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 یکلت موتورس یرتا و یکالستساختار و علل استهالک 

 

 یکلتموتورس یرتا و یکالست

الستیک است از جنس تایر یک قطعه  واقعشود. در یکلت محسوب میس موتور الستیک یا تایر جزو قطعات

از  گیرسرعتو در موانعی مانند  تر شدهروان، تا حرکت موتورسیکلت گیردقرار میکه روی چرخ موتورسیکلت 

شوند. تر میهایی مستحکمباشد و با نخ یا الیافها از جنس پالستیک می. الستیککاسته شودشدت ضربه 

تشکیل شده است. به مرور با استفاده اجزا  یگرو د ینگر یواره،آج، پهنا، ارتفاع، د ازها یکالست ینساختار ا

 عامل نوع سهکنند. عمر مفید تایرها به ه تعویض پیدا میها تحلیل رفته و نیاز بها، این الستیکمداوم از آن

سعی  ،شوند معیوبهای شما دیرتر الستیک آنکه. برای دارد یبستگپذیری یر و ریسکتا ینگهدار یر، شرایطتا

گرفتن در معرض نور  . زیرا عواملی مانند قرارقرار دهید های سرپوشیدهکنید موتورسیکلت خود را در محیط

، موجب خرابی زود هنگام این باال یاربس یا یینپا یاربس یبا دما یطیگرفتن در مح و قرار آفتاب یممستق

 شود.ها میالستیک

. به سختی انجام شوداز رینگ  الستیک، ممکن است جداسازی شودتوجه داشته باشید که وقتی تایر کهنه می

پذیری بیشتری های نو دارای انعطافالستیک. باشدقدیمی می تایرپذیری انعطاف علت کاهشبه  موضوعاین 

تر از در آوردن الستیک کهنه است. همین موضوع باشند، به همین دلیل، جا زدن الستیک نو به مراتب آسانمی

دارد. نو و نرم  یرتا یکبا عملکرد  زیادیتفاوت چه  و سفت، کهنه یکلتموتورس یرعملکرد تادهد که نشان می

کنید، به مراتب کمتر از ای که برای یک جفت تایر یا الستیک نو میته باشید که هزینهبه این نکته توجه داش

 ای است که در آینده بابت تصادفات، به دلیل استفاده از همین تایرهای کهنه، خواهید کرد.هزینه

داخلی و یکلت، از برندهای مطرح موتور س یرو تا یککننده انواع الستینتام یدان،جاو یت اینترنتیوب سا

توانید تمامی قطعات و لوازم موتور سیکلت خود را از طریق اینترنت باشد. شما میخارجی، با کمترین قیمت می

 از فروشگاه ما تهیه کنید.

 



  www.MianaWeb.ir                                                                             محتوانویس: فرهاد ناجی

 

2 

 

 

 موتورسیکلت کمک فنرکاربرد و نحوه آزمایش 

 موتورسیکلت کمک فنر

کنند. این چرخ جلو و عقب استفاده میها غالبا از دو کمک فنر برای دانید، موتورسیکلتهمان طور که می

قطعه برای موتورسیکلت سواران بسیار پراهمیت است، زیرا وظیفه آن جلوگیری از ارتجاع بیش از حد است. 

شوند، زیرا کمک فنر حالت های مهم سیستم تعلیق محسوب میبه همین دلیل کمک فنرها یکی از بخش

آورد. نحوه عملکرد کمک فنر موتورسیکلت به این پایدار در میارتجاعی به وجود آمده را به سرعت به حالت 

شکل است که، با ایجاد فشار و ضربه، کمک فنر به سرعت جمع شده و در هنگام برگشت با کندی بیشتری 

های ریز روغنی گیرد، تا جلوی ضربه ناگهانی برگشت را بگیرد. این مسئله به علت سوراخاین عمل صورت می

کند، زیرا در مرحله برگشت، روغن باید از منافذ حل رفت و برگشت کمک فنر متفاوت عمل میاست که در مرا

ریزتری عبور کند و مسلما کندتر خواهد بود. شایان ذکر است که میزان سفت بودن کمک فنر، با توجه به وزن 

مک فنرها، کاری شود، بنابراین تغییر در میزان فنریت این کموتورسیکلت، توسط شرکت سازنده مشخص می

 اصولی نیست و ممکن است این مسئله به موتور و موتورسوار آسیب برساند. 

