ชุดเกราะอัจฉริ ยะรุ่ นใหม่จุดประกายความหวังให้แก่ศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธ
ซิ ดนีย ์ - - 25 ก.พ. 2557 - - พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
การพัฒนาชุดเกราะอัจฉริ ยะที่มีเทคโนโลยีสุดล้ าสมัยและสามารถต้านทานการโจมตีอนั รุ นแรงจากเหล่านักสู ้ช้ นั แนวหน้าของโลกได้
กเหล่านักสู ้ช้ นั แนวหน้าของโลกได้ จะทาให้ศิลปะการต่อสู ป้ ้ องกันตัวโดยใช้อาวุธแบบฟูลคอนแทคกลายเป็ นความจริ ง
จะทาให้ศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธแบบฟูลคอนแทคกลายเป็ นความจริ ง
ชุดเกราะและเทคโนโลยีที่ใช้ได้รับการพัฒนาโดย Chiron Global บริ ษทั ออสเตรเลียที่ใช้เวลาถึง 4 ปี ในการพัฒนา สร้าง
บริ ษทั ออสเตรเลียที่ใช้เวลาถึง 4 ปี ในการพัฒนา สร้าง และจดสิ ทธิบตั รเทคโนโลยีน้ ี
ชุดเกราะอัจฉริ ยะฝังเซ็นเซอร์ และซอฟต์แวร์อนั ชาญฉลาดซึ่ งสามารถคานวณและแสดงความเสี ยหายที่แท้จริ งที่เกิดกับร่ างกายเมื่อถูกโจมตีโดยไม่มีเครื่ องป้ องกั
ท้จริ งที่เกิดกับร่ างกายเมื่อถูกโจมตีโดยไม่มีเครื่ องป้ องกันใดๆ โดยแสดงผลแบบเรี ยลไทม์
กองทัพวิศวกร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และนักออกแบบผลิตภัณฑ์มากประสบการณ์
ซึ่ งรวมถึงอดีตนักพัฒนาชุดเกราะให้กบั ภาพยนตร์หลายเรื่ อง เช่น The Lord of the Rings และ The Hobbit
Hobbit ได้ร่วมกันออกแบบและสร้างชุดเกราะอัจฉริ ยะ ซึ่งช่วยปกป้ องผูฝ้ ึ กศิลปะป้ องกันตัวจากการถูกโจมตีดว้ ยอาวุธ
ซึ่ งช่วยปกป้ องผูฝ้ ึ กศิลปะป้ องกันตัวจากการถูกโจมตีดว้ ยอาวุธ
ชุดเกราะนี้ถูกทดสอบโดยคณะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวซึ่ งเป็ นที่นับหน้าถือตาในวงการ รวมถึงแชมป์ โลกมวยไทยนาม Sone
รวมถึงแชมป์ โลกมวยไทยนาม Sone Vannathy ฉายา “The Arch Angel”
Vannathy กล่าวว่า “เมื่อต่อสู ้กบั คูต่ อ่ สู ้ที่สวมชุดเกราะนี้
ผมสามารถออกแรงโจมตีได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าคู่ต่อสู ้จะได้รับบาดเจ็บอย่างรุ นแรง นับเป็ นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน
นับเป็ นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน แต่ผมก็ยงั รู ้สึกดีที่ได้โจมตี”
เทคโนโลยีน้ ีจะปูทางสู่ การแข่งขันกีฬารู ปแบบใหม่ในระดับโลกอย่าง Unified Weapons Master(R) หรื อ UWM(R)
Master(R) หรื อ UWM(R) ซึ่ งเป็ นการแข่งขันกันระหว่างบรรดาผูฝ้ ึ กศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธระดับแนวหน้าของโลก
ซึ่ งเป็ นการแข่งขันกันระหว่างบรรดาผูฝ้ ึ กศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธระดับแนวหน้าของโลก
David Pysden ซี อีโอของ UWM กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของ UWM คือการสร้างประสบการณ์ดา้ นกีฬาและความบันเทิงที่ยงิ่ ใหญ่
