
راتسکت تنل 
shahryadak.com/textar-brake-pad

یرضخا ایروپ  طسوت   هدش  لاسرا 

 , ینمیا رثکادح  یزاس ,  هدابپ  رد  هجوت  زمرت و  طخ  یژولونکت  زا  هدافتسا  اب  ( Textar Brake Pad  ) راتسکت تنل 
نیا تیلاعف  لاس  زا 100  شیب  رد  راتسکت  زمرت  تنل  راک  شور  نیا  دنک .  یم مهارف  ار  یتحار  درکلمع و 
راتسکت زمرت  تنل  هک  تساه  تیصوصخ  نیمه  لیلد  هب  تسا .  هدوب  زمرت  تنل  تخاس  هزوح  رد  هعومجم 

 . تسا ملاع  رد  نایرتشم  یارب  دامتعا  لباق  هدننکدیلوت  کی  ناکامک 

تنل تخاس  هزوح  رد  یوسنارف  یزاس  نیشام  یاه  تکرش  اب  دادرارق  نتشاد  لیلد  هب  زمرت  تنل  نیا  روطنیمه 
کرام نیا  زا  مه  ناریا  روشک رد  هک  دراد  تیلاعف  مه  نئورتیس  وژپ و  لثم  یوسنارف  یاه  لیبموتا  یارب  زمرت , 

 . دنیامن یم  یریگراک  هب  یلخاد  یاه  لیبموتا  یارب  تنل 

یاراد یاهدنرب  زا  راتسکت  دومن .  هراشا  مه  دیارپ  زمرت  تنل  هب  ناوت  یم نینچ  مه راتسکت  تالوصحم  رگید  زا 
.دهد یم هئارا  ار  دوخ  تالوصحم  اه  نیشام  رثکا  یارب  هک  تسا  زمرت  تنل  مسر  مسا و 

راتسکت زمرت  تنل  رتشیب  تخانش 
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 , هنیزه تقو و  ندنارذگ  رب  هوالع  نآ  دیرخ  هک  هدش  لیدبت  یصصخت  امامت  ییالاک  هب  وردوخ ,  زمرت  تنل  هزورما 
کی زا  الاب  تیفیک  رابتعا و  یاراد  یاهدنرب  اب  صاخشا  تخانش  مدع  اهدنرب و  عونت  دشابیم .  مه  صصخت  دنمزاین 

هدیچیپ رایسب  ار  سنج  نیا  دیرخ  رگید  ییوس  زا  نآ  یبلقت  اه  دروم  زا  لانیجروا  یاه  تنل  ییاسانش  مدع  وس و 
جراخم زمرت ,  تنل  تمیق  زا  یفاک  شناد  مدع  لیلد  هب  صاخشا  هک  هدمآ  شیپ  ررکم  روط  هب  تسا .  هدومن 

.دنا هدیدرگ  لمحتم  لوصحم  نیا  دیرخ  تهج  فازگ 

اب گنهامه  هراومه  هراب ,  نیارد  هدوب و  یصاخ  تیفیک و  هدنراد  راتسکت  یاهزمرت  تنل  لیبموتا ,  تعنص  رد 
ورشیپ و هراومه  ملاع  رد  وردوخ  یکدی  تاعطق  رازاب  رد  راتسکت  کرام  تسا .  هدوب  زمرت  تنل  تخاس  یژولونکت 

زا رتشیب  تیارد  یارب  .تسا  هتشاد  زکرمت  یریگزمرت  رد  رتشیب  یگدوسآ  ینمیا و  تیفیک ,  رب  هراومه  هدوب و 
 . دینک عوجر  Textar دنرب نیا  امنرات  هب  حرطم  کرام  نیا  قباوس  لمع و 

