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فْزست
 ًىبت لبثل تَخِ ساًٌذُ ًىبت هْن زه لیؼت تحَیل خَدسٍ خذٍل هَاسد وٌتشلی
 گبساًتی هَاسد خبسج اص ؿوَل گبساًتی هَاسد لغَ گبساًتی گبساًتی سًگ ػشٍیغ اٍلیِ ػشٍیغ ّبی ادٍاسی خذٍل لیؼت ػشٍیؼْبی ادٍاسی
 خذٍل لیؼت ػولیبت ػشٍیغ اٍلیِ ٍ ػشٍیغ ّبی ادٍاسی
 ثشگِ اًدبم ػشٍیغ اٍلیِ-
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ًکات قابل تَجِ راًٌذُ
ایي هتي پیؾ سٍ  ،ساٌّوبی ػشٍیغ اٍلیِ ٍ ػشٍیؼْبی ادٍاسی ٍ ؿشایظ اػتفبدُ اص گبساًتی هی ثبؿذ  ،لزا خْت ثْشُ هٌذی اص ایي خذهبت ثب دلت آى سا هغبلؼِ فشهبئیذ  .دس
كَست هفمَد ؿذى وبست گبساًتی وِ دس ٌّگبم تحَیل خَدسٍ دسیبفت گشدیذُ اػت  ،خَدسٍ اص ؿوَل گبساًتی خبسج هی ؿَد ٍ کارت الوثٌی صادر ًخَاّذ شذ.



وبست گبساًتی ثِ هٌضلِ ؿٌبػٌبهِ خَدسٍ ثَدُ ٍ ساًٌذُ هَظف اػت ٌّگبم هشاخؼِ ثِ ًوبیٌذگی آى سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ.



دس دٍسُ گبساًتی ساًٌذُ هَظف ٍ هتؼْذ ٍ هىلف هی ؿَد ثشای ّش ًَع ػشٍیغ حتی تؼَیض سٍغٌْب  ،فیلتشّب ٍ ػبیش تؼویشات  ،خضئی ٍ ولی فمظ ثِ ًوبیٌذگیْبی هدبص

هشاخؼِ ًوبیذ ،دس غیش ایٌلَست هبله ٍ داسًذُ خَدسٍ ثب سضبیت وبهل الشاس ٍ ارػبى ٍ لجَل هی وٌذ وِ خَدسٍ هَسد اؿبسُ ثِ ّیر ػٌَاى ؿبهل ؿشایظ ٍ همشسات گبساًتی
ًخَاّذ ثَد.



عجك هبدُ  14الضاهبت حمَق هـتشی ػیَة ًبؿی اص ػذم اًدبم خذهبت دٍسُ ای هغبثك ثب ؿشایظ هٌذسج دس وتبثسِ ساٌّوبی هلشف وٌٌذُ خَدسٍ دس ؿجىِ ًوبیٌذگی ّبی

هدبص ؿشوت ػشضِ وٌٌذُ خَدسٍ ،ثبػث خشٍج هدوَػِ ّبی هشتجظ خَدسٍ ثِ خذهت هَسد ًظش اص ؿشایظ تضویي هی گشدد.
تَجِ ً :گْذاؿتي وبست گبساًتی تَػظ ًوبیٌذگی تخلف هحؼَة هی گشدد ٍ وبست گبساًتی فمظ تب صهبًیىِ خَدسٍ دس ًوبیٌذگی خْت تؼویشات هتَلف اػت دس اختیبس
ًوبیٌذگی لشاس خَاّذ داؿت .

