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قطعات یدکی, لنت ترمز
ژوئن 16, 2020

ارسال شده توسط  پوریا اخضری

قبل از بررسی لنت ترمز سمند (IKCO Samand Brake Pads) بھ تاریخچھ خودرو سمند می پردازیم. در سال 1381 شرکت
ایران خودرو اولین خودروی ملی خود را بھ نام سمند تولید نمود این خودرو با ھمکاری چندین شرکت خودروسازی خارجی و با

استفاده از تکنولوژی ھای موجود طراحی شد و بھ بازار عرضھ گردید

خودرو سمند با تفکر جایگزینی خودروی پیکان تولید شد اما بھ جھت باال بودن قیمت این خودرو ، این موضوع محقق نشد و شاید
بتوان گفت کھ در رده ی خودروھایی مانند 405 شد کھ دارای افت شدیدی شده بودند .

شباھت ھای زیادی بین خودروی سمند و خودروی پژو 405 دیده می شود، می توان گفت لنت ترمز پژو 405 در لنت ترمز سمند
نیز مورد استفاده قرار می گیرد این نوع از لنت را می توان در برندھای زیادی در بازار لوازم یدکی یافت و عمدتا لنت ترمز سمند

با برند ایرانی عرضھ می شود .

برندھایی کھ ھریک دارای مزایا و معایب خاص خود بوده و قیمت ھایی متفاوت دارند برای تھیھ لنت ترمز سمند می توانید از
شھریدک خرید نمایید در این فروشگاه اینترنی شھریدک، لنت ترمز ھای شناختھ شده و با کیفیت را با قیمتی مناسب می توانید تھیھ

نمایید .

شباھت ھای سیستم ترمز پژو 405 با سمند
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ھمان گونھ کھ اشاره شد کمپانی ایران خودرو بر اساس پلتفرم خودروی پژو 405  خودروھای زیادی را تولید و عرضھ کرده است
کھ از آن جملھ می توان بھ سمند اشاره نمود از ھمین روست کھ سیستم ترمز و لنت ترمز سمند با لنت ترمز پژو 405 مشابھ

است .

سیستم ترمز جلو در خودروی سمند دیسکی است و برای چرخ ھای عقب سیستم ترمز کاسھ ای طراحی شده است می توان گفت
متاسفانھ سیستم ترمز سمند چندان کیفیت مناسبی نداشتھ و ایمن نیست بنابراین جایز است برای حفظ امنیت سرنشینان خودرو و

داشتن کیفیت باالی ترمز ، بھتر است کھ لنت ترمز سمند را با کیفیت باالیی تھیھ کنید.

از طرفی بھ محض مشاھده ی عالئم ھشدار دھنده در خصوص لنت ترمز ، بالفاصلھ جھت تعویض آن اقدام نمایید زیرا ھمان گونھ
کھ می دانید با اتمام لنت ترمز اولین قسمتی کھ در سیستم ترمز دچار صدمھ و آسیب می شود دیسک ترمز است کھ بھ محض

خرابی صدای نامناسبی را ھنگام ترمزگیری ھا از خود نشان می دھد .

لنت ترمز سمند

بھترین لنت ترمز سمند

در برندھای متفاوتی می توان لنت ترمز سمند را تھیھ نمود و برای انتخاب صحیح و مناسب لنت ترمز بھتر است کھ با یک
کارشناس مشورت نمایید و از لنت ھای ترمز با کیفیت و ممتاز اطالعات کافی داشتھ باشید در میان لنت ھای ارائھ شده در بازار
برخی از برندھا شاخص تر بوده و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند کھ از آن میان می توان بھ برندھای: لنت ترمز پارسیان

قطعھ سپھر، لنت ترمز نیک استار، لنت ترمز تکستار ، لنت ترمز آفورتیس ، لنت ترمز پاجرو قطعھ اشاره کرد.
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در کنار این برندھا ، می توانید مارک ھای دیگری از لنت ترمز سمند سورن و لنت ترمز EF7  را نیز مشاھده نمایید کھ توصیھ
می شود حتما از فروشگاه ھای معتبر و با سابقھ تھیھ نمایید تا سالمت خودرو و سیستم ترمز سمند را حفظ نماید . ھمچنین برای

خرید انواع لنت ترمز سمند می توانید با بخش فروش شھریدک تماس گرفتھ و خریدی مطمئن داشتھ باشید.

نمای داخلی خودرو سمند

قیمت لنت ترمز سمند

الزم بھ ذکر است کھ در کنار تنوع زیاد برند ھای مختلف لنت ترمز سمند ، قیمت ھای متفاوتی از آن ھا را نیز در بازار شاھد
ھستیم و این بھ میزان ھزینھ ای کھ می خواھید انجام دھید بستگی دارد اما یک نکتھ ی کلی کھ وجود دارد این است کھ با باالتر

رفتن کیفیت تولید این لنت ھای ترمز ، قیمت ھا نیز باال تر می رود.

در بازار لنت ترمزھای معمولی و یا درجھ دو نیز یافت می شوند اما پیشنھاد ما این است کھ برای سالمت خودرو و جلوگیری از
صدمات احتمالی ، از برندھای معتبر و با کیفیت لنت ترمز تھیھ کنید زیرا ممکن است با تصور صرفھ جویی در خرید و انتخاب
لنتی ارزان تر ، بھ خودرو یا حتی سرنشینان خودرو صدمھ زده و مجبور بھ پرداخت ھزینھ ھای گزافی برای تعویض و یا تعمیر

در سیستم ترمز باشید.

