INTERZOO 2012

ช่วงวันที่ 18-27 พ.ค. ที่ผ่านมาทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปของเราได้ปิดร้านชัวคราวเป็
่
น
ระยะวลา 10 วัน หลายท่านอาจจะทราบข่าวจากทางหน้า website หรือโทรศัพท์มาหาคุณอิสรีย์ ทางเรา
ต้องขออภัยมา ณ. ทีน่ ่ีดว้ ยครับ ช่วงสิบวันดังกล่าวนัน้ ผมและคุณอิสรียไ์ ด้เดินทางไปประเทศเยอรมัน
เพือ่ ไปเยีย่ มชมงานแสดงสินค้าสัตว์เลีย้ ง Interzoo 2012 และไปเยีย่ มชมบริษทั Witte ทีม่ ชี ่อื เสียงในการ
ผลิตผลิตกรรไกรตัดขนสุนัขรุ่น Roseline ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมขอเล่าถึงการไปเยีย่ มชมงาน Interzoo
2012 ก่อนละกันนะครับ

งานแสดงสินค้าสัตว์เลีย้ ง Interzoo 2012 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค. 2555 ซึง่ งานแสดง
สินค้านี้จะมีการจัดงานทุกๆ 2 ปี ทเ่ี มืองเนิรน์ แบร์ก (Nurembureg) ประเทศเยอรมัน เป็ นงานแสดงสินค้า
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ าจะใหญ่ทส่ี ุดในโลก ในปี น้ีมผี เู้ ข้าเยีย่ มชมงานกว่า 37,000 คน บริษทั ทีไ่ ปแสดง
สินค้ามีจาํ นวนทัง้ หมด 1,539 บริษทั จาก 53 ประเทศทัวโลก
่
ในงานแสดงสินค้านัน้ จะเป็ นการนําเสนอ
นวัตกรรมต่างๆ ของผูผ้ ลิตอย่างมากมาย ซึ่งสินค้าจะแบ่งตามประเภทของสัตว์ 4 ขา, นก, ปลา,
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สัตว์เลื้อยคลาน และม้า จัดแสดงบนพืน้ ทีก่ ว่า 100,000 ตารางเมตร ผมได้เข้าไปชมงานแสดงสินค้า
เพียงแค่วนั เดียว เพราะมีเวลาจํากัด ทําให้เดินเยี่ยมชมได้ไม่ครบทุกบูธ ดังนัน้ ผมจะเล่าเฉพาะบูธที่
น่าสนใจแล้วกันนะครับ ได้แก่ Wahl, Witte, Aesculap และ Heiniger
เริม่ กันทีบ่ ูธแรกกันเลยดีกว่าครับ บูธของ “Wahl” หลายๆ ท่านอาจจะทราบแล้วว่าผมได้เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนขั Wahl ในประเทศไทยตัง้ แต่ช่วงปี ใหม่เป็ นต้นมา ผมได้นําเข้าปตั
ตาเลีย่ น Wahl รุน่ Storm และ KM2 เข้ามาขายซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้าหลายๆ ท่าน
ทีช่ อบปตั ตาเลี่ยนทีม่ นี ้ํ าหนักเบา ในการไปเยีย่ มชมบูธ Wahl ในครัง้ นี้ผมได้พบกับ Mr.Bob Kelly
ผูบ้ ริหารระดับสูงของ Wahl Clipper Corporation ได้ให้เกียรติมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยตนเอง

สินค้าใหม่ทน่ี ่ าสนใจของ Wahl ในงานแสดงสินค้าในครัง้ นี้คอื ปตั ตาเลีย่ น Wahl KM5 และ
Wahl KM10 ทัง้ 2 รุน่ นี้คดิ ค้นพัฒนาจากบริษทั Wahl ทีเ่ ยอรมัน นํ้าหนักเบา รูปทรงกระชับ สินค้าทัง้ 2
รุน่ นี้จะวางจําหน่ ายที่ USA ประมาณเดือนตุลาคมปี น้ีแน่นอน ส่วนเมืองไทยน่ าจะมาถึงประมาณปลาย
เดือนพฤศจิกายนแน่นอน ยังไงอดใจรอกันอีกนิดนึงครับ
ส่วนสินค้าของ Wahl ทีเ่ พิง่ เปิ ดตัวไปไม่นาน แล้วทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปจะนํ าเข้ามา
จําหน่ายได้แก่
 Wahl Bravura Lithium Cord/Cordless Trimmer – ทริมเมอร์ทม่ี นี ้ําหนักเบา เหมาะ
สําหรับท่านที่อยากจะตัดขนสุนัขด้วยตนเอง ใช้ได้ทงั ้ แบบมีสายและไร้สาย สามารถใช้งานได้นาน 90
นาที ใช้เวลาชาร์จแบตเพียง 60 นาที สามารถตัดขนได้ยาว 0.7-3 มม.
 Flexible Head Slicker Brush – หวีแปรงทีถ่ ูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มีความยืดหยุน่
สามารถปรับได้ตามสภาพความโค้งของผิวสุนัข ซึ่งมีผลไม่ทําให้สุนัขเกิดอาการบาดเจ็บเวลาแปรงขน
แรงๆ
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Wahl KM5