هزار کیلومتر کمک فنرهای موتورسیکلت بازدید شوند. البته خوشبختانه  50کنند هر کارشناسان پیشنهاد می

د درست کمک پذیر است. برای آزمایش عملکربازدید کمک فنر توسط خود موتورسواران به راحتی امکان

فنرها، کافی است از باال در همان نقطه که کمک فنر تعبیه شده است، فشار وارد کرده و صبر کنید تا کمک 

تر و تنها یک بار صورت گرفت، کمک فنر عمل کرده و به سر جای خود برگردد. اگر این کار به شکل آرام

افتاد و به صورت رفت و برگشت عمل کرد و یا کند، ولی اگر این مسئله چند بار اتفاق فنرتان درست عمل می

 برگشت نکرد، آن کمک فنر معیوب است و باید تعویض شود. 

 یلوازم جانبانواع  و یکلتسقطعات موتورها تجربه در زمینه فروش کلیه وب سایت جاویدان، با سال

را با قیمتی مناسب  خواهند همیشه قطعاتی اصل، انتخابی هوشمندانه برای کسانی است که مییکلتسموتور

 خریداری کنند. 
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 یکلتموتورسمناسب برای  های یک مخزن سوختویژگی

 یکلتموتورس یا مخزن سوخت باک

وارد زبان ما شده است. باک یا مخزن سوخت موتورسیکلت  است و از کشور روسیه روسی در اصلعبارت باک 

مخزن ها. به طور کل نگهداری بنزین مورد استفاده در موتورسیکلت جهتاست،  مطمئندر واقع مخزنی 

سازی سوخت مایع و یا گاز را بر عهده موتور است که وظیفه ذخیره های عملیاتیبخشاز  قسمتی سوخت

 هایمخزن سوخت، در تمامی وسایل موتوری از موتورسیکلت گرفته تا اتومبیل و حتی شاتلباک یا دارد. 

باشد و مکان موتورسیکلت معموال از فلز یا پالستیک فشرده می مخزن سوختدارد. جنس  فضایی، کاربرد

شوند. باید توجه داشت که تمامی در باالی موتور تعبیه می معموالهای مختلف نصب آن در موتورسیکلت

از ورق و  ،آنکت و بست ابر ،هاگوشواره ین،بنز یربست آرم، ش یلاز قب مخزن سوختدهنده  یلتشک یاجزا

 ، که باک موتورسیکلتکنیدزدگی مقاوم باشد. همچنین توجه و در برابر زنگشده  درستاستاندارد  یهمواد اول

و  ایمنی باالتری خواهد داشت رانندگی برخوردار باشد، زیرا در هنگام تصادفات باید از ضخامت قابل قبولی

گیری جرمسپس ، شوندمی د و قبل از رنگ، شستشوتولی هنگامها در شود. برخی از این باکدیرتر خراب می

دارای دو الیه  هاجنس خوب این نوع باکدهند. همچنین انجام می هافسفاته شدن را روی آنعملیات و شده 

شایان . هستند ترمقاوم بنزینو  و نور آفتاب ر اشعه ماورای بنفشب، که در براباشندمیای کیلر کورهاز جنس 

ای بی اهمیت است ولی با توجه به توضیحات داده شده، مشخص موتورسیکلت به ظاهر قطعهذکر است که باک 

های معتبری که در سایت پس سعی کنید باک موتورسیکلت خود را از شرکتشود که اهمیت آن باال است. می

 شوند، خریداری نمایید، تا به کیفیت آن اطمینان داشته باشید.ما معرفی می

های ، ارایه دهنده کلیه قطعات و لوازم موتورسیکلت در کشور، با ارایه بهترین باکوب سایت جاویدان

 کند.ها یاری میها را در انتخاب بهترینوطنان عزیز، آنموتورسیکلت به هم

 

 
 

 یکلتموتورس عملکرد و طرز نگهداری باتری
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 یکلتموتورس باتری

رسانی باشد، که نقش اصلی در کارکرد موتور و برقباتری موتورسیکلت یکی از اجزای مهم موتور سیکلت می

ها ی است. این باتریولت 12 بیشتر اوقاتاست که  یکوچک یباتر یدارا یکلتموتورسبه آن را بر عهده دارد. 

