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 کلتیموتورس یبندآباهمیت 

 .باشدیم آن حیصح کردعمل موتورسیکلت و یقطعات و اجزا ی درستریقرارگ ی موتورسیکلت،بنداز آب منظور

در اثر  اجزا نیا آید،میوجود به مونتاژشده یاجزا نیکه ب ییهاوجود اصطحکاک لیبه دل ،پس از مونتاژ قطعات

 به این عمل کنند،یخود م یدر جا درست یریاقدام به قرارگ روبرو شده وی شیخود با عمل سا یدر جا استفاده

هرگونه  ،اندخود قرار نگرفته یدر جا صحیحقطعات به صورت  اجزا و نیکه ا وقتی . تاگویندمی یبندآب احاصطال

باعث عمل  در انجام نشود. این مسئله شکل صحیحبه شیکه عمل سا گرددیباعث م شود،که به آنها وارد  یفشار

خواهد شد، که همین امر ممکن است باعث شود  یی در اجزا و قطعات موتورسیکلتهاترک جادیا ایو  یشکستگ

حتی  و نهیهز جادیباعث ا بندی درستمسلما عدم رعایت آب این قطعات دچار آسیب شوند.مدت  کوتاه درکه 

ترنتی جاویدان در صورتی که هرگونه آسیب شود. اگرچه فروشگاه اینمی ریناپذجبران یهابیآس گاهی ایجاد

ناپذیری به قطعات موتورسیکلت شما وارد شود، قطعات مورد نظر شما را در اسرع وقت تهیه و برایتان ارسال جبران

باشد، شما از موتورسیکلت خود طوری استفاده کنید که کند، ولی فلسفه ما این است که تا آنجا که مقدور میمی

 کنیم که در این راه شما را یاری کنیم.استفاده از قطعات یدکی نباشد. ما افتخار می نیاز به خرید و

 ابتداییمرحله در  این وسایل، قبل از فروش ،کلتیموتورسو  نیسازنده ماش یهاشرکتباید بدانید که معموال 

اقدام به  ی،احتمال عیوبو رفع  صحیح قطعات از عملکرد مطمئن شدناز  بعدو  دهندمی را انجام ی الزمبندآب

سازندگان  کدام ازچیتوسط ه هیرو این رانی. اما در اداردها سه مرحله کلتیدر موتورس یبند. آبکنندیم آنها فروش

 این باشیمکه متاسفانه شاهد  است،همین امر باعث شده .کنندیواگذار م یبه مشتر مسئله را نیشود و اینم انجام

اقدام  ی الزم،بدون داشتن دانش فن و و اساس هیپاینظرات ب تکیه بر اشتباه و ی بعضاهاتیکه عموم مردم با ذهن

بندی موتورسیکلت خود را در ادامه مطالب توانید نحوه صحیح آبشما می موتورسیکلت خود کنند. یبندبه آب

 مندرج در فروشگاه جاویدان بخوانید.
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 هاکلتیباال در موتورس تیفیباک نیاستفاده از بنز عنوان:
درست ، عدم عملکرد شودبحث می هاموتورسیکلت یمصرف و سوخت نیبنز رابطه باکه معموال در ای سئلهم

 تیفیک در موردکه  وقتیدارد.  اثرسوخت  تیفیک بر میمستقشکل بهکه  ،باشدیم رسانیسوخت یهاسیستم

 فیضع یعملکردبروز که منجربه  بنزین و سخت هستند ی داخلها یناخالص نی، امیکنیم بنزین یا سوخت بحث

همه  بایتقرباید به یاد داشته باشید که  ،وجود نیشود. با ایها مکلتیموتور موتورس در مشکالتایجاد و 

تا  شایان ذکر است .گردندیم دیتول شود،استفاده می آنها درکه  یسوخت تیفیک در نظر گرفتنها، با کلتیموتورس

که مطرح  بنزینپمپ کیخود از  کلتیپرکردن باک موتورس یرا برا یمشخص و منظم معقول، نهیکه هز وقتی

از  دیبخواه نکهیمگر ا خواهد بود،خوب  زیهمه چ ، به ظاهردی، انجام دههای آن معموال خراب نباشندپمپ

های مورد استفاده در شهر کلتیموتورس یاساس طراح البته آن استفاده کنید. تیظرفاز  بیشتر خود کلتیموتورس

ها کلتیموتورس یراهنما معموال در دفترچه .استنشده یباال طراح هایتیظرف ی استفاده درو برا ستین نیچن این

از رده خاص  کید که نخواهیاز شما م است،که برخی از آنها در فروشگاه جاویدان در اختیار شما قرار داده شده

 ، که باید به آن توجه کرد. دیریخود در نظر بگ کلتیموتورس یبرا اکتان را

زمان در  ایاحتراق تحت فشار  در هنگامسوخت  کاراییدهنده که نشان ،است ینرخ اکتان عدد حقیقتدر 

نسبت به  ،سوخت بنزین یا آستانه مقاومتمیزان  باشد، شتریعدد ب نیا قدر کهچ . هرباشدمی یسازفشرده

 شود،محسوب میاستاندارد  یسوخت 87با اکتان  نی، بنزتوان گفتی میطور کلبه. گرددیم شتریب یسازفشرده
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هر الزم به ذکر است که شود. یم عیکشور توز ی سراسرهانیبنزو پمپ رسانیسوخت یهامجموعهکه در اکثر 

. حال سوال گیرندمیعنوان سوخت اکتان باال در نظر باشد، به 100تا  90 نیعدد اکتان ب یکه دارا یسوخت بیترک

اکتان باال  نیکه بتوان بنز هست، باال یکاف میزانبه ا یسازفشرده به نسبت موتور شما ایکه آ شود،جا مطرح مینیا

 یشتریب یانرژ الزاما ،اکتان باال مورد استفاده با نباشد، سوختبدین شکل اگر  چون ؟رد یا خیرپر کرا در باک آن 

توانید در دیگر مطالب آموزشی اطالعات بیشتر را می کند.ینم جادیا تراکتان پایینبا  یرا نسبت به مواد سوخت

 فروشگاه جاویدان بیابید.
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 کنیم؟ یبندآبچگونه موتورسیکلت خود را عنوان: 

 موتورسیکلت شما در موتور یتوسط کارخانه روغن خرید، این نکته را باید بدانید کهمیرا  یکلتیکه موتورس وقتی

 کیاستارت  نیکه اول چون ،باشدیموتور م یهاروغن و بهترین نیتراز مرغوب معموال روغن نیا .استشده ختهیر

کم کند. قطعات  اجزا و نیب را هیاصطحکاک اول یخوببه تا بتواند است، تیفیباک اریروغن بس کی ازمندین نیانج

 ا)اصطالح معمولیدر حالت  نیانج قهیدق یکحدود باید  خورد،یاستارت م نیبار انج نخستین یکه برا وقتی

 زانیم شیبا افزاطور تدریجی سپس به .شوند یکارصورت کامل روغنقطعات به تمامی اجزا وتا  ،کند درجا( کار

 اریذرات بس ،فشار روغن شیافزا وسیلههتا ب برسانید، rpm ۲۵00حداکثر  به  1000rpmسوخت دور موتور را از 

 کنند.در سطح روغن حرکت  ،اندقطعات جدا شدهاجزا و از  شیبر اثر سا نیاستارت انج یناول هنگامکه در  یزیر

 رها کنید. قهیدق سهتا  معمولیرا در حالت  نیانج بعد از آن

انجام  ابتدای کار لومتریک ۳00تا  صفر از کلتیموتورس ی و اساسیاتیح یبندآبانجام ها کلتیدر موتورسمعموال 

 با توجه یبندآب ،در مرحله دوم .باشدیآن در مرحله اول م درستو عملکرد  نیعمر انج باعث افزایش که شود،می

 این مرحله لومتریک 1۶00تا  800از  بایتقر توان گفت، میمتفاوت است ی با همکم نیساخت انج یبه تکنولوژ

 نیانج ی که ممکن است دراحتمال رادیمرحله هر ا نیدر ا شود.هم گفته می سکیمرحله ر ه آنکه ب ،ادامه دارد

و  باشدیم کارکرد موتورسیکلتاز  نانیمرحله اطم ،به بعد 1۶00 کیلومتر ازبعد  .خواهد شد پدیدار کلتیموتورس

