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 َا ي مشسشیان تضسگ/ ششکر محسشمَای ي گاسگاٌومایىذگان 

 تا سالم

ش سشيیس ادياسی وسثر تٍ زمیض کشدن آن دس َ ،سًخاج ساعسیقطعٍ طذاگیش اص  سیضیتُسش ي کاَش طذا ي سيغه زخلیٍاحسشاماً تٍ خُر 

، مزکًسداخل قطعٍ ي وشسسه گشد ي خاک تٍ سيی فیلسش وامىاسة  ادامٍ کاسکشد کمدشسًس تاد تا يضعیردس اثش  ایىکٍ ضمهاقذام گشدد. 

 تایسر دس َش مشزثٍ عملکشد سًخاج ساعسی تٍرساذ سيغه کٍ میي  شًدمیگشفسگی کامل ایداد  دلیل خاطیر اسفىدی فیلسش داخلیٍ ت

خاسج گشدد، تٍ اسفىح داخلی چسثیذٌ ي خس اص مذزی تاعث خاشیذٌ شذن سيغه ي کثیفی ي مسذيد مشاٌ گشد ي غثاس ي تخاس آب اص آن َ

رساذ آالیىذٌ ي سيغىی خس اص گشفسگی قطعٍ مزکًس ي اوسذاد آن تٍ داخل فیلسش ي مسعاقة آن  گشددشذن خشيخی سًخاج ساعسی می

 تٍ مخضن رخیشٌ تاد )زاوک تاد( خًاَذ شذ.ي آلًدگی د سيغه که تاد ي يسيخشاتی  صيد َىگام خشکخشک که تاد تاص گشسٍ ي مًخة 

 

 تاشذ:َای وظة قطعٍ طذاگیش مذاس تاد تٍ قشاس صیش میمحل

 سًخاج ساعسی تاد -1

 خذال زشمض -2

 شیش زشمض دسسی -3

 سلٍ تاد زشمض عقة -4

 سلٍ تاد زشمض خلً -5

 سلٍ تاد زشمض دسسی -6
 

قشاسگیشی طذاگیش مشتًط تٍ سًخاج ساعسی تاد دس اتسذای مذاس تاد دسسگاٌ، سشيیس ي زمیض کشدن ایه *** تذیُی اسر کٍ تا زًخٍ تٍ 

 تاشذ.ای تشخًسداس میمًسد خاص وسثر تٍ سایشیه اص اَمیر يیژٌ

د وخًاَذ الصم تٍ رکش اسر کٍ دس اثش زمیض وکشدن ي زدمع سيغه دس قطعٍ اسفىدی، امکان زشخیض ايلیٍ خشاتی خمح تاد کامیًن يخً

سیضی خمح تاد داشر. تىاتشایه قثل اص اطمیىان اص مشکل خمح تاد اتسذا طثق مشاحل ریل عمل ومًدٌ ي سدس اقذام تٍ تشسسی سيغه

 ومائیذ.

 .قطعٍ طذاگیش تًسیلٍ تاص کشدن تسر وگُذاسوذٌ اص ساعسی خذا گشدد -1

 .فیلسش اسفىدی داخلی زمیض ي سشيیس گشدد -2

 .دس خای خًد وظة گشدد 2ي  1مشاحل خس اص اودام  -3

 اص شسسه آن تا گاصيئیل خذاً خًداسی کىیذ. -4

 عسی عمل ومایذ.اسيشه کىیذ زا سًخاج سقطعٍ مزکًس کامیًن سا قثل اص تسسه  -5

 َای الصم خُر زعمیش خمح تاد طًسذ خزیشد.دس طًسذ خشيج تیش اص حذ سيغه تشسسی -6

 

 
 با تشکر  

 خدمات پس از فروش  

 مسعود بشارتسید   

 