 از اسید سولفوریک تشکیل شده و شوند. نوع اسیدی آن معموالدر دو نوع اسیدی و اتمی در بازار یافت می

 نوع اتمی آن به باتری خشک معروف است. 

دهد. برای نگهداری بهینه آن باید سعی باتری هم مثل سایر قطعات به مرور کارایی الزم خود را از دست می

این  ها جدا شده تا مدار آن قطع شود.شود، در هنگام عدم استفاده چند روزه از موتورسیکلت، سوکت باتری

ای به نام شارژر، شارژ کند. باتری موتور سیکلت توسط وسیلهکار در افزایش عمر باتری کمک زیادی می

کند، که به بوبین موتور سیکلت وصل شده و با چرخش انجین، باتری شود. این شارژر به این شکل عمل میمی

پس از شارژ کردن باتری موتورسیکلت،  هاشود. نکته حایز اهمیت اینجا است که، در برخی از باتریشارژ می

ماند. این مسئله باعث خرابی زود هنگام شارژ شده، دایما در حال شارژ باقی می این اتصال قطع نشده و باتری

شود. اما با ورود شارژرهای اتوماتیک این موضوع حل شده و باتری پس از شارژ کامل باتری موتورسیکلت می

شود، هنگامی که شود. توصیه میاین مسئله باعث افزایش طول عمر باتری میشود. مسلما دیگر شارژ نمی

اید، ابتدا بدون اتصال به شارژر از آن استفاده کرده تا شارژ آن کمی خالی شود و سپس باتری نو خریداری کرده

 نسبت به شارژ کامل آن اقدام کنید.

باتری به  یانمقدار جر یناز ا یشترب اگر و است یرتبا ینام یانسوم جر یک ،شارژ یانجر ینبهتر به طور کل

گاه اتصال کند. به یاد داشته باشید که باتری موتورسیکلت خود را هیچوصل شود، باتری را دچار آسیب می

شود و حتی ممکن است باتری کوتاه نکنید، چون این کار باعث آسیب شدید به باتری موتورسیکلت شما می

های که خوب است به یاد داشته باشید این موضوع است که، سعی کنید از سوکترا منفجر کند. نکته دیگر 

برنجی برای باتری موتورسیکلت خود استفاده کنید. برای افزایش طول عمر باتری نیز، در هنگامی که از موتور 

ب قرار دهید. بان و به دور از تابش مستقیم نور آفتاکنید، سعی کنید آن را زیر سایهسیکلت خود استفاده نمی

 چون تابش مستقیم آفتاب ممکن است باعث ایجاد ترک بر روی باتری و یا حتی انفجار آن شود. 

های یک باتری مناسب با توجه به نکات مهمی که بیان شد، خرید باتری خوب و قابل قبول، با تمام ویژگی

ین دلیل وب سایت جاویدان، بهترین تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. به همبرای موتروسیکلت شما، می

دهد، تا بتوانید با حداقل قیمت های مناسب در اختیار شما قرار میهای مختلف و قیمتها را با قابلیتباتری

بهترین کیفیت را برای باتری خود در نظر گرفته و آن را خریداری نمایید. وب سایت جاویدان یکی از بهترین 

باشد، که این امر را مدیون اطمینان عات و لوازم یدکی موتورسیکلت در کشور میهای قطو بزرگترین فروشگاه

 و تشویق شما عزیزان هستیم.
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 موتورسیکلت هایترمزمعرفی انواع 

 ترمز موتورسیکلت

ها به کاسه و دیسک برای متوقف کردن موتور نیاز به ترمز وجود دارد. در این حالت بعد از گرفتن ترمز، لنت

گیرد. سیستم ترمز آورند و نیروی اصطحکاک منفی ایجاد شده و جلوی حرکت را میترمز فشار می

وزه با توجه به ساختار شوند. امرای تقسیم می، دیسکی و کاسهABSها به سه دسته ترمزهای موتورسیکلت

 رود.به کار می ABSها ترمز نوین ترمزها، در اکثر موتورسیکلت

شود، که موجب جلوگیری ترین نوع ترمز چه در اتومبیل و چه در موتورسیکلت محسوب میایمن ABSترمز 

دارد که  ها این حسن راشود. قفل نشدن چرخهای موتورسیکلت در هنگام گرفتن ترمز میاز قفل شدن چرخ

موتورسوار در هنگام گرفتن ترمز عالوه بر اینکه میتواند موتور سیکلت خود را کنترل کند، بلکه میتواند دور 

ها به حسگرهایی برای سنجش سرعت مجهز هستند زده و مانع از ایجاد تصادف شود. در این نوع ترمز، چرخ

ها حاوی اطالعاتی برای کم کند. این سیگنال ها سیگنالی را برای کنترلر ارسالتا در صورت قفل شدن چرخ

 کردن فشار از روی سیلندر چرخ مورد نظر است. 

