពសោក្ក្នុងរយៈកាល ៩២ ឆ្នាំមក្សនេះ រថយនត Phantom រនសដើរតួជាឆ្មាំ ដដលរនេសងកតយង

សេៃៀមស្ចៃត់សលើសហតុ ការណ៍ពិសេេៗ ដូចជារក្ុមចសរមៀង The Beatles ទទួលរង្ហវន់ ក្ិតិតយេរបេ់ែួនសៅឯរពេះ
ល
រាជវាំង Buckingham សេនារបមុែ Montgomery សបើក្រថយនតជូននាយក្រដឋមន្តនតីរឺសោក្ Churchill និងឧតតម
សេនី យ៍ រឺសោក្ Eisenhower និងក្ាំពូលារាលបីៗសលើេក្លសោក្ជាសរចើនសទៀតដដលសឡើងទទួ លរង្ហវន់ អូស្ចករ
(Oscar) ជាសដើម ។
ឋានៈរបេ់រថយនតសនេះក្នុងនាមជារថយនតដដលមានស្មេះយូរបាំផុតរហូតមក្ទល់នឹងេពវថ្ថៃរឺជាតឹក្ាង

បង្ហាញឲ្យស

ើញថារថយនតមូដដល

Phantom

រឺមានស្ចរេាំខាន់ េរមាប់ សមដឹក្នាាំ ររប់ជាំនាន់

រាប់ចាប់ ាាំងពី

របមុែរដឋ រហូតដល់ឧតតមសេនីយ៍ រក្ុមតន្តនតីយ៍រក្
ុ ារាភាពយនត និងឥេសរជនក្នុងវ ិេ័យឧេាហក្មមជាសដើម ។
សដើមបីជាការអបអរដល់សក្រតាំដណលដ៏អស្ចារយសនេះ ែណៈដដលរបវតតិស្ចស្តេតក្ាំពុងក្ត់រាទុក្សៅសឡើយ រថ
យនត Rolls-Royce នឹងរបមូ លផ្ាំុរថយនតមូដដល Phantom ទាំង ៧ ជាំនាន់ ដ៏លបីលាញបាំផុតសៅក្នុងក្មមវ ិធី ពិព័រណ៍
ស្មេះថា “មូដដល Phantom ដ៏អស្ចារយទាំង ៨ សររឿង” ចាប់ ពីថ្ថៃទី ២៧ ដែក្ក្កដា នាឆ្នាំសនេះ ។

រថយនត Phantom ដដលមានមាាេ់ជាមនុេសដ៏លបីលាញ នឹងសធវើដាំសណើរពីទីក្ដនលងសផសងៗក្នុងពិភពសោក្

មក្កាន់

Mayfair

ទីរក្ុងឡុងដ៍

សហើយរពឹតិតការណ៍សនេះក្៏មិនមានជាសលើក្ទីពីរផងដដរ

Rolls-Royce Motor Cars
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សហើយនឹងកាលយជា

រពឹតិតការណ៍សដើមបីអបអរការមក្ដល់នូវមូដដល Phantom ជាំនាន់ទី ៨ ដ៏ ទាំសនើបបាំផុត ដដលរតូវរនចាត់ទុក្ជា “រថ
យនតលប
អ ាំផុតក្នុងសោក្” ។
ក្នុងរយៈកាល ៨ េរ្ហ៍ខាងមុែសនេះ រក្ុមហុនរថយនត Rolls-Royce នឹងបង្ហាញឲ្យស ើញថាសតើ រថយនត
Phantom លបីៗណាែលេះដដលរតូវសធវើដាំសណើរមក្កាន់ទីរក្ុងឡុងដ៍ សដើមបីចូលរួមពិព័រណ៍សនេះ ដដលជាឱកាេមួយ
ដដលនឹងរតូវក្ត់រាទុក្ជាទាំ ព័រថមីមួយសទៀតសៅក្នុងរបវតតិស្ចស្តេតដ៏អស្ចារយរបេ់មូដដល Phantom ។

