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  هاي لبه دار را در آوريد. سيل .18
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي روغن چپ و راست را باز كرده و بوشن لوله لوله  . 19
  را در آوريد.

  
  
  
  
  
  
   

پوسته تورك كانورتور (مبدل دور) را طبق مراحل   . 20
  زير پياده كنيد:

a.      پيچهاي پوسته تورك كانورتور (مبدل دور) را باز
  كنيد. 

b .     اليم پوسته تورك كانورتور (مبدل هاي مبا ضربه
  دور) را پياده كنيد. 

  
  
  
  
  
  
c .     آوريد.اورينگ سوراخ روغن ديفرانسيل را در  
  
  
  
  
  
  
   

را از پوسته گيربكس جدا » فاينال درايو«مجموعة   . 21
  كرده پياده كنيد. 
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هاي لقي گير هاي سر پلوس و شيمكنس خارجي بلبرينگ .22
  ر آوريد. آنها را از پوسته گيربكس د

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي لقي گير بلبرينگ سر پلوس را از پوسته شيم  . 23
  گيربكس در آوريد. 

  
  
  
  
  
  
  

خارجي بلبرينگ سر پلوس را از پوسته تورك  كنس  . 24
  كانورتور (مبدل دور) در آوريد.

  
  
  
  
  
  
  
   

كاسه نمد را با پيچ گوشتي از پوسته تورك   . 25
  كانورتور (مبدل دور) در آوريد. 

  شيد به پوسته صدمه نزنيد)(مراقب با
  
  
  
  
  
  

لوله روغن را از پوسته تورك كانورتور (مبدل دور)   . 26
  باز كنيد. 
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  اويل پمپ را طبق مراحل زير پياده كنيد.   . 27
a.      .اورينگ را از روي شافت ورودي در آوريد  
  
  
  
  
  
  
  
b.      مجموعه اويل پمپ، صفحه موج گير و واشر را از

  . پوسته گيربكس پياده كنيد
  
  
  
  
  
  
  
c.      واشر بلبرينگ و واشر محوري را از مجموعة اويل

 پمپ در آوريد.  
  
  
  
  
  
  
  

اي(باند ترمز) را طبق مراحل زير پياده ترمز حلقه  . 28
  كنيد.  

a.      مهره قفلي را شل كنيد. سپس پين مهار كننده را
  به عقب بكشيد.

    .پين مهار كننده را مجددًا استفاده نكنيد  
  
  
  
  
  
  
b .     اي (باند ترمز) همراه بست را از رمز حلقهت

  پوسته گيربكس پياده كنيد. 
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   براي جلوگيري از ترك خوردن يا پوسته شدن لنت
ترمز، حلقه ترمز را بيش از حد الزم نكشيد. در هنگام 

اي مطابق اي آنرا توسط گيرهپياده كردن ترمز حلقه
اي، شكل مهار كنيد. بعد از پياده كردن ترمز حلقه

  گيره را در محل خود باقي بگذاريد.
  
  
  
  
   

c.   سطح لنت ترمز را از نظر آسيب ديدگي، ترك، سائيدگي
  يا سوختگي كنترل كنيد.

  
  
  
  
  
  
  
   
مجموعه شافت ورودي (كالچ دنده سبك) و كالچ عقب را  .29

  طبق مراحل زير پياده كنيد. 
a.     مجموعه شافت ورودي (كالچ دنده سبك) را همراه كالچ

  پياده كنيد.عقب 
  
  
  
  
  
  
   
b.     مجموعه شافت ورودي (كالچ دنده سبك) را از كالچ عقب

  خارج كنيد.
  
  
  
  
  
  
   

c.    هاي كف گرد را از كاسه كالچ سبك خارج كرده بلبرينگ
و آنها را از نظر آسيب ديدگي يا سايش     كنترل 

  كنيد. 
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d.   توپي كالچ دنده سبك و دنده خورشيدي جلو را از پوسته
  بكس در آوريد.گير

  
  
  
  
  
  
  
   

e.   دنده خورشيدي جلو و بلبرينگ كف گرد را از توپي كالچ
دنده سبك خارج كنيد. و آنها را از نظر آسيب ديدگي 

  يا سائيدگي كنترل كنيد. 
f .   واشر بلبرينگ را از دنده خورشيدي جلو خارج كرده و

  آن را از نظر آسيب ديدگي يا سائيدگي كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
نگ كف گرد را از پوسته گيربكس خارج كرده و آن بلبري .30

  را از نظر آسيب ديدگي يا سايش كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
با استفاده از هواي فشرده كنترل كنيد. آيا ترمز   .31

  كند يا نه. دنده سنگين و عقب كار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
طبق مراحل زير، كالچ يك طرفه دنده سنگين و مجموعه   .32

  ا پياده كنيد. پوستة هرز گردهاي جلو ر
a.  .خار رينگي را با پيچ گوشتي دو سو خارج كنيد  
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b.  ايد كالچ يك طرفه دنده با قالبي كه از سيم ساخته
  سنگين را پياده كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
c.   .خار رينگي را توسط يك پيچ گوشتي دو سو خارج كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
 
d.  ه پيستون و هاي جلو را همراپوستة هرز گرد

  ده ترمز دنده سنگين و عقب پياده كنيد. نگهدارن
  
  
  
  
  
  
  
 
e.  آوريد.نگهدارنده فنر ترمز عقب و دنده سنگين را در  
    .فنرها را از نگهدارنده فنر جدا كنيد  
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f .  كنترل كنيد كه كالچ يك طرفه در جهت فلش بگردد و در
  جهت خالف آن قفل كند.

