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مقدمه

تیــم پــارس پــل تایــر بــا چندیــن ســال تجربــه در کنــار شماســت تــا 
بــه مشــتریان محصــول و خدماتــی کــه الیــق آن هســتند، ارائــه دهد. 
خانــواده ی پــارس پــل تایــر بــه پشــتوانه ســال ها فعالیــت در زمینــه 
تایــر، بهتریــن برندهــای جهــان را گــرد هــم آورده اســت.  پرســنل و 
متخصصــان حرفــه ای مــا قــدم  بــه  قــدم در کنــار شــما هســتند تــا 
بتوانیــد برندهایــی بــا کیفیــت مدنظرتــان را بــا بهتریــن قیمــت و ۵ 

ســال ضمانــت خریــداری کنیــد.
کتابچــه راهنمایــی کــه در دســت داریــد از مراجــع و شــرکت هــای 
معتبــر تایرســازی اروپــا و آمریــکا تهیــه شــده و دارای نــکات بســیار 
مفیــدی در زمینــه ی اســتفاده و نگهداری درســت از تایــر خودروهای 

ســواری مــی باشــد.
رعایــت نــکات مطــرح شــده در ایــن راهنمــا، شــما را قــادر مــی ســازد 
ــداری  ــرداری و نگه ــره ب ــای خــود به ــه روشــهای درســت از تایره ب
ــتفاده ی  ــا اس ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــود را از خطرات ــد و خ نمایی

ــد، ایمــن ســازید. ــش آی ــده پی ــرای رانن ــا ب نادرســت از تایر ه
ــد  ــر بدینوســیله تأکیــد مــی نمای ــل تای ــارس پ مدیریــت شــرکت پ
ــا  ــه ی راهنم ــن کتابچ ــای ای ــتورالعمل ه ــتفاده از دس ــواره اس هم
می توانــد بــه افزایــش طــول عمــر مفیــد تایرهــا و ایمنــی در رانندگــی 
ــار راننــدگان محتــرم  ــد و اطالعــات مفیــدی را در اختی کمــک نمای
قــرار دهــد.  پیشــنهاد می شــود ایــن راهنمــا بــه عنــوان یــک مرجــع 

مطمئــن پیوســته در دســترس شــما قــرار داشــته باشــد.

شرکت پارس پل تایر
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چرافشاربادتایرهاكممیشود؟
ــچ  ــر این ــد ب ــک پون ــادی، 1Psi )ی ــد در شــرایط ع ــی توانن ــا م تایره
ــن  ــند. همچنی ــته باش ــاد داش ــار ب ــش فش ــاه کاه ــر م ــع( در ه مرب
تایرهــا مــی تواننــد بــه ازای هــر ۵ درجــه ی ســانتیگراد کاهــش دمای 

محیــط، معــادل 1Psi کاهــش فشــار بــاد داشــته باشــند.
عوامل دیگر مرتبط با کم شدن فشار باد تایر

پنچری  *
نقص در پایه ی والو  *

نقــص در حــد فاصــل رینــگ / طوقــه ی تایــر کــه بــا یــک   *
نــگاه قابــل تشــخیص نخواهــد بــود.

وقتــی در مقایســه ی دو تایــر، یکــی از آن هــا دارای 10Psi فشــار بــاد 
کمتــر اســت، چشــمان شــما نمیتوانــد آن را درســت تشــخیص دهــد، 
بنابرایــن بــرای خوانــدن دقیــق فشــار بــاد تایــر بــه یــک فشارســنج 
ــان  ــاز تایرهایت ــاد مج ــار ب ــی از فش ــرای آگاه ــد. ب ــاز داری ــوب نی خ
بایــد بــه فشــار بــاد لیســت شــده روی برچســب، کــه در چارچــوب 
در خــودرو نصــب شــده، یــا کتابچــه ی راهنمــای وســیله ی نقلیــه 

مراجعــه کنیــد.

 در این شکل، کاهش فشار هوای 10 پوندی با چشم قابل تشخیص نیست.
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مثال:

ــادی،  شــکل زیــر نشــان مــی دهــد کــه تحــت چــه مقــدار فشــار ب
بارگــذاری روی تایرهــا انجــام می شــود. فشــار بــاد را ماهانــه کنتــرل 
ــده  ــن ش ــخصات تعیی ــد مش ــه در ح ــد ک ــان یابی ــا اطمین ــد ت کنی
اســت، بــه ویــژه قبــل از ســفرهای طوالنــی یــا حمــل بــار ســنگین.

ــاد آن کــم اســت، گرمــای  ــا تایــری کــه فشــار ب هنــگام رانندگــی ب
تایــر زیــاد می شــود. ایــن مــورد بــا عکســبرداری بــا اشــعه ی مــادون 
قرمــز از تایرهــا در ســرعتهای بــاال مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــد، خطــر ناشــی از افزایــش  ــاد تایــر کاهــش یاب هــر چقــدر فشــار ب

حــرارت آن بیشــتر خواهــد شــد.
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فشارهوا-كنترلماهانه
بــرای اطمینــان، بــا یــک فشارســنج بــاد تایــر، هنگامــی کــه تایرهــا 
خنــک هســتند، فشــار بــاد تایــر را کنتــرل کنیــد. در حیــن رانندگــی 
بــه علــت گــرم شــدن تایــر و افزایــش فشــار بــاد آن، مقــدار درســت 

فشــار بــاد را از روی فشارســنج نمــی توانیــم انــدازه گیــری کنیــم.

1( کالهک والو تایر را بردارید.
2( فشارســنج را بــه صــورت مســتقیم و محکــم روی والــو فشــار دهید 

تــا نشــانگر شــروع بــه حرکــت کنــد و فشــار بــاد را نشــان دهد.
3( در پایان کالهک والو را در جای خود قرار دهید.
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فرسایشتایر-كنترلچشمی
کنتــرل چشــمی ســایش یا فرســوده بــودن آج تایــر از نظر فرســودگی 
ــر یکنواخــت و صــاف  ــایش غی ــتن نواحــی س یکنواخــت آج و نداش

شــده.

نگهداریتایرواطالعاتایمنی
هــر تایــر جــدا از اینکــه چــه ســاختاری دارد، ممکــن اســت هنــگام 
ــی از  ــیب ناش ــدن، آس ــر ش ــی از: پنچ ــوب ناش ــار عی ــتفاده دچ اس
ــا دیگــر  ــاد کــردن نادرســت، بارگــذاری بیــش از حــد، ی برخــورد، ب

ــود. ــت ش ــا نادرس ــح ی ــتفاده ی صحی ــج از اس ــرایط منت ش
هشدار ایمنی:

   جراحــت جــدی سرنشــینان خــودرو یــا فــوت آن هــا ممکــن 
اســت نتیجــه ی خرابــی و عیــوب تایــر باشــد. بیشــتر خرابــی هــای 
تایــر ناشــی از لــرزش، عبور از دســت اندازهای جــاده، ایجــاد برآمدگی 
یــا برجســته شــدن ســطح تایــر، یــا فرســودگی غیرعــادی آن اســت. 
اگــر هنــگام رانندگــی وســیله ی نقلیــه ی شــما لــرزش داشــت یــا 
متـــوجه وارد شــدن ضربه ی ســخت، برآمدگی یـــا برجســتگی تایر یا 
فرســودگی غیــر عــادی آن شــدید، بایــد تایرهــا و وســیله ی نقلیــه تان 
توســط یــک متخصــص ســرویس و خدمــات تایــر بررســی و ارزیابــی 

شــود.
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بــه منظــور کاهــش ریســک خرابــی تایرهــا، شــرکت پــارس پــل تایــر 
بــه شــما پیشــنهاد مــی کنــد کــه همــه ی اطالعــات ایمنــی در ایــن 
ــی دوره ای و  ــن بازرس ــد. همچنی ــال کنی ــد و دنب ــا را بخوانی راهنم
نگهــداری درســت تایرهــا توســط خودتــان و در صــورت لــزوم توســط 

یــک متخصــص ســرویس تایــر را بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم.

خرابیتایرهنگامرانندگی

  رســیدن تایــر بــه پنچــری یــا ترکیدگــی در هنــگام رانندگــی، 
نشــان می دهــد کــه شــما بــه شــیوه ی درســتی از تایرهــا نگهــداری 
نکــرده ایــد.  عمومــاً کــم شــدن فشــار بــاد تایرهــا بــه آهســتگی انجام 
می شــود.  اگــر شــما تجربــه ی ترکیدگــی یــا پنچــری تایر را نداشــته 

باشــید، اطالعــات زیــر برایتــان مفیــد خواهــد بود:
  *         وقتــی یــک خرابــی در تایــر رخ مــی دهــد، در ایــن صــورت 
شــما ممکــن اســت یــک صــدای غیــر عــادی بشــنوید یــا لرزشــی در 
ــر خــراب  ــه ســمت تای ــا خــودرو شــما ب خــودرو احســاس کنیــد، ی

کشــیده )منحــرف( شــود.
*           هنــگام خرابــی تایــر )پنچــر شــدن یــا ترکیدگــی( هیچــگاه 

بــه طــور ناگهانــی متوقــف نشــوید یــا نپیچیــد.
 *            بــه آهســتگی پایتــان را از گاز برداریــد، فرمــان را محکــم نگه 
داریــد و در موقعیــت خــط عبوریتــان بــه تدریــج و بــا رعایــت اصــول 

ایمنــی بــه ســمت شــانه ی جــاده متمایــل شــوید.
بــه محــض اینکــه حرکــت چرخ هــا آهســته شــد، توقــف بــه آرامــی 

صــورت گیــرد.
پــس از رســیدن بــه شــانه ی جــاده، خــودرو را در جایــی کــه دور از 

جــاده )در محــل ایمــن( باشــد متوقــف کنیــد.

فشاربادتایر
ــرای آنکــه عملکــرد مؤثــر در نظــر گرفتــه شــده را داشــته  تایرهــا ب
ــا،  ــا وزن چرخ ه ــد. تایره ــاز دارن ــب نی ــاد مناس ــار ب ــه فش ــند، ب باش
مســافرین، خــودرو و بــار را در بــر دارنــد )تحمــل مــی کننــد( و آن را 
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روی شــتابگیری، ترمــز کــردن و نیــروی پیچــش یــا دور زدن اعمــال 
مــی کننــد. در کتابچــه ی راهنمــای ســازنده ی خــودرو، فشــار بــاد 
الزم و اســتاندارد بــرای تایرهــای ســوار شــده روی خودروتــان، توصیــه 

شــده اســت.
هشدار ایمنی:

ــاك  ــاد( خطرن ــا زی ــاد نامناســب )کــم ی ــا فشــار ب   رانندگــی ب
اســت. فشــار بــاد کــم باعــث ایجــاد گرمــای زیــاد در تایر شــده کــه در 
نتیجــه، موجــب خرابــی ســاختار داخلــی تایــر و در نهایــت ترکیدگــی 

آن می شــود.
فشــار بــاد زیــاد باعــث آمادگــی بیشــتر تایرهــا بــرای بریــده شــدن، 
ســوراخ شــدن، شکســته یــا پــاره شــدن در اثــر برخــورد ناگهانــی بــا 
اشــیاء و موانــع می شــود. برخــورد بــا موانــع می توانــد باعــث خرابــی 
و آســیب دیــدن تایــر شــود )حتــی اگــر تایــر بــه طــور مناســب و بــه 
انــدازه بــاد شــده باشــد(؛ عاملــی کــه می توانــد منجــر بــه مشــکالت 
جــدی هنــگام رانندگــی و بــروز تصــادف و ایجــاد جراحــت یــا فــوت 
ــاد  ــا راهنمــای آن فشــار ب ــر ی راننــده شــود. اطالعــات برچســب تای

مناســب را توصیــه مــی کنــد. 

فشار باد نامناسب ممکن است منجر به موارد زیر شود:
اثر منفی روی راحتی رانندگی و حرکت خودرو.  *

سایش زیاد رویه ی تایر )آج(.  *
افزایش مصرف سوخت خودرو.  *

بنابرایــن از ایــن توصیه هــای مهــم مرتبــط بــه تایــر و ایمنــی خــودرو، 
و نیــز دوام و کارکــرد تایرهــا پیــروی کنید.

ســعی کنیــد همیشــه فشــار بــاد توصیــه شــده را بــرای تایرهایتــان 
)حتــی تایــر زاپــاس( حفــظ کنیــد.

فشــار بــاد تایرهــا را بــه صــورت ماهانــه کنتــرل کنید. همچنیــن قبل 
از مســافرت هــای طوالنــی یــا زمــان حمــل بــار اضافــی، ایــن کار را 

ــام دهید. انج
دربرچســب اطالعــات تایــر خودروی شــما یــا راهنمــای آن، فشــار باد 
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تایــر حتــی بــرای تایــر زاپاس درج شــده اســت.
ــه ای از برچســب در شــکل نشــان داده شــده اســت. برچســب  نمون
خــودرو شــما ممکــن اســت بــا آن فــرق داشــته باشــد و یــا اطالعــات 
بارگــذاری متفاوتــی از آنچــه در شــکل آمــده داشــته باشــد. بنابرایــن 
شــما بایــد ایــن اطالعــات را احتمــاالً روی برچســبی کــه در محــل 
ــده، روی  ــرف رانن ــه ی در ط ــا در لب ــده، ی ــرف رانن ــوب در ط چارچ

خــودرو شــما نصــب شــده کنتــرل کنیــد.
بــرای پاســخگویی بــه پرســش هــای مربــوط بــه برچســب اطالعــات 
ــک  ــا از ی ــد ی ــه کنی ــه کتابچــه ی راهنمــای خــودرو مراجع ــر، ب تای

متخصــص واجــد شــرایط ســؤال کنیــد.

