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                                                                                                                          شرکت گسترش تجارت تایر خاورمیانه

کامیونی، راه سازی و معدنی گامی نوین در عرصه اتوبوسی و واری، ـــسال سابقه در واردات تایرهای س 7با بیش از 

ساله  25تا  15خدمات پس از فروش با کمک تیم مجرب خود با سابقه کاری  سال گارانتی و 5 خدمات فروش، فنی و

 می باشد.  ISO 9001 2015ت کیفیت اندارد مدیریـــدر همین راستا شرکت دارای گواهی است، ارائه می دهد

 

 

 واع تایر راهبر مشتریان خود هستیم. ــــما در حرفه خود در زمینه فروش و خدمات پس از فروش ان

 OTR  صنعتی و معدنی  راه سازی،   ، TBR کامیونی   ،PCR فروش انواع تایرهای سواری ➢

 گارانتی و وارانتی کاالسال  5خدمات پس از فروش،  ➢

 

 

 :و چشم اندازاهداف 

 محافظت از خوش نامی شرکت در زمینه فروش محصوالت با کیفیت و خدمات پس از فروش ➢

 ارائه بالقوه بهترین خدمات فروش و خدمات فنی به مشتریان ➢

 حمایت از مشتریان  ارائه ضمانت کاال و خدمات پس از فروش در جهت   ➢

 

 

 و برندها : انواع تایرها 

  OTR  دنیــ،راه سازی، صنعتی و مع TBR ونیـــ، کامیPCR واریـــانواع تایرهای س ده انحصاری و رسمیـــخاورمیانه نماینشرکت گسترش تجارت تایر 

 می باشد:   برندهای زیر در بازار ایرانبا 

▪ Goodyear  
▪ Westlake   
▪ Tianli   

 

 نحوه نگهداری تایر : 

مناسب نیست و ممکن است تایرها برای مدت زیادی در انبارها خاک بخورند، اهمیت ویژه ای دارد. نگهداری از تایر به خصوص در شرایطی که اوضاع بازار 

 از نقطه یک به ای بیهوده فشار بنابراین اگر الستیک ها روی رینگ سوار شده باشند بایستی بطور افقی نگهداری شوند و اگر آنها را بطور عمودی قرار دهید

 باشند رینگ از جدا ها الستیک اگر ولی. میدارند نگه حل تهیه پایه ای فلزی است که الستیک ها را بدون تماس با یکدیگر راه بهترین. اید کرده وارد آنها

 .شود نمی وارد آنها به زیادی وزن زیرا داد قرار عمودی بطور را آنها توان می

 نکته این باید از نگهداری آنها درمجاورت مواد شیمیایی اجتناب نمود. با توجه بهبطور کلی تایر، تیوب و نوار نسبت به عوامل جوی بسیار تاثیر پذیرند و  

 :است ضروری زیر نکات به توجه تایر مناسب نگهداری برای

 .کنید خودداری حرارتی منابع دیگر و خورشید مستقیم نور معرض در آن قراردادن از نموده، نگهداری سقف زیر خنک، و خشک محل در را الستیک 

 .از قراردادن تایر در معرض منابع تولید ازن مانند خورشید، مراکز جوشکاری المپ های بخار جیوه و کابل های فشار قوی خودداری کنید -

 .وجود مواد شیمیایی نظیر نفت، گریس و غیره در انبار و مجاورت تایر موجب تخریب اجزای تایر می شود -



 
 می ی قفسه های مناسب نگهداری کنید و درصورتی که تایرها را به حالت افقی روی یکدیگر قراررو عمودی بصورت را تایرها تا جایی که امکان دارد -

 .کند تجاوز متر 5/1 از آنها چیدن ارتفاع نباید دهید،

 :کنید توجه زیر نکات به قبل از سوارکردن تایر بر روی رینگ خودرو و به منظور افزایش طول عمر و عملکرد بهتر تایر 

