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را خنک   یک قطعه بسیار کارآمد در خودرو می باشد که می تواند موتور شما پمپ واتر

نگه دارد. با توجه به اهمیت عملکرد این بخش الزم است تا همواره از نوع مناسب و  

صحیح آن در اتومبیل خود استفاده نمایید.اگر به صحت عملکرد واتر پمپ در ماشین خود  

دقت ننمایید، موجب می شود تا موتور ماشین شما آسیب جدی دیده و هزینه زیادی بابت  

 .یدتمدید پرداخت نمای

قصد داریم بررسی نماییم که چگونه یک واتر   اینترنتی خرید راهنمای از همین رو در این 

 .پمپ خوب برای ماشین خود خریداری نماییم 

 انواع واتر پمپ 

واتر پمپ یکی از بخش های مهم در ماشین محسوب می شود که آب را درون سیلندر به  

 .ر می آورد تا بخش های مختلف آن خنک شوندحرکت د

این قسمت در ماشین های مختلف بر اساس مدل آنها می تواند شکل و ظاهر متفاوتی داشته  

 .باشد. اما تهیه واتر پمپ خوب موجب می شود تا موتور آسیب نبیند

 واتر پمپ ماشین 

موتور را بر    واتر پمپ یکی از بخش های مهم ماشین می باشد که وظیفه خنک کنندگی

 .عهده دارد

فصل درون   4در نظر داشته باشید که برای محافظت از این قسمت الزم است تا به صورت 

موتور از ضد یخ استفاده نمایید. در غیر این صورت ممکن است که رسوبات آب، باعث 

 .سوراخ شدن سیلندر شود

 خرید واتر پمپ 

تا موارد متفاوت دیگری را نیز در نظر   در زمان خرید واتر پمپ عالوه بر قیمت الزم است

 .بگیرید. به طور مثال کیفیت جنس از اهمیت باالیی برخوردار می باشد
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امروزه جنس های متفرقه در بازار زیاد می باشند. اما بهترین موارد، گزینه هایی هستند که  

 .دارای ضمانت اصالت کاال می باشند

 بهترین واتر پمپ پراید

ید که پراید یکی از ماشین ها پرطرفدار در بازار می باشد. از همین رو  در نظر داشته باش

 .برای تهیه واتر پمپ آن باید دقت نمود تا سیستم خنک کننده به خوبی عمل نماید

در غیر این صورت ماشین شما در ترافیک سریع جوش می آورد. واتر پمپ می تواند دما  

 .درجه تنظیم نماید 92تا   75را بین 

 2تیپ   206واتر پمپ  بهترین

هیچگاه اجازه ندهید تا دمای موتور باال رود. از   206در ماشین های برند پژو و مخصوصا 

 .همین رو واتر پمپ عالی با کارکرد خوب تهیه نمایید

در بازار برندهای مختلفی واتر پمپ های خوب ارائه می دهند اما بهتر است تا از برندی  

رانتی می باشد. در این صورت در مواقع خرابی پاسخگو  خریداری نمایید که دارای گا

 .خواهند بود

 206قیمت واتر پمپ 

با توجه به اینکه برندهای مختلفی در بازار حضور دارند و کیفیت لوازم آنها نیز متفاوت  

است، از همین رو گاها قیمت های مختلفی را نیز در زمان خرید واتر پمپ مشاهده می  

 .نماییم

ه این قطعه الزم است تا حتما با تعمیرکار مشورت گردد. زیرا آنها از میزان  در زمان تهی 

 .برگشتی و خرابی هر قطعه اطالع دارند
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 قیمت واتر پمپ ساینا 

ماشین های مختلفی که در بازار وجود دارند، از واتر پمپ های متفاوتی نیز استفاده می  

 .نمایند. برخی از این موارد گران تر و برخی دیگر ارزان تر می باشند

میلیون    1سایتا جزو ماشین هایی می باشد که واتر پمپ آن داخل بازار دارای قیمت کمتر از 

 .که به برند ارائه دهنده واتر پمپ نیز دقت داشته باشیدتومان می باشد البته مهم است 

 405بهترین واتر پمپ پژو 

در زمان تهیه واتر پمپ باید دقت داشته باشید که در بازار دو نوع واتر پمپ وجود دارد.  

