
 

 

 

 ی مشتریان کتابچه راهنما

  معدن ماشین سپاهان شرکت
 

 

 

رف که می بایست توسط مشتریان و مصشامل کلیه  اطالعات مورد نیاز مصرف کنندگان تایر می باشد 

 گرددکنندگان به دقت مطالعه شده و بر اساس آن اقدام 

 

  : انواع تایرها و برندها 

 می باشد: با برندهای زیر   OTRانواع تایرهای راه سازی، صنعتی و معــدنی   معدن ماشین سپاهان  وارد کننده شرکت 

 گودیر

 بی کی تی 

 یوکوهاما

 بریجستون 

 میشلن

   مکسس

...... 

 و شرایط ضمانت   مدت گارانتی 

 ساله گارانتی می باشد 3سال و تیوپ ها به مدت  5تایر های عرضه شده توسط ان شرکت به مدت 

 ر فرایند تولید و مواد اولیه بوجود آمده است ثاشکاالت و عیوبی که در ا

 شرایط عدم شمول گارانتی : 
 سال گذشته باشد. 5تایرهای که از تاریخ تولید آن ها بیش از 

 تایر در سیستم فروشعدم ثبت شماره سریال 

 تایر هایی که شماره سریال آن ها مخدوش یا از بین رفته است 

 عدم رعایت توصیه فنی کارخانه سازنده ) تنظیم باد ، وزن بیش از حد (

 خسارت های ناشی از استفاده نادرست و عدم رعایت توصیه های فنی جهت جا زدن و بیرون آوردن تایر 

 میلی متر  6/1عاج کمتر از 

 استفاده از رینگ های نا مناسب و خراب ،حرکت در وضعیت پنچری



 

 

 

 

 

 

 

 تایر و انبارش نحوه نگهداری  : 

 قبل از انبار کردن الستیک را تمیز کنید.۱

الستیک ها پس از استفاده کثیف میشوند. گل والی، گرد وغبار، سنگ ریزه و آالینده های دیگر ممکن است روی الستیک وجود داشته باشد. 

 تمیز را الستیک و رینگ خوبی به. دارید نیاز تمیزکننده برس یک و صابون و آب مخلوط سطل یک  تمیز کردن الستیک کار ساده ای است. به

  .نکنید استفاده کننده براق و تمیزکننده های اسپری از عنوان هیچ به. شود خشک بگذارید سپس و کنید

 آن را داخل کیسه قرار دهید.۲

  کامال تمیز و سپس خشک شد، در یک کیسه ی قرار دهید. سعی کنید هنگام وکیوم کردن هوا داخل کیسه نباشد.وقتی الستیک 

 الستیک ها را عمودی روی هم بچینید.۳

دمان توجه کنید که اگر تعداد الستیک های شما زیاد است آنها را تقسیم کنید و بعد بچینید. یعنی اینکه برجی از الستیک نسازید و ارتفاع چی

هایت را باال نبرید. چراکه تعداد زیاد الستیک ها و قرار گرفتن آنها روی هم باعث میشود تا فشار روی الستیک های زیرین بیشتر شود. پس در ن

 الستیک ها خراب میشود.

 الستیک ها باید از نور خورشید به دور باشند.۴

ه هم نور خورشید را بیشتر به خود جذب میکند. اگر تایر ها در معرض نور الستیک ها به دلیل وجود کربن )دوده(، سیاه هستند. رنگ سیا

درجه سانتی گراد افزایش یابد. این مسئله باعث تخریب کائوچوی داخل الستیک  ۱۲۰خورشید قرار گیرند دمای آنها به راحتی میتواند تا 

 میشود.