 .خارجی تایر را از هرگونه سنگ ریزه تمیز کنیدسطح  -

 . شد خواهد الستیک باد شدن کم و هوا نشت موجب زیرا باشد زدگی زنگ بدون و تمیز باید محل تماس رینگ با طوقه تایر  -

گرم شدن الستیک و حتی موجب نشت هوا ، تایر طوقه به ضربه کوچکترین ، کنید استفاده آن مناسب دستگاه از برای نصب و بیرون آوردن تایر  -

 . دوپوستی خواهد بود

 و استفاده(  وصابون آب مانند) خاص کننده روان مایعات از اینکار برای و کنید برای نشست کامل تایر بر روی رینگ از باد کردن اضافی خود داری   -

 . کنید اجتناب طوقه ناحیه به واکس و روغن مالیدن از

 .کنید کنترل و باالنس سیار، باالنس دستگاه از استفاده با  خودرو روی به چرخ نصب از پس و کرده باالنستایر رینگ شده را بادستگاه    -

 .تنظیم باد چرخ ها را قبل از حرکت خودرو ودرحالت سرد انجام دهید  -

تایر میزان حداقل و حداکثر میزان باد و بار قابل تحمل برای الستیک قید  دیواره روی اینکار برای .کنید همیشه باد تایر را مناسب با بار آن تنظیم -

 . گردیده است

 

 مطالب مربوط به تایر :  آموزش

 شامل:  برگزاری مکرر سمینارها و کارگاه های آموزشی در جهت باال بردن دانش فنی مشتریاناز طریق آموزش 

 شناسایی تایر   .1

 

 :تاریخ تولید تایر

 .این عدد نمایانگر هفته تولید و دو رقم بعدی نشانگر سال میالدی تولید تایر استدو رقم اول 

 .تولید شده است 2017ام سال 36این تایر در هفته  3617هفته می باشد. در مثال  52هر سال شامل 

 185/65R14مثال: :سایز تایر 

 و عالمات تایر )به میلیمتر(عرض مقطع تایر: فاصله بیرونی دوطرف دیواره تایر شامل برآمدگیها  185 •

 نسبت منظر تایر: حاصل تقسیم ارتفاع مقطع به عرض مقطع )به درصد( 65 •

 R : عالمت رادیال بودن تایر می باشد •

 قطر داخلی رینگ می باشد. )به اینچ( 14 •

 عالمتگذاری بار مجاز در دو حالت تک چرخ و جفت چرخ در سرعت متفاوت باالتر :شاخص بار 

 تحمل بار وارد بر هر تایر روی دیواره آن قابل مشاهده است میزان حداکثر •

 .نباید میزان بار وارده بر تایر از حداکثر تحمل آن تجاوز نماید •

 .تحمل حداکثر بار وارد بر تایر زمانی امکان دارد که فشار باد داخل آن حداکثر باشد •

 .نترل شودمیزان بار وارده بر چرخ ها باید از طریق بارگذاری صحیح خودرو ک •

 

به معنی مجاز بودن به حرکت مدام در این سرعت نیست بلکه مبین دوام تایر در این سرعت در زمانی محدود و شرایط خاص آزمایش بر  :شاخص سرعت 
 .روی دستگاهی مخصوص است. علیرغم این موضوع شاخص سرعت باالتر به معنی قابلیت های فنی بهتر تایر است

 

تایرهایی با شاخص سرعت پائین تر از شاخص تعیین شده توسط خودروساز می باشد. مادامیکه چنین تایرهائی در  :(mud & snow) (M+S) گل و برف 

 .زیر خودرو نصب باشند سرعت آن خودرو محدود خواهد بود

 

 .حد سایش رویه تایر جهت روکش مجدد را نشان می دهد :TWI نشانگر 

 

میلیمتر برای تایر های سواری، وانتی و باری الزامی می باشند.  1.6کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رعایت حداقل عمق آج در تمام  :عمق آج مجاز 

