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قسمت سوم: شاسىقسمت سوم: شاسى

فصل فصل 11:  گيربُكس:  گيربُكس

بخش 1 : پارامترهاى فنى اصلى گيــربُكس 1/8 ليتـر

8L/1مدل گيربكس

55:14= 3/928نسبت گيربكس Z2/Z1 گيربكس اصــلى

3/182دنده 1
1.895دنده 2
/1دنده 3
0/909دنده 4
0/784دنده 5

3/133دنده عقب
KW 100توان نامى

170Nmگشتاور نامى

6000r/minدور نامى

2 ليترمقدار روغن (روانكار)
SAE  80W-90 (API GL-4)نوع روغن (روانكار)

345mm×455×498ابعــاد
روغنــى فشارىنوع كـالچ

قسمت سوم: گيربكس
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بخش 2 : مجموعه گيربُكس 1/8 ليتر
(1) آناليـز ساختارى كالچ گيربكس و مجموعه پوسته گيربكس  1/8  ليتر و  2/1 ليتر  

1- پوسته كالچ  2- پوسته گيربكس  3- بوش محافظ كاسه نمد عقب ديفرانسيل  4- كاسه نمد عقب ديفرانسيل  5- پيچ شش گوش لبه دار  6- مقــر 
راهنماى شافت تعويض   7- دوشاخـه خالص كن  8- بوش حفاظ دوشاخـه خالص كن  9- سيـلندر هيدروليــكى10- حائل كابل بازوى اهـرم  تعويض   11- 

پيچ شش گوش لبـه دار  12- فشنگى دنده عقب   13- پايه لوله روغن   14- درپوش آهنربا ئى   15- مجموعه انتخاب دنده  16- درپوش انتهائى شافت خروجى  
17- پيچ درپوش انتهائى  18- حائل كابل بازوى اهرم تعويض  19- بلبرينگ كالچ   20- پين پايه دوشاخه خالص كن

(2) آناليـزساختارى شافت ورودى

1- شافت خروجى.  2- بلبرينگ جلوئى شافت خروجى.  3- مجموعه 
دنده محرك دنده 3.   4- مجموعه سنكرونيزه دنده 3و4.  5- مجموعه 

دنده محرك 4.   6- مجموعه دنده محرك دنده 5.  7- مجموعه 
سنكرونيزه دنده 5.  8- بلبرينگ عقبى شافت ورودى.   9- بلبرينگ سوزنى 

دنده 5. 10- دنده برنجى دنده 5.   11- واشر فشار دنده 4.   12- دنده 
برنجى دنده 4.   13- خار فنرى توپى سنكرونيزه  14- دنده برنجى دنده 3.  

15- بلبرينگ سوزنى دنده 3و4.  16 - مجموعه شافت ورودى .  
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  (3) آناليز ساختارى شافت خــروجى  

1- بلبرينگ جلوئى شافت خروجى.   2- دنده محرك دنده 1.   
3- دنده برنجى دنده 1.   4- دنده برنجى دنده 2.   5- بلبرينگ سوزنى 
دندذه 2.    6- دنده محرك دنده 4.   7- بلبرينگ عقب شافت ورودى.    
8- دنده محرك دنده 5.   9- دنده محرك دنده 3.    10- دنده محرك 
دنده 2.   11- مجموعه سنكرونيزه دنده1و 12-  بلبرينگ سوزنى دنده 

1.     13- شافت خـروجى 

 (4) آناليز ساختارى مجموعه شافت ماهك گيـربكس 1/8 ليتـر

1- پين شافت ماهك(قفل كن داخلى). 
2- بلوك راهنماى دنده عقب وتعويض دنده

 3- شافت ماهك دنده 3و4.  4- شافت 
ماهك دنده 1و2. 5- شافت ماهك دنده پنج 

وعقب.   6- پين قفل كن.    7- ماهك دنده 
3و4 .    8- بلوك راهنماى دنده 1و2.     9- 

ماهك دنده 1و2.    10- ماهك دنده پنج و 
دنده عقب.     11- بلوك راهنماى دنده پنج.      

12- پيچ  نگهدارنده ماهك.     13- پين لوله 
اى.  14-  خار فنرى شافت ماهك.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



8

راهنماى تعميرات ليفان 620 راهنماى تعميرات ليفان 620     8

(5) آناليز ساختار ديفرانسيــل , گيربكس 1/8 ليتـر

1- دنده كيلومتـر شمار.   2- بلبرينگ جلو ديفرانسيل.   
3- واشر نيم شـافت.   4- هوزينگ ديفرانسيل.    5- شافت دنده 

هاى هرز گرد.  6- واشر پشت هرز گرد  7-- دنده نيم شافت   
8- بلبرينگ عقب ديفرانسيل.   9- پيچ دنده كرانويل.    10- دنده 

كرانويل (كاهنده اصلى).    11- پين لوله اى فنرى.  12- دنده هـرز 
گـرد.  

(6) آناليز ساختـارى مكانيـزم تعويض ,  گيربكـس1/8 ليـتر

1- واشر سوپاپ هوا كش   2- پوسته دسته تعويض دنده   
3- خار فنرى راهنماى شافت تعويض   4- نشيمنگاه فنر   5- فنر 

عقب كشنده  6- كاسه نمد شافت انتخاب دنده   7- پيچ رابط 
نوسانى تغيير دنده   8- مجموعه بازوى دسته دنده    9- رابط 
نوسانى تغيير دنده    10- پين لوله اى فنرى   11- فنر عقب 

كشنده   12- بالشتك نايلونى   13- خار فنرى راهنماى 
شافت تعويض  14- صفحه قفل كن داخلى  15- بادامك قفل 

كن داخلى دنده 5 وعقب    16- فنر عقب كشنده   بادامك 
قفل كن داخلى دنده 5   17-پين وضعيت قرار گرفتن پوسته   

18- سـاچــمه  19- حلقه فاصله گير راهنماى شافت تعويض  
20-كاسه نمد شافت تعويض  21- درپوش گرد گير   22-قطعه 

راهنماى شافت تعويض   23-مجموعه سوپاپ هواكش   24- 
رابط نوسانى تغيير   25- پين بادامك قفل داخلى دنده 5 و عقب
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(7) مجموعه پايه بازوى نوسانى دنده عقب , گيربكـس 1/8 ليتـر

1- مجموعه پايه بازوى نوسانى دنده عقب  
 2- باشتك پايه بازوى نوسانى دنده عقب

(8) دنده واسطــه دنده عقب گيربكس  1/8 , 1/2

1- شافت دنده واسطه دنده عقب  
2- دنده واسطه دنده عقب
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بخش بخش 33  عيب يابى عمومى گيربكس   عيب يابى عمومى گيربكس 88//11 ليتـر ليتـر

هرچــه كه رانندگى در شرايط نامناسب و فراتر از دامنه صحيح بيشتر انجام شود  قطعات گيربكس بيشتر در معرض فرسايش قرار 
خواهند گرفت بنابر اين موارد غير طبيعى كه معموال“ پيش مى آيند مثل صداى گيربكس , سخت جا رفتن دنده ها , گير داشتن , خوب 

درگير نشدن , گرم كردن , نشتى روغن واز اين قبيل را از طريق روش پيشنهاد شده زير براى گيربكس  1/8  پيگيرى و اقدام نمائيد .