 الستیک ها خنکی را دوست دارند.۵

محیطی خشک و بدون رطوبت ولی خنک نگهداری کنید. به هیچ عنوان الستیک را در فضای باز انبار نکنید. چراکه سعی کنید الستیک ها را در 

 هر نوع شرایط آب و هوایی روی الستیک ها تاثیرگذارند

 

 ایمنی مهم و  توصیه های : 

 نیسنگن آالت یماش یرهاینگ و باد کردن تایر از ری، خارج کردن تاینگ گذاریر یبرا یمنینکات ا

 ر قرار داشته باشند:یو به شرح ز یس کاریط مناسب سروید در شراین ها، آنها بایماش یبر رو یقبل از شروع هر کار

 ده شده باشد.ین محکم و هموار پارک شده و ترمز آن کشیدر زم -1

 د خاموش شده باشد.ین حتما بایموتور ماش -2

 قطع شده باشد. ید از باترین بایبرق ماش -3



 

 

 

 

 نگ:یر از ریالف( خارج کردن تا 

 ات داشته باشد.یگر کارها و عملیبا محل د ید فاصله امنیشود با ینگ خارج میر از ریکه در آن تا یمحل -1

 دار شده باشد.یمشابه پا ید توسط خرک، دنده پنج و نگهدارنده هاین مورد نظر بایماش -2

 با دنده پنج مهار شده باشد.د یم بایکه قصد خارج کردن آن را دار یهمه چرخ ها بجز چرخ 

 یب دار جک زده نشود. خرک ها و استندهاین شین استفاده شود و حتما دقت شود که در زمین مناسب وزن ماشیسنگ یاز جک ها 

 ن را داشته باشند.ین آالت سنگیت تحمل بار ماشید ظرفیز بایاستفاده شده ن

 شابه م یر آن را با خرک و ابزارهاین زید و پس از بلند شدن ماشیجک اجتناب کن ین فقط بر روین کار از قرار دادن وزن ماشیدر ح

 د.یپر کن

 خاب ه سازنده دستگاه انتیجک را با توجه به توص یریکرده و محل قرارگ ین خوددارینامطمئن ماش یاز قرار دادن جک در قسمت ها

 د.یکن

 لنگ هوا بدون نقص است.یش د که محل اتصالید مطمئن شویکن یاستفاده م یاگر از جک باد 

جفت  یرهاید و در مورد تاییه نمایر را به صورت کامل تخلیچ ها، حتما باد تایر مانند شل کردن پیتا یات رویقبل از شروع هرگونه عمل -3

 ه شود.یر به طور کامل تخلید باد هر دو تایز باین

ن آن باز کرد یباشد، در صورت انسداد والو از ضربه زدن برا ه والو مسدود نشدهیتخل ید که مجرایر مطمئن شویه باد تایهنگام تخل -4

باعث پرتاب قطعات والو به سمت شخص و  یخروج یرا ممکن است ضربه باعث شکستن لوله والو شده و شدت هواید زیاستفاده نکن

ار گرفته ر خروج باد قریور از مسن بازکردن دیم اقدام به بازکردن مجرا نموده و در حیشود. بهتر است با یک تکه س یدن او میب دیآس

 د.یباش

 د.یه باد استفاده کنین تخلیر در حیمانده داخل تا یفشار باد باق یریاندازه گ یج فشار باد برایاز یک گ -5

زان یمده تا به ن مورد نظر را به محل مناسب بریر و ماشید تایه باد باید و قبل از تخلیکن یش از حد داغ خودداریر بیه باد یک تایاز تخل -6

 خنک شود. یکاف

ور نگ وجود دارد دیکه احتمال پرتاب شدن ر ییکه در آن محدوده حضور دارند از راستا یه کارکنان و نفراتیحتما دقت شود تا کل -7

 باشند.

 یددارونگ خیر از ریمربوط به خارج کردن تا یابزارها یرید تا حد امکان از قرار دادن دستان خود در محل قرار گیرشاپ بایپرسنل تا -8

 کنند.