 )حداقل در سه چهارم از پیرامون ترد(

 .وقتی که این عمق آج کم باشد طول خط ترمز در شرایط جاده خیس اضافه می شود •

ند به کاهش تماس با سطح جاده حتی در سرعت های کم منجر گردد که نتیجه آن کاهش کنترل بر فرمانگیری الیه نازکی از آب در بین تایر و جاده میتوا •

 .است. این پدیده بنام آب پیمایش شهرت دارد

 .این مسائل لزوم تعویض تایر ها قبل از رسیدن عمق آج آنها به حداقل مجاز را ایجاب می کند •

 



 

   :   TKPHشاخص  .2

   این معیار بر اساس  TKPH  تن بر ساعت یا همان -های معدنی، عبارتند از کیلومتردر سایت OTR هایاستفاده برای الستیک های موردیکی از شاخص

توانند از همین آالت میشود. اما مدیران و مسئولین ماشینآید و از آن برای اطمینان از گرم نشدن تایرها استفاده مییک سری محاسبات مهندسی بدست می

 :وری این اجزا استفاده کنند. برای اندازه گیری این معیار از فرمولول مهندسی برای پیشگیری از خواب دستگاه و به حداکثر ساندن بهرهاص

  =TKPH شودبار * سرعت استفاده می. 

تر اقدام به کاربری دستگاه نمود. در سرعت پایینتر باشد، برای ثابت نگه داشتن این شاخص بایست توان دریافت که هرچه بار سنگینبا یک نگاه اجمالی می

برای الستیک به صورت یک گراف و برای سایت  TKPH اگر الزم است که سرعت حرکت دستگاه افزایش یابد باید میزان بار را کمتر نمود. شاخص متقابالً 

راحی و نوع مواد الستیک بستگی دارد. گراف حاصله برای تایر سایت به مواردی همچون اندازه، ط TKPH .به عنوان یک عدد مورد نظر قابل تعریف است

توانند طی آالت حمل بار تا کجا میدهد که ماشیننشان می TKPH باشد. برای یک سایت کارگاهی، عددهای آن از نظر سرعت و بار مینشان دهنده محدودیت

 .الستیک قرار گیرد TKPH تر از گرافسایت باید پایین TKPH مسیر کنند. برای جلوگیری از داغ شدن و آسیب دیدن تایرها، عدد

 : مطالعه سایت .3

 /https://gttholding.com آدرس سایت

 : / راهنمای کاربری و ویژگی اصلی تایرها استفاده بهینه از تایر .4

 : توصیه می گردد برای استفاده بهینه و افزایش عمر مفید تایر به نکات زیر توجه گردد

 .سرعت بسیار باال باعث افزایش بیش از حد گرما و سائیدگی سریع و کوتاهی عمر تایر خواهد بودرانندگی با  – ۱

د شروع به حرکت سریع و ترمز های ناگهانی و شدید و گردش با سرعت باال در پیچ ها نه تنها به قطعات و قسمت های مکانیکی خودرو صدمه خواه – ۲

 .شد زد بلکه موجب کوتاهی عمر تایر نیز خواهد

 .رعایت میزان مجاز فشار باد هر تایر و پرهیز از برخورد به موانع و دست انداز های جاده ای ضروری است – ۳

 .عمر تایر خواهد شد %۵۰بار اضافه موجب کاهش  %۲۰میزان بار مجاز بر روی هر تایر عامل تایین کننده ای در عمر هر تایر بوده و افزایش  – ۴

ایجاد گرمای بیش از حد و ترکیدن ناگهانی تایر، تحت هیچ شرایطی نبایست از میزان حداکثر بار ذکر شده در حالت سرد بر روی  به منظور پرهیز از – ۵

 .تایر و برای هر محور تخطی نمود

 

 

دست رفتن کنترل خودرو می گردد.  در صورت برخورد با موانع در جاده در هر سرعتی، قسمتهای داخلی تایر دچار آسیب دیدگی خواهد شد که منجر به ازتوجه: 

