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 آینه عقب 
 قطعات اصل ولوو 

وظیفه آینه عقب ارائه دید غیرمستقیم و مطابق با  

کوچک بودن اندازه    نی همچناست.    و مقررات  قوانین

 کند.آینه به دید مستقیم راننده کمک می

های بزرگی که راننده  آینه   –   2آینه عقب )کالس  

می  استفاده  سرش  پشت  اشیاء  دیدن  و  برای  کند، 

محدب با میدان دید باال( وضعیت  آینه    –   4کالس  

می نشان  راننده  به  را  خودرو  اطراف  و  دهد.  عقب 

-فرمان و چپ عالوه بر تفاوت بین خودروهای راست

با    ، در انواع گوناگون  4و    2های کالس  فرمان، آینه

برقی    شونده جمعو بدون سیستم گرمایش و سیستم  

نیز ممکن است رنگ    از آینه  ی موجود هستند. قسمت

 شده باشد. 

 

 مزایا  ها ویژگی

 ارتقاء ایمنی  • طراحی جدید به منظور ارائه میدان دید بهتر

 طراحی مستحکم 

)به   • آینه  عملکرد  از  اطمینان  و  باال  دوام 

 عنوان مثال طول عمر باال(

 کاهش زمان خرابی  •

آینه   انتخاب  کامل امکان  پک  قطعات    به صورت  یا 

 زاپاس

 ها هزینهکاهش  •

 خرابی  زمان کاهش •

 خرابی  زمان کاهش • طراحی با دوام 

 محیطی کاهش اثرات زیست • قابل بازیافت

 



 
 

 
2 

 

 

زهرایی  - ه اختصاصی توسط نمایندگی ولوو کازرونترجم                                    

 
WWW.Ztruck.ir 

 

 توضیحات فنی 

های اصل ولوو با هدف  افترمارکت موجود هستند. آینه   هایکامل و قطعات زاپاس در بازاربه صورت پک  ها  آینه

های اصل ولوو کیفیت و ایمنی خودرو را تضمین  اند. آینهعدم ایجاد اخالل در دید مستقیم راننده طراحی شده

شان تنظیم کنند.  توان آن را مطابق میلهای اصل ولوو بسیار آسان است و رانندگان میکنند. تنظیم آینهمی

شان  و نقل  کنند که موجب سهولت در حملفضای کوچکی را اشغال می ها هچنین به آسانی تا شده و  این آینه

 شود. کامیون می  با قطار و

های عقب خودرو و  میدان دید آینه برای رانندگان معمولی باید اطراف خودرو/بدنه، باالی خودرو/بدنه و چرخ

یعنی بخشی    –تریلی را نشان دهد و همچنین از قوانین و مقررات پیروی کند. لبه عمودی داخلی شیشه آینه  

  مناسبی های ایرودینامیکی  ها ویژگیت لبه آینه باشد. آینهباید به موازا  – شود  از تریلی که در آینه دیده می

اند  ای طراحی شدهکننده آن به گونهاند تا دچار لرزش نشوند. آینه و براکت نصبای طراحی شدهدارند و به گونه

تا از ورود گرد و غبار به کابین و شیشه آینه جلوگیری کرده و مصرف سوخت و صدای باد را کاهش دهند.  

 ها بسیار مناسب هستند.های اصل ولوو برای استفاده در کامیونآینه

 آزمایشات گسترده 

ای  گیرانه ولوو در معرض آزمایشات گستردهها به منظور اطمینان از پیروی از استانداردهای کیفی سختآینه

 گیرند. قرار می 

های آینه  ویژگی  در این آزمایش،  .تشود آزمایش گرد و خاک اس یکی از آزمایشاتی که بر روی آینه انجام می

شده بر روی  سازی وضعیت خودرو در جاده با استفاده از یک اسپری نصبدر برابر گرد و خاک از طریق شبیه

 شود. می تعیین شده خودرو و در یک تونل باد کنترل

شود )آزمایش طول عمر در  سازی میطول عمر آینه، وضعیت طول عمر آن در جاده شبیه  ارزیابیبه منظور  

