GOLD PLUS
รายละเอียดความคุมครอง (Components Covered)
Engine
All internally lubricated parts contained within the cylinder block and head(s),
for example
• เพลาถวงดุลยและลูกปน (Balance shafts and balance shaft bearings)
• เพลาลูกเบี้ยว ลูกปน และกระเดื่อง (Camshaft, bearings and followers)
• เฟองขับโซราวลิ้น (ไทมมิ่ง) (Camshaft Timing sprockets)
• กานสูบและลูกปน (ชารฟกาน) (Connecting rods and bearings)
• เพลาขอเหวี่ยงและลูกปน (ชารฟอก) (Crankshaft & main bearings)
• ฝาสูบ (Cylinder heads)
• กานกระทุง (Push rods)
• กระเดื่องวาลว เพลา และบูช (Rocker arms, shafts, bushings)
• พูลเลยเพลาขอเหวี่ยง (หนา) (Front Crank shaft drive pulley)
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• ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และสลักลูกสูบ (Pistons, piston rings and pins)
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• เสื้อสูบ (Cylinder block)

• กลไกขับเคลื่อนวาลวแปรผัน (Variable Valve Timing mechanism)
• ฝาครอบวาลว (Valve covers)
• วาลว ปลอกวาลว สปริงวาลว กลไกวาลว บาวาลว (Valves, valve guides, lifters, springs and seats)
• เฟองไทมมิ่ง ตัวดัน และลูกรอก (Timing gears, guides and tensioners)
• โซไทมมิ่ง (Timing Chain)
• ตัวดันโซไทมมิ่ง (Timing Chain vibration damper)
• ฝาครอบโซไทมมิ่ง (Timing chain cover)
• ปมน้ำมันเครื่อง (Oil pump)
• อางน้ำมันเครื่อง (Oil pan)

External Parts of Cylinder Block
• ลอชวยแรง (Flywheel)
• เฟองของลอชวยแรง (Flywheel ring gear)
• ทอรวมไอดี (Manifold, intake)
• สายพานหรือโซไทมมิ่ง (กรณีขาดเทานั้น) (Timing chain/belt (breakage))
• เทอรโบและซุปเปอรชารทที่ ติดตั้งจากโรงงาน (Turbocharger / Supercharger unit – factory installed)
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GOLD PLUS
Gear
All internally lubricated part contained within the transmission and transfer case,
for example
• Automatic Transmission Fluid Temperature sensor เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ำมันเกียร
• Differential Gear assembly ชุดเฟองทาย
• Gear Range position sensor เซ็นเซอรตำแหนงคันเกียร
• Gear shift cable สายเลื่อนเปลี่ยนเกียร
• Governor assembly ชุดกอฟเวอรเนอร
• Housings/cases & oil pan เสื้อเกียร และอางน้ำมันเกียร
• Park/Neutral position switch สวิทซตำแหนงเกียรจอด/วาง
• Release hubs bearings ดุมปลดและลูกปน
• Seals and gaskets (Alone not covered) ซีลและประเก็น (ไมคุมครองกรณีตัวอะไหลบกพรองโดยลำพัง)
• Shafts, Gears, selectors, bearings , pumps เพลา เฟองเกียร ลูกปน และปม
• Shift solenoid valves วาลวโซลีนอยด
• Torque converter ทอรกคอนเวอรทเตอร
• Vehicle Speed sensor เซ็นเซอรความเร็วรถ
• Automatic Transmission Fluid Cooling unit รังผึ้งระบายความรอนน้ำมันเกียร
• Vacuum modules โมดุลสูญญากาศ

Brakes ระบบเบรค
• ชุดเซอรโวเบรค
• จานลอ
• ปมเบรค
• แมปมเบรค
• คาลิเปอรเบรค,ซีล
• แกนสไลด
• สายออน,สายน้ำมันเบรค
• กระบอกเบรค
• ตัวยึดและคลิปล็อคอื่นๆ

ELECTRICAL ระบบไฟฟา
• กลอง ECU ตางๆ ที่ติดตั้งจากโรงงาน All Electronic Control Inits’s (factory ﬁtted)
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