ه از ن، استفادیل چک کردن منظم ماشیاز قب یمنیمناسب استفاده شود و نکات ا یکییا مکان یانسان یرویر از نیتا ییجا به جا یبرا -9

 ر نباشند.یر دقت شود که نفرات در اطراف تاین در هنگام بلند کردن تایعالمت دادن استفاده شود. همچن یاپراتور کار آزموده و روش ها

 

پس از باز  ر مهار شده باشد تاید دقت شود که تاین مرحله باید. در ایینگ نمایر یچ هایر اقدام به بازکردن پیه شدن باد تایاز تخل پس -10

 شود. یریر جلوگیتا یشدن از سقوط ناگهان

در  شاپ افراد متفرقه رید که به جز پرسنل تاینگ مطمئن شویر از ریر و خارج کردن تای، باد کردن تاینگ گذاریمراحل ر یدر تمام -11

 ات حضور نداشته باشند.یمحدوده عمل

 

 ر:یتا ینگ گذاریب( ر 

 ات داشته باشد.یگر کارها و عملیبا محل د ید فاصله امنیرد بایگ یدر آن صورت م ینگ گذاریکه ر یمحل -1

 



 

 

 

ونه گچ ینان حاصل شود. دقت شود که هیرد تا از سالم بودن آن اطمیقرار گ ینگ به دقت مورد بازرسیر ید اجزاینگ بایقبل از نصب ر -2

نگ ینگ وجود نداشته باشد و در ریر یشکسته در اجزا یر شکل و طوقه هایی، تغیدگی، پوسی، زنگ زدگی، فرسودگیترک خوردگ

 استفاده نشوند. یگذار

ن یز شود. همچنیاز داخل آن تم یشود و هر نوع خاک، آب و زنگ زدگ ید بازرسینو( با یرهایتا یرها )حتیقبل از نصب درون همه تا -3

 رند.یخود قرار گ یدر جا ینگ هنگام نصب به خوبیر ینگ و اجزایز شده تا اوریتم ینگ از گل و الیموجود در ر یارهایش

ممکن تا حد  د وییه شده است استفاده نمایر توصید کننده تایر بوده و توسط تولینگ، فالنج، حلقه قفل و ... که مناسب همان نوع تایاز ر -4

 د.یینما یگر خوددارینگ با یکدیچند ر یاز جا به جا کردن اجزا

ه شده توسط یزان توصیشتر یا کمتر از میچ و مهره ها توسط یک تورک سنج سفت شوند تا بیمحور چرخ، پ یر رویپس از جا زدن تا -5

 سازنده دستگاه سفت نشوند.

 د.ینان حاصل کنینگ اطمیر یح همه اجزایگر از نصب صحیر و قبل از باد کردن یکبار دیبعد از نصب تا -6

س یز گرآن ا یاستفاده نشود و به جا یه نفتیقابل اشتعال و با پا یس و روغن هاینگ از گریر داخل ریهنگام جازدن تا یروانکار یبرا -7

 استفاده شود. یاهیه گیپا

 محافظت گردند. یو زنگ زدگ یدگید رنگ شده تا در برابر پوسینگ بایر یاجزا -8

ر یر باد تاجاد شده باعث باالرفتن فشایا یباال ید، دمایر نکنییا گرم کردن تا یر و بعد از آن اقدام به جوشکارین نصب تایح هرگز در -9

( یارته حریز شدن )تجزیرولیش از حد باال رود احتمال پیر بیتا یکه دما یر شود. درصورتیدن تایکه ممکن است باعث ترک یشده تا حد

 رود. یآن م از یر و انفجار ناشیتا

 

 ر:یپ( بادکردن تا 

 گر قرار داشته باشد.یات دیاز محل عمل ید جدا و در فاصله امنیر بایمحل بادکردن تا -1

 نان حاصلین قطعات اطمیح اید چک شوند تا از متناسب بودن، سالم بودن و نصب صحینگ بایر یاجزا یر تمامیقبل از باد کردن تا -2

 م.یکن

د با اندازه ین ابزارها باینگ )قفس و قاب محافظ( استفاده شود. ایاز پرتاب ر یریجلوگ یمنیا یاز ابزارهار حتما یدر هنگام باد کردن تا -3

