
 لنت ترمز 

جزء کلیدی  لنت ترمز از مهمترین قطعات سیستم ترمز و از حیاتی ترین قطعات خودرو است. لنت های ترمز
کنند یک سیستم ترمز معمولی  ایفا می  رمز خودرو شما هستند و نقش مهمی در توقف خودرو سیستم ت

توقف خودرو زمانی    خودرو شامل یک جفت لنت ترمز، یک دیسک ترمز و یک کالیپر ترمز برای هر چرخ است.
رمز نیروی  دهید از طریق مجموعه قطعات سیستم تشود که هنگامی که شما پدال ترمز را فشار می میسر می 

ی اصطکاک چرخ را از پای شما به لنت های ترمز منتقل شده و لنت ها با نگه داشتن دیسک ترمز به واسطه
 .چرخیدن باز دارد

تواند با این نیرو دیسک  شود یک بحث است و اینکه لنت چقدر می این که این نیرو چطور به لنت منتقل می 
و کیفیت لنت بستگی دارد. پس باید با انواع لنت آشنا بود  چرخ را نگه دارد بحث دیگری است که به جنس 

 .لنت مناسب خودروی را خرید

 
 



 خرید لنت ترمز 

از این جهت اهمیت دارد که شما باید انواع لنت را بشناسید و لنت ترمز مناسب    خرید لنت ترمز  در واقع
خودروی خود را بخرید. اما این کافی نیست. شناخت کیفیت لنت بسیار مهم است. لنت های ترمز به دلیل  

 .ساخته شدن از مواد مختلف میتوانند از نظر کیفی بسیار با هم متفاوت باشند

مناسب ابتدا باید بدانید که چه نوع لنتی برای خودروی خود خواهید خرید. برای این کار   ید لنت ترمز خر   برای
شوید و خودروی خود را انتخاب کنید. در قسمت چرخ و ترمز لنت مناسب برای   24وارد سایت همراه یدک 

صول مشخصات  توانید سفارش دهید و خرید کنید. در این قسمت مح خودروی شما وجود دارد که می 
محصول و قیمت و تمام ویژگی های آن نوشته شده است تا شما مشتریان عزیز با اطالعات کامل و آگاهی  

پشتیبانی   توانید از طریق کامل از محصول اقدام به خرید لنت ترمز کنید. برای مشاوره درباره خرید لنت می 
 .با کارشناسان ما در ارتباط باشید واتساپ

 
 انواع لنت ترمز 

باشد. اما به صورت کلی دو نوع لنت از هنگام خرید انواع لنت ترمز نیاز به شناخت کافی از این لنت ها می 
 :نظر جنس داریم

 : لنت های فلزی 
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اکثر خودروهای امروزی نصب می شوند. عنصر فلز آنها را در برابر حرارت مقاوم تر می کند،  این لنت برروی 
اما در دماهای پایین تر، کارآمدی بیشتری دارند. اینها را می توان در رانندگی روزانه استفاده کرد. اما صدای  

 .شودی زیادی تولید کرده و به مرور زمان سبب فرسودگی دیسک ترمز م 

 : لنت های سرامیکی 

های  هستند لنت  ها نسبت به نیمه فلزی عملکرد باالتری دارند، اما به طور قابل توجهی گران این لنت 
شوند و فیبر مسی موجود در آن سبب هدایت گرما شده  سرامیکی از جنس فیبر مسی و سرامیک ساخته می 

کند و ت صدا و گرد و غبار بسیار کمی ایجاد می و به ایجاد اصطکاک بیشتر کمک خواهد کرد. این مدل لن
 .هایی با شرایط متنوع مناسب است برای انواع شرایط آب و هوایی و رانندگی در مسیرها و جاده 

انتخاب نوع لنت بستگی به نوع خودروی شما دارد و میزان استفاده شما از لنت. لنت های سرامیکی با این 
 .د گران تر از لنت های فلزی هستند و صرفه اقتصادی کمتری دارندکه با اینکه عمر طوالنی تری دارن

 نشانه های تعویض لنت 

 صدای جیغ در هنگام ترمز گرفتن  •

 هنگام رانندگی  صداهای ساییدن یا جیغ زدن  •

 فاصله توقف طوالنی تر  •

 ضربان از طریق پدال ترمز  •

 پدال ترمز پایین تر از حد معمول روی زمین قرار می گیرد •

 بل توجه روغن ترمزکم شدن قا •

دهد، فرمان خودرو به  که راننده پدال ترمز را فشار می از تنظیم خارج شدن فرمان خودرو هنگامی  •
 .سمت خاصی متمایل خواهد شد و همواره به آن سمت کشش دارد

دهید،  که اگر این کار را انجام  باید به این نکته اشاره کنیم که هیچ یک از این نشانه ها را نادیده نگیرید.
ماشین شما به زودی صدایی مانند ساییدن فلز به فلز ایجاد می کند صدایی خرخر مانند این نشان می دهد  