 

 

حداكثرفشاربادرویدیوارهیتایرحکشدهاست.
ماکزیمــم فشــار بــاد نشــان داده شــده )حــک شــده( روی ســایدوال 
یــا دیــواره ی تایــر، در برگیرنــده ی ماکزیمــم فشــار بــاد مجــاز یــک 
تایــر اســت. در راهنمــای ســازنده ی خــودرو ممکــن اســت فشــار بــاد 
ــواره ی  ــده روی دی ــار حــک ش ــا فش ــانی ب ــد یکس ــا در ح ــر ی کمت
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تایرهــا توصیــه شــده باشــد. در راهنمــای خــودرو، مشــخصات فشــار 
بــاد تایــر درج شــده تنهــا بــه وســیله ی نقلیــه ی خــاص شــما مربوط 
ــار وســیله ی نقلیــه، تعــداد مســافرین و ویژگــی هــای  می شــود و ب
رانندگــی و حرکتــی و شــرایط دیگــر خــودرو را در برمی گیــرد. ممکن 
اســت وســایل نقلیــه ی مختلــف از یــک ســایز تایــر اســتفاده کننــد. 
ــار  ــت فش ــن اس ــه ممک ــیله ی نقلی ــازنده ی وس ــک س ــن رو ی از ای
ــه ی  ــیله ی نقلی ــر روی وس ــایز تای ــان س ــرای هم ــی را ب ــاد متفاوت ب
دیگــری انتخــاب کنــد. بنابرایــن همیشــه بــه فشــار بــاد درج شــده 
روی برچســب اطالعــات تایــر خــودرو یــا راهنمــای شــخصی وســیله 

ی  نقلیــه ی خــود مراجعــه کنیــد.

فشاربادمختلفبرایتایرهایعقبوجلو
ــرای  ــده ب ــه ش ــاد توصی ــار ب ــف، فش ــه ی مختل ــایل نقلی ــرای وس ب
تایرهــای عقــب و جلــو ممکــن اســت متفــاوت باشــد. شــما بایــد ایــن 
نکتــه را در کنتــرل فشــار بــاد و هنــگام جابــه جایــی )گــردش( تایرها 

روی محــور جلــو و عقــب در نظــر بگیریــد.

ازدستدادنفشار)بادخالیكردن(:
 1Psi ــا ــد ت ــی توانن ــادی م ــرایط ع ــت ش ــاه تح ــر م ــا در ه تایره
ــر 10  ــه ازای ه ــا ب ــن تایره ــد. همچنی ــاد را از دســت بدهن ــار ب فش
درجــه فارنهایــت یــا ۵/6 درجــه ســانتیگراد کاهــش دمــای محیــط،           
مــی تواننــد تــا kpa 7 یــا یــک Psi بــاد خالــی کننــد. پنچــری، نشــتی 
ــا خرابــی هــای دیگــر هــم  ــو، آســیب دیدگــی رینــگ ی داشــتن وال
ــاه  ــری در م ــاد می شــود. اگــر تای ــه از دســت دادن فشــار ب منجــر ب
بیشــتر از kpa 14 معــادل )Psi 2( بــاد از دســت بدهــد، بایــد توســط 

ــر مــورد بررســی قــرار گیــرد. یــک متخصــص خدمــات تای

راهنماییهاییبرایایمنیهنگامبادكردنتایر:

  بــاد کــردن یــک تایــر نــا ایمــن و معیــوب خطرنــاك اســت، زیرا 
کــه اگــر بترکــد، می توانــد فــرد را بــا نیــروی در حــد انفجــار بــه هــوا 
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پرتــاب کنــد کــه منجــر بــه جراحــت جــدی یــا مــرگ او شــود. هرگز 
تایــری را بــاد نکنیــد مگــر اینکــه نســبت بــه قــرار گرفتــن درســت 
آن در رینــگ خــودرو یــا در دســتگاه نگــه دارنــده ی تایــر اطمینــان 

حاصــل کــرده باشــید.
ــه طــور  ــاس را ب ــر زاپ ــی تای ــان و حت ــاد تایرهایت فشــار ب  *
ــار اضافــی  ــا هنــگام حمــل ب ــی ی ــه و قبــل از ســفرهای طوالن ماهان
کنتــرل کنیــد. همیشــه از یــک فشارســنج دقیــق اســتفاده کنیــد.

همیشــه هنگامــی که تایرها ســرد و خنک هســتند ، فشــار   *
بــاد را بررســی کنیــد. تایرهــا وقتــی خنــک بــه حســاب مــی آینــد که 
خــودرو حــدود ســه ســاعت یــا بیشــتر پــارك یــا متوقف شــده باشــد 
یــا آن کــه کمتــر از 1/6 کیلومتــر )یــک مایــل( بــا ســرعت متوســط 

رانــده شــده باشــد.
ــاد اســتاندارد  ــه فشــار ب ــم و رســیدن ب ــه منظــور تنظی ب  *
و پیشــنهاد شــده بــرای تایــر ســرد، هرگــز از تایــر گــرم بــاد خالــی 
نکنیــد. بــه طــور معمــول، رانندگــی کــردن باعــث می شــود تایرهــا 
ــاد تایــر را  ــد. اگــر فشــار ب ــاد آن هــا افزایــش یاب داغ شــود و فشــار ب
هنگامــی کــه تایرهایتــان گــرم اســت کاهــش دهیــد، ممکــن اســت 
ــاد  ــه طــور خطرناکــی در معــرض خطــرات ناشــی از فشــار کــم ب ب

ــد.  ــرار گیری ــان ق تایرهایت
ــه  ــی ک ــان را هنگام ــاد تایرت ــد فشــار ب چنانچــه الزم باش  *
گــرم اســت تنظیــم کنیــد، فشــار آن را Psi 4 )معــادل Kpa 28( باالتــر 
از فشــار بــادی کــه بــرای حالــت ســرد توصیــه شــده، تنظیــم کنیــد. 
در چنیــن حالتــی، هنگامــی کــه تایرهــا ســرد می شــود، فشــار بــاد 

ــد. ــرل کنی ــد کنت ــاره بای ــر را دوب تای
اگــر تایرهــای شــما بیشــتر از Kpa( 2 Psi 14( در هــر مــاه   *
بــاد از دســت دهــد، ممکــن اســت والــو یــا رینگ هــا خــراب و آســیب 
دیــده باشــد. در چنیــن حالتــی بــرای انجــام بازرســی، بــه متخصــص 

ــد. ــه کنی ــر واجــد شــرایط مراجع ســرویس تای
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توصیههاییبرایبارگذاریایمن

ــاد  ــذاری زی ــا خــودرو تحــت شــرایط بارگ ــردن ب ــی ک   رانندگ
خطرنــاك اســت. بارگــذاری زیــاد باعــث می شــود گرمــای زیــادی در 
ــر تخریــب شــود. حتــی  ــی تای تایرهــا ایجــاد شــود و ســاختار داخل
ــد  ــی می توان ــب گرمای ــی را برداشــتید تخری ــار اضاف بعــد از اینکــه ب
باعــث خرابــی تایــر شــود کــه در صــورت تصــادف، منجــر بــه جراحت 

ــا حتــی مــرگ سرنشــینان می شــود. انســانی جــدی ی
ــودرو، برچســب  ــر خ ــات تای ــای اطالع ــه برچســب ه ــه ب ــا مراجع ب
ضمانتنامــه و راهنمــای مخصــوص وســیله ی نقلیــه، حــدود مجــاز باد 

و مقــدار بــار پیشــنهادی )مجــاز( را مــورد توجــه قــرار دهیــد.
همیشــه مقدار فشــار بــاد پیشــنهادی ســازنده ی خــودرو را   *

روی همــه ی تایرهایتــان حتــی تایــر زاپــاس نگهداریــد.
بــه طــور ماهانــه و قبــل از ســفرهای طوالنــی یــا حمــل بار   *

اضافــی، فشــار تایرهــا را کنتــرل کنیــد.
ــواره ی  ــار مجــاز حــک شــده روی دی ــر ب ــز از حداکث هرگ  *

نرویــد. فراتــر  تایرتــان 
هرگــز از میــزان مجــاز وزن ناخالــص خــودرو یا میــزان وزن   *
ناخالــص اکســل جلــو یــا عقــب خودرویتــان هنــگام بارگــذاری، تجاوز 

نکنیــد.
ــه راهنمــای مخصــوص خودرویتــان در مــورد توصیــه ی  ب  *

کنیــد. مراجعــه  آن  مخصــوص  توضیحــات  و  بــار  میــزان 

خرابیتایر،بازرسیودورهیسرویس
بررســی و نگهــداری تایرهــا در عملکــرد آن هــا و خدماتــی کــه بــرای 
ــا  ــتر ی ــتفاده ی بیش ــی دارد. اس ــش مهم ــد نق ــم می کنن ــما فراه ش
معــادل مقــدار تعریــف شــده بــرای یــک تایــر، تابــع شــرایط جادهــای 
روزمــره، در معــرض گرمــا بــودن، شــرایط محیــط، خــراب شــدن در 

اثــر پنچــری و عوامــل خارجــی دیگــر اســت.
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هشدارایمنی:

  رانندگــی بــا تایــر خــراب و معیــوب خطرنــاك اســت. یــک تایــر 
ــه  ــه آســیب جــدی ب ــی منجــر ب ــه طــور ناگهان ــد ب معیــوب می توان
ــا مــرگ آن هــا شــود. تایرهایتــان را مرتبــاً  سرنشــینان و جراحــت ی
بــه وســیله ی متخصــص خدمــات تایــر واجــد شــرایط بازرســی کنید.

شــما بایــد تایرهایتــان را بــه طور چشــمی در طــول دوره ی عمرشــان 
ــی کنید. بازرس

ــرات   ــر تعمی ــود )نظی ــرویس می ش ــما س ــودرو ش ــه خ ــور ک همانط
دوره ای، تعویــض روغــن و جابــه جــا کــردن تایرهــا( هــر چنــد وقــت 
یکبــار توســط یــک متخصــص خدمــات تایــر، تایرهایتــان نیــز بایــد 
ارزیابــی و کنتــرل شــود. در ایــن خصــوص بــه راهنمــای مرتبــط بــا 

خرابــی تایــر توجــه کنیــد:
بعــد از ضربــه خــوردن غیــر معمــول تایــر در جــاده، یــک   *
متخصــص ســرویس تایــر مجــرب بایــد تایــر را پیــاده و آن را از لحــاظ 
ــده  ــیب دی ــر آس ــک تای ــد. ی ــی کن ــدن بازرس ــه دی ــی و صدم خراب
ــه دیدگــی را  ــل مشــاهده از صدم ــچ نشــانه ی قاب ممکــن اســت هی
نشــان ندهــد. در چنیــن صورتــی، تایــر ممکــن اســت بــدون هیــچ 
ــاه بعــد خــراب  ــک م ــا ی ــه ی هشــداری، ظــرف یــک روز، یــک هفت

ــود. ش
ــی، و  ــا پارگ ــکاف ی ــی، ش ــاظ بریدگ ــان را از لح تایرهایت  *
ــت  ــد. دس ــی کنی ــا بازرس ــه ی آج و دیواره ه ــدن در ناحی ــیب دی آس
اندازهــا یــا ســرعت گیرهــا ممکــن اســت موجــب جدایــی در بدنــه ی 
تایــر شــوند. اگــر شــما هــر نــوع خرابــی یا آســیب دیدگــی یا شــرایط 
ــد یــک متخصــص ســرویس  ــد، بای نامعمــول را در تایرهایتــان دیدی
تایــر، تایرهایتــان را بازرســی کنــد و حتــی ممکــن اســت الزم باشــد 

ــد. ــدا کنی ــگ( ج ــرخ )رین ــل آن را از چ ــت بازرســی کام جه
عمــق آج الزم بــرای تایرهایتــان را بازرســی کنید. براســاس   *
اســتاندارد تعییــن شــده، هنگامــی تایــر فرســوده اســت کــه از عمــق 
شــیار آج آن  mm 1/6 یــا inch 32 ÷ 2 یــا کمتــر باقــی مانــده باشــد 
ــی  ــکل خطرناک ــه ش ــری ب ــن تای ــد(. چنی ــده باش ــا ش ــخ نم ــا ن )ی
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ــود. ــوض( ش ــن )ع ــوراً جایگزی ــد ف ــوده اســت و بای فرس
ــان را در  ــر یکنواخــت تایرهایت ــاییدگی غی ــا س ــی ی ناصاف  *
ســطح آج بازرســی کنیــد. فرســودگی روی یــک طــرف آج یــا نواحــی 
صــاف شــده در ســطح آج ممکن اســت نشــان دهنــده ی بروز مشــکل 
در تایــر یــا خــودرو باشــد. در ایــن حالــت بایــد بــه یــک متخصــص 

ــد. ــه کنی ــر واجــد شــرایط مراجع ســرویس تای
ــی،  ــر خمیدگ ــد. اگ ــی کنی ــم بازرس ــان را ه رینگ هایت  *
کجــی یــا ناصافــی و یــا شــکافی در آن هــا هســت، بایــد عوض شــوند. 

