
دستگاه آج زن
:وسیله ای جهت

افزایش عملکرد خودرو

افزایش طول عمر الستیک

افزایش ایمنی

بهینه سازی مسافت پیموده شده توسط الستیک

....کاهش هزینه های سوخت و 



عملکرد آج الستیک

طرح گل عالوه بر زیبا کردن ظاهر تایر، در کارکرد بهینه ی آن از 
، ...نظر ترمز گیری مناسب تر در شرایط مختلف بارانی و برفی و

راندن آب سطح جاده به طرفین مسیر حرکت تایر و همچنین  
.خنک کردن تایر بسیار موثر است

هرچه آج های روی الستیک بیشتر باشد چسبندگی آن به سطح 
زمین بهتر است و کنترل خودرو در پیچ های تند و جاده های 

.لغزنده آسان تر می شود

میلیمتر باشد و الستیک هایی 1/6حداقل آج الستیک باید 
که کمتر از این آج دارند به هیچ عنوان برای رانندگی ایمن 

.نبوده و می تواند برای راننده حادثه ساز شوند

شناسایی و بررسی آج الستیک می تواند به شما کمک  
ا کرده و باعث شود تعمیرکار، تغییرات و تعمیرات مناسبی ر

.انجام دهد

اطالع از ارتفاع آج اغلب با درجه مخصوص عمق سنج آج  
.انجام می شود



دهد؟را کاهش آیا آج زدن می تواند هزینه ها 

هستند بنابراین شما نیازمند راه حلی خواهید بود که آنها را برای مدت طوالنی تری تجهیزات گران قیمت الستیک ها جزء 
.استفاده کنید

.همچنین به دنبال روشی هستید تا به افزایش ایمنی، آسایش در هنگام رانندگی و کاهش مصرف سوخت منجر شود

:ازوجود دارد که عبارتند افزایش طول عمر الستیک راه های مختلفی برای 

تایرهاباد به موقع و صحیح تنظیم 

غیرمتقارنبازدید تایرها از لحاظ فرسایش 

تایرهاکردن اجسام فرو رفته در خارج 

هافرمان و چرخ تنظیم 

هاتایرها، جابه جا کردن چرخ باالنس 

الستیکصحیح نگهداری 

.داشته باشندآج زدنشما همچنین می توانید الستیک هایی را خریداری کنید که قابلیت روکش کردن یا 



تفاوت بین روکش کردن و ترمیم الستیک

می کنید، ترمیمو زمانی که یک الستیک را 
الگوی آج موجود روی الستیک را زمانیکه تا 

میلیمتر باقی مانده است، مجدد 4تا 2عمق 
.برش می دهید

می کنید روکشکه یک تایر را هنگامی 
درواقع یک الستیک جدید روی الستیک 
.موجود و ساییده شده اضافه می شود



مزایای ترمیم الستیک
.دهدالستیکی که ترمیم شده عملکرد خودرو را افزایش و فاصله ترمز را کاهش می 

.باعث افزایش طول عمر تایر می شود که باعث هزینه ی کمتر برای تایرها می شود

.عملکرد بهتر با مصرف سوخت بهتر همراه است و هزینه های سوخت را پایین می آورد

.درصد بیشتر از تایر جدید استفاده می شود30تا 20برخی از کارشناسان معتقدند که یک تایر با قابلیت ترمیم، بین 

.آنهاستآج زدن یک مرحله مهم در بهینه سازی مسافت پیموده شده توسط الستیک ها و استفاده از توان بالقوه ی 

اجازه می همین برخی الستیک ها هنگام طراحی، با یک روکش ترکیبی ارائه می شوند که به اندازه کافی ضخیم است و برای 
.دهد آج زدن با کیفیت باال و بدون تاثیر بر روی قدرت و سختی محصول انجام شود



چطور می توان از الستیک ترمیم شده بهتر استفاده کرد؟

:برای به حداکثر رساندن مزایای استفاده از الستیک های بازیافت شده باید اطمینان حاصل شود که

.به دقت دنبال می شود؛ این دقت برای ارائه ی کشش و چسبندگی موردانتظار استآج الگوی . 1

.به طور مداوم کاهش یابد؛ تا استفاده از الستیک به حداکثر برسدالگوی آج عمق . 2



چرا باید بازسازی الستیک ها در برنامه ی تعمیر و نگهداری تایر لحاظ شود؟

:دالیل زیادی وجود دارد که شامل موارد زیر است

.دهدافزایشبازسازی الستیک های شما می تواند مسافت پیموده شده را 

.می یابدکاهشالستیک هایی که طول عمر بیشتری دارند نیاز کمتری به جایگزینی دارند و در نتیجه هزینه های خرید 

.استمحیط زیستالستیک بازسازی شده مقرون به صرفه و سازگار با 

:بنابراین. کندتقویتمیلیمتر از آج باقیمانده را 4تا 2آج زدن الستیک یک عملیات دستی است که باعث می شود 

.می دهدافزایش% 25طول عمر تایر را تا 

باال با الگوی آج عمیق تر و لبه های تیز ترایمنیو در نتیجه بهبود چسبندگی 

کمترمصرف سوخت لذت بردن از رانندگی با 



مزایای اقتصادی

:بودجه ی تایر. 1

، آج زدن به طور قابل توجهی منجر به کاهش هزینه %25افزایش پتانسیل مسافت پیموده شده بر روی این الستیک ها تا با 
.های الستیک در هر مایل می شود