که لقمه روی لنت شما کاماًل تمام شده است و فلز باقی مانده اکنون به دیسک ساییده می شود و به آن 
 . اسیب میرساند و نیاز به تعویض لنت دارید

 سوت کشیدن لنت 

 .دن و صدا دادن لنت از مهمترین و رایج ترین مسائلی است که ممکن است برای لنت پیش بیایدسوت کشی

 .دهد که شدت آن میتواند کم یا زیاد باشدمعموال این مشلک با ایجاد صدای سوت مانند در لنت رخ می 
می تواند دالیل زیادی داشته باشد، بسیاری از افراد زمانی که لنت خودرو را تعویض   وت کشیدن لنت ترمزس

ی راننده باشد تا وضعیت می کنند بیشتر این صدا ها می شنوند. با این حال این صدا می تواند هشداری برا
 .لنت های خود را بررسی کند
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اما اصلی ترین علت سوت کشیدن لنت استفاده از لنت ها نامرغوب و بی کیفیت است. برای همین توصیه  
به شما این است که همواره از برند های معتبر و شناخته شده لنت ترمز استفاده کنید. البته  24همراه یدک 

 .مز اصلی از لنت های تقلبی هم جزو نکاتی است که باید در نظر داشته باشیدشناخت و خرید لنت تر 

اگر شما به تازگی لنت خود را تعویض کرده اید و در زمان های ترمز گیری به صورت مداوم صدای سوت می  
نت ها  شنوید، به معنای این است که لنتی که استفاده می کنید از کیفیت پایینی برخوردار است. در برخی از ل

مواد ناخالص و ذرات فلزی به کار رفته است که با مرور با دیسک ترمز خودرو برخورد می کنند و موجب سوت  
 .کشیدن می شوند

به همین دلیل الزم است که قبل از خریداری هر گونه لنت از سالمت آن اطمینان پیدا کنید و مطمئن شوید  
 .اطمینان حاصل کنیداز برند های معتبر خرید کنید و از کیفیت آنها 

 هنگام خرید لنت ترمز باید چه چیزهایی را بررسی کنیم؟ 

را مورد توجه قرار دهید و در عین   برای خرید یک لنت ترمز خوب و کار آمد برای خودرو خود باید نکات زیادی 
سخت   حال از یک فرد آگاه و مورد اعتماد کمک بگیرید. در نظر گرفتن تمام مشخصات ظاهری و فنی زیاد

توان تا حدی از استاندارد بودن یک لنت اطمینان حاصل کرد. عدم  نیست و با بررسی یک سری عالئم می 
قرار دهید. با این حال موارد   خرید لنت ترمزهای متفرقه و لنت ترمزهای غیر استاندارد را نیز باید مورد نظر 

 .زیر نکات کلیدی در هنگام خرید لنت ترمز به شمار می روند

 مشخصات لنت ترمز مناسب 

 .دارای ظاهر مناسب و بدون مشلک باشد •

 .گوشه های صاف و یکدست باشد ادارای  •

 .قوس آن استاندارد باشد •

 .حاشیه و اطراف لنت یکسان باشد •

 استفاده از پرچ های خوب و مرغوب  •

ک شده برندهاو مارک های معتبر را خریداری کنید و توجه داشته باشید که برند حتما روی لنت ح •
 .باشد

 .از خرید لنت با خط وخش خودداری کنید •

 .بررسی قرار دهید نشانه های کنترل و شماره فنی قطعه را مورد  •

 .وکوره ای و باشد رنگ لنت بصورت یکدست  •

 .به فلز بدون عیب باشد اتصال قطعات و لقمه  •

نت سرد ترمزگیری  به راحتی گرم و داغ نمی شود و معموال سرد است بنابراین ل لنت ترمز مرغوب •
 .خوبی دارد



استفاده از آهن و فوالد در ساخت لنت نامرغوب موجب می شود با ترمز کردن مداوم راننده در شیب   •
 .ها و سرازیری ها لنت داغ شده و عالوه بر بوی نامطلوب عملکرد خوبی نداشته باشد

 زمان تعویض لنت ترمز 

 
بسیار به )changing brake pads (اساسا زمان تعویض لنت عدد مشخصی ندارد. در حقیقت تعویض لنت 

کنید طبیعتا از  یزان رانندگی یعنی اگر شما مسیر زیادی را در روز رانندگی می نوع و میزان رانندگی شما دارد. م
کنید. پس طبیعی است که لنت های شما زود تمام شود. نوع رانندگی یعنی  ترمز خود نیز زیاد استفاده می 

 .گیریدکنید و چگونه ترمز می این که شما در چه مسیری رانندگی می 

گیرید لنت های شما زودتر  پی و شدید است و با سرعت باال شدید ترمز می اگر ترمزگیری های شما پی در 
تمام خواهد شد. از طرفی اگر مسیر رانندگی شما در گردنه ها و سراشیبی ها شدید است بار زیادی روی ترمز  