 (1) صـداى غير طبيعى گيربكس : 
صـداى غير طبيعى گيـربكـس معموال" مربوط به لق بودن بلبرينگ و يا كامل در گير نبودن دنده ها مى شود كه صدا حتى شامل 

حالت خالص نيز مى باشد

1- صـدا در وضعيت خـالص :
1. پديده

  صـداى غير طبيعى هنگامى كه دنده در وضعيت خالص وموتور در حالت كاركرد در دور آرام مى باشد به گوش مى رسد ؛ پدال 
كالچ را فشار دهيد

 ممكن است صــدا قطع شود
2. علت

*  هنگام نصب گيربكس , شافت محور گيربكس با ميل لنگ هم مركز نشده اند  و يا  پوسته گيربكس تاب بر داشته است .
*  سائيدگى , جمع شدن خاك و ُپرز در پشت بلبرينگ شافت دوم جلو .

* سائيدگى طبيعى دنده هاى گيــربكس , فاصله زياد بين دنده هــا و يا شكستگى دندانه هر يك از دنده ها .
* دنده ها از نظر داغ درگيرى به صورت ُجفت با هم قرار نگرفته اند . 

* لق بودن , صدمه ديدگى بلبرينگ و خالصى زياد محورى بين دنده هــا .
*  فاصله زياد بين دوشاخه كالچ و بوش اتصال                                                                                                                      

2- ايجاد صدا بعد از درگير شدن
1.پديده

* صدا بعد از درگير شدن 
وقتى خودرو در حال حركت در سرعت حدود 40 كيلومتر در ساعت مى باشد يك صداى غير طبيعى به گوش مى رسد 

وهرچه سرعت بيشتر شود
صدا هم زياد تر مى شود  و ممكن است با كم شدن سرعت صدا نيز كم و يا قطع شود .

2.علت
* از شكل افتادن شافت (از حالت ارتجاعى) و لقى اتصال بين هزار خارى شفت و توپى دنده

* درگيــر نبودن دنده ها و يا لقى بلبرينگ
* ُشل بودن اتصاالت مكانيزم و از شكل افتادن دو شاخــه كالچ

* فاصله زياد بين دنده پينيون و كرانويل ديفرانسيــل
عيب يابى  :

صــداى گيـربكـس غالبا“ از لرزش هائى است كه توسط دنده , شافت واجزاء ديگر حاصل و به پوسته گيربكس منتقل مى شوند 
وموارد نقص عبارتند از :

*  صـداى غير طبيعى هنگامى كه دنده در وضعيت خالص وموتور در حالت كاركرد در دور آرام مى باشد به گوش مى رسد ؛ پدال 
كالچ را فشار دهيد

 ممكن است صــدا قطع شود .
* گيربكس در هر دنده كه باشد صـدا مى دهد و علت آن سائيدگى در قطعات اصلى مثل شافت , دنده ها و هزارخارى است كه حد 

مجاز لقى را افزايش مى دهد .
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* هنگام تعويض دنده صـداى شديدى شنيده مى شود , علت آن صدمه ديدگى زياد دنده است .
* بعد از استارتر زدن با وجود در گير نبودن دنده صدا شنيده مى شود وبا افزايش دور موتور صدا نيز بيشتر مى شود , اين حالت نشان 

دهنده اينست كه صدا از      
شافت جلو وشافت عقب ( شافت خروجى ) است 

3- خالص كردن دنده ( از دنده در آمدن )
1. پديده

در حالت رانندگى  دسته دنده به حالت خالص بر مى گردد وبه طور ناگهــانى در گشتاور  ايجاد تغيير مى نمايد وخودرو به دشوارى 
حركت مى كنـد 

* ماهيت حالت از دنده در آمدن عبارت از وضعيتى است كه نيروى پيشران محورى بيشتر از نيروى خود قفل كن باضافه نيروى 
اصطكاك بشود .

* زمان از دنده درآمدن معموال» در دنده هاى مستقيم ودر حالت لرزش است
2.علت

دندانه هاى دنده در اثر سائيدگى به حالت پخ در مى آيند . يك نيروى محورى در  درگير كردن دنده ها وجود دارد و تغييرات سرعت 
ودور لرزش را شديدتر

مى كند لذا باعث مى شود كه دنده ها در طول شافت از هم جدا شوند   كــه موارد خاصى از آن در زير ذكر شده است . 
* خوردگى شيار ماهك تعويض دنده  و درست قرار نگرفتن ساچمــه قفل كن شافت در جاى خود.

* خوردگى و ُشل بودن شافت گيربكس ويا خالصـى زياد محورى بلبرينگ باعث دو پهن شدن و افزايش لقى 
محورى  و در نتيجه در گير نشن كامل 

دنده ها در دور باال. 

4- سخت در گير شدن دنده هـــا
1. پديده

سخت در گير شدن دنده ها وصــداى ضربه  دنده هاى سنكـرونيـزه
2- علت

* خم شدگى و يا تغيير شكل شافت ماهك تعويض دنده
* ترك خوردگى و يا گير داشتن قفل كن داخلى

* تنظيم نادرست و يا صدمه ديدگى بازوى اهرم تعويض 
* خوردگى و يا نقص در سيستم سنكرونيزه 

* از شكل افتادن شافت گيربكس و يا آسيب ديدگى هزار خارى شفت
عالوه بر نواقص گيربكس  عملكرد ناقص كالچ و استفاده از روغ نامناسب براى گيربكس ممكن است باعث در گير نشدن كامل دنده 

ها بشود.

