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 دنا سيستم تعليق

 فهرست

 جلوتعليق 

 4 ها سفت كردن پيچ مقدار گشتاور

 5 زواياي چرخ هااطالعات 

 6 ابزار مخصوص          

 01 مشخصات فني

 00 كمك فنر و بست باز

 00 ابزار مخصوص          

 05 كمك فنرباز و بست قطعات مجموعه 

 05 ابزار مخصوص          

 01 باز و بست طبق

 01 ابزار مخصوص   

 01 مقدار گشتاور سفت كردن پيچها

  باز و بست قطعات طبق

 00 عقبالستيكي بوش 

 00 طبق كوچك الستيكي بوش

 02 ميل موج گير كوتاه و بست باز

 04 موج گير بلند ميل و بستباز 

 06 سگدست جلو  و بستباز 

 06 ابزار مخصوص         

 02 قطعات سگدست جلو و بستباز 

 02 ابزار مخصوص         

 20 سيبك زير كمك و بست باز

 20 ابزار مخصوص         

 22 رام  و بستباز 

 06 عقبتعليق 

 25 ها سفت كردن پيچمقدار گشتاور 

 26 ابزار مخصوص        

 21 مشخصات فني

 41 تعليق عقب از روي خودرو و بستباز 

 41 عموميابزار         

 42 عقب چرخ توپي و بست باز
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 دنا سيستم تعليق

 42 ابزار مخصوص

 46 كمك فنر عقب و بستباز 

 46 ابزار مخصوص

 42 موج گير ميل و بستباز 

 42 ابزار مخصوص

 51 فنرهاي پيچشي و بستباز 

 51 ابزار مخصوص

 56 و بست و تعمير اساسي رام تعليق عقب باز

 56 ابزار مخصوص

 52 هاي الستيكي جلو و عقب باز كردن بوش

 52 ابزار مخصوص

 61 عقب هايباز كردن بوش
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 دنا سيستم تعليق

 نيوتن متر 02- 22 موج گير بلند به رام پيچ ومهره اتصال ميل نيوتن متر 211-251 سر پلوسمهره 

 نيوتن متر 05-01 بست هاي فلزي ميل موج گير بلند نيوتن متر 41-41 فنر مهره اتصال سگدست به غالف كمك

فنر  هاي اتصال مجموعه فنر و كمك مهره

 به اتاق

ميل پيچ اتصال ميل موج گير كوتاه به  نيوتن متر 02-00

 موج گير بلند

 نيوتن متر 21-61

 نيوتن متر 61-21 پيچ اتصال ميل موج گير كوتاه به طبق نيوتن متر 41-5/62 مهره سر كمك فنر

 نيوتن متر 51-61 پيچهاي جلوي نگهدارنده رام نيوتن متر 41-41 مهره اتصال سگدست به طبق

نيوتن  21-011 پيچهاي عقبي نگهدارنده رام نيوتن متر 61-11 پيچ و مهره اتصال جلويي طبق به رام

 متر

 نيوتن متر 051 سيبك زير كمك نيوتن متر 62-22 پيچ و مهره اتصال عقبي طبق به رام
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 دنا سيستم تعليق

  زواياي چرخ هااطالعات 

 ها سر جمعي چرخ

 انحراف چرخ به داخل+ =                        

 انحراف چرخ به خارج=  -                      

 درجه+  0ْ   5/1 'ها                         سر جمعي چرخ   

 درجه+    21   ْ2 '                       (caster)زاويه كستر

 (cambe) زاوية كمبر

 درجه      1  21'جلو                                                

 درجه   -0ْ    21'عقب                                              

 درجه    00ْ  21'21 '                            كمك فنرزاويه 

 ارتفاع

 وضعيت سيستم تعليق در حالت عادي

 H1=040ميليمتر                                                      

                          وضعيت سيستم تعليق در حالت باال آورده شده 

 H1=051ميليمتر                                                      

 

(H1=ارتفاع از سطح زمين تا محل جك جلوي خودرو)
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 دنا سيستم تعليق

 ابزار مخصوص

 ابزار نگهدارندة فنرلول

 05010114: اختصاصيكد 

آچار آلن جدا كننده كمك فنر از اهرم توويي  

 چرخ جلو

 24044443:  كد اختصاصي 

 ابزار بيرون كشيدن سيبك

   24044441:  كد اختصاصي
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 دنا سيستم تعليق

 بدنه قيچي نگهدارنده تويي چرخ جلو

 25142416 : كد اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 چرخ جلودسته قيچي نگهدارنده تويي 

  25142410 :كد اختصاصي

 مهره ابزارجازن بلبرينگ چرخ جلو دو طرف

  25142442: كد اختصاصي

 ييچ كشنده بلبرينگ تويي چرخ 

    25142412:  كد اختصاصي
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 دنا سيستم تعليق

 زير يرسي 

   25142440: كد اختصاصي 

ابزار زيرين براي خارج كردن بلبرينگ توويي  

 چرخ جلو

   25142410:   كد اختصاصي

 

 جازن يا صفحة فشاري

   25141446جزء كيت ابزار با كد اختصاصي 
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 دنا سيستم تعليق

 ابزاربلبرينگ كش 

(C-0621-K) 

جووزء كيووت ابووزار بووا كوود  

            25141446اختصاصي 

    

 بكس سيبك زير كمك

 25141441: كد اختصاصي
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 دنا سيستم تعليق

 مشخصات فني

 نماي كلي سيستم

 ميل موج گير بلند  -4...(                كمك فنرو.شامل فنر)مجموعه تعليق جلو  -0

 ميل موج گير كوتاه  5سگدست                                                               -0

 رام  -6طبق                                                                     -2

 

شركل يكاارچره   تلسركوپي  اول و كمك فنرر هراي   فنر شامل باشد كه  مي MacPhersonجلو از نوع سيستم تعليق مستقل 

سگدست جلرو كره   . صل مي باشدمجموعه سگدست و كمك فنر به وسيله طبق عرضي و بوشهاي الستيكي به رام مت. باشد مي

با پيچ به مجموعه كمك فنر متصل مي  بلبرينگ چرخ،كاليارهاي ترمز و مجموعه توپي چرخ و ديسك ترمز در آن تعبيه شده،

ميل موج گير بلند جلو بوسيله بستهاي الستيكي به . باشند ها به وسيله سيبك با طبقها در ارتباط مي همچنين سگدست. شود

.و در انتها از طريق ميل موج گير كوتاه با طبق در ارتباط استرام متصل بوده 
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 دنا سيستم تعليق

 كمك فنر  و بست باز

ابزار مخصوص
 لول فنرنگهدارنده  ابزار-0

 05010114:          كد اختصاصي     

آچار آلن جدا كننده كمك فنرر از اهررم تروپي     -0

 چرخ جلو

   04114112:         كد اختصاصي    

 