 .برخی از آنها دست دوم می باشند که قیمت کمتری دارند

  500مت این موارد بیشتر و در حدود  اما گروهی دیگر دارای برگه اصالت کاال هستند. قی 

 .شرکت تولیدکننده نیز وابسته می باشد  هزار تومان می باشد. البته به برند

 405عالئم خرابی واتر پمپ پژو 

اگر واتر پمپ خراب شود، نیاز است تا ابتدا میزان آب داخل موتور   405در ماشین های 

از بخش کنار سرنشینان بود، حتما باید   بررسی گردد. اگر میزان آب آن کم شده بود و نشتی

 .از سالمت واتر پمپ اطمینان حاصل کرد

یکی از عالئم خرابی واتر پمپ جوش آوردن سریع ماشین مخصوصا در ترافیک می باشد. 

 .برای بررسی واتر پمپ نیز باید از تعمیرکاران مجرب کمک بگیرید

 405زمان تعویض واتر پمپ پژو 

استفاده آب معمولی درون موتور خودرو باعث پوسیدگی و سوراخ توجه داشته باشید که 

 .شدن آن می شود. از همین رو همواره باید از ضد یخ بهره ببرید

با در نظر گرفتن این موضوع، هر زمان که ماشین جوش آورد یا آب موتور آن کم شد،  

 .الزم است تا میزان آب و سالمت واتر پمپ بررسی شود
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 هوا فیلتر خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 قیمت واتر پمپ ریو 

می باشد که واتر پمپ  واتر پمپ ها دارای قیمت متفاوتی می باشند. ریو جزو ماشین هایی  

 .هزار تومان می توانید تهیه نمایید 600آن را با حداقل هزینه 

البته باید دقت داشته باشید که این بخش نیاز به بازبینی مستمر دارد. لذا اگر ماشین جوش  

 .آورد یا صدای ویز ویز از آن شنیده شد، الزم است تا حتما مورد بررسی قرار گیرد

 ین واتر پمپ راهنمای خرید آنال

اگر قصد خرید واتر پمپ را داید الزم است که به این موضوع توجه نمایید، سیستم خنک  

 .کنندگی ماشین دارای بخش های مختلف از جمله ترموستات، رادیاتور، شمع و … است

همه این موارد با یکدیگر کمک می نمایند تا دمای موتور را کم نمایند تا به آن آسیبی وارد 

 .نشود

ما شاید برای شما نیز این سوال به وجود آید که عالئم خرابی واتر پمپ چیست؟ از همین  ا

رو زمانی که شما هر یک از موارد زیر را مشاهده نمودید می بایست به فکر تعویض قطعه  

 .معیوب باشید

 عالئم زمان تعویض انواع واتر پمپ را بشناسید 

 نشتی در بخش جلویی خودرو •

گاها زنگ زدن یا خورده شدن موجب می شود تا پمپ آب، هوای خنک را به بیرون نشت  

دهد. در این وضعیت غالبا یک صدای وز وز شنیده می شود که نشان دهنده شل شدن یا  

 .سوراخ شدن واتر پمپ است
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 داغ شدن زیاد آب •

زم است تا وضعیت  اگر احیانا مشاهده نمودید که آمپر آب ماشین تا حد زیادی باال می رود ال

 .واتر پمپ را بررسی نمایید

 مشاهده بخار آب  •

در این حالت به محض اینکه کاپوت ماشین را باز می نمایید از بخش جلوی آن بخار آب  

 .بلند می شود لذا این مورد باید سریعا بررسی و پیگیری شود

 خودرو  فنر خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت واتر پمپ 

تا از راهنمای خرید  اگر قصد خرید اینترنتی یک واتر پمپ را دارید، توصیه می شود 

 .اینترنتی زیر برای این مورد استفاده نمایید

 به جنس واتر پمپ خود دقت نمایی  •

واتر پمپ هایی که امروزه در بازار وجود دارند می توانند به صورت شرکتی توسط  

 .نمایندگی ها و شرکت های اصلی ارائه شوند یا اینکه به صورت متفرقه باشند

ورت اصل هستند، گزینه بهتری می باشند زیرا طول عمر بیشتری  طبیعتا مواردی که به ص

دارند. از همین رو در زمان خرید دقت نمایید که از فروشگاه های معتبر و اصل خرید خود  

 .را انجام دهید

 به قیمت واتر پمپ توجه داشته باشید •

در حال حاضر دو نوع واتر پمپ در بازار وجود دارد. برخی از آنها به صورت کارکرده  

 .و دسته دوم هستند که اغلب قیمت کمتری دارند و برخی دیگر به صورت نو هستند

قطعا موارد نو انتخاب بهتری هستند. البته همیشه جنس گران به معنا کیفیت باال تر نیست.  

