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لنت ترمز دنا
shahryadak.com/ikco-dena-brake-pads

قطعات یدکی, لنت ترمز

ارسال شده توسط  پوریا اخضری

یکی از محصوالت با کیفیت شرکت ایران خودرو را می توان خودروی دنا نامید. لنت ترمز دنا (Dena Brake Pads) در محور جلو
وعقب بھ صورت دیسکی می باشد کھ مناسب دنا ساختھ شده است. در تمامی خودرو ھا یکی از مھم ترین قسمت ھای آن ، سیستم ترمز

ھستند کھ می بایست ایمنی کامل در خصوص آن ھا رعایت شده باشد.

سیستم ترمز در دنا دارای اجزای متفاوتی است کھ لنت ترمز دنا از مھمترین قسمت آن می باشد. آن چھ کھ باعث توقف خودرو می شود
فشار وارده لنت ھای ترمز بھ دیسک ھای ترمز می باشد کھ باعث اصطکاک شده و سرعت را کاھش می دھد و در نھایت آن را از حرکت

باز می دارد.

در بازار لوازم یدکی ایران ، لنت دنا را می توان با مارک و برند ھای معتبری یافت کھ ھر یک دارای ویژگی ھای خاص خود می باشند. با
دریافت اطالعات کامل در خصوص کیفیت و عملکرد آن ھا می توانید برای خودروی دنای خود لنت ترمز مناسبی را خرید نمایید.

سیستم لنت ترمز دنا را بررسی کنیم
در صورتی کھ نمی دانید سیستم ترمز در خودرو چگونھ عمل می کند ، می توان گفت کھ با فشار دادن پدال ترمز در خودرو این فرآیند آغاز

می شود و نیروی وارد شده بھ چرخ ھا منتقل می شود. بھ عبارتی با فشار وارد کردن بھ لنت ھای ترمز و بر اثر اصطکاک بین لنت و
دیسک ، خودرو از حرکت باز می ایستد. کیفیت لنت ترمز دنا می تواند این فرآیند را با قدرت بیشتری بھ انجام برساند.

انواع لنت ترمز دنا
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در سیستم ترمز دنا از دو نوع سیستم ضد قفل قفل ABS و  EBD استفاده شده است این بدان معناست کھ در کنار بوستر ترمز از سیستم
ھای ترمز ABS و  EBD استفاده شده است کھ این یکی از مزایای مھم در خودروی دنا می باشد. یکی از نقاط قوت در خودروی دنا این

است کھ در قسمت ھر چھار چرخ این خودرو ، دیسک ترمز وجود دارد.

لنت دنا

خرید لنت ترمز دنا
با توجھ بھ شرایط موجود در کشور و اھمیت خرید اینترنتی جھت حفظ سالمتی خود شما می توانید محصول مورد نظر خود را مستقیما از

وبسایت شھریدک خریداری کنید و تنھا طی چند ساعت در منزل یا تعمیرگاه تحویل بگیرید.

لنت دنا برای قسمت جلو و عقب تعبیھ شده است
عمدتا لنت ترمز دنا با برند ھای فرانسوی و کره ای بھ نام شرکتی در بازار لوازم یدکی ایران بھ فروش می رسند کھ ھریک دارای ضمانت

ھای متفاوتی ھستند. آن چھ کھ مھم است اینست کھ دقت کنید کاالیی کھ تحویل می گیرید اصل باشد.
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مشخصات لنت ترمز دنا – محور جلو

در صورتی کھ قصد دارید لنت ترمز دنا را خرید کنید توجھ داشتھ باشید کھ حتما از نمایندگی ھای مجاز و مراکز فروش معتبر خرید کنید.
از طرفی می توانید مطابق توصیھ ھای کمپانی سازنده ی خودرو ، از لوازم یدکی تایید شده استفاده نمایید این یک حقیقت است کھ با استفاده

کردن قطعات یدکی اصل و با کیفیت کھ دارای استانداردھای الزم ھستند ، می توانید سالمت خودروی خود را تضمین نمایید.

