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لنت ترمز ایران
shahryadak.com/iran-brake-pad

ژوئن 21, 2020
ارسال شده توسط  پوریا اخضری

شرکت لنت ترمز ایران (Iran Brake Pad) در سال 1341 شروع بھ فعالیت کرده و خیلی زود یکی از بزرگترین و برترین
کارخانھ ھای تولید لنت در ایران شده و در خاورمیانھ نیز فعالیت گسترده ای را آغاز نموده است اکنون این شرکت با ھمکاری

شرکت تکستار ساالنھ سھ ھزار  پانصد تن تولید داشتھ کھ می توان گفت موفق بزرگی برای ایران لنت می باشد.

این شرکت اکنون در کنار تولید لنت ترمز ھای کفشکی ، کالج و کالفی برای خودروھای سبک و سنگین ، لنت ھای صنعتی را نیز
برای ماشین ھای صنعتی و تولیدی در خط تولید خود داشتھ و می تواند لنت ھای مورد نیاز قطارھا را نیز تامین نماید . بھ عبارتی

می توان گفت کھ گستردگی تولید لنت در شرکت ایران لنت در خصوص تمامی خودروھای تولید شده در ایران می باشد.
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لنت ترمز ایران

تولید لنت ترمز ایران لنت

شرکت لنت ترمز ایران کھ با نام ایران لنت نیز شناختھ می شود در بخش تحقیق و توسعھ ی خود ، آزمایشگاه ھای مجھز شیمی و
فیزیک داشتھ و با دستگاه ھای بسیار پیشرفتھ بھ تست لنت ھای ترمز پرداختھ بھ طوری کھ آزمایش ھای خود را بھ خارج از کشور

نیز سوق داده و در انستیتو تحقیقاتی لھستان نیز بھ این تحقیقات خود ادامھ می دھد.

ھمچنین نکتھ ی بسیار مھمی کھ در این جا مطرح است این است کھ تمامی تولیدات شرکت لنت ترمز ایران مطابق با استانداردھای
بین المللی و داخلی بوده و مطابق با سیستم تضمین کیفیت کاال تولید می شوند کھ می تواند نوید این باشد کھ مرغوبیت و کیفیت

ایران لنت در حد مطلوبی خواھد بود.

در سال ھای اخیر کشورھای ھمسایھ ھمچون مصر ، ترکیھ ، امارات ، سوریھ و یمن توجھ خاصی بھ محصوالت این کمپانی داشتھ
و بازارھای خوبی در میان کشورھای آفریقایی و آسیای میانھ برای خود ایجاد کرده است و رویکرد و بازارھدف این شرکت آن

است کھ بتواند با توجھ بھ حس رضایت مندی مشتری ، در جھت صادرات بیشتر و توسعھ بازار خود قدمی در جھت ارتقاء فعالیت
و موفقیت ھای شرکت لنت ترمز ایران بردارد.
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لنت ترمز ایران

ورود تجار ایرانی در تولید لنت ترمز ایران لنت

در ابتدای فعالیت لنت ترمز ایران لنت ، بھ جھت رونقی کھ فروش لنت ترمز در ایران بھ وجود آمده بود ، مدیران این شرکت در
صدد راه اندازی کارخانھ ی تولید لنت ترمز برآمده و در کیلومتر ده جاده مخصوص کارخانھ ی ایران لنت را راه اندازی کردند این

کارخانھ با ھمکاری کارخانھ تکستار کھ در آن زمان نماینده شرکت تولید لنت آلمانی در ایران بود ، شروع بھ فعالیت نمود .

این ھمکاری باعث شد اولین کارخانھ ی تولید لنت در ایران راه اندازی شده و بھ بھره برداری برسد و بتواند بھ خوبی تقاضای
داخلی بازار ایران را پوشش دھد این مجموعھ در ابتدای تاسیس کامال خصوصی بود اما در ابتدای شروع دولت جمھوری اسالمی
، کارخانھ ھایی کھ بدھی زیادی بھ بانک داشتند بھ دولت واگذار شدند بدین ترتیب کارخانھ ایران لنت دولتی شده و توسط مدیران

دولتی رھبری شد .