 .ها خواهد بود لنت های شما ترمز گیری شدید تری را تجربه خواهد کرد

شود یا دیرتر. چیزی که رایج  کنید تا بدانید لنت شما زود تمام می ی می پس باید بدانید چه سبکی رانندگ 
 .است این است که لنت های جلو زودتر از لنت های عقب نیاز به تعویض پیدا خواهند کرد

 راه های افزایش طول عمر لنت 

ی دارد. به همانطور که گفته شد طول عمر لنت ترمز به نوع رانندگی شما و شرایط رانندگی و خودرو بستگ 
 : کند طول عمر لنت شما افزایش پیدا کند عبارتند ازصورت کلی نکاتی که کمک می 
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رانندگی با سرعت مطمئن : اگر در سرعت های باال ترمز ناگهانی بگیرید لنت شما سریع تر خورده شده و تمام  
ز شدید نگیرید. این امر در شود. برای کاهش سرعت کم کم پا را از پدال گاز برداشته و در سرعت باال ترممی 

 .افزایش طول عمر ترمز شما تاثیرگذار خواهد بود

شود لنت ها سریع تر تمام شود بار زیاد است. اگر خودروی شما  کاهش وزن خودرو: عاملی دیگر که یاعث می 
ناب  باری نیست بهتر است از سنگین کردن خودرو بپرهیزید. در زمانی که افزایش وزن بار و سرنشینان اجت

ناپذیر باشد بهتر است ترمز گیری نرم و آرام تری داشته باشید و زیاد به ترمز خودرو فشار نیاورید. برای  
 .شود با سرعت زیاد رانندگی نکنندخودروی های باری توصیه می 

نع تمیزکردن ترمز: تمیز کردن دوره ای ترمز از این جهت مناسب است که گرد و غبار باقی مانده و ذرات ریز ما
 .شوداز عملکرد صحیح ترمز شده و موجب کاهش طول عمر لنت ها می 

 .شودنکته مهم : آب باعث زنگ زدن قطعات ترمز مخصوصا لنت می 

 .هزار کیلومتر سطح روغن ترمز خود را چک کنید 40تا   30چک کردن روغن ترمز: باید به صورت دوره ای هر 

 قیمت لنت ترمز 

ما در زمان های مشخصی باید آن را تعویض کنید. این یکی از هزینه های  لنت ترمز قطعه مصرفی بوده و ش
اصلی نگه داری خودروی شماست که باید در نظر داشته باشید. بنابراین قیمت خرید لنت ترمز بسیار مهم 
است. استفاده از لنت گران قیمت یا ارزان قیمت سوالی است که برای هر کس ممکن است پیش بیاید. 

رمز در بازار بازه های متفاوتی برای هر لنت دارد که میتواند برای مصرف کننده گیج کننده باشد.  قیمت لنت ت
 .قیمت لنت های واردتی بسیار باال بوده و ممکن است موارد تقلبی زیادی هم داشته باشد

لنت های داخلی برای استفاده نیاز به شناخت دارند. یعنی شما باید برند آن را بشناسید و از کیفیت آن  
باشند. برای  مطمئن باشید. قیمت لنت برند های داخلی مناسب بوده ولی از نظر کیفیت بسیار متفاوت می 

مشاوره رایگان و تخصصی    خرید لنت ترمز با قیمت مناسب و کیفیت مورد قبول کارشناسان همراه یدک با
 .میتوانند شما را در این مسیر راهنمایی کنند

 خرید آنالین لنت ترمز 

بستری در فضای مجازی برای شما ارائه نموده تا با خیال راحت به خرید آنالین لنت ترمز و   24همراه یدک 
د و از نظر فنی و مهندسی بتوانید اطالعات کافی را درباره خرید خود خودرو خود بپردازی لوازم یدکی سایر 

داشته باشید. در این مسیر با ارائه مشاوره در امر خرید لوازم یدکی تضمین میکنیم که با کیفیت ترین لوازم را  
 .با قیمت مناسب برای خودروی خود دریافت کنید و با خیالتان از بابت تعمیر خودرو راحت باشد

 24شگاه همراه یدک  فرو 

با سابقه طوالنی در بازار لوازم یدکی و با دانش فنی    24فروشگاه آنالین لوازم یدکی خودرو همراه یدک 
کارشناسان و مهندسان مکانیک به بررسی و تامین با کیفیت ترین قطعات خودرو برای مشتریان خود  

ترین قیمت به دست مشتری است. به صورتی  باشد.رسالت ما رسیدن بی واسطه بهترین لوازم یدکی با بهمی 
 .که دیگر هزینه های غیر منطقی تعمیرات و تعویض قطعات به مشتری تحمیل نشود
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