
زمرت تنل  دیلوت  تاجناخراک  سراپ –  تنل 
shahryadak.com/pars-brake-pads

یرضخا ایروپ  طسوت   هدش  لاسرا 

لیسناتپ عبرم و  رتم  زا 000‚100  شیب  یتحاسم  اب  (، Pars Brake Pads  ) سراپ تنل  یتعنص  یاه  هناخراک 
نوگانوگ عاونا  یکاکطصا و   تاعطق  یمامت  زا  لاس  رد  هعطق  زا 000‚000‚40  شیب  دیلوت  رد  ییالاب 

هنایمرواخ حطس  رد  زمرت  تنل  عاونا  یدیلوت  هعومجم  نیرتگرزب  هک  دراد  ار  نیا  راختفا  زاین ، دروم  تاعطق 
.دشاب

یژولونکت زا  هدافتسا  زمرت و  تنل  عاونا  دیلوت  هب  مادقا  هک  تسا  لاس  زا 35  رتشیب  سراپ ، تنل  تاجناخراک 
یللملا نیب  تاجناخراک  نیرترابتعا  اب  زا  هیلوا  داوم  نیرتهب  زا  هدافتسا  راکدوخ و  الماک  یاه  هاگتسد  زور و  هب 

زا حطس  نیرتهب  اب  دوخ  تاعطق  یناهج ، هعسوت  یروانف و  زکارم  اب  رمتسم  تاطابترا  شناد و  زا  هدافتسا  و 
هدافتسا یارب  یکشفک  یکسید و  زمرت  تنل  عاونا  لماش  دنرب  نیا  تالوصحم  .دنک  یم نیمات  داجیا و  تیفیک 

یاه هاگتسد  تنویماک ، نویماک و  یراب ، و  ورتم ) اصوصخم   ) یرفاسم یلیر   یاه  نگاو اهوردوخ ، عاونا  رد 
.تسا یرافح  یزاس و  هار  یاه  هژورپ  یتعنص ،
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سراپ تنل  لماعریدم  اب  وگو  تفگ
.دشاب یم  R&D سراپ و تنل  یتیریدم  میت  اصوصخم  ناراکمه  مامت  تامدخ  ساپ  هب  سراپ  تنل  تیقفوم 

ماجنا دیاب  یرایسب  تمادقا  اهزاسوردوخ  زا  فلتخم  یاهزوجم  ذخا  روظنم  هب  دیتسخ  ربخ  اب  هک  هنوگ  نامه 
ار یلخاد  نازاسوردوخ  رظندروم  یاه  هیدییات  تسا  هتسناوت  تیقفوم  اب  هعومجم  نیا  قافتا  نسح  زا  .دوش 

.دراد یم هضرع  نازاسوردوخ  هب  ار  سراپ  تنل  تادیلوت  هک  تسیرایسب  یاه  لاس دنک و  ذخا 

زمرت تنل  عاونا  نیمات  رد  یزاین  یب 
مادک زا  درادن  یقرف  رگید  نونکا  .تسا  هدیسر  ییافکدوخ  هب  زمرت  تنل  نیمات  رد  نامروشک  هناتخبشوخ 

یارب سراپ  تنل  هعومجم  .سکول  یاهوردوخ  یتح  و  جراخ ، ای  لخاد و  دیلوت  دینک ؛ یم هدافتسا  وردوخ 
لاس هک 35  یا  هعومجم  دنک ؛ یم نیمات  ار  زاین  دروم  زمرت  تنل  یتادراو ، ای  لخاد و  دیلوت  یاهوردوخ  یمامت 

.دراد ار  زمرت  تنل  هب  ناریا  یاهزاین  یمامت  دیلوت  تیلباق  هدرک و  دیلوت  قرص  ار 

هب یدروجال  یلعدیس  یاقآ  سراپ  تنل  هعومجم  لماع  ریدم  ینعی  ناریا  رد  زمرت  تنل  تعنص  ردپ  اب 
.دراد ارمه ه  ار  زمرت  تنل  هدننک  دیلوت نیرتگرزب  ناونع  هک  یلماعریدم  میتخادرپ ؛ وگو  تفگ