ھمچنین ایمنی الزم را برای خود و سرنشینان خودروی خود تضمین نموده اید کھ این نکتھ ی بسیار مھمی است. یک لنت ترمز خوب می
تواند دارای مشخصھ ھای ذیل باشد :

کیفیت مناسب را داشتھ و از اداره استاندارد تایید دریافت نموده باشد.
با داشتن اصطکاک مناسب در لنت ترمز ، نوع عملکرد ترمز در سرعت ھای زیاد ، بھبود می یابد.

دارای ساییدگی کم باشد ، بھ نرمی ترمز گیری صورت گیرد و کارکرد و طول عمر آن باال باشد.
نداشتن صدا و نیز اضافھ در زمان ترمز گرفتن و انعطاف داشتن

لنت دنا

مشخصات لنت ترمز دنا – محور عقب

در خصوص لنت ترمز عقب نیز ، ضرورت دارد تا برای خرید بھ مراکز معتبر فروش لوازم یدکی دنا مراجعھ نمایید تا از کیفیت و اصل
بودن آن مطمئن شوید. ارائھ محصوالت اورجینال و اصل در فروشگاه ھایی مانند نمایندگی ھای مجاز ایساکو می تواند راه کار مناسبی باشد.

در این میان فروشگاه ھای معتبر آنالین مانند شھریدک نیز ، می توانند ضمن ارائھ محصولی با کیفیت ، ھزینھ ای مناسب را نیز از شما
دریافت نمایند. برای لنت ترمز عقب دنا می توان مشخصاتی را اعالم نمود کھ بھ شرح ذیل است :

1. از موادی مناسب و درجھ یک ساختھ شده است.
2. دارای کیفیت و مرغوبیت بسیار باال می باشد.

3. دوام و طول عمر آن زیاد است.
4. دارای قدرت ترمزگیری باالیی است.

https://shahryadak.com/brake-pads-standard-lifespan/
https://shahryadak.com/how-to-stop-brake-pads-from-squeaking/
https://shahryadak.com/machine-brake-pads/
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اشتراک از طریق لینک ھای کوتاه

لنت ترمز دنا ی خوب چھ مشخصاتی باید داشتھ باشد ؟
ھنگامی کھ تصمیم گرفتید لنت خودرو دنا ی خود را تعویض نمایید ، پیشنھاد می کنیم حتما از برندھای معتبر موجود در بازار استفاده کنید.

این برند ھا را می توانید در فروشگاه آنالین شھریدک مشاھده نموده و بر اساس نوع خودروی خود آن را انتخاب کرده و خرید نمایید. در
بخش فروش شھریدک ، و در اندک زمانی قطعھ ی خریداری شده بھ آدرس شما ارسال خواھد شد. اما برای آن کھ بدانید بھترین لنت ترمز

دنا چھ ویژگی دارد، در این جا بھ آن ھا اشاره خواھیم کرد :

 نشان استاندارد کاال را داشتھ باشد.
سیستم ترمزگیری آن نرم بوده و صدا ایجاد نکند.

مقدار ساییدگی آن پس از ھر بار ترمزگیری کم باشد.
میان لنت و دیسک اصطکاک مناسبی ایجاد شود.
ضمانت سالمت و اصل بودن کاال را داشتھ باشد.

تاییدیھ و ھولوگرام شرکت را داشتھ باشد.

لنت ترمز دنا

سخن آخر
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ھمان گونھ کھ مستحضر ھستید خودروی دنا یکی از محصوالت ایران خودروست کھ تمامی قطعات آن در ایران تولید شده است. این
خودروی ایرانی ، با استفاده از قطعات و لوازم داخل ایران و ظرفیت و توانمندی ھای درون سازمانی در شرکت ایران خودرو و البتھ

مھارت و تخصص مھندسان مجرب ایرانی تولید شده است. خودروی دنا در انواع متفاوتی مانند دنای ال ایکس بنزینی و دنای توربوشارژ
ساختھ و بھ بازار عرضھ شده است.

الزم بھ ذکر است کھ زمانی کھ می خواھید برای خرید لنت ترمز دنا اقدام نمایید با توجھ بھ نوع خودروی خود و در نظر گرفتن توضیحات
ارائھ شده ، کاالیی اصل را تھیھ کرده و مراقب باشید کھ محصولی تقلبی را بھ نام اورجینال بھ شما تحویل ندھند. پرداخت ھزینھ ی یک لنت

ترمز دنا ی اصل می تواند ایمنی را بھ شما ھدیھ دھد.
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