 
 

 

نصب در زمان  Nylocقفلي تمام مهره هاي : توجه

ايرن مهرره هرا يكبرار     . بايد تعروي  گردنرد   مجدد

 .مصرف هستند

 :باز كردن 
 .فرمان را مقدار كمي به سمت راست بچرخانيد -0

 لول  نگهدارندة فنرابزار پوشش را برداريد و  -0

را از طريررررق  (05010114كررررد اختصاصرررري  )

 .نصب كنيد در بدنه موجود سوراخهاي 

 

ميليمتري را براي جلوگيري از بيرون  6دو پيچ  -2

 .نصب كنيد ،از سوراخهاي تحتانيكابلها آمدن 
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 دنا سيستم تعليق

و كمك فنرر بره   فنر اتصال مجموعه مهره هاي  -4

خرارج  امرا  ( شُل كنيرد )كنيد  اطاق را چند دور باز

 .نكنيد

 .كنيدباز خودرو را از زمين بلند كرده و چرخ را  -5

 

 .را باز كنيدسگدست پيچ و مهرة باالي   -6

را براز  اتصال ميل موج گير كوتاه به طبرق  پيچ   -2

 .كنيد

 .سگدست را به رام با سيم ببنديد – 2

 
آلن جدا كننده كمرك فنرر از اهررم تروپي     ابزار  -1

 شكاف را در ( 04114112كد اختصاصي )چرخ جلو

و به اندازة يك چهارم بچرخانيد داده قرار سگدست 

ابزار فروق بطرور اتوماتيرك در    . شودباز سگدست تا 

 .وضعيت خود قفل ميشود
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 دنا سيستم تعليق

به مجموعه  اتصالسيمهاي شيلنگ ها يا كليه  -01

 .فنر و كمك فنر را باز كنيد

متصل كننده مجموعه فنرر و كمرك   دو مهرة  -00

 .را باز كنيدفنر به اطاق 

 .كنيدمجموعه را پياده  -00

 

 

 :بستن 
را در محل خرود قررار   مجموعه فنر و كمك فنر -0

 .دهيد

كمرك فنرر را در براالي    قسمت تحتاني غرالف   -0

تا خرار  و اطمينان حاصل كنيد داده قرار  سگدست 

ايرن  .موجود دقيقاً به سمت شكاف سگدسرت باشرد  

اي غالف كمرك   زاويهگرفتن صحيح قرار كار باعث 

 .فنر مي شود

آلن جدا كننده كمرك فنرر از اهررم تروپي     ابزار -2

 .را برداريد( 04114112كد اختصاصي )چرخ جلو

 
 .ميليمتري را باز كنيد 6دو پيچ  -4

 .را برداريدلول  نگهدارندة فنركابلهاي  – 5
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 دنا سيستم تعليق

مجموعه كمك فنرر و فنرر بره     ي اتصالپيچ ها -6

نيوتن مترر محكرم    00-02را با نيروي برابر با اتاق 

  .و در پوش را در جاي خود قرار دهيد كنيد

 

 

 

را محكرم كنيرد   سگدسرت  پيچ و مهررة براالي    -2

 (.نيوتن متر 41-41)

را طبرق  بره  مروج گيرر كوتراه    پيچ اتصال ميلة  - 2

 (نيوتن متر 61-21.)محكم كنيد

اسرت   رام نگه داشرته  را به سگدست سيمي كه  -1

 .برداريد

دوباره تمام اتصاالت الكتريكي و شيلنگ ها را  -01

 .وصل كنيد

نيوتن متر  25چرخ خودرو را با نيروي برابر با  -00

 .محكم كرده و خودرو را پايين آوريد
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 دنا سيستم تعليق

 قطعات مجموعه كمك فنر و بست باز

 ابزار مخصوص

 04110101   جمع كنندة فنرابزار -0

 04110101 ابزار دوشاخه فنر جمع كن  – 0

  (ابزار عمومي) 00 بكس  -2
 

 

 
 

 

 

 

كمرك فنرر را از خرودرو پيراده     مجموعه فنرر و   -0 

 . كنيد

خرودرو،   روي ازمجموعه هنگام خارج كردن : توجه

نصب شرده  نگهدارندة فنر در وضعيت خود كابلهاي 

 .باشند

محكرم   يميزروابزار جمع كنندة فنر را در گيره  0

 .كنيد

دومين حلقه فنررا در داخل دوشاخ تحتاني قررار  -2

 .دهيد

بره  را فنرر  نگهدارنرده   كابلهايو سرهاي مهرها  -4

 .محكم كنيددر جاي خود طور كامل 

 
 

 .فنر را كمي جمع كنيد -5

سرر  ، مهرره  تختو آچار  00بكس با استفاده از  -6

و واشرر و  مجموعه كمرك فنرر و فنرر را براز كررده      

صفحه نعلبكري شركل را از براالي مجموعره خرارج      

 .كنيد
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 دنا سيستم تعليق

ميليمترري   6دو پيچ  رده ،فنر را بيشتر جمع ك -2

 ختصاصري  كد)فنرلولنگهدارنده ابزار و نموده را باز 

 .را خارج كنيد( 05010114

 .را خارج كنيدكمك فنر  -2

 

 

 :قطعات زير را خارج كنيدكمك فنر از داخل 

 واشر -1  

 الستيكيگردگير -01

 گير ضربه -00

 

  

جمع كننده خارج كرده و قطعات زيرر  فنرفنر را از 

 :را خارج نماييد

 علبكي شكل بااليي صفحه ن -00

 واشر الستيكي  -02

 بشقابي روييواشر  -04

 بشقابي زيرين واشر -05

 نشيمنگاه روي فنر  06
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 دنا سيستم تعليق

 بستن

 صفحه بااليي مجموعه فنر و كمك فنررو برروي   -0

ابزار جمع كننردة فنرر قررار دهيرد و       صفحه بااليي

 (c)يرا   (b)بر روي پشتبند را در سروراخ   (a)پين 

 .قرار دهيد

 

 
واشررر بشررقابي زيررري ، واشررر نشرريمنگاه فنررر،  -0

الستيكي را در فنر سوار كرده و واشررويي، بشقابي 

 .نر قرار دهيددر انتهاي جمع كنندة ف

 

 
الستيكي و واشر را برر روي   گردگير ،گير ضربه -2

فنرر قررار   آنرا در مجموعره  سوار كرده و كمك فنر 

 .دهيد
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 دنا سيستم تعليق

 (05010114 اختصاصي كد)نگهدارندة فنرابزار  -4

 .نصب كنيددوباره را 

 .فنر را مقدار كمي جمع كنيد -5

ميليمتري  6نگهدارنده را با دو پيچ كابلهاي  -6

 .محكم كنيد

 