5- بد در گير شدن دنده هــا
1. پديده 

وقتى كه خود رو شروع به حركت مى كند ويا در حال حركت دنده تعويض مى شود ؛ دنده هائى كه قرار است با هم در گير شوند ويا 
دنده اى كه بايد با دو دنده ديگر در گير شود داراى مشخصات خاص خودشان نيستند

2. علت
* ُشل بودن و يا آسيب ديدگى اتصال انتهائى اهرم دسته دنده و ُگشاد كردن محل اتصال

* فنــر بر گرداننده تعويض دنده ضعيف شده است و فشار الزم را ندارد
* خوردگى شـديد پين هاى انتخاب دنده
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6-  گرم كردن بيش از اندازه گيــربكـس
1. پديده

داغ كردن گيربكس بعد از پيمودن يك مسافت ( گيربكس را لمس كنيد ) 
2- علت

* سفت بودن زياد بلبرينگ هــا
* فاصله كم در گيرى دنده ها ( سفت بودن درگيرى دنده ها )

* كم رسيدن روغن به دنده ها و يا غلظت زياد روغن

7- نشتى روغن از گيــربُكــس
1.پديده� 
روغن دنده از درپوش بلبــرينگ و يا محل اتصال نشت مى كنــد� 
2. علت� 
* آب بندى ضعيف بوش هاى آب بندى , آسيب ديدگى كاسه نمد و يا ُشل بودن پيــچ هاى گيربكس� 
* ترك داشتن و يا شكستگى پوسته گــيربكس� 
* روغن بيش از اندازه� 
* گرفتگى مجراى نفس كش وتخليه� 

باز , نصب وتعميــر و نگهدارى گيربكس 
1. بازكردن و سوار كردن

گيربكس را روى استند( پايه ) تخليه روغن قرار دهيـد و پيچ تخليه روغن را باز كرده روغن را تخليه نمائيــد.                                     
پيچ تخلـيه                                      
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1. با برداشتن گرد گيــر وآزاد كردن دوشاخه كالچ , بلبرينگ كالچ را در 
آوريد

2. پيچ درپوش تعويض دنده را باز كنيد  . مجموعه انتخاب گر و  مكانيزم تعويض دنده , سو ئيچ  چراغ دنده عقب و پيچ قفل كن  
شفت دنده عقب  را باابزار مخصوص در آوريد. 

3. اول پيچ در پوش انتهائى را ُشل كنيد و درپوش را برداريد و كنار بگذاريد 

4- صفحه فنرى باز گرداننده را طورى روى 4 سوراخ شافت خروجى قرار دهيد كه 4 برآمدگى ابزار مخصوص روى صفحه انتهائى 
قرار بگيرد پيچ در پوش را ُشل كرده ودر پوش را برداريد . پيچ هاى گيربكس را باز كنيد , پيچ هاى گيربكس به پوسته كالچ را هم باز 

نمائيد وگيربكس را كنار  بگذاريد                     
.
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5- پيچ روى پايه بازوى مكانيزم دنده عقب را باز كنيد
و پايه بازوى مكانيزم و شافت ميانى دنده عقب را درآوريد

6- با ضربه آرام با يك ابزار مخصوص مجموعه ديفرانسيل , شافت خروجى و شافت ورودى را خارج نمائيــد . ابتـدا مجموعه
ديفرانسيل , شافت ماهك , مجموعه شافت خروجى , مجموعه شافت ورودى و سپس هر كدام از مجموعه ها را با ابزار مخصوص از هم

باز كنيــد

7- پين هاى قفل كن را با آهنــربا در آوريد

8- مطابق شكل خار فنرى شافت ماهك را در بياوريد

                                                      9- با يك پارچه قسمت باالى شافت ماهك را گرفته و بيرون بكشيــد
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10- دنده عقب و شافت دنده عقب را بيرون بيــاوريد

11- مطابق شكل دو عدد پيچ  دنده عقب و پايه  بازوى نوسان را باز نمائيد
  

12- پين قفل كن راتوسـط آهنـربا درآوريد و شافت و ماهك را خارج 
سازيد         

13- مطابق شكل پيچ و شافت ماهك را در آوريد           

14- مطابق شكل خار فنــرى را در آوريد
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15- خار فنـرى را درآورده وپين را خارج نمائيد          

16- لوله روغنــكارى را در آوريد        

        

17- مطابق شكل بوش را در آوريد                  

18- كاسـه نمد را خارج نمائيد                   

19- ُكنـــس خارجى بلبرينگ را با ابزار در آوريد           
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20- درپوش انتهائى راهنماى مجراى روغن را باز كنيد

21- لقى بين دنده 3 ودنده شافت را توسط فيلر اندازه گيرى
نمائيد . اندازه استاندارد   0/35  تا 0/1 ميليمتر مى باشد

22- لقى محورى دنده 5 و دنده شافت را توسط فيلر اندازه گيرى
نمائيد  . اندازه استاندارد   0/5  تا 0/1 ميليمتر مى باشد .

23- مطابق شكل لقى بين دنده 4 و 5 را اندازه گيرى نمائيد اندازه
استاندارد   0/058  ميليمتر مى باشد
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24- مطابق شكل  شافت ورودى را در زير محور 
پرس قرار دهيد و پائين شافت را با دست گرفته بوش و 

توپى و دنده 5 را خارج نمائيد

25-  لقى محورى دنده 4 را اندازه گيرى نمائيد , اندازه استاندارد 
0/55  تا 0/01 ميليمتر مى باشد

26 – خار فنرى را توسط  انبر دست خار درآر در آوريد .

27 – ساچمه وضعيت را با ميــله آهن ربائى در آوريد و دنده هاى سنكرونيزه 3 
و 4 را در آوريد .
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 28 – خار فنرى را توسط  انبر دست خار درآر در آوريد .

29 – همانگونه كه در شكل نشان داده شده است دنده هاى سنكرونيـزه و 
دنده 3 را در آوريد .

30- بلبرينگ راديال ( شعاعى) را خارج ســازيد .

30- همانگونه كه در شكل نشان داده شده است مجموعه سنكرونيزه را از هم 
باز كنيد .

31- همانگونه كه در شكل نشان داده شده است دو پهن شدگى شافت 
ورودى را چك كنيد . حد اكثر 0/03 ميليمتر بايد باشد .
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33- طبق شكل فاصله بين دنده برنجى و سطح انتهائى دنده را به وسيله فيلر
برنجى دنده  اينصورت  غير  در  باشد  بايد  ميليمتر   0/8 اقل  حد   , نمائيد  گيرى  اندازه 

بايستى تعويض شود .

34- خالصى بين ماهك و دنده كشوئى را توسط فيلر اندازه گيرى نمائيد .حد اكثر
اندازه  0/35 ميليمتر بايد باشد در غير اينصورت ماهك و يا كشوئى را تعويض

نمائيد

35- خوردگى شافت ورودى را توسط ميكرومتر اندازه گيرى
نمائيد . حداقل اندازه  A =33/985 بايد باشد در صورت تجاوز از

اين اندازه  بايستى شافت ورودى را تعويض نمود .

36- لقى محورى دنده 1و2 شافت خروجى را با فيلـر اندازه گيرى
دنده 2 بايد 0/35  و دنده 1 بايد 0/35 تا 0/1  ميليمتر نمائيـد . لقى

تا 0/1  ميليمتر باشد .

37- همانگونه كه در شكل نشان داده شده است انحراف شعاعى
دنده هاى 1و2 را اندازه گيرى نمائيـد . حد اكثر انحراف شعاعى دنده 1و

2 0/056 ميليمتــر است.
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38- همانگونه كه در شكل نشان داده شده است بلبرينگ مخروطى را 
خارج نمائيد .

