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دیارپ ولج  تنل  ضیوعت 
/shahryadak.com/changing-pride-front-brake-pad

دیارپ ولج  تنل  ضیوعت  رد  راک ، سپس  ینمیا  ادتبا  یراک  ره  ماجنا  زا  شیپ  لبق  دیشاب  هتشاد  دای  هب 
نتسب ماگنه  رد  هک  دینک  هتشاد  دای  هب  ار  لحارم  نداد  ماجنا  هوحن  امتح  ( Changing Pride Front Brake Pad)
هب زاین  یتدم  زا  سپ  نکمم  امش  دیارپ  زمرت  تنل  یرادهگن  عون  هب  هتسب  .دیوشن  هابتشا  راچد  تاعطق  ددجم 
دروم رد  یکچوک  ییامنهار  امش  هب  ات  میراد  نیا  رب  یعس  یریوصت  هلاقم  نیا  رد  ام  دیشاب ، هتشاد  نآ  ضیوعت 

.میشاب هدرک  زمرت  تنل  ضیوعت 

دیارپ ولج  تنل  ضیوعت  یارب  زاین  دروم  رازبا 
سکب هتسد  هارمه  هب  هدراهچ  سکب  ای  خرچ  راچآ  زا  هدافتسا 

وردوخ کج 
( دشاب یم دوجوم  رگا   ) کرخ
وس یتشوگ 2  چیپ  تسدربنا و 
( دشاب یم دوجوم  رگا   ) سریگ

دیارپ ولج  تنل  ضیوعت  روظنم  هب  راک  صوصخم  یاه  شکتسد

1/6

https://shahryadak.com/changing-pride-front-brake-pad/
https://shahryadak.com/changing-pride-front-brake-pad/
https://shahryadak.com/saipa-pride-brake-pad/


دیارپ زمرت  تنل 

دیارپ ولج  تنل  ضیوعت  ماجنا  لحارم  بیترت 
یرجآ ای  گنس  دیشکب و  ار  یتسد  زمرت  سپس  هتشاد  هگن  راومهو  بیش  نودب  یلحم  رد  ار  دیارپ  وردوخ  ادتبا   ۱

.دیهد رارق  بقع  خرچ  یولج  رد  ار 

هب ات  مینک  یم  لش  ار  خرچ  هب  طوبرم  یاه  چیپ خرچ  راچآ  طسوت  دیارپ  ولج  تنل  ضیوعت  زا  یدعب  هلحرم  رد   ۲
.دنوش زاب  دعب  هلحرم  رد  یتحار 

یچیپ یاه  کج زا  هک  یتروص  رد  .دیهد  یم رارق  وردوخ  یساش  یاه  هبل ای  یساش  لحم  رد  ار  کج  سپس   ۳
ریز دینک  یعس  دشاب و  هتفرگ  رارق  یبیش  نودب  لحم  رد  امتح  وردوخ  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دینک  یم  هدافتسا 

.دیهد رارق  دراد  هگن  ار  نیشام  نزو  دناوتب  هک  یمسج  ره  ای  یرجآ  ای  کرخ  وردوخ 

( دیرادن هگن  وردوخ  ریگلگ  رد  ار  ناترس  زگره  هک  دینک  هجوت   ) دینک ادج  ار  لیبموتا  خرچ   ۴

رت تحار  دیناوتب  ات  دنیاخرچب  دیتسه  دیارپ  یولج  تنل  ضیوعت  لاح  رد  هک  یتمس  نآ  هب  ار  لیبموتا  نامرف   ۵
مرها زمرت  تنل  خرچ و  کسید  نیبام  ار  نآ  ملق  ای  وسود  یتشوگ  چیپ  اب  دعب  دیهد  ماجنا  ار  زمرت  تنل  ضیوعت 

.دیهد راشف  بقع  هب  یرادقم  ار  زمرت  تنل  دینک و 

یسررب اب  ات  میدرک  هیهت  دیارپ  زمرت  تنل  نیرتهب  ناونع  اب  ار  یا  هلاقم  امش  یارب  کدیرهش  هیریرحت  رد  ام 
بسانم شناد  اب  هدرک و  ادیپ  ییانشآ  دیارپ  زمرت  تنل  نیرتهب  اب  دیارپ  زمرت  تنل  دیرخ  رد  مهم  لماوع  عاونا 