 

مهره سر كمك فنر جديد را با استفاده از بكس  -2

نيوتن متر محكم  41-5/62تخت به ميزان آچار و 

 .كنيد

دستگاه باز كرده را از مجموعه فنر و كمك فنر  -2

 .روي ماشين ببنديدر و ب
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 دنا سيستم تعليق

 طبق و بست باز

 ابزار مخصوص
ابزار بيرون كشيدن سيبك                                               -0

             04214110:  كد اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 سراكن  كررده و  بلنرد  زمرين  سطح از را خودرو -0

 .كنيد

 .چرخ خودرو را پياده كنيد -0

ميل موج گير كوتاه بره طبرق را براز    پيچ اتصال  -2

 .كنيد

سريبك زيرر كمررك را براز كررده و ابررزار     مهررة   -4

را نصب  (04214110 اختصاصي كد )سيبك كش 

 .طبق را از سيبك جدا كنيد. كنيد

پيچ و مهرة قسمت نگهدارندة پاييني جلوبنردي   -5

 .را باز كنيد

 

 

 

 

 .باز كنيدي ثابت كننده طبق را پيچهاي عقب -6

در دو طرف خودرو را بره  رام پيچ هاي نگهدارندة  2

 .كنيدخارج را طبق ميليمتر باز كنيد و  01اندازة 
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 بستن
  .كردن استباز عكس مراحل  بستنمراحل 

 و نيوتن متر 62-22را به ميزان ( 0)پيچهاي 

سفت  نيوتن متر 21-011را به ميزان ( 0)پيچهاي 

 .كنيد

 

 

 : مقدار گشتاور سفت كردن پيچها
 نيوتن متر 51-61( : 2)پيچ  -

 نيوتن متر 051( : 4)پيچ  -

 نيوتن متر 61-21( : 5)پيچ  -

و خرودرو را پرايين    كررده چرخ خرودرو را سروار    6

نيوتن  25آوريد و پيچ هاي چرخ را با نيروي برابر با 

 .متر محكم كنيد
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 دنا سيستم تعليق

 قطعات طبقو بست باز 

عقبالستيكي بوش 

 : بازكردن
 را پياده كنيدطبق  -0

بخصوص اطراف بوش ها را تميز كنيد، طبق و  -0 

كداختصاصي )بلبرينگ كش  با استفاده از ابزار

 .عقب  را خارج كنيدالستيكي بوش  ( 05415110

 

 : بستن
 .روغن كاري كنيدپين داخل بوش  -2

  Bو  Aبر روي بوش فشار وارد كنيد تا نقاط  4

 .(توجه نكنيد Cبه نقطة )رديف شوند  هم

 

 
ميليمترر   054تا فاصلة  دهيدفشار  آنقدربوش را  5

 .بدست آيد
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 طبق (بوش كوچك)الستيكي بوشباز و بست 
  

براي درآوردن قطعه بوش كوچرك برازويي    -0

مثلثي ، ابتردا بخرش راهنمراي ابرزار را در     

سوراخ مركز قطعه بروش السرتيكي طبرق    

قرار داده سراس برا اعمرال نيرروي پررس      

مطابق شكل زير به انتهاي ابرزار اقردام بره    

خارج نمودن قطعره مزبرور از محرل خرود     

 . نمائيد 

 :بازويي مثلثيابزار درآورنده بوش كوچك           

 05010100كد اختصاصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي جازدن قطعه بروش كوچرك برازويي     -0

مثلثي ، ابتدا قطعه بوش طبق را در محرل  

خود بر روي قطعه مثلثي قررارداده سراس   

راهنمراي ابرزار را در سرروراخ مركرز قطعرره    

دهيد ، با اعمرال  بوش الستيكي طبق قرار 

نيرو  مطابق شكل زير به انتهاي ابزار اقدام 

 .به جازدن قطعه مزبور نمائيد 

 

                 

 

 : ابزار جازن بوش كوچك بازويي مثلثي          

05010102: كد اختصاصي                 

 محل اعمال نيرو توسط يرس

 

 

 محل اعمال نيرو 
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 دنا سيستم تعليق

 كوتاهميل موج گير  و بست باز

: كردن باز
و چررخ را   كررده   بلند زمين سطح از را خودرو -0

 .كنيد باز

ميل موج گير كوتاه بره ميرل مروج    پيچ و مهرة  -0

 .گير بلند را باز كنيد

موجگير كوتاه بره طبرق را براز    پيچ اتصال ميل  -2

 .كرده و آنرا خارج كنيد

 

 :بستن 
 موج گير كوتاه را در جاي خود نصب كنيد ميل -0

بروده و  بصورت يكاارچه موج گير كوتاه  ميل: توجه

 .يستندبوشهاي آن قابل تعوي  ن

را برا  اتصال ميل موج گير كوتاه بره طبرق   پيچ  -0

 .نيوتن متر محكم كنيد  61-21معادل نيروي 

اتصال ميل موج گير به ميل موج گير بلند پيچ  -2

 .محكم كنيد نيوتن متر 61-21دل معارا با نيروي 
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 موج گير بلند ميل و بستباز 

 كردن باز

كررده   بلند زمين سطح از را خودرو -0

 .كنيد بازچرخها را  و

مروج گيرر كوتراه را براز     هردو ميله  -0

 . كنيد

مابين ميلرة  ( بصورت افقي)عالمتي  -2

و بسرتي كره نگهدارنردة    موج گير بلند 

است، ترسريم  رام به موج گير بلند  ميل

دوبرراره در  بسررتننماييررد تررا در زمرران 

 .وضعيت كامال مشابه سوار شود

  

فاصله پيچ بستها را باز كرده و بست  -4

 .را برداريدانداز و مجموعه مربوطه 

ضرورت ندارد كه بست هاي داخرل   -5

 .كنيد بازبست اصلي را 

 

 

 

 
مروج  بمنظورسهولت باز كردن ميلة  -6

ه را شُل كنيرد بر  رام پيچ عقبي  0 گير،

كه شاسي مربوطه به اندازة كافي  طوري

 .پياده شودموج گير  پايين آيد و ميل
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 دنا سيستم تعليق

 بستن
عكرس  مروجگير  ميلة  بستنمراحل  -0

اطمينران   .كرردن اسرت   پيراده  مراحل 

حاصل كنيد كه عالمرت هراي ترسريم    

شده بر روي ميله و بست ها  همرديرف  

 .باشند

را ترا  مروج گيرر   پيچ بستهاي ميلرة   -0

و ده هنگاميكه خودرو به زمين آورده ش

بر روي چرخها قرار گيرد، كامال محكرم  

 .نكنيد

  