ــد. ــی کنی ــم بررس ــاس را ه ــر زاپ ــه تای ــد ک ــوش نکنی فرام

دورهیعمرتایر
ــوید.  ــن ش ــاس( مطمئ ــر زاپ ــی تای ــان )حت ــودن تایرهایت ــالم ب از س
چنانچــه تایرهــا ســالم مانــده و هنــوز قابــل اســتفاده باشــد، بازرســی 
تایرهایتــان را، حتــی بعــد از ۵ ســال اســتفاده از آن هــا ادامــه دهیــد 
تــا مطمئــن شــوید کــه مــی تواننــد اســتفاده شــوند. بــدون توجــه بــه 
شــرایط تایــر و عمــق آج آن، توصیــه شــده اســت کــه تایرهایــی کــه 
بیشــتر از 10 ســال از عمــر آن هــا )تاریــخ تولیــد آن هــا( مــی گــذرد 
از ســرویس خــارج شــوند و بــا تایــر نــو جایگزیــن گردنــد. بــه خاطــر 
داشــته باشــید کــه همــه ی تایرهایتــان، حتــی تایــر زاپــاس را بررســی 

. کنید
ــد،  ــال باش ــر از 10 س ــر آن باالت ــول عم ــه ط ــاس ک ــر زاپ ــک تای ی
ممکــن اســت بــه ظاهــر شــبیه تایــر نــو باشــد امــا بایــد عــوض شــود.

در قسمت بعدی این راهنما، تاریخ ساخت تایر را ببینید.
ــک  ــی ی ــه تنهای ــد، ب ــخ تولی ــد از تاری ــال بع ــان 10 س ــت زم گذش
دلیــل )یــا نشــانگر واقعــی( بــرای پایــان دوره ی عمــر ســرویس دهــی 
یــک تایــر نیســت. بــا ایــن حــال بــرای بســیاری از تایرهــا بــه دالیــل 
مختلــف نیــاز اســت تــا قبــل از ایــن کــه 10 ســال از زمــان تولیــد 
آن هــا گذشــته باشــد جایگزیــن شــوند، بــه خاطــر مواجــه شــدن بــا 
شــرایطی نظیــر: پنچــری، آســیب دیدگــی در اثــر برخــورد بــا موانــع، 
ــاد نامناســب، بارگــذاری بیــش از حــد،  اســتفاده در شــرایط فشــار ب
ســایش ســطح آج یــا دیگــر شــرایط. در هــر حــال چــه تایــر مشــمول 



14

اســتفاده ی درســت باشــد یــا نباشــد، بــا گذشــت 10 ســال از تاریــخ 
تولیــدش بایــد عــوض شــود.

تایــری کــه بــه دلیــل ســاییدگی یــا کهنگــی، خــارج از ســرویس و 
بــدون اســتفاده نگهــداری شــده باشــد، بایــد بــدون توجــه بــه زمانــی 
کــه تولیــد شــده یــا زمانــی کــه تحــت ســرویس اســتفاده قــرار گرفته 

اســت، جایگزیــن )عــوض( شــود.
ســازندگان خــودرو ممکــن اســت ویژگــی هــای عملکــردی خــودرو را 
هنگامــی کــه راهنمــای جایگزینــی تایــر را تهیــه مــی کننــد، در نظــر 
ــد  ــر مفی ــات در خصــوص دوره ی عم ــه اطالع ــرای هرگون ــد. ب بگیرن
ســرویس تایــر و جایگزینــی آن، بــه راهنمــای خــودرو مراجعــه کنیــد 

و بــه توصیــه هــای کاربــردی در مــورد آن عمــل کنیــد.

تاریخساختتایر
ــوی  ــده از س ــه ش ــوی ارائ ــیله ی الگ ــه وس ــر، ب ــاخت تای ــخ س تاری
دپارتمــان حمــل و نقــل آمریــکا یــا  DOT بــه شــکل اعــداد شناســه ی 
DOT تایــر، تعییــن می شــود. بایــد بدانیــد کــه کد یــا شــماره ســریال

ــل مشــاهده  ــه راحتــی قاب ــواره ی تایرهــا حــک شــده کــه ب روی دی
اســت. ممکــن اســت الزم شــود در هــر دو طــرف دیــواره ی تایــر بــه 
دنبــال شــماره ی ســریال یــا تاریــخ تولیــد آن بگردیــد. بــرای اطالعات 
بیشــتر پیرامــون کــد ســریال DOT قســمت لیبــل گــذاری دیــواره ی 

تایــر را در ایــن راهنمــا ببینیــد.

تایرهایتولیدشدهبعدازسالمیالدی2000
چهــار رقــم آخــر شــماره ی ســریال ، بــه ترتیــب از چــپ بــه راســت، 
ــالدی  ــال می ــدی س ــدد بع ــه و دو ع ــماره ی هفت ــدد اول ش دو ع
ــوط  ــر تولیــد شــده مرب ــر ، تای تولیــد را بیــان می کنــد. در مثــال زی
ــر  ــه هفتــه ی ســی و چهــارم ســال 2016 اســت. مثــال دیگــر، تای ب
بــا شــماره ســریال 2406 نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه تایــر در 

ــد شــده اســت. ــه ی بیســت و چهــارم از ســال 2006 تولی هفت
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تایرهایتولیدشدهقبلازسال2000

ــان  ــریال DOT نش ــماره ی س ــر ش ــم آخ ــه رق ــا، س ــن تایره در ای
ــا  ــر ب ــک تای ــال: ی ــرای مث ــد اســت. ب ــه و ســال تولی ــده ی هفت دهن
شــماره ی 329، نشــانگر آن اســت کــه در هفتــه ی 32 از ســال 1999 
تولیــد شــده اســت. امــا احتمــال دارد کــه ایــن تایــر در ســال 1989 
نیــز تولیــد شــده باشــد. اگــر در ایــن مــورد شــک داشــته باشــید باید 

بــه یــک متخصــص حرفــه ای خدمــات تایــر مراجعــه کنیــد.

تعمیراتتایر:

  رانندگــی کــردن بــا یک تایر تعمیر شــده ی نامناســب خطرناك 
اســت. یــک تعمیــر نامناســب، می توانــد غیــر قابــل اطمینــان باشــد 
و منجــر بــه خرابــی بیشــتر تایــر شــود. تایــر تعمیــری ممکــن اســت 
بــه طــور ناگهانــی خــراب شــود و موجــب آســیب جــدی بــه راننــده 
یــا ســبب مــرگ وی شــود. بازرســی کامــل و تعمیــر تایرتــان بایــد بــه 

وســیله ی یــک متخصــص ســرویس تایــر انجــام شــود.
ــر  ــرای تعمی ــادی ب ــای زی ــل و راهنمایی ه ــتورالعمل های مفص دس

ــن راهنمــا، وجــود دارد. ــر حــوزه ی ای ــزون ب ــر، اف تای
یک تعمیر مناسب تایر شامل موارد زیر است:

بــرای یــک بازرســی کامــل داخلــی و بیرونــی، تایــر بایــد از   *
رینــگ جــدا شــود. بســیاری از آســیب هــای تایــر فقــط در قســمت 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــر قاب ــی تای داخل
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 6 mm ــدازه ی ــه ان ــه ی آج ب ــری در ناحی ــی از پنچ ــیب ناش ــر آس اگ
ــر نشــان داده شــده  ــا کمتــر باشــد، همانطــوری کــه در شــکل زی ی
اســت، در صــورت تعمیــر مناســب، بــه ایــن شــکل کــه یــک وصلــه 
بــه قســمت داخلــی تایــر در محــل پنچری چســبانده شــود و ســوراخ 
پنچــری نیــز بــا یــک پرکننــده ی ســاقه ای پُر شــود، بــه کارکــرد تایر 

ــد. ــک می کن ــدت کم در درازم

ــده ی  ــه قســمت آســیب دی ــن می شــویم ک ــن وســیله مطمئ ــه ای ب
داخلــی تایــر بــه حــد کافــی جهــت جلوگیــری از خــروج بــاد از تایــر 
ــا  ــت ی ــی و بل ــای داخل ــه ه ــت، و الی ــده اس ــدی ش ــته و آب بن بس
ــر را تشــکیل مــی دهــد از نفــوذ  کمربنــد ســیمی کــه ســاختار تای
ــت( محافظــت شــده اســت. ــد رطوب ــده )مانن ــب کنن ــل تخری عوام

توضیحاتاضافیدرموردتعمیراتتایر:
همــه ی تایرهــای پنچــر شــده و آســیب دیــده نمی تواننــد بــه طــور 
مناســب تعمیــر شــوند، لــذا بســیاری تایرهــا پــس از آســیب دیــدن 
بایــد عــوض شــوند. هرگــز تایــری را کــه در شــرایط زیــر قــرار دارد 

تعمیــر نکنیــد:
ســاییده شــدن تــا حــد نشــانگر داخــل شــیار آج )TWI( یــا   *
ــده باشــد. ــی مان ــر( باق اینکــه inch 32 ÷ 2 از عمــق آج )1/6میلیمت

)6mm ( ¼ inch بزرگتر از )داشتن پنچری )یا پارگی  *
داشــتن یــک پنچــری یــا صدمــه دیــدن بیــرون از ناحیه ی   *
ــده(. ــان داده ش ــکل نش ــه در ش ــوری ک ــر آج )همانط ــل تعمی قاب

هنگامــی کــه تعمیــر نامناســبی از قبــل روی تایــر وجــود   *
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باشــد. داشــته 
ــگ  ــر از رین ــردن تای ــدون جداک ــر ب ــه تعمی انجــام هرگون  *
صحیــح نیســت. تایــر بایــد از رینــگ جــدا شــود و داخــل آن بازرســی 
ــل مشــاهده  ــر قاب گــردد، چــرا کــه ممکــن اســت عیــب از روی تای

ــد. نباش
ــده ی  ــت کنن ــوی( پخ ــتگاه )اط ــرف از دس ــتفاده ی ص اس  *
ــر مناســب و  ــه، تعمی ــا اســتفاده ی صــرف از وصل پنچــری تیــوب، ی

قابــل اطمینانــی نیســت.
بــرای تعمیــر محــل پنچــری بایــد یــک وصلــه در داخــل   *
تایــر زده شــود و ســوراخ پنچــری نیــز بــا یــک پرکننــده ی مناســب پر 
شــود تــا نفــوذ عوامــل و عناصــر تخریــب کننــده ی الیه هــا و اســتیل 
ــری  ــر جلوگی ــی تای ــاختار داخل ــه س ــیژن( ب ــت و اکس ــت )رطوب بل

ــردد. گ
ــک  ــا اصــالح ی ــر ی ــر مناســب تای ــه جــای تعمی ــز ب هرگ  *
تعمیــر غلــط تایــر، تیــوب آن را عــوض نکنیــد. تیوب هــا هــم ماننــد 
ــر مجــرب  ــه وســیله ی یــک متخصــص ســرویس تای ــد ب تایرهــا بای

ــوند. ــر ش تعمی
بســیاری از ســازندگان خــودرو اســتفاده از تایرهــای   *
ــه  ــای خــودرو مراجع ــه راهنم ــد. ب ــری را پیشــنهاد نمــی کنن تعمی
ــا  کنیــد یــا قبــل از اقــدام بــه نصــب تایــر تعمیــری روی خــودرو، ب

ســازنده ی آن تمــاس بگیریــد.
بپرســید چگونــه تایرتــان تعمیــر خواهــد شــد. همیشــه بر انجــام یک 

تعمیــر مناســب تأکید داشــته باشــید.

تعمیریاآببندیكردنموقتی/فوری:

آب بنــدی کــردن موقتــی یــا فــوری یــا وارد کــردن الیــی )فیلر( 
ــا فشــردن و  ــد اســپری کــردن، ی ــر، مانن داخــل محــل پنچــری تای
مچالــه کــردن تیــوب در محــل آســیب دیده، تعمیر مناســبی نیســت 
و گارانتــی تایــر را بــی اعتبــار مــی کنــد. تایــری کــه ســوراخ یــا محل 
آســیب دیدگــی آن بــه وســیله ی پرکننــده یــا روزنــه گیــر پرشــده 
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باشــد بایــد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن توســط یــک متخصــص 
ســرویس تایــر مجــرب تعویــض شــود.

اگــر شــما از اســپری تثبیــت کننــده ی فشــار بــاد یــا درزگیــر تایــر 
بــرای جلوگیــری از پنچــری آن اســتفاده کــرده ایــد، بــه متخصــص 
ســرویس تایــر بگوییــد. ایــن اســپری هــای تثبیــت کننــده دارای گاز 
زیــادی هســتند. همیشــه ســرپوش والــو را در هــوای آزاد برداریــد، آن 
هــم در جایــی کــه دور از منابــع حرارتــی، مــواد آتــش زا و جرقــه ی 
الکتریکــی باشــد. بــاد تایــر را بــه طــور کامــل قبــل از جداکــردن آن از 

رینــگ خالــی کنیــد.

میزانسرعت:
ــارج  ــا خ ــده ی ــیب دی ــده، آس ــش ش ــده، روک ــر ش ــای تعمی تایره
از شــرایط معمــول، نبایــد تحــت شــرایط ســرعت تعییــن شــده در 
ــر از  ــد کمت ــا بای ــن تایره ــد. ای ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق ــر م روی تای
محــدوده ی ســرعت تعییــن شــده مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. میزان 

ســرعت تایرهــا را در ایــن راهنمــا ببینیــد.

