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 : فهرست 
 405خودروهاي سمند، پارس ، پژو 

 فرمان

 سوار كردن جعبه دنده 

 نصب قطعات ديفرانسيل 

 بازوبست پلوس

 مكانيزم اهرم بندي دسته دنده 

 پارس و 405مقدار گشتاور سفت كردن پيچ هاي موتور سمند و 

 سيستم تعليق عقب 

 سيستم تعليق جلو

 گشتاور گيربكس

 قطعات موتور 

 مشخصات و گشتاور كالچ 

 گشتاور اتصاالت سيستم كولر

 گشتاور دسته موتور 

 سيستم خنك كننده و اگزوز 

 سيستم سوخت رساني و سيستم ورودي هوا 

 ) كولر( بخاري و تهويه هوا

 تزئينات داخلي 

 206خودروهاي پژو 

 ر سفت نمودن پيچهاي موتور گشتاو

 پيچهاي دسته موتورها 

 MA5گشتاور سفت كردن پيچهاي گيربكس 
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 AL4گشتاور سفت كردن پيچهاي گيربكس اتوماتيك 

 گشتاور سفت كردن پيچهاي ترمزهاي عقب 

 گشتاور سفت كردن پيچهاي ترمزهاي جلو 

 گشتاور سفت كردن پيچهاي تعليق جلو 

 تعليقات عقب 

  اتصاالت فرمان

 بخاري و كولر 

 خودروهاي پيكان و آردي انژكتوري 
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  و پارس 405مقدار گشتاور سفت كردن پيچ هاي موتور سمند و 
 متر . نيوتن  

 ) به حالت حلزوني سفت شوند( مهره هاي كپه ياتاقانهاي ثابت و متحرك ميل لنگ

 40 )سچس شل شود( مرحله  ابتدايي 

 20 مرحله اول 

 درجه70 مرحله دوم 

 15 مهره هاي كپه ياتاقان هاي ميل بادامك 

 35 پيج سر ميل بادامك

  :پيچ سر سيلندر

 60 )كامالً شل شود( مرحله اول 

 20 :مرحله دوم محكم شود

  درجه300 مرحله آخر 

 10 : پيچ و مهره هاي سر سيلندر

 25 يچهاي اتصال دسته موتور سمت چپ به بدنه پ

 25 پيچ دو سر رزوه 

 65 مهره پيچ دو سر رزوه 

 45 پيچهاي اتصال دهنده موتور به جعبه دنده 

  دسته موتور عقبي 

 45 پيچهاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر 

 50 پيچ اتصال قطعه الستيكي دسته موتور به دياق دسته موتور 

 50 پيچ اتصال دياق دسته موتور عقبي به رام 
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  : پيچهاي موتور سمت راست

 45 پيچهاي اتصال دسته موتور به موتور 

 45 پيچهاي اتصال دسته موتور به بدنه 

 50  ديسك و صفحه كالچ–پيچهاي نگهدارنده فاليول 

 16 پيچهاي سيني جلو 

  پيچها و مهره هاي كپه ياتاقانهاي ثابت 

  پيچها ومهره كپه ياتاقانهاي ثابت

 54 پيچها و مهره هاي نگهدارنده 

 23 ) 3شماره ( پيچهاي جانبي كپه ياتاقانهاي ثابت و سطحي 

 16 پيچهاي نگهدارنده پمپ روغن

 10 پيچهاي نگهدارنده كارتل روغن موتور 

 8 پيچهاي پوشش تسمه تايمينگ

 20 پيچ تسمه سفت كن تسمه تايمينگ

 10 هاي محكم كننده درب سوپاپ سرسيلندر پيچ 

 45 دوپيچ اتصال دسته موتور سمت راست به سرسيلندر

 45 مهره اتصال دسته موتور به ضربه گير

 45پيچ و مهره اتصال پايه آلومينيومي باالي دسته موتور به قطعه پالستيكي دسته موتور 

 15 مهره ها و واشرهاي پيچ هاي كپه ياتاقانها

 35 چرخ دنده ميل بادامكپيچ 

 20 پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن

 8 دوپيچ بااليي پولي سرميل لنگ

 35 پيچ تخليه روغن به همراه واشر نو
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 35 پيچ تخليه روغن