 05پيچ بستها را با نيروي برابر با  -2

 .نيوتن متر محكم كنيد

 نحرروه ،بسررتندر پايرران عمليررات   -4

طبرررق مررروج گيرررر را  تنظررريم ميرررل

تعليرق جلرو انجرام    دستورالعمل تنظيم 

 .   دهيد
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 سگدست جلو  و بستباز 

كردن باز

 ابزار مخصوص
 :چرخ  توپيقيچي نگهدارندة  بدنه و دسته-0

و    05010106           كد اختصاصي

05010102 

چارآلن جداكننده كمك فنر از اهرم توپي آ -0

 چرخ جلو 

 04114112:   كد اختصاصي     

كداختصاصي      : لول نگهدارندة فنرابزار  -2

05010114 

كد اختصاصي : ابزار بيرون كشيدن سيبك  -4

04214110 
 

فرمرران را كمرري برره سررمت راسررت   -0
 كرد )لولنگهدارنده فنرابزار بچرخانيد و 
 .را نصب كنيد (05010114 اختصاصي

را كابلهرا  ميليمتري  6پيچ  0توسط  -0
 .ثابت كنيد

سمتي از خودرو را كره برر روي آن    -2
، از زمرين  صرورت   مري گيررد   عمليات 

 .بلند نموده و ساكن كنيد
 

 
شكل و سرپوش قفل كننده   Rخار  -4
 .كنيدباز را 
نگهدارنرردة  قيچرريبررا اسررتفاده از   -5

و  05010106 كررد اختصاصرري )ترروپي
را  سر پلروس مهرة  چرخ(  05010102
 .باز كنيد
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و در يكطرف  كردهترمز را باز كاليار  -6

 .ديسك ترمز را پياده كنيد وببنديد 

موج گير كوتراه بره    پيچ اتصال ميل -2

 .را باز كنيدميل موج گير بلند 

فرمران را براز   چاقري  مهرة انتهراي   -2

 .كنيد

و برا  كرده را باز سيبك مهرة اتصال  -1

كررد )سرريبك كررش  ابررزار اسررتفاده از

 آزادرا طبررق ( 04214110اختصاصرري 

 .كنيد

 
 

غرالف كمرك   پيچ و مهرة اتصرال   -01

 .را باز كنيدفنر به سگدست 

 

 

 اختصاصي كد)ار آلن جداكنندهآچ -00

 شرركاف سگدسررت را در  (04114112

و برره مقرردار يررك چهررارم   اده قرررار د

ابررزار بطررور    .برراز شررود بچرخانيررد تررا

. اتوماتيك در وضعيت باز قفرل ميشرود  

 .كنيد جدارا سگدست 

عكرس مراحرل براز     بستنمراحل  -00

 .كردن است
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 قطعات سگدست جلو  و بستباز 

  كردنباز 

 ابزار مخصوص
كد : جازن بلبرينگ توپي چرخ ه ابزارمهر -0

 05010112           اختصاصي

:            بلبرينررگ ترروپي چرررخ    پرريچ كشررنده  -0

05010102 

   :                                   زيررررررررررررررررر پرسرررررررررررررررري  -2

05010111 

     : ابزار زيرين براي خارج كردن بلبرينگ -4

05010101 

جرز  كيرت          :             يصفحة فشار -5

05010116 

جرز  كيرت        :          ابزار بلبرينگ كش -6

05010116 

 

 

را از خررودرو پيرراده  سگدسررت جلررو-0

 .كنيد

غالف توپي را در گيره ميز كارگراه   -0 

را بلبرينرگ  وخرار نگهدارنردة    ادهقرار د

 .پياده كنيد
 

 
 
 
 

 
) كشنده بلبرينگبا استفاده از پيچ  - 2

كررد )زيررر پرسرريو ( 05010102كررد 

جز  )ابزار بلبرينگ كش و( 05010111

ترروپي را  ،(05010116كيررت بررا كررد  

قبرل از    دنده هاي ابرزار را . خارج كنيد

 .استفاده گريس كاري كنيد
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حلقه با استفاده از پيچ گوشتي  -4

 .كنيدخارج را نگهدارنده 

 

 

ابرزار درآورنرده دنرده    با اسرتفاده از   -5

كرررد اختصاصررري ) جرررات گيرررربكس

بلبرينررگ داخلرري نس كرر (05415110

 .باقيمانده در توپي را خارج كنيد

 

 

 بيرون آورده شده كاسة داخلياز  – 6

خارجي كمك كنس براي خارج كردن 

 .بگيريد

سگدسررت را بررروي قطعررة زيررري    -2

جررز  كيررت بررا كررد   )بلبرينررگ كررش 

هنگررام قرررار دادن زيررر   ( 05010116

  .پرس ثابت كنيد
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 بستن 
برراي كمرك بره     مقداري سيليكون -0

بلبرينرگ   بسرتن راحت تر شدن عمرل  

جديد داخل پوسته با استفاده از صفحه 

 (05010116كيت با كرد    جز) فشاري

 .بااشيد

 

 

 .كنيرردنصررب جديررد را  حلقويخرار  -0

 بسرتن هميشه از خار جديد در دوبراره  

 .استفاده كنيد

 

 

 

در  توپي را برا قررار دادن سگدسرت    -2

گيره روميزي و استفاده از مهرة جرازن  

و  (05010112 اختصاصي كد)بلبرينگ

 كرد )تروپي چررخ   كشنده بلبرينگ پيچ

 .جا بزنيد( 05010102 اختصاصي

عكررس سگدسررت  بسررتنمراحررل  -4

 .ميباشدآن  كردنپياده  بازمراحل 

مهره و دنده ها را قبل سطح : نكتة مهم

نيررو، برا گرريس يونيورسرال      اعمال از 

 .گريسكاري نماييد
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 سيبك زير كمك و بست باز

  كردن باز

 ابزار مخصوص
     كد اختصاصي: سيبك زير كمك ابزار بكس

05010110 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .از خودرو پياده كنيد راسگدست  -0

قرار روميزي غالف توپي را در گيره  -0

 .كنيدگردگير آنرا خارج و اده د
 

 
كرد  ) سيبك زيرر كمرك   ابزار بكس -2

همراه برا  ا ر(05010110اختصاصي     

 .كنيدسيبك وصل به آچار 

 .كنيدسيبك را خارج  -4
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 بستن

را بصورت شُل نصب كرده و سيبك  -5

 چررار تركمتررر و اعمررالآ  برا اسررتفاده از 

محكرم   نيوتن مترر  051ي برابر با ينيرو

 .كنيد

در سيبك اطمينان حاصل كنيد كه  -6

قفرل شرده   سگدست يكي از دنده هاي 

. باشد

 