سواركردنتایروخدماتدیگر:

جابــه جــا کــردن و ســوار کــردن تایــر روی چــرخ هــا )رینــگ(   
می توانــد خطرنــاك باشــد. ســوار کــردن تایرهــا بــه شــیوه یــا بــا ابــزار 
ــیب  ــا آس ــراه ب ــی هم ــه ترکیدگ ــر ب ــت منج ــن اس ــب ممک نامناس
جــدی یــا مــرگ شــود. انجــام ایــن کار بایــد توســط یــک متخصــص 
ســرویس تایــر بــا تجربــه انجــام شــود. هرگــز بــرای ســرویس تایرهــا 

بــدون تجهیــزات، ابــزار و آمــوزش مناســب اقــدام نکنیــد.
ایــن راهنمــا آمــوزش هــای الزم یــا شــیوه هــای ســرویس برای ســوار 
کــردن تایــر، پیــاده کــردن آن، باالنــس کــردن، جابه جایــی یــا تعمیــر 
تایرهــا را در برنــدارد. لطفــاً ایــن کارهــا را بــه یک متخصص ســرویس 

تایــر واگــذار کنید.
همیشــه هنــگام ســوار یــا نصــب کــردن تایــر روی رینــگ   *
نظــارت داشــته باشــید. ایــن موضــوع بــه ویــژه هنگامــی کــه اپراتــور 
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پنچرگیــری مشــغول بــاد زدن تایــر اســت خیلــی مهــم اســت. اگــر 
ــن  ــوار شــده باشــد، ممک ــگ س ــور نامناســبی روی رین ــه ط ــر ب تای
اســت منجــر بــه ترکیدگــی شــود کــه نیــروی انفجــاری حاصــل از آن 

ــردد. ــرگ می گ ــا م ــدی ی ــت ج ــث جراح باع
تایرهــا و رینــگ آن هــا بایــد براســاس شــرایط پهنــا و قطــر   *
ــا قطــر   ــای ب ــال تایره ــرای مث ــگ باشــند، ب ــم هماهن ــا ه ــگ ب رین
ــا قطــر inch 16 ســوار می شــود.  ــای ب inch 16 فقــط روی رینــگ ه

تایرهــای رادیــال بایــد فقــط روی رینــگ هایــی کــه بــرای تایرهــای 
ــوند. ــوار ش ــت س ــب اس ــال مناس رادی

ــا  ــدگی ی ــی، ُقرش ــرك خوردگ ــدون ت ــد ب ــا بای رینگ ه  *
فرورفتگــی، ســاییدگی و زنگزدگــی باشــد. تایرهــا بایــد بــدون خرابــی 

طوقــه، پارگــی و پنچــری باشــد.
هنگامــی کــه مــی خواهیــد تایــر را در رینــگ جــا بیاندازید   *
هیــچ وقــت آن را باالتــر از Psi 40 )27۵ کیلــو پاســکال( بــاد نکنیــد. 
هنــگام بــاد زدن حتمــاً مطمئــن شــوید کــه طوقه هــای تایــر بــه طور 
کامــل روی رینــگ جــا افتــاده باشــند، قبــل از اینکــه بــاد تایــر را بــه 

فشــار بــاد توصیــه شــده بــرای ســرویس تایــر برســانید.
ــگ آن  ــا رین ــر ی ــتعال را روی تای ــل اش ــواد قاب ــز م هرگ  *
ــواد   ــگ از م ــر در رین ــرار دادن تای ــگام ق ــت هن ــچ وق ــد. هی نگذاری
آتــش زا اســتفاده نکنیــد )مثــاًل بــه جــای آب صابــون از مــواد آتــش 
زا اســتفاده نکنیــد(، و وقتــی مــی خواهیــد محــل طوقه هــا را گــرم 

ــد. ــگ آن نگذاری ــا رین ــر ی ــل تای ــاده ای را داخ ــز م ــد، هرگ کنی
همیشــه هنگامــی کــه تایــر روی دســتگاه باالنــس در حال   *

بایســتید. کاری دســتگاه  از حــوزه ی  دور  اســت،  چرخــش 

تایرهایباعملکردباالونسبتمنظرپایین
بســیاری از خودروهــای جدیــد، در کارخانــه بــا تایرهــای بــا عملکــرد 

بــاال و نســبت منظــر پاییــن مجهــز می شــوند.
ــش خــودرو ایجــاد  ــی را در ران ــن تایرهــا قابلیــت افزون ــی ای بطورکل
ــدد در  ــات متع ــت دارای انحراف ــن اس ــاً ممک ــا ضمن ــد، ام می کنن
عملکــرد مهندســی شــان باشــند کــه ناشــی از طراحــی آن هــا باشــد.
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ــش  ــاع کاه ــا ارتف ــن، ب ــر پایی ــبت منظ ــا نس ــای ب تایره  *
یافتــه ی دیــواره، ممکــن اســت نســبت بــه ناهمــواری  هــای               
ــان،  ــا جــداول خیاب ــوارد هــم چــون برخــورد ب ــر م جــاده ای و دیگ
بیشــتر مســتعد خرابــی باشــند. ایــن موضــوع کامــاًل بــرای چرخ هــا 
حقیقــت دارد. بنابرایــن هــم چــون همــه ی تایرهــای دیگــر، رانندگــی 
کــردن بــا فشــار بــاد مناســب و توجــه بــه بارگذاری هــا دارای اهمیــت 
اســت. بخــش مربــوط بــه فشــار بــاد تایــر و خرابــی تایــر، بازرســی و 

ــد. ــه کنی ــتورالعمل مالحظ ــن دس ــر را در ای ــرویس تای دوره ی س
ــه  ــایل نقلی ــر وس ــابقه ای و دیگ ــای مس ــی خودروه برخ  *
ــاالی رانندگــی، ازجملــه خودروهــای ســواری ســدان،  ــا عملکــرد ب ب
وانت هــا ،خودروهــای اســپورت وشاســی بلنــد )SUV( ممکــن اســت 
بــه تایرهــای بــا عملکــرد بــاال تجهیــز شــده باشــند کــه بیشــتر بــرای 
ــن  ــد. اصطــکاك ای اســتفاده در هــوای گــرم بهینــه ســازی شــده ان
تایر هــا بــا زمیــن در ســرما و هــوای زمســتانی کاهــش پیــدا می کنــد. 
تایرهــای زمســتانی ممکــن اســت توســط خودروســاز بــرای اســتفاده 
در هــوای ســرد زمســتانی توصیــه باشــد. بخــش تایرهــای زمســتانی 

ــد. ــن دســتورالعمل( را مالحظــه نمایی )بخــش بعــدی در ای
ــا  ــت ب ــن اس ــاال ممک ــرد ب ــا عملک ــای ب ــن تایره همچنی  *
ســرعت بیشــتری ســاییده شــوند، هنــگام رانندگــی ســخت تــر بــه 
نظــر بیاینــد و صــدای بیشــتری را در حیــن حرکــت ایجــاد کننــد.

دســتورالعمل و بروشــور اطالعــات تایــر خــودرو را مطالعــه کنیــد یــا 
از یــک ســرویس کار حرفــه ای مجــاز خــودرو بــرای کســب اطالعــات 

بیشــتر، خصوصــاً راجــع بــه ایــن نــوع از تایرهــا مشــورت بگیریــد.

تایرهایزمستانی

ــت  ــرای حرک ــی را ب ــای خاص ــش ه ــتانی چال ــی زمس رانندگ   
ــتانی  ــای زمس ــتفاده از تایره ــذارد. اس ــی گ ــش م ــه نمای ــودرو ب خ
ــه  ــال ک ــن ح ــرخ( در عی ــر چ ــخ دار و زنجی ــای می ــه تایره )ازجمل
عملکــرد اصطکاکــی را در بــرف و یــخ بهبود مــی دهد، مســتلزم توجه 
خــاص بــه شــتاب گیــری، ترمزگیــری، دور زدن در پیچ هــا و ســرعت 
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اســت. احتیــاط در رانندگــی بــا ایــن نــوع تایرهــا نــه فقــط در بــرف و 
یــخ، بلکــه در مــه و جاده هــای کامــاًل خیــس دارای اهمیــت اســت.

در رانندگــی در شــرایط زمســتانی، کنتــرل خــودرو و عملکــرد ایمــن 
هنــگام حرکــت در پیچ هــا و ترمزگیــری، بــه ویــژه متکــی بــر 
تایرهــای عقــب اســت. به ایــن دلیــل تایرهای زمســتانی بــرای همه ی 
چرخ هــا بهتریــن گزینــه هســتند. برخــی خودروهــا دارای توصیــه ی 
خــاص راجــع بــه نحــوه ی اســتفاده از تایرهــای زمســتانی هســتند، از 
دســتورالعمل و بروشــور اطالعــات تایــر خودروتــان مشــورت بگیریــد.

اگــر تایرهــای زمســتانی بــرای محــور جلــو هــر وســیله ی   *
ــرای  ــه منظــور کارکــرد ایمــن، ب ــه کار رفتــه باشــد، بایــد ب نقلیــه ب
محــور عقــب نیــز بــه کار رونــد. ایــن امــر شــامل همــه ی خودروهــای 
ســواری، وانتــی و کامیونتــی، ازجملــه وســایل نقلیــه ای کــه نیــروی 
ــای 4×4 و  ــرار دارد، خودروه ــو ق ــور جل ــا روی مح ــه ی آن ه محرک
همــه ی خودروهایــی کــه نیــروی محرکــه ی آن هــا روی چهارچــرخ 

عمــل می کنــد می شــود.
اگــر تایرهــای زمســتانی فقــط روی محــور عقــب خــودرو   *
نصــب شــده باشــد، توصیــه می شــود ایــن تایرهــا روی محــور جلــو 

ــود. ــب ش ــز نص آن نی
عمومــاً پذیرفتنــی اســت کــه تایــر بــا ســری ســرعت پایین   *
تــر از تایرهــای اصلــی )OE( یــا فابریــک خــودرو شــما، بــرای اســتفاده 
ــر چــه  ــرد، اگ ــرار گی ــورد اســتفاده ق در اوضــاع جــوی زمســتانی م
الزم اســت ســرعت حرکــت نیــز بــر اســاس آن کاهــش یابــد. همــه ی 
تایرهــای زمســتانی کــه روی یــک خــودرو نصــب می شــود بایــد دارای 

ســری یــا شــاخص ســرعت یکســان باشــند. 
تایرهــای زمســتانی مــورد اســتفاده در اوضــاع جــوی گــرم   *

ممکــن اســت ســریع تــر ســاییده شــوند.
ــز  ــخ دار را نی ــتانی می ــای زمس ــاال، تایره ــای ب ــه ه توصی  *
ــرای  ــر ب ــه ای تای شــامل می شــود. از یــک ســرویس کار مجــاز حرف
کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد هرگونــه محدودیــت فصلــی بــرای 

ــد. ــورت بگیری ــا مش تایره
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رانندگیباسرعتباال

ــد عامــل  ــاك اســت و می توان ــاال خطرن ــا ســرعت ب رانندگــی ب  
بــروز حادثــه ی منجــر بــه آســیب هــای فــردی یــا مــرگ باشــد.

صــرف نظــر از ســرعت و قابلیــت رانندگــی خــودرو شــما   *
ــد نتیجــه ی تجــاوز از  و تایرهــای آن، کنتــرل کمتــر خــودرو می توان
حداکثــر ســرعت مجــاز قانونــی یــا تضمیــن شــده توســط محدودیت 
ــا شــرایط جــاده  هــای ترافیکــی، اوضــاع جــوی، شــرایط خــودرو، ی

باشــد.
رانندگــی بــا ســرعت بــاال بایــد تحــت نظــر افــراد حرفــه ای   *
ــچ  ــرد.  هی ــرل صــورت پذی ــده و در شــرایط تحــت کنت ــوزش دی آم
ــرخ ســرعت آن، دارای قابلیــت  ــا ن ــری صــرف نظــر از طراحــی ی تای
ــر تجــاوز  ســرعت نامحــدود نیســت و اگــر از محدودیت هــای آن تای
گــردد، خرابــی ناگهانــی )ترکیدگــی( تایــر می توانــد رخ دهــد. نــرخ 
هــای ســرعت تایــر را در بخــش بعــدی ایــن دســتورالعمل مالحظــه 

کنیــد.
بــه دســتورالعمل شــخصی خــودرو در خصــوص فشــار بــاد تایــر بــرای 

رانندگــی در ســرعت بــاال مراجعــه کنید.