«ًکات هْن»
ًکتِ  :1دس كَست ًیبص ثِ اهذاد خبدُ ای ثب ًضدیىتشیي ًوبیٌذگی ٍ یب ثب اهَس هـتشیبى وِ ؿوبسُ توبع آى دس اًتْبی ایي فبیل دسج ؿذُ اػت توبع حبكل فشهبئیذ.
ًکتِ  :2توبهی ًوبیٌذگیْبی هدبص ؿشوت اسع خَدسٍ دیضل هلضم ثِ كذٍس فبوتَس ػیؼتوی اص عشیك ػیؼتن خبهغ ؿشوت خْت خَدسٍّبی گبساًتی ٍ غیش گبساًتی هی ثبؿٌذ ٍ
هـتشی تٌْب دس كَست دسیبفت فبوتَس ػیؼتوی  ،هدبص ثِ پشداخت ّضیٌِ هی ثبؿذ.
ًکتِ  : 3داغی لغؼبت غیشگبساًتی تؼَیض ؿذُ تَػظ ًوبیٌذگی  ،هتؼلك ثِ هبله خَدسٍ هی ثبؿذ ٍ دس ٌّگبم تحَیل خَدسٍ هی ثبیؼت ثِ هـتشی تحَیل ٍسػیذ دسیبفت ؿَد.
ًکتِ  : 4دس دٍسُ ضوبًت ً ،وبیٌذگی ّبی هدبص هَظف ثِ پزیشؽ ولیِ خَدسٍّبی تحت هؼئَلیت خَد هی ثبؿٌذ وِ دس ًتیدِ دسكَستیىِ ّشیه اص ًوبیٌذگی ّب ثِ ّش دلیل ،
اص پزیشؽ خَدسٍی ؿوب هوبًؼت ًوَدًذ  ،ػشیؼبً هَضَع سا ثِ اهَس هـتشیبى (ؿوبسُ دس اًتْبی فبیل ) دس هیبى ثگزاسیذ.
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چک لیست تحَیل خَدرٍ
 هَارد کٌترلی





کٌترل رٍغي هَتَر،گیرتکس،زیفراًسیل،کالچ

کٌترل تاک ٍ سیستن سَذت رساًی

کٌترل عولکرز ترهس زستی

کٌترل گریس تَپی چرذْا

کٌترل سیستن ترهس

کٌترل عولکرز سیستن گاز سَز

کٌترل عولکرز کَلر

کٌترل فرهاى ٍ رٍغي ّیسرٍلیک

کٌترل تاز چرخ ّا

کٌترل رًگ ذَزرٍ

کٌترل کشش تسوِ ّا

کٌترل چراغْای جلَ ٍ عقة

کٌترل سیستن تعَیض زًسُ ٍ زًسُ کوک

کٌترل آهپرّا،کلیسّا،ترف پاک کي

کٌترل ًشتی گاز CNG

کٌٌرل عالئن ّشسار زٌّسُ

کٌترل عولکرز سیستن صَتی

کٌترل هحکن تَزى پیچ چرذْا
مهر و امضاء اداره تحویل

گاراًتی

● دٍسُ گبساًتی ایي خَدسٍ دٍ ػبل اص تبسیخ تحَیل یب زْل ّضاس ویلَهتش وبسوشد ( ّشوذام وِ صٍدتش ثِ پبیبى ثشػذ ) هی ثبؿذ.
● لغؼبت تؼَیض ؿذُ گبساًتی(داغی لغؼبت) هتؼلك ثِ ؿشوت اسع خَدسٍ دیضل هی ثبؿذ.
● دٍسُ گبساًتی ثِ ّیر ٍخِ توذیذ ًوی گشدد.
● اخز ّش گًَِ ٍخِ اضبفی دس دٍسُ گبساًتی (ثِ خض ّضیٌِ لغؼبت هلشفی) اص عشف ًوبیٌذگی ّبی هدبص هوٌَع هی ثبؿذ.