؟ دیراد ار  یتالوصحم  هچ  دیلوت  تیلباق  نونکا  مه 
تالوصحم هدننکدیلوت  نیرتگرزب  نونکا  مه  زمرت ، تنل  دیلوت  هقباس  لاس  نتشاد 35  اب  سراپ  تنل  هعومجم 

، زمرت تنل نویلیم  هنایلاس 5  نیمات  لیسناتپ  اب  هعومجم  نیا  .دشاب  یم هنایمرواخ  نامروشک و  رد  زمرت  تنل 
زمرت تنل  فلتخم  عون  رازه  زا 2  شیب  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  سراپ  تنل  تالوصحم  رد  یدایز  ینوگانوگ 

ار زمرت  یاه  تنل  ریاس  یلیر ، یاهراطق  یزاس ، هار  تالآ  نیشام  یراوس ، یاهوردوخ  نیگنس ، یاهوردوخ 
. دنک یم نیمات 

یاهوردوخ مامت  نینچمه  .ددرگ  یم هدافتسا  نازاسوردوخ  یدیلوت  طخ  رد  سراپ  تنل  هعومجم  تاعطق 
.دنریگ یم هرهب  سراپ  تنل  هعومجم  یاه  تنل زا  زین  ورتم )  ) یرهش نیب  یاهراطق  جراخ و  لخاد و  دیلوت 
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؟ دندرگ یم دیلوت  یرگید  روشک  رظن  تحت  سراپ  تنل  تالوصحم  ایآ 
سراپ تنل  تالوصحم  نینچمه  .دشاب  یم  IATF تیفیک تنامض  یاهدرادناتسا  یاراد  سراپ  تنل  هعومجم 
یتیفیک درادناتسا  و  ناملآ ، روشک  یکیفارت  لقن  و لمح تکرش  و  ( TUV ) E1 یللملا نیب یتیفیک  درادناتسا 

هب دشاب و  یم یناریا  لماک  روط  هب  هعومجم ، نیا  ینف  شناد  .دشاب  یم اراد  زین  ار  ( E11  ) ناتسلگنا روشک 
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رد هتفای و  هعسوت  هعومجم  نیا  یروانف  نینچمه  .دزادرپ  یمن سناسیل  ناونع  هب  ار  یغلبم  ناونع  چیه 
.دشاب یم درف  هب  رصحنم  اپورا  یتح  هنایمرواخ و  نامروشک ،

بقع روحم   – MVM 315 زمرت تنل 

دیرخ دبس  هب  ندوزفا 

؟ تسا هتفرگ  ار  یجراخ  تاجناخراک  هیدییات  سراپ  تنل  تالوصحم  ایآ 
ییاهوردوخ زمرت  تنل  دش  رارق  میتشاد و  ار  نامروشک  رد  وردوخ  ناگدننکدراو  زا  یکی  اب  ار  یا  هسلج  اریخا 
تنل هعومجم  هک  تسا  رکذ  نایاش  .مینک  نیمات  ار  دنوش ، یم روشک  دراو  هدننکدراو  نیا  بناج  زا  هک  ار 

دناوت یم درادن و  ار  ترپسا  رپوس یتح  ای  سکول و  یاهوردوخ  زمرت  تنل  دیلوت  رد  یلکشم  هنوگ  چیه  سراپ 
.دنک نیمات  ار  هیلقن  طئاسو  زا  هنوگ  نیا  تنل  یا  هلئسم  هنوگ  چیه  نودب 

؟ دیراد ار  هشروپ  لثم BMW و  یتادراو  یاهوردوخ  زمرت  تنل  دیلوت  تیلباق  ایآ 
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زمرت تنل  تسا ، تالوصحم  زا  هنوگ  نیا  ندرک  دراو  هب  ناریا  زاین  نایاپ  سراپ  تنل  هعومچم  فادها  زا  یکی 
تنل لاثم  یارب  .میا  هدرک دیلوت  ار  ترپسا  رپوس سکول و  یاهوردوخ  لماش  نامروشک  یاهوردوخ  یمامت 

