
دیارپ زمرت  تنل 
/shahryadak.com/brake-pads-of-pride

یرضخا ایروپ   

ضوع عقوم  هب  یتسیاب  دراد و  یرتشیب  یگدیسر  هب  زاین  وردوخ  یاه  شخب هیقب  اب  هسیاقم  رد  زمرت  تنل 
تسا امش  بسانم  هک  یتنل  دیناوت  یم امش  تسا ، یددعتم  یاهدنرب  اه و  لدم  لماش  دیارپ  زمرت  تنل  .دوش 

امش زاین  هب  هجوت  اب  زمرت  تنل  دیرخ  یارب  یلماک  یامنهار  امش  یارب  هتشون  نیا  رد  .دینک  یرادیرخ  یسررب  اب  ار 
هاگشورف قیرط  زا  دینک و  باختنا  ار  دیارپ  زمرت  تنل  نیرتهب  اهدنرب  نیا  یسررب  اب  دیناوت  یم امش  .تسا 

.دینک دیرخ  هب  مادقا  کدیرهش 

ار هعطق  نآ  ضیوعت  ای  یگدیسر و  هب  جایتحا  وردوخ  یکدی  تاعطق  زا  یضعب  نامز , رذگ  وردوخ و  زا  هدافتسا  اب 
تنل وردوخ  یفرصم  مزاول  نیرتمهم  زا  .دیا  هدینش  ار  وردوخ  یفرصم  مزاول  هملک  زین  امش  امتح  .دنراد 

هطبار وردوخ  تینما  اب  وردوخ  یریگزمرت  هناماس  هک  اریز  دریگ ، رارق  تیمها  دروم  یتسیاب  دشاب و  یم زمرت 
.دراد میقتسم 

وردوخ زمرت  متسیس  هچخیرات  اب  ییانشآ 
دیلوت یاهدنرب  دیارپ و  زمرت  متسیس  یسررب  زا  لبق  ات  میا  هدرک  هیهت  امش  یارب  ار  ییوئدیو  کدیرهش  رد  ام 

.دیسانشب ار  نآ  عاونا  دیوش و  انشآ  اهوردوخ  زمرت  متسیس  هچخیرات  اب  دیارپ  زمرت  تنل  هدننک 
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دیارپ زمرت  تنل  نیرتهب  دیرخ 
وردوخ خرچ  رد  کاکحطصا  داجیا  اب  هک  دشاب  یم یریگزمرت  متسیس  زا  یتیمها  اب  تمسق  دیارپ  زمرت  تنل 

یاه تراسخ داجیا  ثعاب  اه  تنل هب  ندرکن  یگدیسر  .دوش  یم وردوخ  فقوت  تعرس و  ندمآ  نییاپ  بجوم 
.دوش یم تالکشم  ریاس  گنیر  یگدروخ  فداصت ، دننام  یددعتم 

ناگدنشورف اهدنرب و  یمامت  .دنتسه  دیارپ  زمرت  تنل  نیرتهب  دیرخ  یوج  تسج و  رد  نارادیرخ  هک  تسا  حضاو 
یاه دنرب  اب  یتسیاب  هک  دنتسه  نارادیرخ  نیا  یلو  دنراد ، رایتخا  رد  ار  دیارپ  زمرت  تنل  نیرتهب  هک  دنرواب  نیا  رب 
ریثات زمرت  تنل  رمع  رد  هک  یدراوم  اب  یتسیاب  دیرخ  هب  مادقا  زا  شیپ  .دنشاب  انشآ  اهنآ  یفیک  حطس  فلتخم و 

.دیوش انشآ  دنراد  میقتسم 

تنل نیرتهب  باختنا 
: دنتسه ریز  دراوم  لماش  تاکن  نیا  زا  یضعب  هک  دراد ؛ یگتسب  یددعتم  تاکن  هب  باختنا  نیا 