«الستیک جدید است1الستیک بازسازی شده، معادل 4»



مزایای اقتصادی

:بودجه ی سوخت. 2
.آج زدن الستیک در مرحله ای اجرا می شود که در آن الستیک، کمترین مقاومت چرخشی را دارا می باشد

ا به طور کلی یک الستیک ساییده شده به مراتب گوشت کمتری برای لغزش و تغییر شکل در قسمت آج الستیک داشته و لذ
.حرارت کمتری دارد و این امر منجر به مقاومت چرخشی کمتر و مصرف سوخت کمتر می شود

100لیتر در 2مقایسه دو وسیله نقلیه، یکی با تایر جدید و دیگری با تایر ترمیم شده، تفاوت در مصرف سوخت را در حدود 
.کیلومتر نشان می دهد

لیتر  1/5بنابراین در عمل، براساس طول دوره رانندگی در الستیک های ترمیم شده، ذخیره سوخت به طور متوسط در حدود 
.کیلومتر است100در 

:هنگام پیمودن مسافت های طوالنی{ تریلر+ کشنده }به عنوان مثال برای یک خودرو تشکیل شده از 

کیلومتر120000: مسافت ساالنه

%25: درصد استفاده از الستیک ترمیم شده

کیلومتر100لیتر در 1/5کاهش مصرف سوخت به میزان 

لیتر در هر وسیله نقیله در سال450به عبارت دیگر، صرفه جویی در حدود 



مزایای اقتصادی

:مزایای زیست محیطی. 3

کهلیتر سوخت می شود 450در مثال باال ترمیم الستیک موجب صرفه جویی در مصرف : کربن دی اکسیدکاهش 

.تن در سال در هر وسیله نقلیه می باشد1/2دهنده ی کاهش کربن دی اکسید به میزان نشان 

.وقتی یک الستیک ترمیم شود درواقع یک الستیک کمتر تولید خواهد شد:مواد اولیه کمتر

.الستیک ترمیم شده نشان دهنده ی کاهش دورانداختن یک الستیک پاره است: زباله کمتر



آیا می توان همه ی الستیک ها را ترمیم کرد؟

.برخی الستیک ها طراحی شده اند تا دوباره احیا شوند

همیشه بهتر است به یک فروشنده الستیک مراجعه کنید تا اطمینان حاصل کنید که تایر می تواند دوباره احیا شود یا خیر، 
.زیرا همه ی الستیک ها این قابلیت را ندارند

.این کار بر روی الستیک هایی که می توانند تحت روکش اصلی آج زده شوند کارآمد و موثر است

.الستیکی که می تواند دوباره بازسازی شود باید الستیک اضافی زیر آستانه را داشته باشد

همه ی الستیک ها این ویژگی را ندارند و حتی کسانی که ادعا می کنند که می توان مجددا الستیک را ترمیم کرد، قبل از  
.بازسازی باید بررسی شود



چه الستیک هایی قابل آج زدن می باشد؟

.(آج الستیک مستهلک و مصرف شده باشد% 90. ) از آج الستیک باقی مانده باشد% 10حداقل 

. درج شده باشد Regroovable روی دیواره الستیک های کامیونی و اتوبوسی رادیال سیمی کلمه

.الستیک های راه سازی رادیال سیمی که این عبارت بر روی دیواره ی آنها نیز درج شده باشد



توصیه ها
؟زمانی الستیک را ترمیم کنیمچه 

:کهمیلی متر از الگوی آج باقیمانده باشد، این امکان وجود دارد 4تا 2که زمانی 

.آج جدید به راحتی زده شود

مترمیلی 2مجدد عمق با حداقل حفظ 

:زدن در موارد زیر توصیه نمی شودآج 

:اگر آج الستیک دارای آسیب جدی باشد نظیر

.سوراخ ها و برش های زیاد که سبب کنده شدن آج الستیک شده باشد

.در قسمت آج الستیک الیه های سیم از میان آسیب های آج معلوم باشد

:آج زدن با عمق زیاد نیزخطراتی را به همراه دارد

اگر آج زدن خیلی عمیق باشد سبب جدا شدن آج از منجید می شود، امکان روکش مجدد را لغو می کند و

.همچنین سبب نمایان شدن الیه های سیم زیر گوشت آج می شود که بر خالف قانون است



:دستگاه های آج زن الستیک با مشخصات زیر در شرکت ایده سازان رایکا قابل تهیه است

آجقابلیت آج زدن روی انواع الستیک صاف سواری، کامیونی و لودری، الستیک های روکش شده و انواع غلتک های دارای 
درجه حرارت مختلفچهار شهری، دارای ولت 220با برق عملکرد 
لودرینصب تیغه های مختلف برای الستیک های سواری ، اتوبوسی ، کامیونی و قابلیت 

دارای تیغه های مختلف برای ایجاد شیارهای متفاوت
کیلوگرم4/7: وزن دستگاه

:تماس با ما

362تهران، خیابان آزادی، جنب مترو شادمان، جنب بانک صادرات، پالک : آدرس
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