คือการสร้างประสบการณ์ดา้ นกีฬาและความบันเทิงทีย่ งิ่ ใหญ่ โดยให้เหล่าผูฝ้ ึ กศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวจากหลากหลายสาขามาต่อสู ้กนั โดยใช้อาวุธจริ ง
โดยให้เหล่าผูฝ้ ึ กศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวจากหลากหลายสาขามาต่อสู ้กนั โดยใช้อาวุธจริ ง เพื่อวัดกันไปเลยว่าใครจะเป็ นผูช้ นะในสถานการณ์การต่อสู จ้ ริ ง”
เพื่อวัดกันไปเลยว่าใครจะเป็ นผูช้ นะในสถานการณ์การต่อสู ้จริ ง”
“เราเชื่อว่ากีฬารู ปแบบใหม่น้ ี จะสามารถดึงดูดความสนใจได้พอๆ กับ MMA
ด้วยการหลอมรวมชุมชนผูฝ้ ึ กศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธให้เป็ นหนึ่ งเดียวกัน และนาศิลปะอาวุธโบราณสู่ เวทีโลก”
และนาศิลปะอาวุธโบราณสู่ เวทีโลก”
ชุดเกราะและเทคโนโลยี
ชุดเกราะ UWM ใช้เทคโนโลยีสุดล้ าสมัยในการวัดตาแหน่งทีถ่ ูกโจมตีและแรงโจมตีที่แน่ นอนบนชุดเกราะของคู่ต่อสู ้
ใช้เทคโนโลยีสุดล้ าสมัยในการวัดตาแหน่ งทีถ่ ูกโจมตีและแรงโจมตีที่แน่นอนบนชุดเกราะของคู่ต่อสู ้
จากนั้นซอฟต์แวร์ จะคานวณและแสดงความเสี ยหายที่แท้จริ งที่เกิดกับร่ างกายเมื่อถูกโจมตีโดยไม่มีเครื่ องป้ องกันใดๆ
ป้ องกันใดๆ โดยอ้างอิงจากข้อมูลงานวิจยั ทางการแพทย์ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการแตกหักของกระดูก)
ซอฟต์แวร์ จะประมวลผลแบบเรี ยลไทม์เสมือนวิดีโอเกม แต่อิงจากการต่อสู ป้ ้ องกันตัวโดยใช้อาวุธแบบฟูลคอนแทคจริ งๆ
แต่อิงจากการต่อสู ้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธแบบฟูลคอนแทคจริ งๆ
โดยชุ ดเกราะได้รับการออกแบบให้สามารถต้านทานแรงโจมตีที่รุนแรงจากอาวุธต่อสู ้ป้องกันตัวจริ งๆ (แต่ไม่มีคม)
(แต่ไม่มีคม)

UWM ตั้งใจว่าจะเปิ ดการแข่งขันแบบชมสดๆ เป็ นครั้งแรกภายในปี นี้ โดยแฟนๆ ทีส่ นใจซื้ อบัตรเข้าชมการแข่งขัน UWM
ที่สนใจซื้ อบัตรเข้าชมการแข่งขัน UWM สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก UWM Gladiator ได้ทางเว็บไซต์ http://uwm.tv
ได้ทางเว็บไซต์ http://uwm.tv สมาชิกจะได้รับสิ ทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงสิ ทธิในการเข้าถึงเบื้องหลังสุ ดเอ็กซ์คลูซีฟและข้อมูลต่างๆก่อนใคร
รวมถึงสิ ทธิในการเข้าถึงเบื้องหลังสุ ดเอ็กซ์คลูซีฟและข้อมูลต่างๆก่อนใคร และสิ ทธิพิเศษในการซื้ อบัตรชมการแข่งขัน UWM
และสิ ทธิพิเศษในการซื้ อบัตรชมการแข่งขัน UWM ตลอดจนสิ ทธิพิเศษในการเข้าร่ วมอีเวนท์ต่างๆที่จดั ขึ้นสาหรับสมาชิกโดยเฉพาะ
ตลอดจนสิ ทธิพิเศษในการเข้าร่ วมอีเวนท์ต่างๆที่จดั ขึ้นสาหรับสมาชิกโดยเฉพาะ และสิ ทธิในการเลือกซื้ อสิ นค้ารุ่ นลิมิเต็ดอีดิชนั่
และสิ ทธิในการเลือกซื้ อสิ นค้ารุ่ นลิมิเต็ดอีดิชนั่

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UWM สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.uwm.tv หรื อเฟซบุก๊
หรื อเฟซบุก๊ https://www.facebook.com/UnifiedWeaponsMaster
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