یناتسهوک قطانم  رد  وردوخ  زا  هدافتسا 
هقطنم یاوهو  بآ 

بآ یاه  هلاچ اب  ندش  ور  هب ور 
راب لمح  روظنم  هب  وردوخ  زا  هدافتسا 

امش ددرت  یکیفارت  یوگلا 

دیارپ زمرت  تنل  نیرتهب  دیرخ 

ضیوعت ماگنه  مهم  هتکن 
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زج هب  یدرف  رگا  دینک و  یسررب  ار  یریگزمرت  متسیس  فلتخم  تاعطق  دیارپ  زمرت  تنل  ندرک  ضوع  نامز  رد 
ار امش  وردوخ  یریگزمرت  متسیس  تاعطق  ات  دینک  تساوخرد  درف  نآ  زا  دنک ، یم تنل  ضیوعت  هب  مادقا  امش 

.تسین کالم  بسانم , یریگزمرت  روظنم  هب  اه  تنل ندوب  ملاس  طقف  .دنک  کچ 

نوچ .دیئامن  لصاح  نانیمطا  یریگزمرت  متسیس  تاعطق  ریاس  اهروتور و  مارد و  ندوب  ملاس  زا  یتسیاب  امش 
لالتخا راچد  متسیس  یمامت  دنکن ، راک  تسرد  زا  یتمسق  هچنانچ  تسا  ریگدکی  هب  هتسباو  یریگزمرت  متسیس 

.ددرگ ضیوعت  زمرت  عیام  یتسیاب  تنل  ضیوعت  ماگنه  رد  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  دروم  نیا  .دوش و  یم

دیارپ رد  ولج  یاهزمرت  بقع و  یاهزمرت 
یاه خرچ  رد  هک  یزمرت  تنل  .دشاب  یم توافتم  رگیدکی  اب  دیارپ  بقع  زمرت  تنل  ولج و  خرچ  رد  دیارپ  زمرت  تنل 

تسا هدش  هتخاس  تسا ، ریگرد  ولج  یاه  کیتسال  اب  هک  یفاص  یکسید  هحفص  زا  دوش ، یم هتفرگ  راکب  ییولج 
بقع روحم  یور  هدش ، هتفرگراکب  یاه  کشفک یلو  .دنمان  یم یکسید  زمرت  ار  زمرت  یاه  تنل  زا  هنوگ  نیا  هک 

.تسا هتفرگ  رارق  دنتسه ، راوس  نآ  یور  اه  خرچ هک  هساک  کی  نورد 

یراوس یاهوردوخ  بقع  روحم  رد  ارثکا  یا  هساک  یاهزمرت  .دنمان  یم یا  هساک یاهزمرت  ار  اهزمرت  زا  هنوگ  نیا 
ریمعت دنتسه و  رادروخرب  یرایسب  کچوک  تاعطق  زا  یا  هساک یاهزمرت  .دنوش  یم هتفرگ  راکب  اه  نویماک و 

متسیس دراد و  ار  یرتمک  هنیزه  یا  هساک  یاه  زمرت  دیلوت  اما  تسا ، رتراوشد  زین  یا  هساک  یاهزمرت  ضیوعت  و 
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.دنک یم هدافتسا  یکسید  یاهزمرت  اب  هسیاقم  رد  یا  هداس

یناریا دیارپ  زمرت  تنل 

PGS تنل
هدش هتخانش  تیفیک  اب  یزمرت  تنل  ناونع  هب  نامروشک  رد  هک  تساهتدم   PGS رهپس هعطق  نایسراپ  زمرت  تنل 

نیگنس کبس و  یاه  وردوخ  عاونا  رد  هدافتسا  روظنم  هب  زمرت  تنل  دیلوت  اب  رهپس  هعطق  نایسراپ  تکرش  .تسا 
اب دناوتب  ات  هتشاد ، نایرتشم  هب  تیفیک  اب  تالوصحم  هئارا  یارب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  یجراخ  هچ  یناریا و  هچ 
تسا هدوب  دنرب  نیا  تادیلوت  نیلوا  هلمج  زا   PGS دیارپ زمرت  تنل  .دشاب  هتشاد  تباقر  یجراخ  یلخاد و  نابیقر 