های ترمز توسط پیستونی که در کالیپر قرار گرفته است، روی دیسکی که در هنگام گرفتن ترمز دیسکی، لنت

ترکیبی از سه شود. در حقیقت این عملکرد شود و موتورسیکلت متوقف میبه چرخ وصل است، فشرده می

باشد. جنس دیسک ترمز بیشتر اوقات از چدن، سرامیک یکی میپنوماتو  یدرولیکیهیسی، الکترومغناطعمل  

 های کربنی است. و کامپوزیت
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ها گردد. دو کفشک آهنی که لنتای، بخش کاسه ترمز به چرخ متصل است و همراه چرخ میدر ترمز کاسه

اند. در حالتی که نیاز به گرفتن ترمز نباشد، صورت ثابت نصب شدهروی آن وصل هستند، بر روی طبق به 

اند که در یک فاصله کمی بین کاسه و لنت میچرخند. در صورت گرفتن ترمز در ها طوری تنظیم شدهکفشک

ها به سمت کاسه ترمز حرکت میکند. این فشار باعث این حالتفشار روغن در سیلندر افزایش یافته و کفشک

 کند.حکاک بین کاسه ترمز و لنت شده و موتور سیکلت را متوقف میایجاد اصط

ها تجربه در زمینه تهیه و فروش انواع قطعات و لوازم جانبی موتورسیکلت از وب سایت جاویدان با سال

های معتبر، عامل فروش انواع قطعات مورد نیاز برای های مختلف داخلی و خارجی و همکاری با شرکتشرکت

 های شما است. های ترمز موتورسیکلتر سیستماستفاده د

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های موتورسیکلتچراغاهمیت و عملکرد 

 های موتورسیکلتچراغ

تواند جلوی داشتن دید کافی در شب، مخصوصا برای موتورسواران، از موارد بسیار مهم و پراهمیتی است که می
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 هایچراغ خطر عقب و چراغ ،جلو چراغ از نظر قوانین باید ای با موتورسیکلت را بگیرد.بسیاری از تصادفات جاده

ها نصب شده باشد. شاید بتوان گفت، چراغ جلو مهمترین چراغ در موتورسیکلت است، در موتورسیکلت راهنما

کند که نقش مهمی در سالمت موتورسوار دارد. نور مناسب این چراغ، از طرفی دید راکب در شب را مناسب می

کند. دیگر اخطاری برای سایر وسایل نقلیه و عابرین از حضور موتورسیکلت در محل را اعالم می و از طرفی

دانید، نور ها، دو حالت نور باال و نور پایین دارد. همان طور که میها مانند اتومبیلاین چراغ در موتورسیکلت

ها و در دید دور، که معموال برای جادهپایین برای تامین نور در دید نزدیک است و نور باال برای تامین نور 

 های خلوت و بسیار تاریک کاربرد دارد. کوچه

کنند، که دارای آبکاری در چراغ جلو، معموال بلوری داخل چراغ فلزی جلو تعبیه می برای ایجاد این دو حالت

باشید، جنس مرغوب  شود. به یاد داشتهبا کیفیتی است. این فلز آبکاری شده، باعث انعکاس مناسب نور می

ها، وسعت دید را بسیار بهتر خواهد کرد، بنابراین سعی کنید حتما از قطعات مرغوب برای این کار این چراغ

باشد، تا بتواند سطح جاده دار میاستفاده کنید. المپ استفاده شده در داخل چراغ معموال از نوع گازی پلیت

 را به شکل مناسب و استانداردی روشن کند. 

ها کافی است، از نور باال استفاده نکنید، هایی که روشنایی آنها و خیابانبه یاد داشته باشید که در اتوبان

کند. زیرا نور، مستقیما به چشم راننده مقابل ای از روبروی شما حرکت میمخصوصا هنگامی که وسیله نقلیه

ها اهمیت دهید، ، همیشه به تمیز بودن چراغکند. به عنوان نکته آخرزده شده و حرکت پرخطری را ایجاد می

 چون ممکن است همین تمیز بودن و درخشش مناسبش در شب، باعث جلوگیری از بروز تصادفات شود.