 خود استفاده کنید.از موتور  و قدرت حداکثر سرعت با دیتوانیمپس از آن است که 

باال  نیانج یدما نباید کاری کنید که یطیشرا عنوان و تحت هیچ چیهبه  ،مرحله اول درالزم به ذکر است که 

سرعت  شیافزا بدانید که اما .رود باالتر مشخصیدور موتور از حد  ازیادی متحمل شود ی فشار نیبه انج ایرود ب

و  قهیدور دردق ۵000 یبر رو ،کلتیموتورس کیاگر دور موتور  یعنی خواهد داشت،ن ی را در پیگونه مشکل چیه

مرحله اول  ی دربندزمان آب فقط وجود نخواهد آمد.به یگونه مشکل چیه باشد،درساعت  لومتریک 100سرعت آن 

 ،مرحله اولسپری کردن بعد از  است.برخوردار  زیادی تیموتور از اهم مناسب دور شود،می نیکه مربوط به انج

 نگیللیم ،هاسوپاپ، پمپ روغن ،ترمزها، سوخت مستیو عملکرد س یافته شیافزا زیدور موتور، سرعت ن شیبا افزا

خود را نشان در مرحله دوم  ایجاد شود،در مرحله اول  یرادیکه اگر ا چون باشند،می یاتون در مرحله حساسو ش

 دهد.می

اصال غیرکارشناسی  یهاو به حرف کنیدتوجه  موارد نیبه ا دیبا ی،بنددر زمان آب به یاد داشته باشید که پس

بار  سهحداقل  لومتریک 1۶00وارد نکرده و تا  زیادی فشار خود کلتیموتورس نیبه انج وقت چیو ه دینکن یتوجه

خون کار  وسیلههطور که قلب ب همان ارتباط مستقیمی دارد،به روغن  نیعمر انج زیرا کنید. ضیتعورا  روغن
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کند. به همین دلیل شما باید از یک فروشگاه معتبری درست عمل می با روغن زین کلتیقلب موتورس ،کندیم

 های اصل را برای موتورسیکلت خود انتخاب و خریداری کنید.همچون فروشگاه جاویدان روغن

 

 کلتیانواع شمع در موتورسعنوان: 

زنده گونه که بدن انسان بدون قلب . همانکندعمل میقلب در بدن انسان  مانند حقیقتدر  کلتیموتورس شمع

که با  ،است یاقطعه حقیقت. شمع در رودشمار میمرده و خاموش بههم بدون شمع  کلتی، موتور موتورسنیست

شامل  حقیقتشود. شمع در یم ی استفاده شده در موتورسیکلتانفجار ماده سوخت باعث یکیجرقه الکتر جادیا

الکترود  و فاصله دو الکترود ایگپ  ،یاتصال، مهره، الکترود منف هیپا نال،یترم ،یکیسرام قیعاهای زیر است: قسمت

 مثبت.

 کلتیشمع موتورس انواع

 نهیپالتشمع تک هاکلتینوع شمع در موتورس و نخستین نیتریمیقد حقیقتدر  :نیپالتو دو نیپالتتک شمع

 کی تنهاانفجار  یبرا یعنی باشد،یم نیپالت کی یتنها دار ،مشخص استطور که از نامش شمع همان نیاست. ا

از نوع  شتریب در آن و شانس انفجار زندمیجرقه  نیپالت دو ،نهیدوپالت یها. اما در شمعزندیجرقه م نیپالت

که  کند،کم می یادیمصرف سوخت را تا حد ز نهیچند پالت ایدو  یهاشمع علت، نی. به همباشدمی نیپالتتک

های با کیفیت را از فروشگاه اینترنتی جاویدان توانید بهترین شمعشما می .باشدمی یسوزاز خام یریعلت آن جلوگ

 تهیه کنید.
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. هستندمعروف  یبه شمع سوزن ،لیدل نیبه هم .سوزن است مانندها مدل شمع نیا در قطب مثبت :یسوزن شمع

 ،شودانجام می لندریدر س یخط شکل سوزن است، جرقه به مانند این نوع شمع نوک قطب مثبت کهنیا لیبه دل

 نی. ادهدکاهش می یریگچشم را به طرزمصرف سوخت  شود. این امرمی ترعیباعث احتراق سر این مسئلهکه 

ها نیز در لیست محصوالت قابل اراده در فروشگاه جاویدان گونه شمع. ایندنشویم زیر شامل دو دسته هانوع از شمع

 باشد.اختیار شما میدر 

 است،شدهاستفاده  ومیدیرینوع شمع از فلز ا نیدر ساخت ا ،مشخص استهمان طور که از نام آن : ومیدیریا شمع

 هااین نوع شمعقطب مثبت  نکهیعالوه بر اشایان ذکر است که گراد دارد. یدرجه سانت 4000یی که مقاومت گرما

. شودیم یزنجرقه در دقت زیاد افزایشوجود دارد که باعث  یرفتگآنها فرو یقطب منف یشکل است، رو یسوزن

 باشد.می لومتریک 1۵0.000 در حدود عادی طیها در شراشمع نوع نیا دیعمر مف

 نیکه از ا ییهاشمع ،نیبنابرا دارد.گراد را یدرجه سانت ۲۵00 مقاومت گرمایی تا ومینیفلز پالت: ومینیپالت شمع

 یدر دور موتور باال یرانندگ با توجه به این مسئله،. هستند برخوردا ییباال یاز مقاومت حرارت ،شوندیفلز ساخته م

باعث  مسئله نی. همشوندیجرقه نم در دچار افت ،هاشمع نوع نیافت ولتاژ ا لیباال به دل یدر دماهاو  4000

 کرد. استفاده لومتریک 100.000 ها در حدودشمع نوع نیبتوان از ا که شودیم

 

 آنها رفع چگونگیمربوط به شمع و  یرادهایبا ا ییآشناعنوان: 
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 ی آنو سالمت دهش بررسیبار ی دو حداقل سال ای لومتریک ۲0.000 هر شمع موتورسیکلت عملکرد که بهتر است

 دیکه با باشد،می هاشمع یهاکانتکت نیب لریرفتن ف بیناز  ،هاخرابی نیترمتداولاز  یکی. ردیقرار گ بازبینیمورد 

بوده و  از دوده و رسوب یعار دیبا ،سالم شرانهیشمع سالم در پیک شوند.  لریفدوباره  آنها کردن باز هنگام در

های استاندارد و باکیفیت، فروشگاه جاویدان شما را در این امر یاری در صورت نیاز به خرید شمع باشد. خشک

 خواهد کرد.

 شکاست از خ ترمناسب موتورسیکلت شما، شرانهیبا خودپ عاتیبرخورد هرگونه ما در هنگام ای موتورشستن از  بعد

. دیکن پیدا نانیاطم ،شودیم قرار دادهکه شمع در آن  ییهاحفره ویژهبه ،آن ی موجود درهاو حفره شرانهیماندن پ

 بهترین روش، شود.در موتورسیکلت  یبرق دزدیا  شمع حیتواند موجب عدم جرقه صحیم بخش نیوجود آب در ا

 .باشدمی شرانهیپ یهاخشک کردن حفره یبرا یباد فشار قو زاستفاده ا

برخورد ناخواسته دست با  برای اینکه .دیکن بررسی یخوباتصال آنها را به چگونگیو  رهایدو سر وا ی اوقاتگاه

تواند موجب شل شدن آنها و یم ،اندازهاگذر از دست در هنگام شرانهیپ در مداوم یهالرزشیا ایجاد  هاریوا

ار رسوب  دهسنبا وسیلههرا ب رهایوا یبخش فلز شود کهتوصیه میشود.  یکیالکتر انیجر حیانتقال صح جلوگیری از

 .دیمحکم کنآن را و با انبردست  کرده پاک

باعث  ،آن نو سوخت بخش نیا در ضعفوجود . استها جرقه شمع جهتبرق ولتاژ باال  نیها تاملیکو فهیوظ

 آن بد کار کردنیا  شرانهیپ یاز کار افتادگ باعث مایتواند مستقیم شود. همین امرمیشمع  در فیضع یهاجرقه

باشد. فروشگاه جاویدان با داشتن بهترین قطعات میتنها راه حل  ،سوز شدهمین لیکو ضیتعودر این حالت شود. 