راتسکت زمرت  تنل  تایصوصخ 
ناملآ روشک  تخاس 

دایز تیفیک 
زمرت تنل  یادص  نودب 

راتسکت تنل  هچخیرات 
دیلوت دوش .  یم هدافتسا  اه  نویماک  یراوس و  یاه  ودروخ  یاه  لدم  رد  لومعم  روط  هب  هک  راتسکت  زمرت  تنل 
تخاس هسنارف  رد  تنل  هدنزاس  یاه  هاگراک  زا  یکی رد  هک  تسه   TMD Friction مسا اب  یناملآ  تکرش  کی 

اپورا هیداحتا  یلک  تروص  هب  داجیا ، تخاس و  متیروگلا  نیا  دوش .  یم  رداص  ناریا  روشک هب  اج  نآ  زا  دوش و  یم 
دوجو یروشک  کی  رد  ییاپورا )  هعطق (  کی  تیمها  اب  حارط  یاه  تکرش  اه و  هاگراک  هک  دشاب  یم کیناگرا 

هک دهدب  ار  اهروشک  رگید  رد  تکرش  هدنیامن  هب  ار  هعطق  نآ  تارداص  داجیا و  زاوج  نیمزرس  نآ  دشاب و  هتشاد 
 . تسا هدش  هدافتسا  متیروگلا  نیا  زمرت  تنل  کرام  نیا  تخاس  رد  یوسنارف  یناملآ و  تنل  صوصخ  رد 

اب هسنارف  وژپ  یناپمک  ییوردوخ  داددارق  ببس  هب  یسمش  ههد 80  رخآ  ات  ( TEXTAR  ) یلصا راتسکت  تنل 
ههد 90 زاغآ  رد  دش .  یم دراو  ناریا  روشک  هب  هسنارف  کرام  اب  ناریا , نورد  یزاس  لیبموتا  یاه  هعومجم 
تنل نیا  تخاس  سنسیال  ناملآ  راتسکت  تکرش  اب  یتامهافت  یط  یناریا  یزاس  هعطق  تکرش  کی  یسمش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزاسوردوخ  میت  یساسا  هدننک  نیمات  ناونع  تحت  درک و  تفایردروشک  رد  ار  زمرت 

 . درک لمع  هب  زاغآ  راتسکت  زمرت  تنل  یروآرف  هب  تبسن 

ار هسنارف  رد  هدش  تخاس   ( TEXTAR زمرت (  تنل  هراومه  زمرت  تنل  دیرخ  ماگنه  هک  یطیارش رد  بیترت  نیدب 
یاه تنل  نیا  امومع  هک  دینادب  یتسیاب  دیراد ,  کش  ناریا  رد  نآ  ندش  گیفناک  لیلد  هب  اما  دینکیم  باختنا 

هک نیا  ای  دنا و  هدیدرگ  وپد  اه  رابنا  رد  ههد 80  رد  هک  دنشاب  یم  یاه  تنل  نامه  یترابع  هب  ای  هسنارف  تخاس 
 . دنیامن یم  هدافتساءوس  هعومجم  نیا  مان  زا  هک  دنشابیم  یبلقت  تادیلوت 
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یبلقت یاه  تنل زا  راتسکت  تنل  صیخشت  یاه  شور
نونکا اهدیلوت  نیا  دیآیم .  باسح  هب  نیشام  یکدی  تاعطق  رازاب  رد  فرصمرپ  تاعطق  زا  مادک  کی  نیشام  تنل 
هب زمرت  تنل  یبلقت  تاعطق  هدش  ببس  نیمه  هک  دوش  یم  تفای  رازاب  رد  توافتم  یاهدنرب  رد  روفو و  هب 

 . ددرگ یم تفای  مه  و . . .   ( Valeo وئلاو (  راتسکت ,  دننام  یفورعم  یاهدنرب  مان  اب  اسب  هچ  یناوارف و 