 16 پيچ هاي كارتل روغن موتور

 15 پيچ هاي قاب زنجير

 16 پيچ نگهدارنده پمپ روغن3

 50 پيچ هاي فاليويل

 40  موتور قطعه الستيكي دسته

 45 چهار مهره اتصال پايه آلومينيومي 

 45 پيچ ومهره اتصال پايه آلومينيومي 

 50 مهره هاي دسته موتور به شاسي

 23 مهره اتصال دسته موتور به شاسي

 65 پيچ هاي اتصال پايه دسته موتور به بلوك سيلندر

 45 پيچ اتصال دياق به رام

 50 پيچ دياق به قطعه پالستيكي 

 40 مهره هاي كپه ياتاقان متحرك برروي ميل لنگ

 40 مهره هاي كپه ياتاقان محرك در محل خود

 20 مهره را شل كنيد و مجدداٌ

 درجه70 مرحله دوم

 50 پيچ هاي كپه ياتاقانهاي ثابت

 50 پيچ هاي ثابت نيم ياتاقانها

 25 پيچ هاي كناري كپه ياتاقان ثابت از بغل بلوك سيلندر

 20 محكم كننده لوله گيچ روغن به سرسيلندرپيچ 
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 سيستم تعليق عقب 
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 سيستم تعليق جلو
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 گشتاورگيربكس 
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 قطعات موتور
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 سيستم خنك كننده واگزوز

 متر. نيوتن  

 15  گشتاور سفت كردن پيچ هاي محفظه ترموستات-1

 18 ـ گشتاور سفت كردن پيچ هاي واتر پمپ2

 20  گشتاور سفت كردن پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن-3

 35  گشتاور سفت كردن پيچ مانيفولد اگزوز به سر سيلندر-4

 10 ) پيچ هاي بلند(  پيچ سپر حرارتي به مانيفولد اگزوز  گشتاور سفت كردن-5

 10 )پبچ هاي كوتاه(  گشتاور  سفت كردن پيچ سپر حرارتي به مانيفولد اگزوز -6

 10  گشتاور سفت كردن لوله جلويي اگزوز به مانيفولد اگزوز-7

 20 لوله عقبي / لوله مياني /  گشتاور سفت كردن واشر بست هاي لوله جلويي-8
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 سيستم سوخت رساني و سيستم ورودي هوا 
 

 نيوتن متر  

 20 ـ مقدار گشتاور سفت كردن پيچ هاي مانيفولد هواي ورودي به سر سيلندر1

 8دار گشتاور سفت كردن پيچ هاي اتصال بدنه دريچه گاز به مانيفولد هواي ورودي ـ مق2
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 ) كولر( بخاري و تهويه هوا 
 متر . نيوتن  

 20 پيچ اتصال ورودي كمپرسور

 30 پيچ هاي اتصال خروجي كمپرسور

 20تا 30 )در صورت موجود بودن ( اتصال بر روي مخزن صدا گير 

 15تا 25 لوله ورودي كندانسور

 15 تا 25 اتصال خروجي مخزن رطوبت زدا

 15 تا 20 اتصال خروجي كندانسور ورودي مخزن رطوبت زدا

 5تا10 بست شير انبساط 

 35تا 40 مهره قديمي مركزي كمپرسور

 35 تا 40 .مهره نو مركزي كمپرسور كه به جاي مهره قديمي قرار داده مي شود
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  داخلي تزئينات

 

 متر . نيوتن  

 20-40 پيچ هاي پايه كمربند داخلي، پيچ پاييني 

 20-40 پيچ هاي تنظيم كمربند داخلي ، پيچ بااليي

 20-40 پيچ لنگرگاه صندلي 

 20-40 پيچ قالب كمربند ايمني 

 20-40 پيچ بااليي دستگيره تنظيم ارتفاع و قابل كمربند ايمين 

 20/15 ظيم كننده ارتفاعپيچ پاييني نگهدارنده تن

 20-40 پيچ هاي نگهدارنده كمربند ايمني 

 20-40 )كمربندايمني عقب( پيچ نگهدارنده قالب صندلي عقب 

 20-40 پيچ نگهدارنده كمربند ايمني وسط ، عقب 

 20-40 پيچ كمربند ايمني وسط ، عقب 

 20-40 پاييني كمربندي ايمني براي بازكردن پوشش پاييني ستون عقب 
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 206خودروي پژو 
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 TU3گشتاور سفت نمودن پيچهاي موتور 
 متر. دكانيوتن  

  درجه240و 2 (55)پيچ اتصال سرسيلندر به بلوك سيلندر 

 7/0 (50)مهره اتصال قالپاق سوپاپ به سيلندر

 6/1 (56)پيچ دوسر رزوه قالپاق سوپاپ 

 5/1 پيچ خار قفل كننده ميل بادامك
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 متر. دكانيوتن  

 1 (54)مهره اتصال مانيفولد هوا به سر سيلندر 

 8/0 پيچ اتصال كويل به سر سيلندر

 7/0 (52)پيچ اتصال ريل سوخت به سرسيلندر 

 8/0 (63) سنسور MAPپيچ اتصال 
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 متر. دكانيوتن  