تذکز  :پذیزش گاراًتی اس عزف ضزکت هٌَط بِ رعایت ٍاجزای کاهل هقزرات گاراًتی ٍ اًجام کلیِ سزٍیس ّا ٍ خذهات تعویزاتی در ًوایٌذگیْای هجاس
ضزکت هی باضذ .
ضزکت ارس خَدرٍ دیشل هَظف بِ تاهیي قغعات یذکی ٍخذهات تعویزاتی بِ صَرت ٍاراًتی بِ هذت  10سال اس سهاى تحَیل خَدرٍ بِ هطتزی هی باضذ.
*در ضزایظ ٍاراًتی قغعات خزیذاری ضذُ اس ضزکت بِ هذت  6هاُ یا  10000کیلَهتز ٍ خذهات هزبَط بِ آى  2هاُ یا  3000کیلَهتز هطوَل گاراًتی هی باضذ.
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تَجــِ :
هَارد خارج اس ضوَل گاراًتی
هَاسد صیش خبسج اص تؼْذات گبساًتی هی ثبؿذ :
 -1ػَالت ًبؿی اص فشػَدگی ٍ اػتْالن هتذاٍل خَدسٍ ّ ،ضیٌِ لغؼبت ٍ هَاد هلشفی اص خولِ اًَاع سٍغي ّب (هَتَس ،گیشثىغ  ،دیفشاًؼیل ٍ تشهض)  ،گشیغ ،
هبیؼبت خٌه وٌٌذُ ٍ اًَاع فیلتشّب ٍ ّوسٌیي لغؼبت اػتْالوی (اص خولِ لٌت تشهضّب ،تؼوِ ّب،كفحِ والذ ٍتیغِ ثشف پبن وي)
تبصزُ  :1هَاسد ریل  ،دس ثبالی ویلَهتشّب ٍ صهبًْبی هـخق ؿذُ  ،لغؼِ ،هلشفی هحؼَة هی ؿًَذ.
قغعِ

هذت سهاى  /کیلَهتز

كفحِ والذ ٍ ثبعشی

 20000کیلَهتز یا  12هاُ ّزکذام سٍدتز فزا رسذ

ضجظ كَت ،ثشف پبن وي ،تؼوِ ّب ،الهپْب ،ؿوغ
هَتَس ،لٌت تشهض
وشثي وٌیؼتش ٍ وبتبلیؼت وبًَستَس
حؼگش دٍم اوؼیظى
تبیش ّب-ویؼِ َّا

 10000کیلَهتز

حذاقل  18هاُ یا ّ 30شار کیلَهتز

حذالل هؼبدل ثب دٍساى ضوبًت خَدسٍ

تبصزُ  :2تؼَیض لغؼبت هلشفی ٍ لغؼبت اػتْالوی وِ ًبؿی اص ػیت هَخَد دس ّشیه اص هدوَػِ ّبی خَدسٍ ثبؿذ  ،ثشػْذُ ؿشوت ثَدُ ٍ هـوَل تضویي هی گشدد.
ّ -2ضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ػولیبت ػشٍیغ ٍ ًگْذاسی  ،تٌظیوبت هؼوَل ٍ تؼَیض سٍغي ٍ ّضیٌِ ٍ دػتوضد هَاسد لیذ ؿذُ دس ثٌذ . 1
 -3خؼبسات ًبؿی اص ثالیبی عجیؼی ( صلضلِ  ،ػیل  ، ).... ٍ ،تلبدفبت  ،خٌگ  ،ػشلت  ،آتؾ ػَصی  ،ؿَسؿْب ٍ تظبّشات .
ً -4لت ٍ اػتفبدُ اص لغؼبت غیش اػتبًذاسد ٍ غیش اكلی تَػظ هـتشی .
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تبصزُ:3
دس اثش هـبّذُ ّشگًَِ تلبدف ،ضشثِ ،ؿی تیض ٍ ثشًذٍُ ،خَد الػتیه ػبیی ثِ ػلت تٌظین ًجَدى خلَ ثٌذی ٍ هحَس ،ثبد تبیش ٍ ّوسٌیي خَسدگی آج تبیشّب ثیؾ اص ، %30
ؿشوت اسع خَدسٍ هغبثك ثب ؿشایظ ٍ ضَاثظ ؿشوت ّ ISQIیسگًَِ هؼئَلیتی دس لجبل گبساًتی تبسّب ًخَاّذ داؿت.
تبصزُ : 4
دسكَست اثش ػَختگی ثشسٍی كفحِ والذ ٍ دیؼه ؿشوت اسع خَدسٍ هغبثك ثب ٍ ضَاثظ ؿشوت ّ ISQIیسگًَِ هؼئَلیتی دس لجبل گبساًتی تبسّب ًخَاّذ داؿت.