زا هنوگ  نیا  ناگدنراد  ددرگ و  یم ضرع  دیلوت و  سراپ  تنل  رد  زین  هشروپ  و و  ما یاهوردوخ ب زمرت 
.دنریگ هرهب  لخاد   دیلوت  تالوصحم  زا  دنناوت  یم اهوردوخ 
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؟ ددرگ یم نیمات  روشک  زا  نوریب  زا  جایتحا  دروم  هیلوا  داوم  زا  رادقم  هچ 
رثکا ناگدننکدیلوت  زا  یضعب  تسا  نکمم  .دراد  یگتسب  تادیلوت  تیفیک  هوحن  هدنزاس و  متسیس  هب  رما  نیا 

اما .دننک  هیهت  یجراخ  عبانم  زا  ار  یخرب  دننک و  یرادیرخ  روشک  لخاد  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  هیلواداوم 
زا دصرد  ابیرقت 70  دوخ  تادیلوت  بسانم  تیفیک  زا  نانیمطا  لوصح  رطاخ  هب  سراپ  تنل  هعومجم 

هیهت نیچ  روشک  ناتسلگنا و  ناملآ ، ایلاتیا ، شیرتا ، دننام  ییاهروشک   اپورا ، زا  ار  دوخ  زاین  دروم  هیلواداوم 
.دنک یم

یزرا یاه  تیدودحم عاونا  تادراو و  دنیارف  رد  ادیدج  هک  یلئاسم  اب  هک  تسا  نیا  هعومجم  نیا  شالت  تیاهن 
.دنک ظفح  حطس  نیرتالاب  رد  ار  دوخ  تالوصحم  تیفیک  تسا ، هداد  خر  هک 

؟ دیراد زمرت  تنل  دیرخ  دصق 
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دهد یم ار  ناکما  نیا  امش  هب  نیگنس  یاهوردوخ  یاهزمرت  تنل  عاونا  هئارا  اب  کدیرهش  یتنرتنیا  هاگشورف 
یرادیرخ ار  رازاب  رد  دوجوم  زمرت  تنل  نیرتهب  امش  یوردوخ  زمرت  تنل  هدنزاس  یاهدنرب  عاونا  یسررب  اب  ات 

.دینک

؟ دشاب یم روطچ  نازاسوردوخ  اب  یناریا  زمرت  تنل  ناگدنزاس  هطبار 
هک یتیعقوم  رد  دنشاب . رت  نابرهم یلخاد  نازاس  هعطق  اب  میدنمشهاوخ  وردوخ  ناگدننکدیلوت  زا 

لیوحت زا  شیپ  ار  هنیزه  لک  یتسیاب  یجراخ ، عبانم  زا  زاین  دروم  تاعطق  شرافس  یارب  وردوخ  ناگدننکدیلوت 
زا سپ  یتح  روشک  لخاد  یزاس  هعطق  یاه  تکرش  هک  تسا  فاصنا  ایآ  دننک  تخادرپ  دقن  لکش  هب  سنج 

؟ دنریگب سپ  ار  دوخ  باسح  دنناوتن  زین  لاس  کی 

هئارا نینچمه  تسا و  ریغتم  یتعاس  لکش  هب زاین  دروم  هیلواداوم  رالد و  تمیق  هک  طیارش  نیا  رد  اصوصخم 
ار هدش  یرادیرخ  سنج  دننکن ، تفایرد  ار  هنیزه  هک  ینامز  ات  یلخاد  هچ  یجراخ و  هج  هیلوا  داوم  ناگدنهد 

ار نازاس  هعطق بلط  تسا  رظتنم  زاسوردوخ  روطچ  ارچ و  لئاسم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دنهد  یمن لیوحت 
!؟ دننک تخادرپ  الاک  لیوحت  زا  سپ  لاس  کی  ات 

؟ تسا هجاوم  یا  هلپ ریز تادیلوت  اب  زین  زمرت  تنل  تعنص  ایآ 
هب هک  یتروص  رد  .تسا  هدش  رتشیب  یلیخ  لبق  زا  الاک  لعج  رالد ، خرن  نتفر  الاب  تادراو و  ندش  مک  اب 