 .جناس نو و اصل استفاده نماییداما توصیه می شود تا از ا

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%81%d9%86%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
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 در زمان خرید واتر پمپ حتما با تعمیرکار خود مشورت نمایید  •

امروزه مدل های متفاوتی از این محصول در بازار وجود دارند که گاها در زمان خرید می  

 .توانند باعث سردرگمی شما شوند

بهترین گزینه را بتوانید  از همین رو توصیه می گردد تا با تعمیرکار خود مشورت نمایید تا  

 .خریداری کنید. مدل پمپ نیز عموما توسط نوع ماشین مشخص می شود

 :واتر پمپ شما باید دارای ضمانت و خدمات پس از فروش باشد •

اگر قصد خرید این محصول را دارید، الزم است تا حتما به سراغ برندها و مدل هایی بروید  

 .هستند که دارای گارانتی و ضمانت پس از فروش

در این شرایط، چنانچه پس از نصب، مشکلی مشاهده گردید، می توانید سریعا آن را 

 .پیگیری کرده و برطرف سازید

 چگونه می توان از واتر پمپ مراقبت نمود؟ 

همواره باید در نظر داشته باشید که قیمت واتر پمپ به نسبت سایر قطعات خودرو گران می  

جلوگیری از انجام این هزینه، در نظر داشتن اموری است که  باشد از همین رو بهترین راه 

موجب شوند طول عمر واتر پمپ افزایش یابد. در همین راستا می توانید از توصیه های 

 :زیر بهره ببرید

سعی کنید داخل رادیاتور و سیستم خنک کننده ماشین خود در فصل سرد از ضد  .1

 .به قطعات ماشین آسیب وارد ننمایند یخ استفاده نمایید تا آب سرد و دمای پایین  

همواره باید از آب رادیاتورهای مرغوب به همراه ضد یخ استفاده نمایید تا این   .2

موارد باعث خورده شدن قطعات نشوند. در غیر این صورت احتمال این مورد  

وجود دارد که آب رادیاتور نامرغوب پمپ شما را سوراخ کرده و آب اضافی را  

هد. البته باید در نظر داشته باشید که سر اغلب پمپ ها دارای به بیرون نشت د



  

    

 

7 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  بادوام و باکیفیت پمپ واتر مدل 30

واشرهای متفاوتی است که مانع سرریز آب می شوند. از همین رو مواردی را 

 .انتخاب نمایید که دارای این واشرها باشند

هیچ زمانی نگذارید تا دمای آب خودروی شما بیش از اندازه افزایش یابد. اگر  .3

، باعث می شود تا رسوب و پره های پمپ از بین روند و  دمای بسیار باال رود

مقاومت خود را از دست دهند. از همین رو کیفیت خروجی کار واتر پمپ کاهش  

 .می یابد

 جمع بندی 

با توجه به مواردی که در باال بیان شد، می توان متوجه گردید که خرید یک محصول خوب  

شود که برای تهیه این مورد دقت الزم   بسیار مهم و حساس است. از همین رو توصیه می

 .را به خرج دهید

قطعا در زمان خرید این قطعه با قیمت ها و مدل های متفاوتی روبرو می شوید اما همواره 

 .تالش نمایید تا از فروشگاه های معتبر خریداری نمایید که کیفیت اجناس آنها تایید شده است

دقت نمایید که اجناس ارزان به معنای کیفیت باال نیستند از همین رو مواردی را خریداری  

 .کنید که دارای ضمانت بوده و اصل بودن آنها تضمین شده است

عمر یک پمپ با توجه به نحوه مراقبت و نگهداری از ماشین و همچنین مدل و شرکت  

ایید که یک پمپ خوب و گران قیمت به  سازنده می تواند متفاوت باشد لذا نباید تصور نم

 .صورت مادام العمر کار کند

در این مقاله تالش شد تا برخی از نکات مهم در زمان خرید این محصول شرح داده شود تا  

دچار چالش نشوید اما همواره در نظر داشته باشید که قبل از خرید   اینترنتی  خرید در زمان

بهتر است تا با مکانیک خود نیز در این خصوص مشورت نمایید تا بهترین مدل با کمترین  

 .احتمال خرابی را تهیه نمایید
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