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Certified GMORS
GMORS is a leading Taiwan supplier of rubber seals to Tier 

II and Tier Ill for light vehicle and heavy truck systems in 

automotive industry. Developing in automotive industry for 20 

years, we provide sealing solutions to customers from Europe, 

Japan, North America, China, South Korea and Thailand. 

GMORS produces both non-safety and safety parts, according to 

IATF 16949:2016 process and customer's requested procedures. 

GMORS offers professional advice to customer's new vehicle 

design and market-led seal parts. We listen to all customers' 

demand, and design compatible rubber material, seal shape and 

prototype for trial run. We collect customer's test feedback and 

update our DFMEA (Design Failure Mode and Effects Analysis) 

for next improvement until customers feel satisfied.

GMORS
ซัพพลายเออรท่ี์ได้รบัการรบัรอง
GMORSเป็นซัพพลายเออรชั์น้นำาของไตห้วนัเกี่ยวกับซีลยางให้กับTier II และTier Ill

สำาหรบัระบบยานยนตข์นาดเล็กและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนตด์ว้ยการพัฒนา

พัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นเวลา20ปีเรานำาเสนอระบบป้องกันการรัว่ซึมให้กับลูกคา้

จากยุโรป ญี่ปุ่น อเมรกิาเหนือ จีน เกาหลีใตแ้ละไทย GMORSผลิตทัง้ชิน้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัยและชิน้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตามกระบวนการIATF 16949: 2016

และตามขัน้ตอนที่ลูกคา้รอ้งขอGMORSสามารถให้คำาแนะนำาอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการออกแบบ

รถยนตย์นตใ์หม่ของลูกคา้และชิน้ส่วนซีลที่เป็นผู้นำาในตลาด

เรารบัฟังทุกความตอ้งการของลูกคา้และออกแบบวสัดทุี่ทำาจากยางที่เข้ากันได,้รปูทรงของซีลและ

ตน้แบบชิน้งานสำาหรบัทดลองใช้งานเรารวบรวมข้อเสนอแนะในการทดสอบของลูกคา้และปรบัปรงุ

DFMEA(การวเิคราะห์ข้อผิดพลาดในการออกแบบและผลกระทบ)เพื่อทำาการปรบัปรงุในครัง้ตอ่ไป

จนกวา่ลูกคา้จะรูสึ้กพึงพอใจ

ห้องปฏิบัติการภายใน
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในการวจิัยและพัฒนาอย่างทันท่วงทีGMORS

จึงพัฒนาห้องปฏิบัตกิารและวศิวกรเคมีในบรษัิทเพื่อออกแบบ, ผสมและทดสอบสูตร

ยางห้องปฏิบัตกิารของGMORSมีอุปกรณ์ทดสอบขัน้สูงและวศิวกรที่มีความรูค้วามสามารถ

นอกจากน้ีห้องปฏิบัตกิารของGMORSยังปฏิบัตติามขัน้ตอนที่เข้มงวดซ่ึงไดร้บัการรบัรอง

โดยTAF (ISO17025) และตามข้อกำาหนดAST M มีการใช้เครือ่งมือวดัคา่เบี่ยงเบน

มาตรฐาน "TGA", "FTIR" และ "3 ซิกมา" เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของคณุภาพการผสม

ตอ่ชุดสำาหรบัการตรวจสอบซ้ำาทุกสามเดอืนหรอืทุกปีGMORSมีวสัดยุางมากกวา่100ชนิด

ที่ตรงตามข้อกำาหนดของยานยนตแ์ละยังไดร้บัการรบัรองจากลูกคา้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

การออกแบบแม่พิมพ์
GMORSมีโรงงานแม่พิมพ์ที่มีเครือ่งตดัCNC 3แกนและ5แกนเพื่อให้ไดพ้ืน้ผิวสัมผัสของซีลท่ีอยู่

ในระดบัสูงการตดัที่แม่นยำาสูงรบัประกันไดว้า่มีขนาดที่สม่ำาเสมอในแตล่ะช่องนอกจากน้ีอุปกรณ์

ป้องกันความผิดพลาดยังสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทำางานที่ไม่ตรงกันและความเสียหายส

ของงานแม่พิมพ์สำาหรบัรอบการขึน้รปูแม่พิมพ์ที่ใช้เวลานาน

In-house Laboratory
To react promptly to customer's need for research and 

development, GMORS develops in-house laboratory and 

chemical engineers to design, mix and test rubber recipe. 