ដាំសណើរសរឿងដាំបូងសររឺ េីព
្ ី “រថយនត Phantom I របេ់សោក្ Fred Astaire” ដដលរថយនតសនេះរតូវរនមាាេ់
របេ់ែួន
ល រឺស្ចរមនទីរ Petersen សៅទី រក្ុង Los Angeles ឲ្យែាីសដើមបីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍សនេះ ។
រថយនត Rolls-Royce Phantom – “រថយនតលប
អ ាំផុតក្នុងសោក្”
រថយនត Rolls-Royce រនចាប់ សផ្ើមផលិតរថយនត Phantom I សៅឆ្នាំ ១៩២៥ ។ រថយនតសនេះរតូវរនអភិវឌ្ឍ
ន៍សដាយេមាៃត់ បាំផុត សដាយរសរមាងផលិតរតូវរនដាក្់ ស្មេះជាក្ូដថា Eastern Armoured Car ។ សនេះមានន័យ
ថា Rolls-Royce មានបាំណងផលិតរថយនតរបសភទសយធាដដលរតូវសរបើ ក្ុងេន្តង្ហ
ន
គ មសោក្សលើក្ទីមួយ ជាពិសេេ
រតូវរនសរបើ សដាយ Lawrence of Arabia ។ ដផនក្នានាថ្នបនទេះដដក្រតូវរនទុក្រាយរយសៅជុាំវ ិញសរាងចរក្សដើមបី
បាំភ័នតរូរបដជងដដលរង់ចាាំសមើ ល និងចង់ដឹងការេមាៃត់ អាំពីការផលិត “រថយនតលអបាំផុតក្នុងសោក្” សនេះ ។
រថយនត Phantom I រនទទួ លសជារជ័ យភាលមៗ ។ មាេុីន ៦ ចាំណុេះ ៧,៦៦៦ លីរតថមីរនផ្ល់េនទុេះខាលាំង

មួយក្រមិតសទៀតេរមាប់ រថយនតសនេះ ។ សៅសពលរក្ុមហុន General Motors សបើក្ទវរទីោនស្ចក្លបងរថយនត
សៅរដឋ មីឈីដហគន ែលួនរនរក្ស ើញថា មិនមានរថយនតណាដដលអាចសធវើដាំសណើររនពីរជុាំេរមាប់ ទីោនរបដវង
៤ ដមល (៦,៤៣ រី ឡូដមរត) ក្នុងសលបឿនសពញទាំ ហឹង សដាយមិនែូចបលុក្មាេុីនដដលេថិតសៅរតង់ ពីេុង
ត ដដលត