موقع، شما را در خرید قطعات نو و باکیفیت جهت تعویض با قطعات ل سریع و بهو بهترین قیمت بازار و ارسا

 کند.معیوب همراهی می

مثبت  ی منفی وهاکانتکت دررسوب  تولیدتواند باعث یم ،احتراق نامناسبیا  یها بر اثر روغن سوزدوده زدن شمع

عطسه همراه است. و  اگزوز دیبا انفجار شد یگاه این مسئله که ،شود تیفیعدم جرقه باک باعث ایجاد شمع شده و

با  هاییاستفاده از شمعیا جرقه  ستمیس تیاست. تقو یموقت یروش و نظافت آن شمع یهاسمباده زدن کنتاکت

 .دیکن حلرا  شرانهیپ ی درسوزمشکل روغن دیبا آخر حتمااما در  باشد، ثمر مثمر تواندیباالتر م یدما
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 هاکلتیمجدد در موتورس یریگجهت سوخت یاطیاقدامات احتعنوان: 

با  یطیدر مح باید را یریگمراحل سوختبه همین دلیل است.  زاآتش بسیار یاماده نیبنزباید توجه کرد که 

به  نباید ناخالصو  آلوده نیبنز ازشایان ذکر است که  .داانجام د اییا شعله به دور از هرگونه جرقه مناسب و یهتهو

شود. نکته مهم کرد، زیرا باعث ایجاد خرابی و بدکار کردن سیستم موتورسیکلت شما میعنوان سوخت استفاده 

پر کرد. همچنینی باید توجه از حد،  شیبنباید را  آن مخزن سوخت دیگر این است که باک موتورسیکلت خود و

اجتناب کنید، زیرا بنزین با توجه به وست دست با پ نیبنز ایو چندین مرتبه مدت تماس بلند ازداشته باشید که 

گیری این مسئله است رساند. نکته مهم دیگر در هنگام سوختمواد موجود در آن به پوست دست شما آسیب می

طور جدی جلوگیری کنید. در صورتی تان بهبه دهان نیوارد شدن بنز ایو  نیتنفس بخار بنز ازکه باید سعی کنید 

از شما است، مواد سوختی را از دسترس کودکان دور نگه دارید. نکته آخر اینکه سعی کنید  که کودکتان همراه

فروشگاه اینترنتی جاویدان  .دیاستفاده کنبرای موتورسیکلت خود  90 سوپر بدون سرب با حداقل اکتان نیبنز

دهد و امیدوار است تمامی راکبان محترم این نکات را رعایت کرده و های خود قرار میایمنی را در اولویت فعالیت

 سالمتی خود و اطرافیانشان را تضمین کنند.
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 کلتیدر موتورس یادوره یو نگهدار ریتعمعنوان: اهمیت 

 ییباال تیاهم کلتیاز موتورس ینگهدار راکبان، تعمیر و شتریب یمنیا ایجادو  کلتیموتورس سالمتی حفظ یبرا

 دهند.. کارشناسان زبده فروشگاه جاویدان در زیر نکات مهم و پراهمیت را در این رابطه برای شما شرح میدارد

 هاکیالست تیوضعبررسی 

، باعث هاکیالست در ظاهر غیر متعارف رییتغ ایجاد هرگونه شود. یبررس طور مداومباید بهها کیالست تیوضع

موتور خود را  یهاکیالست افزایش شدید خطر برای راکبان خواهد شد، بنابراین بعد از مشاهده این مسئله حتما

 .دیکن ضیتعو

 ی آننیگزیموتور و جا روغنبررسی 

 هادر موتورسیکلت روغن موتور موقعبه ضیکند. عدم تعویم یکاررا روغنی آن هادندهو  موتور، موتور شما روغن

 شود.یبه موتور م رسیدن جدی بیباعث آس

 هوا لتریفداشتن همیشگی تمیز نگه
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محیط دارای که  ویژه طی. در شرادیکن ضیشده تعو مشخص یرا در فواصل زمان ی موتورسیکلتهوا لتریف شهیهم

 شود. تر انجامو در فواصل کوتاه شتریب باید لتریف ضیتعداد دفعات تعو ،است زیادیگرد و غبار 

 کالچ تنظیم درست

 شیافزاشده و باعث لغزش آن  ،کالچ حد از شبی بودن محکم. دیسفت کن ادیخود را ز موتورسیکلت کالچنباید 

 را در پی دارد.مصرف سوخت 

 موتور ایسرویس دوره

کند و میساعت کار  ثلشما م کلتیموتورس با این کار .دیمنظم انجام ده شکلهموتور را ب ماتیتنظسعی کنید 

 .ابدیمیکاهش  تان نیزمصرف سوخت

 هاتمیز کردن شمع

  یو برا لومتریک 7۵0هر یمیدوزمانه قد یموتورها یبرا . این مسئلهدیکن زیرا تم ی موتورسیکلت خودهاشمع

 . مناسب خواهد بود لومتریک 1۵00چهارزمانه هر  یهاکلتیموتورس

 رویانتقال ن ستمیس ازمحافظت 

باعث  مسئله نی. اندیبب بیآس ادیز یگرما علت وجود، ممکن است به ودنش یکارموتور شما روغن ریاگر زنج 

خطرناک  اریبستواند برد، که این مسئله میرا باال میها دندهو احتمال افتادن آن از چرخ شده ریشدن زنجشل

 باشد.

 کلتیموتورستمیز کردن مرتب 

و  ریبلکه به تعم ،شودیآن م یی بیشترباینه تنها باعث ز ی و گرد و خاکاز آلودگ موتورسیکلتنگه داشتن  زیتم

شده شل ایرفته  نیاز ب یهاو مهره چیاز پ تا شما شودیباعث م در ضمن این امرکند. یکمک م زین ی آننگهدار

 اطالع پیدا کنید.

 موتور یباتر ازنگهداری صحیح 

 شود.باتری موتورسیکلت از اهمیت باالیی برخوردار است و باعث افزایش ایمنی می یادوره یو نگهدار ریتعم

 موتور یترمزها یبررس
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استاندارد هر دو ترمز  فاصله، بنابراین سعی کنید همیشه خطرناک باشد خیلیتواند یشدن ترمزها م یا سفت شل

 .دیرا حفظ کن کیالست

 هادندهو چرخ فنرهاکمکبررسی 

 40000 را هر هادندهچرخ همچنین .دیکن یفنرها را بررسکمک یدگیدبیآس ای یزدگاز نظر زنگای به صورت دوره

 چک کرده و در صورت نیاز تعویض کنید. لومتریک

و  ترین قطعات و لوازم مصرفی موتورسیکلت، شما را در امر تعمیرفروشگاه جاویدان با ارایه بهترین و مرغوب

 کند.تان یاری مینگهداری موتورسیکلت

 

 کلتیدر موتورس ریزنجعنوان: توجه به 

 هنگام کار کردن موتور چرباین بخش در  اهمیت زیادی دارد، زیرا کلتیموتورس ریزنج یشستشوو  کردنچرب

تر یطوالن شما موتورسیکلت ریتا عمر زنج دیآن را چرب کنبرای روان شدن  شود. البته همیشه بایدیم و روغنی

با آب  ، حتماکنندهچرباستفاده از از  قبل. توجه داشته باشید که دیداشته باش ی برایتانبهتر ی.سوارشده و 

 کار خود را ادامه دهید. ریاز خشک شدن زنج بعدسپس  .دییرا بشو ریبه زنج دهیچسب آلودگیهرگونه 
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 کنندهماده چرب ی ونیس )فرچه(، ریزنج زکردنیتم ابزار کلت،یموتورس برای هیپا است، ازیکار ن ی اینکه برا وسایلی

تر تمیز کردن توانید به راحتی از فروشگاه جاویدان خریداری کنید. برای راحتاین ابزارها را می است.مخصوص 

 آن را زده و جک. سپس گرم شود ریتا زنج دیبران قهیدقبه مدت ده  خود را کلتیموتورسزنجیر، قبل از هر کار 

موتورسیکلت  ریزنج ای که قصد تمیزکاریمنطقهپشت آن  تان. برای تمیز بودن محیط کاریدیموتور را خالص کن