توصیه می شود تایر را از رینگ خارج نموده و داخل تایر و لبه های رینگ را کنترل نماییدو   این آسیب ها از قسمتهای بیرونی تایر قابل رویت نخواهد بود  
 

L بزرگـــــراه X حداکثـــــر باربری 

R همه جــــاده ها U داخل شـــــهر 

M  عمـــــرانیکارهای S  جاده برفـــــی 

 

 

 اتوبوسی کامیونی :  نحوه انتخاب تایر مناسبکاربرد طرح های مختلف تایر/ 

WSR1 

 تولید شده است. Westlakeبا آخرین امکانات مهندسی این تایر 

 طراحی پنج شیار پیشرفته این تایر خوردگی را بصورت یکنواخت در تایر ایجاد میکند و هدایت خودرو را تا حد چشمگیری بهبود می بخشد. 



 
 فاصله بین شیارها بصورت ویژه ای طراحی شده اند که سر و صدای خارجی را کم می کنند.

 های خیس به نحو بسیار عالی بهبود می بخشد.پترن با شیارهای مستقیم تخلیه آب حرکت تایر را روی زمین 

 پوشش های تایر که با رایانه طراحی شده است تضمین کننده عمر طوالنی برای قسمت های خارجی تایر است.

WDR1 

 این تایر قدرتمند جدید برای استفاده در جاده های بین شهری طراحی شده است. 

 می شود. عمق آج باالی این تایر باعث افزایش طول عمر آن

 طرح آج جهت دار و بلوک های مقاوم آج باعث افزایش قابلیت چنگ زنی در جاده های خشک و خیس خواهد شد.

 سطح تماس زیاد تایر با جاده باعث سایش یکنواخت می گردد.

قل میزان در طراحی قسمت شانه این تایر از کامپوندی استفاده شده است که حرارت کمی تولید می کند که در نتیجه آن سایش غیر یکنواخت تایر به حدا

 خود میرسد. 

 در جاده های برفی که به قابلیت چنگ زنی باالیی نیاز دارد قابل استفاده  است.

CM912 

 برای استفاده در جاده های درون و برون شهری طراحی شده است. این تایر جدید 

 طراحی تایر با چهار شیار باعث فرمانپذیری و رانندگی نرم تر می شود. 

 طرح آج زیگ زاگ باعث افزایش قابلیت چنگ زنی در جاده های گل آلود و خیس می شود. 

 مر تایر می شود. آج عمق در سراسر تایر باعث دفع مناسب آب، استقامت و طول ع

AT559 
 پهن به دلیل داشتن آج فشرده و متراکم بازده و طول عمر باالیی دارد.این تایر 

 طراحی بهینه طوقه این تایر باعث شده است تا دوام باالیی داشته باشد. 

 نوارهای مقاوم به کار رفته در ناحیه دیواره این تایر باعث محافظت تایر در برابر بریدگی می شود. 

 

  : معدنی و راهسازی  ماشینهای  نحوه انتخاب تایر مناسبکاربرد طرح های مختلف تایر/ 
RM-4A +4SL  E-4 TL    برند گودیر 

RM4B      برند گودیر 

EV-4D-IND.    برند گودیر 

RT 4A+     برند گودیر 

TUE 400  وTUE402    برند تیانلی 

 

 و روش نگهداری :  توصیه های ایمنی

 نین آالت سنگیماش یرهاینگ و باد کردن تایر از ری، خارج کردن تاینگ گذاریر یبرا یمنینکات ا

 ر قرار داشته باشند:یو به شرح ز یس کاریط مناسب سروید در شراین ها، آنها بایماش یبر رو یقبل از شروع هر کار