.تسا رادروخرب  یرتهب  تیفیک  زا  دیارپ  یاهزمرت  تنل  ریاس  هب  تبسن  هک 

ورجاپ تنل 
رد تالوصحم  ریاس  اب  تباقر  رد  هک  تسا  بسانم  تیفیک  اب  یلخاد  تادیلوت  هلمج  زا  هعطق  ورجاپ  زمرت  تنل 

.دشاب هتشاد  تسد  رد  ار  رازاب  زا  یریثک  مهس  لآ  هدیا تیفیک  هئارا  اب  تسا  هتسناوت  یلخاد  یاهرازاب 

سراپ تنل 
هب مادقا  لاس 1375  زا  هک  دشاب  یم نامروشک  رد  تنل  هدننکدیلوت  نیرتگرزب  نیلوا و  سراپ  زمرت  تنل  هعومجم 

دوجوم یاه  درادناتسا  ینمیا و  لوصا  متشاد  رظن  رد  اب  تسا و  هدرک  دوخ  تادیلوت  زا  ار  تسبزآ  هدام  فذح 
.دراد اه  خرچ  کسید  دننام  دیارپ  زمرت  متسیس  تاعطق  ریاس  رب  ار  یمک  رایسب  یبیرخت  راثآ 
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یجراخ دیارپ  زمرت  تنل  عاونا 

Gold تنل  
دننام یمس  برخم و  داوم  زا  نآ  دیلوت  رد  هک  تسا  نامروشک  رد  دیارپ  یا  هرک تنل  نیرتهب  دلگ  زمرت  تنل 

تادیلوت رد  نینچمه  ناریا و  رد  نهآ ، مشپ  زا  دافتسا ه  مدع  تیفیک و  لیلد  هب  .ددرگ  یمن هدافتسا  تسبزآ 
.دنرب یم هرهب  دنرب  نیا  زا  زین  ینپاژ  نازاسوردوخ 

تیفیک اب  یا  هرک  یاهوردوخ  رد  یریگراکب  روظنم  هب  ناریا  رد  هک  تسا  یدایز  تدم  دلگ  دیارپ  ولج  زمرت  تنل 
.ددرگ یم عیزوت  یلاع 

ABS متسیس اب  راگزاس  دایز و  یریگرد  حطس  اب  تسبزآ  نودب  یسم و  یزلف  هیاپ  اب  دلگ  هعومجم  تادیلوت 
دیارپ اپیاس 111 و  اپیاس 151 ، اپیاس 141 ، اپیاس 132 ، اپیاس 131 ، لماش  یرس 100  ابص  میسن  دیارپ  یوردوخ 

.تسا تناو 
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: کارتشا تهج  هلاقم  نیا  هاتوک  یاه  کنیل

SECO تنل
کدی اپیاس  تکرش  شرافس  هب  یبونج  هرک  وکس  هعومجم  تخاس  تقیقح  رد  کدی  اپیاس  دیارپ  زمرت  تنل 

.دشاب یم

DINATECH یا هرک  تنل 
: تسا ریز  تایصوصخ  لماش  هک  تسا  دیارپ  زمرت  تنل  دیلوت  رد  یا  هرک  ربتعم  یاهدنرب  هلمج  زا  زین  کتانید 

مرن یوق و  یریگزمرت   .1
ندیشک توس  لکشم  نودب   .2
تنل یوب  ندش  دنلب  نودب   .3

فلتخم ییاوه  بآ و  طیارش  رد  راوتسا  ریذپان و  رییغت   .4
هیالدنچ تخاس  یژولونکت  لماش  یا  هفرح  یحارط   .5

نیگنس تازلف  زا  یراع  تسبزآ و  هدام  نودب   .6
تسیز طیحم  راد  تسود   .7

HIC تنل
هزوح رد  تیلاعف  لاح  رد  نازاس  وردوخ  یاهدرادناتسا  اب  بسانتم  وردوخ  یکدی  تاعطق  دیلوت  اب   HIC زمرت تنل 