به  رین باد کردن تاید در حیچ یک از پرسنل نباین هینگ را داشته باشد. همچنیاز پرتاب ر یناش یرویر متناسب بوده و تحمل نیتا

 از بدنش با قاب یا قفس در تماس قرار داشته باشد. یه داده یا قسمتیقفس تک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د یر باین موارد قبل از باد کردن تایرد. در ایگ ین صورت میماش یر پس از نصب روین، باد کردن تایسنگ یاز دستگاه ها یبرخ یبرا -4

 د.ییر نمایکردن تانگ را با تورک سنج مطابق استاندارد سفت نموده و سپس اقدام به باد یر یچ هایپ یتمام

باد کردن استفاده  یکه برا یلنگیستند. شینگ وجود دارد دور بایکه احتمال پرتاب ر یید از راستایه پرسنل بایر کلیدر زمان بادکردن تا -5

سنج د یک فشار یلنگ باین شیر ایوالو متصل شود. در مس یاز به نگهداشتن پرسنل بر رویره بوده و بدون نیگ ید دارایشود با  یم



 

 

 زان یچگاه از میر هیه شده باشد و نظارت شود که فشار باد تایفشرده تعب یر هوایبستن مس یر برایمجهز به رگالتور به همراه یک ش

 ه شده توسط کارخانه فراتر نرود.یتوص -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زات در یقرار داد که نفرات و تجه ینحون را به یر یا ماشید تایکه امکان استفاده از قفس یا قاب محافظ وجود نداشت، با یدر صورت -7

 نگ قرار نداشته باشند.یپرتاب ر یر احتمالیمس

ر به طور ید باد تاین صورت بایر ایخود نصب شده اند و در غ یدر جا ینگ به درستیر ید دقت شود که اجزایر باین باد کردن تایدر ح -8

 ر شود.یکردن تاح قطعات اقدام به باد یه شده و مجدداً پس از نصب صحیکامل تخل

با فشار باد کم یا بدون باد حرکت کرده باشد  یر مدتیر از حالت استاندارد خارج شده باشد مثال تاینگ یک تایت ریکه وضع یدر صورت -9

 رون پرتاب شوند.یخته شده و به بیر از هم گسیتا ین باد زدن اجزایرا ممکن است در حیشود. ز ید از باد کردن آن خودداریبا

 ر را حذف کرد.یتا یدن و پنچریتوان خطر ترک یط( میتوپر )در صورت مناسب بودن شرا یرهایده از تابا استفا -10

 

 ر:یتا ییات جا به جایث( عمل

ن آالت یو با کمک ماش یمیر به صورت تیتا ییات جا به جاید عملیاز بایاز وارد آمدن فشار به یک کارگر، در صورت ن یریجلوگ یبرا -1

 رد.یگر صورت گید

 ر استفاده شود.یتا ییژه جا به جایو یفتراک و دستگاه های، لیل سقفیپرسنل بهتر است از جرثق یکاهش مخاطرات برا یبرا -2

قه ینک محافظ، جلی، عیمنیل کاله ایاز قب یزات حفاظت شخصیه پرسنل ملزم به استفاده از تجهیر کلیمراحل کار کردن با تا یدر تمام -3

 باشند. یو ... م یمنیشبرنگ، کفش ا

 

 

 استفاده از تسمه های برزنتی با عرض زیاد ویژه حمل بار مناسب ترین روش است. -4

 استفاده از سیم بکسل، زنجیر، قالب و کابل در قسمت طوقه تایر اکیدا ممنوع است. -5

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  بعد از شیالت –باند کناری سمت راست -ن ذوب آهن اتوبا -هرستان فالورجانش-اصفهان: شرکت  آدرس

 03137476335-8:  شماره تماس

 09133171252تلفن همراه : 

 03137476509: فکس

   www.madanmachine.com : سایت شرکت  سآدر
  info@madanmachine.com ایمیل شرکت : 
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