 ده شده باشد.ین محکم و هموار پارک شده و ترمز آن کشیدر زم -1

 د خاموش شده باشد.ین حتما بایموتور ماش -2

 قطع شده باشد. ید از باترین بایبرق ماش -3

 ت شود.ین بودن باکت لودر و ...( رعایید کننده اعالم شده است )مانند جمع کردن بوم استکر یا پاین که توسط کارخانه تولیدستورالعمل مخصوص هر ماش -4

 نگ:یر از ریالف( خارج کردن تا

 ات داشته باشد.یگر کارها و عملیبا محل د ید فاصله امنیشود با ینگ خارج میاز رر یکه در آن تا یمحل -۱

 دار شده باشد.یمشابه پا ید توسط خرک، دنده پنج و نگهدارنده هاین مورد نظر بایماش -۲

 د با دنده پنج مهار شده باشد.یم بایکه قصد خارج کردن آن را دار یهمه چرخ ها بجز چرخ •



 
استفاده  یب دار جک زده نشود. خرک ها و استندهاین شین استفاده شود و حتما دقت شود که در زمیوزن ماشن مناسب یسنگ یاز جک ها •

 ن را داشته باشند.ین آالت سنگیت تحمل بار ماشید ظرفیز بایشده ن

 د.یمشابه پر کن یو ابزارهار آن را با خرک ین زید و پس از بلند شدن ماشیجک اجتناب کن ین فقط بر روین کار از قرار دادن وزن ماشیدر ح •

 د.یه سازنده دستگاه انتخاب کنیجک را با توجه به توص یریکرده و محل قرارگ ین خوددارینامطمئن ماش یاز قرار دادن جک در قسمت ها •

 لنگ هوا بدون نقص است.ید که محل اتصال شید مطمئن شویکن یاستفاده م یاگر از جک باد •

د باد یز بایجفت ن یرهاید و در مورد تاییه نمایر را به صورت کامل تخلیچ ها، حتما باد تایر مانند شل کردن پیتا یات رویقبل از شروع هرگونه عمل -۳

 ه شود.یر به طور کامل تخلیهر دو تا

د ین استفاده نکنباز کردن آ یه والو مسدود نشده باشد، در صورت انسداد والو از ضربه زدن برایتخل ید که مجرایر مطمئن شویه باد تایهنگام تخل -4

شود. بهتر  یدن او میب دیباعث پرتاب قطعات والو به سمت شخص و آس یخروج یرا ممکن است ضربه باعث شکستن لوله والو شده و شدت هوایز

 د.یر خروج باد قرار گرفته باشین بازکردن دور از مسیم اقدام به بازکردن مجرا نموده و در حیاست با یک تکه س

 د.یه باد استفاده کنین تخلیر در حیمانده داخل تا یفشار باد باق یریاندازه گ یباد براج فشار یاز یک گ -5

خنک  یزان کافین مورد نظر را به محل مناسب برده تا به میر و ماشید تایه باد باید و قبل از تخلیکن یش از حد داغ خودداریر بیه باد یک تایاز تخل -6

 شود.

 نگ وجود دارد دور باشند.یکه احتمال پرتاب شدن ر ییکه در آن محدوده حضور دارند از راستا یراته کارکنان و نفیحتما دقت شود تا کل -7

 کنند. ینگ خودداریر از ریمربوط به خارج کردن تا یابزارها یرید تا حد امکان از قرار دادن دستان خود در محل قرار گیرشاپ بایپرسنل تا -8

ن، استفاده از اپراتور کار یل چک کردن منظم ماشیاز قب یمنیمناسب استفاده شود و نکات ا یکییا مکان یانسان یرویر از نیتا ییجا به جا یبرا -9

 ر نباشند.یر دقت شود که نفرات در اطراف تاین در هنگام بلند کردن تایعالمت دادن استفاده شود. همچن یآزموده و روش ها

 

ر مهار شده باشد تا پس از باز شدن از سقوط ید دقت شود که تاین مرحله باید. در ایینگ نمایر یچ هایر اقدام به بازکردن پیه شدن باد تایپس از تخل -۱۰