ភាាប់សៅកាន់ វ ីលីគាំង ។ សទេះជាយងណា រថយនត Phantom I រនដាំសណើរការយងពិសេេឥតសខាាេះ សហើយរន
សធវើដាំសណើរក្នុងសលបឿន ៨០ ដមលក្នុងមួយសមាងសថរ សដាយមិនមានបញ្ញ
ា សឡើយ ។
សេចក្តីររថានឥតរាថយរបេ់សោក្ Sir Henry Royce ដដលចង់ “យក្អវីដដលលអបាំផុត សហើយសធវើឲ្យវ
កាន់ដតរបសេើរជាងមុន” រននាាំឲ្យ្នសៅរក្ការបសងកើតរថយនត Phantom II សៅក្នុងឆ្នាំ ១៩២៩ ដដលសលើក្សនេះ
រឺសរបើ ររេ់ស្ចក្់េុីថីមទាំងស្េុង ដដលរនជួ យបដនថមលាំនឹងរថយនត រពមជាមួ យនឹងមាេុីនដដលរតូវរនរចនា
ថមីសឡើងវ ិញ ។
រថយនត Phantom បនាទប់សទៀត រឺជាំនាន់ទីបី រឺជារសរមាងចុងសរកាយរបេ់សោក្ Sir Henry Royce ។ សោក្
រនទទួលមរណភាពសៅឆ្នាំ ១៩៣៣ ក្នុងជនាមយុ ៧០ ឆ្នាំ រឺ បនាទប់ពីរសរមាងរថយនត Phantom សនេះេថិតក្នុង
ដាំណាក្់កាលអភិ វឌ្ឍន៍ រនរយៈសពល ១២ ដែ ។ មូ ដដលថមីរនសចញជាស្ចធារណៈ ដដលមាន មាេុីន ១២ េុី
ឡាំងលអឥតសខាាេះ រតូវរនបង្ហាញសៅពី រឆ្នាំសរកាយមក្ សហើយការផលិតរថយនតសនេះ រនបនតចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៣៦
រហូតដល់េន្តង្ហគមសោក្សលើក្ទីពីរ ។ ស្ចក្់េុីចុងសរកាយរតូវរនផលិតសៅឆ្នាំ ១៩៤១ សហើយេន្តង្ហគមរនសធវើ
ឲ្យដាំសណើរការផលិតតួរថយនតរតូវរនផ្អអក្រហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៤៧ ។ មិនមានសេចក្តីរបកាេណាមួ យអាំពីការផ
លិតបនតសទៀតសឡើយ សហើយសៅសពលសនាេះវហាក្់ដូចជាមូដដល Phantom រឺជាជនរងសរគេះមានក្់ សទៀតសដាយស្ចរ
េន្តង្ហគមដូសចានេះដដរ ។
សៅឆ្នាំ ១៩៥០ មូដដល Phantom ជាំនាន់ទី៤ រនបង្ហាញែលួន ។ ដាំបូងសឡើយរថយនតសនេះមានបាំណងសធវើជា

រថយនតមួយសររឿងបុសណាណេះេរមាប់ រពេះអងគមាាេ់ Philip និងរពេះនាងមាាេ់ Elizabeth ។ បុដនត សៅសពលស
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ើញរថ

យនតសនេះភាលម ស្ស្ចប់ ដត មានការក្ុមង់
ម ដាច់ សដាយដឡក្ ១៧ សររឿងបដនថមសទៀត សៅាមេាំសណើររបេ់រក្ុម
ររួស្ចររាជវងស និងរបមុែរដឋជុាំវ ិញពិភពសោក្ ។ បាំពាក្់ សដាយមាេុីន ៨ រថយនតសនេះមានដាំសណើរការយងលអឥត
សខាាេះក្នុងសលបឿនយឺត ជាពិ សេេេរមាប់ ការចូលរួមសៅក្នុងក្បួនដដងាពិធីនានា សហើយមានបាំ ពាក្់ នូវសទវរូបដ៏លបី
(Spirit of Ecstasy) ដដលមានេណា
ឋ នលត់ជងគង់ សៅសលើដផនក្ខាងមុែរថយនត ។

រថយនត Phantom V (ជាំនាន់ទី ៥) រតូវរនផលិតចសនាលេះឆ្នាំ ១៩៥៩ និង ១៩៦៨ សហើយរថយនតចាំនួន ៥១៦
សររឿងថ្នមូដដលដ៏សជារជ័ យេសមបើមសនេះរតូវរនផលិតសឡើងេរមាប់អតិថិជននានារួមមាន

មាាមាាេ់ក្សរតី

(របសទេអង់សរលេ) អភិរលនានាថ្នទីរក្ុងហុងក្ុង សេ្ច Olav ថ្នរបសទេណ័រសវ និងសោក្ John Lennon ជា
សដើម ។
រថយនត Phantom VI (ជាំនាន់ ទី ៦ ចសនាលេះពី ឆ្នាំ ១៩៦៨-១៩៩០) បនតទាំនាក្់ទាំនងជាមួយនឹងរក្ុមររួស្ចររាជ
វងស

