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 بسمه تعالي

 

 مقدمه 

 

تهيه و انتشار كتب راهنماي تعميرات اين امكان را براي متخصصين تعميرات فراهم مي نمايد تاا   

ند در هر مرحله از عمليات تعمير و نگهداري كار را به صورت صحيح  واصاولي باه انماا    بتوان

 «گياربكس اتوماتياك   DP2راهنماي تعميرات »رسانند كتابي كه در پيش رو داريد تحت عنوان 
مي باشد كه حاصل تالش همكاران در اداره فني و مهندسي خدمات پس از فروش باوده و باه   

راسر كشور باا نحاوه انماا  تعميارات   ران شبكه نمايندگيهاي مماز سمنظور آشنايي تعميركا

 . تهيه گرديده است 09تندر، خودروي  گيربكس اتوماتيك

اميد است شما تكنسين ها و تعميركاران عزيز با مطالعه اين كتاب و به كار بستن نكات ياد شده در 

 . ب رضايت مشتري توفيق يابيد آن ، در ارائه خدمات تعميراتي استاندارد جلب نظر مساعد و كس
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 احتياط هاي الزم و ضروري 
 
 : بكسل كردن  -1

ي بكسرل نمرودن خرودرو   گيربكس اتوماتيك در زمان روشن بودن موتور روغنكاري مي گرردد   لرذا بررا   
چرخهاي جلو را از روي زمين بلند نمائيد   در صورت تماس چرخهاي جلرو برا زمرين   خرودرو را تحرت   

 : شرايط ذيل بكسل نمود 
km 51حداكثر مسافت 

km/h 51 حداكثر سرعت 
 . درجه و در صورت نياز چرخهاي عقب را باال ببريد  5در سطح افق با حداكثر زاويه 

 : كانيكي تعميرات م -2
 . گيربكس فقط در زمان روشن بودن موتور روغنكاري مي گردد 

 . هرگز در سرازيري موتور را خاموش نكنيد 
 ( . اين عمل در گيربكس هاي اتوماتيك امكانپذير نمي باشد)هرگز خودرو را با هل دادن روشن نكنيد 

 . گيربكس را بدون حفاظ بر روي زمين قرار ندهيد 
 . استفاده ننمائيد « رها و اتصاالت گيربكس براي جابجا كردن آهرگز از كانكتو

 . قبل از پياده نمودن گيربكس موقعيت تورك كنورتور را توسط ابزار مخصوص تثبيت نمائيد 
 . را بيرون آوريد ( ابزار مخصوص)هگام جا زدن گيربكس بر روي موتور پين راهنما 
هاي الزم براي جلوگيري از ورود آشغال به داخل گيربكس  هنگام باز كردن و بستن گيربكس كليه احتياط

 . را انجام دهيد 
 : تعميرات الكتريكي  -3

 . هنگام روشن بودن موتور باطري را جدا نكنيد 
 . هنگام باز بودن سوئيچ   كنترل يونيت را جدا ننمائيد 

 . ي كنيد قبل از جا زدن كانكتورها   اتصاالت را از نظر خوردگي   تغيير شكل بررس
 . قفل كانكتور را كنترل كنيد 

 : در هنگام تست مدارات الكتريكي توجه داشته باشيد كه 
   . ر باطري كامالً شارژ باشد 

  . نباشد  v12ر منبع ولتاژ بيش از 
 .ر از المپ تست استفاده نكنيد

 : حالت پيشرفته  -4

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



DP2گيربكس اتوماتيك  09تندر

حركت نمود دقت نمائيد  3توسط دنده در صورت خرابي مدارات الكتريكي گيربكس مي توان : هشدار 
 . كيلومتر در ساعت رانندگي نكنيد  111در اين حالت با سرعت بيش از 

 
 
 

 دستگاه عيب ياب
 20011112با كد اختصاصي  CLIPدستگاه عيب ياب   تجهيزات عيب يابي

 
 

 
 

 . استفاده كنيد  DP2براي تشخيص عيوب گيربكس اتوماتيك  CLIPاز دستگاههاي عيب ياب 
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 باز و بست كامل 

 و 

 تعميرات اساسي 
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 :  DP2معرفي گيربكس اتوماتيك 

 : كليات  -1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تورك كنورتور ( 1)
 پمپ روغن (2)
 مجموعه دنده خورشيدي ( 3)
 شافت ورودي ( 4)
 شافت خروجي ( 5)
 ديفرانسيل ( 2)

 E1كالچ ( 7)
 E2كالچ ( 8)
 F1 ديسك ترمز( 9)
 F2باند ترمز ( 11)
 F3باند ترمز ( 11)
 يا توپي اصلي مركزي  (Supply hub)توپي ( 12)

 
 :  DP2تقريبي گيربكس وزن 

 kg 70با روغن و تورك كنورتور 
  kg 57بدون روغن و تورك كنورتور 
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 : مشخصات فني  -2

  DP2گيربكس اتوماتيك 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . عقب حك گرديده است  مشخصات گيربكس بر روي پوسته
(a) شماره مجموعه مربوط به سازنده 
(b) سريال 
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 جعبه ساعت يا جعبه سوپاپ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصات فني جعبه ساعتي 
 . مي باشد  (main distributor)در سمت چپ تقسيم كننده اصلي 

(j)  ژ( يك ميز با دو مونتاژ)شماره ميز مونتاژ 
(k)  سال ساخت 
(l)  ساخت تاريخ روز 

(m) (شماره ميز كار ) 
(n)  (با تعمير 1=1 *)دفعات تعمير 
(p)  شماره فني 
 
 جدول عملكرد اجزاء گيربكس  -3

 : با بكارگيري مجموعه هاي زير تعويض دنده ها را انجام مي دهد  DP2گيربكس 
 F3و  F2و  F1ر ترمزهاي       E2و  E1ر كالچ هاي 

 ر دو مجموعه خورشيدي 
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 دنده موقعيت دسته
دنده 
 درگير

 شيرهاي برقي ترمزها كالچها

E2E1 P (*)F3 F2F1 EVS6EVS5 EVS4EVS3 EVS2EVS1 
P P  *        *   

R R  *   *   *     

N N  *        *   

D 

1  *  *     * *   

2 *  
X*     *  *  

3 * * 
X

 
         

4 *  
X

 
  *     * * 

3 

1  *  *     * *   

2 *  
X

 
*   *  *  *  

3 * * 
X

 
         

2 
1  *  *     * *   

2 *  
X

 
*     *  *  

روي  1و دكمه  2دنده 
 كنسول فعال

1  *  *     * *   

 

 ضميمه 
 مجموعه فعال : × 

 . در شرايط خاص رانندگي ممكن است بوجود آيد  (Lockup)حالت درگير خودكار كالچ :  (*)
 

(p)  كالچLockup     C1  : 1كوانويل با دنده 
(E1)  كالچE1      C2  : 2كوانويل با دنده 
(E2)  كالچE2      PS1  : 1چرخدنده سياره اي محرك 
(F1)  ترمزF1      PS2  : 2چرخدنده سياره اي محرك  
(F2)  ترمزF2      P1  : 1چرخدنده خورشيدي  
(F3)  ترمزF3      P2  : 2چرخدنده خورشيدي  

C1-PS2  : چرخدنده سياره اي محركPS2  به C2-PS1  : چرخدنده سياره اي محركPS1  
 . باشد درگير ميكي باكرانويل C2بصورت مكاني . درگير مي باشد C1صورت مكانيكي با كرنويل 
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 كالچها ترمزها مجموعه متحرك مجموعه ثابت دنده درگير وضعيت دسته دنده
F3F2 F1E2 E1P(*) 

P P - P1 * 

R R C2-PS1 P1 * * 

N N - P1 * 

D 

1 P2 P1 * * 

2 P2 C2-PS1 * * x (*) 

3 - P1&C2-PS1 * *x (*) 

4 P1 C2-PS1 * * x (*) 

3 
1 P2 P1 * * * 

2 P2 C2-PS1 * * x (*) 

3 - P2 & C1-PS2 * *x (*) 

2 
1 P2 P1 * * 

2 P2 C2-PS1 * * x (*) 
روي كنسول  1و دكمه  2دنده 

 فعال
1 P2 P1 * * 

 
 
 
 

 : ضميمه 
X  : مجموعه فعال 

 . در شرايط خاص رانندگي ممكن است بوجود آيد  (Lock up)ر كالچ حالت درگيري خودكا)  ( : 
(E1)  كالچE1

(E2)  كالچE2 
(F1)  ترمزF1

(F2)  ترمزF2

(F3)  ترمزF3 
(EVS) –  شيربرقي   رديف شيرهاي الكترونيكي(WVS1  تاEVS6 ) 
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 نماي موقعيت بلبرينگ هاي كف گرد سوزني ، واشرهاي اصطكاكي و واشر تنظيم  -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 واشر فاصله انداز ( 13)    واشر ( 14)و ( 13)
 قفل كن مهره ( 14)   كف گرد سوزني ( 21)تا ( 15)
 كف گرد ( 15)   ( واشر تنظيم)شيم ( 21)

 كف گرد سوزني ( 12)      
 كف گرد سوزني ( 17)      
 كف گرد سوزني ( 18)      
 كف گرد سوزني ( 19)      
 كف گرد سوزني ( 21)      
 واشر تنظيم شيم ( 21)      
 

 . سطوح مشكي رنگ ترمزها هميشه به سمت تورك كنورتور مي باشد : توجه 
 .قابل جداسازي نمي باشد ( 18)بلبرينگ كف گرد سوزني : توجه 
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 F1و مجموعه ترمزي  E2, E1ميزان لقي مجموعه هاي كالچ  -5
 

