
  تصویب کنندهتایید کننده   تهیه کننده
  سیدمحمدموسوينام:   

  30/02/96تاریخ : 
  ءامضا

  امیر ترابی زاده :نام
  30/02/96تاریخ : 

  ءامضا

سیروان زبیرينام:
  30/02/96تاریخ : 

  ءامضا

  FRS1030کد فرم:       سایپاامدادخودرو -8 مجاز هاي نمایندگی -7 ذیربط هاي مدیریت -6 بازرگانی معاون -5 خدمات پس از فروش معاون -4 مهندسی و کیفیت معاون -3 مدیرعامل مقام قائم -2 مدیرعامل -1 : توزیعنسخ

(سهامی سایپا یدكشرکت بازرگانی 
)خاص  

)فنی و گارانتی (مدیریت

  30/02/96 :تاریخ

  4از1صفحۀشماره:  فنی  اطالعیه
  300سري  نسابرلی :خودرو نوع

300سريخودروهاي برلیانس  عیب یابی داغ شدن چرخ هاي عقب دستورالعمل : موضوع
 رساند در صورت مراجعه خودروهاي برلیانس به اطالع کلیه نمایندگیهاي محترم ارائه دهنده خدمات خودرو برلیانس می 

ابتدا نسبت به کنترل ترمز  نمایندگیمحترم ، الزم است کارشناسان فنی هاي عقب درگیر بودن چرخبا  ایراد  H300سري 
روش زیر عیب یابی اکسل عقب سپس طبق  وموجود در پورتال سایپایدك اقدام 13دستی طبق اطالعیه فنی شماره 

  .صورت پذیرد
:معیوب بودن اکسل عقب آثار -1

دیسک ترمز هنگام دن و یا سرخ ش اعد شدن دود سفید از دیسک ترمزچرخ عقبمتص داغ شدن بیش از حد رینگ چرخ عقب،
)1می باشد (شکل گیر ترمز عقبگردقابل رویت در پوشش رنگی  آن به صورت سوختگی با خودرو که اثر معمولی رانندگی

گرد گیر ترمز عقب  - 1شکل 
روش عیب یابی : - 2

  ترمز دستی اقدام نمایید تنظیمابتدا نسبت به کنترل   -  1- 2
  ترمز دستی را کامال پایین بیاورید  - الف

  خودرو را روي جک باال ببرید - ب
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(سهامی سایپا یدكشرکت بازرگانی 
)خاص  

)فنی و گارانتی (مدیریت

  30/02/96 :تاریخ

  4از2صفحۀشماره:  فنی  اطالعیه
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300سريخودروهاي برلیانس  عیب یابی داغ شدن چرخ هاي عقب دستورالعمل : موضوع
) و یاکمی مایل به جلو باشد (مانند 2کنترل نمایید اهرم ترمز دستی روي کلیپر ترمز عقب در وضعیت نرمال باشد (مانند شکل  - ج

 13 اطالعیه فنی شماره صورت عدم تنظیم بودن می بایستی طبقدرومراجعه نمایید  2- 2) در صورت تنظیم بودن به قسمت 3شکل 
  مراجعه نمایید  2-2سبت به تنظیم آن اقدام نمایید و سپس به قسمت ن

٢شكل   ٣شكل  

سمت معیوب و کلیپر ترمز عقب محور چرخ عقبدر اکسل عقب و صفحه نشیمنگاه  ءبررسی عدم وجود انحنا -٢- ٢
اقدام سمت معیوب  گردگیر ترمز عقب، کلیپر ترمز، دیسک ترمز، توپی بلبرینگ، محور چرخ عقب و ابتدا نسبت به دمونتاژ چرخ - الف

  نمایید
نکته: الزم نیست کابل ترمز دستی بصورت کامل باز شود و تنهاجدا نمودن آن ازمحل اتصال به کلیپر کافی می باشد

و فیلر نسبت به اندازه گیري س با استفاده از خط کش مناسب رخ و کلیپر ترمز را تمیز نمایید و سپصفحه نشیمنگاه محور چ -ب 
  )4میلیمتر باشد )(شکل 0.10می بایستی  ءن انحنا(حد اکثر میزاصفحه اقدام نمایید  ءانحنا مقدار
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(سهامی سایپا یدكشرکت بازرگانی 
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  30/02/96 :تاریخ
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 مقدار 6ا سوراخ شماره در صفحه نشیمنگاه بترتیب تاز سوراخ شماره یک سوراخ موجود براي نصب پیچ  6براي مقدار مجاز انحناء 

سیستم   در  تصویر فرم مذکور را و گ ضمیمه ثبت ) سپس نتایج حاصل از اندازه گیري را در بر5میلیمتر) می باشد (مانند شکل 0.10(
  نمایید.  بارگذاريجهت اخذ مجوز گارانتی خدمات پس از فروش 

  5شکل    4شکل  
تعویض قطعات معیوب : - 3

  تعویض اکسل عقب  -3- 1
بایستی شد میلیمتر) با0.10استاندارد (بیشتر از حد مجاز اندازه گیري شده حد اقل بین دو سوراخ در صورتی که مقدار انحناء  - الف

  یردگمورد تعویض قرار 495275سریال   اکسل عقب با شماره
  ضروري می باشد بعداز تعویض اکسل عقب تنظیم زوایاي چهار چرخ  -ب 
   مراجعه نمایید  3- 3شد به قسمت بادر صورتی که مقدار انحناء اندازه گیري شده در حد مجاز اندازه گیري  - ج
صورت پذیرفته الزم توسط سازنده قطعه به بعد اقدام اصالحی ) 03/01/96( 23/03/2017ه : برروي اکسل هاي تولید شده از تاریخ نکت

  خ تولید اکسل را نمایش می دهد .ینحوه تشخیص تار 6شکل   بدون ایراد باشند تولیدات بعد از تاریخ مذکور و می بایستی
در صورت مشاهده درگیر بودن چرخ عقب بر روي اکسل هاي تولیدي بعد از تاریخ مورد نظر بالفاصله مراتب از توجه: 

گزارش شود مدیریت فنی گارانتیطریق اتوماسیون به اطالع 
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  6شکل  

  ترمز و دیسک ترمزتعویض کلیپر  -3- 2
  براي طرف معیوب عه کلیپر ترمز و دیسک ترمز مجمو هر دو قطعه تعویض - الف

  497505مجموعه کلیپر ترمز عقب راست با سریال 
  497504مجموعه کلیپر ترمز عقب راست با سریال 

  495049دیسک ترمز با سریال 
  در پروسه تعویض کلیپر مقداري مایع ترمز (روغن ترمز) از مدار خارج می گردد   - ب

 و رنگ نوع مایع ترمز ،بایستی با برندو رنگ آن نوع مایع ترمز  ،استفاده نمایید. برند DOT4نکته: ازمایع ترمز(روغن ترمز) نو و گرید 
قت داشته باشد در غیر اینصورت تمام روغن ترمز موجود در مدار استفاده شده در هنگام تولید خودرو در کارخانه پارس خودرو مطاب

  ترمز تخلیه و مجدد با روغن ترمز نو شارژ شود  
  اقدام نمایید  13مجددا نسبت به تنظیم ترمز دستی طبق اطالعیه فنی شماره  - ج

و در صورت نیاز به کتابچه راهنماي خودرو را مورد تست جاده قرار دهید و ترمز خودرو را مورد آزمایش قراردهید بعداز اتمام تعمیرات 
مراجعه نمایید H320H330RM1F/1/1نس کد اتعمیرات برلی

  تماس بگیرید 02161611626در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 

i