GMORS laboratory is equipped with advanced testing 

equipments and knowledgeable engineers. Moreover, GMORS 

laboratory follows rigorous procedures, which are certified by 

TAF (ISO17025). According to ASTM requirements, "TGA", 

"FTIR" and "3 Sigma" standard deviation measures are used to 

check the performance of mixing quality per batch for quarterly 

or annual revalidation. GMORS has more than 100 rubber 

materials that meet automotive specifications and are also 

certified by automotive customers. 

Mold Design
GMORS owns a mold shop with 3 axial and 5 axial CNC cutting 

machines to offer high-level seal surface finish. Highly precise 

cutting guarantees consistent dimension in each cavity. Also, the 

mistake proofing device can avoid mismatch and mold operation 

damage for long molding cycles.

38010-000 EMS 610117 OHS 610119
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การลดต้นทุน
PPAP ระดบั Illเป็นเอกสารมาตรฐานของเราสำาหรบัยานยนตย์กเวน้แผนการควบคมุ ซ่ึงถูกแบ่ง่

ออกเป็นสองส่วนคอื: ชิน้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชิน้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

วศิวกรฝ่ายวจิัยและพัฒนาของGMORSจะออกแบบกระบวนการสำาหรบัปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตามรายละเอียดของแบบดรออิง้, คณุสมบัติ

ของวสัด,ุ และคา่สัมประสิทธิ์ความเส่ียงจากการตรวจสอบและวเิคราะห์ทางเทคนิคกับลูกคา้

สำาหรบัการตรวจตดิตามและการส่งPPAPซ้ำา,ระบบซอฟตแ์วรP์LM (การจัดการวงจรชีวติผลิตภัณฑ์)

มีหน้าที่จัดการPFEMA,ควบคมุและบันทึก "ECN"(หมายเหตกุารเปลี่ยนแปลงวศิวกร) และ "ECR" 

(ข้อกำาหนดการเปลี่ยนวศิวกร)ทัง้หมดที่จำาเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมัตจิากผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ"การเกิด

ชิน้ส่วน" และ"การเกิดกระบวนการ"ในระบบSAPสามารถคำานวณ "อัตราการทำางาน"เพื่อรบัประกัน

ประสิทธิภาพการจัดส่ง100%และโดยการใช้ระบบการเงินSAPเราสามารถวเิคราะห์ตน้ทุนจรงิสำาหรบั

แตล่ะกระบวนการเพื่อหาวา่ตน้ทุนสิน้เปลืองอยู่ตรงไหน"6ซิกมา"และ "โครงการTPM"สามารถช่วยลดอัตรา

การเกิดข้อบกพรอ่งไดด้งัน้ันการลดตน้ทุนจึงมีการควบคมุดแูลทุกสามเดอืนและทุกปี

ทีมวศิวกรรมท่ียอดเย่ียม
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทีมวศิวกรของGMORSมีการใช้อุปกรณ์

ขัน้สูงและเครือ่งมือการออกแบบที่หลากหลายการใช้การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (FEA)ช่วยให้GMORS

สามารถจัดหาระบบป้องกันการรัว่ซึมที่เหมาะสมตามคำาขอของลูกคา้แตล่ะราย

การประกันคุณภาพ
อุปกรณ์วดั "เกจ์ R&R" (ความสามารถในการทวนซ้ำาและการทำาซ้ำา) ท่ีต่ำากวา่10%ถูกนำามาใช้

เพื่อให้แน่ใจวา่ขนาดที่ไดท้ัง้หมดถูกตอ้ง มีการใช้คา่ CPK> = 1.33และPPK> = 1.67เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพความสามารถของGMORSเพิ่มเตมิและบันทึกทัง้หมดจะถูก

นำาไปใช้เพื่อการปรบัปรงุอย่างตอ่เน่ืองMES (ระบบการดำาเนินการผลิต - ระบบบารโ์คด้) 

ซ่ึงเป็นระบบควบคมุสำาหรบัการจัดการและตรวจสอบงานที่อยู่ในกระบวนการของโรงงาน 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่เช่ือถือได้

Quality Assurance
10% lower "gauge R&R" (Repeatability and Reproducibility) 

measuring equipments are used to make sure all dimension 

results are right. CPK>=1.33 and PPK>=1.67 are required and 

further prove GMORS capability and all records are utilized 

for constant improve ment.

