معلومات
المنتج

معلومات حول نوابض تعليق !FUCHS carparts
تتمتع شركة  FUCHS carpartsبعقود من الخبرة في تطوير وتصنيع نوابض التعليق عالية الجودة.
فهي نوابض تعليق ُمصنعة من الكروم والسيليكون أو الكروم والفاناديوم عالي الجودة ألشهر الشركات الصانعة.
ويتم استخدام أحدث األساليب الصناعية بشكل حصري في تصنيع نوابض التعليق الخاصة بنا.
فمع استخدام أحدث آالت اللف ،التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر ،ومعدات المعالجة الحرارية باألشعة تحت الحمراء،
وآالت الجلخ التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر ،وآالت التركيب بالحرارة وباأللياف األوتوماتيكية بالكامل ،باإلضافة
إلى أحدث تقنيات الحماية من التآكل ،نضمن الجودة الثابتة لنوابض .FUCHS carparts

يُرجى مراعاة اإلرشادات التالية
حول تركيب أنواع النوابض المختلفة!

سمك األسالك) عن نوابض التعليق التي يتم تركيبها في
قد تختلف النوابض ال ُمصنعة لسوق قطع الغيار في التصميم (مثل الطول ،واالنحناءات ،و ُ
المصنع .عند استبدال زوج النوابض ،لن يؤثر ذلك على ارتفاع السيارة أو خاصية التعليق .وللحفاظ على سالمتكم وسالمة سيارتكم ،يجب تغيير
زوج النوابض معًا في كل مرة .فقد ي ؤثر فرق االرتفاع واالختالف في معدل انقباض النابض بشكل سلبي على سير السيارة .وعادةً ما يؤدي ذلك
إلى زيادة وقت الفرملة وسرعة تآكل اإلطارات .يجب أن يتم تركيب النوابض على يد عامل ُمدرب أو في ورشة معتمدة .في حالة استبدال نابض
واحد لكل محور ،فإننا نحتفظ بالحق في رفض الشكاوى المحتملة .ويُستثنى من ذلك عيوب الصناعة في النابض.

النابض القياسي
تتم اإلشارة بوضوح إلى الخصائص ذات الصلة للنوابض المقدمة .وإذا لم يكن االستخدام محددًا بشكل واضح (مثالً لسيارة رياضية) ،يصبح
االستخدام من أجل هذا الغرض مستبعدًا .إن أساس كل النوابض هو النابض القياسي.

معلومات
المنتج
النوابض المنحنية
(التحميل الجانبي أو نوابض على شكل حرف )C

من المهم معرفة طرف النابض المتجه ألعلى  -في اتجاه محمل حامل النابض  -والطرف المتجه ألسفل  -في اتجاه دعامة نابض المخ ّمد.
وعند التركيب ،من المهم وضع النوابض بالشكل الصحيح في منصات النوابض.
في حالة عدم تركيب النابض بالشكل الصحيح:
•
•
•
•

قد يتعرض حامل النابض للضرر
قد يتعرض النابض للتآكل بسبب قوس اإلطار
قد تكون السيارة أعلى من الالزم
قد يقل العمر االفتراضي لمخ ّمد الصدمات (الضغط الجانبي)

سنة
النوابض ال ُمصغّرة المح ّ
(نوابض الوزن الثقيل)

سنة ،المصنوعة من فوالذ زنبركي أسطواني (قطر السلك الثابت) ،بأن لها عُمر افتراضي
تتميز نوابض  FUCHS carpartsال ُمصغرة ال ُمح َّ
أطول بثالث مرات من النوابض المصغرة الكالسيكية ،ويتم تصنيعها من أسالك مخروطية ذات مقاطع متقاطعة مدببة (قطر السلك غير متسق).
سمك األسالك) .وال تؤثر
سنة لدينا ظاهريًا عن النوابض المصغرة المركبة في المصنع (بما في ذلك الطول ،واالنحناءات ،و ُ
تختلف النوابض المح ّ
تلك االختالفات على وظيفة النابض ،وال ارتفاع السيارة.

امسح ضوئيًا هنا للحصول

على المزيد من المعلومات واللغات!
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