 د ديسكتعدا ميزان لقي به ميليمتر مجموعه
E11.4  1تا  =A6 
E22.4 2 تا  =B 14 
F1 ------6 
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صفحات و ديسكها بصورت يك در ميان   و بدين ترتيب كه يك صفحه با دنده خارجي و ديگري برا دنرده   
F3   داخلي قرار مي گيرند F2 باندهاي ترمز مي باشد  و. 
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 :  DP2 معرفي ابزارهاي مخصوص گيربكس -0

 ( 25412111كداختصاصي ) 0338. (-)كيت ابزار مخصوص 
ارائه خدمات سرويس و تعميرات  تخصصي كليه نمايندگي هاي در اين ابزار به منظور استفاده :تذكر

 . كاربرد دارد عمومي گيربكس اتوماتيك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A]  0338پين راهنماي جازن گيربكسA

[B] 0338( دو عدد)ورتور دستگيره باز و بست تورك كنB 
[C]  0338كاسه نمد كش پلوسC 
[S]  0338نگهدارنده تورك كنورتورS 
[E]  0338سيبك كش اهرم سلكتورE 
[F]  0338كاسه نمد جازن پوسته تورك كنورتورF 
[G]  0338قالب بيرون آوردن كاسه نمد تورك كنورتورG

[H1]  0338كاسه نمد جازن پلوس سمت چپH1

[H2]  0338نمد جازن پلوس سمت چپ رابط كاسهH2

[J1]  0338كاسه نمد جازن پلوس سمت چپJ2

[J2]  0338رابط كاسه نمد جازن پلوس سمت راستJ2

[K]  0338كاسه نمد جازن شافت تعويض دندهK

[L]  0338تستر دسته سيم گيربكسL    DP2

[M1]  و[M2]  0338تنظيم كننده خالصي سلكتور تعويض دندهM2  0338وM1 

 

S 

S
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[N2]  و[N1]  0338مجموعه كاسه نمد كش سلكتور تعويض دندهN2  0338وN1

[P]  0338پين جازن و پين كشP 
 

 ( 25412112كداختصاصي )  (0342)كيت تعميرات 
سااير    )گيربكس اتوماتيك كااربرد دارد  اساسي فقط در تعميرگاه تخصصي تعميراتاين ابزار  :تذكر

 .(نمايندگي ها به اين ابزار نيازي ندارند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[A]  بلبرينگ كش ديفرانسيل(0342A) 
[B]  سمبه جازن كنس بلبرينگ كوچك ديفرانسيل(0342B)

[C]  ابزار جازن روغن برگردان پلوس سمت چپ(0342C)

[D]  ابزار تنظيم سلكتور(0342D)

[E]  ابزار نگهدارنده شافت ورودي(0342E) ( ميليمتر و  150بطولM8  ×1.25 ) 
[F]  0342( بلبرينگ كوچك)بلبرينگ جازن ديفرانسيلF

[G]  0342ابزار جازن كنس بلبرينگ كوچك ديفرانسيلG 
[H]  0342( بلبرينگ بزرگ)بلبرينگ جازن ديفرانسيلH

[J]  بلرينگ جازن شافت ديفرانسيل 
[K]  بلبرينگ كش شافت ديفرانسيل 

O
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[L]  رابط بيرون آوردن كنس بلبرينگ بزرگ ديفرانسيل 
[M]  كنس كش بلبرينگ بزرگ ديفرانسيل 
[N]  ابزار جازدن و بيرون آوردن مهره نگهدارنده مجموعه خورشيدي 

[O]  ابزار جا زدن مهره مجموعه خورشيدي(0342P) 

 
 

 (: 25419113كداختصاصي)كيت ابزار تعمير گيربكس اتوماتيك 
سااير   ) ماتيك كااربرد دارد فقط در تعميرگاه تخصصي تعميرات اساسي گيربكس اتواين ابزار  :تذكر

 (.نمايندگي ها به اين ابزار نيازي ندارند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[AA]  ابزار جازدن پيستون ترمز(0342AA) F1  
[AB]  ابزار جا زدن صفحه فشاري كالچ(0342AB) E1

[AC]  ابزار جا زدن پيستون كالچ(0342AC) E1

[AD]  ابزار جا زدن پيستون كالچ(0342AD) E2

[AE]  ابزار بيرون آوردن صفحه فشاري كالچ(0342AE) E2

[AF]  ابزار بيرون آوردن صفحه فشاري كالچ(0342AF) E1

[AG]  ابزار جفت كردن پيستون كالچ(0342AG) E2
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[AH]  ابزار راهنماي لبه داخلي صفحه فشاري كالچ(0342AH) E2

[AJ]  ابزار راهنماي لبه خارجي صفحه فشاري كالچ(0342AJ) E2

[AK]  ابزار جا زدن خار فنري مجموعه پوسته كالچE1  و(0342AK) E2

[AL]  ابزار جا زدن قفسه بلبرينگ بزرگ ديفرانسيل(0342AL) 
 

  DP2تذكرات مهم در مورد استفاده از گيربكس اتوماتيك 
 كليات 

صورت امكان خرابي  در غير اين. از مواد شيميايي خورنده مانند كلروتين براي تميزكاري استفاده ننمائيد 
و داخرل   ( امواج مافوق صروت )قطعات را با استفاده از دستگاه آلتراسونيك . مجراها و شيرها وجود دارد 

از شستشوي قطعات و مجموعه هاي زير خودداري نمائيد . مخزن حاوي شوينده ضد سايش تميز نمائيد 

ر مجراهاي روغن هيدروليك را توسط هرواي فشررده   هروا گرفتره ترا در صرورت وجرود ذرات خرارجي   
 . مجراهاي روغن تميز گردد 

 : در طي مونتاژ 
 ( . اي الستيكي را به روغن آغشته نمائيدواشرها و كاسه نمده)ر 

 . ر صفحات اصطكاكي نو را به روغن مجاز آغشته نمائيد 
در آن معلرق شرده و در ايرن   ( لنت)در صورتي كه روغن گيربكس بسوزد ذرات فلز و صفحات اصطكاكي 

 : حالت در زمان باز كردن گيربكس به نكات ذيل توجه نمائيد 
فقط از روغرن توصريه   . ياتور روغن را تخليه و آنها را با آب شستشو دهيد ر روغن تورك كنورتور و راد

 . شده استفاده نمائيد 
كليره سروپاپها بايسرتي آزادانره   . را باز كرده و آنرا به دقت تميز نمائيرد   ( جعبه ساعت)ر بلوك هيدروليك 

 ( . به بخش بلوك هيدروليك مراجعه نمائيد)حركت كند 

  .
ر صفحات اصطكاكي  

ر قطعات ثابت )از جير يا پارچه بدون پرز براي خشك كردن استفاده نمائيد( .  
در زمانيكه گيربكس را كامالً باز نمي كنيد   هنگام تميز كردن گيربكس مجراهاي خروجي شافت محرك را 

براي جلوگيري از ورود ذرات خارجي مسدود نمائيد .  
 

هشدار : به كارگيري پارچه نامناسب ورود كرك به داخل مدارهاي هيدروليك مي گردد .  
خشك كردن قطعات :  

ر از پارچه بدون پرز استفاده نمائيد .  
ر توسط هواي فشرده به دقت مجموعه ها را با باد خشك كنيد .  
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 : ر كردن گيربكس طريقه حمل و نقل و انبا
براي اجتناب از آسيب رسيدن به محل شافت ورودي تورك كنورترور در زمران جابجرايي صرفحه مثلثري   

. در صورت انبار كردن گيربكس   قبل و بعد از تعمير   آنررا پرر از روغرن نمائيرد   . شكل محافظ را ببنديد 
 ( . ليتر مي باشد حجم روغن مورد نياز توصيه شده 6)
 

 ( : اقالم پرمصرف يدكي) ي گيربكس DP2قطعات مصرف
 ( بوش شافت ترمز F3)واشرهاي اصطكاكي 

 فيلتر ( صافي)توري 
 فيلتر جعبه ساعت گيربكس 

 كليه درپوش هاي تنظيم سوپاپهاي جعبه ساعتي 
 تعويض اورينگ مجموعه هاي زير 

 ر بدنه پمپ هيدروليك 
 ر پيچ بدنه پمپ هيدروليك 

E1 ر پوسته كالچ E2 و 
 جعبه ساعتي سوپاپ  و F3 يچ هاي ترمز F2ر پ

 صفحه ساعت گيربكس ( شيرهاي برقي)ر سلونوئيد والو 
 ر جعبه سوپاپ گيربكس 
F2 ر درپوش هاي ترمز F3 و
 ر سنسور فشار روغن 

 ر سنسور دور ورودي گيربكس 
 ر سنسور دور خروجي گيربكس 

 ر شيربرقي كنترل جريان كولر روغن 
 گيربكس ( اپجعبه سوپ)ر دسته سيم 

 ر شافت تعويض دنده 
 ر كيلومتر شمار 

 ر هزار خاري سمت راست ديفرانسيل 
 : تعويض كاسه نمد مجموعه زير 
 ر شافت خروجي سمت راست 
 ر شافت خروجي سمت چپ 

 ر روغن برگردان شافت خروجي سمت چپ 
 ر تورك كنورتور 
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 ر شافت تعويض دنده 
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 : تعويض كاسه نمدهاي مجموعه هاي زير 

 ر پوسته تورك كنورتور 
 پوسته عقب   ر

 ر پوسته جعبه سوپاپ 
 ر كولر روغن 

 ر پيچ نگهدارنده كولر روغن 
 ر درپوش تخليه 

 ر درپوش كنترل سطح روغن 
 ر درپوش فيلتر روغن 

 : تعويض رينگ هاي آببندي مجموعه هاي زير 
 ر پوسته عقب 

 ( آكوموالتور)ر مخزن فشار روغن 
 ر شافت ورودي 

 : تعويض خار فنري مجمموعه هاي زير 
 E1ر صفحه فشاري كالچ 
 E2و  E1ر پوسته كالچ هاي 

 E2ر صفحه فشاري كالچ 
 : تعويض پيستون ها و صفحات فشاري مجموعه هاي زير 

 E1ر كالچ 
 E2ر كالچ 

F1 ر ترمز
 F2ر ترمز 
 F3ر ترمز 

 : تعويض بلبرينگ كف گرد مجموعه زير 
 E1ر كالچ 
 E2ر كالچ 

 جاگرفته در پوسته كالچ  E2پوسته توپي كالچ ر 
 ( گردنده)ر مجموعه خورشيدي 
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 بستن گيربكس اتوماتيك بر روي ميز كار 

