
 LDK7RTC تورچ 4شمع پراید یورو 

 LDK7RTC برند تورچ  4خرید شمع پراید یورو 

 
باشد. تورچ بزرگترین نماینده اتوالیت آمریکا لی از چین میاورجینال محصو LDK7RTC تورچ 4شمع یورو 

یکی از محصوالت این شرکت  4است که بهترین کیفیت شمع را در میان رقبای خود دارد. شمع پراید یورو 
 .مناسب ترین گزینه است 4است که برای خودروی پراید یورو 

 تورچ 4ویژگی شمع پراید یورو 

برند شماره یک چین در ضمینه ی شمع وسایل نقلیه به حساب می آید که از کیفیت بسیار باالیی  تورچ برند
 .برحوردار است

http://www.torchgroup.cn/


شمع تورچ چین در سال های اخیر توسط دو شرکت خودرو سازی اصلی کشور یعنی سایپا و ایرانخودرو برای 
 .ه استتولیدات خط تولید مورد استفاده قرار گرفت

 .آلیاژ این شمع از جنس نیلک بوده که شمع های نیلک ، در گروه شمع های استاندارد قرار میگیرند

ای در بازار شمع تورچ با قیمت کامال اقتصادی تسبت به برند های دیگر و همچنین کارایی مطلوب جایگاه ویژه
 .ایران بدست آورده است

ه خاطر ساختار درونی خود گرمای خود را به سر سیلند منتقل این شمع دارای مکانیسم گرم است شمع گرم ب
 .ها استتر الکترودکند و دمای آن باالتر از سر سیلند است. مزیت این نوع مکانیسم دوده گرفتن کمنمی

 معرفی کلی شمع پراید

سوخت نیاز به  کند برای احتراقدر موتور خودرو های بنزینی و کال موتور هایی که بر اساس سیلک اتو کار می
جرقه است که مخلوط هوا وسوخت منفجر شود .این جرقه توسط شمع ها ایجاد می شود.جای قرار گیری 

 .شمع در سر سیلندر است

می باشد.که از یک سمت برق گرفته و از سمت دیگر جرقه   شمع شامل یک الکترود،عایق چینی، و واشر
 .ایجاد می کند

 ی شمع باشد عبارتند ازعالئمی که میتواند نشانه ی خراب

 احتراق ناقص موتور

 لرزش و ایجاد سر و صدا در حالت درجا

 شتاب گیری سخت یا کند

 افزایش مصرف سوخت خودرو

 خودرو به سختی روشن می شود

 روشن شدن چراغ چک

 4قیمت شمع پراید یورو 

که از نظر کیفیت بسیار کیفیت از برند تورچ یکی از با صرفه ترین گزینه ها است چرا  4خرید شمع پراید یورو 
باالیی دارد و همچنین قیمت آن نسبت به دیگر موارد مشابه مناسب تر است. همراه یدک به عنوان یک 

توانید با پشتیبانی سایت دهد. برای ارائه اطالعات بیشتر میفروشگاه اینترنتی مناسب ترین قیمت را ارائه می
 .ارتباط برقرار کنید

 4یورو شمع موتور پراید 



میلی متر  12میلی متر و سایز رزوه مناسب برای این موتور  26.5سایز پایه مناسب برای این نوع موتور برابر 
 .گفته میشود 4پایه بلند نازک یا یورو  میلی متری. که در اصطالح به این سایز از شمع 16است، با آچار خوری 

 

 4طول عمر شمع پراید یورو 

هزار کیلومتر عمر مفید دارند. برخی شرکت ها شمع هایی با  80تا  40شمع استاندارد برای اغلب خودروها بین 
ین شمع ها فرسوده می شوند ولی با این حال نیز هزار کیلومتر را تبلیغ می کنند اما در اصل ا 150طول عمر 
هزار کیلومتر شمع ها مورد بررسی  30کار خواهند کرد البته نه به خوبی روز اول. پیشنهاد میشود هر   همچنان
 .قرار گیرند

 خرید شمع خودرو

توانید انواع شمع خودرو را از بهترین برند ها از جمله تورچ با ضمانت تهیه می 24در سایت همراه یدک 
افیست از قسمت دسته بندی ها شمع خودرو را انتخاب کنید. کنید. برای دسترسی سریع به انواع شمع ک 

رسند. تیم دارای ضمانت کیفیت هستند و با قیمت مناسب به فروش می 24تمامی محصوالت همراه یدک 
توانید با خیال راحت به کند به طوری که شما میبه طور کامل محصوالت خود را ضمانت می 24همراه یدک 

 .ود بپردازیدخرید اقالم مورد نظر خ

  

 

https://hamrahyadak24.ir/product-category/%d8%b4%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/

