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BREAK EXPERT

Cooperation with Japan
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در باره ما
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شرکت ” آفاق خودرو موتور “، با نام قدیم “آفاق مزدا” در سال 1376 فعالیت 

خود را در بازار قطعات خودرو در شهر تهران با تامین قطعات خودروهاي مزدا 

براي مشتریان آغاز نمود و براي سا لهاي متمادي به کسب تجربه در این زمینه 

پرداخت.

شـرکت آفـاق خودرو مـوتــور با توجه بــه رسالت و رویکــرد خود از سال 1390   

اقدام به معرفی برند اختصاصی  AKMOTOR   در زمین هي قطعات خودروهاي 

سواري نمود و اکنون محصوالت “الیگ” را براي هموطنان به ارمغان آورده است.



چشم انداز 

شرکت آفاق خودرو موتور با هدف ایجاد مطلوبیت حداکثري در کیفیــت و قیمت 

همواره در تالش است تا در کشور عزیزمان ایران  ،به شــــرکتی ارزش آفـــرین 

صاحب برند و مشتري مداردر حــوزه واردات  ، تولیــد و عرضه قطعات یـــدکـــی 

خودرو تبدیل گردد . 

این شرکت در سال هاي متمادي فعالیت خود ، همواره به دنبال برتــرین تولیــد

کنندگان قطعات یدکی                                   بوده است . 

ماموریت این شرکت توسعه بازرهاي خود گسترش شبکــــه فروش در سـراسـر 

ایران و همچنین تامین و توزیع کلیه قطعات یدکی خودروهاي ژاپنی با شنـاسایی

تامین کننــدگان مطمئن و صــــاحب برند به همراه نیـــروي انسانی و پشتــــوانه 

مالی قوي میباشد . 
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در حال حاضــر تمرکز ما  ، فعالیت بر روي محصوالت با تکنولوژي سبـز می باشد . 



نحوه پیشرفت و گسترش 

الیگ از شروع تا اکنون :

1374 تاسیس با نام افاق مزدا 

1376 تغییر نام به افاق خودرو موتور

 سال 2002 ثبت همکاري با الیگ ژاپن

 سال 2014 دریافت گواهی نامه متریال استفاده شده در لنت ترمز الیگ 

 2015 گواهینامه تست ریپورت از تایوان و .....

مثل یک سامورایی 

در بازار رقابت کردیم 

1995

1997

20082002

2014

2015

67

2021

2021POWER STOP فن آوري پیشرفته الیگ با برند 



هم اکنون که برند الیگ در سرتاسر جهان و در بین خودرو سازان 

مطرح جهان داراي اعتبار و سابقه درخشانی است ، نمایندگی هاي

بسیاري در سرتاسر جهان دارا می باشد  . تامین لنت و دیسک چرخ انواع

خودروهاي مختلف با برندهاي متفاوت از مهمترین اهداف الیگ بوده است .

بدین منظور براي انواع برندهاي خودرو اي در سرتاسر جهان لنت و 

دیسک چرخ تولید نموده و از طریق نمایندگی هاي 

خود در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد . 

بازار داخلی و خارجی
ماهانه 1000 ست قطعات با برند 

الیگ توسط نمایندگــــی هاي ما در 

سرتاسر ایران فروخته میشود 

Persian 
Gulf 

Caspian
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کیفیت محصوالت

مواد سرامیک از برجسته ترین ترکیبی تشکیل 

شده است و عملکـرد پایداري از خـــود نشـــان 

میدهد . این مواد سرامیکی  نویز کمتر در حین 

ترمز گیري و طول عمر بیشتر لنت را به ارمغـان 

می اورند

Ceramic 
brake pads

100%



مواد اولیه اصلی   

OE فناوري 

فیبر سرامیکی ژاپنی : این یک تحقیق جدید و گسترده 
است با هــدف تاکید بیشتر بر حافظ محیط زیست بودن 

( eco- friendly) . و نویز و گرد غبار کمتر 

چسب آلمانی  : چسبی  که  براي اتصـــال مواد 

فریکشن و بک پلیت استفاده از اهمیت باالیی 

برخوردار است ، استفاده از چسب آلمــــانـــی 

می تواند مقاومت باالیی  را ضمانت کند 

الیاف کربن با کیفت بسیار باال فاقد آزبست و مس و نشات 

گرفته از مواد آلی که باعث استقامت بسیار باالي لنت ترمز

سرامیکی میشود .  