 شود. یریر جلوگیتا یناگهان

ات یر شاپ افراد متفرقه در محدوده عملید که به جز پرسنل تاینگ مطمئن شویر از ریر و خارج کردن تای، باد کردن تاینگ گذاریمراحل ر یدر تمام -۱۱

 باشند.حضور نداشته 

 ر:یتا ینگ گذاریب( ر

 ات داشته باشد.یگر کارها و عملیبا محل د ید فاصله امنیرد بایگ یدر آن صورت م ینگ گذاریکه ر یمحل -۱

چ گونه ترک ینان حاصل شود. دقت شود که هیرد تا از سالم بودن آن اطمیقرار گ ینگ به دقت مورد بازرسیر ید اجزاینگ بایقبل از نصب ر -۲

استفاده  ینگ گذارینگ وجود نداشته باشد و در ریر یشکسته در اجزا یر شکل و طوقه هایی، تغیدگی، پوسی، زنگ زدگی، فرسودگیخوردگ

 نشوند.

 یارهاین شیز شود. همچنیاز داخل آن تم یشود و هر نوع خاک، آب و زنگ زدگ ید بازرسینو( با یرهایتا یرها )حتیقبل از نصب درون همه تا -۳

 رند.یخود قرار گ یدر جا ینگ هنگام نصب به خوبیر ینگ و اجزایز شده تا اوریتم یال نگ از گل ویموجود در ر

د و تا حد ممکن از جا به ییه شده است استفاده نمایر توصید کننده تایر بوده و توسط تولینگ، فالنج، حلقه قفل و ... که مناسب همان نوع تایاز ر -4

 د.یینما یگر خوددارینگ با یکدیچند ر یجا کردن اجزا

ه شده توسط سازنده دستگاه یزان توصیشتر یا کمتر از میچ و مهره ها توسط یک تورک سنج سفت شوند تا بیمحور چرخ، پ یر رویپس از جا زدن تا -5

 سفت نشوند.

 د.ینان حاصل کنینگ اطمیر یح همه اجزایگر از نصب صحیر و قبل از باد کردن یکبار دیبعد از نصب تا -6

 یاهیه گیس پایآن از گر یاستفاده نشود و به جا یه نفتیقابل اشتعال و با پا یس و روغن هاینگ از گریر داخل ریهنگام جازدن تا یروانکار یبرا -7

 استفاده شود.

 محافظت گردند. یو زنگ زدگ یدگید رنگ شده تا در برابر پوسینگ بایر یاجزا -8



 
 یر شده تا حدیجاد شده باعث باالرفتن فشار باد تایا یباال ید، دمایر نکنیکردن تا یا گرم یر و بعد از آن اقدام به جوشکارین نصب تایهرگز در ح -9

از  یر و انفجار ناشی( تایه حرارتیز شدن )تجزیرولیش از حد باال رود احتمال پیر بیتا یکه دما یر شود. درصورتیدن تایکه ممکن است باعث ترک

 رود. یآن م

 ر:یپ( بادکردن تا

 گر قرار داشته باشد.یات دیاز محل عمل ید جدا و در فاصله امنیر بایمحل بادکردن تا -۱

 م.ینان حاصل کنین قطعات اطمیح اید چک شوند تا از متناسب بودن، سالم بودن و نصب صحینگ بایر یاجزا یر تمامیقبل از باد کردن تا -۲

ر متناسب ید با اندازه تاین ابزارها بایقاب محافظ( استفاده شود. انگ )قفس و یاز پرتاب ر یریجلوگ یمنیا یر حتما از ابزارهایدر هنگام باد کردن تا -۳

از  یه داده یا قسمتیر به قفس تکین باد کردن تاید در حیچ یک از پرسنل نباین هینگ را داشته باشد. همچنیاز پرتاب ر یناش یرویبوده و تحمل ن

 بدنش با قاب یا قفس در تماس قرار داشته باشد.

