
Your Thailand  Contact :

YOUR PARTNER TO CABLE MANAGEMENT

BASOR ASIA PACIFIC
Mr. Piyasak Pichertnawin
Tel . 098 7826145
Bangkok Thailand 
basor@basorthai.com

WORK 
LESS BUDGET with

BASOR BASKET TRAY 



� BASOR – introduce the new way to install the cable 

� Super Fast ตดิตั %งไดเ้ร็วมาก
� Less man power ใชค้นนอ้ย
� Safety ปลอดภยัสงู
� Easy to maintenance ดแูลรักษาง่าย
� No Heat / Thermal Effect ไม่มีความรอ้นสะสม
� No Rat and Mice ไม่มีทีAใหห้นูทํารัง
� No Dust collection, No Combusting Fuel collect ไม่เก็บฝุ่ น
หรือ สะสมเชื%อเพลงิใดๆ



� BASOR – Save with Less Manpower

� Very light – Carry by one man ( 3 meter with 3-4 Kg 
only ) 

� SO ONE MAN CAN LIFT UP TO THE INSTALLTION 
POSITION



� BASOR – WHY FASTER 

� Do job wherever you want to ! ทาํงานไดท้นัททีกุท ีA



� BASOR – WHY FASTER - ประหยัดเพราะไมต่อ้งซ ื%อฟิต
ติ%งแมแ้ต่ช ิ%นเดยีว
� No fitting Needs 



� BASOR – WHY FASTER 

� All shape can be done by hand ทกุช ิ%นงานทาํไดเ้ลย
ดว้ยตัวเอง



� BASOR – and Faster

� Only the Rod cutter needed ใชแ้ค่ คมีตัดตัวเดยีว



� BASOR – Less Man Power

� No safety man needed , since no Hotwork ไม่มีงานใช ้
ความรอ้นหรือประกายไฟ

� Do all modification with one cutter  คมีตวัเดยีวลยุเลย



� BASOR – HIGHER SAFETY during installation

� No Hotwork !  ไมม่งีานใชค้วามรอ้น
� No Heavy tool  ไมใ่ชเ้คร ืAองมอืหนกัใดใด



� BASOR – HIGHER SAFETY after installation

� No Rat NEST ไมม่ที ีAซอ่นใหห้นทูาํรงั



� BASOR – HIGHER SAFETY after installation

� No Dust collection in Cable containment ไมม่ ี
โอกาสใหฝุ้่ นสะสม



� BASOR –  Easy to maintenance

� See and easy access to all cables inside มองเหน็
สายไฟทกุเสน้ ดูแลรกัษาง่าย



� BASOR –  Free Air Design – No heat collected

� All heat gone to the air ความรอ้นไมส่ะสมในราง อายุ
การใชง้านสายไฟยาวนาน



� BASOR –  No Burnable kept in cable containment

� No chance to get fire in the cable tray หมดปัญหาไฟไหม ้
ในแนวรางสายไฟ



� BASOR –  Clean in Frozen Warehouse หนา้งาน หอ้งเก็บอาหารทะเล 
� Working Ambient  - XX celcius หนา้งานอุณหภูมติดิลบตํAามาก
� With no chance for Rat mouse to hide  ไม่มที ีAซ่อนใหห้นูและ สัตวส์กปรก เชืAอโรค
ต่างๆ 

� Finished faster than schedule  60%  การตดิตั%งเร็วกว่า 60% 
� ประหยัดค่าสนิคา้ มากกว่า ครึAง 



BASOR –  Our quick installation 
in Frozen room
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BASOR material  with SALT SPRAY Test  



BASOR material  with SALT SPRAY Test  











THE BIGGEST DATE 
CENTER in SOUT EAST 
ASIA ( Located in 
Thailand ) – With 
BASOR CABLE 
MANAGEMENT 
SOLUTION











THANK YOU 
for your kind Attention 