 یتا وقت دیبزن یاسپر روی آن و دیبچرخان یرا به آرام موتورسیکلت ریزنجقرار دهید.  ییکارتن مقوا خود را دارید،

صبر  قهیدق 10کنید. حدود  یاسپر، که با دود تماس دارد را ریزنج ی ازآن قسمت شود. بعد از سیخ ریکه کل زنج

و  داشتهفرچه را بر حاال خشک شود. به اصطالح شده و موتورسیکلت ریجذب زنج یاسپرمواد داخل تا  دیکن

تان هم نگران در زمینه تهیه قطعات و ابزارهای مصرفی موتورسیکلت .دیبکشگذاشته و  ریزنج یرو یصورت افقبه

 مورد نیاز خود را به فروشگاه جاویدان بسپارید. توانید تهیه هرگونه ابزار و قطعهنباشید، شما می

 

 کلتیموتورسباتری  یبررسعنوان: 

 نیکه ا ،سال دارند ۵تا  ۳در حدود  ی، طول عمرآنها خشک یهایباتر مخصوصا نوع ی موتورسیکلت،هایباتر

که موجب  یعامل نیمهمترمعموال . تغییر کند کمیتواند یم از آن استفاده چگونگیو  طیشرا مسئله با توجه به

استفاده از  علتهب معمواله ئلمس نیباشد. ایم یباتر حد ظرفیت از شیشود، شارژ کردن بیها میباتر یخراب

طول عمر  کاهش افتد. این امر سبباتفاق میشارژ  ریز ی درباتر بیش از اندازه قراردادن ایاستاندارد ریغ یشارژرها

کن با قطع یرتاز شارژر با که بهتر است سئلهم نیاز ا یریجلوگ یبرا بنابراین،شود. یمآن  ییکارا باتری و کم شدن

توانید به فروشگاه اینترنتی جاویدان میهای موتورسیکلت کنید. برای خرید ملزومات باتری هاستفاد ،انیخودکار جر

 مراجعه نمایید.
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خرابی و یا عیوب آن را  یرتتوجه به ظاهر باتوان با توان به دو روش آزمایش کرد. در ابتدا میرا می یسالمت باتر

 علتتنها به  هایرتبامعموال است.  آن یدهنده خرابنشان ی،در باتر ظاهری رییتغ یا وجود هرگونه تورم مسلما .دید

ولتاژ مدار  کهی . در صورتاست یرتبادر ولتاژ مدار باز گرفتن اندازه اندا ،دوم روش .شوندیدچار تورم م ادیشارژ ز

برای این کار،  است. یرتدهنده عدم سالمت بانشاناین امر باشد،  یباتر یولتاژ نام مقداراز  ترشیب یباتر در باز

شارژ  گرفت. معموالرا اندازه  یرتاب هیولتاژ اولبرای آزمایش باتری خشک، ابتدا ر نیتوان ایم آسان یعنوان راهبه

 یالمپ، مقدار ای ، المنتمقاومت کی سپس به وسیله .باشدمی ولت 1۲٫۵ ی در حدودولت 1۲ یهایرتکامل با

افت  که یصورتدر  ،میکنینگاه م ی رارتولتاژ با هنگام نی. در امیکنیصبر م ایلحظهو  دهیکش یاز باتر را انیجر

موتورسیکلت شما ایراد  یرتبا برود،ولت  1۲ ریبه ز یدنکش انیجر هنگامدر  یرتو ولتاژ با رخ دهد عیولتاژ سر

 هیچند ثان طیاز  پش یو حت ثابت باشد ولت 1۲٫۳ تا 1۲٫۲ چیزی بین یرتزمان ولتاژ با در طی ولی اگر. دارد

. فروشگاه جاویدان عرضه کننده بهترین و باکیفیت ترین سالم است یرتبا اضافه گردد، ولتاژ م نیز بهچند ده

 کند.های بسیار مناسب به شما عرضه میها را با گارانتیهای موتورسیکلت است و این باتریباتری

 

 کلتیموتورس در هوا لترینقش فعنوان: 

 ی موتورسیکلتهوا لتریبودن ف زی، از تمدیداشته باش یشتریسرعت ب یکه هنگام موتورسوار هستید منداگر عالق

توان موتور  شیافزا یهاروش نیترو ساده نیتراز ارزان از طریق فیلتر، هوا یورود شی. افزااطمینان یابیدخود 

از ورود  یریآن جلوگ کارکردو ،درنظر بگیریمبدن انسان  یهاششانند را م سیکلتموتور یهوا لتری. اگر فباشدمی

 یتوان خروج و احتراق شیافزا این مسئله باعثاست.  موتورسیکلت موتور اخلهوا به د لداخ ها و ذراتآالینده
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دهد تا شود. فروشگاه جاویدان بهترین فیلترهای هوا را از بهترین برندها موجود در اختیار شما قرار میمی موتور

 های موتورسیکلت دسترسی داشته باشید.به راحتی بتوانید به بهترین

 ،هاسیکلتنوع موتور نیاست. در ا مرسوم اریکراس بس یدر موتورها کلتیموتورس یفوم روغن یهوا لتریفاز  استفاده

 بهتر کردن کارکرد ی. براکندایفا میاز روغن را  یبانینقش پشت فقطکند و فوم یم کارروغن  وسیلهههوا ب لتریف

 هایلتریف گونه ازنیکردن ا پاک یبرا الزم به ذکر است که .مالیدهوا روغن ب لتریدر ف موجود به فوم دیبا ،هوا لتریف

 .دیشستشو ده هادر حالل مرتبه آن را چندباید هوا، 

قرار  یفلز محفظه کیکه در داخل  ،کاغذ است همانند یساختار ی، داراکلتیموتورس یاپارچه یهوا لتریف

نوع  نی. اهدایت شود یخوبدهد تا هوا بهیم را اجازه این است و خوب اریبس این نوع از فیلترعملکرد  است.گرفته

در اختیار مصرف کنندگان قرار داده که توسط سازنده آن  هستند، نیز روغن مخصوص کی یهوا دارا هایلتریفاز 

به یاد داشته باشید . دیاز آب و صابون استفاده کن بهتر است هوا، هایلتریف نوع از نیکردن ا پاک یبرا شود.می

، ی موتورسیکلتهوا لتریاز ف درست ینگهدارشایان ذکر است که . دیروغن بزن به آن، فیلتر بل از خشک کردنق که

ترین انواع فیلترهای موتورسیکلت را از توانید بهترین و باکیفیتشود. شما میباعث افزایش طول عمر موتور می

 فروشگاه جاویدان خریداری کنید.

 

 هاکلتیموتورس یبراروغن موتور مناسب عنوان: 
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یا در چه زمانی  ؟مناسب است کلتیموتورس یبرا یچه روغن است کهاحتماال برای شما بارها این سوال پیش آمده

وجود دارد و هر  برای موتورسیکلت در بازار انواع و اقسام روغنامروزه  ؟را عوض کرد روغن موتورسیکلت دیبا

مناسب  ییاموتورهروغن باید بدانید که اما کند.معرفی میرا  ویژهروغن  کیهم  و کارشناسی فروشنده

بر اساس موتورها داشته باشد. این نوع روغن SE, SD تیفیک بیبه ترت ، کهاست داخل دیتول یهاکلتیموتورس

توانید های موتور را میالزم به ذکر است که انواع روغن .باشندمیهم متفاوت  و عملکرد با متیق ،APIاستاندارد 

 از فروشگاه جاویدان تهیه کنید.

 یشود، دارایموتور انجام مروغنبا آنها  کاریروان که یراقتاح سامانه کی یکه در طراح دیبدان باید را هم نکته نیا

اصطحکاک  کاهش شده و باعث پر روغن با استفاده از است، تا قطعات نیب یخال یفضا برای تخمین قیمحاسبات دق

 شود.یمحاسبه م طراحی و روغن یحجم یبه چگال با توجه ی،خال یفضاها نیا قدارم شود.