« ّشــذار !»
هَارد لغَ گاراًتی
دسكَست ػذم تَخِ ثِ ّش یه اص هَاسد ریل گبساًتی خَدسٍ اثغبل هی گشدد.
 )1ػذم اًدبم سزٍیس اٍلیِ ٍ ّش یه اص سزٍیسْای ادٍاری دسج ؿذُ دس وبست گبساًتی .
 )2استفادُ اس قغعات هتفزقِ وِ تَػظ اؿخبف حمیمی ٍ حمَلی ثبلث ػشضِ ٍ هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد .
 )3ػْل اًگبسی ٍ ػذم اًدبم هَاسد روش ؿذُ دس دفتشزِ ساٌّوب دس كَستیىِ هَخت ثشٍص ًمق فٌی دس خَدسٍ گشدد .
 )4حول ثبس ثیؾ اص اػتبًذاسد هـخق ؿذُ .
 )5ایجاد ّز ًَع تغییز در ساختار خَدرٍ هبًٌذ تغییش عَل ؿبػی  ،تغییش استفبع خَدسٍ  ،افضایؾ یب وبّؾ الیِ ّبی فٌش ٍ اضبفِ ًوَدى ثبن ػَخت ٍ یب ّشًَع تغییش
خضئی ٍ ولی .
ّ )6زگًَِ دستکاری در سیستن کیلَهتز ضوار خَدرٍ ٍ ّش یه اص لغؼبت دیگش خَدسٍ .
 )7اػتفبدُ اص ػَخت ٍ سٍاًىبسّبی هلشفی(اًَاع سٍغٌْب ٍ  )...غیش اػتبًذاسد (ًَع سٍاًىبسّبی هلشفی ثبیذ هغبثك ثب لیؼت پیَػت ایي دفتشزِ ثبؿذ) .

 )8هشاخؼِ خْت ّش ًَع ػشٍیغ  ،تؼویشات خضئی ٍ ولی ثِ تؼویشگبّْبی هتفشلِ ثِ غیش اص ًوبیٌذگیْبی سػوی ؿشوت .
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ً )9لت ّش ًَع لغؼِ ٍ یب تدْیضات اضبفی ( .ثشای ًوًَِ ًلت پشٍطوتَس ٍ ٍیٌر وِ هَخت اختالل دس ثشق خَدسٍ هی گشدد).
 )10حزف ّش ًَع لغؼِ ٍ یب تدْیضات اص خَدسٍ (.ثشای ًوًَِ حزف ػپش فبثشیه ٍ ًلت ػپش غیش اػتبًذاس وِ هَخت اختالل دس ایش ثگ ّب هی گشدد).
ً )11لت ّش ًَع وبسثشی غیش اػتبًذاسد ٍ تبئیذ ًـذُ اص عشف ؿشوت .
 )12اػتفبدُ اص خَدسٍ دس ؿشایظ ػخت آفشٍد ٍ هؼبثمبت خبسج اص خبدُ