MES (Manufacturing execution system-barcode system), a 

control system for managing and monitoring work in process 

on a factory floor, provide reliable traceability.

Excellent Engineering team
To meet customer's requirements for the product, GMORS 

engineer ing team applies advanced equipment and a variety 

of design tools. The use of finite element analysis (FEA) 

helps GMORS to provide optimum sealing solutions for each 

customer's requests.

Cost Reduction
PPAP level Ill is our standard documents for automotive. Except 

control plan are divided into two sections: non-safety and safety 

parts. GMORS R&D engineers will design process for non-safety 

and safety issues according to the details of drawing, material 

specifica tion and risk coefficient from technical review and 

analysis with customers. 

For tracing and PPAP re-submission, PLM (Product Life-cycle 

Management) software system manages PFEMA, controls 

and records all "ECN" (Engineer Change Note) and "ECR" 

(Engineer Change Requirement) which need to be approved 

by right auditors. "Part Born" and "Process Born" in SAP 

system can calculate "Run at Rate" to guarantee 100% delivery 

performance. Via SAP finance system, we analyze actual cost 

for each process to figure out where the cost is wasting. "6 

Sigma" and "TPM projects" can help reduce the defect rate, and 

therefore, cost reduction is supervised quarterly and annually.
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Cleanliness of Components
ความสะอาดของสว่นประกอบ
Customer Special Requirement - Cleanliness of components
ความตอ้งการพิเศษของลูกคา้ – ความสะอาดของส่วนประกอบ

Code Particle Size Contamination
Level

Number of particles per

More than Up to (include)

D 25-50 14 8,000 16,000

E 50-100 12 2,000 4,000

F 100-150 9 250 500

G 150-200 6 32 64

H 200-400 3 4 8

I 400-600 00 0 0

J 600-1000 00 0 0

K >1000 00 0 0

Cleaning and Inspection
Cleanroom Class - Class 100,000

Cleanroom Class & Cleanliness of Components
การแบ่งประเภทของห้องคลีนรมู &ความสะอาดของสว่นประกอบ

การแบ่งประเภทของห้องคลีนรมู - คลาส100,000
การทำาความสะอาดและการตรวจสอบ

CCC=A(D14/E12/F9/G6/H3/IJK00)
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Intake and Exhaust System Material Compound

Intake Manifold Silicone S5012AP

EGR System
(Exhaust Gas Recirculation)

Vamac 1) 
FKM 1) V7014AA

Exhaust Manifold
(Blow-By gas / AdBlue®

HNBR
EPDM

H7019AK
E7002AA

O2 Sensor FKM V8040AA

1) GMORS compound have been approved by automotive customers.
2) Surface coating are available for more assembly cycles low friction.

Intake & Exhaust System
Entering the era of low-carbon emission and sustainability 
imperative, you need better sealing solutions to withstand an 
even harsher environment such as in EGR system and turbo 
intercoolers. In addition to that, GMORS also provides sealing 
solutions for SCR system (Selective Catalytic Reduction), and 
for aflertreatment system of diesel exhaust emissions from 
diesel engines such as AdBlue®. Especially for SCR system, 
we provide seals in custom compounds with extra reliability to 
fulfill the complete sealing purpose.