 ،شودینه تنها باعث کاهش اصطحکاک نماین روغن  عوض شود،غلظت روغن  زانیم اگردقت داشته باشید که 

باعث کاهش راندمان عملکرد  مسئله نیا .کنندیحرکت م ترسفتقطعات  هیجو در نت را زیاد کردهبلکه اصطحکاک 

 شود.وارد می عاتبه قط یجد اریبس یهابیآس شده، در نتیجهدما  شیافزا و نیانج

 ،یکارروان زانیم بهبود جهیدر ساخت قطعات و در نت کار رفتهبه یاژهاینسبت آل به به روغن یمواد افزودن مقدار

به یاد  .است و غیرهسوخت  استفاده از از یجذب مواد معلق ناش شیدما، افزا کم شدنقطعات،  یدگییکاهش سا

کاهش سرعت، در زمان دنده،  ضیتعو اثر خود را در هنگام ،نامناسب موتورهایروغن از استفاده داشته باشید که

به پمپ  زیاد فشار ن،یانج یدما مشهود شیافزا گ،لنلیم یهااتاقانیبه  زیاد مصرف سوخت، فشار شیافزاایجاد 

فروشگاه اینترنتی جاویدان  شود.ینگ مللیدوسر م یهانگیبلبر موتور و ستونیپ یهانگیبه ر بیآسایجاد روغن، 

بهترین روغن موتورهای موجود در بازار ایران را به شما معرفی کرده تا بتوانید بهترین انتخاب را برای موتورسیکلت 

 خود داشته باشید.
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 کلتیموتورس در ستوریترانزعنوان: کاربرد 

جرقه در سامانه تا بتوانند  ،دارندنیاز  ستوریمانند ترانز ابزارهاییکه به  ی هستند،برق قطعات یداراها موتورسیکلت

 وقطع  باعث کند، کهکار میدر مدار  دیکل کی ثلم حقیقتقطعه در  نیا کنند. عمل کردم موتورزدن و روشن 

در آنها از  کار رفتهمواد به که ،ها وجود دارندستوریاز ترانز متنوعی یهامدلشود. میدر مدار  انیجر شدن وصل

از مورد نظر  کارکردشده و  جادیکلکتور ا در یانیجر ستوریترانز وسیله بهبرخوردار هستند.  بودن رسانامهین یژگیو

که است،قطعه  نیدرست ا عملکرد یبرا مورد نیاز یکلکتور اجرا و تریما س،یب بخش. سه شوداین طریق حاصل می

ی هاروشن از حالت یدر فضا مدارو  کیتار یمدار در فضاشود. موتورسیکلت میدر  انیجرو  ولتاژ جادیسبب ا

 کیاستفاده از  باعثها ستوریترانز حقیقت کارکرددارند. در  یمتفاوت کارکردکه هر کدام است،  ستوریترانز مختلف

شود. باید توجه داشت که ترانزیستورها انواع مختلفی دارند که فروشگاه جاویدان میآن  تیو تقو فیضع انیجر

محسوب  زاتیتجه نیمهم ا هایبخشها از ستوریترانزدهد. بسیاری از آنها را برای عرضه در اختیار شما قرار می

موتورها  ی ازبرخ ارد.موتور د و نوع به قدرت یمیمستق یموتور بستگ ستوریترانز شوند. شایان ذکر است کهمی

 متیق با این اوصاف مسلما باشند.یبا قدرت کمتر م ییهاستوریترانز به ازین علت نیبه هم ،دارند یقدرت کم

شود. راکبان و استفاده می مندقدرت یاست که در موتورها ییهاستوریکمتر از ترانز تر،ساده یموتورها ستوریترانز
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فروشگاه جاویدان استفاده کرده و کلیه اقالم مصرفی خود را به صورت عمده  از خدماتتوانند یم نیز رکارانیتعم

 و جزئی تهیه نمایند.

 

 هاکلتیجرقه در موتورس ستمیسعنوان: آشنایی با 

نیز  یماگنت ی نوعهاکلتیموتورس وجود دارند. یو استارت یماگنت شکلبه دو ها سیستم جرقه در موتورسیکلت

توانید از فروشگاه شوند. اجزای مختلف این سیستم را میتقسیم می ومینیپالت ی وستوریترانزخود به دو دسته 

 جاویدان با کمترین قیمت بازار تهیه نمایید.

در  یزنجرقه ستمیس .دکننیم دیهندل زدن تولاز طریق  اخود ر ازیمورد ن هیبرق اول یماگنت یموتورها

 شود.بندی میدسته (لیبرق قسمت باال )کو( و )فلکه برق نییبرق قسمت پای دو حالت ماگنت یهاکلتیموتورس

به نام صفحه  یهاقطع   یروبر که  دوجود دارن نیبه نام بوب ییهاچیپمیس ،(ی)فلکه برق نییقسمت پا یبرقدر حالت 

در حال   NوS  یبه نام فلکه برق با دو قطب آهنربا یاقطعه هانیصفحه و دور بوب نیا یروبر  ،وندشیبرق بسته م

 نیو ا شدهبرقرار  یسیمغناط انیجر هاچیپمیدرون س ،ههست نیفلکه برق به دور ا دنیکه با چرخ هستندچرخش 

وجود  نیبه نام پالت ریگیقطعه د ،هانیصفحه برق عالوه بر بوب یروبر . ودشیم تیهدا رونیبه ب میاز سر س انیجر
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برق  انیمدار قطع و وصل کردن جر نیدر ا نیپالت فهیوظ .استقطب مثبت  کی و یقطب منف کی یکه دارا ددار

 ریگیقطعه د ،نی. در کنار پالتهددیدهانه انجام م کردنو بسته  با باز ار کار نیکه ا است، یزنقهجر برای نیبوب

سه قطعه  نیو قطب مثبت از ا دعهده داررب ار نیبرق دهانه پالت رهیذخ فهیکه وظ د،وجود دار نیپالت وزیبه نام ف

 ود.شیت میهدا لیبه مثبت کو میس کی( مجموعا توسط نیپالتو خود  نیپالت وزیف ن،ی)بوب

 یهادر اندازه مورد نظر لهیو متناسب با حجم و نوع وس گوناگون هایشکلبه  مختلف هینقل لیبرق در وسا فلکه

 انیجر دیتول برایو  داشتهلنگ قرار لیم یرو میمستق شکلکه به  آنجاییاز  وجود دارد. و مختلفی متفاوت

 حقیقت. در شدیم نامیده اریچرخ ط آن به قدیمدر  ،دچرخیم هاچیپمیلنگ به دور سلیم با همراه یسیمغناط

 نیو تام دو تولی در محفظه احتراق یزنجرقه یبرا ازیولتاژ مورد ن نیو تام دی تولیاصل فهیدو وظ اریچرخ ط نیا

 د.عهده دار رب ی رارتها و شارژ باچراغ یبرق با ولتاژ کمتر برا

 جرقه مناسب دیفقط جهت تول انیجر نیا که د،کنیم دیتول میمستقریغ انیجر یا که فلکه برق متناوب آنجایی از

متناوب ریغ ای میمستق شکلبه  ار انیجر نیا اندتا بتو دهندمیقرار  یرتقبل از مدار با کسوسازیبه نام  اتیقطع است،

 د.کن یسازرهیذخ یرتو در با وردایب در

فروشگاه جاویدان با ارایه کلیه قطعات و اجزای داخلی و خارجی موتورسیکلت گامی محکم برای عرضه این 

 نماید.محصوالت برداشته است و از نظرات ارزشمند شما بزرگواران برای بهبود روند کاری خود استفاده می
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 هاکلتیشمع موتورس یخرابعلت عنوان: 

 شمع یسرخراب شدن 

دچار  گرید قطعاتمکرر با  شکلبه در تماس بودن علتشمع به  کلت،یاز موتورس همیشگیزمان و استفاده  در طی

در  هینقل لهیوس کی یبرق بخشکه با  ایقطعههر  الزم به ذکر است که .شودخراب میو  ی و سایش شدهفرسودگ

دچار آسیب و خرابی خواهد شد. فروشگاه جاویدان انواع  قطعات دیگر ریا زودتر از سامطمئن ،باشد زیادیارتباط 

توانید با جستجو آنها را یافته، کند. شما میهای باکیفیت با طول عمر زیاد را در فروشگاه خود عرضه میشمع

 مشخصات هر یک را مطالعه کرده و در صورت تمایل خریداری نمایید.

