
 
 
 
 
 

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  سیروس حیدري  -مهدي محمدي  نام:

    30/01/1396تاریخ:
  ءامضا

  علی امانی نام:
  30/01/1396 تاریخ:
  ءامضا

  سیروان زبیري نام:
  30/01/1396 تاریخ:
  ءامضا

امور مشتریان سایپا  -9   سایپاامدادخودرو - 8 نمایندگیهاي مجاز - 7 ذیربط مدیریتهاي - 6 معاون بازرگانی - 5 پس از فروش معاون خدمات -4 معاون مهندسی و کیفیت  - 3قائم مقام مدیرعامل 2-مدیرعامل -1 : توزیع نسخ
  FRS1030کد فرم: 

)(سهامی خاصسایپا یدكشرکت بازرگانی   

 
)فنی و گارانتی(مدیریت   

  01/1396/ 30 :تاریخ 
  1از 1صفحۀ شماره:  فنی  اطالعیه

 زامیادوانت نوع خودرو:   

وانت زامیاد اعالم شرایط گارانتی تایر در خودرو عیب یابی وشناسایی ، دستورالعمل : موضوع  
 

 

زامیاد قابل توجھ كلیھ نمایندگي ھاي مجاز  
در خودروهاي وانت زامیاد تحت پوشش گارانتی الزم است  تایراعالم شرایط جدید شناسایی ، عیب یابی و پذیرش داغی قطعه مبنی بر اعالم شرکت خودرو ساز پیرو 

صـورتیکه نماینـدگان   تا کلیه نمایندگی هاي مجاز ارائه دهنده خدمات به محصوالت سبک زامیاد منبعد مطابق شرایط اعالم شده ذیل اقدام نمایند. بدیهی است در 
  هیچ گونه مشکلی در خصوص پرداخت هزینه هاي کلیم این قطعه وجود نخواهد داشت.نمایند  تایرو تعویض  شناساییمحترم مطابق با این شرایط اقدام به 

  در جدول ذیل سایز تایر و لیست سازندگان مورد پذیرش و تایید ارائه شده است:

  توجه: در صورت هر گونه تغییر در لیست سازندگان قطعات اطالع رسانی هاي الزم انجام خواهد شد .
  شرایط مربوط به ایراد ناباالنسی تایر ارائه شده است:در جدول ذیل موارد و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

نوع   علت بروز  نشانه ایراد  ردیف
  توضیحات  تصویر مربوط به ایراد  تعویض

1  

دفرمگی رینگ 
ــه  چــرخ کــه ب
صورت ظاهري 
قابـــل رویـــت 

  باشد.

برخورد چرخ 
باجســـــــم 
ــارجی و  خــ
ــع    موانــــــ

  جاده اي

ــر  غیــــــ
  گارانتی

  

 ----  

ــی    2 ــاب و لنگ ت
  رینگ

تولید فرآیند 
  رینگ

ــر  غیــــــ
  گارانتی

  

تعویض تایر بـه دلیـل   
ــاب و لنگــی رینــگ  ت
  مشــــمول گــــارانتی 

  نمی باشد.

محل نصبسایز ت  ایرشماره فنين ام س ازنده ت ایرردیف

الس تیك ال  برز1

الس  تیك گھ  ر2

ایران ت  ایر3

كویر ت  ایر4

یزد ت  ایر5

الس تیك ال  برز1

ایران ت  ایر2

كویر ت  ایر3

یزد ت  ایر4

43312J0120عقب 7.50-16

جل و 7.00-16 40312J0120

در  بررسی ایراد ناباالنسی تایر می بایست الف)
ماه ویا با کارکرد  6محدوده سرویس اولیه 

باالتر از محدوده  کیلومتر باشد. 2500حداکثر
         تایر شامل گارانتی ایراد ناباالنسی فوق،

 .نمی گردد
براي باالنس کردن چرخ می بایست از صحت  ب)

دستگاه ،کالیبره بودن آن ومهارت اپراتور در انجام 
 .تنظیمات دستگاه اطمینان حاصل نمود

پس از بررسی تاب ولنگی رینگ در صورت معیوب  ج)
رینگ تعویض شده وتایر مجدداً با رینگ سالم  ،بودن

 .بررسی شود
توضیح است که شرایط یررسی ایرادات دیگر الزم به 

 تایر در فایل پیوست قابل دسترسی می باشد.
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 سايص غيزعادي تايز-2
 تَضيحات   تصَيز ًَع تعَيض علت   ًطاًِ ايزاد رديف