وب سایت جاویدان ارایه کننده انواع قطعات و لوازم جانبی موتورسیکلت، این امکان را برای شما مهیا کرده 

ن، از میان برندهای مطرح، وسیله موتورسیکلت مورد نظر خود را تهیه است، تا بتوانید به بهترین شکل ممک

 کنید.

 
 موتورسیکلتروغن  یلترفنکات کلیدی در هنگام تعویض 

 

 موتورسیکلتروغن  یلترف

باشد. کیفیت باالی این ها میها در اتومبیلها همانند کاربرد آنکاربرد فیلتر روغن و سوخت موتورسیکلت
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کند، پس انتخاب برند مناسب برای این فیلترها تضمین کیفیت روند موتور کمک زیادی می فیلترها به بهبود

باالتر آن را در پی خواهد داشت. وب سایت جاویدان، ارایه دهنده کلیه قطعات و لوازم جانبی موتورسیکلت در 

افی است فقط یک بار از دارد. کهای این محصوالت را اعالم میسطح ایران، آمادگی خود را جهت ارایه بهترین

 ما خرید کنید، تا مثل سایر مشتریان، مشتری دایمی ما شوید.

خواهید روغن موتورسیکلت را عوض کنید، این است که، انجین موتورسیکلت باید نکته مهم برای زمانی که می

ن حالت برای این توان گفت، بهتریگرم باشد. میزان گرمای انجین باید به حدی باشد که دست را نسوزاند. می

اید. علت این مسئله این است که وقتی کار، نیم ساعت بعد از زمانی است که مصافت طوالنی را با موتور پیموده

موتور گرم شده و در حال کار است، میزان غلظت روغن موتور افزایش یافته و ذرات ریز جدا شده از قطعات 

شود. برای اطمینان از سالمتی موتور، بهتر نجین خارج میداخلی و یا دوده جذب روغن شده و به راحتی از ا

است روغن خارج شده را در یک ظرف پهن و نسبتا بزرگ بریزید و پس از خنک شدن، به دقت آن را وارسی 

کنید، تا اگر ذرات ریز فلزی و غیرعادی در آن مشاهده کردید، سریعا نسبت به کشف ایراد و رفع مشکل اقدام 

 کنید.

یض روغن هم کافی است ظرفی را برای تخلیه آماده کرده، سپس آن را در زیر پیچ تخلیه روغن یا برای تعو

آن را باز نموده تا روغن تخلیه شود. فقط توجه داشته باشید  18همان پیچ کارتر قرار داده و بعد با آچار شماره 

ه دلیل فشار زیاد روغن، به بیرون های مجهز به فیلتر روغن فلزی، این فیلتر ممکن است بکه در موتورسیکلت

 پرت شود.

 
 عملکرد پیستون موتورسیکلت در موتورهای چهار زمانه و دو زمانه

 پیستون در موتورسیکلت

ای است که در داخل سیلندر، با حرکت رفت و برگشتی که دارد، حجم موتور را کم و پیستون در واقع استوانه

ها معموال از باشند. جنس این پیستونای مختلف با یکدیگر متفاوت میها در موتورهکند. این پیستونزیاد می

ها، این است که این فلز دارای استحکام باال، انبساط کم آلومینیوم است. علت استفاده از آلومینیوم در پیستون
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پیستون و هدایت حرارتی مناسب است. شایان ذکر است که بدانید، در موتورهای چهار زمانه، در ظاهر دو سر 

ها اگر برعکس جا بخورند، به مرور زمان سیلندر از یک طرف شبیه هم بوده، ولی این طور نیست. این پیستون

ای تواند قطعهشروع به خراشیدن کرده و در نتیجه سیلندر خراب خواهد شد. در این موتورها، پیستون نمی

شود، به این علت که بخش باالیی واخت منبسط نمیای باشد، زیرا پیستون در اثر گرما به طور یکنکامال استوانه

های سرد این موتورها در قسمت باال شود. به همین دلیل پیستونپیستون بیشتر از بخش پایینی آن گرم می

کند. در این موتورها کمی کوچکتر هستند. شایان ذکر است که این موضوع در موتورهای دو زمانه صدق نمی

