
   
 

  
 

 ............نمايندگي هاي پايلوت خودرو /  نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو

 14سايزB Titrعناوين با فونت

 12سايز  B Titrعناوين با فونت 

 

 مجاز ايران خودرو نمايندگي ها

  توربوشارژ EF7-TC خودروهاي سورن و دنا  

 نشتي گازهاي خروجي از بين منيفولد خروجي و پرخوران

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صداي غيرعادي در هنگام سرد  با ايراد) پرخوران (   EF7-TCبا موتور  ELXدرصورت مراجعه خودرو سورن  
، جهت رفع ايراد مراحل زير را به  و پرخوران نشتي گازهاي خروجي از بين منيفولد دودبا منشاء ايراد   بودن موتور

  :ترتيب انجام دهيد
  .پيچ هاي اتصال توربو به منيفولد خروجي را دمونتاژ نماييد )1

  0.03mmتختي . ( را اندازه گيري نمائيد  )توربو شارژ(تختي سطح نشست منيفولد خروجي و پرخوارن )2
 )مي باشد 

١  عبدالرضا اميــدي مسعود چوپاني رضا صبوري

٢

 رحيم خادمي

  : نكته

 3درصورت دمونتاژ پرخوران به هر دليلي مي بايست واشر اتصال پرخوران به منيفولد دود به همراه  - 1
 .عدد پيچ اتصال پرخوران به منيفولد تعويض گردد

درصورت دمونتاژ منيفولد دود به هر دليلي مي بايست  واشر اتصال پرخوران به منيفولد دود ، واشر  - 2
 .عدد پيچ اتصال پرخوران به منيفولد تعويض گردد 3دود به سرسيلندر و به همراه اتصال منيفولد 
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 ............نمايندگي هاي پايلوت خودرو /  نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو

 14سايزB Titrعناوين با فونت

 12سايز  B Titrعناوين با فونت 

 

 مجاز ايران خودرو نمايندگي ها

  توربوشارژ EF7-TC خودروهاي سورن و دنا  

 نشتي گازهاي خروجي از بين منيفولد خروجي و پرخوران

عدد پيچ  1عدد پيچ بود مي بايست جهت مونتاژ از 3درصورتيكه اتصال پرخوران به منيفولد دود توسط  - 3 
 )ذيلمطابق تصوير . ( عدد پيچ دوسر رزوه با پوشش مسي استفاده گردد2و 

 .در صورت سالم بودن رزوه هاي پيچ دو سر رزوه و مهره  نيازي به تعويض پيچ و مهره نمي باشد -4

  شماره فني  قطعه
 18611032 واشر منيفولد دود

 16702026  منيفولد دود

پيچ هاي اتصال پرخوران به 
 04022939  منيفولد دود

اتصال منيفولد دود به واشر 
 18611033  پرخوران 

پيچ دوسر رزوه اتصال منيفولد 
 04003211  به پرخوراندود 

واشر پيچ دوسر رزوه اتصال 
 18601530  منيفولد دود به پرخوران

 17407069  گوش 6مهره 

  كد يونيكس  كد اوراكل  شرح اجرت
  12160C0 34100  واشر/تعويض  توربو شارژ 

  14170C0 73169  واشر منيفولد/ عويض منيفولد دودت
 

  عبدالرضا اميــدي خادميرحيم مسعود چوپاني رضا صبوري
٢

٢
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