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Въпреки че постоянно увеличаваме нашата наличност от над 2000 твърди диска от всички 

модели марки и разновидности, понякога ние не разполагаме с такъв подходящ за вашият 

случай. 

За съжаление производителите на твърди дискове (HDD) не предлагат резервни части за 

техните устройства. Моделните серии пускани в производство обикновено се произвеждат до 

изчерпване на количеството от наличните съставни части, след което или се преминава към 

производството на нов модел или се пуска разновидност чиито части не винаги са съвместими 

с тези от предходните партиди. Производствените техники за изработването на съставните 

части на HDD са такива, че части от една партида не винаги са съвместими с тези последваща. 

По същата причина части, изработени в една страна или завод винаги ще бъдат по-различни от 

тези в друга. Датата на производство и фабриката производител в който е направен един диск, 

обикновено са най-добрите критерии за вероятно съвпадение. Firmware на дисковете също се 

променя през цялото време, било то за да се поправят грешки или да се добавят нови 

функционалности.  

Единствения начин за намирането на подходящи части при нужда, това е закупуването на 

друг(работещ) диск наричан донор, от който те да бъдат взети. Ние имаме опит в намирането 

на подходящи дискове за донори използвайки номерата от етикетите на дисковете, както и 

някои други признаци. За целта ние претърсваме всички сайтове за да намерим най 

подходящият. Много често тези сайтове са извън България и дори извън Европа. така че 

закъсненията на доставките са също често срещано явление. Въпреки всичките усилия частите 

понякога не работят и ние трябва да започнем търсенето отново. 

Така че, когато ни питате колко време ще отнеме за да получим частите сами можете да се 

убедите че това време не винаги може да се определи с точност. 

Благодарим Ви за търпението и разбирането. 

DataRecovery.bg 

http://datarecovery.bg/
mailto:support@datarecovery.bg
http://datarecovery.bg/