دینک دیرخ  هب  مادقا 

دیارپ زمرت  تنل  نیرتهب 

زمرت تنل  ندرک  زاب 
هک نآ  میپ  هرفح  زا  ار  زمرت  تنل  راخ  وسود  یتشوگ  چیپ  زا  هدافتسا  اب  دیارپ  ولج  تنل  ضیوعت  زا  یدعب  هلحرم  رد 

زمرت تنل  ربیلاک  یور  زا  ار  نآ  هک  دنتسه  کچوک  یا  هلیم  لکش  هب  میپ   2  ) مینک یم زاب  تسه  زمرت  تنل  یور  رب 
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دیارپ ولج  تنل  ضیوعت 

(. مینک یم دازآ 

دیارپ زمرت  تنل  ضیوعت 

.تسا یسیلگنا  نابز   M فرح لکش  هب  هک  مینک  یم  دازآ  میپ  ندیشک  نوریب  زا  سپ  زین  ار  یدعب  راخ 

لخاد یوس  هب  ار  زمرت  تنل  میهد و  یم له  بقع  تمس  هب  ار  زمرت  ردنلیس  وسود  یتشوگ  چیپ  زا  هدافتسا  اب 
تنل مینک و  یم مرها  نوریب  یوس  هب  ار  زمرت  تنل  ربیلاک  وسود  یتشوگ  چیپ  زا  هدافتسا  اب  سپس  میشک  یم

مینک یم دازآ  زین  ار  مود  زمرت 

یتخس هب  دوخ  لحم  رد  زمرت  تنل  ربیلاک  هک  یتروص  رد  هتکن :
زا هدافتسا  اب  دیارپ  ولج  تنل  ضیوعت  روظنم  هب  دش  یم اجباج 

شوب رب  دینک و  یلاخ  ار  زمرت  نغور  نزخم  زا  یمک  گنرس 
ژاپریگ ات  دینک  ییابیکش  یمک  نآ  زا  سپ  دینزب  زمرت  تنل  ربیلاک 

هدافتسا اب  یمارآ  هب  سپس  دوش  فرطرب  ربیلاک  یگدز  گنز  و 
ولج و ار  زمرت  تنل  ربیلاک  شکچو  وس و  ود  یتشوگ  چیپ  زا 

.ددرگ دازآ  ات  دینک  بقع 

دیارپ ولج  تنل  دیرخ 
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زمرت تنل 

دیارپ تنل 

خرچ کسید  یسررب 
هبل تماخض  نازیم  ای  طوطخ و  نتشاد  رظن  زا  ار  خرچ  کسید  دیارپ  ولج  تنل  ضیوعت  زا  هلحرم  نیا  رد 

نینچمه دینزب و  زین  سریگ  اهریگدرگ  ریز  رد  دیدز  نغور  هک  یلحم  هب  دینک و  یسررب  کسید  تماخضو 
.دیهد ماجنا  امتح  ار  راک  نیا  دوب  اهنآ  ضیوعت  هب  زاین  رگا  دینک و  یسررب  یگراپ  رظن  زا  ار  اهریگ  درگ

روظنم هب  هک  دراد  دوجو  یکشفک  ددع  کی  لخاد  یوس  زا  دتفا  یم  زمرت  تنل  هک  یلحم  رد  زمرت  تنل  نییاپ  رد 
.دیهد رارق  دوخ  لحم  رد  ار  اهنآ  دینک  شالت  تسا  ددع  ود  زین  نآ  دادعت  دشاب و  یم زمرت  تنل  یقل  ندرک  فرطرب 

تنل ندز  اج 
نآ 4 دادعت  هک  تسا  دیدج  زمرت  تنل  بصن  هب  تبون  دیارپ  ولج  تنل  ضیوعت  زا  هدش  رکذ  لحارم  مامتا  زا  سپ 

دوش یم بصن  ددع  ود  وس  ره  رد  یترابع  هب  تسا  ددع 

تسا دوجوم  نآ  یور  رب  ینهآ  راخ  ددع  کی  هک  یزمرت  تنل 
ندیسر نایاپ  هب  ماگنه  رد  رادشه  داجیا  روظنم  هب  راخ  نیا  )

خرچ کسید  اب  راخ  نیا  هک  تروص  نیا  هب  تسا  زمرت  تنل 
دوشیم بصن  نییاپ  لخاد و  یوس  هب  دنک ) یم  رارقرب  لاصتا 

هب مادقا  هدرک و  مرها  لخاد  فرط  رد  ار  زمرت  تنل  ربیلاک  هک 
.مینک یم  زمرت  تنل  ندز  اج 