 4 (30)مهره كپه ياتاقانهاي متحرك 

  : ثابت به بلوك سيلندرپيچ هاي اتصال مجموعه كپه ياتاقانهاي

  درجه44وM11 2(29a)پيچ 

 M6 8/0(29)پيچ 

 3 (20)پيچ كوركن انتهاي كانال روغن 
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 متر. دكانيوتن  

 1 (31)پيچ پايه نگهدارنده كاسه نمد سروته ميل لنگ 

 7/6  (32)پيچ اتصال فاليويل به فالنچ ته ميل لنگ 

  درجه45و4 (33)پيچ چرخدنده تايم سر ميل لنگ 

 5/2 (34)پيچ اتصال پولي به چرخدنده تايم 
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 متر. دكانيوتن  

 3 (35)پيچ تخليه روغن 

 8/0  (36)مهره كارتر

 8/0 (38,37)پيچ هاي اتصال كارتر 

 1 (39)پيچ پايه فيلتر روغن 

 8/0 (40)پيچ اتصال گيج روغن به سرسيلندر 

 2/3 (41)سنسور فشار روغن 

 5/2 (x)فيلتر روغن 
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 متر. دكانيوتن  

 9/0 (42)پيچ اتصال اويل پمپ به مجموعه كپه ياتاقانهاي ثابت 
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 متر. دكانيوتن  

  :پيچ اتصال واتر پمپ به بلوك سيلندر شامل

 M10 5/6(43)پيچ 

 M8 3(44)پيچ 

 8/1 (45)پيچ واتر پمپ 

 7/0 (46)پيچ واتر پمپ 

 1 (47)پيچ اتصال درپوش واتر پمچ 

 5/0 (48)پيچ اتصال لوله خروجي آب از واتر پمپ 

 1 (49)پيچ اتصال درپوش ترموستات 

 8/1 (y)پيچ اتصال سنسور دماي مايع خنك كننده موتور 
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 پيچهاي دسته موتور 
 متر. دكانيوتن  

 5/4 (1)مهره دسته موتور سمت راست 

 5/4 (3)مهره اتصال پايه لرزه گير به دسته موتور 

 5/4 (4) پايه دسته موتور پيچ

 5/4 (5)پيچ پايه دسته موتور 
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 متر. دكانيوتن  

 4 (12)پيچ دوشاخه نگهدارنده دسته موتور پايين 

 5 (13)پيچ اتصال دوشاخه به دسته موتور پايين 

 5/4 (14)پيچ دسته موتور پايين 
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 گشتاور سفت كردن پيچهاي گيربكس 
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 AL4 گيربكس اتوماتيك گشتاور سفت كردن  پيچهاي
 

 daN.m اتصال 

 1 (3)سفت كردن مرحله اول مبدل 

 3 (3)مرحله دوم مبدل 

 2/5  (4)گلدوني گيربكس به موتور 

 8/0 (5)كيلومتر شمار 

 9/0 (6)شيرهاي سلنوئيد

 8/0 (7)بلوك هيدروليكي

  پيچ را سفت كرده9/0ابتدا   (8)پوست بلوك هيدروليك 

 1 (9)ي سنسور سرعت ورود

 1 (10)سنسور سرعت خروجي  

 9/0 (11)سنسور فشار روغن 

 EPDE 1(12)سلنوئيد كنترل جريان در مبدل حرارتي يا 

 1 )سلكتور انتخاب دنده(سويچ چند كاره 

 5/1 (14)درپوش استپ 

 5 (15)) كولر روغن ( مبدل حرارتي 

 4/2  (16) پيچ تزريق روغن

 4/2 (17)پيچ چك كردن سطح روغن 

 3/3 (18)پيچ تخليه 

 5/4 (19)پايه گيربكس 

 5/32 (M24×150)مهره پلوس 
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 گشتاور سفت كردن پيچهاي ترمزهاي عقب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 daN.m اتصال 

 5/3 (15)طبق صفحه پشتي 

 8/0 (16)پيچهاي سيلندر ترمز 

 20 (17)مهره توپي 

 11 (18)پيچ كاليبر

 1 (19)اتصال ديسك 

 75/1 (20)ده ترمز متعادل كنن

 3/1 (21)تنظيم متعادل كننده 

 3/1 (21)فنر متعادل كننده 

 ABS (23) 9/0سنسور 

 5/1 (24)ترمز دستي 

 5/1 (25)اتصاالت لوله هاي ترمز 
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 جلو ترمز هاي گشتاور سفت كردن پيچهاي 
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 ات جلو قگشتاور سفت كردن پيچهاي تعلي
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 Dan.m 5/4 : (8)مهره تثبيت 
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 تعليقات عقب 
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 اتصاالت فرمان 
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 بخاري و كولر 
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