
برای   الستیک  آج  انواع  معرفی 
 ماشین های سنگین 

چیست ؟ با پیشرفت علم امروزه سازه های بسیاری در جهان در حال ساخت هستند   انواع آج الستیک
های سنگین برای انتقال مصالح به هنگام ساخت و   ها احتیاج به انواع ماشین که برای ساخته شدن آن

باشد و هر کدام نیز کارایی خاص خودشان   های سنگین بسیار زیاد می   باشد. انواع ماشین   ساز می 
دا قرار می را  بررسی  این زمینه مورد  مواردی که در  ترین  مهم  از  یکی  اما   گیرد، الستیک   رند. 

این ماشین  این الستیک   هایی است که  ، می گیرد   ها قرار می   ها استفاده کرده و آجی که بر روی 
یت باشد. در واقع این دو مورد یکی از مهم ترین موارد برای ماشین های سنگین است زیرا اگر رعا

نشود باعث به وجود آمدن مشکالت بسیاری در روند انجام کار است. در این مقاله با ما همراه باشید 
معرفی  به  اختصاصی  به صورت  آج تا  تا   الستیک   انواع  ما  با  بپردازیم.  سنگین  های  ماشین  برای 

 .انتهای این مقاله همراه باشید تا به این موارد به طور کامل بپردازیم

  در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 انواع آج الستیک کدامند؟ •
 مهم درباره آج الستیکهمه نکات  •

انووووووووووووواع آج 
السوووووووووووووتیک 

 کدامند؟
الستیک  دارای   در  ما  همواره  ها 
باشیم که در این قسمت    انواع آج می 

خواهیم به صورت اختصاصی به   می 
بپردازیم موضوع   .این 

سنگین   ماشین  در  الستیک  آج  انواع 
متقارن،   نا  متقارن،  شامل جهت دار، 

 .باشد تقارن می نا م  –جهت دار 

بر   • دار  جهت  های  آج  دار.  جهت 
می  قرار  هایی  الستیک  گیرند    روی 

دارند حرکت  سو  یک  به  تنها   .که 
بر  • بیشتر  شما  را  متقارن  های  آج 

ماشین های سنگین و هم چنین  روی 
شود تا الستیک هر طرف که فرد    ها باعث می   کنید. این دسته از آج  های سواری مشاهده می   ماشین

دارند نیز  باالیی  بسیار  عمر  طول  چنین  هم  و  بچرخد  داد  فرمان  آن   .به 
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کنید. این دسته از آج   ودروهای اسپورت مشاهده می آج های نا متقارن را شما بیشتر بر روی خ •
های   شود تا الستیک بتواند به خوبی به زمین بچسبد و در سرعت   های بر روی الستیک باعث می 

نکند مشکل  ایجاد   .باال 
باشند زیرا آب ها از آن ها به راحتی عبور   ها می   نا متقارن جز بهترین آج   –آج های جهت دار   •

من در  و  آنکرده  در  باران  که  می   اطقی  بسیار  دارند  جا  را  استفاده  بهترین   .بارد 
با توجه به کاربرد هریک  

ماشین  الستیک  های   از 
مانند الستیک   سنگین 

آج مختلفی خواهند   جرثقیل
تمامی  با  که  حال  داشت. 
الستیک   آج  مختلف  انواع 
الستیک   خصوص  به  ها 

سنگین  مانند    ماشین  ها 
های   آشنا شدید، در قسمت 

بعدی با ما همراه باشید تا  
اطالعات   دیگر  به 
نیز   موضوع  این  درمورد 

 .بپردازیم
بر   • الستیک  آج  تاثیر 

 روی رانندگی چیست؟ 
آموزش تست آج الستیک   •

 خودرو
الستیک  • آج  نوع  بهترین 

 کدام است؟ 
الستیک   • آج  کاربرد 

 چیست؟ 
خرید   • هنگام  در  آیا 

آج   انواع  به  باید  الستیک 

 الستیک کرد؟

همووووا ن ووووا  
مهم درباره آج 

 الستیک
 

 تاثیر آج الستیک بر روی رانندگی چیس ؟ 

کند اما   ای است که در ماشین ایجاد حرکت می   الستیک تنها وسیله   کنند که  برخی از افراد فکر می 
دهد که با ماشین به   باید بدانید که این آج های موجود بر روی چرخ ماشین است که به شما اجازه می 