زمرت تنل  اصوصخم  وردوخ  یفرصم  تاعطق  زا  ییالاب  رایسب  عونت  اب  امش  دینک  عوجر  یکدی  مزاول  یاهرازاب 
.دیوش یم هجاوم  الاب  رایسب  یاه  تمیق  اب  لیکش  یاه  نتراک  رد  ددعتم و  یاه  ناشن  اب 
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هیلوا داوم  یریگراکب  اب  یا  هلپ ریز تروص  هب  حالطصا  هب  ای  زاجم و  ریغ  تاجناخراک  رد  تاعطق  نیا  رتشیب 
هب وردوخ  رد  ینمیا  اب  طبترم  تاعطق  زا  زمرت  تنل  هک  تس  یلاح رد  نیا  و  دندرگ ، یم هتخاس  بسانمان 
یبلقت یاه  تنل  یاه  یگژیو  اب  سراپ  تنل  تمیق  هلاقم  هعلاطم  اب  دیناوت  یم امش  نینچمه  .دیآ  یم باسح 

دیوش علطم 

ماجنا ار  یتامادقا  هچ  دوخ  تادیلوت  رد  تسبزآ  برس و  فذح  یارب 
؟ دیا هداد 

، دراد دوجو  ام  نارادیرخ  زا  یضعب  یتح  ای  یتسیز و  طیحم  نالوئسم  زا  یخرب  یارب  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
تنل هعومجم  لاس ، زا 25  دعب  .دشاب  یم سراپ  زمرت  تنل  تخاس  دنیارف  رد  برس  ای  تسبزآ  یریگراکب 

.تسا هدز  طخ  دوخ  تادیلوت  زا  لماک  روط  هب  ار  تسبزآ  زا  هدافتسا  نامروشک  رد  راب  نیلوا  سراپ 

تادیلوت ندرک  دراو  هب  یزاین  تسا و  هدیسر  ییافک  دوخ هب  زمرت  تنل  تعنص  رد  لماک  روط  هب  ناریا  نونکا 
.تسا هدش  عونمم  زمرت  تنل  تادراو  یگزات  هب  نینچمه  درادن ، ار  یجراخ 
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سراپ تنل  تمیق  تسیل 
امش یارب  تسا  نکمم  .میدرک  هعلاطم  ار  دنرب  نیا  هچخیرات  میدش و  انشآ  سراپ  زمرت  تنل  دنرب  اب  هک  لاح 

: دیایب شیپ  تالاوس  نیا 

؟ دنک یم هضرع  ار  دوخ  تالوصحم  اهوردوخ  مادک  یارب  سراپ  زمرت  تنل 
؟ دشاب یم نازیم  هچ  هب  اه  تنل نیا  تمیق 

؟ تسیچ ابقر  ریاس  هب  تبسن  سراپ  زمرت  تنل  یاه  یگژیو

نیا نینچمه  .میا  هداد  خساپ  رگید  یا  هلاقم  رد  امش  یارب  ار  تالاوس  نیا  یمامت  کدیرهش  هیریرحت  رد  ام 
کدیرهش ناربراک  زا  یرایسب  هتساوخ  هک  دشاب  یم سراپ  زمرت  تنل  تالوصحم  تمیق  تسیل  لماش  هلاقم 

هلاقم دینک ، هدهاشم  دیراد  دصق  ار  یجراخ  یلخاد و  یاهوردوخ  هیلک  زمرت  تنل  تمیق  هچنانچ  نینچمه  .دوب 
.تسا هدش  هیهت  امش  یارب  زین  روظنم  نیدب  یا 

بلطم نیا  کارتشا 
امش نیا  رب  هوالع  .تسا  هدش  مهارف  امش  ارب  ناتسود  اب  کارتشا  تهج  هلاقم  نیا  هاتوک  کنیل  نییاپ  رد 

ار بلطم  نیا  یتحار  هب  هحفص  نیا  نییاپ  رد  دوجوم  یعامتجا  یاه  هکبش یاه  نوکیآ زا  هدافتسا  اب  دیناوت  یم
.دیراذگب کارتشا  هب  نارگید  اب 

؟ تسیچ امش  داهنشیپ 
ناریا رد  زمرت  تنل  هدنزاس  نیرتگرزب  دوش و  یم دیلوت  ناریا  رد  تساهلاس  سراپ  تنل  هک  ییاجنآ  زا 

ارب ار  دوخ  هبرجت  .دیا  هدرک  هافتسا  دوخ  یوردوخ  رد  زمرت  تنل  نیا  زا  نونکات  زین  امش  انئمطم  دشاب ، یم
.دیراذگب نایم  رد  کدیرهش  ناربراک  ریاس 
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