 ای و یکنواخت دارد. انهپیستون کامال حالت استو

شود. این ها میموجب بهبود عملکرد موتور سیکلت یستونپ هایینگو ر پیستون ها،هماهنگی بین سوپاپ

ها نیاز دارند شرایطی بندی، آنقطعات نیاز دارند تا به خوبی روی هم سوار شده و حرکت کنند. در شرایط آب

با یکدیگر مچ شوند. بنابراین، در هنگام خرید یک موتورسیکلت  بدون فشار را تجربه کنند، تا قطعات به خوبی

توجه . اهمیت دارد یاربس ،آن هایینگو ر یستونپ درست بندیای کرد. آببندی آن توجه ویژهنو باید به آب

شود. همین مسئله می یلندرس یوارهشدن د ییدهباعث سا ند،کار نک یبه درست یستونتاج پداشته باشید که اگر 

کاهش  یلندر وهنگام س زود یخراب منجر به یزن یتدر نهاشده، که  ی در پیستونکارمشکالت روان ایجاد باعث

 .شودیمموتور  یشرانهقدرت پ

ها را باشد، که بهترین پیستونوب سایت جاویدان، ارایه دهنده انواع لوازم جانبی و قطعات موتورسیکلت می

یان در اختیار دارد. خرید از وب سایت جاویدان، عالوه بر ایجاد های مختلف جهت ارایه به مشتردر مدل

اطمینان باال نسبت به قطعات خریداری شده، شما را در امر انتخاب گزینه درست برای موتورسیکلت خود 

 کند.یاری می

 
 یکلتدر موتورس یمتا یرو زنج یمدنده تا ینانجتسمه تایم، 

باشند. این بخش در تایم از نظر مکانیکی موتور، هر سه به یک معنی می عبارت تسمه تایم، دنده تایم و زنجیر

های موتور است. بندی سوپاپشود، که کار آن کنترل زمانواقع قسمتی از احتراق داخلی موتور محسوب می

 ها انجامدندهدر برخی از موتورها این کار توسط زنجیر، بعضی دیگر تسمه و موارد دیگر نیز از طریق چرخ

کنند. این های چهار زمانه استفاده میهای بنزینی از انجینشود. البته در حال حاضر اکثر موتورسیکلتمی

 سازی، مکش، تخلیه و انفجار هستند.  ها دارای چهار فرآیند فشردهانجین
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سر و صدا ایجاد که باعث  گرفت،صورت می یرابتدا توسط دنده و زنج ،موتورها بندیهای گذشته زماندر سال

کاهش هزینه، سهولت استفاده و باال بردن  برای جلوگیری از این سر و صدا و همچنین. شددر موتور می

 داد. تایم خود را به تسمه یجا یرو زنج یرزنج بهخود را  یها جادندهچرخ مروربه  راندمان،

رویس زیاد، ایجاد لرزش، کاهش دارای معایبی همچون استهالک باال، هزینه تولید و س یمدنده تااستفاده از 

گرفت. در واقع زنجیر تایم نسبت به دنده گشتاور و غیره بود. به همین دلیل، زنجیر تایم مورد استفاده قرار می

شود، قدرت موتور افزایش تایم، مزایای بیشتری دارد. به طور مثال وزن موتور نسبت به دنده تایم کمتر می

شود، عمر آن بسیار بیشتر است و سایر مزایای دیگر. ولی به مرور هر دوی می کند، لرزش موتور کمترپیدا می

این موارد جای خود را بهتسمه تایم دادند. استفاده از تسمه تایم نسبت به موارد دیگر دارای مزایای متعددی 

وزن مانند کاهش هزینه تولید و سرویس، عمر بیشتر نسبت به دنده تایم، افزایش قدرت موتور، کاهش 

 ها و کاهش صدا نسبت به دنده تایم است. موتورسیکلت، تنظیم دقیق تایم سوپاپ

وب سایت جاویدان ارایه دهنده انواع قطعات موتورسیکلت و لوازم جانبی آن، با در اختیار قرار دادن اطالعات 

کند. همچنین کافی، شما را در امر انتخاب درست و مناسب قطعه موتورسیکلت و لوازم جانبی آن یاری می

 های الزم را کسب کنید.ها مشاورهتوانید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و از آنشما می