39- همانگونه كه در شكل نشان داده شده است خار فنرى را از روى شافت 
خروجى در بياوريد .

.

40 – توسط توسط دستگاه پرس دنده هاى 4 و 5 را از روى شافت در آوريد .

41- كشوئى دنده 1و2 را در وضعيت دنده 1 قرار دهيد .

42-  توسط پرس دنده 3 , ساچمه سوزنى , دنده برنجى و دنده 2 را در بياوريد .

43- خار فنرى را  توسط انبر دست خار در آر در بياوريد .
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44-  همانگونه كه در شكل نشان داده شده است دو پهن شدگى شافت 
خروجى را اندازه بزنيد , حد اكثر 0/03 ميليمتر بايد باشد در صورت تجاوز از اين 

حد شافت خروجى بايد تعويض گردد .

45- مطابق شكل فاصله پشت دنده برنجى و سطح انتهائى دنده را با 
فيلر اندازه گيرى نمائيد . حد اقل بايد 0/8 ميليمتر باشد چنانچه اندازه 

از حد بيشتر باشد سنكرونيزه را تعويض نمائيد .

46- خالصى بين ماهك و دنده كشوئى را توسط فيلر اندازه گيرى نمائيد .حد اكثر 
اندازه  0/35 ميليمتر بايد باشد در غير اينصورت ماهك و  يا كشوئى را تعويض نمائيد 

 

47 - خوردگى شافت خروجى را توسط ميكرومتر اندازه گيرى
 مائيد . حد اقل اندازه  A =30/985 بايد باشد در صورت 

تجاوز از اين اندازه  بايستى شافت خروجى را تعويض نمود .

دنده  و  كنيد  سوار  شافت  روى  را   1 دنده   : خروجى   شافت  كردن  سوار   -48
برنجى را در جهتى كه شكل نشان مى دهد نصب نمائيد .
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49- دنده برنجى 1و2 را همانطور كه در شكل نشان داده شده روى
شافت خروجى نصب نمائيد .

50 – خار فنرى نو را روى شافت نصب نمائيد . ( از خار هاى كهنه
استفاده ننمائيد )

51- بلبرينگ سوزنى , دنده برنجى و دنده 2 را سوار كنيد .

52-  همانگونه كه در شكل نشان داده شده است دنده 3 را در جهت
نشان داده شده روى شافت خروجى توسط دستگاه پرس نمائيد .

53- دنده 4 و 5 را در جهت نشان داده شده روى شافت خروجى توسط
دستگاه پرس نمائيد .
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54 -  خار فنرى نو را روى شافت نصب نمائيد . ( از خار هاى كهنه استفاده 
ننمائيد )

55- بلبرينگ مخروطى را روى شافت خروجى توسط دستگاه پرس نمائيد .

56- سوار كردن شافت ورودى : بلبرينگ مخروطى را روى 
شافت ورودى توسط دستگاه پرس نمائيد .

57- همانگونه كه در شكل نشان داده شده  بلبرينگ سوزنى و دنده برنجى 
دنده 3 را نصب نمائيد و دقت كنيد كه دنده برنجى در جهتى كه نشان  داده 

شده است نصب گردد.

58- خار فنرى نو را روى شافت ورودى نصب نمائيد . 
( از خار هاى كهنه استفاده ننمائيد )
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59- بلبرينگ سوزنى ,مجموعه سنكرونيزه دنده 4 ( در جهتى كه روى شكل مشخص 
شده است) و دنده 4 را روى شافت ورودى سوار كنيد سپس  واشر فشارى و خار موشكى را 

به آرامى در جاى خود قرار دهيد . 

60- خار فنرى را طبق روش ذكر شده نصب نمائيد .

 61- بلبرينگ سوزنى دنده 5 و دنده  برنجى دنده 5 را مطابق شكل نصب نمائيد .

62- مجموعه سنكرونيزه را طبق شكل نصب نمائيد .

63- بلبرينگ را در روى شافت ورودى توسط دستگاه پرس نمائيد .

64- مكانيزم تعويض دنده را باز كنيد , پين لوله اى را از بازوى اهرم دسته دنده 
توسط چكش و سنبه خارج نمائيد .
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65- خار فنرى را همانگونه كه در شكل نشان داده شده در آوريد.

66- مطابق شكل پايه قفل كن بازوى تعويض دنده و واشر را از هم باز نمائيد .

67- پيچ و بازوى تعويض دنده را در آوريد .

68 - خار فنرى را همانگونه كه در شكل نشان داده شده در آوريد.

69- شافت تعويض دنده و گرد گير را از در پوش تعويض جدا نمائيد و واشر را
همانطور كه در شكل نشان داده شده برداريد
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70 – كاسه نمد در پوش تعويض را همانگونه كه شكل نشان مى دهد در بياوريد .

71- نصب  :  كاسه نمد در پوش تعويض را همانطور كه در شكل نشان
داده شده پرس نمائيد و فاصله بين سطح كاسه نمد تا انتهاى سطح مقر

كاسه نمد بايد بين  2/5  تا 2  ميليمتر باشد .

72 – كاسه نمد بعدى را طبق شكل پرس نمائيد و اكنون فاصله بين سطح كاسه
نمد تا انتهاى سطح مقر كاسه نمد بايد بين  0/5  تا  0  ميليمتر باشد .

73- طبق شكل واشر , گردگير وسپس در پوش تعويض را روى شافت
نصب نمائيد .
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74- خار فنرى شافت راهنماى تعويض را با خار نو تعويض نمائيد .

75-  مقدارى چسب آب بندى روى پيچ بزنيد وشافت بازوى نوسانى در پوش را با 
پيچ به درپوش متصل نموده و 16 نيوتن متر سفت نمائيد .

76- واشرA ,فنر , قاب قفل كن داخلى و بازوى نوسان تعويض را به ترتيب 
همانگونه كه در شكل نشان داده شده است روى شافت راهنماى تعويض نصب 

نمائيد و بعد پين لوله اى را  روى بازوى نوسان تعويض سوار كنيد و سپس فاصله 
 انتها تا دهانه را اندازه گيرى  نمائيد ( 0/5  تا 0  ميليمتر ) .

77- خار فنرى نو را همانگونه كه در شكل نشان داده شده  نصب نمائيد .

78- باز كردن ديفرانسيل  :  بلبرينگ پوسته ديفرانسيل را همانگونه كه در 
شكل نشان داده شده خارج نمائيد .

79- پيچ هاى دنده كرانويل را به ترتيب ُشل كرده و در آوريد .
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ترتيب دنده 80 – پين لوله اى روى كرانويل را توسط سنبه خارج نمائيد  و به 
هاى سر شافت ,واشر دنده ها , دو عدد نيم شافت , دنده هاى  هرز گرد و واشر هاى

آن ها را در آوريد . 

