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ថា
រប

កាលពីបីឆ្នាំមុន សៅក្នុងទាំព័ររបេ់កាខេត The Financial Times រក្ុមហុនរថយនត Rolls-Royce បានរបកាេ
ខ្លួននឹងបសងកើតនូវរថយនតតួខ្ពេ់ថីមេន្លលងមួយខែលបសងកើតអតថន័យថមីេរមាប់ ការសធវើែាំស ើ ររបក្បសដាយ
ើ រ មិនបាច់ របឹង…ររប់ទីក្ខនលង។ ចាប់ តាំងពីថ្ថងសន្លោះមក្ ពិភពសោក្បាន

ី តភាព ខែលសធវើឲ្យការសធវើែាំស

ទនទឹងរង់ចាាំចង់ស

ើញការមក្ែល់នូវរថយនត Rolls-Royce ថមីមួយសនោះ។

សៅថ្ថងសនោះ ការរង់ចាាំកាន់ខតជិ តក្នលងផុតសៅខមនខទនសហើយ សដាយរក្ុមហុនរថយនត Rolls-Royce បញ្ជ
ជ ក្់
ថា រថយនតមូខែលថមីរបេ់ខ្ួលនសន្លោះមានស្មោះថា Cullinan (ខាលីនិន ជាស្មោះរាប់ សពរជមិនទាន់ ថ្ចនធាំជាងសរ
បាំផុត)។

សោក្ Torsten Müller-Ötvös អរគន្លយក្រក្ុមហុនរថយនត Rolls-Royce បានមានរបសាេន៍ថា៖ “តមពិត
សៅ ស្មោះ Cullinan បានសលចស

ើងតាំងពីសយើងបានបង្ហាញស្មោះសនោះរតឹមខតជាស្មោះរសរមាងសៅស

ើយមក្

សមលោះកាលពីបុន្លមនឆ្នាំមុន។ សនោះជាស្មោះែ៏េក្តិេមេរមាប់រថយនតថីមពិសេេរបេ់សយើង។ Cullinan រឺជាមូខែល
រថយនតខែលមានសាលបាំ
បង្ហាញពីការសក្ើនស
Cullinan

ងចាេ់ោេ់ មានរុ

ភាពលអឥតសខាចោះ និងមានតថ្មល ខែលទាាំងអេ់សនោះបាន

ើងនូវលទធភាពថ្នការបសងកើតភាពរប

ខែលជារាប់សពរជែ៏លអ

ី តពិតៗ។

និងធាំបាំផុតខែលពុាំ ធ្លលប់បានរក្ស

រថយនតសនោះសរបៀបបាននឹងរាប់សពរជ
ើញកាលពី មុនមក្

សហើយរថយនតសនោះនឹង

បង្ហាញខ្លួនសៅសពលថ្ចនរច
ួ យងលអឥតសខាចោះ និងសលើេពីរថយនតសផេងសទៀត”។
ែាំស

ើ រសរឿងខែលន្លាំឲ្យរថយនត

Rolls-Royce

ពាយមចង់បសងកើតភាពលអឥតសខាចោះ។ ែូចនឹងែាំស
ឆលងកាត់ នូវែាំស

ើ រសរឿងរួរជាទីចាប់អារមម

ថមីសនោះរតូវបានដាក្់ស្មោះថា

Cullinan

រឺសក្ើតសចញពី ការ

ើ រសរឿងរបេ់រាប់ សពរជខែរ រថយនត Rolls-Royce Cullinan បាន

៍ ។ ចាប់ពីវាលខ្ាច់ែ៏ខេនសតតសៅទវីបអាហ្វហវិក្ និងមជឈឹមបូព៌ សៅ

កាន់ រពឹលែ៏ខេនរតជាក្់ សៅតាំបន់រងវង់អាក្ទិក្

និងចាប់ពីតាំបន់រជលងសមមថ្នតាំបន់ខ្ពង់រាបរបសទេេកុតខលន

ែល់តាំបន់រជលងជួរភនាំខ្ពេ់ៗសៅអាសមរ ិក្ខាងសជើង អនក្រចន្លមូត វ ិេវក្រ និងវ ិចិរតក្ររបេ់រក្ុមហុន រថយនត RollsRoyce បានបសងកើតរូបរាង សធវើសតេតសាក្លបង និងែុេខាត់ រថយនតែ៏ពិសេេសនោះ សែើមបីបាំបាត់ រាល់ចាំ

ុ ចខ្វោះខាត

សហើយសធវើឲ្យរថយនតសនោះ ជារថយនតខែលសរបើ របាេ់សដាយ មិ នបាច់ របឹង…ររប់ទីក្ខនលង ។
សោក្ Müller-Ötvös បាននិយយថា៖ “រាំនិតរបេ់សយើងរឺសក្ើតសចញពី ែាំស