یدنب هتسب لعج  هب  هنارهام  ردقنآ  یفرصمرپ ,  تاعطق  نینچ  رازاب  زا  ناگدننک  هدافتساءوس  هتشذگ  یاه  لاس رد 
تخس رایسب  یلصا  یبلقت و  دروم  نتخانش  اضعب  هک  دنزادرپ  یم  یلصا  دنرب  دننامه  هعطق  ندرک  کح  و 

اهزمرت تنل  نیا  هک یا  هنوگ  هب  تسا ;  نآ  ندوب  مرن  درادناتسا ,  زمرت  تنل  کی  تیمها  یاراد  هصخاش  دشاب .  یم
روط هب  وژپ  یاهوردوخ  صوصخلا  یلع  یلخاد  یاهوردوخ  دایز  دیلوت  هب  انتعا  اب  دندرگیم .  کلهتسم  رتمک 

.دریگ یم  تروص  دنمس  هداوناخ  تالوصحم  سراپ و   , ۴۰۵ وژپ هداوناخ  رد  مه  یبلقت  تاعطق  رتشیب  لومعم 

یاراد یاهدنرب  اب  ینیچ  تاعطق  تادراو  دشیم ,  ماجنا  روفو  هب  لبق  یاه  لاس رد  هک  نابلقتم  یاه  لغش  زا  یکی
یبلقت تاعطق  تمیق  نانآ  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  تیلاعف  تسوکاسیا .  یاه  یدنب هتسب رد  نانآ  هضرع  رابتعا و 
تیفیک یب تاعطق  لاح  دنکن .  دیدرتو  کش  رادیرخ  ات  دنتخورف  یم  یلصا  راتسکت  تنل  شزرا  هزادنا  هب  ًاتبسن  ار 

 . تسا هدومن  مهارف  نالالد  یارب  ار  یدایز  دوس 
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راتسکت یکدی  تاعطق 
ناونع تحت  لاس 1913  رد  هک  تسا   TMD Friction مسا هب  یناملآ  یناپمک  کی  هب  قلعتم  الوصا  راتسکت 

نیا درک .  نیمات  یکسید  زمرت  اب  ناملآ  رد  ار  اه  نیشام یلوا  لاس 1961  رد  دش .  سیسات  شورف  یناپمک 
 . تسا هدومن  یرایمه  مه  ینار  نیشام  تاقباسم  زنب و  سدسرم  اب  مه  لاس 1950  هد  رد  تکرش 

یکسید زمرت  هک  یا  هیلقن لیاسو  رد  راتسکت  تسا .  راتسکت  کرام  یکدی  تاعطق  تیقفوم  رگناشن  عوضوم  نیا 
ت.تسا شنیزگ  نیرت  تیفیک اب  نیرت و  هتسیاش  دنتسه  اراد ینبرک  یکیمارس 

راتسکت تنل  تمیق  تسیل 
نآ دیناوت  یم  امش  هک  تسا  یتنل  تادیلوت  نیرت  تیفیک اب  نیرت و  هتسیاش  زا  مادک  کی  راتسکت  یلصا  زمرت  تنل 

رتشیب نونکا  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  هتبلا  دیئامن  یرادیرخ  ناریا  روشک  رد  راتسکت  تنل  یاه  یگدنیامن زا  ار 
روط هب  دنوش و  یم  هضرع  ناملآ » تخاس   » ناونع هب  دوشیم  هضرع  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  هک  یتالوصحم 

نئمطم لماک  روط  هب  بسچرب  ود  ره  تیفیک  زا  هناهب  نیمه  هب  تسا  دوهشم  رتمک  هسنارف  تخاس  الاک  لومعم 
 . دیشاب

تسیل دیناوتب  ات  میا  هدومن  مهارف  امش  یارب  ار  یلودج  کدیرهش  تیاسبو  ناربراک  یتحار  روظنم  هب  همادا  رد 
رازاب و طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  تس  یهیدب .دینک  هدهاشم  لماک  روط  هب  هحفص  نیا  رد  ار  راتسکت  تنل  تمیق 