غيزعادي دٍطزف  سايص 1
 غيزگاراًتي كن بادي تايز

2 
غيزعادي در   سايص

 غيزگاراًتي پزبادي ٍسط تايز
 

3 
غيزعادي يك  سايص

 طزف آج تايز
عذم تٌظين جلَبٌذي  
 ٍسيستن فزهاى 

در صوووووَرتيسِ سيسوووووتن 
بَاسطِ تعَيض يا )جلَبٌذي

اس تٌظوووين (تٌظوووين ه وووذد
كارخاًوِ خووارج ضوذُ باضووذ   

 هي باضذ غيزگاراًتي

4 
بِ   سايص غيزعادي

ٍاسطِ تواس با هَاد 
 خَرًذُ

تواس با هَاد  
ضيويايي هاًٌذ  
اسيذ،ًفت، بٌشيي 

 ٍگاسٍئيل

 غيزگاراًتي

5 
غيزعادي قسوتي   سايص

 اس آج تايز

 غيزگاراًتي تزهشًاگْاًي
علت  بز عْذُ  ًوايٌذگاى  تطخيص 

 (سايپايذك)خذهات پس اسفزٍش 
 گاراًتي قفل ضذى چزخ ّا 
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 تزك ٍپارگي تايز -3
 تَضيحات   تصَيز ًَع تعَيض علت   ًطاًِ ايزاد رديف

 گاراًتي فزايٌذ تَليذ تايز ايزاد تزك ّاي ريش رٍي ديَارُ 1

 غيزگاراًتي در اثز بزخَرد با لبِ گلگيز پارگي دٍر تايز 2

ايزاد هذكَر بِ ٍاسطِ  
لبِ  خَاباًيذى خَدرٍ ٍبزخَرد

ّاي گلگيز با تايز بِ ٍٍجَد  
 هي آيذ

 غيزگاراًتي بزخَرد با جسن خارجي ديَارُ تايز پارگي رٍي 3

 غيزگاراًتي بزخَرد با جسن خارجي پارگي رٍي آج 4

5 
هحل اتصال آج بِ  تزك

 گاراًتي ايزاد فزايٌذ تَليذ تايز ديَارُ
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 كٌذگي آج تايز-4
 تَضيحات   تصَيز ًَع تعَيض علت   ًطاًِ ايزاد رديف

 تايز قلَُ كي ضذى آج 1
  تواس آج تايز با جسن

خارجي تيش در سهاى ضزٍع  
 حزكت

 سطح كٌذگي ًاصاف باضذ غيزگاراًتي

2 
اس آج  جذايص قسوتي
 سطح كٌذگي صاف باضذ گاراًتي تايز ايزاد فزايٌذ تَليذ تايز

 بادكزدگي تايز -5
 تَضيحات   تصَيز ًَع تعَيض علت   ًطاًِ ايزاد رديف

 (1)تَرم ديَارُ 1
در اثز بزخَرد با جسن  
خارجي ديَارُ تايز آسيب  

 بيٌذ هي
 غيزگاراًتي

ًطاًِ ّاي بزخَرد با جسن خارجي 
،پارگي،تغييز رًگ ٍاثز   خزاش-1    

سايص رٍي ديَارُ تايز در هحل 
تَرم تايز در دٍ سوت در -2-تَرم

دفزهگي ٍخزاش بز -3-يك راستا
رٍي ريٌگ در اهتذاد تَرم ديَارُ 

تغييز رًگ،فزٍرفتگي ،پارگي -4-تايز
  اس داخل تايز در هحل تَرم

2 
 (2)تَرم ديَارُ
 گاراًتي تَليذ تايز ايزاد فزايٌذ 

در هَاردي كِ ايزاد تَليذي باضذ  
ّيچ يك اس هَارد فَق هطاّذُ 

 .ًوي گزدد
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 پٌچزي -6
 تَضيحات   تصَيز ًَع تعَيض علت   ًطاًِ ايزاد رديف

 ٍيژُ تايزّاي راديال تيَبلس غيزگاراًتي جسن خارجي در تايز ٍرٍد خزٍج باد اس تايز 1

حزكت بز رٍي الستيك   تخزيب تايز 2
 غيزگاراًتي پٌچز ضذُ

ًطاًِ ّاي حزكت بز  اساٍليي
رٍي پٌچزي ، سايص ٍتغييز  
 رًگ قسوت داخلي تايز 

 هي باضذ

  در اثز حزكت بز رٍي پٌچزي
لبِ ّاي ريٌگ ، ديَارُ تايز را  

 تخزيب هي ًوايذ

در صَرت حزكت سياد خَدرٍ  
بز رٍي تايز پٌچز ديَارُ تايز 
 اس بذًِ آى جذا هي گزدد

3 
دفزهگي ٍكٌذگي طَقِ 

 تايز
خارج ًوَدى ًاصحيح تايز 

 غيزگاراًتي اس ريٌگ

ايزاد هذكَر بِ دليل تعَيض  
ًاصحيح تايز ٍيا استفادُ اس 
  ابشارّاي ًاهٌاسب اي اد

 هي گزدد
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