سریهایسرعتتایر
یــک تایــر، دربردارنــده ی اطالعــات حــک شــده روی دیــواره ی 
ــه  ــت ک ــرعت آن اس ــری س ــا س ــاخص ی ــان دادن ش ــرای نش آن ب
قابلیــت ســرعت تایــر براســاس آزمــون هــای اســتاندارد آزمایشــگاهی 
را نشــان مــی دهــد. ایــن سیســتم درجــه بنــدی ســرعتی، مقایســه            
ــد. در  ــف را میســر می کن ــای مختل ــای ســرعت در تایره ــت ه قابلی
زمــان جایگزینــی تایــر خــودرو، از توصیــه هــای دســتورالعمل خودرو 
ــدام  ــچ ک ــر هی ــد و اگ ــورت بگیری ــر مش ــات تای ــور اطالع و بروش
دردســترس نبــود، تایــری را انتخــاب کنیــد کــه ســرِی ســرعتی آن 

مشــخص شــده باشــد.
بــه منظــور خــودداری از کاهــش قابلیــت ســرعت خــودرو،   *
ــا  ــت ب ــوم اس ــرعت آن معل ــری س ــه س ــود را ک ــوده ی خ ــر فرس تای
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ــتفاده ی  ــد. اس ــن کنی ــرعت جایگزی ــری س ــان س ــا هم ــری ب تای
همزمــان از تایــر بــا قابلیــت ســرعت بــاال بــه همــراه تایــر بــا قابلیــت 
ــاال  ــی در ســرعت ب ــکان رانندگ ــن، ســبب می شــود ام ســرعت پایی
بــدون اینکــه خرابــی تایــر رخ داده باشــد، محــدود شــود )در حــد تایر 

ــم انجــام شــود(. ــا ســرعت ک ب
ــع، تعمیــر و مجــدداً آج گــذاری  اگــر تایــری خــراب، ضای  *
شــده یــا نســبت بــه وضعیــت اصلــی اش دارای اصالحــات دیگــری 
باشــد، از نــرخ ســرعت اصلــی اش خــارج می شــود، بنابرایــن چنیــن 
تایــری بایــد بــه عنــوان یــک تایــر بــدون نــرخ ســرعت تلقــی گــردد.

معمــوالً تایرهــای بــدون نــرخ ســرعت، بــرای خودروهــای   *
ســواری یــا وانــت هــا یــا کامیونــت هــای معمولــی اســتفاده می شــود 

ــاال. ــرعت ب ــا س ــی ب ــرای رانندگ ــه ب و ن
ــرد  ــوی س ــاع ج ــه در اوض ــتانی ک ــای زمس ــرای تایره ب  *
ــا  ــر ب اســتفاده مــی  شــود، عمومــاً پذیرفتنــی اســت کــه از یــک تای
نــرخ ســرعت پاییــن تــر از تایرهــای اصلــی اســتفاده کنیــد، بنابرایــن 
ــد.  ــش یاب ــتانی کاه ــر زمس ــق تای ــد مطاب ــز بای ــت نی ــرعت حرک س
همــه ی تایرهــای زمســتانی کــه روی خــودرو نصــب می شــود 
ــا دارای  ــی خودروه ــد. برخ ــان باش ــرعت یکس ــری س ــد دارای س بای
ــر زمســتانی هســتند.       ــا اســتفاده از تای مالحظــات خــاص مرتبــط ب
از دســتورالعمل مخصــوص خــودرو و بروشــور اطالعــات تایر مشــورت 
بگیریــد. بخــش تایرهــای زمســتانی را در ایــن دســتورالعمل مشــاهده 

کنیــد.
ایــن نــرخ هــای ســرعت مبتنــی بــر انجــام آزمایــش هــای اســتاندارد 
آزمایشــگاهی و بــا شــرایط خــاص و تحــت کنترل تعیین شــده اســت. 
هرچنــد ایــن آزمایش هــا ممکــن اســت براســاس عملکــرد در جــاده 
ــا  ــدرت ب ــه ن ــا رانندگــی واقعــی در ســطح جهــان ب هــم باشــند، ام
شــرایط آزمون هــا مشــابه اســت. ظرفیــت واقعــی ســرعت تایــر شــما 
ممکــن اســت کمتــر از نــرخ ســرعت آن باشــد، زیــرا ممکــن اســت 
ــه  ــر )منجمل ــت تای ــذاری، وضعی ــاد، بارگ ــی همچــون فشــار ب عوامل
خرابــی(، ســاییدگی، وضعیــت خــودرو )منجملــه سیســتم جلوبنــدی 
و تنظیــم آن(، شــرایط رانندگــی و مدتــی کــه در یــک ســرعت ثابــت 
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ــی  ــر منف ــما تأثی ــت ش ــرعت حرک ــد، روی س ــده باش ــی ش رانندگ
داشــته باشــد. از جــدول زیــر بــرای مقایســه ی شــاخص یــا نــرخ های 

ســرعت تایرهــا اســتفاده شــود.
ــر، در  ــک تای ــرعت ی ــاخص س ــا ش ــری ی ــر از س ــرف نظ ــر: ص تذک
رانندگــی بایــد از محدودیــت هــای قانونــی اعــالم شــده برای ســرعت 
پیــروی کــرد و ســرعت را براســاس ترافیــک، وضعیت جــوی، وضعیت 

خــودرو و شــرایط جــاده تنظیــم کــرد.

ــواره ی  ــایز آن روی دی ــا س ــراه ب ــر، هم ــرعت تای ــرخ س ــا ن ــری ی س
ــت. ــده اس ــک ش ــا ح تایره

بطورمثال:
P275/40R17 93W              max=168ph(270Km/h)

P275/40ZR17 93Y            max=186ph(300Km/h)

P275/40ZR17 93(Y)         max>186ph(300 Km/h)

ــن  ــدی در آزمون هــای اســتاندارد آزمایشــگاهی تعیی ــه بن ــن طبق ای
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شــده اســت و بــه ســرعت هــای مجــاز بزرگراه هــا مربــوط می شــود. 
ــی  ــر عوامل ــی ب ــرد آن مبتن ــت عملک ــر و قابلی ــی تای ــرعت واقع س
همچــون فشــار بــاد، بارگــذاری، وضعیــت تایــر، ســاییدگی و شــرایط 

ــرار دارد. رانندگــی ق
** بــرای هــر تایــری کــه دارای قابلیــت حداکثــر ســرعت بیــش از 
)mph )240 Km/h 149 باشــد، ممکــن اســت بــه صالحدیــد ســازنده 
ــر مشــخص و  ــایز تای ــدازه نویســی س ــر، حــرف Z در طراحــی ان تای

.) P275/40ZR27ــد ــردد )مانن حــک گ
*** بــرای تایرهایــی کــه قابلیــت ســرعت آن هــا بــاالی 186 مایــل 
در ســاعت )معــادل 300 کیلومتــر در ســاعت( باشــد، حــرف Z بایــد 
در مشــخصات انــدازه ی تایــر حــک شــده باشــد و حــرف Y در داخــل 
ــاال نشــان داده شــده( و در محــل  پرانتــز )همانطــور کــه در مثــال ب

مشــخصات ســرویس، در انــدازه نویســی آن حــک شــود.
**** از ســازنده ی تایــر بــرای دانســتن حداکثــر ظرفیــت ســرعت 

تایرهایتــان مشــورت بگیریــد.

بوكسوواتكردنتایر

بوکســووات کــردن تایــر بــرای خــروج یــک خــودرو گیــر کــرده   
در گل و الی، یــخ، بــرف یــا علــف خیــس می توانــد خطرنــاك باشــد.

بوکســووات کــردن تایــر زمانــی کــه ســرعت ســنج بیــش از             
)mph )۵۵ Km/h 3۵ را نشــان دهــد، می توانــد ظــرف چنــد ثانیــه تایــر 

ــاند. ــاری برس ــروی انفج ــا نی ــی ب ــد فروپاش ــه ح را ب
در زمــان بوکســووات، گاهــی اوقــات تایــر ممکــن اســت با ســرعت دو 

برابــر آنچــه کــه ســرعت ســنج نشــان مــی دهــد نیــز بچرخد.
ــا  ــردی ی ــه و آســیب ف ــروز حادث ــد موجــب ب ــن وضعیــت می توان ای
مــرگ عابــر پیــاده یــا سرنشــین خــودرو در اثــر ترکیدگــی تایــر گردد. 
هنــگام گیرکــردن تایــر در شــرایط یــاد شــده، هرگــز آن را بیــش از 

ســرعت km/h ۵۵ کــه ســرعت ســنج نشــان مــی دهــد نچرخانیــد.
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جابهجاكردنتایررادیال
هــدف از جابــه جایــی تایرهــا روی هــر چهــار چــرخ، حداقــل ســازی 
ــه دلیــل نگهــداری در یــک  ناهمــواری و ســایش ســطح آج آن هــا ب
ــی  ــی طوالن راســتای حرکتــی و موقعیــت چرخشــی، در دوره ی زمان
اســت. تایرهــا بایــد همانگونــه کــه خودروســاز توصیــه کــرده یــا هــر 
ــر  ــاد ه ــار ب ــوند. فش ــا ش ــه ج ــر( جاب ــل )8000 کیلومت ۵000 مای
تایــر بایــد پــس از جابــه جایــی بررســی شــود و مطابــق دســتورالعمل 
ــود.  ــم ش ــودرو تنظی ــان در خ ــای جدیدش ــل ه ــاز در مح خودروس
جلوبنــدی و سیســتم تعلیــق خــودرو اگــر ســاییدگی نامنظمــی در 
آج تایرهــا دیــده شــود بایــد بررســی شــود. بــرای وســیله ی نقلیــه ی 
دارای یــک تایــر زاپــاس کــم کارکــرده، طــرح پیشــنهادی خودروســاز 
بــرای جابــه جایــی اجــرا شــود و اگــر امــکان پذیــر نبــود، طــرح زیــر 

ــکار رود: ــد ب می توان

 
 

اگــر تایــر زاپــاس شــما دارای ســایز، شــاخص بارگــذاری و نوع مشــابه 
بــا تایرهــای اصلــی شــما باشــد، بایــد در فراینــد جابــه جایــی تایــر 
ــه ی  ــیله ی نقلی ــرای وس ــود(. ب ــه ش ــه کار گرفت ــود )ب ــده ش گنجانی
بزرگتــر از انــدازه ی معمــول تایرهــای ســواری )خودروهــای بــا طــول 
ــه در  ــار( ک ــرای مســافر و ب ــر ب ــی 3300 لیت ــر و فضــای داخل ۵ مت
آمریــکا بــا عنــوان full-size خوانــده مــی شــوند، طــرح جانمایــی زیــر 

ممکــن اســت بــکار رود:
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توجه:

هرگــز یــک تایــر زاپــاس را کــه بــه طــور موقتــی اســتفاده   *
شــده، در جابــه جایــی )گــردش( تایرهــا بــکار نبریــد.

تایرهــای دارای طــرح آج جهــت دار )directional( بایــد بــه   *
گونــه ای جابــه جــا شــوند کــه راســتای حرکــت آن هــا تغییــر نکنــد، 
ایــن امــر ممکــن اســت مســتلزم جداســازی تایــر از رینــگ و نصــب 

ــد. ــا باش ــدد تایره مج
ــما  ــودرو ش ــر خ ــود اگ ــژه ش ــه وی ــا توج ــه تایره ــد ب بای  *
مجهــز بــه سیســتم پایــش فشــار بــاد تایــر )TPMS( باشــد،                             
جابــه جایــی تایرهــا ممکــن اســت ایــن سیســتم را تحــت تأثیــر قــرار 
دهــد، در ایــن حالــت از دســتورالعمل خــودرو یــا یــک ســرویس کار 

ــد. ــورت بگیری ــر مش تای
برخــی خودروهــا ممکــن اســت دارای تایــر و چــرخ هایــی   *
بــا ســایز مختلــف در جلــو و عقــب باشــند کــه گــردش و جابــه جایی 
ــی  ــه جای ــه ی جاب ــه نام ــد. همیشــه توصی ــا را محــدود می کن تایره

ــد. ــرا کنی ــی و اج ــاز را بررس خودروس
بــرای اســتفاده از یــک تایــر زاپــاس نــو در طــرح جابــه جایی   *
ــل، از  ــب دوب ــای عق ــرخ ه ــای full-size دارای چ ــا در خودروه تایره
روش هــای توصیــه شــده در دســتورالعمل خــودرو یــا از خودروســاز 

ــد. ــورت بگیری مش

جایگزینیومخلوطكردنتایرها

رانندگــی کــردن بــا وســیله ی نقلیــه ی دارای ترکیــب نامناســب    
ــن  ــت. در چنی ــاك اس ــخصات( خطرن ــدازه و مش ــر ان ــا )از نظ تایره
حالتــی ممکــن اســت ویژگــی هــای حرکتــی وســیله ی نقلیه شــدیداً 
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ــه ی  ــر حادث ــوع ه ــورت وق ــن ص ــرد. در ای ــرار بگی ــر ق ــت تاثی تح
منجــر بــه آســیب هــای جــدی فــردی یــا مــرگ احتمــال دارد. بــه 
ــر و یــک ســرویس کار  دســتورالعمل خــودرو، بروشــور اطالعــات تای
ــرای جایگزینــی صحیــح تایرهــا مراجعــه  ــر ب ــه ای تای مجــاز و حرف

نماییــد.
بــه غیــر از توصیــه هــای خودروســاز، توصیــه می شــود کــه کلیــه ی 
ــز  ــد. هرگ ــان باش ــرعت یکس ــرِی س ــوع و س ــایز، ن ــا دارای س تایره
تایرهایــی بــا ســایزهای گوناگــون را روی یــک محــور نصــب نکنیــد 
)بــه اســتثنای اســتفاده ی موقتــی از یــک تایــر زاپــاس(. مبحــث تایــر 

زاپــاس را در بخــش بعــدی ایــن دســتورالعمل ببینیــد.
هنگامــی کــه جایگزینــی )نــو کــردن( یــک یــا چنــد تایــر ضــروری 
باشــد، توجــه نماییــد کــه اســتفاده از یــک جفــت تایــر نــو در روی 
ــه  ــه بهین ــا، ب ــه ی چرخ ه ــر کلی ــردن تای ــو ک ــز ن ــور و نی ــک مح ی
ســازی عملکــرد خــودرو و جلوگیــری از عملکــرد بــد سیســتم هــای 
مکانیکــی یــا الکترونیکــی آن کمــک می کنــد )مثــل سیســتم انتقــال 
نیــروی محرکــه، ترمزهــای ضــد قفــل، کنتــرل اصطــکاك و کشــانش 

تایرهــا بــا زمیــن(.