ជាពិ សេេរឺ រថយនតសេរ ី Silver Jubilee Car ដដលមានដាំបូលែពេ់

ដដលរតូវរនផលិតជូនមាាេ់ក្សរតី

Elizabeth II សៅឆ្នាំ ១៩៧៧ សដាយឧេាហក្មមយនយនតអង់សរលេ សដើ មបីជាការអបអរដល់ែួបទី ២៥ របេ់មាាេ់
ក្សរតី

ថ្នការេនងរាជយបលល័ងក

សហើយសរកាយមក្រតូវរនសរបើ ររេ់សៅក្នុងរពេះរាជពិធីអភិសេក្របេ់រពេះអងគ

មាាេ់ និងរពេះនាងមាាេ់ Cambridge ។

សៅឆ្នាំ ២០០៣ ពិភពសោក្រនស្ចវរមន៍ការមក្ដល់ថ្នមូដដល Phantom VII (ជាំនាន់ ទី ៧) ដដលជាការ
អបអរនូវការចាប់ក្ាំសណើតសឡើងវ ិញថ្នរថយនត Rolls-Royce សៅសរាងចរក្ថមីថ្នទីរក្ុង Goodwood, West Sussex។
រថយនតសនេះមានភាពទន់េម័ យ

សហើយមិនសចេះហួេេម័យកាលសនាេះសទ

ែណៈដដលមូដដលសនេះសៅរក្ា

េរមេ់លក្ខណៈរបេ់ Phantom ដដដល ។ រថយនតមូដដលសនេះរតូវរនបសងកើតសឡើងសៅសរាងចរក្រថយនត RollsRoyce ដដលជាមជឈមណឌលរបណីតភាពថមីេនាលង និងទាំសនើបទន់េម័យ ។ មានមាេុីន 453bhp 6.75-litre V12
មានក្មាលាំងេមលមមក្នុងការរទរទង់ រថយនតសនេះឲ្យសបើក្បរសដាយសលបឿនសលើក្ុងទ័រសឡើងពី 0-62mph ក្នុងរយៈសពល
ដត ៥,៩ វ ិនាទីបុ សណាណេះ និងមានបាំពាក្់ រាល់បរ ិកាខលអៗដដលអតិថិជនចូលចិតតទាំនិញរបណីតចង់រន ។ បរ ិកាខបាំ
ពាក្់ រាប់ចាប់ាាំងពី ឆ័រតដដលសស្ស្ចបសដាយស្ចរធាតុ Teflon និងដុាំក្ណា
្ លក្ង់ដដលមិនវ ិលាមក្ង់ រនសធវើឲ្យ
ស្ចធារណជនដលងែវល់សទៀតសហើយសដាយដឹងថា មាក្យីសហាសនេះនឹងមានវតតមានសដាយេុវតថិភាព។
ការផលិតរថយនត Phantom VII រនបញ្ាប់ សៅឆ្នាំ ២០១៦ រឺ ១៣ ឆ្នាំសរកាយពី ចាប់សផ្ើម ។
ពិព័រណ៍រថយនត Rolls-Royce៖ “មូ ដដល Phantom ដ៏អស្ចារយទាំង ៨ សររឿង” រឺជាសលើក្ដាំ បូងសហើយ ដដល
េាំណុាំរថយនតនិមិតតរប
ូ ដ៏វ ិសេេពិតៗទាំងសនេះនឹងជួបជុាំគនសរកាមដាំបូលដតមួយ

។

ររប់រថយនត

Rolls-Royce

Phantom រឺជារថយនតពិសេេ បុដនត សដាយស្ចរដតពងសស្ចវាររបេ់រថយនតសនេះ ការជួបជុាំសនេះនឹងមានដតមួយ
សររឿងៗបុសណាណេះេរមាប់ មួយជាំនាន់