.دنوش یم یتارییغت  شوختسد  نامز  لوط  رد  زین  اه  تمیق نیا  زرا  ریغتم  یاه  تمیق
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وردوخفیدر عون 
ولج روحم 

( ناموت )
بقع روحم 

( ناموت )

183000248000وژپ 1405

ناسیرآ2 –183000تناو 

213000183000انار3

سراپ4 183000248000وژپ 

183000198000دنمس5

213000228000وژپ 6207

پیت7 وژپ 206 
2

193000213000

233000198000اند8

نروس9 233000198000دنمس 

–203000لا 1090

سارک11  H30213000–

پیت12 وژپ 206 
5

–228000

سراپ تنل  تمیق  تسیل 

ویک یاه  تنل  تمیق  تسیل 

؟ میرخب اجک  زا  ار  هسنارف  لصا  راتسکت  زمرت  تنل 
ورشیپ راتسکت  زمرت  تنل  صوصخلا  یلع  نیشام  تاعطق  تخاس  عوضوم  رد  هک  تسا  لاس  دودح 100  راتسکت 

ولج و روحم  زمرت  تنل  یریگزمرت .  رد  رتشیب  ماود  تیفیک و  ینمیا ,  اب  تسا  ربارب  راتسکت  تنل  دیرخ  دشاب .  یم
 , ونر دنمس ,  وژپ ,  هلمج  زا  دوجوم  یاهوردوخ  زا  زیامتم  لاکشا  یارب  ناریا  روشک رد  العف  راتسکت  بقع  روحم 
هب ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  اهدنرب  نیرت  شورفرپ زا  یکی راتسکت  دنشاب و  یم  رایتخارد  اتویوت و . . .  هشروپ , 

 . دیایم رامش 

یدایز نادنم  هقالع  ایند  رسارس  رد  تسااراد  تنل  داجیا  هیضق  رد  هک  ییالاب  تیفیک  هبرجت و  هب  انتعا  اب  راتسکت 
راک هب  نآ  زا  شیوخ  اه  دیلوت  رد  ملاع  یلصا  یزاس  لیبموتا  یاه  تکرش زا  یمظعا  شخب  هک  یروط  تساراد  ار 

راتسکت کرام  مسا  هب  مه  ینیچ  یبلقت و  یاه  تنل زا  یتوافتم  لاکشا  هک  تسا  رکذ  لباق  اما  دنیامن .  یم  یریگ 
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راتسکت زمرت  تنل  دیهد .  جرخ  هب  ار  یفاک  انتعا  دیرخ  ماگنه  رد  تسیاب  یم  تلع  نیمه  هب  دنسر  یم شورف  هب 
دننام وژپ  یاهوردوخ  هداوناخ  هلمج  زا  نیشام  ناریا  روشک یناپمک  یدیلوت  یاهوردوخ  رد  رتشیب  ناریا ,  روشک رد 

وژپ 405. زمرت  تنل 

راتسکت یکدی  مزاول  عاونا  دیرخ  یامنهار 
تیفیک هدنراد  هراومه  تسا  هدومن  دیلوت  ریخا  نرق  رد  راتسکت  یناپمک  هک  یتالوصحم  یکدی و  تاعطق 

یکدی تاعطق  هب   ePad مان اب  یدیدج  یروانف  لاس 2011  رد  هسسوم  نیا  تسا .  هدوب  یتباث  صوصخم و 
هک دراد  دصق  راتسکت  یکدی  تاعطق  یناپمک  دش .  یم  لیبموتا  رد  رت  تحار یریگ  زمرت  ببس  هک  دوزفا  لیبموتا 

 . دنیامن داجیا  ار  اه  ادص نیرتمک  دنشاب و  کبس  ینزو  هدنراد  هک  دیامن  داجیا  ییاه  یکدی تاعطق  مه  یتآ  رد 