Wahl Bravura

Wahl Slicker Brush

บูธต่อไปทีผ่ มจะนํ าเสนอคือ “Witte” สุดยอดกรรไกรแห่งเมือง Solingen ประเทศเยอรมัน
เป็ นอีกหนึ่งบริษทั ทีร่ า้ นมะหมากรูมมิง่ ช้อปได้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายในประเทศไทย ในครัง้ นี้ทาง Witte
ได้นําเสนอกรรไกรขนาด 10 นิ้ว ทัง้ ตรงและโค้ง ใบมีดมีขนาดเล็กเรียว เหมาะสําหรับตัดขนสุนัขขนาด
ใหญ่ เช่น Puddle Standard คุณภาพมาตรฐานช่างฝี มอื ชาวเยอรมันเหมือนเดิม ส่วนรายละเอียดการ
เยีย่ มชมโรงงาน Witte รอติดตามชมในฉบับหน้าครับ
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Witte Roseline 10 นิ้ ว
บูธทีส่ ามทีผ่ มจะนํ าเสนอคือ “Aesculap” ส่วนใหญ่อาจจะรูจ้ กั ในนามของ “German Red
Clipper” เมื่อประมาณสามเดือนก่อน ผมได้รบั โทรศัพท์จาก Mr.Ezio Scalco (ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายของ
Aesculap) เค้าได้นําเสนอปตั ตาเลีย่ นทีม่ ชี ่อื ว่า “Aesculap” ทีผ่ ลิตจากประเทศเยอรมัน ซึง่ ในขณะนัน้ ผม
กําลังสนใจปตั ตาเลีย่ นยีห่ อ้ นี้อยู่พอดีและมีความคิดว่าจะนํ าเข้ามาขายในบ้านเรา ในการเยีย่ มชมครัง้ นี้
Mr.Ezio ได้อธิบายปตั ตาเลีย่ นทุกรุ่นของ Aesculap อย่างละเอียด ซึง่ ปตั ตาเลีย่ นและทริมเมอร์ทุกตัว
ของ Aesculap จะมีการรับประกันมอเตอร์ทน่ี านถึง 2 ปี (ปกติปตั ตาเลีย่ นทัวไปรั
่ บประกัน 1 ปี ) อะไหล่
ชิน้ ส่วนภายในปตั ตาเลีย่ นจะเป็ นโลหะและผลิตจากเยอรมันทุกชิน้ ถ้าเปรียบเทียบ Aesculap เป็ นยีห่ อ้
รถยนต์ คงเทียบได้กบั Mercedez-Benz ทีแ่ ข็งแรง ทนทาน บึกบึน ตามสไตล์เยอรมัน จากนัน้ Mr.Ezio
ยังได้กล่าวอีกว่า ปตั ตาเลีย่ น Aesculap สามารถมีอายุการใช้งานได้ถงึ 10-15 ปี ถ้ามีการบํารุงรักษาทีด่ ี
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การเยีย่ มชมบูธ Aesculap ในครัง้ นี้ผมได้สนใจปตั ตาเลีย่ นและทริมเมอร์ 2 รุน่ ด้วยกัน และ
ได้วางแผนจะนําเข้ามาจําหน่ายในอีกไม่กเ่ี ดือนข้างหน้านี้ ได้แก่
 Aesculap FAV5 CL – ปตั ตาเลีย่ นแบบไร้สายรุน่ FAV5 สามารถใช้งานได้นาน 60
นาที ใช้เวลาชาร์จแบตเพียง 50 นาที สามารถใช้ควบคู่ใบมีดปตั ตาเลีย่ น A5 ได้ทุกยีห่ อ้ เช่น Andis,
Oster, Wahl มีน้ําหนักเพียง 450 กรัม มอเตอร์ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบฟนั เฟื องทีใ่ ห้กําลังขับได้ดี
ทนทาน และแปรผันกับความหนาของขนสุนขั ทีต่ ดั
 Aesculap Exacta – ทริมเมอร์ทส่ี ตั วแพทย์ในยุโรปส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ เหมาะ
สําหรับการเตรียมขนสุนัขก่อนที่จะทําการผ่าตัด ความยาวของขนที่ตดั ได้คอื 0.5 มม. มีขนาดนํ้ าหนัก
เบาเพียง 120 กรัม เมือ่ เทียบกับการใช้ปตั ตาเลีย่ นปกติกบั ใบมีดเบอร์ 50 ทริมเมอร์ของ Aesculap จะมี
ความคล่องตัวทีม่ ากกว่า