 .جديد را نصب كنيدگردگير  -2

لبه خم كردن طريق گير را از گرد -2

سيبك سفت ندههاي ددر يكي از آن 

 .كنيد

 .را دوباره سوار كنيدسگدست  -1
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 رام  و بستباز 
 كردن باز
 .كنيدثابت  كرده و بلند زمين سطح از را خودرو -0
 .طبقها را باز كنيد -0
 .(به راهنماي تعميرات سيستم فرمان مراجعه نمائيد).كنيد  بازجعبه فرمان را  -2
 .(به راهنماي تعميرات موتور مراجعه نمائيد).كنيد بازعقبي را دسته موتور -4
 .كنيدرا آزاد رام به  چ بست محكم كننده سيم كال -5
 .باز كنيدبوش ميل فرمان را پيچها و گيره هاي سار محافظ زير بدنه و  -6
 بستندر صورت ضرورت باز كردن هرگونه شيلنگ يا اتصال الكتريكي، اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام دوباره  -2

 .بطور صحيح نصب شوند

سوسرررماري را توسرررط جرررك رام  -2

يرك  رام نگهداري كنيد و مابين جك و 

 .تكه چوب قرار دهيد

رام در پرررروش هرررراي از انتهرررراي  -1

پريچ را براز    0پالستيكي را باز كررده و  

 .كنيد

 .پيچ را باز كنيد 0رام از جلوي  -01

را پررايين آوريررد و رام بررا احتيرراط  -00

اطمينرران حاصررل كنيررد از روي جررك  

 .واژگون نشود

 
 بستن  

 .عكس مراحل عمليات باز كردن است بستنمراحل  0
 :توجه

A  - به آنها چسب بزنيد پيچهاي جلويي را با نيرويي معادل و  كردهدنده هاي محل پيچ هاي شاسي كمكي  را تميز

 .نيوتن متر محكم كنيد  21-011معادل ي ينيوتن متر و پيچهاي عقبي را با نيرو 61-51

B -كنيدنصب عقب را دسته موتور . 

C-  كنيدنصب را فرمان جعبه. 

D- طبقها را نصب كنيد. 
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 اطالعات فني

 ها مقدار گشتاور سفت كردن پيچ

 نيوتن متر 025     مهره توپي عقب                                                       -0

 نيوتن متر 001                                                            مهره كمك فنر  -0

 نيوتن متر 55                                       موجگير       پيچ بست هاي ميل -2

 نيوتن متر 2/02(                          پيچهاي متوقف كننده)فنرهاي پيچشي  -4

 نيوتن متر 5/02                       جموعه تعليق          اتصال طبق به مپيچ   -5

 نيوتن متر 61                        اتصال طبق جلو به بدنه                   پيچ  - 6

 نيوتن متر 05                        اتصال طبق عقب به مجموعه تعليق     پيچ  - 2

 نيوتن متر 55                                    عقب به بدنهطبق پيچ هاي اتصال  - 2
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 ابزار مخصوص
 بكس باز كردن پايه اكسل عقب از اتاق

 (ابزار عمومي)

  

 ابزار جازن بلبرينگ داخلي ژامبون

جز  كيت با كد اختصاصري  : كد اختصاصي

05112110 

 هاي واسطه حلقه

 جز  كيت با كد اختصاصري : كد اختصاصي

05112110 
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 زير پرسي 

جز  كيت با كد اختصاصري  : كد اختصاصي

05112110 

 ابزار جمع كن اكسل جلو و عقب

كررد :  ابررزار جمررع كررن اكسررل جلررو و عقررب [1]

 04112110اختصاصي 

كداختصاصرررري :  قررررالب چهررررار عررررددي [2]

04112110  

:     ابزار تشرخي  فاصرله اتراق از سرطح زمرين      [3]

  04110110كداختصاصي 

كررد اختصاصرري : تسررمه نگهدارنررده اكسررل   [4]

05010115 

 

 كمك فنر مصنوعي 

   04114116:  كد اختصاصي 
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 چكش لغزنده

   05401110: كد اختصاصي 

عقرب و  واسطة جرازن و خرارج كرن فنرر پيچشري      

 موجگير

 04114115:  كد اختصاصي

 (05112110جز  كيت با كد اختصاصي )
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 مشخصات فني

 ژامبون  -0

 لوله اي رام  -0

 (رنگيخط يك : شناساييعالمت )سمت راست فنر پيچشي  -2

 (رنگي خطدو : شناساييعالمت )سمت چپ فنر پيچشي  -4

 (يكاارچه و داراي دو قسمت جلو و عقب بصورت)طبق  -5

 موج گيرميلة  -6

 كمك فنر  -2

 اتصاالت  الستيكي جلو -2

 اتصال عقب -1

يك .به يكديگر متصل ميباشندرام لوله اي تشكيل شده كه توسط يك ژامبون نيمه مستقل است كه از دو ژامبوني كمك فنرعقب از نوع 

نصب ژامبونها مابين موج گير يك ميلة .سمت مقابل كمك فنر نصب شده است و طبقژامبون مابين هر عرضي بطور يك فنر پيچشي 

 .متصل مي شوداتصال الستيكي به زير بدنة خودرو  4تمام تعليق عقب بوسيله  .شده است
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 تعليق عقب از روي خودرو  و بستباز 

كردن باز

 عموميار  ابز
 بكس باز كردن پايه اكسل عقب از اطاق -

 

جردا  محور عقب برا بلنرد كرردن بدنرة خرودرو       -0

و مراحرل اوليره پرس از بلنرد كرردن بدنره        .ميشود

خرودرو را از زمرين   . خودرو از زمين بايد انجام شود

 .بلند كنيد

 .كنيد بازلوله هاي مياني و عقبي اگزوز را  -0

 .باك بنزين را تخليه كنيد -2

را قبل از اينكه باك را تخليه كنيرد، خرودرو   : توجه

 .ممكن برانيد تا حد

 .كنيد بازلولة بنزين را  -4

 .كنيد بازسار حرارتي اگزوز را  -5
 

بره  ) كنيد بازترمز دستي را پايه نگهدارنده سيم  -6

 .(ها مراجعه كنيد ، ترمز2كتاب 

 .كنيد بازاهرم ترمز دستي را  -2

 .كابل ترمز دستي را باز كنيد -2
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 دو پيچ عقبي نگهدارندة باك بنرزين را ترا حرد    -1

 .ممكن شُل كنيد اما خارج نكنيد

 

 

لوله هاي ترمرز هرر دو طررف را براز كررده و       -01

 .كور كنيدلوله ها را  انتهاي

 
بدنه را به حدي از زمين بلند كنيد كه چرخها  -00

بره   ژامبونهرا  هنوز با زمين تماس داشرته باشرند و   

 .مقدار حداكثر كشيده شده باشند

 .را توسط جك نگهداريدرام لوله اي  -00
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عمومي بكس بازكردن پايرة   با استفاده از ابزار -02