دیری نپایید کھ بھ سھامی عام تبدیل شد و سھامداران جدید وارد آن شده و مسیر جدیدی را اتخاذ نمود. اکنون این شرکت با بھره
گیری از خط تولید بسیار پیشرفتھ و تحقیق و توسعھ و شناسایی بازاری کھ صورت داده است یکی از موفق ترین کارخانجات تولید

لنت در سطح خاورمیانھ بوده و در بسیاری از خودروھای داخلی نیز از محصوالت این شرکت استفاده شده و بھ کار گرفتھ می
شود. استاندارد بودن و کیفیت و قیمت مناسب آن باعث شده است کھ در میان خریداران مورد توجھ بوده و اعتماد آن ھا را کسب

کرده باشد.
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لنت ترمز ایرانی ارزان

لنت ترمز ایران یکی از نام ھای آشنا در این بازار بوده کھ در میان تنوع بسیار باالی لنت ترمز در بازار لوازم یدکی در ایران ، 
بر طبق مواد اصطکاکی تولید شده است و با بھره گیری از تیمی متخصص و دانشمند توانستھ است ھر روزه بر کیفیت و مرغوبیت

محصوالت قدم برداشتھ و در حال حاضر بیش از دویست نوع لنت ترمز را جھت خودروھای سبک و سنگین و ماشین آالت
صنعتی تولید نماید

این مجموعھ ی ارزشمند با مدیریت توانمند آقا الجوردی رھبری می شود کھ اکنون توانستھ است شرکت لنت ترمز ایران را بھ یکی
از برترین شرکت ھای تولید لنت در خاورمیانھ تبدیل نماید و حوزه ی فعالیت و تولیدات خود را بھ خوبی گسترش داده و نام

محصول ایرانی را با افتخار در خاورمیانھ بر سر زبان ھا آورد .

ضمن آنکھ این نوع از لنت ترمز ایرانی ارزان قیمت نیز بوده و مطابق با کیفیتی کھ دارد قیمت آن نیز بسیار مناسب بوده و لنت
ترمز ایران لنت می تواند از بھترین انتخاب ھا برای خودروھای ایرانی باشد.

صادرات لنت ترمز ایران

اکنون با صادرات بسیار قوی کھ شرکت ایران لنت بھ کشورھای خاورمیانھ دارد توانستھ است سھم خوبی از بازار را از آن خود
کرده و بازار ھدف بسیار بزرگتری را برای محصوالت لنت ترمز ایران ایجاد نماید . از آن جایی کھ تمامی این محصوالت و

تولیدات شرکت ایران لنت مطابق با استانداردھای داخلی و بین المللی است توانستھ است بھ خوبی کیفیت الزمھ را داشتھ و کاالیی با
دوام را بھ بازار عرضھ نماید.
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از جملھ محصوالت این شرکت معتبر می توان بھ لنت ترمز ایرانی پراید ، لنت ترمز پژو 405 و لنت ترمز سمند EF7 اشاره
نمود کھ تماما در بازار می توان آنھا را تھیھ نمود ضمن آن کھ برای تھیھ ی انواع لنت ترمزھای مرغوب و با کیفیت می توانید با
شھریدک تماس گرفتھ و سفارش خود را بھ کارشناسان این مجموعھ بسپارید . شھریدک کلیھ محصوالت را بھ صورت اصل و

اورجینال ارائھ می نماید و قیمت ھای لنت ترمز ایران لنت را با شرایطی مناسب و متعادل بازار ارائھ می نماید .

در شرکت ایران لنت اکنون تولید لنت با ظرفیت بسیار باالیی انجام می شود و با توجھ بھ تغییرات اساسی در شکل مدیریتی این
شرکت و تعویض دستگاه ھای قدیمی با تجھیزاتی جدید و پیشرفتھ ، تحوالت اساسی در این مجموعھ ایجاد شده است کھ توانستھ
است در سال ھای اخیر بر روی کیفیت تولید و حجم آن تاثیر گذار باشد و دلیل توسعھ ی بیشتر و مرغوب تر فعالیت مجموعھ و

محصوالتش باشد.

لنت ترمز ایرانی پراید

از طرفی در میان لنت ترمز ایرانی ارزان ، می توان بھ برندھای دیگری کھ در کنار لنت ترمز ایران فعالیت داشتھ و محصوالتی
با کیفیت و ممتاز را تولید می کنند اشاره نمود . لنت ترمز پارس یکی از شرکت ھای معتبری است کھ برای اولین بار در لنت ھای

ترمز خود ، آزبست را حذف نمود و بنابر این کمترین آثار تخریبی روی لنت ترمز ایرانی پراید ایجاد نشد .

لنت ترمز ایران

برند دیگری کھ در بازار ایران بھ خوبی ظاھر شده است و توانستھ است لنت ترمز ایرانی پراید را بھ خوبی و با کیفیت باالیی تولید
نماید برند رالدک است کھ شرکت پارسیان قطعھ سپھر آن را تولید کرده و بھ بازار عرضھ نموده است و یکی از شرکت ھایی است

کھ توانست اولین لنت ترمز ایرانی پراید را با کیفیت الزم تولید کرده و بھ قیمتی مناسب بھ بازار عرضھ کند.
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در شھریدک بھ سھولت می توانید در میان انواع لنت ترمزھای مرغوب و باکیفیت داخلی و وارداتی ، متناسب با خودروی خود ،
انتخابی شایستھ داشتھ و قیمتی مناسب را پرداخت نمایید.
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