گاراًتی رًگ
سًگ خَدسٍّبی تَلیذی ایي ؿشوت دس ؿشایظ ریل ثِ هذت  36هبُ پغ اص تحَیل خَدسٍ گبساًتی هی ثبؿٌذ ثِ ؿشط ایٌىِ هبله حذاوثش ظشف  15سٍص پغ اص سٍیت
ًمق دس سًگ خَدسٍ  ،هَضَع سا ثِ ّش یه اص ًوبیٌذگی ّبی هدبص گضاسؽ ًوبیذ .
ضزایظ گاراًتی رًگ :
* صًگ صدگی دس الیِ ثیشٍى وبثیي ساًٌذُ
* پَػتِ ٍ عجلِ ؿذى سًگ الیِ ثیشًٍی وبثیي ساًٌذُ
* تشن خَسدگی سًگ الیِ ثیشًٍی وبثیي ساًٌذُ
* ولیِ ػیَة ًبؿی اص ایشاد ػبختبسی سًگ
هَاردی کِ ضاهل گاراًتی رًگ ًوی باضذ :
* ثخؾ ّبیی اص ثذًِ وِ ثشاثش تلبدف تحت تؼویش لشاس گشفتِ ثبؿذ.
* آػیت ّبی ًبؿی اص ثشخَسد ػٌگ ٍ ؿي .
* ثخؾ ّبیی اص ثذًِ وِ دس اثش سیضؽ ؿیشُ دسختبى ٍ فضَالت پشًذگبى یب لشاس داؿتي دس هحیظ ّبیی ثب اتوؼفش آلَدُ آػیت دیذُ ثبؿذ.
* لؼوتْبیی وِ سًگ آى خشاؽ ثشداؿتِ  ،وٌذُ ؿذُ ٍ یب ػذم هشالجت كحیح اص خَدسٍ ٍ ّوسٌیي ًلت ّش ًَع لغؼِ ای وِ ثبػث ایدبد ایشاد ؿذُ ثبؿذ.
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سزٍیس اٍلیِ
● ساًٌذُ هَظف اػت دسوبسوشدّبی  1000تب  2000ویلَهتش ٍ یب حذاوثش یىوبُ پغ اص تحَیل خَدسٍ خْت اًدبم ػشٍیغ اٍلیِ ثِ یىی اص ًوبیٌذگیْبی هدبص اسع
خَدسٍ دیضل هشاخؼِ ًوبیذ.
● ػذم هشاخؼِ دس صهبى ٍ ویلَهتش همشس فَق خْت ػشٍیغ اٍلیِ هَخت اثغبل گبساًتی خَدسٍ هی گشدد.
● ّضیٌِ خذهبت ػشٍیغ اٍلیِ ثِ خض ّضیٌِ سٍغٌْبی هلشفی ٍ ػبیش لغؼبت هلشفی ،سایگبى هی ثبؿذ.
● ػولیبت هشثَط ثِ ػشٍیغ اٍلیِ دس خذٍل ػولیبت ػشٍیغ اٍلیِ  ،هـخق ؿذُ اػت ٍ ًوبیٌذگی هدبص ،هىلف ثِ اًدبم ولیِ ػولیبتْبی یبد ؿذُ هی ثبؿذ.
پس اس اًجام سزٍیس اٍلیِ بخص اًجام سزٍیس اٍلیِ تَسظ ًوایٌذگی هْز ٍ اهضاء ضذُ ٍ تَسظ هطتزی تائیذگزدد
گزدد.
ًوبیٌذگی هىلف اػت ضوي پزیشؽ خَدسٍ ثشای ػشٍیغ اٍلیِ هـخلبت وبهل خَدسٍ ٍ ویلَهتش ٍ تبسیخ هشاخؼِ سا دس ػیؼتن خبهغ ؿشوت ثجت ًوبیذ.
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راًٌسُ هَظف است زر تازُ  500کیلَهتر کوتر یا تیشتر از فَاصل شکر شسُ  ،جْت اًجام سرٍیسْای ازٍاری تِ ًوایٌسگی ّای هجاز ارس ذَزرٍ هراجعِ ًوایس.