جایگزینیكمترازچهارتایر
ــما روی  ــودرو ش ــروی خ ــال نی ــتم انتق ــه سیس ــر از اینک ــرف نظ ص
ــد،  ــا باش ــه ی چرخ ه ــا روی کلی ــب ی ــو، عق ــای جل ــور چرخ ه مح
اگــر تایرهــای عقبتــان بــه دلیــل بــروز پدیــده ی آب پیمایــش )قــرار 
گرفتــن تایــر روی بســتر آب موجــود در ســطح جــاده و کاهش تماس 
تایــر بــا ســطح زمیــن( در جــاده ی خیــس دارای اصطــکاك کمتــری 
بــا جــاده باشــد، وضعیــت لغزندگــی بــه ویــژه چرخــش خــودرو بــه 
ــه کاهــش کنتــرل خــودرو  دور خــود پیــش مــی آیــد کــه منجــر ب

ــای جــاده. ــچ ه ــژه در پی ــه وی می شــود، ب
عمومــاً تایرهــای نــو و جدیــد بــه دلیــل عمــق کامــل شــیارهای آج 
ــده ی آب  ــدن پدی ــود نیام ــه وج ــرای ب ــی را ب ــت خوب ــا، مقاوم آن ه
ــق خــارج ســاختن آب موجــود در ســطح جــاده از  پیمایــش از طری
زیــر تایرهــا، ایجــاد می کننــد. بــا قــراردادن تایرهــای جدیــد و نــو در 
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محــور عقــب، از بــه وجــود آمــدن لغزندگــی و چرخیــدن خــودرو بــه 
دور خــود و خــارج شــدن از کنتــرل، بــه ســادگی مــی تــوان اجتنــاب 
نمــود. بنابرایــن هنــگام جایگزیــن ســاختن فقــط یــک یــا دو تایــر بــه 

صــورت همزمــان، بایــد بــه نــکات زیــر توجــه شــود:

دو تایر جدید باید در محور عقب خودرو نصب شود.  *
ــه روی  ــر قدیمــی ک ــک تای ــا ی ــد ب ــد بای ــر جدی ــک تای ی  *
خــودرو قــرار دارد و دارای عمیــق تریــن شــیار آج اســت جفــت شــود 

و ســپس هــر دو روی محــور عقــب قــرار گیــرد.

تایرهــایزمســتانی: بخــش تایرهــای زمســتانی را در ایــن 
دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.

ســرییــاشــاخصســرعت: بخــش ســری های ســرعت تایــر را 
در ایــن دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.

ــی  ــرای برخ ــدی ب ــا جدی ــی ی ــای تکمیل ــه ه ــت توصی ــن اس ممک
خودروهــا وجــود داشــته باشــد. همیشــه از توصیــه هــای خودروســاز 
ــد  ــی کــه بای ــوع تایرهای درخصــوص نحــوه ی جایگزینــی تایرهــا و ن
روی خــودرو نصــب شــود پیــروی کنیــد و از دســتورالعمل خــودرو و 

بروشــور اطالعــات مربــوط تایــر مشــورت بگیریــد.

تایریدكی)زاپاس(
از دســتورالعمل خــودرو درخصــوص کاربــرد درســت تایــر زاپــاس تان 

ــورت بگیرید. مش
خــودرو شــما ممکــن اســت بــه یــک تایــر زاپــاس )کاربــرد موقــت( 
تجهیــز شــده باشــد. ایــن تایــر زاپــاس ممکــن اســت دارای ســایز و 

ســاختار متفــاوت بــا دیگــر تایرهــای خــودرو شــما باشــد.

ــد.  ــی کنی ــتفاده بررس ــل از اس ــاس را قب ــر زاپ ــاد تای ــار ب   فش
ــر  ــه کارگیــری یــک تای ــاد مناســب در هنــگام ب نقصــان در فشــار ب
ــا مــرگ  ــه آســیب هــای جــدی فــردی ی ــد منجــر ب زاپــاس می توان
گــردد. بخــش فشــار بــاد تایــر را در این دســتورالعمل مالحظــه کنید.
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ســوار کــردن یــک تایــر بــا کاربــرد موقــت )زاپــاس( روی چــرخ    
یــا رینگــی کــه بــه صــورت اختصاصی بــرای آن طراحی نشــده اســت، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــر روی رینگ ــری تای ــوع دیگ ــردن ن ــن ک ــا جایگزی ی
کاربــرد موقــت طراحــی شــده اســت، می توانــد خطرنــاك باشــد. در 
ــه  ــد ب چنیــن حالتــی ویژگــی هــای حرکتــی خــودرو شــما می توان
طــور جــدی تحــت تأثیــر قــرار گیــرد و شــما ممکــن اســت شــاهد 
ــا مــرگ ناشــی از  ــه آســیب جــدی ی ــه ی منجــر ب ــروز یــک حادث ب
ایــن اقــدام باشــید. از دســتورالعمل خــودرو بــرای آشــنایی بــا نحوه ی 
اســتفاده ی مناســب از تایــر زاپــاس )کاربــرد موقــت( مشــورت بگیرید.

ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــت تنه ــرار اس ــما، ق ــودرو ش ــاس در خ ــر زاپ تای
تایــر یدکــی، وقتــی مــورد احتیــاج باشــد، بــه کار رود. پیــش بینــی 
نشــده اســت کــه ایــن تایــر بــرای اســتفاده ی طوالنــی مــدت بــکار 
ــه می شــود.  ــت پذیرفت ــرد موق ــا کارب ــر ب ــوان تای ــه عن رود و فقــط ب
ــاد و  اگــر تایــر زاپــاس دارای همــان ســایز، همــان شــاخص فشــار ب
همــان نــوع تایرهــای اصلــی خــودرو شــما باشــد، می توانــد در فراینــد             
جابــه جایــی و گــردش تایرهــا روی چهارچــرخ گنجانــده شــود. بخش 

جابــه جایــی تایرهــا را در ایــن دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.
تایــر زاپــاس نیــز بایــد در بازرســی هــای عمومــی تایرهــا و بررســی 
فشــار بــاد تایرهــا حضــور داشــته باشــد. همچنیــن تایــر زاپــاس بایــد 
حداکثــر 10 ســال پــس از تاریــخ تولیــد و صــرف نظــر از وضعیــت یــا 
عمــق شــیار آج آن، جایگزیــن شــود. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر، 
فصــل مربــوط بــه دوره ی خرابــی، بازرســی و ســرویس تایــر در ایــن 

دســتورالعمل مالحظــه شــود.

انبارشونگهداریتایر
تایرهــا بایــد در یــک مــکان مســقف، خشــک و خنــک نگهــداری و از 
جمــع شــدن آب در آن هــا بایــد جلوگیــری شــود. تایرهــا بایــد دور از 
ژنراتورهــا یــا موتورهــای برقــی و منابــع حرارتــی همچــون لولــه هــای 
آب گــرم قــرار گرفتــه باشــد. ســطوح انبــار محــل نگهــداری تایــر باید 
تمیــز و عــاری از گریــس، بنزیــن یــا ســایر حــالل هــای نفتــی و دیگر 

مــوادی کــه می تواننــد الســتیک را فاســد کنــد، باشــد.
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  انبــار کــردن نادرســت می توانــد از راه هایــی کــه ممکــن اســت 
قابــل مشــاهده نباشــد بــه تایرهــای شــما خســارت وارد کنــد و منجر 
بــه خرابــی آن شــود کــه در صــورت اســتفاده می توانــد موجــب بــروز 

آســیب جــدی بــه انســان یــا مــرگ او گــردد.
تایــر زاپــاس خــودرو شــما قــرار اســت بــه عنــوان یــک تایــر یدکــی و 
در وقتــی کــه مــورد نیــاز باشــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بنابرایــن 
ــه  ــط ب ــر نیســت و فق ــدت مدنظ ــاس در بلندم ــر زاپ ــتفاده از تای اس
ــرای  ــود. ب ــه می ش ــت پذیرفت ــتفاده ی موق ــا اس ــر ب ــک تای ــوان ی عن
ــر  ــه جایــی تای ــر زاپــاس و جاب کســب اطالعــات بیشــتر، بخــش تای

رادیــال را در ایــن دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.

ثبتگارانتی
ــد  ــخ تولی ــوع و تاری ثبــت گارانتــی تایرهــای شــما )شــامل ســایز، ن
تایــر( یــک احتیــاط مهــم ایمنــی بــه شــمار مــی رود، چــون ایــن کار 
ــع  ــوان )جم ــک فراخ ــان ی ــر در زم ــازنده ی تای ــود س موجــب می ش
آوری برخــی تایرهــا از بــازار( بتوانــد بــه شــما اخطــار بدهــد. وقتــی 
ــو( مــی خریــد، فروشــنده ی تایــر  شــما تایرهــای جایگزیــن )تایــر ن
ــر  ــه در آن شــماره ی ســریال تای ــی را ک ــک کارت گارانت ــد ی می توان
ــام و نشــانی تــان را  ــرای شــما فراهــم نمایــد. ن ثبــت شــده اســت ب
ــد.  ــگ ارســال کنی ــی درن ــرا ب ــد و آن ــت کنی ــی ثب روی کارت گارانت
بــرای تایرهایــی کــه بــه عنــوان تایــر فابریــک )OE( روی خودروهــای 
نــو نصــب شــده اســت نیــازی بــه ثبــت گارانتــی نداریــد، زیرا ایــن کار 

را ســازندگان خــودرو و تایــر بــرای شــما انجــام داده انــد.

)TPMS(سیستمپایشفشاربادتایر
سیســتم عملیاتــی پایــش فشــار بــاد تایــر )TPMS( بایــد بــا تایرهــای 

هوشــمند خــودرو بــه کار رود.
ــاد  ــرای هوشــیار کــردن شــما از وضعیــت فشــار ب سیســتم TPMS ب
ــد، از  ــی هشــداردهی ش ــده اســت. وقت ــاخته ش ــان س ــم تایرهایت ک

ــد. ــروی کنی ــرات دســتورالعمل خــودرو خــود پی تذک
ــه  ــت توصی ــن اس ــتم TPMS ممک ــازنده ی سیس ــا س ــاز ی خودروس
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نماینــد کــه مرتبــاً TPMS را بــه منظــور تأییــد آمــاده بــه کار بــودن 
ایــن سیســتم بررســی کنیــد. هــم چنیــن، وقتــی یــک تایر ســرویس 
ــا  ــد، اجــزای مخصــوص، ی ــاد جدی ــک سنســور فشــار ب می شــود، ی
برنامــه ریــزی مجــدد آن ممکن اســت ضروری باشــد. از دســتورالعمل 
خــودرو، شــرکت خودروســاز، یــا دســتورالعمل TPMS یــاری بگیریــد 

یــا بــا یــک ســرویس کار مجــاز حرفــه ای تایــر مشــورت کنیــد.

كاركردتایركمفشار
ــه ی  ــار در نتیج ــم فش ــر ک ــرای تای ــه ب ــا حادث ــب ی ــک عی ــروز ی ب
کارکــرد نادرســت ممکــن اســت باعــث آســیب جــدی بــه افــراد یــا 
مــرگ آن هــا شــود. دســتورات زیــر و دیگــر توصیــه هــای نگهــداری و 

ایمنــی ایــن دســتورالعمل را بخوانیــد و پیــروی کنیــد.