ระบบไอดีและไอเสยี
เมื่อเข้าสู่ยุคของการปล่อยคารบ์อนระดบัตำาแ่ละจำาเป็นตอ้งมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนคณุจึงตอ้งมี

ระบบป้องกันการรัว่ซึมที่ดขีึน้เพื่อให้ทนทานตอ่สภาพแวดล้อมที่รนุแรงยิ่งขึน้เช่นในระบบEGR

และระบบทำาความเย็นเทอรโ์บอินเตอรค์ลูเลอรน์อกจากน้ันGMORS ยังมีระบบป้องกันการรวัซึ่ม

สำาหรบัระบบSCR (การลดตวัเรง่ปฏิกิรยิาแบบคดัเลือก) และสำาหรบัระบบบำาบัดการปล่อยไอเสีย

ของดเีซลจากเครือ่งยนตด์เีซลเช่นAdBlue®โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรบัระบบSCRเรามีซีลตา่ง ๆ

 โดยใช้สารประกอบที่กำาหนดเองซ่ึงมีความน่าเช่ือถือเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองตามวตัถุประสงค์

ระบบป้องกันการรัว่ซึมที่สมบูรณ์

Table: Intake and Exhaust System
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Braking System
 Seals in braking system are the most "system critical" 
automotive components. GMORS understands your concern 
and need. We ensure you a reliable control of braking 
function by providing you with optimum sealing solutions. We 
can meet requirements for hydraulic, pneumatic circuits, and 
system control. Our strict process control is to assure seals of 
working conditions like compression set, stress, strain, creep 
and etc. We also increase seal's friction and wear in order to 
maximize the service life.

ระบบเบรก
ซีลในระบบเบรกเป็นส่วนประกอบยานยนตท์ี่ "สำาคญัตอ่ระบบ" มากที่สุด GMORS 

เข้าใจความกังวลและความตอ้งการของคณุ เรามั่นใจวา่คณุสามารถควบคมุการทำางาน

ของระบบเบรกที่ไวใ้จได ้โดยการจัดหาระบบป้องกันการรัว่ซึมที่เหมาะสมที่สุด เรา

สามารถทำาตามข้อกำาหนดตา่ง ๆ สำาหรบัวงจรไฮดรอลิก, นิวเมตกิส์, การควบคมุระบบ

เรามีการควบคมุกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อการรบัประกันซีลในสภาพการทำางานตา่ง ๆ

เช่น เครือ่งกดอัด, แรงกด, การทำาให้ตงึ, การเคลื่อนไหวช้า ๆ และอื่น ๆ นอกจาก

น้ีเรายังมีการเพิ่มแรงเสียดทานและความทนทานของซีลเพื่อให้มีอายุการใช้งานได้

ยาวนานที่สุด

Braking System Material Compound

Fluid Brake DOT#3,4,5 EPDM 1) E8000AA、E7905AA、
E7005AA、E8005AA

Air Brake EPDM 1) E6935AA、E8105AA、
E8005AA

1) GMORS compound have been approved by automotive customers.

Table: Braking System
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Fuel System
Seal application in fuel system is regarded as safety critical 
with challenging requirements. Therefore, in early stage 
of development, GMORS is able to design compounds 
according to kinds of sealing considerations, and test 
under harsh environments, such as volume expansion, 
erosion -resistance, and different additives. GMORS sealing 
solutions apply to a variety of biodiesel, rapeseed methyl 
ester (RME), flex fuel, compressed natural gas (CNG), 
liquid petroleum gas (LPG) and so on. We can also meet 
your need for new fuel alternatives. For instance, in high-
pressure diesel systems, we ensure sealing solution of 
the low permeability and the high sealing reliability (such 
as injector) for a successful function of engine even in 
challeng ing working environments.

Type of gasoline Material 4) Compound

Unleaded fuel FKM 1) 2) V7000AA

Diesel FKM 1) 2) V7000AA

Biodiesel FKM V7000AA、V7817AA

Biofuel FKM 1) 2) V7000AA

LPG (liquid petroleum gas) Fluorosilicone 1) 3) F7004BU

1) GMORS compounds have been approved by automotive customers. 
2) GMORS has general compound (-20°C~200°C) and low temperature   
    compound (-40°C~200°C).
3) Fluorosilicone service temperature is -70°C~200°C.
4) Surface coating is available to reduce assembly friction.