 ب در موتوراحتراق نامناس

 شود.میعمل احتراق ، نامناسب جرقه زدن زمان در موتورسیکلت، موجب ایجاد استارت زدنزود  ای ریدمعموال 

اگر گاز باید بدانید که  آنها را کم کند.و طول عمر  شده هاشمع آسیب و خرابیزمان باعث  در طی تواندیماین امر 

موتور  یهاشمع یرو یفشار برگشت یتمام ،شودمحفظه احتراق موتور جمع  اخلد تررید ای ترزود بسیار در موتور

 ندارد. این فشار هیتخل یها براشمع غیر ازبه  یگرید بخشفشار موتور  چون شود،یوارد م سیکلتموتور

 کلتیسموتورکم  قدرت

که این است، قدرت کم موتور  منظور از .خراب کندها را شمع تواندیم ،کلتیکم در موتور موتورس قدرتوجود 

که وارد محفظه احتراق  یکم نیبنز .محفظه احتراق وارد کند درونرا به  الزمسرعت  تواندنکاربراتور در موتور 

 یمقدار کمتر مقابل در ژنیاکس یادیاحتراق مقدار ز محفظه اخلد رایز ،سوزدیتر مداغ و دتریشد اریبس ،شودیم

در  ی آنهاخوردگچیپو  هاشمع یشدن ناگهانبه خمرمنج تواندیم زیادجه حرارت در نیا .استسوخت وارد شده

  ها را خراب کرده و یا به آنها آسیب برساند.شمع و ودموتور ش

تواند عمر با توجه به موارد یاد شده، استفاده از بهترین قطعات برای موتورسیکلت و نحوه صحیح استفاده از آنها می

موتورسیکلت شما را افزایش دهد. فروشگاه جاویدان هم در بحث آموزشی و هم در بخش فروش قطعات قطعات و 

 باکیفیت همیشه در کنار شما خواهد بود.
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 کرد؟ ضیها را تعوشمع دیباوقت چند م هرعنوان: 

 نیمصرف سوخت و همچن مدیریت در زیادینقش  ، کهاست کلتیموتورس بااهمیتاز قطعات  یکیشمع موتور 

 اخلدر د را اشتعال جادیجرقه و ا دیتول وظیفهدر موتور  بخش نیدارد. ا موتورسیکلت شما موتور عملکردنحوه 

مشتعل  است،متراکم شده لندریمحفظه س اخلسوخت را که د هوا و . شمع مخلوطبر عهده دارد لندریمحفظه س

و  کلتیشمع موتورس ی و آسیبم خرابیعال اینکه متوجه. پس از کندیم تبدیل محرکه یرویو آن را به ن نموده

در  ایسئلهم نیاز بروز چن طورچ کنید کهمسلما به این نکته فکر می اید،خود شده برق به موتور یروین دنینرس

فروشگاه  های باکیفیت و با قیمت مناسب را ازتوانید شمعقصد تعویض شمع را دارید، می اگر کنید. یریجلوگ ندهیآ

 کنید.جاویدان تهیه 

 دهندهها باشد، که این امر نشانشمع یخراب به علت تواندیم ،موتور درستخوردن نبد و استارت  یهاجرقه ایجاد

 در راتیتعم نیترعیسر و نیترمتیقاز ارزان یکی تواندیشمع م یا تعمیر ضی. تعواستآنها  ضیزمان تعو

در  که شمع موتور دی. به خاطر داشته باشدادساعت انجام  کیدر کمتر از  توان آن رامی که ،باشد کلتیموتورس

ها سال برای شمع ۵تا  یاگر مشکل عوض شود. این بدان معنی است که بارکیسال  ۵هر  حداقل دیبا موتورسیکلت،

 کنید. ضیرا تعو آنهاکه  ستیمدت زمان الزم ن نیقبل از ا ،نشد جادیا

زمان همه آنها را هم دیبا ،بود موتورسیکلت شما شمع در موتور کی ضیبه تعو ازین زمانی اگربه یاد داشته باشید که 

شمع خراب  کی شود، کهلی این کار باعث میو برد،ی نمیادیز نهیهز آنها زمان همههم ضیتعو زیرا .تعویض کنید
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دهد تا شما قرار میها را در اختیار ترین شمعآسیب نرساند. فروشگاه جاویدان بهترین و مناسب هاشمع ریسابه 

 تان لذت ببرید.بتوانید از سواری

 

 عنوان: تنظیم سیم گاز موتورسیکلت

 یو سوار بهتر کار کند کلتیموتورس ودشیکه باعث م ای است،ساده ماتیاز تنظ یکیگاز،  یبرطرف کردن خالص

. رود که باید دقیق تنظیم شودشمار میبه کلتیموتورس یهاقسمت نیاز مهمتر یکیگاز  .اشدب ی داشتهترنرم

در طول  ی. ولدداشته باش یخالص متریلیم ۳ یال ۲ د این بخشکننیم هیتوص کلتیموتورستولیدکنندگان  شتریب

 یخالص شود. این امر باعث ایجادو طولش بلندتر  بیایدکش  ممکن است به دالیل مختلفی میساین ، مدت استفاده

دست،  چرخش مچ یدر انتها زیرا ید،نابچرخ اگاز ر اطیبا احتشوید در آن زمان شما مجبور می. ودشیم شتریب

تا توقف  انید،به جلو بچرخرو  ااهرم گاز ر باید گاز، یگرفتن خالص ی. برادکنیکاربراتور تازه شروع به باز شدن م

. است گاز یخالص مانه در اینجا، شده جادیا . فاصلهشود دهیکش میتا س چرخاندهبه عقب  یبه آرام بعد از آن کند.

 انیدتویم کهدارد  یی وجودارهایگاز ش یهااهرم رخی ازب ی درول البته متوجه شدن این میزان کمی سخت است،

چسب  یک ،این کار را انجام دهید قیدق یلیخ ر قصد داریداگ یول این کار را متوجه شوید. زانیم یمعال این یاز رو

 سپس. بانیدن بچساسر فرم روی هم دیگری راگاز و  یرو ی از آنها راکی برش دهید. کیبار صورتبه گرفته و یرنگ

یا گاز قسمت ، از دو شتدا یخالص یلیخ موتورسیکلت شما اگر گاز گیری کنید.ازهاند او فاصله ر اندهچرخ را گاز

از  می. اما تنظشودئی استفاده میجز ماتیتنظ یبرامعموال  ،از باال میتنظ .یدکن میتنظآن را  انیدتویکاربراتور م
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کرده و میزان خالصی را  ترتر یا کوتاهبلند ار میس انیدتویمبه هر حال . است بزرگتر راتییتغ ی انجامبرا ،نییپا

توانید در فروشگاه جاویدان بیابید های مختلف موتورسیکلت خود را میتغییر دهید. نحوه تنظیم و یا تعمیر بخش

 تان شوید.تعمیرکار موتورسیکلت و خود

برای  کاراین ، متفاوت هستندهم  چون موتورها باولی  ،ساده است اریکار بس نیاباید به این نکته اشاره کنیم که 

ی موتورسیکلت خود را حتما بخوانید، ولی بدانید که کلیت انجام این کار راهنما تابچه. کودشیسخت م کارانتازه

. در بیاورید گرمیتنظ یاز رو ار کیالست کشروها معموال مشابه هم است. برای این کار ابتدا در همه موتورسیکلت

 ، مهرهمیتنظ پس از .شود متریلیم ۳ یخالص که یدنابچرخ قدرآن ار گرمیو تنظ کردهشل  رانگهدارنده  سپس مهره

ات انجام میتنظ یوقت .دبچسبآن  به کیتا الست یدکن یاسپر ی آنرو کونیلیس یو کمکرده سفت  اکننده رقفل

سپس . شودمین دهیگاز کش میس شوید کهتا مطمئن  یدناانتها به انتها بچرخ ان رافرم ت،یامن جهت آزمایش گرفت،

. اگر نخوردن موتور گاز ابا چرخش فرم مطمئن شوید که تاو مجددا این کار را انجام دهید،  را روشن کنید موتور

را مجددا بررسی کنید. فروشگاه جاویدان سالمتی گاز  میس اتمیتنظ دیبا ثابت نبود،ن ادور موتور با چرخش فرم

 شما را در هنگام استفاده از موتورسیکلت آرزومند است.

