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

ﻗطﻌﺎت ﯾدﮐﯽ ,ﻟﻧت ﺗرﻣز
ارﺳﺎل ﺷده ﺗوﺳط

ﭘورﯾﺎ اﺧﺿری

ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺷرﮐت اﯾران ﺧودرو را ﻣﯽ ﺗوان ﺧودروی دﻧﺎ ﻧﺎﻣﯾد .ﻟﻧت ﺗرﻣز دﻧﺎ ) (Dena Brake Padsدر 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 اطﻼﻋﺎت 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  ABSو  EBDاﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﺑوﺳﺗر ﺗرﻣز از ﺳﯾﺳﺗم
ھﺎی ﺗرﻣز  ABSو  EBDاﺳﺗﻔﺎده 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 ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد 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 ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد اﺻل ﺑﺎﺷد.
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ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻟﻧت ﺗرﻣز دﻧﺎ – ﻣﺣور ﺟﻠو

ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ دﻧﺎ

را ﺧرﯾد ﮐﻧﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺟﺎز و ﻣراﮐز ﻓروش ﻣﻌﺗﺑر ﺧرﯾد ﮐﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد دارﯾد
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 ﻻزم ھﺳﺗﻧد  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳﻼﻣت ﺧودروی ﺧود را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﻻزم 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 ﺑﺎﻻ 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 ﻣﺣﺻوﻻت اورﺟﯾﻧﺎل و اﺻل در ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺟﺎز اﯾﺳﺎﮐو ﻣﯽ ﺗواﻧد راه ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎﺷد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر آﻧﻼﯾن 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 اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل اﺳت :
.1
.2
.3
.4
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از ﻣوادی ﻣﻧﺎﺳب و درﺟﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
دارای ﮐﯾﻔﯾت و ﻣرﻏوﺑﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دوام و طول ﻋﻣر آن زﯾﺎد اﺳت.
دارای ﻗدرت ﺗرﻣزﮔﯾری ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳت.
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اﺷﺗراک از طرﯾﻖ ﻟﯾﻧﮏھﺎی 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 آﻧﻼﯾن 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 ﮐﺎﻻ 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 ﺳﻼﻣت و اﺻل ﺑودن ﮐﺎﻻ 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 ﻣﺣﺻوﻻت 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.
ﻻزم 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  ،ﮐﺎﻻﯾﯽ 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.

ﺗﻌداد ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻟﻧت ﺗرﻣز دﻧﺎ 1039 :ﮐﻠﻣﮫ

ﻣﻧﺑﻊikco.ir :
ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷﮭرﯾدک
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