81- نصب  : به ترتيب دو عدد نيم شفت , واشر و دنده هاى هرزگرد هوزينگ
ديفرانسيل را نصب نمائيد . دو عدد دنده هاى سر شفت واشر را در  پوسته

ديفرانسيل قراردهيد . شافت را سوار كنيد و پين لوله اى نو را همانگونه كه در شكل
نشان داده شده جا بزنيد .

82-  نصب : همانگونه كه در شكل نشان داده شده ماهك دنده 3و4 را نصب كنيد
و خار فنرى نورا روى شافت سوار نمائيد.

83- همانگونه كه در شكل نشان داده شده است قطعه و فنر ماهك دسته دنده
عقب را نصب نمائيد .

84- شافت ماهك دنده 3و4 را در قسمت صفحه انتهائى در پوسته كالچ نصب
نمائيد و ماهك هاى دنده 3 و4 را روى كشوئى دنده ها نصب كرده و پيچ ماهك را

16 نيوتن متر سفت نمائيد .
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85- پين قفل كن داخلى تعويض دنده عقب را همانگونه كه در شكل نشان داده
شده است نصب نمائيد .

86- همانگونه كه در شكل نشان داده شده است پايه بازوى نوسان دنده عقب
را با دو عدد پيچ سوار كرده و به اندازه 17 نيوتن متر سفت نمائيد و دنده عقب

را در محل قرار گرفتن روى بازوى نوسان دنده عقب قرار دهيد.

87- همانگونه كه شكل نشان مى دهد  سر بازوى نوسان دنده عقب را به
داخل شيار كشوئى دنده عقب بكشيد.

88-  همانگونه كه شكل نشان مى دهد  ماهك دنده عقب, فنر بلوك راهنماى
دنده عقب و دنده 5 را روى شافت ماهك دنده عقب نصب نمائيد و  ماهك دنده

عقب را در شيار كشوئى دنده 5 قرار دهيد و سپس مجموعه را داخل صفحه انتهائى
كالچ نصب نمائيد .

89- دوعدد خار فنرى ماهك دنده را نصب نمائيد و پين قفل داخلى را همانگونه
كه در شكل نشان داده شده نصب نمائيد .

90- دوعدد خار فنرى را نصب نمائيد .
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91- ماهك دنده 1و2 وعقب را روى شافت ماهك سوار كنيد ودوشاخه ماهك 1و2
را روى كشوئى هاى مربوطه قرار دهيد سپس مجموعه را روى  بلوك راهنماى 1و2

قرار داده و پيچ هاى آن ها را 16 نيوتن متر سفت نمائيد .

92-  همانگونه كه در شكل نشان داده شده پين لوله اى را روى بلوك راهنما
نصب نمائيد

93- لوله روغنكارى را همانطور كه در شكل نشان داده شده نصب نمائيد .

94- همانطور كه در شكل نشان داده شده كاسه نمد پوسته گيربكس را در آورده
و يك كاسه نمد نو در پوسته گيربكس نصب نمائيد .

95- واشر انتخاب شده براى پوسته گيربكس را نصب نمائيد .

96- همانطور كه در شكل نشان داده شده ماده آب بندى را روى لبه اتصال پوسته
اعمال نمائيد .
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97- همانطور كه در شكل نشان داده شده پيچ هاى مربوط به اتصال كالچ راببنديد 
و به مقدار  29 نيوتن متر سفت نمائيد .

98-  شافت دنده عقب را روى پوسته گيربكس نصب وبه پيچ هاى در پوش چسب آب 
بندى اعمال نمائيد و پيچ ها را 29 نيوتن متر سفت نمائيد .

99- مجموعه اهرم تعويض را روى پوسته گيربكس نصب نمائيد و پيچ ها را 37 
نيوتن متر سفت نمائيد . 

100- درپوش بلبرينگ عقب شافت خروجى را روى پوسته گيربكس 
نصب نمائيد و 40 نيوتن متر سفت كنيد . صفحه فنرى باز گرداننده 

بلبرينگ خروجى را روى بلبرينگ عقبى خروجى بگذاريد و مطابق شكل 
در پوش پيچى را در جهتى كه نشان داده شده ببنديد و به اندازه 12 نيوتن 

متر سفت نمائيد .
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2- دستور العمل نصب :
براى نصب به ترتيب عكس روند باز كردن و با توجه به نكات زير عمل نمائيد .

1- قطعات را قبل از نصب كامال“ تميز نمائيد و به طول عمر گيربكس نيز توجه داشته باشيد .

2- هنگام نصب كاسه نمد ها دقت كنيد كه معيوب نباشند و باعث نشتى بعد از نصب نگردند .
3- محل اتصال قطعاتى كه بايد روى هم قرار گيرند را قبل از اعمال مواد آب بندى تميز نمائيد تا از نشتى بعد از نصب جلوگيرى كرده 

باشيد .
4- تمام مقادير گشتاور داده شده بايد مطابق جدول انجام و اعمال شوند .

5- هنگام نصب كاسه نمد شافت ورودى و كاسه نمد روغن ديفرانسيل به لبه كاسه نمد اليه نازكى از گريس بماليد و با ابزار مخصوص  
كاسه نمد را در  روى پوسته گيربكس جا بزنيد . 

6- هنگام نصب حلقه نگهدارنده بلبرينگ و بلبرينگ سوزنى  ؛ به جهت قرار گرفتن حلقه نگهدارنده بلبرينگ و قطر آن متناسب با 
بلبرينگ توجه داشته باشيــد .

7- هنگام نصب دنده برنجى هاى 1 و2 سمت دندانه دار دنده برنجى به طرف محرك دنده 1 قرار گرفته باشد .
8- شافت و دنده واسطه دنده عقب را روى پوسته كالچ نصب نمائيد . سوراخ  جاى پيچ شافت به طرف بيرون باشد .

9- بلبرينگ سوزنى دنده 2, دنده برنجى  دنده 2 و محرك دنده 2را نصب كنيد . و به همين طريق در مورد محرك دنده 3 اجرا نمائيد . 
10- ابتدا فنر باالنس  شافت دوشاخه كالچ را در سوراخ شافت روى پوسته كالچ قرار بدهيد و هنگام نصب شافت , دوشاخه كالچ را 

بطور صحيح نصب نمائيد .
11- هنگام نصب انتخابگر دنده و مكانيزم تعويض ؛ تمام دنده هاى گيربكس را به در حالت خالص قرار دهيد . فنر برگرداننده تعويض 
را در سوراخ شافت راهنماى تعويض قرار دهيد و بعد از تنظيم وضعيت انتخاب دنده و مكانيزم تعويض آن ها را در يك راستا قرار داده ودر 

روى نشيمنگاه  نصب نمائيد .
2- تعميـــر و تنظيــم :

براى اطمينان از يك تعمير عالى سعى كنيد كه هميشه قطعات را تميز نگه داريد و با دقت از ابزار هاى مخصوص استفاده نمائيد .
رعايت مقررات عمومى ايمنى تعميــرات گيربكس   (LF481Q1) را بكار ببريد .