دو پيچ نگهدارندة عقبري را براز    اكسل عقب ار اتاق

 .كنيد

 .چهار پيچ نگهدارندة جلويي را باز كنيد -04

 

 

و خرارج   هعقب را پرايين آورد مجموعه تعليق  -05

 .كنيد

 

 بستن 
 .عكس مراحل باز كردن است بستنمراحل 

نيوتن  55پيچهاي نگهدارنده را با نيروي برابر با  -0

 .متر محكم كنيد

 .ترمز ها را هواگيري كنيد -0
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 عقب چرخ توپي و بست باز

كردن باز
 05112110كيت   جز ابزار مخصوص

 ابزار جازن بلبرينگ داخلي ژامبون        -0

 حلقه هاي واسطه                              -0

 زير پرسي                                      -2

 

خرودرو را از زمرين بلنرد كررده و     قسمت عقرب  -0

 .ساس چرخ خودرو را پياده كنيد. ساكن كنيد

برره راهنمرراي تعميررر .)كنيررد بررازكاسرره ترمررز را -0

 .(سيستم ترمز مراجعه نمائيد

بره  .) .ديسك ترمز و مجموعه كاليار را باز نمائيد-2

 .(راهنماي تعمير سيستم ترمز مراجعه نمائيد

با استفاده از يرك پريچ گوشرتي نروك پهرن برا        -4

در ) احتياط سر پوش مركرز تروپي را خرارج كنيرد    

 (.از سرپوش جديد استفاده كنيد بستنزمان 

 

 

با استفاده از سنبه يا ابزاري مشابه، فلز خم شدة  -5

 .محافظ مهرة نگهدارندة توپي را صاف كنيد

بررا اسررتفاده از سرروكت و ميلررة بلنررد، مهرررة      -6

نگهدارندة توپي را پيراده كررده و واشرر فشراري را     

 .خارج كنيد
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 مجموعره بلبرينرگ     پرولي كرش  با اسرتفاده از   -2

 .توپي را خارج كنيد

 

نس داخلري  كر ابزار عمومي قبليپ با استفاده از  -2

 .بلبرينگ را خارج كنيد

 .را خارج كنيدكاسه نمد  -1

 بخاطر بسااريد طرف نصب را : توجه

پس از خارج كردن تروپي، وضرعيت محرور را     -01

اين قسمت يك بازوي داخلري اسرت   . رسي كنيدبر

بنابراين اگر آسيب ديده باشد آنگاه كل قسمت بايد 

 .تعوي  گردد

 

 

 بستن 
را نرو  كاسره نمرد   محور را روغن كاري كررده و   -0

 .نصب كنيد

اطمينان حاصل كنيد كره در جهرت صرحيح    : توجه

جرز  كيرت برا كرد     )با اسرتفاده از ابرزار  . نصب شود

توسط يرك پترك چروبي    ( 05112110اختصاصي 

 .را كامال در محل نصب كنيد كاسه نمد

 

7 

8 
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محور سوار كنيرد  نس داخلي بلبرينگ را روي ك -0

جز  كيت برا كرد   )هاي واسطه  حلقهو با استفاده از 

و مهرررة جديررد، كاسرره بلبرينررگ را (  05112110

 .كنيدسفت كامال در جاي خود 

 .مهره و دو واشر را پياده كنيد -2

 

 

تروپي كرامال   بلبرينگ اطمينان حاصل كنيد كه  -4

ه دير و در محرور سروار گرد   هبه گريس آغشرته شرد  

 .است

 .سوار كنيدبلبرينگ نو را نس خارجي ك -5

واشر فشاري و مهرة جديد را با نيرروي برابرر برا     -6

 .نيوتن متر محكم كنيد 025

توسط ضربه تدريجي مهرره را در جايگراه خرود     -2

 (واشر را روي مهره خم كنيد. )ثابت كنيد

 

 

سرپوش جديد را از طريق ضربه ماليم برر روي   -2

 .توپي نصب كنيد

 .كاسه ترمز را سوار كنيد -1

 25چرخ خودرو را با نيروي برابرر برا   پيچهاي  -01

 .نيوتن متر محكم كنيد

 .خودرو را پايين آوريد -00

 

 

 

 

 

 

2 
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 كمك فنر عقب و بستباز 

 كردن باز

 ابزار مخصوص
كود اختصاصوي   : ابزار جمع كن اكسول جلوو و ع و     [1]

24043441 

  24043442كداختصاصي :  قالب چهار عددي  [2]

:  ابووزار تشووفيص فاصووله اتووا  از سووط  زمووين     [3]

  24041442كداختصاصي 

 25141445كد اختصاصي        : تسمه نگهدارنده اكسل  [4]

 24044446                                      مصنوعيكمك فنر [5] 

 

 .پيچ، مهره و واشر بااليي را باز كنيد -0

 .مهره و پيچ پاييني را باز كنيد -0

 .را پياده كنيدكمك فنر  -2
 
 
 

 
 كرررد اختصاصررري )كمرررك فنرررر مصرررنوعي   -4

 X= ميليمتررر  202را برره طررول     (04114116

 .تنظيم كنيد

 

 [5] 
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تعليق عقب را با ابزار مخصروص جمرع كرن     -5

و جررك ( 04112110   كررد اختصاصرري)اكسررل

كمك فنرر  تا چهار ستون تحت فشار قرار دهيد 

در   (04114116 كررد اختصاصرري )مصررنوعي 

 .محل خود قرار گيرد

 كررد اختصاصرري )مصررنوعي كمررك فنررر   -6

 .را پياده كنيد (04114116

 

 

 

 .جديد را نصب كنيدكمك فنر  -2

پيچ نگهدارنردة برااليي، مهرره و واشرر را برا       -2

 .نيوتن متر محكم كنيد 001برابر با  نيروي 

 001مهره و پيچ پاييني را با نيروي برابر با   -1

 .نيوتن متر محكم كنيد

 

 

   كرد اختصاصري  )اكسرل  ابزار جمع كنندة  -01

 .كنيد بازرا (  04112110

 25برابر باچرخ خودرو را با نيروي پيچهاي  -00

 .نيوتن متر محكم كنيد
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 موج گير ميل و بستباز 

 كردن باز

 ابزار مخصوص
كد اختصاصي        :   لغزنده چكش  -0

05401110 

 :  واسطه جازن و خارج كن فنر پيچشي -0

جز  كيرت برا كرد    ) 04114115:  كد اختصاصي  

 (05112110اختصاصي 

 