، به دلیل  الستیک دامپتراک های سنگین مانند  حرکت بپردازید. به عنوان مثال، در الستیک ماشین
ها بر روی مناطقی که دارای پستی و بلندی و همچنین سنگ ریزه بسیار هستند، اگر    رفت و آمد آن
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نکند،   هموار  برای الستیک  مسیر را  این  به خوبی  ها  نمی آج  هیچ عنوان  به  این    ماشین  در  تواند 
بپردازد حرکت  به   .قسمت 

می  تصمیم  که  است  آج  این  که  این صورت  به  دارد.  بر روی الستیک  مستقیم  تاثیر  آج  گیرد    پس 
الستیک به راحتی دور بزند و یا سنگین این کار را انجام دهد و یا در مقابل این آج است که تصمیم  

بارانی به بیرون از خانه رفته و از این هوا لذت ببرید و یا به دلیل سر   گیرد شما در یک هوای   می 
خوردن الستیک ماشین بر روی زمین در خانه بمانید. پس باید به هنگام خرید الستیک برای ماشین  

های آن مناسب رفت و آمد شما در سطح شهر باشد و   مورد نظر، الستیکی را در نظر بگیرید که آج 
 .ابطه با کارشناسان مربوطه صحبت داشته باشید تا بهترین انتخاب را انجام دهیدحتما در این ر

 

 آموزش تس  آج الستیک خودرو 

کنید، در واقع در این بین روش هایی وجود دارد  زمانی که اقدام به خریداری کردن یک الستیک می 
توانید به همراه آن آج الستیک خریداری شده را کنترل کنید و به این موضوع دست پیدا   که شما می 

شود که حتما این کار را  یا خیر. توصیه می های درست است  کنید که آیا واقع این الستیک دارای آج
انجام دهید تا بتوانید عالوه بر این که از خرید خود مطمئن شوید، این اطمینان را داشته باشید که اگر 

اید که فروشنده به شما گفته است این الستیک مخصوص    به عنوان مثال الستیکی را خریداری کرده 
اطمینان با  است،  بارانی  هوای  و  کنید  آب  استفاده  آن  از  هوا  و  آب  این  در   .کامل 

شما برای این که بخواهید آج الستیک خودرو خود را تست کنید، احتیاج دارید تا به مراکز مربوطه  
بپردازند. این   تست الستیک ها بدهیم تا به  مانند انواع تعمیرگاه ها رفته و این الستیک ها را دست آن

نسبتا باالیی را برای شما به همراه دارد. البته که اندازه گیری آج ها که در تست قرار    کار هزینه 
شود به دلیل ضروری بودن این کار، یا اقدام به    باشد. پس توصیه می   ای می   دارد نیز کار ضروری 

خودرو بکنید و یا به انواع تعمیرگاه های حرفه ای در این  دستگاه تست آج الستیک خریداری کردن
زمینه مراجعه کرده تا بتوانید به راحتی این کار را به کمک آن ها انجام داده و عمق آج الستیک نو 

 .شویدرا از الستیک دست دوم متوجه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Tire_Quality_Grading
https://www.autoexpress.co.uk/product-group-tests/85474/best-tread-depth-gauges


 

 بهترین نوع آج الستیک کدام اس ؟ 

های الستیک خوودرویی کوه بوه   اگر بخواهیم به شما این موضوع را گوشزد کنیم که از بین انواع آج
باشد، بایود بگووییم السوتیک آج دار جهوت   ها می   ها جزء بهترین  شما معرفی کردیم، کدام یک از آن

 باشوود. مووی پرسووید چوورا؟ واضووح اسووت دار نووا متقووارن، یکووی از بهتوورین نوووع آج السووتیک مووی 
 .توانیوووود نهایووووت راحتووووی در راننوووودگی را تجربووووه کنیوووود شووووما بووووا ایوووون السووووتیک مووووی  •