 

بلنرررد كرررردن اسرررتند تعميررررات بررره منظرررور  -1

  DP2گيربكس 

فقط در تعميرگاه تخصصي اين ابزار  :تذكر
تعمياارات اساسااي گيااربكس اتوماتيااك   

ساير نماينادگي هاا باه ايان   ) كاربرد دارد
 (.ابزار نيازي ندارند

 

 : ه نصب ابزار به گيربكس طريق -2

 . را باز نمائيد ( )1دسته گيربكس 

 . را باز كنيد (2)اهرم انتخاب دنده 

را براز   ( )3سوئيچ چند مرحلره اي گيرربكس   

 . كنيد 

 

 

 

 

 

را محكم بره گيرربكس   ( )1مطابق شكل رابط 

سپس . ببنديد ( محل قرارگيري دسته موتور)

ته و انداخ[ ]1قالب جرثقيل را در داخل رابط 

 . آنرا بلند كنيد 

مجموعه گيربكس را بر روي پايره تعميراتري   

 . قرار دهيد 
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 قطعات سمت پوسته تورك : جداسازي 

 ( مجموعه انتقال گشتاور)كنورتور 

 

 

 ابزار مخصوص مورد نياز  -1

دسرررتگيره پيررراده كرررردن و سررروار كرررردن  [1]

 ( تورك كنورتور) كنورتور 0338B تورك

كداختصاصررري  جرررزي كيرررت ابرررزار برررا   )

25419111 ) 

[2] F
 فنر جمع كن ترمز 3

 ( 25419114كداختصاصي ) 

فقط در تعميرگاه تخصصي اين ابزار  :تذكر
تعمياارات اساسااي گيااربكس اتوماتيااك   

ساير نماينادگي هاا باه ايان   ) كاربرد دارد
 (.ابزار نيازي ندارند

 

 : مجموعه ها باز كردن  -2

 ( تورك كنورتور)باز كردن پوسته كنورتور 

 

جهاات جلااوگيري از نفااو   رات   : هشاادار 

خارجي به داخل روغن ضروري است كياه   

 . منافذ ورودي را ببنديد 

 

تورك كنورترور    [1]توسط ابزار مخصوص 

 . را بيرو آوريد ( )1

به دليل شكل تورك كنورترور هنگرام   : توجه 

داخل تورك كنورترور    پياده كردن آن روغن

 . بيرون مي ريزد
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كليه كانكتورهاي سنسورها را جدا سرازيد     

 : سپس 

 .را جدا سازيد (2)كانكتور تطبيق 

 . را باز كنيد (2)كانكتور ( )3پايه 

 . را باز كنيد ( )4بست سيم 

 . را باز نمائيد ( )5 سوئيچ انتخاب دنده

را بره همرراه پيسرتون و   ( )6كيلومتر شرمار   

 . راهنماي آن باز كنيد 

 . را جدا نمائيد ( )7كولر روغن 

 : مجموعه هاي زير را باز نمائيد 

 ( )8ر شيربرقي كنترل جريان كولر روغن 

 ( )9ر سنسور دور ورودي گيربكس 

 ( )10ر سنسور دور خروجي گيربكس 

 ( )11روغن گيربكس  ر سنسور فشار

 

 . را باز نمائيد ( )14و پيچ هاي ( )12اورينگ 

 . را بيرون آوريد( )13پوسته تورك كنورتور 

 .را بيرون آوريد ( )16و ( )15كاسه نمدهاي 

 

پريچ هراي نگهدارنرده پوسرته ترورك   : توجه 

 . كنورتور و پوسته عقب يكسان هستند 

 

 مجموعه پمپ توليد فشار روغن 

 . را بيرون آوريد ( )18و ( )17 ر پيچ هاي

 . ر مجموعه صافي پمپ روغن را باز كنيد 

 

متفراوت از سراير   ( 18)رنگ پيچهاي : توجه 

 . پيچها مي باشد
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 .صفحه فشاري را شل كنيد  F3ترمز ( 22)پيچ   . را باز كنيد ( 20)واشر اصطكاكي ( 19)آببند 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز كنيد  F3 از ترمز( 23)باند ترمز     :  F3باز كردن باند ترمز  3-2

 را با بكارگيري  F3ترمز ( 21)كاسه نمد 
 . بيرون آوريد  aدو قالب مطابق شكل 

 
 . را با يكديگر عوض ننمائيد  F3و  F2باند ترمزهاي : هشدار 
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را براز   ( 24)واشر اصطكاكي يا مهرره قفلري   

 . كنيد 

 

 

 

 

 

درپروش پيسرتون    [2]توسط فنر جمرع كرن   

را تحرررت فشرررار قررررار  F3ترمرررز ( 25)كنتررررل 

فنرر   . را بيرون آوريرد   ( 26)خار فنري . دهيد

ترا فشرار از روي   را باز نمائيرد    [2]جمع كن 

 . برداشته شود ( 25)درپوش 

 

 

 

 . را باز كنيد  [2]ابزار شماره 

و ( 28)پيسرتون كنتررل   ( 27)سپس درپوش 

 . را بيرون آوريد ( 29)فنر 

 

 

 

 ديفرانسيل و شافت خروجي گيربكس  4-2

و ( 31)  قفرل كرن وضرعيت پرارك   ( 30)فنر 

را با فشرردن اهررم   ( 32)اهرم مربوط به آن 

 . انگشتي پارك آزاد كنيد ( 32) سلكتور

محور اهرم را برا چرخانردن   
4
دور بيررون    1

 . آوريد 
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براي جلوگيري از افتادن رابرط از يرك گيرره   

 . استفاده نمائيد ( )33مطابق شكل 

را به ( 34)و ديفرانسيل ( )35شافت خروجي 

 . طور همزمان بيرون آوريد 

 

 

 

 

 

دقت نمائيد جايگااه كاساه نمادها   : هشدار 

 . آسيب نبيند 

 

 

 

 

 

 

و ( )38  آببند كاسه نمرد   ( )36يمي واشر تنظ

 . را بيرون آوريد ( )37روغن برگردان 
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 باز و بست پمپ روغن 
 به روش باز. )را باز نمائيد ( ناقل)پوسته تورك كنورتور 
 . مراقب پمپ روغن باشيد ( يدو بست آن مراجعه نمائ

 
 : پياده كردن پمپ روغن  -1

 . را باز كنيد ( )4و ( )1پيچ هاي 
 . را باز كنيد ( )3مجموعه كامل پمپ روغن 

 محكم پوسته تغذيه (2)پين هاي راهنما بدنه پمپ : هشدار 
 . را نگه مي دارد ( )5روغن 

پمرپ   به آرامري برا چكرش پالسرتيكي بره   . پمپ را برگردانيد 
 ضربه 

 را از يكديگر ( )5و پوسته تغذيه روغن (2)زده تا بدنه پمپ 
 . جدا نمائيد 

 
 سوار كردن پمپ روغن  -2

 . قبل از نصب قطعات آنها را بصورت چشمي و از نظر ظاهر كنترل كنيد : هشدار 
 

 . قرار دهيد ( )3را در پوسته ( )5پوسته تغذايه روغن 
 . رگير نمائيد را كمي د( )4پيچ هاي : توجه 

 . را در جاي خود قرار دهيد ( )6دنده پمپ روغن 
 . توجه نمائيد (2)به شيار روي بدنه پمپ روغن : توجه 

 . مجموعه پمپ را جا بزنيد
 . توجه نمائيد(2)به شيار روي پوسته مياني پمپ : توجه 

 
 
 

و ( )6براي اطمينان از عملكرد پمپ دنده پينيون : هشدار 
را با كمترين لقي با يكديگر ماشين كاري كرده اند و لذا بايد آنها را در صورت خرابي با (2)بدنه پمپ 

 . هم تعويض نمود 
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 . توجه نمائيد ( )7به موقعيت خارهاي راهنماي : هشدار 
 

 
 
 
 

 
 
 

 . را با توجه به گشتاور پيچ ها ببنديد  [2]پمپ روغن 
 kgm 5/1( 4)گشتاور اوليه پيچ 
 kgm 8/1( 4)گشتاور نهايي پيچ 
 . را عوض كنيد ( )1اورينگ پيچ هاي 

 
 . را كنترل كنيد  8تا  1گشتاور پيچ هاي : هشدار 
 . ببنديد  kgm 0.8و گشتاور نهايي  kgm 0.5را با گشتاور اوليه ( )1پيچ هاي 

 . با قرار دادن پوسته و كنورتور بر روي پمپ روغن چرخش آنرا كنترل نمائيد 
 . ورينگ روي بدنه پمپ را عوض كنيد ا
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باز و بسات بلبريناگ هااي ديفرانسايل و   

 بلبرينگهاي شافت خروجي گيربكس

 

 : ابزارهاي مورد نياز  -1

[1] [0342K] بلبرينگ كش شافت خروجي 

 
 ( 25412112ت ابزار با  كد اختصاصي جزء كي)

 

 

 

[2] [342J] بلبرينگ جازن شافت خروجي

( 25412112جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

سررمبه جررازن كررنس بلبرينررگ كوچررك    [3]

[03428B] ديفرانسيل

جاازء كياات اباازار بااا  كااد اختصاصااي   )

25412112 )

 

ابررزار جررازن كررنس بلبرينررگ كوچررك    [4]

[0342G] ديفرانسيل

جاازء كياات اباازار بااا  كااد اختصاصااي   )