دستوراتعمومی:
هنگامــی کــه تایــر شــما دارای کمتریــن فشــار بــاد باشــد   *
سیســتم پایــش فشــار بــاد تایــر )TPMS( تعبیــه شــده در خــودروی 
ــون هشــداردهی اســتفاده  ــای گوناگ ــن اســت از روش ه شــما ممک
نمایــد. در مــورد جزئیــات سیســتم TPMSتــان از دســتورالعمل تهیــه 
ــه  ــض اینک ــه مح ــد. ب ــورت بگیری ــود مش ــودرو خ ــرای خ ــده ب ش
سیســتم TPMS نشــان دهــد کــه فشــار بــاد تایر کاهــش یافته اســت، 

ــد: ــروی کنی ــر پی ــا از دســتورات زی لطف
ــد )از  ــش دهی ــن کاه ــی و ایم ــد منطق ــه ح ــرعت را ب س  *

نکنیــد(. تجــاوز   80  km/h یــا   ۵0  mph ســرعت 
از شــتاب هــای ناگهانــی، ترمزگیــری، مانورهــا و حــرکات   *
ــا حــد منطقــی و ایمــن خــودداری کنیــد. از افتــادن در  زاویــه دار ت
گودال هــا و برخــورد بــا دیگــر ناهمــواری هــای جــاده بایــد اجتنــاب 
کــرد. رانندگــی دقیــق، پتانســیل آســیب رســانی بــه تایــر، چــرخ و 

خــودرو را محــدود می کنــد.
بــرای ســرویس یــا تعویــض تایــر بــه طــرف یــک موقعیــت   *
ــد. ــت کنی ــن حرک ــان ممک ــن زم ــریع تری ــب در س ــن و مناس ایم

هنــگام رانندگــی اگــر یــک لــرزش یــا اشــکالی در اســتفاده   *
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ــی و  ــت مالحظــات منطق ــا رعای ــه ب ــد، بالفاصل از خــودرو پیــش آم
ایمنــی، رانندگــی را متوقــف کنیــد. شــاید تایــر نزدیــک بــه خرابــی 
ــرعت را  ــج س ــه تدری ــد و ب ــع کنی ــد. گاز دادن را قط ــی باش ناگهان

ــد. ــش دهی کاه
اگــر یــک تریلــر را مــی کشــید، بالفاصلــه رانندگــی را بــا   *
رعایــت مالحظــات منطقــی و ایمنــی متوقــف کنیــد. در ایــن وضعیت 
ــا پتانســیل خطرزایــی  ــر ب اســتفاده از ترکیــب وســیله نقلیــه و تریل
مواجــه خواهــد بــود. اگــر ممکــن باشــد تریلــر را جــدا کنیــد و مطابق 
ــا  ــی کــه ســرویس مناســب ی ــا زمان ــد. ت ــاال عمــل کنی یادداشــت ب
ــد. ــه ندهی ــر ادام ــه کشــیدن تریل ــر انجــام نشــده ب ــی تای جایگزین

بازرســیپــسازطــیمســافتبــاتایــرپنچــریــابافشــار
بــادكم

بعــد از رانندگــی بــا تایــر پنچــر یــا بــا فشــار بــاد کــم، یــا هــر تایــر 
دیگــری کــه دچــار تخریــب یــا صدمــه دیدگــی شــده یــا در شــرایط 
غیرمعمــول قــرار گرفتــه باشــد، مهــم انجــام یــک ارزیابــی مناســب و 
کامــل در اولیــن فرصــت ممکــن روی ایــن نــوع تایرهــا بســیار مهــم 

اســت.

جابهجاییتایرها
ــد  ــروی کنی ــه پی ــن رابط ــودرو در ای ــازنده ی خ ــای س ــه ه از توصی
یــا هــر ۵000 مایــل )8000 کیلومتــر( تایرهــا را روی چرخ هــا                 
ــر  ــی تای ــه جای ــتورالعمل )جاب ــن دس ــای ای ــا و توصیه ه ــه ج جاب
ــتم  ــزات سیس ــوارد، تجهی ــی م ــد. در برخ ــه کنی ــال( را مالحظ رادی
ــرای هــر  ــاد TPMS مســتلزم برنامــه ریــزی مجــدد ب پایــش فشــار ب

ــر اســت. ــی تای ــه جای ــت جاب نوب

خرابیوتعمیرتایرپنچر
هیــچ تایــری صــرف نظــر از طراحــی یــا کیفیــت آن فناناپذیر نیســت. 
تایرهــای پنچــر در نتیجــه ی یــک پنچــری یا دیگــر صدمات جــاده ای 
همچــون کارکــرد در فشــار کــم تایــر، بــه صــورت غیرقابــل اســتفاده 
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ــرایط  ــت ش ــت تح ــن اس ــا ممک ــری ه ــی پنچ ــد. برخ ــی آین درم
مشــخص و روش هــای اجرایــی توصیــه شــده تعمیــر شــده باشــند. 
یــک تعمیــر نامناســب خطرنــاك اســت و ضمانــت محــدود تایــر را 

باطــل خواهــد کــرد.
ــر  ــر ب ــل مؤث ــاد، عوام ــم ب ــا ک ــر پنچــر ی ــا تای ــی ب ــان رانندگ در زم
قابلیت تعمیرشــدن شــامل ســرعت خــودرو، بارخــودرو و مانــور هنگام 
رانندگــی، مقادیــر کاهــش فشــار بــاد و دمــای محیطــی هســتند. در 
ــی از  ــه ناش ــر ک ــده ی تای ــکان صدمه دی ــعت و م ــی، وس ــر وضعیت ه
یــک مــورد پنچــری یــا دیگــر صدمــات جادهــای باشــد جــزو عوامــل 

ــود. ــوب می ش ــی محس بحران
تایرهای پنچر در هر یک از حاالت زیر غیرقابل تعمیر هستند:

ــر از )Psi )100 kpa 1۵ کار  ــاد کمت ــار ب ــا فش ــر ب ــر تای اگ  *
باشــد. کــرده 

ــطح آج،  ــر روی س ــه ی دیگ ــا صدم ــاییدگی ی ــود س وج  *
طوقــه. نواحــی  یــا  دیــواره 

ــا  ــی ی ــن خوردگ ــدگی و چی ــاییدگی، چروکش ــود س وج  *
تایــر. داخــل  در  جدایــی 

هــر وضعیــت یــا خرابــی کــه تعمیــر یــک تایــر معمولــی را   *
غیرمجــاز کنــد.

یــک ســرویس کار حرفــه ای مجــاز تایــر بایــد بــه منظــور   *
ــه، داخــل و  ــا ن ــد تعمیــر شــود ی ــا تایــر می توان تشــخیص اینکــه آی
ــر  ــی تای ــد. خراب ــل بازرســی کن ــور کام ــه ط ــما را ب ــر ش ــارج تای خ
همیشــه از بیــرون تایــر قابــل مشــاهده نیســت و بایــد از رینــگ بــرای 
بازرســی کامــل خــارج شــود. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر، بخــش 

ــد. ــه فرمایی ــتورالعمل مالحظ ــن دس ــر را درای ــرات تای تعمی
ــده را  ــر ش ــای تعمی ــتفاده از تایره ــازان اس ــی خودروس ــه: برخ توج
توصیــه نمــی کننــد. از دســتورالعمل مخصــوص وســیله ی نقلیــه تان 
کمــک بگیریــد یــا قبــل از بکارگیــری تایــر تعمیــری روی خودروتــان 

بــا خودروســاز تمــاس بگیریــد.



3۵

اطالعاتمرجع
لیبلگذاریدیوارهیتایر

بــا خوانــدن نوشــته هــای روی دیــواره ی تایــر بــه اطالعــات زیــادی 
ــکال( روی  ــات )تیپی ــر اطالع ــکل زی ــت.  ش ــت یاف ــوان دس ــی ت م

ــد: ــان می ده ــواری را نش ــای س ــواره ی تایره دی

 
سایز، شاخص بار و شاخص سرعت تایر

مثال:

نمادDOTوعددشناساییتایر
نمــاد DOT نشــانه ای اســت کــه تایــر بــا اســتانداردهای ایمنــی حمل 
و نقــل خودروهــای موتــوری آمریــکا و کانــادا )بــرای تایرهــا( تطابــق 
دارد. نمــاد DOT کــه در زیــر نشــان داده شــده شــماره ی تشــخیص 
ــا شــماره ی ســریال  ــد ی ــوان ک ــه عن ــاً ب ــر اســت، ضمن ــدازه ی تای ان

DOT شــناخته می شــود.

برای مثال: 
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DOT نماد )a(
)b( کد کارخانه ی سازنده

)c( کد سایز تایر
)d( کد سازنده ی تایر

)e( هفته ی تولید (53 - 01(
)f( سال تولید )دو رقم آخر سال میالدی(

ــالدی  ــال 2000 می ــد از س ــدی بع ــای تولی ــرای تایره ب  *
ــال  ــه ی س ــن هفت ــر در هجدهمی ــوق تای ــال ف ــرد دارد. در مث کارب
2000 تولیــد شــده اســت. بــرای تایرهــای تولیــد شــده پیش از ســال 
2000 یــک رقــم در گــروه )f( اســت کــه آخریــن رقــم ســال تولیــد را 
مشــخص می کنــد، مثــاًل 329 بســادگی بیانگــر هفتــه ی 32 از ســال 
1999 اســت، ولــی مــی توانســت بــه ســهولت هفتــه ی 32 از ســال 

ــد. ــان کن ــز بی 1989 را نی
ــر از یــک ســرویس کار مجــاز  ــد در ســال تولیــد تای درصــورت تردی

ــد. ــه ای مشــورت بگیری حرف
نمــاد  DOT و عــدد مشــخصات تایــر را می تــوان حداقــل روی یــک 
طــرف دیــواره ی تایــر نزدیــک چــرخ مشــاهده کــرد. دیــواره ی دیگــر 
تایــر ممکــن اســت دارای یــک کــد ســریال ویــژه باشــد کــه شــامل 

ــاال باشــد. )e( ، )f( یــاد شــده در ب

حداكثربارگذاریوفشارباد
حداکثــر بارگــذاری و فشــار بــاد روی دیــواره ی هــر تایــر بــه صــورت 

ترکیبــی از اعــداد و حــروف انگلیســی نشــانه گــذاری شــده اســت. 
برای مثال:

MAXLOAD685kg(1510lbs)AT240kpa(35psi) MAXPRESS

ــده روی  ــذاری ش ــانه گ ــاد نش ــار ب ــذاری و فش ــر بارگ ــه: مقادی توج
دیــواره ی تایــر، فقــط حداکثــر مقادیــر مجــاز بــرای تایــر اســت. هرگز 
تصــور نکنیــد کــه ایــن مقادیــر ظرفیــت بارگــذاری یــا مقادیــر فشــار 
بــاد تایــر واقعــاً بــرای وســیله ی نقلیــه ی شــما توصیــه شــده اســت. 
ــر،  ــن تای ــاد ایم ــار ب ــی فش ــول کل ــر، اص ــاد تای ــار ب ــای فش بخش ه
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ــه  ــتورالعمل مالحظ ــن دس ــن را در ای ــذاری ایم ــی بارگ و اصــول کل
نماییــد.

تعدادوجنسالیه
عــدد واقعــی تعــداد الیــه هــای هــر تایــر در دیــواره ی آن حــک شــده 
اســت. همچنیــن نــام عمومــی منســوج بــکار رفتــه در ســاختار تایــر 
حداقــل روی یــک دیــواره ی تایــر نشــانه گــذاری شــده اســت. بــرای 

: ل مثا
TREAD 2PLY POLYESTER + 2STEEL

SIDEWALL 2PLY POLYESTER

رادیال
تایرهای با الیه ی رادیال دارای کلمه ی Radial روی یک دیواره ی 

خود هستند. وجود حرف R در معرفی سایز تایر نیز نشان دهنده ی 
ساختار رادیالی الیه ی تایر است.

نوعتیوبداریاتیوبلس)بدونتیوب(:
در تایرهــا حداقــل روی یــک طــرف دیــواره ی تایر عبــارت »تیــوب دار« 
ــرد آن  ــوب« »Tubeless« ، برحســب کارب ــدون تی ــا »ب »Tube type« ی

نشــانه گــذاری شــده اســت.

درجهبندییکنواختكیفیتتایر
ــا  ــر )UTQG( ب ــی تای ــت کیف ــدی یکنواخ ــه بن ــتانداردهای درج اس
ــاییدگی آج،  ــر، س ــی تای ــوص کارای ــی در خص ــم آوری اطالعات فراه
ــا ســطح زمیــن، ترمزگیــری در ســطح خیــس )مســیر  اصطــکاك ب
ــر  ــد تای ــه ی خری ــاب آگاهان ــی، در انتخ ــت دمای ــتقیم( و مقاوم مس
خــودرو ســواری بــه شــما کمــک می کنــد. همــه ی تایرهــای خــودرو 
ســواری بایــد عــالوه بــر داشــتن ایــن درجــه بنــدی هــا، بــا الزامــات 

کشــوری نیــز منطبــق باشــند.
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سایشآج
درجــه ی ســاییده شــدن آج، یــک درجــه ی مقایســه ای مبتنــی بــر 
نــرخ ســاییدگی تایــر اســت، زمانــی کــه در شــرایط تحــت کنتــرل و 
ــده  ــش ش ــی، آزمای ــده ی قانون ــخص ش ــون مش ــک دوره ی آزم در ی
ــا درجــه ی ســایش 1۵0،  ــر ب ــک تای ــال، ســایش ی ــرای مث باشــد. ب
معــادل 1/۵ برابــر تایــری اســت کــه براســاس آزمــون طبق اســتاندارد 
قانونــی، درجــه بنــدی ســایش آن 100 بــوده اســت. هرچنــد کارایــی 
ــا  ــه شــرایط واقعــی مصــرف آن هــا بســتگی دارد، ب نســبی تایرهــا ب
ایــن حــال ایــن کارایــی بطــور محســوس از وضعیــت عملکــرد واقعــی 
آن بــه دالیلــی ماننــد تغییــر در عــادت رانندگــی، کیفیــت ســرویس و 
نگهــداری تایــر، و تفــاوت در ویژگــی هــای جــاده و آب و هــوا، تأثیــر 

ــرد و منحــرف می شــود. ــی پذی م

اصطکاک
درجــه بنــدی قابلیــت اصطــکاك تایــر بــا ســطح جــاده، بــه ترتیــب از 
بیشــترین تــا کمتریــن، بــا نمادهــای AA,A,B,C نشــان داده می شــود. 
ــر در ســطح خیــس را کــه تحــت  ایــن درجه هــا توانایــی توقــف تای
ــا  ــی ب ــفالتی و بتن ــت آس ــطوح تس ــده روی س ــرل ش ــرایط کنت ش
ــدازه گیــری می شــود، نشــان  ــی ان مشــخصات تعییــن شــده ی قانون

می دهنــد.
اخطــار: درجــه ی ســاییدگی مشــخص و حــک شــده روی یــک تایــر، 
ــری در مســیر مســتقیم  ــای اصطــکاك ترمزگی ــر آزمون ه ــی ب مبتن
ــای  ــا ویژگی ه ــش، ی ــری، دور زدن، آب پیمای ــتاب گی ــدون ش و ب

حداکثــر اصطــکاك تعییــن شــده اســت.