توانیود بوه راحتوی در محویط هوای خشوک اقودام بوه راننودگی کنیود زیورا  به همراه این الستیک موی  •
 .چسوووووووووووووووبندگی بسووووووووووووووویار بووووووووووووووواالیی بووووووووووووووور روی زموووووووووووووووین دارنووووووووووووووود

وای بارانی نیوز راننودگی کنیود توانید به راحتی بر روی آب و ه با این دسته از الستیک ها نیز می  •
شوند تا آب به خوبی از بین الستیک عبور کند و باعوث سورخوردگی السوتیک   زیرا آج ها باعث می 

 .بوووووووور روی زمووووووووین بووووووووه هنگووووووووام حرکووووووووت و یووووووووا ترمووووووووز گیووووووووری نشووووووووود
توانید به صورت کلی متوجه شوید که چرا تموامی افورادی کوه در   حال که به این موارد پرداختیم می 

کنند که برای خوودرو خوود  ستیک خودرو در حال فعالیت هستند همواره به افراد توصیه می زمینه ال 
از این دسته از الستیک های آج دار استفاده کنند توا بوه هموراه تموامی موواردی کوه اشواره شود، یوک 



 .درانندگی ایمن را نیز تجربه کنند و برای خود داشته باشن

 کاربرد آج الستیک چیس ؟

شود زیورا  آج الستیک کاربرد بسیاری دارد که اگر این موارد نباشد در واقع ماشین بدون استفاده می 
چرخی که آج مورد نظر را نداشته باشد به هیچ عنوان قابل استفاده نیست. شوما حتوی در چورخ هوای 

چورخ هوا وجوود دارد توا بوه فورد اجوازه   های بسیاری در این  کنید که آج  ها نیز مشاهده می   دوچرخه
 .بدهووووووووووووود کوووووووووووووه بوووووووووووووه راحتوووووووووووووی بوووووووووووووه رکووووووووووووواب زدن بپوووووووووووووردازد

 توووان بووه مووواردی هووم چووون هووای خووودرو مووی  از کاربردهووای بسوویار مطوورج در آج السووتیک
 هوووووووا ایجووووووواد یوووووووک راننووووووودگی راحوووووووت در تموووووووامی زموووووووان هوووووووا و مکوووووووان •

 ای که بور روی زموین ایجواد موی  به وجود آوردن یک فضای ایمن برای راننده به همراه چسبندگی  •
 .کنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

 ایجاد انجام تمامی حرکات به همراه ماشین مانند دور زدن ها به هنگام حرکت و یا دورهوای درجوا •
 ایجوووووووووووووواد راننوووووووووووووودگی راحووووووووووووووت در آب و هوووووووووووووووای بووووووووووووووارانی  •

یون البته ناگفته نماند که آج ها نیز باید به درستی بر روی چرخ ماشین قرار بگیرند تا بتوان گفت که ا
باشود و جوان   ماشین به همراه چرخ درستی که برای آن انتخاب شده است مناسب برای راننودگی موی 

 .آید را حفظ می کند راننده خود را در برابر آسیب های احتمالی که توسط چرخ ماشین به وجود می 

 

 آیا در هنگام خرید الستیک باید با انواع آج الستیک کرد؟

این موضوع    یکی از سوال هایی که شاید می  این سوال مهم ترین است،  به جرعت گفت که  توان 
است که شما به هنگام خرید الستیک باید صد در صد به آج آن توجه کنید. متاسفانه افرادی سودجو  

ال بودن قیمت چرخ ها برای این که بتوانند چرخ را به راحتی به  در این زمینه هستند که به دلیل با
افراد بفروشند و مبلغ مورد نظر خود را دریافت کنند، چرخ ها با آج پایین و یا بی کیفیت را به افراد  

می   .دهند  ارائه 
می  توصیه  امکان  حد  تا  و  کرد  توجه  موضوع  این  به  حتما  خرید  هنگام  به  شما  باید  از   پس  شود 

ایندگی ها این کار انجام شود تا بتوان با خیالی راحت چرخ را خریداری کرده و بر روی وسیله نم
 .نقلیه خود قرار دهید



 