Table: Fuel / LPG Injector

ระบบเชือ้เพลิง
การใช้ซีลในระบบเชือ้เพลิงถือไดว้า่มีความสำาคญัดา้นความปลอดภัยและมีข้อกำา

หนดที่ท้าทายดงัน้ันในช่วงแรกของการพัฒนาGMORSจึงสามารถออกแบบสารประกอบ

ตามข้อควรพิจารณาในระบบป้องกันการรัว่ซึมและมีการทดสอบภายใตส้ภาพ

แวดล้อมที่รนุแรงเช่นการขยายตวัของปรมิาตร, ความตา้นทาน, การสึกกรอ่น, 

และสารเตมิแตง่ที่แตกตา่งกันระบบป้องกันการรัว่ซึมของGMORSใช้ไดก้ับไบโอดเีซล

หลายชนิดเช่นเรพซีดเมทิลเอสเตอร(์RME),เชือ้เพลิงเฟล็กซ์,ก๊าซธรรมชาตอิัด (CNG), 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)และอื่นๆเรายังสามารถตอบสนองความตอ้งการของคณุสำาหรบั

เชือ้เพลิงทางเลือกใหม่ตวัอย่างเช่นในระบบดเีซลแรงดนัสูงเรามั่นใจวา่ระบบป้องกัน

การรัว่ซึมที่มีความสามารถในการซึมผ่านตำา่และมีความน่าเช่ือถือในการป้องกันการรัว่ซึมสูง 

(เช่นหัวฉีด) เพื่อการทำางานของเครือ่งยนตอ์ย่างไดผ้ลแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำางานที่ท้าทาย
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Cooling and Air
Conditioning System
When water temperature of the engine is increased to a greater mobility 
of the fuel oil, leading to better fuel economy, the seal has to be able to 
withstand a higher temperature cooling environment. GMORS 
high-performance materials with good compression set and stress 
relaxation property. Excellent property materials meet the latest 
regulations on refrigerants and the environments, and suit applications 
of condenser, evaporator, compressor, various valves, and sensors. 
GMORS offers perfect sealing solutions to stand the conditions such 
as permeability, chemical resistance, and control of volume expansion. 
And according to your system's refrigerant, our sealing solutions can 
help prevent and control the refrigerant loss from the circuit.

ระบบทำาความเย็นและปรบัอากาศ
เมื่ออุณหภูมิของน้ำ าในเครือ่งยนตเ์พิ่มขึน้เพื่อให้น้ำ ามันเครือ่งมีความลื่นไหลมากขึน้ซึง่

จะนำาไปสู่การประหยัดน้ำ ามันเชือ้เพลิงที่ดขีึน้ ดงัน้ันซีลจะตอ้งสามารถทนตอ่สภาพแวดล้อม

ในการทำาให้อุณหภูมิที่สูงขึน้เย็นลงวสัดปุระสิทธิภาพสูงของGMORSที่มีเครือ่งกดอัดที่

ดแีละคณุสมบัตกิารลดความตงึเป็นไปตามข้อบังคบัล่าสุดเกี่ยวกับสารทำาความเย็นและสภาพ

แวดล้อมและเหมาะสมกับการใช้งานเครือ่งคอนเดนเซอร,์ เครือ่งทำาระเหย, คอมเพรสเซอร,์ 

วาล์วและเซ็นเซอรต์า่งๆGMORSมีระบบป้องกันการรัว่ซึมที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ทนตอ่สภาวะ

ตา่งๆเช่นความสามารถในการซึมผ่าน, ความทนทานตอ่สารเคมีและการควบคมุการขยายตวัของ

ปรมิาตรและสำาหรบัสารทำาความเย็นในระบบของคณุระบบป้องกันการรัว่ซึมของเราสามารถช่วย

ป้องกันและควบคมุการสูญเสียสารทำาความเย็นจากวงจรได้

Cooling System Material Compound

Radiator EPDM
Silicone

E6502AA、E5002AA、E5533AA、E6133AA
S7413AB

Thermostat HNBR H6509AR

Air conditioning system medium Material Compound

Freon R-134a 2),HFO-1234yf HNBR H7013AA、H8100AA

Freon R-134a 2),PAG(lubricant)  EPDM 1) E7579AH、E6502AA

R744(CO2) HNBR
EPDM

H7013AA
E7579AH

Freon R-12,R-22 Neoprene/ CR C7505AA

1) Rubber materials have been approved by VOLKSWAGEN TL 524 32.
2) Freon R-134a and synthetic lubricant with PAG or POE.