 

 

 

 

 

 یچ هایپ ید تمامیر باین موارد قبل از باد کردن تایرد. در ایگ ین صورت میماش یر پس از نصب روین، باد کردن تایسنگ یاز دستگاه ها یبرخ یبرا -4

 د.ییر نماینگ را با تورک سنج مطابق استاندارد سفت نموده و سپس اقدام به باد کردن تایر

شود   یباد کردن استفاده م یکه برا یلنگیستند. شینگ وجود دارد دور بایکه احتمال پرتاب ر یید از راستایه پرسنل بایر کلیدر زمان بادکردن تا -5

د یک فشار سنج مجهز به رگالتور به همراه یلنگ باین شیر ایوالو متصل شود. در مس یاز به نگهداشتن پرسنل بر رویره بوده و بدون نیگ ید دارایبا

 ه شده توسط کارخانه فراتر نرود.یزان توصیچگاه از میر هیشده باشد و نظارت شود که فشار باد تا هیفشرده تعب یر هوایبستن مس یر براییک ش

 

 

 

 

 

 

 یر احتمالیزات در مسیقرار داد که نفرات و تجه ین را به نحویر یا ماشید تایکه امکان استفاده از قفس یا قاب محافظ وجود نداشت، با یدر صورت -6

 باشند.نگ قرار نداشته یپرتاب ر

ه یر به طور کامل تخلید باد تاین صورت بایر ایخود نصب شده اند و در غ یدر جا ینگ به درستیر ید دقت شود که اجزایر باین باد کردن تایدر ح -7

 ر شود.یح قطعات اقدام به باد کردن تایشده و مجدداً پس از نصب صح

د از باد یبا فشار باد کم یا بدون باد حرکت کرده باشد با یر مدتیباشد مثال تا ر از حالت استاندارد خارج شدهینگ یک تایت ریکه وضع یدر صورت -8

 رون پرتاب شوند.یخته شده و به بیر از هم گسیتا ین باد زدن اجزایرا ممکن است در حیشود. ز یکردن آن خوددار

 ر را حذف کرد.یتا یدن و پنچریتوان خطر ترک یط( میتوپر )در صورت مناسب بودن شرا یرهایبا استفاده از تا -9

 

 

 ر:یتا ییات جا به جایث( عمل

گر صورت ین آالت دیو با کمک ماش یمیر به صورت تیتا ییات جا به جاید عملیاز بایاز وارد آمدن فشار به یک کارگر، در صورت ن یریجلوگ یبرا -۱

 رد.یگ

 ر استفاده شود.یتا ییژه جا به جایو یفتراک و دستگاه های، لیل سقفیپرسنل بهتر است از جرثق یکاهش مخاطرات برا یبرا -۲

قه شبرنگ، ینک محافظ، جلی، عیمنیل کاله ایاز قب یزات حفاظت شخصیه پرسنل ملزم به استفاده از تجهیر کلیمراحل کار کردن با تا یدر تمام -۳



 
 باشند. یو ... م یمنیکفش ا

 است.استفاده از تسمه های برزنتی با عرض زیاد ویژه حمل بار مناسب ترین روش  -4

 استفاده از سیم بکسل، زنجیر، قالب و کابل در قسمت طوقه تایر اکیدا ممنوع است. -5

 

 نمایندگی ها : برخی از لیست

 آدرس تلفن نام نماینده شهرستان استان ردیف

 کیالست مجتمع - ۲ لومتریک - زیتبر جاده 36444491-044 ینادرعل صابر یخو یغرب جانیآذربا 1
 ینادرعل