  
  
  
  
  
  
  
   
g.  مز عقب و بلبرينگ كف گرد پيستون و نگهدارنده تر

  دنده سنگين را از پوستة هرز گردهاي جلو خارج كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
h.  هاي جلو و كالچ يك طرفه دنده سنگين و پوستة هرزگرد

بلبرينگ كف گرد را از نظر آسيب ديدگي و سائيدگي 
  كنترل كنيد. 

i.  هاي هرزگرد و پوسته را با فيلر فاصله بين دنده
  كنترل كنيد. 

  فاصله استاندارد:  
         0.20 – 0.70 mm (0.0079 – 0.0276 in)   
  حد مجاز:  
          0.80 mm (0.0315 in)   

ها را اگر فاصله از حد مجاز بيشتر است پوسته هرز گرد
  تعويض كنيد. 

پوسته هرزگردها ودنده خورشيدي عقب را طبق  مجموعه .33
  مراحل زير پياده كنيد. 

a. س خارج پوسته هرز گردهاي عقب را از پوسته گيربك
  كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
b.   دنده خورشيدي عقب را از پوسته هرزگردهاي عقب در

  آوريد. 
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c.  هاي كف گرد را از پوسته هرز گردهاي عقب در بلبرينگ
  آوريد. 

  
  
  
  
  
  
  
 
d.   پوسته هرز گردهاي عقب ، دنده خورشيدي عقب و

بلبرينگهاي كف گرد را از نظر آسيب ديدگي يا 
  سائيدگي كنترل كنيد. 

e.  صله بين واشر دنده هرز گردها و پوسته را با فا
  فيلر كنترل كنيد. 

  فاصله استاندارد:  
        0.20 – 0.70 mm (0.0079 – 0.0276 in)   
  حد مجاز:  

           0.80 mm (0.0315)   
اگر فاصله از حد مجاز تجاوز كرده است، پوسته هرز 

  گردهاي عقب را تعويض كنيد. 
  
ي كالچ جلو را از پوسته دنده رينگي عقب و توپ .34

  گيربكس را در آوريد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
توپي كالچ دور مازاد را از پوسته گيربكس خارج   .35

  كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
   
بلبرينگ كف گرد را از كالچ دور مازاد خارج كرده و   .36

  آن را از نظر آسيب ديدگي يا سائيدگي كنترل كنيد.  
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  يد. مجموعه كالچ جلو را از پوسته گيربكس در آور  .37
  
  
  
  
  
  
  
 

  بلبرينگ كف گرد را از پوسته گيربكس در آوريد.   .38
  
  
  
  
  
  
  
 

  مجموعه شافت خروجي را طبق مراحل زير پياده كنيد:  .39
a. هاي كاور بغل را باز كنيد.پيچ  
   هاي پيچB, A .را مخلوط نكنيد  
  هاي از آنجائيكه پيچA  خود آببند هستند، هميشه

  آنها را تعويض كنيد. 
  
  
  
   
b.    ا ضربه زدن ماليم توسط يك كنترلش نرم ، كاور ب

  بغل را باز كنيد. 
  مراقب باشيد مجموعه شافت خروجي نيافتد. ممكن است

  هنگام جدا كردن كاور بغل اين شافت خارج شود.  
  
  
  
  
  
  
c.  هاي لقي گير را در آوريد.  شيم  
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d.   .مجموعه شافت خروجي را در آوريد  
  
  
  
  
  
  
  
  
 جي روي كاور بغل باقي ماند با اگر مجموعه شافت خرو

  يك كنترلش نرم به پوسته ضربه بزنيد تا جدا شود. 
  
  
  
  
  
  
 
e.   .بلبرينگ كف گرد را در آوريد  

 
  
  
  
  
  
  
  

  .    طبق مراحل زير دنده پنيون كاهنده را در آوريد. 40
a.  شافت دستي را در حالتP  قرار دهيد تا هرز گرد ثابت

  شود. 
b.   قفلي دنده هرزگرد را آزاد با استفاده از سنبه مهره

  كنيد. 
  