Table: Cooling System

Table: Air Conditioning System
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Transmission & 
Steering System
Designers of transmission and steering system are usually 
challenged to improve the system performance, such as by 
reducing size, integrating application structure and enhancing 
system efficiency. Therefore, seal with multi-function feature 
is required. Our engineering team can meet your request for 
the design and development of new series, providing seals 
with low noise, low friction / wear, and long service life. Under 
high pressure and high speed working environments, a total 
sealing solution also helps to eliminate noise vibration.

ระบบสง่กำาลังและระบบบังคับเลีย้ว
ผู้ออกแบบระบบส่งกำาลังและระบบบังคบัเลีย้วมักจะถูกท้าทายในเรือ่งการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

ของระบบเช่นการลดขนาด, การรวมโครงสรา้งการใช้งาน, และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ดงัน้ันจึงจำาเป็นตอ้งมีซีลที่มีคณุสมบัตกิารทำางานที่หลากหลายทีมวศิวกรของเราสามารถตอบ

สนองความตอ้งการของคณุเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ใหม่โดยให้ซีลที่มีเสียงรบกวนตำา่, 

แรงเสียดทาน / การสึกหรอตำา่, และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานภายใตส้ภาพแวดล้อมการทำางานที่มีแรง

ดนัและความเรว็สูง ระบบป้องกันการรัว่ซึมทัง้หมดยังสามารถขจัดการส่ันสะเทือนของเสียงดว้ย

Transmission Fluid Resistance Material Compound
DEXRON III DEXRON VI

V General FKM V7500AA、V7500AB、
V7531AA

V V Low Temperature FKM V7544AA

V V VAMAC G6506AA、G6005AA、
G8500AA

V V ACM P7000AA

Table: Transmission System

Table: Steering System

Steering System Material Compound

Columns HNBR(1) H7518AA

Half shaft
HNBR(1)

NBR(1)
H7026AA
N8369AA

Hose HNBR(1) H8024AA

Int Gear HNBR(1)
NBR(1)

H7315AA
N8369AA

Pump HNBR(1) H8000AA

RP Gear HNBR(1) H9024AA

1) Rubber materials have been approved by automotive customers. 
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เซนเซอร์
เซ็นเซอรเ์ป็นอุปกรณ์ตรวจจับที่แปลงข้อมูลของสภาพแวดล้อมการทำางานเป็นสัญญาณไฟฟ้า

และส่งออกไปยังคอมพิวเตอรท์ำาให้สามารถตรวจสอบสภาวะตา่งๆเช่นอุณหภูมิ, ความดนั, 

การไหลเวยีนของอากาศ, ความเรว็ของรถและอื่นๆเซนเซอรท์ำาให้วตัถุที่ไม่มีชีวติดเูหมือนมนุษย์

ที่มีประสาทสัมผัส, รส, และกลิ่นเซนเซอรถ์ูกออกแบบตามข้อกำาหนดในสภาพการ

Sensors
A sensor is a detection device that converts information of the 
operating environment into an electrical signal and outputs it to 
a computer, enabling conditions such as temperature, pressure, 
airflow, vehicle speed and so on to be monitored. Sensor 
providing the inanimate objects to looks like a human, has senses 
of touch, taste, and smell.  Sensors are designed based on 
working condition requirements, which may include temperature, 
waterproof and shockproof requirements, oil and gas (gasoline or 
diesel), urea-resistant AdBlue, coolant-resistance and so on.
GMORS has the ability to provide different rubber formulations to 
meet the sealing requirements of manufacturers of sensors.