25412112 )
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ابرررزار بلبرينرررگ جرررازن ديفرانسررريل    [5] 
[0342F]

جاازء كياات اباازار بااا  كااد اختصاصااي   )

25412112 )

ابرررزار كرررنس كرررش بلبرينرررگ برررزرگ    [6]
[0342M]ديفرانسيل 

جاازء كياات اباازار بااا  كااد اختصاصااي   )

25412112 )

رابط بيرون آوردن كنس بلبرينگ بزرگ  [7]

[0342L] ديفرانسيل

جاازء كياات اباازار بااا  كااد اختصاصااي   )

25412112 )

[8] [0342A] بلبرينگ كش ديفرانسيل 

جاازء كياات اباازار بااا  كااد اختصاصااي   )

25412112 ) 
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زار جررازن كررنس بلبرينررگ بررزرگ   ابرر [9]

[0342AL] ديفرانسيل 

جاازء كياات اباازار بااا  كااد اختصاصااي   )

25412113 )

بلبرينررگ )بلبرينررگ جررازن ديفرانسرريل  [10]

[0342H]( بزرگ

( 25412112جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 ابزار درآورنرده دنرده جرات گيرربكس [11]

 [T-4108]( بلبرينگ كوچك)

 ( 25415111اختصاصي كد) 
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بيرون آوردن و جازدن بلبريناگ هااي    -2

 شافت خروجي 

 

 نحوه بيرون آوردن بلبرينگ 

( )1بلبرينگهراي    [1]توسط ابزار مخصروص   

 . را بيرون آوريد (2)و 

 

 جازدن بلبرينگ 

و پررولكي آن  [2]توسررط ابررزار مخصرروص   

 . جا بزنيد (2)و ( )1بلبرينگهاي 

 

جا زدن و بيرون آوردن بلبريناگ هااي    -3

 ديفرانسيل 

 

 طريقه بيرون آوردن بلبرينگ 

همزمان با بيررون كشريدن رولبرينرگ دنرده   

كرانويل دنده كيلومترشمار را به همراه خرار   

ي آنررررا توسرررط پررريچ گوشرررتي بيررررون محرررور

آوريد سپس دنده كرانويل كيلومتر شرمار را   

 . خارج سازيد 

را ( )3كررنس بلبرينررگ كوچررك ديفرانسرريل   

 . بيرون آوريد 

 

بيرررون  [11]را توسررط ابررزار ( )3بلبرينررگ 

 . آوريد 

بلبرينگ بزرگ ديفرانسيل را توسط ( )4كنس 

 . خارج سازيد  [7]و  [6]ابزارهاي 
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 را توسط ابزار مخصوص ( )4كنس بلبرينگ   . را خارج كنيد ( )5رولبرينگ  [8]توسط ابزار 
 .جا بزنيد  [9]    جا زدن رولبرينگ  -2-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .را جا بزنيد [5]رولبرينگ  [10]توسط ابزار   را با ( )3كنس رولبرينگ كوچك ديفرانسيل 
 . جا بزنيد  [4]و  [3]ابزارهاي 

 
 
 
 

را جرا   ( )3رولبرينرگ    [5]توسط ابرزار مخصروص   
 . بزنيد و سپس دنده كيلومترشمار را جا بزنيد

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



DP2گيربكس اتوماتيك  09تندر

 

 جداسازي پوسته عقب گيربكس 

 : مورد نياز  ابزارهاي -1

 

(0342E)نگهدارنده شافت ورودي  [1]

( 25412112جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

F2 (0342Q)فنر جمع كن ترمز  [2]

( 25412114جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 پياده كردن  -2

 : پياده كردن درپوش عقب گيربكس 

را مطابق شكل در محل خود  [1]ابزار مخصوص 

 . ر دهيد قرا

 

 

 

 

 

 

 . را جدا نمائيد ( )1را باز و درپوش (2)پيچهاي 

پيچ هاي نگهدارنده پوسته تورك كنورتور : توجه 

 . با پوسته عقب گيربكس يكسان هستند 
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را برررا  F1مربررروط بررره ترمرررز   ( )3پيسرررتون 

 . چرخانيدن آن حول محورش بيرون آوريد 

 

 

 

 

 ( آكوموالتور)مخزن  خيره فشار  باز كردن

 

واشرر تنظريم    [4]  پيسرتون    [5]به ترتيب فنرر   

و واشرر    [7]  بلبرينگ سروزني كرف گررد    [6]

 . را بيرون آوريد  [8]آببندي 

 

 

 باز كردن مجموعه شافت ورودي 

 ( : و ترمز E1   E2 F1شامل كالچ هاي )

 

گيربكس را در وضعيتي قرار دهيد ترا درپروش   

 . مت پايين قرار گيرد عقبي به س

را نگررره داريرررد و ابرررزار   ( )9شرررافت ورودي 

را كرره قرربالً بررراي نگهداشررتن    [1]مخصرروص 

( )9شافت بسته بود را باز كنيد شرافت ورودي   

 . و متعلقات را خارج نمائيد 

كنترررل نمائيررد كرره ديسرركي در داخررل   : توجاااه 

 . پوسته جا نماند 
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 F2باز كردن باند ترمز 

 

را توسرررط فنرررر  F2ترمرررز  [10]صرررفحه فشررراري 

 . تحت فشار قرار دهيد  [2]جمع كن 

 

 

 

 

   [2]  ابزار مخصوص ( 11)به ترتيب خار فنري 

را ( 13)و فنرررر ( 12)  پيسرررتون ( 10)وش درپررر

  .بيرون آوريد 

 

 

 

 

 

 

را با ( 14)پيچ  F2براي بيرون آوردن باند ترمز 

 . چند دور چرخاندن شل نمائيد 

 

 

 

 

 

 

 . را بيرون آوريد F2ترمز ( 15)باند 
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 E2و  E1باز و بست مجموعه كالچ 

 

 : ابزارهاي مورد نياز  -1

ابرررزار بيررررون آوردن صرررفحه فشررراري كرررالچ  [1]
(0342AE)  E2

( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

ابرررزار بيررررون آوردن صرررفحه فشررراري كرررالچ  [2]
(0342AF)  E1

( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

ابرررزار جرررازدن صرررفحه فشررراري كرررالچ    [3]
(0342AB) E2

( 25412113د اختصاصي جزء كيت ابزار با  ك)

 

 

 

 

 

ابررررزار جررررا زدن صررررفحه فشرررراري كررررالچ    [4]
(0342AC) E1 

 ( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )
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E2 (0342AD)ابزار جا زدن پيستون كالچ  [5]

( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 E2 (0342AG)ابزار جفت كردن پيستون كالچ  [6]

( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

 

 

ابزار راهنماي لبه خارجي صفحه فشراري كرالچ    [7]
(0342AJ)

( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

مجموعه  E2و  E1ابزار جازدن خار فنري كالچ  [8]

 (0342AK)پوسته 

( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )
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ابزار راهنماي لبه داخلي صفحه فشراري    [9]

E2 (0342AH)كالچ 

( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

 

(0337H)ساعت اندازه گيري  [10]

(ابزار عمومي)

 

 

 

 

 

 

 پايه مغناطيسي ساعت اندازه گيري [11]

 ( ابزار عمومي) 
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 باز كردن كالچ  -2

E2 باز كردن كالچ 
 . را بيرون آوريد ( )1دنده خورشيدي 

 . را بيرون آوريد ( )5و صفحه اصطكاكي ( )4خار فنري ( )3بلبرينگ كف گرد (2)ترتيب توپي كالچ  به
 . را بيرون آوريد  E2شافت ورودي را برگردانيد و ديسك هاي مجموعه كالچ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 . بيرون نمي آيد  (a)بلبرينگ كف گرد : توجه 

 ( )1كم به پايين توسط ابزار مخصوص  مطابق شكل با فشار دادن به مقدار بسيار: هشدار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

را با فشار كمي به سمت پائين بيرون آوردن خار فنري بفشاريد ( )1مطابق شكل ابزار مخصوص : توجه 
 . را بيرون آوريد  E2شافت ورودي را برگردانيد و ديسك هاي مجموعه كالچ . 

 . پرس و خار باز كن جدا كنيد  و [1]را توسط ابزار مخصوص ( )7و پيستون ( )6خار فنري 
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( )8مجموعه فنر برگشت دهنده ( )7برگشت دهنده پيستون ( )6  خار فنري  [1]به ترتيب ابزار مخصوص 
 . را بيرون آوريد ( )9و پيستون 

 (b)با قرار دادن شافت ورودي بر روي درپوش عقبي و با ورود جريان هواي فشرده به مجرراي   : توجه 
(orifice) را بيرون آورد ( )9ان پيستون مي تو . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E1كالچ  2-2

 . خيلي ناچيز مي باشد  [2]مطابق شكل ، جابجايي ابزار مخصوص : هشدار 
 . را بيرون آوريد ( 10)  پرس و انبر خار فنري   خار فنري  [2]توسط ابزار 

 . ون آوريد را بير E2و  E1كالچ هاي ( 11)و پوسته  [2]ابزار مخصوص 
 . را بيرون آوريد ( 14)و اورينگ  E1از كالچ ( 13)  ديسكهاي ( 12)به ترتيب صفحه 
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بسيار كام    [2]جابجايي ابزار مخصوص : هشدار 

 . است 

 

  پرس و خار برازكن      [2]توسط ابزار مخصوص 

 . را بيرون آوريد ( 15)خار فنري 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگشرررت دهنرررده  [2]بررره ترتيرررب ابرررزار مخصررروص 

و مجموعره فنرهراي برگشرت دهنرده   ( 16)پيستون 

 . را بيرون آوريد ( 18)و پيستون ( 17)

 

 

 

 

 

 

با قرار دادن شافت ورودي درپوش عقبي و : توجه 

 ( "C"اوريفريس )با جريان هواي فشرده به مجراي 

 . پيستون از پوسته خارج مي گردد 
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 ا بستن كالچ 