 

 موتورسیکلت کمک فنر و بررسی دیبازدعنوان: 

 قیتعل ستمیس یاصل هایقسمتاز  یکیکمک فنر  ، زیرااست یتیبااهم بخش مهم و کلتیموتورس فنر در کمک

که  شکل نیها است. بدکلتیدر موتورس زیاداز ارتجاع  یریآن جلوگ عملکردکه  شود،محسوب می کلتیموتورس
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بر د اولیهبه سرعت به حالت  آن را و کمک فنرکرده ، فنر ارتجاع کندمیعبور  یاز مانع کلتیموتورس هنگامی

فنر به  با ضربه، کمک فنر همراه وارد شدنکه هنگام  ،است بدین شکل رایج یکمک فنرها عملکرد. گرداندمی

هنگام شایان ذکر است که در  گردد.یانجام م آرامیبه  عملکرد نیباز شدن، ا در زمانشود، اما یجمع م آسانی

شود. یانجام م راحتیبه  آن جمع شدنسبب،  نیو به هم کردهعبور  بزرگی یهاخسورا وسطجمع شدن، روغن از 

. به یاد داشته باشید عبور کند یترکوچک هایسوراخاز  دیهنگام باز شدن، روغن بادر  در نظر داشته باشید که اما

 ضه محصوالت باکیفیت همراه همیشگی شما خواهد بود.که فروشگاه جاویدان هم در امر آموزش و هم در امر عر

 بررسی و باشد. روشیکارکرد م لومتریکهزار  ۵0، هر کلتیموتورس یکمک فنرها بررسی یبرازمان  نیبهتر

که شما گیرد، بدین شکل است موتورسیکلت معموال مورد استفاده قرار می کمک فنر ای که برایی سادهابیبیع

ن آو با فشار دست  دادهترکبند قرار  یرو ، برکلتیموتورس نیگوشه عقب ز در قسمت خود را یهااز دست یکی

 .گردداز به محل خود ب باید بار کی تنها ،هنگام بازگشت توجه داشته باشید که دیبا دهید.هل می نییرا به پا بخش

همین  سپس. دارد ایراد بخشن آکمک فنر شما در  شود کهرخ دهد، مشخص میبار  کیاز  شینوسان ب نیاگر ا

البته اگر پس  به طور کامل چک شود. تا سالمت کمک فنرها آزمایش کنید، کلتیموتورس های دیگرکار را با بخش

از چک کردن به این نتیجه رسیدید که کمک فنر موتورسیکلت شما دچار ایرادی است، حتما به یک تعمیرکار 

های مختلف را با بهترین برندها یدان انواع کمک فنرهای موتورسیکلتماهر و زبردست مراجعه کنید. فروشگاه جاو

 دهد. جهت اطالعات بیشتر به بخش محصوالت مراجعه نمایید.در اختیار شما قرار می
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 کلتیکردن کاربراتور موتورس پاک عنوان: روش

رابط کاربراتور و محفظه  یکیبست لوله الستسپس  .میکنیباز م ابه کاربراتور ر یدسترس یهاراه در مرحله اول

گاز از  میس ،سوزن کاربراتورکرده تا به سوزن کاربراتور دسترسی پیدا کنیم. بعد از باز کردن باز  اهوا ر لتریف

را بیرون سوزن  اطیو با احت کردهباز  اکاربراتور ر یدرپوش قسمت باال شود. پس از این مرحله،میکاربراتور جدا 

شود. یادتان جدا  آسانیکاربراتور به کرده تا باز  ار لندریکاربراتور به س اتصال یهاچیپکشیم. در مرحله بعد می

 رییتغ کنیدای که به آن وارد میضربه یا با فشار است ممکن زیرا د،یسوزن کاربراتور باش واظبمباشد که همیشه 

کاسه در مرحله بعدی . خود باشیدموتورسیکلت کاربراتور برای  رگیسوزن د یکبه فکر دهد، آن وقت باید شکل 

سپس آن را شستشو دهید. هر زمان هم نیاز به  ،کردهباز  پیچ است، ۵تا  ۳را که معموال دارای  کاربراتور ریز

ای خراب است و نیاز به تعویض دارد، سری به فروشگاه اینترنتی ای پیدا کردید و یا مشاهده نمودید که قطعهقطعه

 جاویدان بزنید.

مشاهده خواهد آب  یحت ایزنگ آهن  خاک، ، احتماال انتهای آناز باز کردن کاربراتور داشته باشید که پسبه یاد 

ها و سوراخ یکه تمام داشته باشیددقت  .دیکن زیتمآن را  کبرس کوچ یک بنزین و با استفاده ازشما باید  شد.

از  یکی در یمتریلمی 0٫۲براده آهن  این نکته را بدانید که حتی یک. دباش تمیز شده به درستی ماتیتنظ

  تواند شما را دچار دردسر بزرگی کند.می کاربراتور یهاریمس

در هنگام . درا نبسته باش آن ریمس چیزی تا فوت کنید، را کاربراتور هایو ورودی هایخروج یتمام ،از شستشو پس

حتما از واشرهای نو استفاده  ،اندخراب شدهه و از دست داد ان راخودش تیواشرها خاص یددیاگر دقطعات  اتصال

  نمایید.نصب  اکاسه ر سپس و دیکن برعکس اکاربراتور ر است کاربراتور، بهتر ریبستن کاسه ز هنگام کنید. در ضمن

های دیگر فروشگاه جاویدان بزنید تا تعمیر بخش توانید سری به آموزشکار تمام شد. حال با خیال راحت می

 سیکلت را خودتان انجام دهید.دیگری از موتور
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 موتورسیکلت کاربراتور میتنظعنوان: چگونگی 

ها و استارت شمع ،هاسوپاپ ،یبرقهای قسمت از قبیل سیکلت شماموتورهای بخش یکه تمام اطمینان یافتید اگر

برای تنظیم کاربراتور مراحل زیر را انجام دهید. توجه  .اقدام کنیدکاربراتور  میتنظ یبرا آن وقت، ایرادی ندارند

 برای بخش ی از آنهاکی د، کهوجود دار میتنظ یبرا چیپ دو عددکاربراتور  یرونیب بخشدر داشته باشید که معموال 

 ست. هوا اتمیتنظدیگری متعلق به و  رودکار میبهدور آرام  میتنظ جهت تنهاکه  است، نیبنز

 گیرد.قرار ی عدد یک روبر تا دور موتور  دینابچرخ یبه سمت ار کاربراتور نیبنز چیو پ کردهروشن  اموتور رابتدا 

 یی که در آن لحظههوا هر جا جیپشود. برای بخش  میتنظ دیدر حالت گرم موتور با امر نیا توجه داشته باشید که

عنوان درجه و ه ب آن راتا گذاریم ای دیگر نشان میهر وسیله ای کیبا ماژ آن اریموازات شه خط ب کی قرار دارد،

. به یاد داشته باشید چپ ای بچرخانیم به سمت راست آن را دیبا ایما  مشخص شده، درجه ایناز  دهیم.مبنا قرار 

 اتر ردنده سبک نیآخر هیدکه بخوا برسانید یبه سرعت اموتور رو خلوت برده و  ای امنباید در جاده اموتور رکه 

. دیکن رها اگاز ر انتخاب نکنید، سپسدنده آخر رو  یول د،باش 8حدود در دور موتور شود که توضیه می قرار دهید.

