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สายยาง-ยืดหด-อัตโนมัต ิMAGIC HOSE 

รูปสินค้า รายละเอียดสนิค้า  ราคาปลีกแนะนํา 
(บาท) 

ราคาส่ง 
(บาท)

 

ยาว 7.5 เมตร หรือ 25 ฟตุ 
มีให้เลือกทัง้ สีนํา้เงิน และ สีเขียว 
รหสัสนิค้า: XHOSE-25B 

300.‐   

 

ยาว 7.5 เมตร หรือ 25 ฟตุ เกรด A 
มีให้เลือกทัง้ สีนํา้เงิน และ สีเขียว 
รหสัสนิค้า: MAGIC-HOSE-25B-A 

 

400.‐   

 

ยาว 15 เมตร หรือ 50 ฟตุ 
มีให้เลือกทัง้ สีนํา้เงิน และ สีเขียว 
รหสัสนิค้า: MAGIC-HOSE-50G 

 

420.‐   

 

ยาว 15 เมตร หรือ 50 ฟตุ 
สีนํา้เงินและเขียว 
รหสัสนิค้า: MAGIC-HOSE-50B-A 

 

790.‐   

 

ยาว 22.5 เมตร หรือ 75 ฟตุ 
สีนํา้เงินและเขียว 
รหสัสนิค้า: MAGIC-HOSE-75B 

 

450.‐   

                                       ยาว 100 ฟตุ                                                                                  990.‐                     
                                       สีนํา้เงินและเขียว 
                                       รหสัสนิค้า: MAGIC-HOSE-100B-A 
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สายยางยืดหดอัตโนมัต ิMAGIC HOSE - คุณสมบัต ิ

สายยางยืดหดอตัโนมติั สาํหรับล้างรถ ล้างพืน้ รดนํา้ต้นไม้ อาบนํา้หมา-แมว สะดวกให้นํา้แรง! สายยางยืดหด
อตัโนมติั เกรด A คณุภาพสงู ยืดตามแรงดนันํา้ ท่ีมาพร้อมหวัฉีด ตอบโจทย์การใช้นํา้ได้อยา่งลงตวั ตามการใช้
งาน ของทา่น ทําจากวสัดยุางคณุภาพ คงทน น่ีคือผลิตภณัฑ์คณุภาพท่ีสามารถใช้งานคูก่บั ปืนฉีดนํา้
อเนกประสงค์ และ หวัฉีดนํา้แรงดนัสงู เพ่ือชว่ยทุน่เวลาใน การทํางานได้เป็นอยา่งดี  

เม่ือเปิดนํา้สามารถ ยดึออกมาได้มากถงึ 3 เทา่ของสายยางปกติทัว่ไป ตามแรงดนันํา้ มีนํา้หนกัเบา หมดปัญหา
เร่ืองสายยางพบังอ และพนักนั สะดวกตอ่การม้วนเก็บเม่ือไมใ่ช้งาน 

  

ตวัสายผลติจากยางท่ีมีคณุภาพ ด้านนอกสายคลมุด้วยผ้ายืดสสีด มาพร้อมหวัฉีด สามารถปรับแรงของนํา้ได้
ตามใจ มีเกลยีวลอ็กปิดกบัก๊อกนํา้ แนน่สนิท เหมาะสาํหรับใช้รดนํา้ต้นไม้ในสวน สนามหญ้า ล้างรถ ล้างพืน้ 
หรือทําความสะอาด ทัว่ไป นําไปใช้ได้กบั หวัฉีดนํา้แรงดนัสงู สายยางยืดได้หดได้อตัโนมติั เป็นสนิค้าใหมท่ี่
สามารถยืดขยายออกได้ยาวมากขึน้กวา่เดิมถงึ 3 เทา่ เพียงแค ่ เปิดนํา้ สายยางก็จะยืดออกได้โดยอตัโนมติั 
นํา้หนกัเบา ใช้งานงา่ย ด้วยดีไซน์ท่ีออกแบบพิเศษและความทนทาน จงึทําให้หมดปัญหาสายยางขด หรือ สาย
ยางพบั นํา้หนกัเบา ไมเ่ปลอืงพืน้ท่ีจดัเก็บ เมื่อปิดนํา้สายยางจะเพ่ิมความยาว 3 เทา่ อีกทัง้ยงัมีความยืดหยุน่
และแข็งแรงทนทานมาก จงึทําให้สะดวกตอ่เคลือ่นย้าย สายยางยืดหดอตัโนมติั จดัเก็บสายยาง 2 ชัน้ ชัน้แรก
ทําจากยางสงัเคราะห์ และชัน้ท่ี 2 ทําจากพลาสติกยาง 
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- มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงทนทานมาก         - ไมมี่ปัญหาสายยางขดเป็นวง 

- สามารถใช้ร่วมกบัหวัสเปรย์ฉีดนํา้และสปริงเกิลได้ (ต้องเป็นแบบเกลยีวเทา่นัน้) 

- สามารถนํา Xhose มาตอ่เข้าเพ่ือเพ่ิมความยาวด้วยกนัอยา่งงา่ยดาย (มีหวัเกลยีวรองรับ) 

- นํา้หนกัเบา เคลือ่นย้ายและจดัเก็บได้สะดวก 

 วธีิใช้งาน 

- ตอ่หวัเกลยีวของสายยางเข้ากบัก๊อกนํา้    - ปิดวาล์วท่ีหวัฉีด และเปิดก๊อกนํา้ 

- รอให้สายยางขยายจนสดุ จากนัน้เปิดวาล์วท่ีหวัฉีดนํา้  - เม่ือเลกิใช้งาน ให้เปิดวาล์วเอาไว้ และปิดนํา้ท่ีก๊อก 

- ปลอ่ยให้นํา้ไหลออกจนหมด แล้วสายยางจะกลบัไปขนาดปกติ - จดัเก็บในท่ีแห้ง อยา่ไว้ตากแดดแรงๆ 

 ข้อควรระวัง 

- อยา่นําสายยางตากแดดแรงๆ นานๆ จะทําให้ตวัยางภายในเสือ่มคณุภาพเร็ว 

 ข้อจาํกัดของการใช้สายยาง  

- ควรมีป๊ัมนํา้ เน่ืองด้วยตวัสายใช้การขยายจากแรงดนันํา้  

- ไมค่วรนําสายยางไปตากแดด จะทําให้สายยางเส้นในขาด หรือกรอบได้ 

- ไมค่วรนําสายยางไปขดูกบัพืน้ปซีูเมนต์ ท่ีมีลกัษณะแหลมคม จะทําให้สายยางเส้นนอกร่ัวได้ 
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