رایتخا رد  دنک و  یم  دیلوت  راتسکت  کرام  هک  یکدی  تاعطق  یاه  هنوگ  نیرتمهم  هلمج  زا  راتسکت  تنل  رب  هوالع 
هک دنک  یم دیلوت  زین  ار  یرگید  تاعطق  راتسکت  یناپمک  دریگ  یم  رارق  نزو  نیگنس  یراوس و  یاهوردوخ  عاونا 

 : دومن هراشاریز  تادیلوت  هب  ناوت  یم

هدننک کنخ  همست  مانید و  همست  میات ، همست  لثم  همست  فلتخم  لاکشا 
هحفص کسید و 

 … ( کسید و تنل ,  زمرت (  متسیس 
اه هلول اه و  گنلیش اه ,  روسنس

دمن هساک  رشاو و  گنیروا , 
اه ریگدرگ
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راتسکت زمرت  نغور 
یروحم تاعطق  سولپ و 

سکبریگ
رنف یرای  یدنبولج و 

نوتسیپ هقلح و  ردنلیسرس , 

ناریا رد  لصا  راتسکت  زمرت  تنل  یگدنیامن 
یاه یگدنیامن موبوزرم  رسارس  رد  نونکا  ناریا ,  روشک  رد  راتسکت  تاعطق  تادیلوت  یالاب  فرصم  هب  تقد  اب 

نیا زا  یکی هب  هدروآرف  ندوب  بوغرم  تیفیک و  زا  نانیمطا  یارب  دیناوتیم  امش  هک  دشاب  یم دوجوم  نآ 
.دینک دیرخ  دامن  - یا یاراد  ربتعم و  یاه  تیاس زا  یتنرتنیا  دیرخ  شور  هب  ای  دینک  عوجر  اه  یگدنیامن

راتسکت یلصا  تنل  صیخشت  یامنهار 
تیهام ترارح  هجرد  رییغت  اب  تسا , اراد  ار  ییالاب  کاکطصا  بیرض  هک  رما  نیدب  تقد  اب  راتسکت  زمرت  تنل 
یارب .دزاس  یمن طخ  زمرت  کسید  یور  رب  تسا و  تفس  یگدییاس  لباقمرد  دهد ,  یمن تسد  زا  ار  شیوخ 

رب هوالع  نیا  هک تساراد  ندرک  زمرت  ماگنه  رد  ار  یبوخ  دایز  ییاریگ  تسا و  بولطم  ینالوط  یاه  تفاسم
 . دیامنیم ییوج  هفرص  یهجوت  لباق  هزادنا  هب  مه  اه  هنیزه رد  نانیشنرس  ناج  زا  تظافح 

هسنارف راتسکت  تمیق 
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نوگانوگ دریگ  یم  راک  هب  ار  هعطق  نیا  هک یا  هلیسو نآ و  دربراک  لوصحم و  عون  هب  هتسب  تادیلوت  نیا  تمیق 
رد اه  نغور کسید و  تنل ، دننام  یتالوصحم  یارب  لصا  راتسکت  یکدی  مزاول  تمیق  لکروط  هب  اما  .دشاب  یم

.تسا ناموت  رازه  ات 500  هدودحم 100 

راتسکت تادیلوت  زا  هدافتسا  یایازم 
زا دصرد  مارد و 50  یاهزمرت  اب  هیلقن  لیاسو  ییاپورا ,  نازاس  لیبموتا  زا  دصرد  یراجت 70  یاهوردوخ  شخب  رد 
ار ژاتنوم  طوطخ  ناشیدیلوت  یاه  لیبموتا  رد  دنشابیم  یکسید  یاهزمرت  هدنراد  نانآ  یاه  نیشام  هک  ییاهتکرش 