 
 ایمنی استاندارد برای موتورسوار کالهانتخاب یک 

 یکلتموتور سایمنی  کاله

تواند ، میکاله ایمنی موتورسیکلت یا همان کاله کاسکت، ابزاری ساده است، ولی همین ابزار به ظاهر ساده

جان موتورسوار و راکب آن را از مرگ نجات دهد. در واقع کاله ایمنی از شدت ضربه وارد شده به سر راکب، 

دهد. اگرچه میزان شدت کند، یا حداقل شدت صدمات را کاهش میدر هنگام بروز تصادفات جلوگیری می

ی داشتن یک کاله ایمنی، تا نداشتن آن ضربه و نوع پوشش کاله ایمنی در این مسئله بسیار تاثیر دارد، ول

های پستی های ایمنی ساده برای استفاده روزانه مانند ارسال و دریافت بستهکند. معموال کالهبسیار توفیر می
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کند، ولی برای استفاده در شرایط خاص و و یا سایر رفت و آمدهای داخل شهری با سرعت پایین کفایت می

تری استفاده ایهای ایمنی حرفهری، که سرعت باال در آن نیاز است، باید از کالهویژه مثل مسابقات موتورسوا

 کرد.

 ی،احرفه ی،معمولکاله ایمنی  توان به مواردی همچونهای ایمنی دارای انواع مختلفی هستند، که میکاله

ها با اشاره کرد. هر کدام از این کاله کاله کاسکت دیگر با فک متحرک و انواع، بدون فکر، داهوشمند بلوتوث

هایی که برای مسابقات توجه به سلیقه و راحتی راکب، طرفداران خاص خودشان را دارند. مسلما کاله

شوند، از مقاومت بیشتری برخوردار خواهند بود و به طبع آن، باید قیمت بیشتری نیز موتورسواری استفاده می

شود، نوع تر کاله کاسکت موتورسواری که برای استفاده روزانه نیز پیشنهاد میبرای آن پرداخت کرد. نوع ایمن

کند. معموال نوع دار آن است. این نوع کاله عالوه بر محافظت از سر و جمجمه، از فک نیر محافظت میفک

زی به تر بوده و طرفداران بیشتری دارد، زیرا برای صحبت کردن دیگر نیافک متحرک آن برای راکبان راحت

درآوردن کاله کاسکت نیست. نکته آخر که باید حواستان نسبت به آن باشد، این است که از کاله ایمنی با 

وزن و اندازه مناسب استفاده کنید. در غیر این صورت ممکن است به گردن شما فشار وارد کرده و به مرور 

 زمان دچار صدمات زیادی شوید.

های ترین کالهاع لوازم جانبی موتورسیکلت در کشور، بهترین و با کیفیتوب سایت جاویدان، ارایه دهنده انو

توانید با مطالعه مشخصات و دهد. شما میای در اختیار شما قرار میایمنی موتورسواری را از آماتور تا حرفه

حل کار خود ها، کاله کاسکت مورد نظر خود را انتخاب کرده و درب منزل یا مهای هر کدام از این کالهویژگی

 تحویل بگیرید.

 
 

 هاسیکلتکالج و دنده در موتور طرز استفاده از
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 کالج و دنده

شود، موتورسیکلت از حالت شود. وقتی کالج گرفته میبرای تغییر دنده موتورسیکلت از کالج استفاده می

شود تا دنده را عوض کنید. گیرد. با این کار به شما اجازه داده میانتقال جدا شده و حالت خنثی به خود می

الج را کشیده و پای چپ را روی بخش در هنگام شروع به کار و روشن کردن موتورسیکلت، باید ابتدا اهرم ک

تغییر دنده قرار داده و موتورسیکلت را روی دنده یک قرار دهید. البته ممکن است نیاز باشد این کار را چند 

باال است. به یاد داشته  5پایین و  1ها، تغییر دنده به این صورت است که بار تکرار کنید. در اکثر موتورسیکلت

شود. برای تغییر دنده ابتدا باید کالج را ها نشان داده مییر دنده، عدد مرتبط روی عقربهباشید، در هنگام تغی

بگیرید تا چرخ عقب موتورسیکلت خالص شود و سپس دنده را تغییر دهید. الزم به ذکر است که وقتی کالج 

از دهید، سپس کالج را گیرید، گاز را کم کنید، تا موتورسیکلت تکان نخورد. بعد از تغییر دنده کمی گرا می

 رها کنید، تا با چرخ درگیر شود.  

