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ارسال شده توسط  پوریا اخضری

قبل از بررسی لنت ترمز رانا (Brake Pads of Runna) باید بھ این موضوع پرداخت کھ شرکت خودروسازی ایران خودرو در ابتدای
سال نود و یک شمسی ، خودروی رانا را بھ بازار خودرو عرضھ نمود . ساختار کلی این خودرو شبیھ بھ 206 صندوق دار طراحی شده

است و شاید بتوان گفت کھ کپی کاملی از خودروی 206 صندوق دار است کھ بھ نام خودروی ملی بھ بازار وارد شده است.

تمامی مشخصات فنی رانا بھ خودروی 206 صندوق دار شبیھ است اما در ظاھر و طراحی ھای داخلی ، آن را شبیھ بھ 206 اس دی ساختھ
اند شاید بتوان گفت بیشترین تفاوت این دو خودرو در قسمت جلوی خودروھا می باشد. این خودروی ملی ، یکی از خودروھای زیبا و پر

قدرت است کھ فروش خوبی را در میان خودروھای شرکت خودروسازی ایران خودرو داشتھ است.

https://shahryadak.com/brake-pads-of-runna/
https://shahryadak.com/author/admin/
https://shahryadak.com/brake-pads-of-runna/


5/24/2020 مشخصات و قیمت لنت ترمز رانا در محور عقب و جلو | شھریدک

https://shahryadak.com/brake-pads-of-runna/ 2/7

لنت ترمز رانا

لنت رانا
یکی از قسمت ھای بسیار حیاتی و مھم در خودرو و سیستم ترمز ، لنت ترمز می باشد. لنت رانا نیز ھمانند سایر خودروھا در عملکرد مفید

سیستم ترمز رانا بسیار موثر است و می تواند امنیت جان سرنشینان و خودرو را تضمین نماید.

تھیھ ی لنت ترمز رانا با کیفیت مناسب می تواند طول عمر و سالمت بیشتری را برای آن و سیستم ترمز بھ وجود آورد بھ ھمین دلیل
توصیھ می شود کھ لنت ترمز رانا را با اطمینان از اصل بودن آن از شھریدک خرید نمایید تا با خاطری آسوده بھ سیستم ترمز خود حرکت

نمایید.

در واقع یکی از لنت ھای پر فروش در بازار ، لنت رانا می باشد و در این میان برند ھای معتبری ھمچون لنت ترمز پارس رانا نیز بھ
خوبی فعالیت کرده و لنت ھای جلو و عقب رانا را تولید می نماید. ھمان گونھ کھ پیش تر توضیح داده شده است لنت ترمز رانا از قسمت

ھای مختلفی تشکیل شده است کھ لنت ترمز جلو قسمت اصلی در این سیستم است .

بھترین مارک لنت ترمز رانا
الزم بھ ذکر است کھ در خودروی رانا ، سیستم ترمز عقب و جلو را با بھترین کیفیت و جنس ساختھ اند و در تنوع برند بھ بازار عرضھ

نموده اند ھر یک از این برندھا دارای کیفیت و طول عمر مختلفی بوده و طبیعتا قیمتی متفاوت نیز خواھند داشت بھ عنوان مثال قیمت لنت
ترمز پارس رانا با توجھ بھ کیفیت بسیار باالیی کھ تولید شده است ، در مقایسھ با برندھای دیگر ، بسیار مناسب و اقتصادی بوده است .
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لنت ترمز رانا

یکی دیگر از برندھایی کھ لنت رانا را با مرغوبیت خوبی عرضھ می کنند تکستار است کھ در بازار خودرو بھ فروش می رسد. برندھای
دیگری نیز تولید کننده لنت ترمز عقب و جلو رانا و لنت ترمز کروز رانا بوده کھ بھ خوبی در بازار خودرو فعالیت می کنند این برند ھا

شامل لنت ترمز اچ ام کو ، لنت ترمز ھای کیو و لنت ترمز گلد می باشد کھ بر حسب کیفیت و مشخصات لنتی کھ بھ بازار عرضھ کرده اند
قیمت ھای متفاوتی نیز دارند. شما می توانید لنت رانا را با اطمینان از اورجینال بودن آن از فروشگاه اینترنتی شھریدک خرید نمایید.

لنت ترمز جلو رانا

لنت ترمز پارس رانا

این نوع از لنت ترمز رانا دارای استاندارد جھانی بوده و از مواد سرطان زا در تولید آن استفاده نشده است ھمچنین از نوع نرم بوده و در
زمان ترمز دارای گیرایی خوبی است . قیمت لنت ترمز پارس رانا نیز با توجھ بھ کیفیت بسیار خوبی کھ دارد مناسب می باشد.

لنت ترمز تکستار رانا

این لنت رانا نیز دارای مرغوبیت بسیار خوبی بوده و طول عمر مناسبی دارد. این لنت ترمز رانا دیسکی بوده و بھ صورت جفت ارائھ می
شود.