Table: Sensor เซนเซอร์
Sensor Material Compound

  Engine

  Exhaust after-treatment

  Transmission

  Tire pressure monitoring

  Air conditioning

  Electronic stability

EPDM
E4000AA
E6935AA 
E7083AA 

Fluorosilicone F6004BU 

HNBR

H6915AA 
H7036AA 
H7500AA 
H7500AB 

NBR

N4006AA 
N5071AA 
N7000AA 
N7000AP 
N7027AA 
N7034AA 
N7577AA 
N9026AA 
N7000AA

Silicone

S5006BU 
S7000AA 
S7000AB 
S7000AD 
S7000AF 
S7000AN 
S7000AU 
S7017AB 

FKM

V6017AA 
V7000AE 
V7000AG 
V7000AR 
V7082AA 
V7500AA 
V7500AB 
V7500AC 
V7500AG 
V7544AA 
V7582AC 
V8040AA 
V8081AA 
V8184AA 
V9082AB 

เซนเซอร์ Compound

 เ ค รื่ อ ง ย น ต์

  ไอเสียหลังการบำาบัด

  การส่งกำาลัง

  การตรวจสอบความดนัลมยาง

  การปรบัอากาศ

  ความเสถียรทางอิเล็กทรอนิกส์

EPDM
E4000AA
E6935AA 
E7083AA 
F6004BU 

HNBR

H6915AA 
H7036AA 
H7500AA 
H7500AB 

NBR

N4006AA 
N5071AA 
N7000AA 
N7000AP 
N7027AA 
N7034AA 
N7577AA 
N9026AA 
N7000AA
S5006BU 
S7000AA 
S7000AB 
S7000AD 
S7000AF 
S7000AN 
S7000AU 
S7017AB 

FKM

V6017AA 
V7000AE 
V7000AG 
V7000AR 
V7082AA 
V7500AA 
V7500AB 
V7500AC 
V7500AG 
V7544AA 
V7582AC 
V8040AA 
V8081AA 
V8184AA 
V9082AB 
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Trucks and Railway 
Air Brake System
The components of an air brake system consists of an air 
storage tank, safety valve, low pressure indicator, a compressor, 
pressure governer and release valve, brake valve, relay valve, 
quick release valve and brake chamber.
The air brake system makes use of air intake and exhaust at 
high pressure to generate braking efficiency for trucks and trains. 
The rubber material that is used is generally NBR. General 
product design is rubber sintered with copper. While the working 
environment under high pressure, the seal design also needs to 
be sintered with rubber, fabric and copper.

Table: Braking System

ระบบเบรกลมของรถบรรทุกและรถไฟ
ส่วนประกอบของระบบเบรกลมประกอบดว้ยถังเก็บอากาศ,วาล์วนิรภัย, เครือ่งแสดงแรงดนัตำา่, 

คอมเพรสเซอร,์ อุปกรณ์ควบคมุแรงดนัและวาล์วไล่ลม, วาล์วเบรก, วาล์วรเีลย์, 

วาล์วไล่ลมเรว็, และห้องเบรกระบบเบรกลมใช้อากาศเข้าและไอเสียที่ความดนัสูงเพื่อสรา้ง

ประสิทธิภาพในการเบรกสำาหรบัรถบรรทุกและรถไฟวสัดยุางที่ใช้โดยทั่วไปคอืNBR 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไปคอืยางที่เผาผนึก (กรรมวธิีการขึน้รปูโลหะทางวศิวกรรม) 

ดว้ยทองแดงในขณะที่สภาพแวดล้อมการทำางานอยู่ในสภาพที่มีแรงดนัสูงการออกแบบซีลยัง

จำาเป็นตอ้งเผาผนึกดว้ยยาง, ผ้าและทองแดง

ตาราง: ระบบเบรก

Air Brake Systems
Material Compound

NBR N8088AA

ระบบเบรก
Compound

NBR N8088AA
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Electric Vehicle
Battery Module
The automotive industry is moving towards a watershed. With 
the innovation of new technologies, automotive components are 
becoming increasingly diversified. Compared with traditional fuel-
driven vehicles, the key components of electric vehicles (EV) 
comprise of batteries and batteries thermal management
systems (BTMS).
Batteries that power today's electric vehicles and hybrid vehicles 
have significantly higher amperages and energy volumes, and 
have to be more robust and of higher quality than those used in 
consumer applications. Batteries for electric vehicles operate under 
more demanding temperature and pressure conditions, and also 
have to be protected against the ingress of dust and moisture from 
the environment. Elastomeric seals contribute toward extending the 
batteries service life under such tough service conditions.