رزین ژاپنی : براي جامد سازي فـریکشن ها 

بسیار عالی است در دمــاي باال ثابت است و 

در مناطق کوهستانی بهترین عملکرد را دارد 
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گرافیت ایالالت متحده: این نوع گرافیت به خاطر کیفیت  

با ثبات و عدم ناخالصی  بسیار عالی است. میتواند صـدا  

را کاهش دهد میزان ساییدگی را بهبود میبخشد و حس  

نـــرمی در حین ترمز گرفتن در لنت ها ایجاد میکند 

در تولید بیشتر لن تهاي فلـزي از 15 تا 20 نوع مواد گــــوناگون استفاده م یشود، 

جنس مواد مختلف استفاده شده ممکن است متفاوت باشند به عنــوان مثال برخی 

از آنها مانند گرافیت نرم هستند و بعضی نیز مانند پودرهاي کربنی سخت و مقاوم 

هستند. این مواد پس از مخلوط شدن بصورت پودر به داخل قالب ریخته م یشوند 

و مواد افزودنی الزم به آنها اضافه م یشود



خودروهایی که همه روزه در خیابا نها 

تردد م یکنند و تقریبا هم هي ما حداقل 

یکی از آنها را داریم.

این لنت ترمز براي رانندگانی طراحی شده که کیفیت ترمزگیري 

باالتري را نیاز دارند، هرازگاه تند م یرانند و یا در جاد هها ایمنی 

بیشتري را طلب م یکنند.

مخصوص ماشی نهایی که در مسابقات اتومبیلرانی شرکت 

م یکنند و عالقه زیادي به دریفت و دونات و درگ دارند.

این دسته از لنت ترمزها از متریال خاصی سود برد هاند که براي 

رالی اید هآل هستند ولی براي خودروهاي شهري مناسب نیستند.

آخرین دسته مربوط به لنت ترمز فرمول یک است که الیگ به 

دلیل همکاري با کمپان یهاي مختلف، براي شرکت در مسابقات 

فرمو لیک طراحی کرده.

گرید لنت هاي ترمز  بر اساس رنگ بندي

S Standard

S
+

Standard Plus

SP
Sport

+

SP Sport Plus

R Racing
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دلیل اصلی محبوبیت لنت ترمز سرامیکی الیگ  :

کاهش سر و صدا 

طول عمر چند برابر لنت هاي معمولی و eco-friendly ( دوستــدار طبیعت ) : 

در مقایسه با لنت هاي ترمز ارگانیگ ، لنت هاي ترمز سرامیکی با فرسودگی 

به مرور زمان گرد و غبار و ذرات دیگر کمتري تولید می کنند.

 دما : در مقایسه با لنت هاي ترمز ارگانیک ، لنت هاي ترمز سرامیکــــی در 

دامنه وسیع تري از دما و شرایط رانندگی می توانند از قابلیت اطمینـــــان 

بیشتري برخوردار باشند.

این لنت ها مانند لنت هاي ارگانیــک پس از مصـــرف قابل جذب در محیط 

زیست میباشند .

1000

750

500

250

عمرطوالنی  عملکرد بهترساییدگی کمتر 

25%

75%

50%

77%

قیمت

محبوبیت الیگ 
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5%
10%

39%
36%

دیسک 

لنت جلو 

لنت عقب 

کالیپر و موتور

انواع 

محصوالت 

الیگ

دیسک چرخ 

لنت ماشین 

سایر محصوالت 

میزان تولیدات الیگ
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10%
سایر
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ly محصوالت الیــگ با فرموالسیونی تهیه 

و تولید میشود که کامال با محیط زیست

سـازگار بوده و اصطالحا دوستدار محیط

زیست میباشد . 

بـه همین جهت مفتخر به دریافت نماد 

جهانی اکو فرندلی می باشد . 