لنت ترمز سمند ایساکو

شرکت سھامی خاص ایساکو در سال 1356 در ایران تاسیس شد و در زمینھ ی تولید و توزیع لوازم یدکی و قطعات کمپانی ایران
خودرو فعالیت خود را آغاز نمود این شرکت اکنون در حوزه ی خرید و فروش و ھمچنین صادرات و واردات قطعات خودروھای

سنگین و سبک فعال می باشد و امروزه یکی از معتبرترین و شناختھ شده ترین شرکت ھای تولید قطعات لوازم یدکی است .

ایساکو ھمچنین در تولید لنت ھای ترمز ، اعم از لنت ترمز جلو و عقب سمند نیز بھ خوبی عمل کرده و لنت تولید شده توسط این
شرکت دارای عملکردی قوی و دقیق بوده و بدون صدا می باشد ھمچنین دارای اصطکاک قدرتمندی است کھ ترمزگیری ھای قوی

را ایجاد می نماید.
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کیفیت تولید این نوع از لنت ترمز بسیار باال بوده و می تواند بھ خوبی طول عمری باال را رقم بزند ھمچنین مطابق با استاندارد
ھای تعیین شده ساختھ شده است و بدون استفاده از پودر سیاه تولید شده است . با توجھ بھ مرغوبیتی کھ لنت ترمز سمند ایساکو دارد

، می توان گفت کھ قیمت ارائھ شده ی آن نیز بسیار مناسب است .

خرید لنت ترمز

EF7 لنت ترمز سمند

در میان مدل ھایی کھ ایران خودرو تولید کرده است خودروی سمند Ef7 یکی از مدل ھای برتر سمند می باشد کھ بسیار مورد
توجھ قرار گرفتھ است این خودرو بھ دلیل قابلیت ھایی کھ داشت درست در زمانی کھ قیمت خودروھای وارداتی باال رفت ، محبوب

شد و طرفداران بسیاری پیدا کرد .

البتھ می توان گفت کھ سیستم ترمز در سمند EF7 نیز چندان مناسب نیست و طراحی سیستم ترمز عقب آن از نوع کاسھ ای باعث
شده است تا کیفیت مناسبی در ترمز ھای جلوی سمند نیز نداشتھ باشیم از ھمین رو نیاز است لنت ترمز سمند EF7 را از برندی

تھیھ نمایید کھ کیفیت باالیی داشتھ باشد در میان برندھای ایرانی می توانید لنت ترمز نیک استار را انتخاب نمایید.

EF7 موتور

ھمچنین در شھریدک این امکان وجود دارد کھ بھترین برندھای لنت ترمز را با اطمینان از اصل و اورجینال بودن آن ھا تھیھ
لنت ترمز سمند عمدتا دارای عملکرد خوبی بوده و بدون صدا نمایید. در برندھای ایرانی موجود در فروشگاه اینترنتی شھریدک ، 

می باشند و طول عمر مناسبی نیز دارند.

EF7 بررسی لنت ترمز سمند
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با توجھ بھ این کھ این خودرو مورد توجھ بسیاری از افراد واقع شده است و یک خودروی ملی بوده و دارای بدنھ این محکم و
موتوری قوی است ، می توان انتظار داشت کھ سیستم ھای ایجاد شده در خودرو با کیفیت ھای الزم و استاندارد شده ایجاد شده

باشد.

این خودرو یکی از خودروھای مناسب برای خانواده بوده و امنیت الزم را در کابین ایجاد نموده است از ھمین رو می توانید با
خرید لنت ترمز سمند پارسیان قطعھ سپھر یا پاجرو قطعھ و یا لنت ترمز نیک استار، با خیالی آسوده بھ رانندگی خود بپردازید این

نوع از لنتھای ترمز بھ خوبی با سیستم سمند ھماھنگی داشتھ و عملکردی مناسب را از خود نشان داده است .

لنت ترمز تکستار برندی آلمانی داشتھ و از جملھ محصوالتی است کھ بھ ایران صادر می شود و دارای ویژگی ھای مناسبی برای
شرایط آب و ھوایی ایران است ھمچنین با وجود این لنت ، ترمز گیری ھا نرم و بدون صدای نامناسب می باشد و بھ خوبی می

تواند در زمان ترمزگیری ھا ، اصطکاک مناسب را ایجاد نماید ھمچنین دارای قیمتی بسیار مناسب می باشد.

لنت ترمز سمند سورن

خودروی سمند سورن نیز یکی دیگر از مدل ھای سمند است کھ طرفداران زیادی داشتھ است برای تولید این خودرو تالش شده
است تا بھترین قطعات و با کیفیتی باال تھیھ شود. در خصوص این خودرو نیز لنت ترمز ھای عقب شکل کاسھ ای داشتھ و قیمت

مناسب تری را بھ خود اختصاص می دھد کھ در مقایسھ با لنت ترمز جلو دارای تفاوت قیمت محسوسی است .

(EF7) لنت ترمز سمند سورن

در شھریدک برند ھای معتبر و متفاوتی از لنت ھای ترمز سمند سورن و EF7 و… ارائھ می شود کھ تماما اصل بوده و کیفیت
باالیی دارند. برای خرید این محصوالت می بایست با بخش فروش تماس بگیرید.
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منبعتعداد کلمات مقالھ لنت ترمز سمند

1392IKCO کلمھ

تھیھ شده در تحریریھ فروشگاه اینترنتی شھریدک

https://www.ikco.ir/fa/Product.aspx?ID=130&Section=2&Series=%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF+LX
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