ای  های جادهشود(. در این آزمایش خودرو در معرض لرزش ماه انجام می  6ساختمان آزمایشات ولوو به مدت  

از موتور قرار می و لرزش  از طول عمر خودرو شبیهای ناشی  آینه در مدت ده سال  سازی  هگیرد و وضعیت 

گرد  شود: درجا کارکردن موتور، تحرکات موتور، حرکت عقب می  بررسی شود. همچنین تاثیر موارد زیر نیز  می

های ناگهانی. تمام قطعات آینه  کیلومتر در ساعت، بادهای عرضی قوی و وزش   110ای تا  خودرو، سرعت جاده
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خوردگی و تغییرشکل قطعات آینه به هیچ  پس از طی آزمایشات ذکرشده باید سالم و آماده کار باشند. ترک

 وجه قابل قبول نیست.

 تفاوت 

 دوام و اطمینان از عملکرد 

توانند  ها میاند. این آینههای اصل ولوو با هدف استحکام و مقاومت باال در برابر شرایط شدید طراحی شدهآینه

آینه    تنظیم فراتر از سطح انتظارات مشتریان است.  بسیار  در برابر شرایط شدید مقاومت کرده و عملکردشان  

شود.  گیرد و هیچ تغییر خاصی در شکل یا عملکرد آن در طول زمان ایجاد نمیتر صورت میبه نرمی هرچه تمام

 کند. ها تقریبا ثابت است و تغییری نمیادههنگام رانندگی در انواع جنسبت به بدنه خودرو موقعیت آینه 

 هاسرویس/هزینه

به گونهآینه به مدت طوالنی ای طراحی شدهها  تا  باشند.  اند  به سرویس داشته  نیاز کمتری  و  تری کارکرده 

یابد. شیشه  پذیر است و اینگونه مدت زمان خرابی کاهش میقطعات به صورت کامل یا جزئی امکان  تعویض

. قطعات زاپاس آینه به منظور کاهش هزینه برای  نمودتوان در شش دقیقه یا کمتر تعویض  اصل را میهای  آینه

های اصل ولوو همچنین به صورت پک  محیطی موجود هستند. آینهمشتریان و همچنین کاهش اثرات زیست

 باشند.کامل نیز در دسترس می

 محیط زیست

کنندگان ما در زمینه  شود. تامین لید آینه در نظر گرفته میمحیط زیست همواره در تمام مراحل طراحی و تو 

کنند. شرکت  ای پیروی میگیرانهکاری سطح مواد از استانداردهای کیفی سختمواد مورد استفاده و پرداخت

که در    – دهد از مواد غیرمجاز در محصوالتش استفاده شود. قابلیت بازیافت مواد  ولوو به هیچ وجه اجازه نمی

در دسترس بودن مواد و سهولت در باز و بسته کردن قطعات برای    – انتخاب مواد مجاز برای ساخت تاثیر دارد  

 ولوو بسیار با اهمیت است.

 سرویس 

ها، ابزار و تجهیزات زیر ضروری  ها دارا بودن مهارتبه منظور تضمین کیفیت عملکرد و افزایش طول عمر آینه 

 است: 
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 و انجام صحیح و ایمن سرویس. 1های ولوو استفاده از اطالعات سرویس کامیونتوانایی  •

های ولوو برای تمام قطعات مورد نیاز سرویس به منظور انجام  استفاده از اطالعات سرویس کامیون •

و کاهش زمان خرابی.    ، عدم انتظار برای تحویل قطعات مورد نیاز ترین زمان ممکنتعمیرات و سرویس در کوتاه 

 باشند.نامه میتمام قطعات اصل ولوو دارای ضمانت

توانید از بهترین  دیده میهای آموزش توسط تکنیسین  های مجاز ولووبا استفاده از قطعات اصل ولوو در تعمیرگاه

 مند شوید. کیفیت خدمات، حداقل زمان خرابی و بهترین بازدهی بهره
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