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shahryadak.com/hi-q

یرضخا ایروپ  طسوت   هدش  لاسرا 

هناخراک .دراد  هارمه  ار  یبوخ  تیفیک  زا  لآ  هدیا  تمیق  اب  هارمه  دشاب و  یم نیش  گناس  هناخراک  تادیلوت  هلمج  زا   (Hi-Q Brake Pads) ویک یاه  تنل 
یاه هعومجمریز زا  تکرش  نیا  .دنک  یم دیلوت  زین  ار  زمرت  متسیس  اب  طوبرم  یاه  تمسق هیقب  هک  دشاب  یم زمرت  تنل  ناگدنزاس  نیرتگرزب  زا  یکی  نیش  گناس 

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

نیش گناس  یناپمک  یفرعم 
متسیس فلتخم  ازجا  زمرت و  تنل  هدنزاس  تاجناخاک  نیرتگرزب  هلمج  زا  ویک  یاه  تنل  دننام  یدیلوت  هعومجم  هد  زا  شیب  اب  ( SANGSIN  ) نیش گناس  تکرش 

دننام هیلقن  طیاسو  یاهزمرت  تنل  عاونا  تخاس  هب  دومن و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  لاس 1975  رد  تیلاعف  یناپمک  نیا  .دشاب  یم یبونج  هرک  روشک  رد  زمرت 
.دش لوغشم  دراوم  ریاس  اهراطق و  کارت ، عاونا  تناو و  نیگنس ، یاهوردوخ  کبس و  یاهوردوخ 

یبونج هرک  یزاسوردوخ  تعنص 
ار دوخ  مهس  تخاس  یروانف  ندرک  زورب  هعسوت و  تاقیقحت و  هزوح  رد  زکرمت  رایسب و  یعس  اب  نیش  گناس  تکرش  یبونج ، هرک  روشک  یزاسوردوخ  دشر  اب 

، اکیرما دننام  ایند  فلتخم  طاقن  رد  ویک  یاه  تنل  هلمج  زا  فلتخم  هعومجم  هد  زا  شیب  تخاس  هب  مادقا  نینچمه  یناپمک  نیا  داد ، شیازفا  دوجوم  یاهرازاب  رد 
تنل رازاب  رد  شورف  مهس  نیرتالاب  دروآ و  تسدب  ار  ایند  رسارس  رد  فلتخم  روشک  دصکی  زا  رتشیب  رازاب  تسناوت  هک  درک ، نیچ و …  دنه ، ایلارتسا ، کیزکم ،
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.دهد صاصتخا  دوخ  هب  ناهج  یاهروشک  ریاس  رد  نامروشک و  رد  ار  زمرت  متسیس  فلتخم  ازجا  زمرت و 

رمع ینمیا ، شیازفا  تسیز ، طیحم  هب  هجوت  زمرت ، متسیس  تیساسح  ندربالاب  رد  یعس  هشیمه  شزرل  و  یتخس ، ادص ، یزاس  بسانم  اب  نیش  گناس  یناپمک 
هک یناپمک  نیا  یاه  هعومجمریز  نیرتمهم  هلمج  زا  تسا  هتشاذگ  مدق  دیلوت  یروآ  نف ماخ و  داوم  یروانف  زا  هدیچیپ  یبیکرت  اب  یدمآراک  ندرب  الاب  رتشیب و 

.دشاب یم ویک  یاه  تنل  تسا  هدش  یللملا  نیب  یاه  همانیهاوگ  عاونا  بسک  هب  قفوم 

نیش گناس  یناپمک  یاه  هعومجم  ریز 
دراد و رارق  یبونج  هرک  روشک  رد  یناپمک  نیا  یدیلوت  هعومجم  نیرتگرزب  هک  نتشاد  تسا  زمرت  تنل  تخاس  رد  هبرجت  لاس  لهچ  یاراد  نیش  گناس  تکرش 

زمرت تنل  یارب  یکیرباف  هضرع  هب  مادقا  راکدوخ  الماک  یاه  هاگتسد یاه CAD/CAM و  یژولونکت نیرتزورب  زا  یریگ  هرهب  اب  تسا  تادیلوت  نیرت  عونتم  لامش 
زمرت تنل  یراجت  یاه  مان  ریاس  یراجت GENUINE MOBIS FUSO و  یاه  مان تحت  ایک  زمرت  تنل  یشیبوستیم و  زمرت  تنل  گنای ،  گناس  زمرت  تنل  یادنویه ، 

رد زین   SB و HI-Q ، HARDRON ، HARDRON Z ، HAGEN یراجت یاه  مان  هدوب و   MANDO ، HICAR، SPEED MATE، AUTO OASIS ویک یاه  تنل  دننام 
.تسا تکرش  نیا  راصحنا 