خررودرو را در حاليكرره چرخهررا آزادانرره آويررزان   -0

 .كنيد بازهستند ساكن كرده و چرخها را 

را از دو سررمت مرروجگير پرريچ بسررتهاي  ميلررة  -0

 .خودرو باز كنيد

 

 

 
) ابزار واسطه جازن و خرارج كرن فنرر پيچشري     -2

سررمت راسررت ميررل   را در سرروراخ ( 04114115

 .موجگير نصب كنيد

را به ( 05401110 اختصاصي كد)لغزانچكش  -4

وارد ( 04114115 اختصاصي كد)واسطه داخل ابزار

 .كنيد

را از طريق ضربه زدن به چكش به موجگير ميلة  -5

 .بكشيدسمت بيرون 
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 بستن
 .را تميز كنيدميل موجگير دو انتهاي ميلة  -0

و (  04114115 اختصاصري  كرد )ابزار واسرطه   -0

را برر  (  05401110اختصاصري كرد  )لغزان چكش 

 .نصب كنيد موجگيرروي ميلة 

 .را به گريس آغشته كنيد( شيارها)دندانه ها  -2

 

را از سرمت راسرت خرودرو وارد     مروجگير ميلة  -4

درگيرر  ميله را بچرخانيد تا دنده ها براحتري  . كنيد

 .شوند

 اختصاصررري كرررد)لغرررزان توسرررط چكرررش   -5

به سمت داخل ضربه وارد كنيرد ترا   (  05401110

 .بست نگهدارنده قرار گيردوسط هنگاميكه ميله در 

 

سرفت  نيوتن مترر   55پيچها را با نيروي برابر با  -6

 .كنيد

 25چرخهاي خودرو را با نيروي برابر با پيچهاي  -2

 .نيوتن متر محكم كنيد
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 فنرهاي پيچشي و بستباز 

 كردن باز

 ابزار مخصوص
ابزار جمع كن اكسول جلوو و ع و  باكود اختصاصوي      [1]

24043441 

  24043442قالب چهار عددي با كداختصاصي  [2]

ابزار تشفيص فاصله اتا  از سط  زمين باكداختصاصي  [3]

24041442  

 25141445:  تسمه نگهدارنده اكسل باكد اختصاصي [4]

 24044446                                 مصنوعيكمك فنر [5]

 25414441لغزنده                                        چكش  [6]

                          :واسووطه جوووازن و خوووارج كوون فنووور ييچشوووي   [7]

 24044445كد اختصاصي 

 

خودرو را كامال از زمين بلند كررده و چرخهرا را    -0

 .كنيد باز

 .كنيد بازرا موجگير ميلة  -0

مهره و واشر بااليي و مهررة نگهدارنردة پراييني     -2

 .را باز كنيدكمك فنر 

 .كنيدباز را كمك فنر  -4
 

 

كرررد اختصاصررري  )كمرررك فنرررر مصرررنوعي   -5

اصرلي قررار    كمرك فنرر   را در محل ( 04114116

= يرك دوم چررخش   )داده و طول آنرا تنظيم كنيد 

در صورت نياز براي سهولت نصرب،  ( ميليمتر 25/1

 .بازو را بلند كنيد تا وزن بر روي ميله وارد نشود

كرد اختصاصري   )كمك فنر مصرنوعي هنگاميكه  -6

نصب شد، مهره هراي  خود  در جاي(  04114116

كننده طرول  بااليي و پاييني و همچنين مهرة ثابت 

 .را محكم كنيدكمك فنر مصنوعي ميلة 

 

 

 

[7] 

[5] 
 

[6] 
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فنرهراي  ميله   پيچ و واشر فشاري انتهاي هردو -2

 .را باز كنيدپيچشي 

كابل ترمرز دسرتي را   نگهدارنده دو پيچ بر روي  -2

 .باز كنيد
 

 

وضعيت ميلره هرا نسربت بره مركرز را عالمرت        -1

 .گذاري كنيد

خارج كرن فنرر پيچشري    ابزار واسطه جازن و  -01

 فنررررا در انتهرراي  (04114115كررد اختصاصرري )

كرد اختصاصري    )لغزندهوارد كنيد و چكش پيچشي 

 .وارد كنيد ن را در آ( 05401110

كد )لغزان را از طريق ضربه زدن به چكش فنر  -00

بره سرمت بيررون خرارج     ( 05401110اختصاصي  

 .كنيد

 

 

 . پياده كنيدفنر پيچشي ابزار مخصوص را از  -00

براي جلوگيري از آسيب ديردگي كابرل ترمرز     -02

مصرنوعي را پيراده    كمك فنرر دستي، قبل از اينكه 

 .ثابت كنيدرا ژامبون كنيد، 
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 بستن
مصرنوعي را تنظريم    كمك فنرر  Xفاصلة طول  -0

  :كنيد

A به مقدار اندازة بدست آمده در هنگام باز كردن. 

B يا به مقدار ارتفاع صحيح خودرو. 

 

 

 04114116كد اختصاصري )مصنوعي كمك فنر -0

 .را سوار كرده و مهره ها را محكم كنيد(

 فنرهاي پيچشري آنهرا را   دوبارة  بستندر هنگام  -2

 .نكنيدنصب جابجا 

a رنگيحلقه يك : سمت راست 

b رنگيحلقه دو : سمت چپ 

 .كنيددنده هاي ميله ها را خوب تميز 

 

 

كرد  )واسطة جازن و خرارج كرن فنرر پيچشري      -4

را در انتهراي قطرر برزر      (04114115اختصاصي 

را برر   05401110لغزنرده  چكرش  . سوار كنيد فنر

 .سوار كنيد نروي آ

 .دنده هاي ميله را گريسكاري كنيد -5

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 53 

 دنا سيستم تعليق

          عكررس ) واشررر فشرراري را در شرريار قرررار دهيررد -6

 .(بستن
 

 

ميلره را  . را از داخل محفظه بازو وارد كنيرد فنر  -2

بچرخانيد تا وضعيتي را بيابيد كه ميله براحتري بره   

 .ميليمتر داخل شود 01تا  2اندازة 

دندانة انتهاي ميله كامال داخل نميشود زيررا  : توجه

بردليل   .يكسران نيسرتند   محرور انتهاهاي آن داراي 

از دو آنهرا را  دو طرف ميله ميتوان زوج بودن تعداد 

 .انتها داخل كرد

 

كرررد اختصاصررري  )لغرررزان توسرررط چكرررش   -2

ميله را از طرف مقابل  به سمت واشر ( 05401110

 .كنيد ثابت فشاري با ضربه كامال در جاي خود 
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عالمت هايي را كه در هنگام باز كرردن ترسريم    -1

 :نماييد كنترل ايد، -نموده 

A  يا در طرف مقابل يكديگر قرار دارند  خطدر يك

 (.اگر قصد تغيير ارتفاع را نداريد)