E1 جمع كردن كالچ
 

را باا    E1لبه هاي پيستون  صافحه پايش باار كاالچ   : هشدار 
 . مخلوطي از وازلين و روغن گيربكس آغشته نمائيد 

و باه    [4]ابزار مخصوص  را توسط E1پيستون كالچ : هشدار 
 . رار دهيد تا در محل خود جاي گيردآرامي زير پرس ق

و به آرامي زير پرس قرار دهيد تا در محل  [3]را توسط ابزار مخصوص  صفحه پيش بار E1: هشدار 
 . خود جاي گيرد 

را  E1پيساتون و صافحه پايش باار كاالچ    [4]و  [3]پس از برداشتن ابزار مخصوص هاي : هشدار 
 . سريعاً به يكديگر وصل نمائيد 

مجموعره فنرر برگرردان   . آنرا جا بزنيرد   ( 18)با چرخاندن پيستون 
 . را ببنديد ( 18)صفحه پيش بار . را در جاي خود قرار دهيد  [17]

  پررس و انبرار    [2]را توسرط ابرزار مخصروص   ( 15)خار فنرري   
 . خاركش در جاي خود نصب كنيد

 . نمائيد  را جايگزين( 14)اورينگ نو 
 

دقات نمائياد هزارخااري   ( 14)هنگام جاا زدن اوريناگ   : هشدار 
 . شافت ورودي اورينگ را خراب نكند 

. به ترتيب ديسكهاي دنده داخلي و خارجي را بر روي آن قرار دهيرد   . را برگردانيد  E1كالچ ( 11)پوسته 
 . طوري كه سمت شيار لبه در بين محل تماس باشد 

داراي برآمادگي در سامت   ( ديساك پاياه   )سك اولين دي: هشدار 
 . خارج بوده كه جهت محكم شدن آن است 

رادر محل خود  E1مجموعه كالچ ( 13)  ديسكهاي ( 12)صفه پايه 
 . قرار دهيد 

 . مجموعه كالچ را روي شافت ورودي نصب نمائيد 
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 . قرار دهيد  [8]را روي ابزار مخصوص ( 10)خار فنري 

  پرس و انبر خار بازكن   خار  [2]توسط ابزار مخصوص . شافت ورودي بگذاريد  مجموعه كالچ را روي
 . را در جاي خود قرار دهيد ( 10)فنري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقااط   . قرار دهيد  [8]مطابق شكل خار فنري را در انتهاي محدوده مخروطي ابزار مخصوص : هشدار 
(d)  به سمت باال قرار مي گيرد . 

 . را در جايگاهش كنترل كنيد  (10)حيح خار فنري موقعيت ص: هشدار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E2نصب كالچ 
 . را جا بزنيد( )9پيستون  [6]توسط ابزار 
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قسرمت صرا    . را جرا بزنيرد   ( )7و صرفحه پريش برار   ( )8مجموعه فنر  [7]و  [9]با قرار دادن ابزارهاي 
 . را به سمت باال قرار دهيد  [8]مجموعه فنر برگرداننده 
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 [9]و پرس تحت فشار قرار دهيد تا ابرزار مخصروص    [1]را توسط ابزار مخصوص ( )7صفحه پيش بار 
را برداريد و خار فنري را توسط انبر خار باز كن جا بزنيد سپس ابرزار مخصروص    [9]ابزار . آزاد گردد 

 . را برداريد  [7]و  [1]
 

را در ( )6موقعياات صااحيح خااار فنااري   : هشاادار 
 . گاهش كنترل نمائيد جاي

 .را نصب كنيد  E2ديسكهاي مجموعه كالچ 
اولين ديسك دنرده داراي زائرده هراي خرارجي   : توجه 
( )9سرمت صرا  ديسرك را بررخال  پيسرتون   . است 

 . قرار مي گيرد 
 .را جا بزنيد ( )4و خار فنري ( )5صفحه تماس 

را روي شريار پوسرته   ( )4شركا  خرار فنرري   : توجه 
 . قرار دهيد  E2و  E1هاي كالچ 

 كنترل لقي 
 E1كنترل لقي كالچ 

 . قرار دهيد  F1شافت ورودي را روي پوسته عقبي به همراه پيستون ترمز 
. را مطرابق شركل نصرب كنيرد   ( 11)و پايره آن   ( 10)سراعت   . قررار دهيرد   ( راهنما)مجموعه را روي جيك 

سراعت انردازه گيرري را روي صرفر   . رد قرار مي گير ( 12)شيطانك ساعت اندازه گيري روي صفحه پايه 
نمائيد تا پيسرتون آن    E1وارد مجموعه كالچ  "C"هواي فشرده را از طريق اوريفيس مجراي . تنظيم كنيد 
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جريران هرواي فشررده را   . جابجايي پيستون را توسط ساعت   اندازه گيري نمائيد . تحت فشار قرار گيرد 
 . قطع نمائيد 
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 1.4تاا    1بين  E1 (A)جابجايي كالچ : هشدار 

در غير اين صورت صافحه   . ميليمتر مي باشد 

 . را عوض نمائيد ( 12)پايه 

 

صفحات پايه با ضخامت هاي زيرر در دسرترس   

 . مي باشد 

9.08mm8mm 7.19mm 6.92mm 
9.35mm 8.28mm 7.46mm 

9.62mm 8.54mm 7.73mm 

8.81mm 

 

 

 

  E2كنترل لقي كالچ 

شافت ورودي را روي پوسرته عقبري بره همرراه   

F1 قرار دهيد  پيستون ترمز . 

. قرار دهيرد ( راهنما)مجموعه كالچ را روي جيك 

را ( )11و پايرره آن ( )10سرراعت انرردازه گيررري   

ساعت ( شيطانك)زبانه . د مطابق شكل نصب كني

سپس آنرا . قرار دهيد ( )5را روي صفحه تماس 

توسط هواي فشرده از . روي صفر تنظيم نمائيد 

b   طريق اوريفيس مجرراي E2   را  پيسرتون كرالچ

جابجايي صرفحه پايره را   . تحت فشار قرار دهيد 

 . قرائت كنيد ( )10توسط ساعت اندازه گيري 

 . ائيد جريان هواي فشرده را قطع نم
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تاا    2بين  E2– (B)جابجايي كالچ : هشدار 

در غير اين صورت . ميليمتر مي باشد  4/2

 . را تعويض نمائيد ( )5صفحه پايه 

ا ضررخامت هرراي زيررر در   صررفحات پايرره برر 

 : دسترس مي باشند 

6mm 5mm 4mm 

6.25mm 5.25mm 4.25mm 

5.50mm 4.50mm 

5.75mm 4.75mm 

 

 

 

 

  تروپي پوسرته كرالچ   ( )3بلبرينگ كرف گررد   

را در جراي خرود   ( )1و دنده خورشريدي   (2)

 . قرار دهيد 

 

براي اطميناان از صاحت مونتااژ   : هشدار 

 . د ابعاد زير را كنترل نمائي

 

 

 

mm 5/1  184C = 

mm 5/1  212 =D
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 باز و بست اهرم انتخاب دنده 

 

 ابزارهاي مورد نياز  -1

كاسرره نمررد جررازن شررا  تعررويض دنررده    [1]
(0338K) 

 ( 25412111جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

 باز كردن  -2

ز كردن تورك با( اين عمليات)براي انجام : توجه 

 . كنورتور ضروري است 

 . پوسته گيربكس را باز كنيد 

ميليمتر كاسه نمد شافت  12توسط سمبه به قطر 

 . را از سمت پوسته داخلي بيرون آوريد ( )1

 

 

 

سرپس قرقرره شرافت   . را بيررون آوريرد   (2)پين 

انتخررراب دنرررده را برررا آزاد كرررردن اهررررم بنررردي آن 

 . خارج سازيد 

انتخراب دنرده و دو اهررم از    با چرخاندن شرافت 

 . بلبرينگ داخلي آزاد نموده و بيرون آوريد 

 

 

 

و پين اهرم كنتررل را توسرط   ( )3بلبرينگ داخلي 

 . سمبه بيرون آوريد 
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 بستن  -3

 . ميليمتر بلبرينگ داخلي پين اهرم كنترل را جا بزنيد  12با بكارگيري سمبه اي به قطر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . با چرخاندن شافت انتخاب دنده   در حول آببند خود اهرم بندي مربوط به آن را جا بزنيد 
 . قرقره انتخاب دنده را روي اهرم بندي محكم نمائيد 

 . محكم نمائيد  kgm 3.31ر را با گشتاو(2)پين 
 . را تميز نمائيد ( )1جايگاه كاسه نمد 

 . بزنيد [1]را با ابزار ( )1كاسه نمد 
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 ست مجموعه دنده هاي خورشيدي باز و ب

 : ابزارهاي مورد نياز  -1

 

ابزار باز كرردن و بسرتن مهرره مجموعره دنرده    [1]
 (0342N)خورشيدي 

 ( 25412112جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

ابررزار جررا زدن مهررره مجموعرره خورشرريدي    [2]
(0342P) 

( 25412112جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

 باز كردن مجموعه خورشيدي  -2

توسط سمبه و زدن ضربه مهره 
 . را آزاد كنيد  [1]

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



DP2گيربكس اتوماتيك  09تندر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 [1]رينگ پالستيكي ابزار مخصاوص   : هشدار  

 . را در جاي خود قرار دهيد 

 

 . را نصب نمائيد  [1]ابزار مخصوص 

  مجموعره دنرده    [1]  ابزار مخصروص   ( )1مهره 

را بررراز ( )3و بلبرينرررگ (2)خورشررريدي   پررريچ هررراي 

 . نمائيد 

 

 

 . را آزاد كنيد ( )4خار فني بزرگ روي صفحات 
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  ( )6  بلبرينگ كرف گررد   ( )5كاسه صفحات ترمز 