1. چسب آب بندى 
مواد آب بندى بايد پس از باز شدن گيربكس از هم تعويض گردد . سطوح تماس را كامال“ تميز نمائيد چون چسب آب بندى بايد 

يكنواخت و مناسب زده شود .
2. كاسـه نمد

قبل از نصب يك اليه نازك روغن به جداره بيرونى كاسه نمد بماليد و بعد از نصب داخل آنرا از گريس ُپر نمائيد .
3. خار فنــرى

هيچگاه خار فنرى را بيش از اندازه كج نكنيد در غير اينصورت بايد تعويض شود  و سعى نمائيد كه هنگام جا زدن خار  كامال" در 
شيار قطعه قرار بگيرد .

4. پيچ و مهــره
پيچ و مهره هاى درپوش انهائى پوسته را به صورت ضربدرى باز و گشتاور نمائيد .

5. بلبرينگ
هنگام نصب بلبرينگ سوزنى قسمت ضخيم تر را به سمت ابزار نصب نگهداريد و براى نصب بلبرينگ سوزنى مخروطى حلقه داخلى 
را  به اندازه 100 درجه سانتيگراد گرم كنيد و جابزنيد ياد آورى مى شود كه حلقه داخلى وخارجى هم اندازه بايد تعويض گردند . تعويض 

بلبرينگ هاى سوزنى مخروطى روى يك شافت هم زمان وهم اندازه بايد انجام شود  
6. واشر هاى تنظيم

به طور مكرر ضخامت واشر ها را در نقاط مختلف توسط كوليس اندازه گيرى نمائيد  و واشرهارا از جهت سالم بودن چك كنيد ,در 
صورت هر گونه ايراد تعويض نمائيد .

7. دنده هاى برنجى ( سنكرونيزه )
هميشه از دنده برنجى هاى مناسب و متناسب با دنده ها استفاده نمائيد و هنگام نصب  آن ها را با روغن گيربكس آغشته نمائيد .
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8. دنده
دنده را هميشه تميز كنيد و براى نصب حدود 100 درجه سانتيگراد گرم نمائيد .

9.سطح روغن گيـــربكس
گيربكس را حدود 5 درجه به سمت چپ كج نمائيد و در همين حال روغن را چك كنيد مقدار روغن حتى اگر نرمال هم باشد ممكن
است سر ريز شود , كم بودن روغن باعث عدم روغنكارى مناسب مى شود بنابر اين براى اطمينان ازمقدار نرمال 1/8 ليتردر گيربكس نكات

زير بايد مورد توجه قرار بگيرند
الف) گيربكس همواره آب بندى شده است بنابراين بجاى باز كردن پيچ مشاهده سطح روغن اول موارد نشتى نقاط گشتاور ها را

چك كنيد .
ب) بعد از باز كردن و تعمير گيربكس و قبل از نصب گيربكس مقدار 1/ 2  ليتر روغن در گيربكس بريزيد .

ج) سطح روغن را در حالى كه گيربكس را روى يك سطح صاف قرار داده ايد چك كنيد . پيچ تخليه را باز كنيد و روغن را تا لبه
سوراخ  تخليه سطح نمائيد .

د) در صورت چك كردن روغن يا تعويض كاسه نمد پيچ تخليه را سريعا يكبار باز و بسته نمائيد .
تنظيــم گشتاور ها

نام قطعــهنام قطعــه گشتاور بر حسبگشتاور بر حسب

صفحه فشار ساچمه قفل كن تعويض دنده M6×16 9/8  تا   6/9

M10×1.25 مهره قفل كن بازوى نوسان و اهرم تعويض دنده 29  تا 19/6

مجموعه بازوى نوسان تعويض دنده M6×20 9/8  تا  6/9

M8×25  مجموعه اهرم خالص كن كالچ 39/2  تا 29/4

پوسته گيربكس وپيچ درپوش انتهائى M6×14 9/8  تا  6/9 

M22×1.5 مهره قفل كن مجموعه شافت ورودى 137/3 تا 98/1

M22×1.5 مهره قفل كن مجموعه شافت خروجى 137/3 تا 98/1

پيچ صفحه قفل كن بلبرينگ شافت خروجى M6×16 9/8  تا  6/9

M8×16 پيچ صفحه قفل كن بلبرينگ شافت ورودى 21/5 تا14/7

پوسته كالج و گيربكس M8 ×40 21/5 تا14/7

M6×16 پيچ صفحه قفل كن
كيلومتر شمار

9/8  تا  6/9 

درپوش هوا M10 12/7 تا 9/8

فشنگى دنده عقب M16 49 تا 29/4

درپوش ورودى M16×1.5 49 تا 29/4

درپوش تخليـه M16×1.5 49 تا 29/4

مجموعه ديفرانسيل M10 104/9 تا 93/2
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3- حمل و نقل , حفاظت و را اندازى :
*  حمل ونقل و حفاظت  گيربكس  1/8  ليتــر

1. براى حمل و نقل و حفاظت گيربكس از مواد ضد زنگ و فرسايش استفاده نمائيد .
2. قبل از حمل ونقل  ؛ گيربكس را بسته بندى كنيد و روى پايه قرار دهيد تا هنگام حمل ونقل عادى صدمه نبيند .

3. گيربكس را در انبارى با فضاى خشك و مجهز به تهويه نگهدارى نمائيد .
* نكاتى در باره راه اندازى گيربكس 1/8 ليتـر

1. براى كنترل سريع اهرم دسته دنده  پدال كالچ را تا ته فشار دهيد  ( كه گيربكس تحت گشتاور موتور نباشد) و دنده ها را تعويض 
نمائيد .

2. هنگام گردش و يا صعود با دنده سنگين ( پائين) حركت كنيد و هرگز در سرازيرى ارتباط كالچ را قطع ننمائيد ( پا روى كالچ 
نگذاريد) .

3. وقتى كه تعويض دنده مشكل مى شود خود رو را متوقف كنيد و با اعمال فشار كم علت را جويا شويد .
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سيستم تعليق :سيستم تعليق :

* عيب يابى
*بازرسى و تأييد

1. مشكل مطرح شده از طرف مالك را تأييد كنيد.
2. موارد ذيل را بازديد چشمى نمائيد تا اگر نقص مكانيكى وجود دارد مشاهده شود .

فشار باد الستيك ها , چرخ و الستيك, مفصل فرمان(سگدست فرمان), ميل مهار اكسل , سيبك بازوى پائينى تعليق جلو , بوش
بازوى پائينى

تعليق جلو , ستون جلو ومجموعه فنر جلو , ميل تعادل جلو وعقب , فنر هاى عقب , كمك هاى عقب  و بازوى پائينى تعليق عقب .
3. قبل از اينكه به مراحل بعدى بردازيد چنانچه مواردى از اشكال مالحظه شده ؛ رفع عيب نمائيد .