ویک یاه  تالوصحم  تمیق  تسیل 
تاناسون هب  هجوت  اب  تس  یهیدب .دیوش  انشآ  وشک  رد  دوجوم  فلتخم  یاهوردوخ  رد  ویک  یاه  زمرت  تنل  تمیق  اب  ات  میدرک  هیهت  امش  یارب  ار  یلودج  همادا  رد 

.دوش یم رییغت  راچد  نامز  لوط  رد  اه  تمیق نیا  زرا  رازاب 
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سراپ تنل  تمیق  تسیل 

دیارپ زمرت  تنل  تمیق  تسیل 

ویک یاه  تنل  تایصوصخ  زا  یخرب 
یتیفیک ویک  یاه  زمرت  تنل  تادیلوت  هک  دنک  یم  تنامض  دشاب و  یم رابتعا  یاراد  اپورا  هراق  رد  هک  دشاب  یم  ECE R90 تنامض یاراد  ویک  یاه  تنل 

.دراد نازاسوردوخ  هدش  هدافتسا  یاهزمرت  تنل  زا  رتشیب  یتح  ای  هباشم 
تسا هتفای  شهاک  تدش  هب  کسید  هب  تراسخ  تنل  نیا  رد 

زمرت کسید  هب  رتمک  بیسآ  روظنم  هب  زمرت  تنل  دیلوت  رد  نهآ  ژایلآ  زا  رتمک  هدافتسا 
هعطق نیا  هب  بیسآ  شهاک  تلع  هب  کسید  رمع  لوط  شیازفا 

دشاب یم زین  از  ناطرس  یا  هدام  هک  تسبزآ  زا  زیهرپ  تلع  هب  تسیز  طیحم  اب  راگزاس 
.تسا رضم  داوم  ریاس  مرک و  برس ، میمداک  هویج ، هلمج  زا  ینیگنس  تازلف  هنوگره  زا  قراف  ویک  یاه  تنل  هدنزاس  هیلوا  داوم 

نکمم طیارش  هنوگره  رد  یلاع  رایسب  یریگزمرت 
.دشاب یم تباث  هراومه  کاکطصا  بیرض  یگدننار  توافتم  طیارش  تحت  توافتم و  ییاوه  بآ و  رد 

توافتم یاهامد  رد  ناسکی  درکلمع 
یریگزمرت ماگنه  رد  ادص  دوب  نییاپ 

وردوخ یاه  خرچ رد  رت  نییاپ  یگدولآ  رتمک و  هدارب  دیلوت 
یریگزمرت نامز  رد  ینمیا  حطس  نیرتالاب  هب  یبایتسد  روظنم  هب  توافتم  یاه  زاین عفر  روظنم  هب  زمرت  تنل  تابیکرت  رد  زورب  یاه  سژولونکت یریگراکب 

تنل درکلمع  ندش  فیعض  زا  یریگشیپ  یریگزمرت و  دنیارف  ندرک  رتعیرس  روظنم  هب   Schoring treatment یروانف زا  یریگراکب 
.زمرت                                                                   

بسانم تمیق  الاب و  رمع 

زمرت تنل  یتنرتنیا  دیرخ 

اهدنرب نیا  یسررب  هب  هدرک و  هعجارم  ام  هاگشورف  هب  تس  یفاک دشاب ، یم زمرت  تنل  یاهدنرب  عاونا  دیرخ  یارب  یبسانم  باختنا  کدیرهش  یتنرتنیا  هاگشورف 
.دشاب یم تالوصحم  یریگهر  دک  یتناراگ و  هارمه  هب  کدیرهش  هاگشورف  تالوصحم  یمامت  .دینک  یرادیرخ  ار  دوخ  یوردوخ  اب  بسانتم  زمرت  تنل  دیزادرپب و 

زمرت متسیس  رد  ویک  یاه  زمرت  تنل  شقن 
دیرخ نامز  رد  .دوش  یم یناج  یتح  ای  یلام و  تاراسخ  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  نآ  طلغ  ییاراک  دشاب و  یم لیبموتا  زمرت  متسیس  رد  یمهم  شخب  زمرت  تنل 

زمرت تنل  هعطق ،  ورجاپ  زمرت  تنل   ، PGS زمرت تنل  ویک ،  یاه  زمرت  تنل  دننام  دیشاب  هتشاد  یهاگآ  زمرت  تنل  هدش  هتخانش  ناگدنزاس  زا  یتسیاب  زمرت ، تنل 
.دییامن یرادیرخ  ار  دوخ  وردوخ  اب  بسانتم  یزمرت  تنل  نآ  زا  سپ  سراپ و 

حطس رد  ار  گرزب  یرازاب  تیفیک ، اب  ددعتم و  تالوصحم  دیلوت  اب  یناپمک  نیا  تسا و  نیش  گناس  یللملا  نیب  یناپمک  تادیلوت  زا  یتمسق  طقف  ویک  یاه  تنل 
.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ناهج 
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