ដដលរថយនតទាំងអេ់សនេះធាលប់ េិត
ថ ក្នុងថ្ដរបេ់បុរគលលបីស្មេះ

សហើយ

រនរួមចាំដណក្ក្នុងការសធវើជាស្ចក្សីថ្នរបវតតិស្ចស្តេតពិភពសោក្ផងដដរ ។

រពឹតិកា
ត រណ៍សនេះជាទេសនី យភាពដ៏វ ិសេេវ ិស្ចល សហើយនិយយសដាយសស្ចមេះរតង់ សយើងរបដហលជាមិន
អាចរនស

ើញទិដឋភាពដូ សចនេះម្ងសទៀតសឡើយ ។

ពិព័រណ៍រថយនត Rolls-Royce៖ “មូដដល Phantom ដ៏អស្ចារយទាំង ៨ សររឿង”នឹងរបរពឹតតសៅសៅ Mayfair ទីរក្ុង
ឡុងដ៍ សៅដាំណាច់ ដែក្ក្កដា នាឆ្នាំសនេះ ។
-ចប់-
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ព័ត៌មានបដនថម៖
សោក្អនក្អាចាមដានស្ចច់សរឿងសនេះសៅសលើបណា
្ ញព័ត៌មានេងគមសដាយសរបើ ររេ់ #GreatPhantoms។
សោក្អនក្អាចទទួលរននូវសេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន និងឯក្ស្ចរស្ចរព័ត៌មាន ក្៏ដូចជារូបភាព និងវ ីសដអូ
ដដលមានរុណភាពចាេ់ សៅសលើសរហទាំព័រព័ត៌មានរបេ់រក្ុមហុនរឺ PressClub។ សោក្អនក្ក្៏អាចទក្់ ទងមក្
រក្ុមការង្ហរទាំនាក្់ទាំនងរបេ់រក្ុមហុន Rolls-Royce Motor Cars សៅសលើទាំព័រ Twitter និង Instagram ។
ទាំនាក្់ទាំនងស្ចរព័ត៌មាន
រក្ុង Goodwood


នាយក្ដផនក្ទាំ នាក្់ទាំនងេក្ល
Richard Carter

+44 (0) 1243 384060

richard.carter@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីដផនក្ទាំ នាក្់ ទាំនងេក្លេរមាប់ រក្ុមហុន
Andrew Ball
+44 (0) 1243 384064
andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីដផនក្ទាំនាក្់ទាំនងេក្លេរមាប់ ផលិតផល
Andrew Boyle
+44 (0) 1243 384062
andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com



មន្តនតីទាំនាក្់ ទាំនងេក្លេរមាប់រសបៀបរបបជី វ ិត
Emma Rickett

+44 (0) 1243 384061

emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com

ាមតាំបន់




អាេុីរេុីហិក្
វ -ខាងសជើង
Rosemary Mitchell
+81 (0) 3 6259 8888
អាេុីរេុីហិក្
វ - ខាងតបូង
Hal Serudin







hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

+ 86 1084558037

anna.xu@rolls-roycemotorcars.com

+49 (0) 89 382 29581

frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com

អឺរប
ុ - ខាងសក្ើត
Frank Tiemann



+65 6838 9675

ចិន
Anna Xu



rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com

អឺរប
ុ ខាងសជើង និងScandinavia
Ruth Hucklenbroich+49 (0) 89 382 60064

ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com

មជឈឹមបូពា៌ អាន្តហវិក្ និងឥណា
ឌ
Jamal Al Mawed
+971 561717883

jamal.almawed@rolls-roycemotorcars.com

ទវីបអាសមរ ិក្
Gerry Spahn +1 201 930 8308

gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com
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ចរក្ភពអង់សរលេ និងអឺរប
ុ ខាងលិច
James Warren
+44 (0)1243 384578

james.i.warren@rolls-roycemotorcars.com
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