4. چنانچه در بازديد هاى چشمى مواردى از نقص مشاهده نگرديد با مراجعه به جدول پديده نقص اشكال را پيگيرى نمائيد .

اقداماتدالئل محتملوضعيت

انحراف به يك طرف

 چك كنيد بار داخل خودرو غير عادى است, فنر لول استاندارد نيست ,فنرارتفاع نادرست جلو يا عقب خودرو
لول شكسته ناقص است .

خوردگى ويا صدمه ديدگى جعبه فرمان
ويا بازوى اتصال

سيستم فرمان را چك كنيد و به بخش اطالعات عمومى سيستم فرمان
مراجعه نمائيد

سيستم ترمز را چك كنيد و به بخش اطالعات عمومى سيستم ترمزسيستم ترمز
مراجعه نمائيد

هم راستائى چرخ ها را تنظيم نمائيد( جلوبندى و زوايا)هم راستا نبودن چرخ ها

بلبرينگ چرخ جلورا چك كنيد؛ به بخش بلبرينگ چرخ ها در همين فصلخوردگى بلبرينگ چرخ جلو
مراجعه نمائيد

آزمايش انحراف به يك طرفچرخ و الستيك

هم تراز نبودن غربالك
فرمان

چك كنيد بار داخل خودرو غير عادى است, فنر لول استاندارد نيست ,فنرارتفاع نادرست جلو يا عقب خودرو
لول شكسته ناقص است .

سيستم فرمان را چك كنيد و به بخش اطالعات عمومى سيستم فرمانجعبه فرمان يا بازوى اتصال
مراجعه نمائيد

سيبك را چك كنيد ( تست سيبك در همين بخش )سيبك بازوى پائينى تعليق

هم راستائى چرخ ها را تنظيم نمائيد( جلوبندى و زوايا)هم راستا نبودن چرخ ها

نادرست بودن اثر چرخ
آزمايش درستى اثر چرخصحيح نبودن زاويه كستر

آزمايش درستى اثر چرخصدمه ديدگى تعليق عقب

قطعات تعليق را چك كنيد ودر صورت لزوم تعويض نمائيد . به بخشبوش, سيبك, يا بازوى ميل تعادل عقب يا جلورانندگى سخت ( ناراحت )
تعليق جلو وعقب مراجعه شود

4- تست دقيــق ( پين پوينت )
1. تست دقيق A –انحراف به يك سمت

اخطار : براى جلوگيرى ا صدمه ديدگى شخص هنگام چك كردن الزم است كه دو نفر با هم اين كنترل را انجام دهند تا رانندگى
مطمئن و كنترل مناسب غربالك فرمان انجام شود  در غير اينصورت ممكن است باعث آسيب رسيدن به شخص بشود .
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توجـــه : خود راطبق جدول ذيل ارزيابى نمائيد .
توجـــه: جابجا كردن الستيك ها در خودروهائى كه از الستيك ( گردش يك جهت) استفاده مى كنند الزم نيست .

وضعيتوضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقداماتمندرجات/ نتيجــه/ اقدامات
A1 = تعويض چرخ هاى جلـو

* جلو خود رو را از زمين بلند كنيد
* چرخ هاى جلو (چپ و راست ) را تعويض نمائيد

* تست جاده را انجام دهيد
* آيا خودرو منحرف مى شود ؟

* بلى
*  به A2 برويد

* خير
مشكل حل شده است .

A2 = تعويض چرخ هاى عقب

* عقب خودرو را از زمين بلند كنيد
* چرخ هاى عقب (چپ و راست ) را تعويض 

* تست جاده را انجام دهيد
* آيا خودرو منحرف مى شود ؟

* بلى
*  به A3 برويد

* خير
مشكل حل شده است .

A3 = تعويض چرخ هاى سمت چپ ( جلو و عقب )

* خودرو را از زمين بلند كنيد
* چرخ هاى سمت چپ (جلو وعقب ) را تعويض نمائيد    

* تست جاده را انجام دهيد
* آيا خودرو منحرف مى شود ؟

* بلى
* به A4 برويد

* خير
مشكل حل شده است .

A4 = تعويض چرخ هاى سمت راست (جلو و عقب )

* خودرو را از زمين بلند كنيد
* چرخ هاى سمت راست (جلو وعقب ) را  تعويض نمائيد    

* تست جاده را انجام دهيد
* آيا خودرو منحرف مى شود ؟

* بلى
* به A5 برويد 

* خير
مشكل حل شده است .
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وضعيتوضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقداماتمندرجات/ نتيجــه/ اقدامات
A5 = تعويض چرخ جلو چپ

* خودرو را از زمين بلند كنيد
* چرخ جلو سمت چپ را  تعويض نمائيد 

* تست جاده را انجام دهيد
* آيا خودرو منحرف مى شود ؟

* بلى
* به A6 برويد

* خير
مشكل حل شده است .

 A6 = تعويض چرخ جلو راست

* خودرو را از زمين بلند كنيد
* چرخ جلو سمت راست را  تعويض نمائيد 

* تست جاده را انجام دهيد
* آيا خودرو منحرف مى شود ؟

* بلى
* به A7 برويد

* خير
مشكل حل شده است .
A7 = نصب الستيك نو

توجه : الستيك نو را فقط يكبار مى توانيد تعويض نمائيد

* چهار حلقه الستيك نو روى چرخ ها بگذاريد
* تست جاده را انجام دهيد

* آيا خودرو منحرف مى شود ؟
* بلى

* دالئل را در جدول پديده نقص جستجو كنيد
* خير

مشكل حل شده است .

2. تست دقيـق B – نادرستى اثر چرخ

وضعيتوضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقداماتمندرجات/ نتيجــه/ اقدامات
B1 = چك كردن زاويه كســتر
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وضعيتوضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقداماتمندرجات/ نتيجــه/ اقدامات
* هم راستائى (زواياى) چرخ ها را چك كنيد وببينيد كه 

صحيح هستند يا خير ؟
* بلى

* به B2 برويد . 
* خيــر

* درصورت لزوم قطعات تعليق را تعويض نمائيد و در دامنه 
مشخص شده تنظيم و سيستم را چك كنيد

B2 = بازديد تعليق عقب
فاصله محور چرخهاى چپ و راست را اندازه گيرى نمائيد و 

اندازه ها را مقايسه كنيد .آيا اندازه ها يكسان هستند ؟ 
* بلى

* نظر مشترى را تأييد نمائيد
* خيــر

* قطعات تعليق عقب را چك كنيد كه خوردگى و صدمه 
ديدگى نداشته باشد در صورت لزوم با قطعات نو تعويض 

نمائيد ( به بخش تعليق )   مراجعه كنيد و سيستم را براى 
عملكرد صحيح چك كنيد

3. تست دقيق C – رانندگى سخت ( ناراحت )

وضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقدامات

 C1 = بازديد ستون جلو و كمك فنر 
خود رو را از زمين بلند كنيد و زير آن خرك 
بگذاريد ستون جلو و كمك فنر جلو را چك 

كنيد كه آيا صدمه ديده و يا نشتى دارد ؟
* بلى

قطعه معيوب را تعويض نمائيد. و عملكرد 
صحيح را چك كنيد

* خير
* به  C2 برويد

C2 = كمك فنر عقب را چك كنيد

خود رو را از زمين بلند كنيد و زير آن خرك 
بگذاريد كمك فنر عقب را چك كنيد كه آيا 

نشتى دارد  و يا صدمه ديده.
* بلى

قطعه معيوب را تعويض نمائيد. و عملكرد 
صحيح را چك كنيد

* خيـر
مشكل مشترى را تأييد نمائيد
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4. تست دقيق D –  سر وصداى خيلى بلند

وضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقدامات
D1 = بازديد تعليق

خود رو را از زمين بلند كنيد و زير آن خرك 
بگذاريد

* پيچ هاى نگهدارنده سيستم تعليق را چك 
كنيد.

*آيا پيچ ها ُشل و يا صدمه ديده اند ؟
* بلى

*پيچ هاى نو ببنديد ( مراجعه به بخش تعليق 
جلوو عقب) وچك  كنيد  كه رفع اشكال 

شده باشد.
آيا  رفع شده ؟

* خيـر
  بهD2 برويد

D2 = باز ديد فنـر ها

فنر ها راچك كنيد وببينيد كه
آيا نقصى وجود دارد؟

* بلى
* فنر را با نو تعويض نمائيد. مراجعه به بخش 

( تعليق جلو وعقب ) و دوباره چك كنيد آيا 
رفع اشكال شده است ؟

* خيـر
به D3 برويد

D3 = چك كردن بازوى پائينى تعليق جلو
بوش بازوى پائينى تعليق جلو را چك كنيد كه 

خوردگى و صدمه ديدگى نداشته باشد ؛ 
آيا بوش صدمه ديده است ؟

* بلى
قطعه را تعويض نمائيد و عملكرد آنرا چك 

كنيد . آيا ايراد بر طرف شده است ؟
* خيـر

  به D4 برويد
D4 = بازديد تاير

چرخ را چك كنيد وببينيد آيا سائيدگى غير 
يكنواخت دارد ؟

* بلى
* الستيك را با نو تعويض نمائيد و مشاهده 

كنيد كه آيا رفع اشكال شده است ؟
* خيـر

 مشكل مشترى را تأييد نمائيد.
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5. تست دقيق E –  لرزش 

وضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقدامات
E1 = بازديد تايـر

خود رو را از زمين بلند كنيد و زير آن خرك بگذاريد الستيك 
را چك كنيد كه سائيدگى شديد و صدمه ديدگى نداشته باشد .

آيا سائيدگى و صدمه ديدگى دارد ؟
* بلى

* الستك نو بگذاريد و چك كنيد كه رفع اشكال شده باشد
* خيـر

به E2 برويد
E2 = اندازه گيرى انحراف چرخ  روى خودرو

با تجهيزات مناسب انحراف چرخ را اندازه گيرى نمائيد.
*آيا اندازه ها صحيح هستند ؟

* بلى
* به E8 برويد

* خيـر
به  E3 برويد 

E3 = اندازه گيرى انحراف چرخ از زير خودرو
قبل از باز كردن چرخ روى پيچ و سوراخ مربوطه در روى 

رينگ عالمت گذارى نمائيد تا هنگام نصب در جاى خودش 
قرار بگيرد سپس چرخ باز شده را روى دستگاه باالنس قرار 

دهيد و انحراف را اندازه گيرى نمائيد. آيا اندازه در دامنه 
مشخص شده قرار دارد .؟

* بلى
E6 برويد به

 * خيـر
 E4برويد به

E4 = وضعيت مناسب نصب

چرخ را در بيشترين نقطه انحراف عالمت گذارى كنيد و باد 
الستيك را خالى نمائيد سپس چرخ را 180 درجه بچرخانيد و 

الستيك را دوباره باد بزنيد و انحراف را اندازه گيرى نمائيد. آيا 
رينگ و الستيك باالنس هستند . ؟

* بلى
* چرخ را سوار كنيد و چك كنيد كه آيامشكل بر طرف شده 

است ؟.
* خيـر

 E5 برويد به
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وضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقدامات
E5 = اندازه گيرى انحراف چرخ

چرخ را باز كنيد و روى دستگاه باالنس قرار دهيد وانحراف 
چرخ را در لبه ديگر اندازه گيرى نمائيد .

آيا انحراف وجود دارد ؟
* بلى

پائين ترين نقطه انحراف را روى چرخ  پيدا نمائيد و عالمت 
بگذاريد و مقدار مناسب را پيدا كنيد ودر باالترين نقطه انحراف 

قرار دهيد و عملكرد صحيح را مالحظه نمائيد .
* خيـر

چرخ نو را نصب كنيد و انحراف چرخ نو را چك كنيد چنانچه 
انحراف چرخ نو در دامنه قابل قبول  باشد پائين ترين نقطه 

انحراف را روى چرخ پيدا كنيد . تاير را نصب نمائيد و باالترين 
نقطه انحراف را پيدا كنيد و چرخ را باالنس نمائيد و چك كنيد 

كه عملكرد صحيح باشد .

E6 = انحراف( گشاد شدن) قطر جاى پيچ هاى توپى چرخ

چرخ عقب , كاسه چرخ يا ديسك چرخ را باز كنيد و اندازه 
بزنيد چنانچه اندازه صحيح است ؟

* بلى
     E7  برويد به 

* خيـر
 * توپى را با نو عوض نمائيد

E7 = انحراف( گشاد شدن) قطر جاى پيچ هاى توپى چرخ جلو

چرخ جلو و ديسك ترمز را باز كنيد
 و قطر جاى پيچ را اندازه بزنيد . آيا 

اندازه صحيح است؟
 * بلى

 E8 برويد به  
 * خيـر

توپى را با نو تعويض نمائيد وبه بخش تعليق جلو مراجعه نمائيد
E8 = باالنــس چرخ
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وضعيت مندرجات/ نتيجــه/ اقدامات

تمام چرخ ها را باالنس نمائيد و تست جاده انجام دهيد.
آيا لرزشى وجود دارد ؟

 * بلى
به قسمت صدا , لرزش و ن صافى برويد.

 * خيـر
مشكل مشترى را تأييد نمائيد.

6. مشخصات

زاويه كستر پين اصلى 2°44�±30�

زاويه كستر خارجى چرخ -1°12±30�

تو- اين چرخ جلو 0°21�±15�

زاويه كستر داخلى پين اصلى 11°2�±30�

7. گشتــاور

ميل مهار اكسل جلو 40 نيوتن متر
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