و دنده محرك سرياره   ( )8  خورشيدي ( )7رينگي 

 . را باز كنيد ( )9اي ثانويه 

 ( بستن مجدد)جمع كردن  -3

قبل از جمع كردن وضاعيت قطعاات را   : هشدار 

 . بطور چشمي بررسي نمائيد 

 

 . مع نمائيد مجموعه خورشيدي را ج

 

را حتمااً تعاويض   ( )6ياتاقان كف گارد   : هشدار 

 . نمائيد 

 

. را نصرررب نمائيرررد ( )3و بلبرينرررگ ( )4خرررار فنرررري 

را حرد   ( به صفحه قبرل مراجعره كنيرد()2)پيچهاي 

 . محكم نمائيد  kgm 2.6امكان تا گشتاور 

 . مجموعه خورشيدي را در داخل پوسته قرار دهيد

اي بسااتن مجموعااه از مهااره نااو بااار: هشااادار 

 . خورشيدي استفاده كنيد 

در محرل    [1]را توسط ابزار مخصوص ( )1مهره 

 kgm 45سپس با پيش گشرتاور   . خود قرار دهيد 

مجردداً مهرره را شرل كررده و   . آنرا محكم نمائيد 

 . آنرا محكم كنيد  kgm 40حال با گشتاور 

موقعيت مهره  [2]مطابق شكل با ابزار مخصوص 

 . ئيد را تثبيت نما

 

 
هاار نقطاه   را با گشتاور صحيح محكم نمائيد و دقات كنياد كاه مهاره را در چ    [1]مهره : هشدار 

 . توسط سمبه قفل گردد 
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 : بستن مجموعه پوسته عقب گيربكس 

 : ابزارهاي مورد نياز  -1

 

(0342E)ابزار نگهدارنده شافت ورودي  [1]

( 25412112جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

F2 (0342Q)فنر جمع كن ترمز  [2]

( 25412114ي جزء كيت ابزار با  كد اختصاص)

F1 (0342AA)ابزار جا زدن پيستون ترمز  [3]

( 25412113جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

 

قابل ساخت طبق )ابزار كشنده شافت ورودي  [4]

 (ابزار عمومي ( . ) نقشه داده شد
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 (ابزار عمومي )ساعت اندازه گيري  [6] ( ابزارعمومي) ( آهنربا)پايه ساعت مغناطيسي  [5]  
 
 جمع كردن  -2

 F1ز جمع كردن ترم
 . جا بزنيد (2)را در داخل پوسته عقبي ( )1پيستون 

 
را آغشته به وازلين نموده و توسط ابازار    F1ترمز ( )1قبل از جمع كردن ، لبه هاي پيستون : هشدار 

سپس به سرعت پس از باز كردن . دقيقه با پرس تحت فشار قرار دهيد  5، آنرا به مدت  [3]مخصوص 
 . بزنيد آنرا جا  [3]ابزار مخصوص 
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اولين ديسك داراي زائرده در سرمت خرارج   : توجه 

است و سطح صا  آن به سمت مجموعه برگردان 

 .مي باشد  [3]پيستون 

( )5و صفحه پايه  [4]  ديسكهاي  [3]فاصله انداز   

 . را جا بزنيد 

 

 

 

 

  F2ز جمع كردن باند ترم

بره سرمت    (a)را جا بزنيد زائرده    F2 [6]باند ترمز 

 . پيستون محرك باند ترمز مي باشد 

 

 

 

 

 

درپروش    [8]  پيستون محررك بانرد ترمرز    [7]فنر 

 . را به همراه اورينگ نو   جا بزنيد  [9]

 

 

 

 

 

را بررا ابررزار  F2بانررد ترمررز ( )9پيسررتون محرررك 

ي تحت فشار قرار داده و خرار فنرر [2]مخصوص 

 . را باز نمائيد  [2]و سپس ابزار . را جا بزنيد ( 10)
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 . محكم كنيد  kgm 6.7را با گشتاور  [11]پيچ 

رنده را بگردانيد تا درپوش گيربكس روي پايه نگهدا

 . عقبي به سمت پايين قرار گيرد 

 

  دقت كنيد كه  در هنگام نصب باند ترمز F1: توجه 

هزار خار موجود بر روي شافت ورودي بره طرور   

( دنرده سرياره اي)كامل درون مجموعه خورشيدي 

 . قرار گيرد 

 

گيربكس را بگونه اي قرار دهيد تا پوسته عقبري آن   

( )12ين قررار گيررد سرپس مجموعره   به سرمت پرائ

E1 شامل كالچ هاي E2 و F1   را مطرابق    در ترمرز

 . شكل جا بزنيد 

را در محل  [1]ابزار  [12]در طي جا زدن مجموعه 

 . خود قرار دهيد 

 

 . را جا بزنيد ( 13)بلبرينگ كف گرد سوزني 

سطح سياه آن به سرمت شرافت ورودي قررار مري   

 . گيرد 

  دو عدد رينرگ آن   فنرر   ( )16  پيستون ( )14شيم 

 . را جا بزنيد ( )15و واشر آببندي نو ( )17
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را برا   ( 19)را جا بزنيرد  وپيچهراي   ( 18)درپوش 

 . محكم نمائيد  Kgm 3گشتاور 

پوسته عقب را طوري جاا بزنياد كاه   : هشدار 

 . رينگها دچار آسيب نگردد 

 . را باز كنيد  [1]ابزار مخصوص 

چاارخش آزادانااه شااافت ورودي را   : هشاادار 

 . كنترل نمائيد 

 كنترل لقي شافت ورودي  -3

بررسي لقي پس از نصب تورك كنورتور : توجه 

 . انجام مي پذيرد 

 . جا بزنيد را  [4] ,[5] ,[6]ابزارهاي 

را مطرابق    [5]پايه ساعت انردازه گيرري   : توجه 

 . شكل روي گيربكس قرار دهيد 

 . را توسط پيچ محكم نمائيد  [4]ابزار مخصوص 

صفر ساعت انردازه گيرري را روي پريچ اتصرال   

با استفاده از . تنظيم نمائيد  [4]ابزار مخصوص 

شرررافت ورودي را مطرررابق  [4]ابرررزار مخصررروص 

ائيد و ميزان جابجرايي را توسرط   شكل جابجا نم

 . ساعت اندازه گيري قرائت كنيد 

 ( 14)ضخامت هاي موجود واشر تنظيم 

2.25mm 1.25mm.25mm 
2.45mm 1.45mm.45mm 
2.65mm 1.65mm.65mm 
2.85mm 1.85mm.85mm 
3mm2mm 1mm 

 

ساپس صاحت مونتااژ مجموعاه را كنتارل   . ميليمتر مي باشد  45/1تا  2/1لقي مجاز بين : هشدار 

. بدست آوريد ( 14)در صورت مغايرت لقي مجاز را با انتخاب واشر تنظيم مناسب . نمائيد 
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 ( ناقل)بستن مجموعه پوسته تورك كنورتور 

 

 : ابزارهاي مورد نياز  -1

(0338B)دستگيره باز و بست تورك كنورتور  [1]

( 25412111جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

ابزار جا زدن روغن برگردان پلروس سرمت چرپ    [2]
(0342C) 

( 25412112جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

(0338F)( ناقل)كاسه نمد جا زن تورك كنورتور  [3]

( 25412111جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

 

 (0338S)( ناقل)نگهدارنده تورك كنورتور  [4]

 ( 25412111اختصاصي  جزء كيت ابزار با  كد)
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كاسه نمد جا زن پلوس سمت راست  [5] 

(0338J1)  
 ( 25412111جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

رابط كاسه نمد جا زن پلوس سمت راست  [6]

(0338J2) 
( 25412111جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

كاسه نمد جا زن پلوس سمت چپ  [7]

(0338H1) 
( 25412111جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

رابط كاسه نمد جازن پلوس سمت چپ  [8]

(0338H2) 
( 25412111جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )
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فنر جمع كن باز و بست خارهاي فنري ترمرز    [9] 

F1  (-).0342R  
 ( 25412114جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )

 

 

 

 بستن  -2

 جمع كردن شافت خروجي و ديفرانسيل 

را توسرط   ()2و روغرن برگرردان   ( )1واشر تنظريم   

 . جا بزنيد  [2]مخصوص ابزار 

 

 

 

 

و ديفرانسريل   ( )3بصورت همزمان شافت خروجي 

 .را جا بزنيد ( 4)

 

 

 : حالت پارك گيربكس 

را با فشردن برازويي و چرخانردن آن بره   ( )6اهرم 

اندازه 
4
 . دور جا بزنيد  1

را در جاي خرود   ( )7و فنر ( )5انگشتي حالت پارك 

 . قرار دهيد 
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 F3بستن باند ترمز 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و واشر اصطكاكي ( ( )10پايه راهنماي)درام   را روي مهره نگهدارنده ( )8واشر اصطكاكي 
 . را جا بزنيد ( 11)   . مجموعه خورشيد نصب كنيد ( )9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بره همرراه   ( 15)درپروش   ( 14)  پيسرتون   ( 13)فنرر    . را جا بزنيد  F3ترمز ( 12)باند 
 . را در جاي خود قرار دهيد ( 16)اورينگ نو 

 
 

 . را جابجا نكنيد  F3و  F2باندهاي ترمز : هشدار 
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را  F3پيسرتون محررك بانرد ترمرز   ( 15)درپوش 

تحت فشرار قررار دهيرد و   ( )9توسط فنر جمع كن 

 . را در جاي خود قرار دهيد ( 17)خار فنري 

 . را باز كنيد  [9]پس از جا زدن فنري ابزار 

 

 

 

 

 

 . محكم نمائيد  kgm 6.7را تا گشتاور ( 18)پيچ 

 

 

 

 . يگزين نمائيد را جا( 19)واشر نو 

 

 

