
 : استپر نیسان برند وارتا معرفی

استپر نیسان وارتا با مواد اولیه با کیفیت تولید شده و طول عمر بیشتری نسبت به موارد مشابه در بازار دارد. 
 .طراحی و تولید شده زیر نظر کارشناسان خودرو با رعایت کامل استاندارد ها

از بخش های بسیار مهم موتورخودرو به حساب میاید. که بر روی دریچه منیفولد قرار دارد و  موتور پله ای
ه ی آن تنظیم میزان هوا و سوخت ورودی به موتور برای گیرد. اصلی ترین وظیفتوسط ای سی یو فرمان می

زمانی است که پا روی پدال گاز نیست. زمانی که انژکتور های سوخت به دلیل تجمع رسوبات کثیف شده و یا 
 .شود و الزم است تا این قطعه تعویض شودشود، باعث خرابی استپر میفیلتر هوا مسدود می

 خرابی استپر نیسان

 استپر موتور طعه مهم و حیاتی بسیار خطرناک است و الزم است تا زود تعمیر گردد. چرا که اگر خرابی این ق
شود و در دارید حتی زمان تعویض دنده خودرو خاموش میخراب باشد، هنگامی که پا را از روی پدال برمی

 .ا به بار بیاوردزمان حرکت این اتفاق بسیار خطرناک است. خرابی استپر ممکن است هزینه های زیادی ر 

ممکن است پیش بیاید گاز خوردن بیش از حد موتور است. این  استپ موتور مشلک دیگری که هنگام خرابی
 .شودمورد باعث افزایش مصرف سوخت نیز می

 خرید موتور پله ای نیسان زامیاد

پیش از رسیدن به  شود ولی اگر از موتور پله ای بی کیفیت استفاده کنید حتیاین قطعه به ندرت خراب می
طول عمر  نیسان وانت های وارتا برای خودروی استپر شود. این در حالی است کههزار کیلومتر خراب می 50

باالیی دارند و از عملکر باالیی برخوردارند. استپر های وارتا در خط تولید نیز استفاده شده و دارای ضمانت 
 .شوداستفاده می نیسان دوگانه سوز و همین طور  نت بنزینینیسان وا باشند. این قطعه برایاصالت کاال می

نظر استپر نیسان وارتا با پاس کردن تست های استاندارد و همچنین کارکرد عالی در طول زمان توانسته 
کارشناسان و اساتید مکانیک خبره را جلب کند و جایگاه خوبی در میان تعمیرکاران دارد. در هنگام خرید این 

محصول حتما به نشان وارتا و هولوگرام وارتا روی جعبه دقت کنید تا از اصالت این قطعه مطمئن شوید. 
 .ما تماس بگیریدتوانید با کارشناسان برای خرید و مشاوره در خصوص این محصول می

 قیمت استپر نیسان

قیمت استپر بستگی به مواد به کار گرفته شده در قطعه و کیفیت تولید آن دارد. این قطعه به دلیل کیفیت و 
دقت باال در ساخت و تولید و همچنین بسته بندی اصولی به نسبت موارد مشابه بازار قیمت مناسبی دارد، 

 .شودن استفاده مشخص میبه طوری که این موضوع در طول زما 
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 عالئم خرابی استپر

 دور آرام نامنظم

موتور را در حالت ارام از رایج ترین نشانه های موتور استپر نامنظم بودن دور آرام است. موتور پله ای باید دور 
با سرعت ثابت تنظیم کند. اگر استپر معیوب شده باشد موتور در حالت ارام به طور نامنظم کار میکند وحتی 

 .ممکن است متناوب باشد یعنی مدتی با سرعت زیاد و مدتی باسرعت پایین و این روند هی تکرار شود

 شدن چراغ چک موتورروشن

ب شدن موتور پله ای روشن شدن چراغ چک است اگر ماژول کنترل موتور اختاللی یکی دیگر از نشانه ها معیو 
شود و برای تعیین دقیق شود ولی چراغ چک برای موارد زیادی روشن میتشخیص دهد، چراق چک روشن می

 .را در اسکنر دیدید مشلک از موتور پله ای است p0505 مشلک باید با کامپیوتر اسکن گرفت. اگر کد

 خودی موتورشدن خودبهخاموش

ی نهایی برسد، در حالت ی خرابی استپر خاموش شدن ماشین است. اگر خرابی استپر به مرحلهدیگر نشانه
شود و در مواقعی ممکن است به محض دور آرام به میزان کافی هوا به موتور نمی رسد و ماشین خاموش می

 .استارت متوقف شود

 دور آرام ناهنجار و سخت

از نشانه ها خشن کار کردن و سخت کار کردن در حالت آرام است. ماشین باید در حالت آرام کامال  یکی دیگر 
کند و لرزش و ارتعاش زیادی آرام کار کند اما اگر دیدید به حالت ناهنجار و خشن با سر صدای زیاد کار می

 .دارد مشلک از استپ موتور است

 شدن موتور در هنگام بار اضافیخاموش

شد که اگر موتور در حالت آرام خاموش شود یا بد کار کند نشانه خرابی استپ موتور است. اما ممکن گفته 
است در حالت آرام خوب کار کند اما به محض اینکه کولر یا بخاری گرفته شود بار روی موتور زیاد شده ودر 

 .شودشود و ماشین خاموش میکنید فرمان به یک سمت کشیده میاین حالت حس می



 بهترین استپر نیسان

موارد مشابه در بازار یکی از بهترین محصوالت  قیمت و کیفیت استپر نیسان برند وارتا باعث شده در میان
باشد. کیفیت این محصول در تست های مختلف بررسی شده و به اثبات رسیده است. برای مشاوره خرید و 

 .در ارتباط باشید 24توانید با کارشناسان همراه یدک دریافت اطالعات بیشتر می

 استپر نیسان دوگانه سوز

توان از این قطعه در نیسان دوگانه سوز استپر نیسان بنزینی با استپر نیسان دوگانه سوز مشترک است و می
 .هم استفاده کرد. این قطعه به دلیل کیفیت باال بسیار عملکرد مناسبی برای نیسان دوگانه سوز دارد

 خرید استپر نیسان

تا است. چرا که دارای ضمانت است و از کیفیت باالیی برای خرید استپر نیسان بنزینی بهترین گزینه برند وار 
 .در تولید برخوردار است

 خرید لوازم یدکی نیسان

باشد. برای نیسان از برندهای با کیفیت مانند وارتا می لوازم یدکی ارئه دهنده بهترین 24سایت همراه یدک 
در  24توانید از طریق راه های ارتباطی با کارشناسان و تیم پشتیبانی همراه یدک می مشاوره درباره محصوالت

ارتباط باشید. برای خرید آنالین تنها کافی است محصول مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کرده و با 
در کمترین پرداخت ایمن از طریق درگاه پرداخت آنالین خرید خود را تکمیل کنید. محصول خریداری شده 

 .زمان ممکن برای شما در هر جای ایران باشید ارسال خواهد شد
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