Aesculap FAV5 CL

Aesculap Exacta

หลังจากทีไ่ ด้หารือกันในวันนัน้ ทาง Mr.Ezio ได้เห็นความตัง้ ใจของเราทัง้ สองคนทีจ่ ะนําปตั ตา
เลีย่ นและทริมเมอร์ของ Aesculap เข้ามาทําตลาดในเมืองไทย เค้าจึงตัดสินใจให้นําเครื่องทัง้ 2 รุน่ นี้มา
ให้เราทดลองใช้ฟรีเพื่อนํ าเสนอแก่ลูกค้าในเมืองไทย ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากรูว้ ่าปตั ตาเลีย่ นคุณภาพ
เยอรมัน จะมีประสิทธิภาพดีขนาดไหน ติดต่อคุณอิสรียเ์ พือ่ ทดลองใช้งานได้เลยนะครับ
ส่วนบูธสุดท้ายทีผ่ มจะนําเสนอคือ “Heiniger” อีกหนึ่งสุดยอดปตั ตาเลีย่ นจากสวิสเซอร์แลนด์
เรื่องคุณภาพและมาตรฐานการผลิตคงไม่ต้องอธิบายมาก หลายท่านอาจจะสังเกตได้จากสินค้าทีผ่ ลิต
จากสวิส เช่น นาฬิกา Rolex, Omega และยีห่ อ้ อื่นๆ อีกมากมาย ปตั ตาเลีย่ นของ Heiniger จะเป็ นที่
รูจ้ กั กันในแวดวงของคนเลี้ยงม้าและตัดขนม้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกับร้านของเราพอดีท่จี ะขยาย
ไปสู่วงการตัดขนม้าในปี น้ี เพราะปี ทผ่ี ่านมามีลูกค้าหลายท่านได้ให้เรานํ าเข้าปตั ตาเลีย่ นและอะไหล่ตดั
ขนม้ามาขาย ดังนัน้ ในปีน้ีเตรียมพบกับอุปกรณ์ตดั ขนม้าแบบครบวงจรได้อย่างแน่นอน
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การเยีย่ มชมบูธ Heiniger ในครัง้ นี้ผมได้สนใจปตั ตาเลีย่ น 2 รุ่นด้วยกัน แล้วได้วางแผนจะ
นําเข้ามาจําหน่ายอีกไม่กเ่ี ดือนข้างหน้านี้ ได้แก่
 SAPHIR Cordless Battery Clipper – ปตั ตาเลีย่ นแบบไร้สายทีส่ ามารถตัดได้ทงั ้ ขน
สุนขั และขนม้า นํ้าหนักเพียง 440 กรัม สามารถใช้ควบคูใ่ บมีดปตั ตาเลีย่ น A5 ได้ทุกยีห่ อ้
 DELTA 3 Horse Clipper – ปตั ตาเลีย่ นตัดขนม้า ทีเ่ สียงเงียบมาก ปรับความเร็วได้ถงึ
3 สปีด มีน้ําหนักเพียง 1.32 กิโลกรัม มีรปู ทรงการออกแบบทีท่ นั สมัย

Heiniger SAPHIR

Heiniger DELTA 3

เป็ นยังไงกันบ้างครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ทผ่ี มนํามาเสนอแต่ละยีห่ อ้ ผมจะมานําเสนออีกครัง้ นึงให้
ละเอียดมากขึน้ เมื่อสินค้าตัวจริงเดินทางมาถึงเมืองไทย จริงๆ แล้วยังมีสงิ่ ทีน่ ่ าสนใจมากกว่านี้อกี เยอะ
ในการทีไ่ ปเยีย่ มชมงานแสดงสินค้า Interzoo 2012 ในครัง้ นี้ แต่ดว้ ยรายละเอียดและพืน้ ทีข่ องคอลัมน์ท่ี
มีจํากัด ผมจึงนํ าเสนอเฉพาะสิง่ ทีน่ ่ าสนใจจริงๆ และทางร้านของเราสามารถนํ าเข้ามาขายได้ทนั ที ส่วน
ฉบับหน้าผมจะพาไปดูบริษทั Witte ว่าเค้ามีการผลิตกรรไกรกันอย่างไร พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...
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