ینیئزت تاعطق  یریگزمرت ، متسیس  قیلعت ، متسیس  یناسر ، تخوس  متسیس  وردوخ ، یروتوم  تاعطق  یاه 
رد دراوم  ریاس  و  هندب ، تاعطق  وردوخ ، هدننک  کنخ  متسیس  یقرب ، یاه  متسیس  تردق ، لاقتنا  متسیس  وردوخ ،

.تسا ناریا  رازاب  رد  تیفیک  اب  دیارپ  زمرت  تنل  هئارا  لاح 
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ویک یاه  تنل 
زا هکلب  تساراد  ار  یبسانم  تمیق  اب  اهنت  هن  دشاب و  یم نیش  گناس  یناپمک  تالوصحم  زا  ( Hi-Q  ) ویک یاه  تنل 

هیقب هک  دشاب  یم زمرت  تنل  ناگدنزاس  نیرتگرزب  زا  یکی  نیش  گناس  هناخراک  .درب  یم هرهب  زین  یبوخ  تیفیک 
هدش لیکشت  یرایسب  یاه  هعومجمریز زا  تکرش  نیا  .دنک  یم دیلوت  زین  ار  زمرت  متسیس  اب  طوبرم  یاه  تمسق

.دشاب یم دوجوم  ایلارتسا و …  دنه ، اکیرمآ ، هلمج  زا  یفلتخم  یاهروشک  رد  یناپمک  نیا  یاه  هبعش و 

هعلاطم هقیقد  دنچ  اب  اهنت  هک  میا  هدومن هیهت  امش  یارب  ار  ازجم  یا  هلاقم  ام  دنرب  عون  نیا  زا  رتشیب  یهاگآ  یارب 
.دیوش انشآ  دنرب  نیا  تالوصحم  دنرب و  نیا  اب  لماک  روط  هب  دیناوت  یم

ویک یاه  تنل 
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؟ تسیچ دیارپ  زمرت  تنل  نیرتهب 
نیا زا  یکی  باختنا  هب  تبون  میدش  انشآ  دیارپ  زمرت  تنل  هدنزاس  یجراخ  یلخاد  سانشرس  یاهدنرب  اب  هک  لاح 

دروم رد  دیناونب  ات  میا  هدرک  هیهت  امش  یارب  ار  ازجم  هلاقم  ام  .دشاب  یم نامیوردوخ  رد  هدافتسا  تهج  اهدنرب 
.دینک نآ  بصن  دیرخ و  هب  مادقا  دینک و  یریگ  میمصت  رتهب  دیارپ  زمرت  تنل  نیرتهب 

دیرخ تردق  هجدوب و  رظن  زا  ات  میا  هدرک  هسیاقم  رگیدکدی  اب  ار  اهدنرب  نیا  تمیق  رگید  یا  هلاقم  رد  نینچمه 
هلاقم هب  دیناوت  یم امش  ریز  یاه  همکد زا  هدافتسا  اب  .دینک  ذاختا  دیرخ  زا  شیپ  ار  میمصت  نیرتهب  دیناوتب  زین  دوخ 

دینک عوجر  دوخ  هاوخلد 

دیسیونب نارگید  یارب  ار  دوخ  هبرجت 
ات هدش  ثعاب  هدافتسا  هبرجت  نیا  دیا و  هدرک  دوخ  دیارپ  یارب  زمرت  تنل  دیرخ  هب  مادقا  نونکات  زین  امش  امتح 

.دیهد هیجرت  اهدنرب  ریاس  هب  ار  لوصحم  نیا  هدنزاس  یاهدنرب  زا  یخرب  امش 

دروم یاهزمرت  تنل  دنناوتب  یگمه  ات  .دیراذگب  نایم  رد  کدیرهش  تیاسبو  ناربراک  ام و  اب  ار  دوخ  هبرجت 
.دننک یرادیرخ  ار  تیفیک  نانیمطا و 

ناتسود اب  ار  هلاقم  نیا  هحفص ، نیا  نییاپ  رد  یعامتجا  یاه  هکبش  یاه  همکد قرط  زا  دیناوت  یم امش  نینچمه 
.دیراذگب کارتشا  هب  دوخ 

en.wikipedia.org عبنم :
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