ើ រវ ីរភាព ខែលសក្ើតមានជា

សរចើនេតវតេមក្សហើយ សៅក្នុងការបសងកើតរាប់ សពរជ Cullinan។ ស្មោះ Cullinan សនោះតាំណាងឲ្យររប់ រជុងទាាំង
អេ់ថ្នការេនារបេ់រថយនតថីមរបេ់សយើងមួយសនោះ។ វាជារថយនតខែលបង្ហាញពីភាពធន់ និងភាពរ ឹងមាាំសៅ
ចាំសពោះមុខ្េមាពធខាលាំងបាំផុត ជារថយនតបង្ហាញអាំពីភាពក្រម និងភាពមានតថ្មល និងតាំណាងឲ្យសាមរតី ថ្នការរុក្រក្
និងផេងសរពងរបេ់សោក្ Charles Rolls និងការបសងកើតថមីខផនក្វ ិេវក្មមរបេ់សោក្ Henry Royce។ ពិតណាេ់ រថ
យនតសនោះ រឺ តាំណាងឲ្យភាពរប
ពិភពសោក្សនោះ”។

ី តទាាំងស្េុងេរមាប់ ការសធវើែាំស

ើ រ មិនថា អនក្សៅកាន់ទីណាសន្លោះសទសៅក្នុង

Rolls-Royce Motor Cars
The Drive, Westhampnett, Chichester, West Sussex PO18 0SH
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Cullinan

រឺជារថយនតទីពីររបេ់សយើង

ខែលរតូវសធវើស

ើងសដាយសរបើ របាេ់បសចចក្វ ិទាសាថបតយក្មមរប

ីត

ខែលសទើបខតរបកាេថមីៗសនោះ និងជាបសចចក្វ ិទាថមីរបេ់រក្ុមហុនខែលសរបើ តួអាលុយមីញូ ម។ ភាពភលឺរសោងរបេ់

រថយនតសនោះរឺ ពិសេេដាច់សរ និងាមនរូសរបៀប សហើយររប់ រជុងទាាំងអេ់របេ់រថយនត Rolls-Royce Cullinan រឺេុទធ
ខតបសចចញនូវពនលឺភឺលរសោង។
សោក្ Müller-Ötvös បាននិយយសទៀតថា៖ “និយយសដាយេមចដ ស្មោះថា Cullinan ជាស្មោះខែលលអ
ឥតសខាចោះ និងបង្ហាញពី ភាពភលឺរតចោះរតចង់។
-ចប់ក្ាំ

ត់េមាគល់េរមាប់និពនធន្លយក្

រាប់ សពរជ Cullinan រតូវបានរក្ស

ើញសៅក្នុងអ

ូឋ ងខរយងសរៅថ្នជួរភនាំ Magaliesberg ថ្នរបសទេអាហ្វហវិក្
ខាងតបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩០៥ សដាយមានទាំហាំ ៣១០៦ ការាត់ សហើយសៅខតជារាប់ សពរជធាំជាងសរបាំផុតខែលធ្លលប់
បានរក្ស ើញ។ បន្លទប់ពីពុោះជា ៩ ចាំខ
ក្ និងែុេខាត់ រច
ួ ចាំខ
ក្ធាំបាំផុតចាំនួនពីរថ្នរាប់ សពរជ Cullinan េថិត
សៅជាប់ នឹងមកុែអធិរាជអង់សរលេ (British Imperial Crown) និងែាំបងរាជ Sovereign’s Sceptre with Cross។
សរឿងរាវខែលបង្ហាញពី ែាំស

ើ ររបេ់រាប់ សពរជ Cullinan កាលយជារាប់ សពរជខែលដាាំសលើសររឿងអលង្ហកសៅ

សលើមុែថ្នមហាក្េរតអង់
ក
សរលេ រឺជាែាំស

ើ រសរឿងែ៏រួរឲ្យចាប់អារមម

៍ ែូចាននឹងែាំស

ើ រសរឿងរក្ស

ើញរាប់ សពរជ

សន្លោះខែរ។ រែឌបាលសខ្តត Transvaal ន្លេម័ យកាលសន្លោះបានទិញរាប់ សពរជសនោះក្នុងតថ្មល ១៥ មុឺនសោន។ រង្ហវន់
សនោះរិតពិតជាេក្តិេមនឹងរពោះមហាក្េរត

សហើយខផនការរបេ់ពួក្សររឺរតូវថាវយរាប់សពរជសនោះែល់រពោះអងគ

Edward VII សៅឱកាេពិធីចសរមើនរពោះជនម ៦៦ រពោះវេា សដាយេងឃឹមថា អាំ សណាយសនោះនឹងជួយពាបាលរបួេ
សក្ើតសចញពី េហ្វង្ហគម Boer ខែលសទើបនឹងចប់ ថីមៗ។
ែាំស

ើ ររបេ់រាប់សពរជសនោះមក្កាន់ របសទេអង់សរលេ រឺជាែាំស

ើ រផេងសរពងែ៏ធាំបន្លទប់របេ់វា។ សដាយ

សារខតទាំហាំ និងតថ្មលរបេ់វា រាប់ សពរជសនោះចាេ់ណាេ់នឹងទាក្់ទាញចាំណាប់អារមម
ចាំណាប់ អារមម

