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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :اﮔﺮ باموﺳﻮار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ،
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
بامو ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  APIدرجﺷﺪه
روی ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب زد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﯾﮏ ﻫﺸﺪار ﺟﺪی
ﺑــﻪ باموﺳﻮارﻫــﺎ؛ ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽﻫــﺎ ﺑــﺮای اﻧﺘﺨــﺎب روﻏﻦﻣﻮﺗــﻮر از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! اﮔﺮ باموﺳﻮار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی بامو ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 APIدرجﺷﺪه روی ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب زد و ﺑﺎﯾﺪ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ
ﺧﻮدروﻫﺎی بامو روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

 LONG LIFE.1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎص روﻏﻦﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی بامو
اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮑﺎن بامو ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮدروﯾﯽ ﺳﺮﺣﺎل و ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭙﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه از
روﻏﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻﻧﮓﻻﯾﻒ را ﭘﺎس ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮاﮐﻪ بامو ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد روی وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺧﺎص ﯾﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  APIﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺪارد و ﻫﺮ روﻏﻦﻣﻮﺗﻮری ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر بامو از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻﻧﮓﻻﯾﻒ را ﺑﺮای
روﻏﻦﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ  LLﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪه اﺳﺖ از  LL98ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ ﮔﺬر از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 04،1201،01FE،و  14ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 17رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮدروﻫﺎی بامو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻻﻧﮓﻻﯾﻒ را ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.2ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روﻏﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ
ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی بامو را در اﯾﺮان ﯾﺎ
ـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ـﺪ ﺑـ
ـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـ
ـﺪ .آﯾـ
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﻏﻦﻫﺎی ﻻﻧﮓﻻﯾﻒ ﯾﻌﻨﯽ  17را درون ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮد
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮔﻮﮔﺮد در ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ بامو ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﮔﯿﺮﯾﺲ ﺷﺪن روﻏﻦ در ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺮان ﮐﻪ از روﻏﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻﻧﮓﻻﯾﻒ  04و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر اﺷﺘﺒﺎه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻧﺪارد.
.3اﺷﺘﺒﺎه آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺮاغ ﻧﻮﯾﺪ ﭘﺮﺗﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﭘﺮﺷﯿﺎﺧﻮدرو ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی بامو در اﯾﺮان رﻓﺘﯿﻢ.
ﻣﺎدر از ﺳﺎل  2007ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻﻧﮓﻻﯾﻒ  01ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  2007اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد  04را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﻏﻦﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دﭼﺎر ﮔﯿﺮﯾﺲﺷﺪن
روﻏﻦ در ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﻼم ﮔﺰارش ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ،بامو ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  LL01را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روﻏﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﮔﯿﺮﯾﺲ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻓﻨـﯽ بامو در اﯾـﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦﻫﺎی
ﺗﻤﺎمﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪﻫﺎی  5W30و ﺣﺘﯽ  0W20ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ
ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮان و اﯾﺮاﻧﻮل روﻏﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  APIرا
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎ در ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
بامو ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒـﺎه اﺳـﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﺴـﺎرات ﺟﺒﺮانﻧـﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑـﻪ
ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو وارد ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻﻧﮓﻻﯾﻒ بامو را
ﻧﺪارﻧﺪ.
4.4روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ بامو در اﯾﺮان
اﮔﺮﭼﻪ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب روﻏﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی بامو ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﯿﻦ 4ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ روﻏﻦﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻻﻧﮓﻻﯾﻒ 01ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی بامو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﮔﯿﺮﯾﺲ ﺷﺪن ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ 4ﺑﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ادﯾﻨﻮل ،ﮐﺎﺳﺘﺮول ،ﻓﻮﮐﺲ و ﺗﻮﺗﺎل ،روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر  01ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﺑﺎزار
اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه بامو در اﯾﺮان روﻏﻦﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ادﯾﻨﻮل  01را ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﮐﺎﺳﺘﺮول ﭘﺮوﻓﺸﻨﺎل اج ،ﻓﻮﮐﺲ ﺳﻮﭘﺮﺗﺎﯾﺘﻦ و ﺗﻮﺗﺎل  INEO MC3از دﯾﮕﺮ
روﻏﻦﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
بامو روی ﻗﻮﻃﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﯽدردﺳﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ـﺖ
ـﺪه اﺳـ
ـﺎﻋﺚ ﺷـ
ـﺎﻧﻪ ﺑـ
ـﻪ ﺧﺎورﻣﯿـ
ـﺎی ﻣﻨﻄﻘـ
ـﺮ ﮐﺸﻮرﻫـ
ـﺮان و دﯾﮕـ
در اﯾـ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎی بامو در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد روﻏﻦ در ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ

ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و باموﺳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ 5ﻫﺰارﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﮏﺑﺎر
روﻏﻦﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﺧﻮد را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ.
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