لنت ترمز ھای کیو رانا

https://shahryadak.com/
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لنت رانا برند ھای کیو نیز دارای کمترین صدا ھنگام ترمز گیری بوده و نرم می باشد اصطکاک این نوع از لنت نیز مناسب بوده و دارای
دوام خوبی است .

لنت رانا

لنت ترمز عقب رانا

لنت ترمز عقب گلد رانا

لنت ترمز گلد در شرایط آب و ھوایی متفاوتی بھ خوبی دوام داشتھ و ترمزگیری آن نرم و بدون صدا می باشد این نوع از لنت ترمز عقب
رانا یکی از برندھای خوب و پرفروش می باشد

لنت ترمز عقب پارس رانا

لنت ترمز رانا یکی از پیشتازان می باشد. این نوع از لنت ترمز نیز ھمانند سایر تولیدات این برند بسیار با کیفیت بوده و در بازار فروش 

لنت ترمز عقب افورتیس رانا

لنت رانا برند آفورتیس نیز بھ عنوان لنت عقب رانا تولید شده است و جنس آن متالیک بوده و محصول کشور چین است.

راھنمای انتخاب بھترین لنت ترمز رانا
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این روزھا بسیار پیش می آید کھ خودروھای رانا را در سطح شھر و جاده مشاھده کنیم کھ دارای امکانات خوبی نیز ھستند. در این میان
سیستم ترمز خودروی رانا نیز کھ یکی از مھم ترین و اصلی ترین قسمت ھای خودرو می باشد و با امنیت خودرو در ارتباط است .

در سیستم ترمز رانا و خودروھایی شبیھ بھ آن از سیستم ھای ABS و EBD استفاده می شود و لنت ھای ترمز عقب و جلو در این خودرو
با بھترین کیفیت تولید شده است تا این خودرو کمترین مسالھ ای از بابت کاھش سرعت و توقف نداشتھ باشد و این امتیازات باعث شده است

کھ خودروی رانا یکی از محصوالت پر فروش و محبوب شود.

مالکین خودروی رانا زمانی کھ می خواھند لنت رانا را تعویض نمایند ، یکی از دغدغھ ھایی کھ دارند این است کھ بھترین برند در لنت
ترمز رانا چیست و مشخصات و طول عمر را چگونھ است و یا آن کھ قیمت ھای واقعی برای لنت اصل و اورجینال چھ خواھد بود.

لنت رانا

کسب اطالعات بیشتر

برای آن کھ بھ این اطالعات بتوانید دسترسی مناسبی داشتھ باشید بھتر است با کارشناسان ما در شھر یدک تماس گرفتھ و مشاوره دریافت
نمایید. در فروشگاه شھریدک بھ طور متمرکز و تخصصی بر روی فروش انواع لنت ترمز با بھترین برندھای معتبر داخلی و خارجی ،

فعالیت می شود.

در این شرایط شھریدک یکی از منابع مھم در فروش مستقیم لنت ھای ترمز خودورھایی مانند رانا بوده و می تواند لنت ھای جلو و عقب را
با کیفیت عالی و قیمتی مناسب ارائھ نماید.

https://shahryadak.com/shop/
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خرید لنت ترمز رانا

این بدان معناست کھ ھر کس با ھر میزان بودجھ ای کھ برای این کار در نظر گرفتھ است می تواند برای خودروی خود لنت رانا تھیھ نماید.
اما این کامال روشن است کھ کیفیت بر قیمت لنت ترمز رانا تاثیر گذار خواھد بود .

لنت ھای دیگری در درجھ کیفی پایین تری نیز در بازار موجود است کھ می توان آن ھا را بھ قیمتی ارزان تر تھیھ نمود اما باید بھ این نکتھ
توجھ داشتھ باشید کھ لنت ترمز رانا دارای اھمیت ویژه ای در خودرو بوده و سیستم ترمز یکی از حیاتی ترین قسمت ھای خودروست کھ

صرفھ جویی در ھزینھ گاھی می تواند منجر بھ ایجاد صدمات و خطراتی جدی شود.

لنت رانا

سخن آخر
این یک حقیقت است کھ بسیاری از برند ھای معتبر ھنگام ساخت لنت ترمز ، از موادی با کیفیت و با دوام استفاده می کنند بھ عنوان مثال

لنت ترمز پارس رانا یکی از آن برندھایی است کھ می توانید برای خودروی رانای خود بھ آن اعتماد کنید. این نوع از لنت رانا در شھریدک
با کیفیت درجھ یک ارائھ می شود کھ قیمت آن نیز مقرون بھ صرفھ و مناسب است.

خرید از فروشگاه ھای معتبری ھمچون شھریدک می تواند این اطمینان را در شما ایجاد نمایدکھ محصول اصل و با کیفیت را خرید می کنید
و متناسب با آن ھزینھ پرداخت می نمایید.
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