پس با خیال راحت ترمز بگیرید 
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عکس العمل سریع در مواقع ضروري بدون ایجاد کشش و ناهنجاري

گیرائی فوق العاده در تمامی شرایط جوي  (بارانیی و لغزنده  )

بدون آزبست ( مواد سرطان زا  )

بدون ایجاد گرد و غبار ناشی از سایش لنت بر روي رینگ چرخ ها 

لنتهاي سرامیکی از نظر دیسک و لنت ، مواد سرامیکی حـــرارت را به طور مساوي 

در سیستم ترمز تقسیم مینمایند . 

لنت سرامیکی بطور عمومی ضریب خوردگی کمتري نسبت به لنتهاي معمولی دارد . 

اختصاصی بودن لنتها نسبت به انواع خودرو از نظر مواد تشکیل دهنده 

   صرفه اقتصادي باال ( طول عمر مفید لنت )

مزیت لنت ترمز الیگ
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الیگ با تکیــــه به کیفیت و قــــوام کاالي خـــود که 

تولید شده از بهترین مواد اولیه دنیا و فرموالسیون

بسیار دقیق ، که در برترین آزمایشگاههـــــاي جهان 

مورد تایید بوده است . تمامی قطعات خود را بــــــــا 

گارانتـــــی و تحت فرآینــد اصالت کـــاال به دســـت 

مصرف کنندگان میرسانند . 

در این پروسه شما میتوانید اصــــالت کـــاالي اصل 

خود را با وارد کردن کد کاال در سایت 

مشاهده کنید .

e l i g . c o

بدون آزبست

بدون مس

اصالت کاال
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خرید تلفنی 

تیم مجرب و فنی فروش در طول ساعات اداري روزهاي کاري هفته 

با مشاوره تخصصی و رایگان  ،شرایط یک خرید ایده آل و مقرون به

صرفه را براي شما در هر سطح خریدي فراهم می آوردند . 

کافیست با تماس با واحد فروش شرکت با خیالی آسوده ثبت سفارش 

نمایید و از مرحله مشاوره تا ارسال مرسوله خود را به ما بسپارید.
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خرید آنالین

فروشگاه آنالین الیگ با نشانی 

به صورت 24 ساعته با درگاه پرداخت آنالین ، امکــان خریـد 

تمامی محصوالت الیگ از قبیـل صــد ها مدل لنــت و دیسک

انواع خودرو داخلی و خارجی را بـراي شمــــا فراهـــم آورده 

است . 

همچنبن از طریق فروشگاه آنالین الیگ میتوانید از موجودي 

و یا عدم موجودي کاالي مورد نظر خود آگاه شوید . 

همچنین با عضویت در باشگاه مشتریان الیگ می توانید از 

مزایاي بسیار منحصر به فردي برخوردار شوید .

w w w . e l i g . c o
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ارسال مرسوالت 

سفارشات شما در اسرع وقت با مطمئن ترین روش هاي ارسال از قبیل  :

پست 

تیپاکس 

باربري

پیک و ... 

و با هر نوع وسیله نقلیه از هواپیما و کشتی تا قطار و اتوبوس بین شهري و وانت و پیک موتوري 

با مقرون به صرفه ترین هزینـه براي شما به سراسر نقاط ایران و خاورمیــانه ارسال خواهد شد. 
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مدارك و گواهینامه ها
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سرپرست تولیدواحد مهندسیواحد کنترل کیفیمدیر داخلی

آزمایشگاه

واحد

تعمیرات نگهداري مهندسی

پرسنل تولید

R&D

مدیر عامل

  هیئت مدیره

منابع انسانیتولیدبازرگانیفروشمالی و اداري RDمدیر 

مسئول حسابداري

حسابدار فروشامور بایگانی

حسابدار خزانهتحصیلداري

انبار دار

سرپرست فروش

کارشناس فروشکارشناس فروش

بازاریاب فروش

کارشناس  پشتیبان  ITCRM

کارشناس  

کنترل کیفیت

کارشناس طراحی  

کارشناس  

دیجیتال مارکتینگ

منابع انسانیمدیر کارخانهکارشناس بازرگانی

کارشناس

  کنترل کیفی

کارشناس  
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