 . دنیامن یم  رپ  هسسوم  نیا  تادیلوت  اب 

اقترا یاتسار  رد  العف   Textar یکاکطصا اه  لوصحم  شرتسگ  هعسوت و  هیلقن و  لیاسو  یسدنهم  دنیآرف 
رتنییاپ و رابغ  درگ و  ببس  راتسکت  زمرت  نغور  راتسکت و  تنل  ریظن  یتالوصحم  تسا .  تسیز  طیحم  اب  شزاس 

مه ار  نیشام  تخوس  فرصم  ساسا  نیارب  دوش .  یم زین  اهنآ  ندوب  کبس  ثعاب  هک  دنوشیم ,  یرتمک  یادص 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  راتسکت  یکدی  تاعطق  یایازم  هلمج  زا  دنهد .  یم  شهاک 

یریگزمرت رد  یتحار   .1
زیون ادص و  یگدولآ و  نیرتمک   .2
تاعطق زا  یگرزب  فیط  تخاس   .3

تاعطق ناسآ  تالاصتا   .4
رابغ درگ و  نیرتمک  اب  تادیلوت  تخاس   .5

کبس فرصم و  مک  تادیلوت   .6
درف هبرصحنم تیفیک  یژولونکت و  فص  رد  ورشیپ   .7

یکدی تاعطق  یالاب  درادناتسا  زا  نانیمطا  بسانم و  ینمیا   .8
بوخ تیفیک  زمرت و  تنل  بسانم  رمع   .9
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راتسکت زمرت  نغور 
یددعتم ییامد  تارییغت  راشف و  تحت  ابلاغ  تسااراد و  ییازسب  ریثات  یریگزمرت  تیفیک  یور  هک  یدراوم  زا 
رطاخ هب  نیشام  تالایس  ریاس  ریظن  مه  راتسکت  زمرت  نغور  تسا .  لیبموتا  زمرت  نغور  دریگ  یم  رارق 

 . ددرگ ضیوعت  یتدم  زا  سپ  یتسیاب  دنکیم  هبرجت  هک  یتارییغت 

تسا هدش هتخانش  کرام  کی  راتسکت  تنل  دننام  لیبموتا  تاعطق  عاونا  تخاس  عوضوم  رد  هک  روطنامه  راتسکت 
اب  ( cc DOT4250 ناملآ (  راتسکت  یلصا  زمرت  نغور  دشاب .  یم ورشیپ  مه  لصا  راتسکت  زمرت  نغور  تخاس  رد 
تسا و رادروخرب یشرب  شنت  لابق  رد  ییالاب  نادنچود  یگداتسیا  زا  تسااراد  هک  ییالاب  هتیزوکسیو  هب  تقد 

 . دور یمن نایم  زا  امد  نتفر  الاب  اب  نآ  هبذاج 

رازاب رد  لصا  راتسکت  زمرت  نغور  تمیق 
توافتم یاهوردوخ  رد  تساراد و  هک  یمجح  هب  انتعا  اب  نآ  تادیلوت  هیقب  لثم  مه  راتسکت  زمرت  نغور  تمیق 

دیرخ لابق  رد  دیوشن  راچان  هک  دیشاب  یبلقت  اهدیلوت  بقارم  یتسیاب  مه  نآ  دیرخ  ی  هنیمز رد  هتبلا  تسا .  ددعتم 
 . دیزادرپب ییالاب  هنیزه  یبلقت  تیفیک و  یب سنج 
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راتسکت زمرت  تنل  تمیق 

؟ دیراد ار  راتسکت  تنل  زا  هدافتسا  هبرجت 
تالوصحم زا  ای  مینک  هدافتسا  یلخاد  تالوصحم  زا  ایآ  هک  دشاب  یم وردوخ  نابحاص  نایم  رد  یاه  ثحب هراومه 

لیلد دیسیونب و  کدیرهش  ناربراک  ریاس  ام و  یارب  دیراد  ار  راتسکت  تنل  زا  هدافتسا  هبرجت  امش  رگا  یجراخ ؟
.دیهد حرش  ام  یارب  ار  دوخ  باختنا 
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