 زیتبر ریتا شرکت زیتبر یشرق جانیآذربا 2
 قوانیل

 یروبرو- سرچشمه ستگاهیا - آهن راه ابانیخ 0۴1-3۵۵1۲009
 9۸0 پالک - صادرات بانک

 لند ریتا فروشگاه - بار انهیپا یروبرو ۴۴۴1۵9۴-013 رزادهیم جواد یانزل بندر النیگ 3

4 
 یصف لیاسماع آباد یحاج هرمزگان

 یشاه جهان
 بندر به رجانیس جاده - فارس جیخل بلوار 09133473790

 جهان کیالست - راه اداره روبرو - عباس
 یشاه

 حانیابور ابانیخ نبش - شاهد یکمربند 4۲۲61903-034 حدادپور محمد رجانیس کرمان 5

 جنب - آهن راه پل از بعد - تهران جاده 3۲۶111۲۵-03۴ حدادپور محمود کرمان کرمان 6
 ریتا زیپار فروشگاه - یآزاد یباربر

 همت النیم نبش - یغرب رسالت یانتها ۴3۲113۸۸-0۵1 یلطف نیحس شابورین یرضو خراسان 7

 ۲۶-۲۴ کوشش نیب کوشش ابانیخ 339۲۲111-0۵1 یباقر جعفر مشهد یرضو خراسان 8

 - خودرو رانیا به نرسده - امام ابانیخ 091۸37۲5۸7۸ یمراد نیعابد ارانیکام کردستان 9
 نیعابد کیالست فروشگاه

 آستارا دروازه 091435۲1۲4۲ زودفکر حسن لیاردب لیاردب 10

 یدگیبر - دهقان دیشه بلوار - صنعت دانیم 37۲30۸۲9-03۵ زاده نیخوان یمهد زدی زدی 11
 وحدت یمتر ده جنب - اول

 کیالست - یمتر ۴۵ اول - هیکوهپا شهرک 331311۵1-0۸1 خرم هللا نصرت اسدآباد همدان 12
 خرم یفروش

 یده نوبت درب روبرو - صبا بار انهیپا ۸-33۴۵007-0۲1 بسمل مهرداد زنجان زنجان 13

 مند بهره ارسالن رازیش فارس 14
 جو

 یبازرگان - اصفهان رازیش جاده ۵ لومتریک 071-3۵۴۲۶۶۲۲
 مندجو بهره کیالست

 اکبر دیس دگلیب و آران اصفهان 15
 یرهاشمیم

 کاشان جاده یابتدا - جیبس دانیم - آباد نوش 031-555۸7۲77

 - یشهردار یمتر ۴۵ یابتدا - ادبودی دانیم 091616۲055۸ ایآر یدعلیام بروجرد لرستان 16
 ریتا ایآر فروشگاه

 

 

 

 

 

 

 



 

 ال شکایت و پیگیری خسارت : ــنحوه ارس

 ایت مشتری  اقدام می نماید. ــــــــــشکواحد فروش پس ازدریافت هر گونه شکایت کتبی یا تلفنی از  مشتریان،  نسبت به صدور فرم ثبت 

الزم به ذکر است در ، انجام شده مشتری بایستی عکس های آسیب دیدگی تایر را ارسال تا واحد فنی بتواند نوع آسیب را بررسی نماید با توجه به آموزشهای

 ازمان  عودت  می شود. ـــمورد نظر به س ناس مربوطه به محل اعزام و یا محمولهــصورت نیاز به رویت موارد مورد شکایت، کارش

 بنا به نظر کارشناس میزان خســــارت برآورد و بر اساس قیمت فاکتـــور فروش به مشتری خسارت پرداخت میگردد. ) نهایت یک هفتـــه(

مشتری چه وارد باشد و یا وارد نباشد سازمان  : سازمان در خصوص کلیه شکایات مشتریان خود را موظف به اخذ رضایت آنها می داند. هر نوع شکایت1تبصره 

رضایت  کلیه توان خود را جهت اخذ رضایت مشتری بکار خواهد برد. در صورت وارد نبودن شکایت مشتری سازمان در عین حال که توان خود را برای کسب

 مشتری بکار می برد ، مدارک موجود را برای اطالع مشتری ارسال خواهد نمود.

 ما ــن توجه شـــز حسپاس اــبا س
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