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 مجاز شرکت ایران خودرو محترم ایندگی هاينم :به 

  سرعته دستی    6معرفی گیربکس :  موضوع 
  
  با سالم و احترام  
 ینتکیه بر دانش مهندسین و متخصصرساند شرکت ایران خودرو با بدینوسیله به اطالع نمایندگی هاي محترم می    

اي براي شرکت برخوردار هستند. براي مشتریان که از اهمیت ویژه ایرانی و در راستاي پاسخگویی و انتظارات
دستی نموده سرعته  6گیربکس آسایش و رفاه بیشتر عالقمندان و دوست داران خودرو، اقدام به طراحی و تولید 

  .است
، دنا پــالس دســتی و ...) بــا  207، محصوالت آتی خود را (رانا پالس ،  خودرو قصد دارد در همین راستا شرکت ایران

  سرعته دستی به بازار عرضه نماید . 6گیربکس 
دنده ششم در گیربکس جدید ایران خودرو وظیفه پایین نگه داشتن دور موتور را بــر عهــده دارد کــه 

      .شودوتور در دورهاي باال میمتعاقب آن موجب کاهش مصرف سوخت و کاهش فشار روي م
گیــري تــا  گیري مجدد می کند و هر چه بازه این دنده طــوالنی تــر باشــد شــتاب خودرو در هر دنده اقدام به شتاب

ماننــد  ،هاي باال بیشتر طول خواهد کشید اما در خودروهــایی بــا موتورهــاي ســبک و کــم حجــمرسیدن به سرعت
، 6تــا  1از دنــده  راننــدهگیري با تعداد دنــده بیشــتر افــزایش خواهــد داشــت و محصوالت ایران خودرو این شتاب

  .کرد لذا خودرو در مسیرهاي شهري هم پویاتر خواهد شددتري را تجربه خواهگیري سریعشتاب
 همچــون کــه بــردمی بهــره بیاژآمونــت ( میــزان صــدا ) مکــانیزم و کابلی دنده تعویض مکانیزم از گیربکس این

 خــروج احتمــال کــاهش و دنده دسته لرزش و خودرو کابین به انتقالی نویز کاهش هدف دنیا با روز هايگیربکس

 .است شده گرفته کار به دنده

و  ورودي هاي شفت در تغییرات به توانمی است شده انجام گیربکس داخلی در اجزاي که تغییراتی جمله از
 برنجی، جايه ب فوالدي یا آلومینیومی هايماهک دنده، انتخاب و تعویض مجموعه گیربکس، پوسته خروجی،

سامانه هماهنگ سینکرونایزرها ( و رسانی روغن مسیرهاي عقب، دنده رفتن جا جهت دنده در دسته تغییرات
 در خودرو سوخت توان به این موضوع اشاره نمود که مصرفاز دیگر مزایاي این گیربکس می. کرد اشاره )کننده

  .یافت کاهش خواهد توجهی قابل میزان به km/h 120 سرعت
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  ٥MTدر مقایسه با گیربکس  ٦MTنگاه کلی تغییرات گیربکس 

 

  

   :مزایا

  )6کاهش دور موتور (استفاده از دنده  لیباال به دل يکاهش مصرف سوخت به خصوص در سرعت ها ·

  مناسب تر دنده ها عیبا توجه به توز یو حس رانندگ تیفیبهبود ک ·

  شرانهیعمر پ شیافزا جهیباال و در نت يموتور در سرعت ها يکاهش فشار رو ·

 ایروز دن يهاي جدید و رقابت با خودروها يهم راستا شدن با تکنولوژ ·

  يمشتر تیرضا شیافزا ·

  