حرارتزایی
درجه هــای A )باالتریــن( C،B، بیانگــر مقاومــت یــک تایــر نســبت بــه 
تولیــد حــرارت و قابلیــت تایــر در از دســت دادن حــرارت اســت. ایــن 
درجه هــا هنگامــی کــه تایــر در شــرایط آزمایشــگاهی تحــت کنترل و 
روی چــرخ ویــژه ی تســت آزمایشــگاهی آزمایــش شــده باشــد، تعیین 

ــردد.  می گ
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دمــای بــاالی ایجــاد شــده می توانــد موجــب فســاد مــواد ســازنده ی 
ــد  ــاد می توان ــای زی ــن دم ــر و کاهــش عمــر آن شــود، هــم چنی تای
منجــر بــه خرابــی و ترکیدگــی ناگهانــی تایــر گــردد. درجــه ی C بــا 
ســطحی از عملکــرد مطابقــت می کنــد کــه کلیــه ی تایرهــای خــودرو 
ــماره ی 109  ــور ش ــدرال موت ــودرو ف ــی خ ــتاندارد ایمن ــواری، اس س

آمریــکا را بــرآورده ســازد.
درجه هــای A،B بیانگــر ســطوح باالتــری از عملکــرد روی چــرخ تســت 
ــن شــده در چارچــوب  ــای تعیی ــل ه آزمایشــگاهی و بیــش از حداق
ــگام  ــی هن ــه ی گرمای ــن درج ــا ای ــای ب ــت )تایره ــی اس ــزام قانون ال

ــد(. ــر کار می کن ــک ت ــرویس خن س
اخطــار: درجــه بنــدی دمــا بــرای تایــری کــه طبــق اســتاندارد بــاد 
شــده و زیادتــر از حــد مجــاز بارگذاری نشــده باشــد، تعیین و منتشــر 
ــا بارگــذاری  ــادی ی ــاال، کــم ب شــده اســت. بدیهــی اســت ســرعت ب
زیــاد، هریــک بــه صــورت جداگانــه یــا ترکیبــی، مــی تواننــد موجــب 
تشــدید گرمازایــی تایــر و بــروز امــکان خرابــی و ترکیدگــی در تایــر 

گردنــد.
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استان
شهر

نام نماینده
س

آدر
تلفن

ت
زمینه فعالی

تبریز
ک کاران برتر )مهدی درخشی(

الستی
ك 1017  

ک صادرات،پال
ب بان

خیابان راه آهن، ایستگاه سرچشمه، جن
04132843636

سواری / باری 

آذربایجان شرقی
تبریز

س )امیرمسعود خبازی(
تایر تجارت غدیر ار

س تایر
خیابان راه آهن- مابین سیلو و چهارراه- قطران بازرگاني ار

04134393162
سواری / باری 

تبریز
ابراهیم صراف

ب رستوران باغچه سبز فروشگاه سانفول تایر  
ك رجایی جن

جاده آذر شهر نرسیده به شهر
04134481898

باری

تبریز
حسین حنیفه پور

ك 43  
ب کوی سوسنگرد  پال

ت جن
خیابان رسال

04134401261
سواری 

آذربایجان غربی
ارومیه

نصیر احمدی
ف

ك 67 طبقه همک
خیابان ولیعصر روبروی خیابان سمیه پال

04432331864
سواری

میاندوآب
کمال مرادی

ک مرادی  
پ بنزین، بازرگانی الستی

خیابان کمربندی جنوبی،روبروی پم
0444۵249767

سواری / باری 

اردبیل 
اردبیل 

احد رنجبر حسینی
ک رنجبر

س اردبیلی-نرسیده به درمانگاه شفا -روبروی درب اصلی ترمینال-الستی
بزرگراه مقد

04۵33817007
سواری-باری

اصفهان
علیرضا سلطانیان

س تایر
ک صادرات- زاگر

ب بان
خیابان امیرکبیر- جن

0313387۵۵01
باری

اصفهان
اصفهان

علی حکیم الهی
ك تایر

ش و سه راه سیمین- روبروی ایستگاه BRT- ار
بلوار کشاورز- حدفاصل میدان ارت

03137766641
سواری / باری

اصفهان
ش

مجید جواهرفرو
ش

ک جواهر فرو
س آباد و مسجد لنبان- نرسیده به گاراژ ایران-فروشگاه الستی

خیابان دکتر بهشتی- حدفاصل چهارراه عبا
03132333779

سواری

اصفهان
ش

ابوالقاسم حمیدی من
ک 110

ك 246- فروشگاه الستی
خیابان دکتر بهشتی- مقابل مجتمع لنبان- پال

0313233291۵
سواری

البرز
کرج

روح اله عابدینی گرده کوهی
ش کوچه پناهی

ت کارخانه قند-نب
ت تیر به سم

 هف
0263277۵092

سواری-باری

ایالم
دهلران

مهدی کدپور
ک کدپور

 میدان امام - خیابان جانبازان - فروشگاه الستی
08433727772

باری

ایالم
شاهپور یاورپور

ک یاورپور
ک ملی -فروشگاه الستی

 میدان شهید کشوری- شادآباد - روبروی بان
08433360999

باری



خراسان رضوی
مشهد

گردون تایر باقری )جعفر باقری(
ک گردون

ش 24و26- فروشگاه الستی
ش- بین کوش

خیابان کوش
0۵133922777

سواری / باری

مشهد
امین اعلمی

ک امین
ك ۵3- فروشگاه الستی

ش 36و38- پال
میدان حافظ- بین کوش

0۵1338۵8۵66
سواری / باری

سبزوار
 علی اکبر هاشمی

ک هاشمی
ک جنوبی- ابتدای بلوار هفتم تیر- فروشگاه الستی

خیابان عطامل
0۵144440063

سواری / باری

خراسان شمالی
بجنورد

محمد مهدی آدینه پور
جاده بابا امان - روبروی کالنتری 12

0۵832420129
باری

شیروان
محمد خان محمدی

ش تایر خان محمدی
ب باربری چهار فصل - پخ

ابتدای جاده بجنورد - جن
0۵836221686

باری

بجنورد
احسان منظور

ش کوچه شهید شرافتی
خیابان امام خمینی غربی-نب

0۵832230192
سواری

خوزستان
اهواز

عبدالرضا شنبه
ش قنادان زاده ساختمان شنبه

ت اهلل غفاري نب
خ آی

06132222962
سواری / باری 

بهبهان
روح اهلل محسنی

ت مرکزي
خیابان شهید گرایمي مقابل اداره پس

061۵2726366
سواری / باری 

زنجان 
ابهر 

محمدحسن عسگری
ك 32 

ش خیابان پوریای ولی،خیابان امام خمینی، پال
ب ورزشگاه،نب

هیدج، جن
0243۵7۵2200

سواری / باری 

زنجان 
زهیر اسکندری

ك ۵۵4،  فروشگاه میشلن تایر  
خیابان خیام، روبروی راه آهن، پال

0243333719۵
باری

سمنان
دامغان

حسین ناظمی
خیابان شهید بهشتی- مقابل مسجد امام حسین 

0232۵234109
سواری

سیستان و بلوچستان
زاهدان

مجید رحیمیان
ک رحیمیان

خیابان طالقانی شمالی- نرسیده به سعدی- روبروی نمایندگی سایپا- فروشگاه الستی
0۵433227741

سواری / باری

س
فار

ت
مرودش

س کریمیان
محمد جمال رئی

ك 66779
ت-پال

ت راس
س سم

س نرسیده به میدان قد
ت جمشید بعد از کوی پرکا

س- بطرف تخ
خیابان قد

07143226343
باری

شیراز
امیر  رعنایی

ف 
ك ۵1- طبقه همک

گ کریمخانی- کوچه 2 سعدی- خیابان سعدی- ساختمان عزمی- پال
ار

07132227۵29
سواری-باری

استان
شهر

نام نماینده
س

آدر
تلفن

ت
زمینه فعالی



استان
شهر

نام نماینده
س

آدر
تلفن

ت
زمینه فعالی

س
فار

شیراز 
 هادی برزه 

ش کوچه شهید هراف  
خیابان شهید مشوق نب

07138318710
سواری / باری 

قزوین
قزوین

محسن محلوجی
ک آقاي محسن محلوجی

 فلکه تهران قدیم - فروشگاه الستی
02833۵۵9666

سواری / باری

قم
هونام راهبرد حضرتی کبیر)غالمرضا حضرتی عینی(

ک حضرتی 
ب چاپخانه قرآن کریم فروشگاه الستی

جاده قدیم تهران-  بلوار شهید خداکرم - بین کوه 14 و 16 -  جن
02۵36641800

باری

قم
قم

رضا عربی
ک آقای عربی 

جاده قدیم تهران – روبروی ترمینال مسافربری فروشگاه الستی
02۵3664137۵

باری

قم
سید حسن موسوی

ک آقای موسوی       
ش کوچه اداره گاز فروشگاه الستی

میدان امام – روبروی باسکول –نب
02۵36614883

سواری

قم
محسن مالئی

ک مالئی   
ك 100 - فروشگاه الستی

ش خیابان قاضی خرم آبادی - پال
 بلوار الغدیر -  نب

02۵32860397
سواری

کردستان
سقز

افخم مرادیان
ت، بازرگانی تایر مرادیان 

ک مل
ب بان

 بلوار کردستان، جن
08736213709

باری

سنندج
محمدصالح بوبانیان

ك 96 
 بلوار جانبازان- باالتر از سه راه جهاد پال

08733244۵۵۵
سواری / باری 

سیرجان
حمید ملکشاهی

ک کشاورزي-فروشگاه جهان اسپرت
بلوار سید جمال الدین -روبروي بان

034422۵1713
سواری / باری 

کرمان
سیرجان

مجتبی میرزاده
ك 12 

ب کارخانه یخ، پال
بلوار شاهد، روبروی خیابان غفاری، جن

034422۵۵161
سواری / باری 

کرمان
محمود حدادپور 

ک پاریز
ب باربری آزادی فروشگاه الستی

جاده تهران جن
0343261112۵

سواری / باری 

رفسنجان
علی زاهدی

ک فروشي زاهدي و پسران
س الستی

خیابان مدر
03434264884

سواری 

کرمانشاه
کرمانشاه

ش سنجابی
جهانبخ

ب دفتر نازگل
خ اربابي جن

083372۵0973
سواری / باری 



گیالن
ت

رش
مهرداد هادی

ت برق
بلوار امام خمینی- روبروی شرک

013336688۵4
سواری-باری

الهیجان
داود محقق منتظری

انتهای خیابان شهدا- میدان گیل
013423330066

سواری-باری

لرستان
خرم آباد

اسفندیار دولتشاه
ک

خ شریعتي - روبروي تعاوني ی
06633301140

سواری / باری 

بروجرد
میثم گودرزی

ک سپه
ب بان

بلوار امام جن
06642626048

سواری / باری 

مازندران
ساری

مهدی سلیمانی
گ- بازرگانی آریا

ب اکبر جوجه بزر
کمربندی غربی- جن

0113360767۵
سواری / باری

مرکزی
ك

ارا
خرم صادقی

ک صادقی
ک ملی- فروشگاه الستی

ب بان
خیابان شریعتی- جن

08632247160
سواری / باری

ك
ارا

محمد حسنی
ک حسنی

ف- الستی
ت- کوچه شهید بطحائی- بلوار امام علی- ساختمان امید 24- طبقه همک

ك بعث
فاز 1 شهر

08632260007
سواری / باری

هرمزگان
س

بندرعبا
علیرضا وثوقی

ک فروشی مرکزی 
س -  بلوار شهید حقانی- الستی

 میدان قد
07612223068

سواری / باری

س
بندرعبا

جالل صوفی پور
ک فروشی صوفی 

ت سعادت - الستی
ب سوپرمارک

خونسرخ - جن
07633۵91119

باری

همدان
همدان

نقی سلیمانی
ت سابق- فروشگاه جهان تایر

ک مل
پ- مقابل بان

ت چ
میدان سپاه- ابتدای حصارامام- سم

08134246420
سواری / باری

مالیر
شیرزادی پور

ک شیرزادی
ب باسکول سعادت- فروشگاه الستی

کمربندی بروجرد- روبروی کارخانه یخ- جن
08132241119

سواری / باری

یزد
یزد

محمد حسن جراحی
ت

ب تعاونی کارمندان دول
چهارراه فرهنگیان، بلوار پاکنژاد، جن

03۵3724008۵
سواری-باری

یزد
ماشاء اله صادقیان

ش کوچه 23
بلوار دانشجو-نب

03۵38242۵98
سواری-باری

یزد
محمد سلطانی گرد فرامرزی

ب مسجد بلوری زاده
سه راه حکیمیان-ابتداء بلوار پاکنژاد-جن

03۵3۵238333
سواری-باری

استان
شهر

نام نماینده
س

آدر
تلفن

ت
زمینه فعالی
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