ុងែ៍ សែើមបីឲ្យសរសមើលស ើញថា
ក្ាំពុងន្លាំ និងខថរក្ាេុវតថិភាពរាប់ សពរជសន្លោះមក្កាន់របសទេអង់សរលេតមរយៈន្លវាសែើរសដាយចាំ ហាយទឹក្ែឹ ក្
អនក្ែាំស

៍ មិនលអ។

ែូសចនោះ

បូលីេសេុើបការ

៍ សរចើន ខែលអាចជា

៍ រតូវបានបចូជ នពី ទីរក្ុង

ើ រេរមាប់ របសទេអង់សរលេ។ រតនេមបតតិសន្លោះរតូវបានទុក្យងេមរួរសៅក្នុងទូរខែក្របេ់កាពីខទន

ន្លវា សហើយមានការយមកាមក្នុងអាំ
ែាំស

ុងសពលថ្នការសធវើែាំស

ើ ររបេ់រាប់ សពរជសន្លោះ។

ើ រសរឿងបានែាំណាលថា សនោះរាន់ខតជាលបិចបុសណាណោះ។ បូលិេ និងទូខែក្សន្លោះរឺរាន់ ខតជាលបិច

បសញ្ជ
ឆ តសទ។

រាប់ សពរជសៅក្នុងទូខែក្របេ់ន្លវា

ខែលមានការការពរពីមហ្វនតីបូលិេទាាំងសន្លោះ

និយយថា រាន់ ខតជាសពរជជ័រខក្លងកាលយបុសណាណោះ ។ ចាំ ខ
រក្េួងការបរសទេសៅទីរក្ុង

ុងែ៍ តមបុេិ៍ថ្ត របេ

រតូវបានសរ

ក្ឯរាប់សពរជ Cullinan ពិតរបាក្ែរតូវបានសផញើមក្

ី យ៍ធមមត សែើមបីរបរល់ថាវយជូនរពោះមហាក្េរត។
-ចប់-

េរមាប់ព័ត៌មានបខនថម៖
សោក្អនក្អាចទទួលបាននូវសេចក្តីរបកាេព័ត៌មាន និងឯក្សារសារព័ត៌មាន ក្៏ែូចជារូបភាព និងវ ីខែអូ ខែល
មានរុ

ភាពចាេ់ សៅសលើសរហទាំព័រព័ត៌មានរបេ់រក្ុមហុន រឺPressClub។ សោក្អនក្ក្៏អាចទាក្់ទងមក្រក្ុម

ការង្ហរទាំន្លក្់ ទាំនងរបេ់រក្ុមហុន Rolls-Royce Motor Cars សៅសលើសរហទាំព័រ Twitter និង Instagram ។
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ទាំន្លក្់ទាំនងសារព័ត៌មាន
រក្ុង Goodwood


ន្លយក្ខផនក្ទាំ ន្លក្់ទាំនងេក្ល
Richard Carter



richard.carter@rolls-roycemotorcars.com

មហ្វនតីខផនក្ទាំ ន្លក្់ ទាំនងេក្លេរមាប់ រក្ុមហុន
Andrew Ball



+44 (0) 1243 384060

+44 (0) 1243 384064

andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com

មហ្វនតីខផនក្ទាំន្លក្់ទាំនងេក្លេរមាប់ ផលិតផល
Andrew Boyle

+44 (0) 1243 384062

andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com



មហ្វនតីទាំន្លក្់ ទាំនងេក្លេរមាប់រសបៀបរបបជី វ ិត
Emma Rickett
+44 (0) 1243 384061
emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com



របធ្លាំនទាំន្លក្់ទាំនងឌីជីថល អនឡាញ និងទាំន្លក្់ទាំនងសាធ្លរ
Terence Church

+44

ៈេងគម

(0) 7815 245930 terence.church@rolls-roycemotorcars.com

តមតាំបន់


អាេុីបាេុីហិក្
វ -ខាងសជើង
Rosemary Mitchell



អាេុីបាេុីហិក្
វ - ខាងតបូង
Hal Serudin













+81 (0) 3 6259 8888

rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com

+65 6838 9675

hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

Anna Xu

+ 86 1084558037

anna.xu@rolls-roycemotorcars.com

អឺរប
ុ - ខាងសក្ើត
Frank Tiemann

+49 (0) 89 382 29581

frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com

ចិន

អឺរប
ុ ខាងសជើង និងScandinavia
Ruth Hucklenbroich +49 (0) 89 382 60064

ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com

មជឈឹមបូព៌ អាហ្វហវិក្ និងឥណា
ឍ
Kathleen Burbridge

+971(0)56 484 6034

kathleenburbridge@sevenmedia.ae

ទវីបអាសមរ ិក្
Gerry Spahn

+1 201 930 8308

gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com

ចរក្ភពអង់ សរលេ និងអឺរប
ុ ខបក្ខាងលិច
Matthew Jones

+44 (0) 7815 245929

matthew.jones@rolls-roycemotorcars.com
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