B  كه براي تصحيح ارتفاع رانش  يدنده هاتعداد به

به )تعيين شده است با يكديگر فاصله داشته باشند 

 (قسمت تنظيم مراجعه نماييد

 

كنيرد و واشرر فشراري را     شيار را با گريس پر -01

كنيد و پيچهاي هر دو انتهاي ميله را با نيروي سوار 

 .نيوتن متر محكم كنيد 5/02برابر با 

كابل ترمز دستي را محكرم  نگهدارنده دو پيچ  -00

 .كنيد

 

 

كرررد اختصاصررري ) مصرررنوعي كمرررك فنرررر -00

اصرلي را   كمك فنرر  را پياده كرده و  (04114116

را ژامبرون  سوار كنيد و در صورت لزوم توسط جك 

 .بلند كنيد

چرخهرا را   .را دوباره سوار كنيرد موجگير ميله  -02

 .خودرو را به زمين بياوريد. سوار كنيد

لرزوم  رسري كنيرد و در صرورت    برارتفاع خرودرو را  

 (.به قسمت تنظيم مراجعه نماييد)تنظيم كنيد 
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 .كنيدباز را كمك فنر  -04

 X  =202مصرنوعي را بطرول   كمك فنرر   -05

 .ميليمتر تنظيم كنيد
 

ابزار جمع كن اكسرل جلرو و    با استفاده از -06

مجموعره  (   04112110كد اختصاصري  ) عقب

كرد  )جمع كنيد تا كمك فنر مصنوعيتعليق را 

 محل خرود براحتي در ( 04114116اختصاصي 

 .قرار گيرد

كررد اختصاصرري  )كمررك فنررر مصررنوعي   -02

 .را خارج كنيد ( 04114116

 

 

كمك فنر اصلي را سوار كرده و پيچها را با  -02

 .نيوتن متر محكم كنيد 001ي برابر با  ينيرو

كرد اختصاصري   ) اكسرل  ابزار جمع كنندة  -01

 .را پياده كنيد(   04112110

نيرروي برابرر برا    چرخ خودرو را با پيچهاي  -01

نيوتن متر محكم كنيرد و خرودرو را پرايين     25

 .آوريد
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 و تعمير اساسي رام تعليق عقبو بست  باز

 كردن  باز

 ابزار مخصوص
جز  كيت تعمير فنر بندي اكسل عقرب برا كرد     -0

 05112110اختصاصي 

 

 .كنيد بازرا فنر پيچشي  -0

 .كنيد بازرا موجگير ميلة  0

 .كنيد بازكابل ترمز دستي را  -2

 .كنيد بازشيلنگ ترمز را  -4

را براز  ژامبرون  بره   كمك فنرپيچ و مهرة اتصال  -5

 .را پياده كنيدژامبون كرده و 

 

 
نس خرارجي  بر روي ميز كارگاه با احتيراط  كر   -6

 .بلبرينگ سوزني را با ضربه خارج كنيد
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ضربه خرارج  بلبرينگ سوزني را با كنس داخلي  -2

  .كنيد

 

بلبرينگ سروزني را برا اسرتفاده از    نس داخلي ك -2

جائيكره  و ترا   جابزنيد (05112110جز  كيت )ابزار

 .فشار دهيدتماس پيدا كند، ابزار با سطح ژامبون 

 

 

بلبرينگ سوزني را برا اسرتفاده از   نس خارجي ك -1

جاييكره  و تا جا بزنيد (05112110جز  كيت) ابزار 

 .فشار دهيدتماس پيدا كند،  ابزار با سطح ژامبون 

سررروزني را هرگرررز دوبررراره بلبرينگهررراي : توجررره

گريس آنها با هيچ نروع گرريس   )گريسكاري نكنيد 

 (ديگري مخلوط نميشود

 ،برازو را دوبرراره سروار كنيررد، ، شريلنگ ترمررز    -01

ترمزهررا را هررواگيري )كنيررد وصررل را  كمررك فنررر 

تنظريم  )كنيرد  وصرل  سرتي را  ، كابل ترمرز د (كنيد

ميلة چرخشي را . كنيدنصب راموجگير ، ميلة (كنيد

 (.به قسمت تنظيم مراجعه نماييد)سوار كنيد 
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 جلو و عقبالستيكي  هاي باز كردن بوش

 ردنك باز

 ابزار مخصوص
 05112110جز   كيت 

 05به طول  (M12) 00پيچ تمام رزوه شمارة  -0

 سانتيمتر

 (M12) مهره -0

 (M12) واشر -2

 (M12)بزرگتر از واشر -4

 

 

  .عقب را پياده كنيدسيستم تعليق  -0

 .مهره و واشر را باز كنيد -0

 .كنيدباز را پين و نگهدارنده  -2

 

 

 .را با اره ببريدالستيكي بوش  لبه -4

 .مابقي بوش را با فشار خارج كنيد -5
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 بستن
را در وضرعيتي قررار   الستيكي جديد بوش هاي  -0

 .دهيد كه موازي خط مركزي خودرو باشند
 

 

جرز  كيرت ابرزار برا كرد      )ابزار هاي  مخصروص  -0

 .را بهمراه بوش ها سوار كنيد (05112110

برره  (M12) 00پرريچ تمررام رزوه شررمارة  -0

 سانتيمتر 05طول 

 (M12) مهره -0

 (M12) واشر -2

 (M12)بزرگتر از واشر -4

ضربه ماليرم  اسنفاده از بوش ها را ميتوان با : توجه

اما هرگز به نگهدارندة بروش ضرربه   . نمودداخل  نيز

كامالً مهره ها را محكم كنيد تا بوش ها . وارد نكنيد

 .در جاي خود بنشينند

 .كنيدبازرا  هاابزار -2

 
 .كنيدنصب ر باال اخ دنگهدارنده را از لبه پ -4

ميلة شفت اطمينان ميدهد كره راهنمرا نصرب     -5

 .شده است

 61برا نيرروي برابرر برا      رامهره و واشر پراييني   -6

 .نيوتن متر محكم كنيد
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 عقب هايباز كردن بوش

كردن باز
را از  نگهدارنرده دو پيچ را براز كررده و قسرمت     -0

 .جدا كنيد روي طبق 

 .كنيدباز نگهدارنده پيچ و واشر را از  -0

 بستن
نصب عقب جديد نگهدارنده  رويپيچ و واشر را ب -0

 .كنيد

سروار كررده و   نگهدارنرده را روي طبرق   قسمت  -0

نيروتن مترر محكرم     05پيچ ها را با نيروي برابر برا  

 .كنيد

 .را دوباره سوار كنيدمجموعه تعليق عقب  -2
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 ابزار مخصوص  ليست
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