 بستن پمپ روغن 

را نصرب   ( 21)و مجموعه صرافي   ( 20)اويل پمپ 

 . نمائيد 

را بطريرق   ( 20)عدد پيچ نگهدارنرده اويرل پمرپ    2

 . زير محكم نمائيد 

 kgmبرابرر برا   ( )6ترا   ( )1گشتاور اوليه پيچ هاي 

  kgm 10برابر با ( نهايي)گشتاور ثانويه  0.5

. را محكم نمائيد  1.2 را با گشتاور kgm( 22)پيچ 

 . را در محل خود قرار دهيد ( 23)آهنرباي 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



DP2گيربكس اتوماتيك  09تندر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 [8]و  [7]با ابزار مخصوص . كاسه نمد نو پلوس سمت راست را جا بزنيد  [6]و  [5]با ابزار مخصوص 
 . وس سمت چپ را جا بزنيد و سپس شافت ديفرانسيل را با اورينگ نو جا بزنيد كاسه نمد نو پل

 kgm 31/3را جايگزين نموده و درپوش را برا گشرتاور   ( 35)واشر آببندي نو پيچ پر كردن روغن شماره 
حرول محرور شرافت   ( 35)برا چرخانردن ترورك كنورترور    [1]با استفاده از ابزار مخصوص . محكم كنيد 
 . نرا جا بزنيد ورودي   آ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

موقعيت صحيح ترورك كنورترور را كنتررل   ( بجاي سنسور دور موتور) [4]با قرار دادن ابزار مخصوص 
اهررم تعرويض دنرده   . را در محل خود قرار دهيد ولي پيچ آنرا سفت نكنيرد   ( 26)سوئيچ چندكاره . نمائيد 

را توسط اهم متر انردازه   ( 36)سوئيچ چند كاره مقاومت پايه هاي . را در وضعيت خالص قرار دهيد ( 37)
سوئيچ چند كاره را جابجا نمائيد تا مقدار مقاومت بين پايه هاي آن به صرفر برسرد سرپس   . گيري نمائيد 

kgm محكم نمائيد 1 پيچ هاي آنرا با گشتاور . 
گرفته است  پس از محكم كردن پيچ هاي سوئيچ ، كنترل نمائيد كه سوئيچ در جاي خود قرار: هشدار 

 . 
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 تعميرات بلوك هيدروليك با جعبه سوپاپ 

 شناسائي  -1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پيچ  -2      پيچ بلوك  -1
 واسطه انتخاب دنده  -7    صفحه مسدودكننده اصلي  -2
 پايه  -8    صفحه مسدودكننده  -3
 دسته سيم  -9     صفحه تقسيم  -4
 پيچ  -11    ( واشر آببندي)آببندها  -5
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2Nسوپاپ چند مرحله اي ( 29) ( جعبه سوپاپ اصلي)بلوك هيدروليك اصلي ( 11) (VP-Q)  
 (VRP)تنظيم كننده فشار 1N (EVS1)    (31 )شير برقي ( 12)
 م كننده فشار ميل رابط تنظي2N (EVS2)    (31 )شير برقي ( 13)
 فنر تنظيم كننده فشار 3N (EVS3)   (32 )شير برقي ( 14)
 درپوش تنظيم كننده فشار 4N (EVS4)    (33 )شير برقي ( 15)
 (VL1)سوپاپ محدود كننده فشار 5N  (EVS5)   (34 )شيربرقي ( 12)
 (R1)فنر سوپاپ محدودكننده فشار 6N (EVS6)   (35 )رقي شير ب( 17)
 (VL2)سوپاپ محدود كننده فشار ( 32)  شير برقي كنترلي فشار اصلي گيربكس ( 18)
 (R2)فنر سوپاپ محدود كننده فشار ( 37)  شير برقي كنترلي فشار تورك كنورتور ( 19)
درپوش تنظيم سوپاپ محدودكننده EVS    (38 )اورينگ هاي ( 21)
 EVLV    (VL1,VL2)و  EVMاورينگ هاي ( 21)
 (VL3)سوپاپ محدودكننده فشار EVS6  (39 )و  EVS5صفحه نگهدارنده ( 22)
 (R3)فنر سوپاپ محدودكننده ( 41)  (VM)سوپاپ غيراتوماتيك يا دستي ( 23)
 (VL3)درپوش تنظيم سوپاپ 2N (VS-E1)  (41 )سوپاپ چند مرحله اي ( 24)
 ساچمه سوپاپ اطمينان 3N (VS-E2)  (42 )سوپاپ چند مرحله اي ( 25)
 فنر سوپاپ اطمينان1N  (VS-F1)  (43 ) سوپاپ چند مرحله اي( 22)
 پيستون سوپاپ اطمينان 4N (VS-F3)  (44 )سوپاپ چند مرحله اي ( 27)
 خار فنري سوپاپ اطمينان 1N (VP-P)  (45 )سوپاپ چند مرحله اي ( 28)
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 فنر سوپاپ منظم كننده ( 53)   بلوك هيدروليك يا جعبه سوپاپ ( 42)
 م فشار سوپاپ منظم كننده درپوش تنظي( 54) سيستم) Lock upسوپاپ كنترل سيستم ( 47)

 Lock up ( كنترل درگيري كالچ اصطكاكي تورك كنورتور
 حركت سوپاپ آزادكردن كالچ درزمان بيLock up   (55 )درپوش تنظيم سيستم ( 48)
 ( در دسترس نمي باشد)بودن خودرو   Lock upفنر سوپاپ كنترل سيستم ( 49)
 پاپ آزاد كردن كالچ در درپوش تنظيم سو( 52)     درپوش كوركن ( 51)
 زمان بي حركت بودن خودرو    خار درپوش كور كن ( 51)
 فنر سوپاپ آزاد كردن كالچ Lock up (57 )سوپاپ منظم كننده فشار سيستم ( 52)

 فيلتر مدار كنترل روغن ( 58)       
 سوپاپ نگهدارنده روغن كنورتور ( 59)       

 ( 56)و ( 54)و درپوشهاي ( 39)و ( 36)و ( 29)و ( 27)و ( 26)و  (25)و ( 24)سوپاپهاي : قطعات يكسان 
 

 . در هر طر  مي تواند نصب شود ( 39)تا ( 36)و ( 29)تا ( 24)و سوپاپهاي ( 50)كوركن : توجه 
 

 . با يكديگر تفاوت دارند ( 55)و ( 52)و سوپاپهاي ( 43)و ( 40)فنرهاي : قطعات متفاوت 
 

 . اختالف دارد ( 56)و ( 54)پوش هاي با در( 41)درپوش : هشدار 
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 ( صفحه ساعت)برش عرضي جعبه سوپاپ  -2
 بلوك هيدروليك اصلي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سوپاپ دستي يا غير اتوماتيك ( 23)
 2N (VS-E1)سوپاپ چند مرحله اي ( 24)
 3N (VS-E2)سوپاپ چند مرحله اي ( 25)
 1N (VS-F1)سوپاپ چند مرحله اي ( 22)
 4N (VS-F3)سوپاپ چند مرحله اي ( 27)
 1N (VP-P)سوپاپ چند مرحله اي ( 28)
 2N (VP-Q)سوپاپ چند مرحله اي ( 29)
 سوپاپ تنظيم كننده فشار ( 31)
 (VL1)حدود كننده فشار سوپاپ م( 34)
 (VL2)سوپاپ محدود كننده فشار ( 32)
(VL3)سوپاپ محدود كننده فشار ( 39)
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 بلوك هيدروليك فرعي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (VCPC)مبدل گشتاور  (Lock up)سوپاپ كنترل كننده سيستم برگشت كالچ  [47]
 (Lock up)سوپاپ منظم كننده فشار سيستم برگشت كالچ  [48]
 ؟( در دسترس نمي باشد)وپاپ آزاد كردن كالچ در زمان متوقف بودن خودرو س [49]

 مشخصات فنر 
شماره 
 قطر خارجي طول آزاد فنر كاربرد آيتم

 mm 1/28 mm 9/13 فنر تنظيم كننده فشار سوپاپ منظم كننده فشار  32
 mm 7/33 mm 1/2(VL1) (R1)فنر سوپاپ محدودكننده فشار  35

37 
(VL2) (R2)دود كننده فشار فنر سوپاپ مح

mm 8/32
 9/11تا  1/2

مخروطي
 mm 2/23mm 5/8 (VL3) (R3)فنر سوپاپ محدود كننده فشار  41
mm 7/28mm 7/7 فنر سوپاپ اطمينان  42
mm 3/18mm 5/5 برگشت كالچ  Lock upفنر سوپاپ كنترل سيستم  47
Lock upmm 8/22mm 2/2فنر سوپاپ تنظيم كننده فشار سيستم  52
mm 1/15mm 2 فنر سوپاپ آزادكن كالچ در زمان متوقف بودن خودرو  55
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 باز كردن بلوك هيدروليك گيربكس  -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . قبل از پياده كردن بلوك هيدروليك به روش باز كردن آن در صفحه بعدي توجه نمائيد : هشدار 
 : ابزارهاي مورد نياز 

( 25414140جزء كيت ابزار با  كد اختصاصي )ابزار تنظيم سلكتور  [1]
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 : باز كردن  -2-4

 . پيچ هاي نگهدارنده بلوك هيدروليك را باز كنيد 
عدد پيچ نگهدارنده بلوك هيدروليك بر روي پوسته را باز كنيد  7و ( )7و رابط سلكتور ( )8و پايه ( )6پيچ 
شرير برقري   ( )8را بيررون آوريرد سرر سريم هراي    (23)بلوك هيدروليك را كج كنيرد و سروپاپ دسرتي   . 
 . روي بلوك را باز كنيد ( سلونوئيد والو)