دشاب دیاب  نوریب  تمس  هب  دراد  فاص  حطس  هک  یزمرت  تنل 
رد لیتسا  قرو  ددع  ود  دینک  یم  دازآ  ار  اه  زمرت  تنل  یتقو 
تنل یقل  ندرک  فرطرب  روظنم  هب  هک  تسا  زمرت  تنل  تشپ 
ناکما تروص  رد  زمرت  تنل  ندز  اج  ماگنه  رد  دشاب ، یم زمرت 
ریذپ ناکما  مه  رگا  دیهد  رارق  دوخ  یاج  رد  زین  ار  اه  قرو نیا 

.درادن یلکشم  دوبن 
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تنل ربیلاک  یور  زا  ار  نآ  هب  طوبرم  میپ  هتشاذگ و  الاب  فرط  هب  ار  تسا  هرفح  یاراد د  هک  یرنف  راخ  سپس 
ود هک  ار  یرنف  راخ  مود و  میپ  سپس  دشاب ، لخاد  هب  نوریب  فرط  زا  یتسیاب  هک  میهد  یم ربع  راخ  زمرت و 

میهد یم  روبع  اه  میپ  نییاپ  هرفج  ود  زا  ار  دراد  ار  یجک  تمس 

اهراخ یور  رد  ار  یگتسکش  امتح  دیریگ و  هرهب  تسدربنا  رازبا  زا  یتسیاب  مود  میپ  یور  راخ  ندز  اج  رروظنم  هب 
.دینک یسررب 

یسررب و ناکما  زیزع  نایرتشم  هب  دیارپ  زمرت  تنل  عاونا  هئزا  اب  ات  تسا  رختفم  کدیرهش  یتنرتنیا  هاگشورف 
بسانم زمرت  تنل  هدرک و  هعجارم  ام  هاگشورف  هب  تس  یفاک دهد ، دوخ  دیرخ  زا  شیپ  ار  لوصحم  باختنا 

.هدرک نآ  بصن  هب  مادقا  هلاقم  نیا  زا  هدافتسا  اب  هدیرخ و  ار  دوخ 

هتکن
دیهد و راشف  ار  زمرت  لادپ  راب  نیدنچ  امتح  دیارپ  ولج  تنل  ضیوعت  هب  طوبرم  لحارم  مامتا  زا  سپ  مهم :  هتکن 

.دینک تکرح  هب  مادقا  نآ  زا  دعب 

دیارپ تنل  ضیوعت  مدق  هب  مدق  شزومآ 
یارب ناونع  نیمه  اب  زین  ار  هلحرم ) هب  هلحرم  ریواصت   ) یرگید یریوصت  هلاقم  ام  شزومآ  نیا  رتهب  کرد  یارب 

.دیوش انشآ  دیارپ  ولج  تنل  ضیوعت  اب  وحن  نیرتهب  هب  دیناوتب  ات  میدرک  هیهت  امش 

دیارپ بقع  تنل  ضیوعت 
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ضیوعت هدرک و  عوجر  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  یریوصت  هلاقم  هب  دیارپ  بقع  تنل  ضیوعت  شزومآ  تهج  رد 
یوئدیو یاشامت  هعلاطم و  هقیقد  نیدنچ  فرص  اب  اهنت  هدید و  شزومآ  دیارپ  یوس  ود  ره  رد  ار  زمرت  تنل 

.دیهد ماجنا  یناسآ  هب  ار  رما  نیا  ام  یریوصت 

دیراذگب نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  هاگید 
لاحشوخ کدیرهش  تیاسبو  هیریرحت  رد  ام  دیارپ ، یوردوخ  دروم  رد  دوخ  ینف  شناد  نازیم  هبرجت و  هب  هجوت  اب 
کدیرهش نیربراک  ام و  اب  ار  دوخ  هبرجت  میونشب ، نآ  ینف  حطس  هلاقم و  نیا  دروم  رد  ار  امش  تارظن  میوش  یم

.دیراذگب نایم  رد 

ناتسود اب  ار  هلاقم  نیا  نییاپ  رد  هدش  جرد  یعامتجا  یاه  هکبش نوکیآ  زا  هدافتسا  اب  دیناوت  یم امش  نینچمه 
.دیراذگب کارتشا  هب  دوخ 

1201 دیارپ : ولج  تنل  ضیوعت  یریوصت  هلاقم  تاملک  دادعت 
هملک

www.wikipedia.com عبنم :
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