Table: Battery Module ตาราง: โมดูลแบตเตอรี่

 Battery Module
Material Compound

EPDM E7010AA
 โมดูลแบตเตอรี่

Compound

EPDM E7010AA

ระบบเบรกลมของรถบรรทุกและรถไฟ
ส่วนประกอบของระบบเบรกลมประกอบดว้ยถังเก็บอากาศ,วาล์วนิรภัย, เครือ่งแสดงแรงดนัตำา่, 

คอมเพรสเซอร,์ อุปกรณ์ควบคมุแรงดนัและวาล์วไล่ลม, วาล์วเบรก, วาล์วรเีลย์, 

วาล์วไล่ลมเรว็, และห้องเบรกระบบเบรกลมใช้อากาศเข้าและไอเสียที่ความดนัสูงเพื่อสรา้ง

ประสิทธิภาพในการเบรกสำาหรบัรถบรรทุกและรถไฟวสัดยุางที่ใช้โดยทั่วไปคอืNBR 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไปคอืยางที่เผาผนึก (กรรมวธิีการขึน้รปูโลหะทางวศิวกรรม) 

ดว้ยทองแดงในขณะที่สภาพแวดล้อมการทำางานอยู่ในสภาพที่มีแรงดนัสูงการออกแบบซีลยัง

จำาเป็นตอ้งเผาผนึกดว้ยยาง, ผ้าและทองแดง

ตาราง: ระบบเบรก

โมดูล (เซลล์ย่อยท่ีรวมตัวกัน)
ของแบตเตอรีร่ถยนต์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมยานยนตก์ำาลังก้าวไปสู่จุดพลิกผันดว้ยนวตักรรมของเทคโนโลยี

ใหม่ส่วนประกอบตา่ง ๆ ในยานยนตจ์ึงมีความหลากหลายมากขึน้เมื่อเปรยีบ

เทียบกับรถยนตท์ี่ขับเคลื่อนดว้ยเชือ้เพลิงแบบดัง้เดมิส่วนประกอบสำา

คญัของรถยนตไ์ฟฟ้า(EV)ประกอบดว้ยแบตเตอรีแ่ละระบบจัดการความรอ้น

ของแบตเตอรี(่BTMS)

แบตเตอรีท่ี่ให้พลังงานกับรถยนตไ์ฟฟ้าและรถยนตไ์ฮบรดิในปัจจุบันมีจำา

นวนแอมแปรแ์ละปรมิาณพลังงานที่สูงขึน้อย่างเห็นไดชั้ดและตอ้งมีความ

แข็งแกรง่และคณุภาพสูงกวา่ที่มีการใช้งานสำาหรบัผู้บรโิภคทั่วไปแบตเตอรี่

สำาหรบัรถยนตไ์ฟฟ้าทำางานภายใตส้ภาวะอุณหภูมิและความดนัที่มากขึน้แ

ละยังตอ้งสามารถป้องกันฝุ่นละอองและความชืน้จากส่ิงแวดล้อม

ซีลยางจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรีภ่ายใตเ้งื่อนไขการใช้งาน

ในสภาพแวดล้อมที่ทรหดเช่นน้ี
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Material MasterO-Ring Master

Android

iOS

GMORS Offer EDI Services
Electronic Data Interchange

Android

iOS

In November 2019, GMORS established a B2B 
Electronic Data Interchange (EDI) platform in 

support of customer electronic data exchange. 
This will save transaction

processing time for both parties and enable 
exchange process verification and data security.

We welcome customers who are interested in 
our EDI services to contact our customer 

support representatives.

GMORS Material Master give you the materials 
recommendation for your O-Ring application, 
based on the working temperature and medium 
of working environment. We provide thousand 
kinds of environment condition for compatibility 
evaluation. In addition, GMORS provide certified 
rubber compounds for various international 
standards, such as NSF61, WRAS, ACS, KTW, 
W-270, Din EN549, UL157, API 6A, NORSOK 
M-710, TOTAL EP PVV 142 and NACE TM0297. 
Please email us for further information.

GMORS O-Ring Master is the completed tool for 
standard rubber seal sizes. When you use this APP, 
you don't need to have internet and catalog. 
Except O-Ring sizes, it also includes the search 
functions of X-Ring and Back-Up Ring. Otherwise, 
you can also use O-Ring Housing to choose suitable 
O-Ring in your application.
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