 . را عالمت گذاري نمائيد( 19)و ( 18)كنترلي ( سلونوئيد والوها)كانكتورهاي شيربرقي ها : هشدار 
 . بلوك هيدروليك را باز كنيد 
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را بيرون ( 61)و اورينگ هاي ( 60)شير حرارتي 

 . آوريد 

 

 

 

 

 

 : باز كردن بلوك هيدروليك گيربكس  -5

 . را باز نمائيد ( 10)پيچ هاي 

جررردا را از بلررروك هيررردروليك (2)صرررفحه كررروركن 

 . نمائيد 

 . را باز كنيد ( )1پيچ 

جردا   ( 11)را از مقسم جريران   ( 46)مقسم فرعي 

 . نمائيد 

و شريربرقي    [18]شير برقي كنترل فشار اصلي 

فشار متغير تورك كنورترور   شرير برقري هراي   

  سررروپاپهاي چنرررد  [17]ترررا  [12]مرحلررره اي 

و سروپاپهاي    [29]و  [28]اي هيدروليكي  مرحله

 . را باز نمائيد  [27]تا  [24]
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 : عالمت زدن موقعيت درپوشها 

 

بدنه جعبه سوپاپ گيربكس روبروي عالمت روي 

 . درپوش عالمت گذاري نمائيد 

مطابق شكل ارتفاع فررو رفرتن درپروش از سرطح   

ي نمائيد و يادداشت بلوك هيدروليك را اندازه گير

 . كنيد 

تعررداد دوري كرره درپرروش در هنگررام برراز شرردن   

 . ميچرخد را بشماريد و يادداشت نمائيد 

را تعيرين   ( )41و ( )38  ( )33موقعيت درپوشهاي 

 . كنيد 

  ( )37  فنر ( )31  پالنجر ( )30  سوپاپ ( )32فنر 

  ( )40  فنر ( )35  فنر ( )34  سوپاپ ( )36سوپاپ 

  ( )44  پيسرتون   ( )45  خرار فنرري   ( )39 سوپاپ

را باز ( ( )42انتخاب دنده)اهرم سلكتور (  )43فنر 

 . نمائيد 

و ( )58  فيلترر   ( )59  درپروش   ( )3صفحه كوركن 

و ( )47  سروپاپ   ( )50  كروركن   ( )51خار فنرري   

 . را باز كنيد ( )49فنر 

 

 . را باز نكنيد  [48]درپوش : هشدار 

 

را مشخص ( 58)و درپوش ( 54)موقعيت درپوش 

 . نمائيد 

( 55)و سوپاپ ( 57)  فنر ( 52)  سوپاپ ( 53)فنر 

 . را باز نمائيد 
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 براي خارج كردن سوپاپ   مقسم را به آرامي به 

 . روي قطعه چوبي بزنيد 
 براي بيرون آوردن سوپاپ از اشياء : هشدار 

 . فلزي استفاده نكنيد 
 
 جمع كردن بلوك هيدروليك  -0
 

 قطعات را با توجه به رويه پيشنهادي : هشدار 
 . تميز نمائيد 

 با دقت مجموعه ها را با جريان هوا : هشدار 
 . تميز نمائيد 

را هنگام جمع كردن بلاوك هيادروليك تعاويض   ( 56)و ( 54)، ( 41)، ( 38)، ( 33)درپوشهاي : هشدار 
 . نمائيد 

 
 . فنرها را در جايگاههاي مربوطه با مراجعه به جدول مشخصات فنر قرار دهيد : توجه 
 . توجه كنيد ( 55)و ( 52)  ( 47)  ( 34)  ( 30)  ( 23)به جهت قرارگيري سوپاپهاي : توجه 
 . يكسان مي باشند ولي آنها را در هنگام بستن بلوك جابجا نكنيد ( 55)و ( 52)سوپاپهاي : توجه 
را با توجه به عالئم گذاشته شده در هنگام براز   ( 56)  ( 58)  ( 41)  ( 38)  ( 33)تنظيم درپوشهاي : توجه 

 . كردن بلوك   انجام دهيد 
گام باز كردن بلوك هيردروليك دقيرق   اندازه گيريهاي انجام شده براي تعيين موقعيت قطعات در هن: توجه 

هر دور   جابجايي يرك ميليمترري   )نمي باشند   آنها صرفاً به جهت تعيين موقعيت تقريبي به كار مي روند 
 . براي نصب دقيق تر به عالئم گذاشته شده توجه كنيد ( را مي دهد
 . جا بزنيد ( 58)را به همراه فيلتر نو ( 59)درپوش 

ببنديرد   ( )1را توسط پريچ   ( 46)و مقسم جريان فرعي ( )4را به همراه صفحه آن ( 11)مقسم جريان اصلي 
 . ولي آنرا سفت نكنيد 

را جرا بزنيرد و پيچهراي مربوطره را محكرم نكنيرد و   ( 21)و اورينگ هراي نرو   ( 19)  ( 18)شيربرقي هاي 
 . كانكتورها را به سمت بيرون قرار دهيد 
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 . را ببنديد (2)( كنكور)مطابق شكل درپوش مسدود كننده 

 ( . ترتيب بستن را مطابق شكل انجام دهيد)محكم نمائيد  kgm 75/1را با گشتاور ( 10)پيچ هاي 
محكم  9/1 را با گشتاور kgm( 19)و ( 18)شيربرقي هاي . محكم نمائيد  kgm 75/1را با گشتاور ( )1پيچ 
 . جا بزنيد( 20)نو  را به همراه آببندي هاي( 17)و ( 12)شيربرقي هاي . نمائيد 

 . محكم كنيد  kgm 9/1جا بزنيد و پيچ هاي مربوطه را با گشتاور (2)كانكتورها را از سمت صفحه كوركن 
 . را جا بزنيد ( 61)و آببندهاي نو ( 60)سوپاپ حرارتي 

 ( جعبه سوپاپ)طريقه نصب بلوك هيدروليك 
 .اتصال آنها را قطع كنيد ( 19)و ( 18)با در نظر گرفتن موقعيت صحيح كانكتورهاي شيربرقي 

 . بلوك هيدروليك را جا بزنيد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . را با هزار خاري همراستا نمائيد ( ( )23غيراتوماتيك)سوپاپ دستي : هشدار 
 دقت نمائيد دسته سيم شيربرقي در زير بلوك : توجه 

 . هيدروليك قرار نگيرد 
 اي خودبلوك هيدروليك را در ج [5]و  [4]با پيچهاي 

 . قرار دهيد و پيچهاي نگهدارنده آن را محكم كنيد 
 مطابق شكل و با گشتاور زيرپيچهاي بلوك هيدروليك 

 : را ببنديد 
 پيچ ها را ببنديد   پس از شل kgm 9/1با گشتاور اوليه 

 kgm 75/1عدد پيچ آنها را برا گشرتاور نهرائي    7كردن 
 . ببنديد 
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 تنظيم سلكتور تعويض دنده 

دسته  2را در موقعيت ( 62)اهرم تعويض دنده 

را درگيرر   ( )6انتخاب دنده را قرار دهيد و پريچ   

 . نمائيد 

 

 

 

 

 . را مطابق شكل روبرو باز كنيد  (a)پيچ 

را  [8]و پايره آن    [7]رابط انتخاب دنده داخلي 

 2مطرابق برا موقعيرت   )در محل خود قرار دهيد 

 ( . دسته انتخاب دنده

 

 

را در جراي خرود مطرابق    [1]ابزار مخصوص 

 . شكل محكم نمائيد 

و  [7]كنترل كنيرد رابرط انتخراب دنرده داخلري   

قرررار ( 2موقعيررت )اي خررود در جرر [62]اهرررم 

 . گيرد

 . محكم كنيد  kgm 9/1را با گشتاور  [6]پيچ 

را  (a)را باز كررده و پريچ    [1]ابزار مخصوص 

محكرررم  kgm 75/1در جررراي خرررود برررا گشرررتاور 

 . نمائيد 

لقي سلكتور تعرويض دنرده را كنتررل   : احتياط 

نمائيد   در صورت زياد بودن لقي مراحرل براال   

 . نمائيد را دوباره تكرار 

پوسته بلوك هيدروليك را برا آببنردهاي نرو در   

kgm محكم نمائيد  9/1 جاي خود با گشتاور . 
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

12541900225419002C.0342AL4  پارچه تعميرگيربكس14ابزارمخصوص 

22541900325419003D.0342پارچه تعميرگيربكس11ابزارمخصوصAL4

32541900425419004L.0342 پارچه تعميرگيربكس2ابزارمخصوصAL4

90مجموعه ابزارمخصوص نمايندگي تعميرات اساسي گيربكس اتوماتيك تندر 

ساير نمايندگي ها به اين ابزار ها  )اين ابزارها  فقط در تعميرگاه تخصصي تعميرات اساسي گيربكس اتوماتيك كاربرد دارد :تذكر

.(نيازي ندارند
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توضيحاتشكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

AL4فوم حمل گيربكس اتوماتيك 1254040412540404125404041

AL4جعبه حمل گيربكس اتوماتيك 2254040422540404225404042

جعبه چوبي كامل حمل گيربكس اتوماتيك3254040442540404425404044

اين ابزار معادل دو 

ابزار مخصوص با 

كدهاي اختصاصي 

  و 25404041

 مي 25404042

.باشد

42540404725404047Bvi.1462ابزارتنظيم صفحه

52541900125419001C.0338-ZY
AL4كيت ابزارمخصوص تعميرگيربكس

DP2و 

62541800125418001P.0341مخزن پركن گيربكس اتوماتيك

72540404925404049Bvi.1531
ابزارمركزكننده مبدل گشتاور براي مبدل

 گيربكس اتوماتيك

90مجموعه ابزارمخصوص سرويس و تعمير نمايندگان تخصصي گيربكس اتوماتيك تندر 

اين دو ابزار معادل 

ابزارمخصوص با كد 

اختصاصي 

25404044

وجود يكي  ) مي باشد

از آنها كفايت مي 

.(نمايد
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