ؿشوت اسع خَدسٍ دیضل
جذٍل لیست عولیات سرٍیس اٍلیِ
شرح عولیات

ردیف

1

کٌترل فیلتر رٍغي ٍ رٍغي هَتَر

2

تعَیض فیلتر رٍغي ٍ رٍغي هَتَر زر صَرت ًیاز

3

کٌترل سیستن ٍرٍزی َّا از قثیل پَستِ  ،فیلتر ٍ ذرطَهی َّاکش

4

تعَیض فیلتر َّا زر صَرت غیر قاتل استفازُ تَزى

5

کٌترل رٍغي گیرتکس

7

کٌترل رٍغي زیفراًسیل

10

کَرس کالچ  ،کشش آى ٍ هکاًیسم تعَیض زًسُ

11

تاززیس عولکرز پوپ کالچ پاییي

12

تررسی سیستن ترهس  ،پسال  ،هکاًیسم ّای هرتَطِ

13

پوپ ّیسرٍلیک  ،جعثِ فرهاى ٍ ًشتی آى

14

گارزاى ٍ تررسی لقی چْار شاذِ

15

تررسی فٌر ّا ٍ کرپی ّا

16

تررسی ذَرزگی الستیکْا ٍ سیثکْای اکسل جلَ

17

تررسی ٍ رگالش تسوِ ّا

10
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19

سیستن ذٌک کاری هَتَر ٍکٌترل هیساى ضسید هَجَز

20

کٌترل هقسار رٍغي هرسى ّای ّیسرٍلیک ترهس ٍ کالچ

21

کٌترل عولکرز زٍرتیي عقة ٍ سیستن رّیاب ذَزرٍ

22

کٌترل هیساى تَزى فرهاى تا زستگاُ

23

کٌترل عولکرز زًسُ ّای کوک

24

کٌترل کاتیي راًٌسُ (لَالی زرب ّا  ،قفل زرب ّا  ،رٍ زری ّا  ،شیشِ ّا ٍ شیشِ تاالتر ّا ٍ پایِ کاتیي)

25

کٌترل زستِ هَتَر ٍ رام ّا

26

کٌترل گریس ذَرّای هیل گارزاى از ًظر هیساى گریس ٍ لقی ّسارذار آى

27

کٌترل تجْیسات شاسی ٍ جعثِ فیَز

28

کٌترل عولکرز سیستن پرش ذَزرٍ

29

کٌترل ریٌگ چرذْا

30

کٌترل زاپاس تٌس
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سزٍیس اٍلیِ
ًَع خَدرٍ :

هذل خَدرٍ :

هذل :

ضوارُ ضاسی :

رًگ هحصَل :

پالک ضْزباًی :

ضوارُ هَتَر :

ًام هالک :

تاریخ ضزٍع گاراًتی :
ًوبیٌذگی . . . . . . . . . . . . . .
.
ایٌدبًت . . . . . . . . . . . . . . .هبله خَدسٍی . . . . . . . . . . . . .ثِ هـخلبت فَق  ،اًدبم ػشٍیغ اٍلیِ سایگبى تَػظ
اػتبى  . . . . . . . . . . . . . . :ؿْش  . . . . . . . . . . . . . . :ثب وذ  . . . . . . . . . . . . . . . .دس تبسیخ

اهضاء هشتری

/

/

سا تبئیذ ًوَدُ ٍ سضبیت وبهل داسم .

هْر ٍ اهضاء ًوایٌسگی

● ًوبیٌذگی هىلف اػت ضوي پزیشؽ خَدسٍ ثشای ػشٍیغ اٍلیِ هـخلبت وبهل خَدسٍ ٍ ویلَهتش ٍ تبسیخ هشاخؼِ سا دس ػیؼتن خبهغ ضزکت ثبت ًوایذ.

16

ؿشوت اسع خَدسٍ دیضل
***  :عاهلیت تعویزاتی  :هجاس بِ اًجام خذهات گاراًتی ًوی باضذ.



ػبػت وبس ولیِ ًوبیٌذگی ّبی ؿشوت اسع خَدسٍ دیضل دس ًَثت كجح اص ػبػت  8لغبیت ًَ ٍ 13ثت ػلش  14:30لغبیت  18هی ثبؿذ.



ػبػت وبس سٍصّبی پٌح ؿٌجِ اص ػبػت  8كجح لغبیت  13:30هی ثبؿذ.
تعویرگاُ هرکسی :
ٍاحذ اهَر هشتریاى ٍ ًوایٌذگاى
آدرس  :تْراى ،بسرگراُ فتح  ،فتح ،27کذ پستی 1397815511 :
تلفي )021(66819967 :

فکس )021(66819969 :

تلفي صذای هشتری  )021(48019 :داخلی 330-331
کارخاًِ ارس خَدرٍ دیسل :
آدرس  :آرربایجاى شرقی  ،جلفا  ،هٌطقِ آزاد ارس  ،گرٍُ صٌعتی آهیکَ
صذای هشتری )0492(-3030222 :
آدرس سایت ایٌترًتی www.amicoir.com :
پست الکترًٍیکی info@amicoir.com :
ساهاًِ پیام کَتاُ ( )SMS

ضوارُ 3000141401 :
ضزکت ارس خَدرٍ دیشل (آهیکَ)

هرکس اهذاد سیار

ضوارُ 021-45741:
ضزکت ارس خَدرٍ دیشل (آهیکَ)