سوار  دوبارهبچرخانید. دور به سمت چپ  کی اهوا ر جیکنار و پ بزنید ،دیدیاز اگزوز شنپت گونه پت ییصدا راگ
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شود. اگر برای این کار به قطعه یا ابزاری ن دهیشنپت گونه دیگر پت یتا صدا کنیدتکرار ب را عمل نیو ا شدهموتور 

 توانید آنها را از فروشگاه اینترنتی جاویدان تهیه کنید.نیز نیاز داشتید، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتیموتورس یریگلریف یقهطرعنوان: 

در  لریفاصله ف زانی. مدیباش مطلعموتور خود  یهاسوپاپ لریاندازه ف قیدق زانیاز مباید ابتدا  ی درریلرگیف یبرا

اما  است، مترمیلی 0٫09 یال مترمیلی 0٫0۶ نیب نرمالصورت به ،لندریتک س CC250 الی CC110 یموتورها



  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

 

27 

شرکت  CG یا CDI آنها طرح نیکه انج ییموتورها همهو  CG125 یا CDI125مثل طرح هوندا  یاکثر موتورها

 باشد.یم مترمیلی 0٫08آنها  لریف زانیمهستند، هوندا 

فروشگاه اینترنتی جاویدان  .دیکن تهیهرا  این کار مناسب یابزارها باید ابتدا ،سوپاپ ی مربوط بهلرهایف میتنظ برای

 ،لریآچار ف ،از آچار بکس فیلر میتنظ یبرا شهیهمبه یاد داشته باشید که  دهد.این ابزارها را در اختیار شما قرار می

 .دیکن مهیاانبردست  کیو  سردو یگوشتچیپ

 ،آچار بکس کیبا کرده و را باز  لنریقالپاق سرسسپس  .دیرا باز کن نیکاسه بوب چیهر دو پبرای این کار ابتدا 

. مشاهده کنیدرا  Tحرف  نگللیم تیوضع چیتا در قسمت پ دهید،ساعت حرکت  یهاعقربه سمترا در  نگللیم

 کیدر  دیبا وجود دارد، نیکاسه بوب یبر رو نگللیم تیوضع چیقسمت پ یکه رو نشانی ،Tحرف  مشاهدهپس از 

 رند.یراستا قرار گ

 یلق توانیبا دست م تنهاو  ستین یازین یخاص ابزارسوپاپ، به  یلق زانیم یریگاندازه یبراالزم به ذکر است که 

دور  کی ،سوپاپ سفت بود. اگر دیکرد تستسوپاپ را  یلق زانیاز آنکه با دست م پس. گرفتسوپاپ را اندازه 

 منطبق شود. تیوضع چهریآن با عالمت د متو عال برسد Tتا دوباره به عالمت  دیرا بچرخان نگللیکامل دوباره م

آچار  متریمیلی0٫08 غهتی کنید. اکنونباز  یسوپاپ قرار گرفته را کم یروکه چکش شک  اب مرتبط چپی حال

 بهمربوط  چپی کنید. سپس میفاصله را تنظ ،ضامن چیپ وسیلهو به  بگذاریدچکش شک  ها وسوپاپ ریز دررا  لریف

 دیخود قرار ده یرا سرجا لریف غهیت مجددا کردن،. پس از سفت نماییدسفت  یخوببهچکش شک را با انبردست 

و سپس  لندریابتدا قالباق سرس بترتی به انتها هم درست است. درشده  میفاصله تنظ اطمینان پیدا کنید کهتا 

 تمام شد. یریگلریکار ف گوید،فروشگاه جاویدان به شما تبریک می .دیرا ببند گرید یهابخشها و چیپ ریسا
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 در موتورسیکلت ربکسیگ فهیوظعنوان: 

کمتر  توان گفت نقش گیربکسشود. به واقع میمحسوب می هینقل لهیهر وس یاصل هایقسمتاز  یکی ربکسیگ

 که دارای کارکرد ،استانتقال قدرت به موتور  ستمیس ربکس،یگ نام دیگر. در موتورسیکلت نیست موتورخود از 

 یهاسرعتبا و  گوناگون یهادندهبا استفاده از چرخ را از دور موتور شخصیم زانیم از طریق آنکه  است، یخاص

. باشدمی ی موتورسیکلتروین وسرعت  کنترل تیقابل امر نیا جهی. نتکندیها منتقل مچرخ یتمام به، ختلفم

 مورد نیازاز حد دور موتور، آن را در حالت  شیب افزایشکه بدون  ،دهدیم را اجازه این به راننده ربکسیوجود گ

تواند یدارد و نم یدور محدود یهر موتور ی چونعنی ،است موضوع نیهم زیآن ن زیاد تیاهم علت. هدایت کند

تواند یرا م شخصیم و نیروی دور خود، گشتاور بیشترینبا  یهر موتور ،کندعمل  تعریف شده دور نیاز ا بیشتر

شود. فروشگاه قابل کنترل و نیروی موتورسیکلت سرعت وس تاشود یباعث م ربکسیگحقیقت کند. در  ایجاد

موتورسیکلت، به اینترنتی جاویدان با ارایه مطالب آموزشی فراوان و همچنین ارایه محصوالت و قطعات مرتبط با 

کند تا با کمترین هزینه بهترین وسایل و شما در امر انتخاب درست و مناسب قطعات یدکی و مصرفی کمک می

 ابزارها را در اختیار داشته باشید.
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 موتورسیکلت و طریقه رفع آنها کاربراتور رایج در مشکالتعنوان: 

 گردانید.به سمت چپ ب ار آن دیباکه  ،است هوا چینبودن پ میتنظعلت آن  :پت بلندپت یصدا -

به سمت راست  که باید آن را است، هوا چینبودن پ میتنظی: علت آن سوزخامو  دور موتور در نوسان -

 بگردانید.

که  است، هوا چینبودن پ میتنظعلت آن  دهد:را نشان می ترنییدور موتور اعداد پا یول شده،موتور گرم  -

 بگردانید.به سمت راست  باید آن را

 گردانید.به سمت چپ ب ار آن دیباکه  است، هوا چینبودن پ میتنظ: علت آن خود گاز خوردن موتوربهخود -

به  ار آن دیباکه  است، هوا چینبودن پ میتنظ :دور موتور کاهش عیسر عدم برگشتموتور و  خوردنگاز  -

 گردانید.سمت چپ ب

 است. افراگمید کیالستیا  هوا جیپ : علت آن معموال ازنوسان در دور موتور -

 است. افراگمید کیالست یا گلوریدور آرام ژ : علت آن معموالنییزدن در دور پا پیر -

  .نیبنزو  هوا یکل بینبودن ترک میتنظ یا گلوریژ دور باال علت آن :زدن در دور باال پیر -
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 قهیاز چند دق پس سپس شود،یو خاموش م خوردهموتور گاز ن یاز لحظات پس ،زدندیاسپتاپ زماندر  -

 نیبنز است یا نسبتبیش از حد چفت شده سوزن متصل به شناور ود: علت آن معموالشیروشن م مجددا

 شود.مشکل برطرف میهوا  چیپ میتنظ بوده که باا شتریبه هوا ب

 یی خود راشناور کارا ایشده  زیت آن نوک بوده که سوزن متصل به شناورعلت آن معموال از  :فلوت کردن -

 توانید آن را از فروشگاه جاویدان تهیه کنید.و نیاز به تعویض دارد، که می از دست داده

 باشد.می کاربراتور ستونیپ اخلباال بودن سوزن د: علت آن معموال نیمصرف بنزافزایش  -

علت آن معموال وجود  رسد:یک میبه  یمادور موتور به آر ،موتور کردناز روشن  موتور گرم است، ولی بعد -

 بچرخانید. راست سمت به تنظیم نیست که باید آن را هوا چیپ بوده یا سرد یلیخ یهوا

 برای رفع آن ،است هوا چینبودن پ میننظ: علت آن معموال نیدنده سنگ هنگام استفاده از در کپت کوچ -

 شود.توصیه می کم به سمت راست خیلیگردش 

 باشد.می کاربراتوردرست  میتنظعلت آن معموال عدم  :اهیس دودایجاد  -

 باشد.ی میسوزروغن علت آن معموال  ی:آب دودایجاد  -

 اگر چهارزمانه علت آن معموال ولی در موتورهای ستین یزمانه مشکلهای دوموتور: برای دیسف دودایجاد  -

ز بخارات آب درون اگزوز ا د،باش ایلحظه دود است ولی اگرکرده قاطی روغن-آب ممداوم باشد، دود

 باشد.می

باشد. استفاده از قطعات و مواد مصرفی بسیاری از این مشکالت توسط خود شما قابل پیشگیری و حتی رفع می

تواند از بروز این مشکالت جلوگیری کند. هدف فروشگاه مرغوب و بررسی و تمیز نگه داشتن موتورسیکلت، می

 شما آگاهی الزم را برای داشتن یک موتور سالم بدهد. جاویدان نیز این موضوع است، تا به
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