افتد برای تغییر دنده در موتور سیکلت باید با منطقه اصطکاک آشنا باشید. منطقه اصطکاک، زمانی اتفاق می

شود. نکته آخر که یاداور شود. در این حالت، امکان انتقال نیرو از موتور به چرخ انجام میکه کالج درگیر می

شویم این است که، در موتورسیکلت باید دنده را به ترتیب تغییر دهید. این توالی تغییر دنده از باال به پایین می

 و برعکس، باید رعایت شود. برای یادگیری صحیح زمان مناسب برای تغییر دنده، کمی تمرین نیاز است. 

تواند به الب آموزشی و تحلیلی خود، میوب سایت جاویدان با ارایه انواع لوازم و قطعات موتورسیکلت و مط

ای، اطالعات مفید و جامعی را بدهد. همچنینی این وب سایت با شعار همه شما عزیزان از مبتدی تا حرفه

ترین قیمت، پا به عرصه فروش قطعات و لوازم موتورسیکلت گذاشته است و در این بهترین کیفیت و مناسب

. تیم جاویدان این آمادگی را دارد، تا با ارایه اطالعات جامع از کلیه قطعات کشدها تجربه را یدک میزمینه سال

 و لوازم جانبی، شما را در خریدی مطمئن و مناسب یاری کند.
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 یکلتموتورس در یوزف یتاهم

 

 یکلتموتورس یوزف

های جدی از آسیب تواندگاهی، موارد به ظاهر کم اهمیت از دید ما، بسیار مهم و حیاتی است. وجود فیوز می

به موتورسیکلت جلوگیری کند و هزینه نگهداری آن را به شدت کاهش دهد. پس با این اوصاف، فیوزها نقش 

ها، یک وجب کنند. معموال محل قرارگیری فیوز در موتورسیکلتها ایفا میمهمی در سالمتی موتورسیکلت

های موتورسیکلت را بر عهده دارد. کشیز سیمباالتر از باتری موتورسیکلت است. فیوز در واقع محافظت ا

رود، این فیوزها هستند که از آسیب جدی جلوگیری کرده و نهایتا هنگامی که آمپر فیوز به هر دلیلی باال می

 یکشیممحافظت از س یبرا قیمت ارزان یارروش بس یکها یوزف به عبارت دیگر، سوزند.خودشان می

  .آیندها به شمار مییکلتموتورس

هایی ترین دلیل خرابی فیوزها، ایجاد جریان بیش از حد است. این مشکل، ممکن است از بخشمعموال، متداول

 برد و غیره ناشی شود.  اتصال نادرست استارت، احتراق، یچیپ یمچراغ جلو، سمانند 

ها نوشته شده نآمپر هستند، که معموال روی آ 30تا  5فیوزهای موتورسیکلت، دارای آمپرهای متفاوتی از 

استاندارد در مدار است، که در صورت افزایش این جریان بیش از  یانجر یزاننشان دهنده م ،ارقام ینااست. 

رسان باشد. تواند بسیار آسیبشود. تغییر آمپر فیوز میحد استانداردش، فیوز سوخته و جریان از مدار قطع می

د را دقیقا با همان مقدار آمپر نوشته شده بر روی فیوز به همین دلیل، همیشه یادتان باشد که فیوز جدی
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قدیمی، تعویض کنید. توجه داشته باشید که اگر این کار را به درستی انجام ندهید، ممکن است مسبب ذوب 

 سوزی موتورسیکلت خود شوید. شدن سیم و نهایتا آتش

ها، ممکن علت مستهلک شدن سیمکشیهای قدیمی، به به این نکته هم دقت داشته باشید که در موتورسیکلت

است قسمتی از سیم بدون روکش شود و این بخش، با بدنه اتصال کند و موجب خرابی و سوختن فیوز شود. 

 تواند آسیب زیادی به موتورسیکلت شما وارد کند.به همین دلیل، نداشتن فیوز مناسب می

لف و سایر لوازم اصلی و جانبی موتورسیکلت، وب سایت جاویدان، با ارایه بهترین فیوزها در آمپرهای مخت

تواند بسیار پراهمیت دهد. کیفیت و کارایی همین قطعات کوچک هم میسواری ایمنی را به شما نوید می

 ها را از ما تهیه کنید.باشد، پس با انتخابی مناسب و خریدی آسان بهترین

 

 
 