  
  
  
  

c.   .مهره قفلي دنده هرزگرد را باز كنيد  
   .از مهره قفلي دنده هرزگرد مجددًا استفاده نكنيد  
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d.  .با پولي كش، دنده هرزگرد را در آوريد  
  
  
  
  
  
  
  

e.   .دنده پنيون كاهنده را در آوريد  
f .  آوريد.  شيم لقي گير را از دنده پنيون كاهنده در  
  
  
  
  
  
  
  
توسط پيچ گوشتي فنر برگشت را از شافت پارك در     .41

  آوريد. 
شافت پارك را بيرون بكشيد و ضامن پارك را از   .42

  پوسته گيربكس در آوريد.
ضامن و شافت پارك را از نظر آسيب ديدگي و سائيدگي   .43

  كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  پايه (محرك پارك) را از پوسته گيربكس باز كنيد.   .44
رك پارك) را از نظر آسيب ديدگي يا پايه (مح  .45

  سائيدگي كنترل كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
كاسه نمد بغل را توسط پيچ گوشتي از پوسته گيربكس    .46

  خارج كنيد.
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 تعمير اجزاء قطعات

 شفت دستي
  اجزاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پياده كردن 
  جدا كنيد.  اي را از پوسته گيربكسفنر برگه  .1
  
  
  
  
  
  
  
  
  ه دستي را خارج كنيد. پين نگهدارنده صفح  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  پين نگهدارنده ميله پارك را خارج كنيد.   .3
  صفحه ميله پارك را از شافت دستي خارج كنيد.   .4
  ميله پارك را از پوسته گيربكس بيرون بكشيد.   .5
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  پين نگهدارنده شافت دستي را بيرون بكشيد.   . 6
شافت دستي و صفحه دستي را از پوسته گيربكس جدا   . 7

   كنيد.
  
  
  
  
  
 
  كاسه نمد شافت دستي را در آوريد.  . 8
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازرسي 
   اجزاء قطعات را از نظر آسيب ديدگي يا سائيدگي

  كنترل كنيد. و در صورت نياز آنها را تعويض نمائيد. 
  
  
  

  سواركردن 
  كاسه نمد شافت دستي را جا بزنيد.  .1
    به سطح خارجي كاسه نمد روغن گيربكس(ATF) .بزنيد  
  
  
  
  
  
  شافت دستي و صفحه دستي را جا بزنيد.  .2
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شيار شافت اصلي را با سوراخ پوسته گيربكس ميزان   . 3
  كنيد. 

پين نگهدارنده شافت اصلي را تا انتهاي سوراخ جا   . 4
  بزنيد.

  
  
  
  
  
   
  ميله پارك را در صفحه (اهرم) پارك جا بزنيد.   . 5
مجموعه ميله پارك را با شافت دستي ميزان كرده و   . 6

  نگهدارنده را جا بزنيد.پين 
   .بايد دو انتهاي پين بيرون بزند  
  
  
  
  
  
  پين نگهدارنده اهرم دستي را جا بزنيد.   . 7
   .دو طرف پين بايد بيرون بزند  
  
  
  
  
  
  
اي را به هاي فنر برگهاي را سوار كنيد. پيچفنر برگه . 8

  رجوع شود.    ATميزان مشخص شده سفت كنيد. به 
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 پ (پمپ روغن)اويل پم            
  اجزاء                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز كردن 
  ها را در آوريد. سيل رينگ .1
  
  
  
  
  
  
  
ها را به صورت ضربدري شل كرده و اويل پمپ را پيچ  .2

  باز كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
دنده داخلي و خارجي را از پوسته اويل پمپ در   .3

  آوريد. 
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  رج كنيد. اورينگ پوسته اويل پمپ را خا  .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  كاسه نمد پوسته اويل پمپ را در آوريد.   .5
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي 
  پوسته اويل پمپ، كاور اويل پمپ 

  دنده داخلي، دنده خارجي 
    .از نظر آسيب ديدگي يا سائيدگي كنترل كنيد  
  
  
  
  

  فاصله جانبي 
  هاي داخلي و خارجي را حداقل در فاصله جانبي دنده

گيري به خارجي هر كدام اندازهچهار نقطه اطراف ل
گيري شده بايد در حد كنيد. حداكثر مقدار اندازه

  مشخص شده باشد. 
  مقدار استاندارد:

        0.030 – 0.050 mm (0.0012 – 0.0020 in)   
   اگر فاصله كمتر از حد استاندارد است، يك دسته

دنده داخلي و خارجي را با هم طوري انتخاب كنيد تا 
  حد استاندارد باشد.  فاصله در

  دنده داخلي و خارجي:
  رجوع شود.    SDS , ATبه           

   اگر فاصله بيشتر از حد استاندارد است، مجموعه
  اويل پمپ به جز كاور آن را تعويض كنيد.
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   فاصله بين دنده خارجي و پوسته اويل پمپ را اندازه
  گيري كنيد. 

  مقدار استاندارد: 
          0.111 – 0.181 mm (0.0044 – 0.0071 in)   
  حد مجاز :

           0.181 mm (0.0071 in)   
   اگر در محدوده مجاز نيست، مجموعة اويل پمپ به غير

  از كاور آن را تعويض كنيد. 
  
  
  

  فاصله (لقي) سيل رينگ
   فاصله بيت سيل رينگ و شيار رينگ را اندازه

  بگيريد.
  فاصله استاندارد: 

           0.1 – 0.25 mm (0.0039 – 0.0098 in)   
  حد مجاز:

           0.25 mm (0.0098 in)    
   اگر در محدوده مجاز نيست، مجموعه كاور اويل پمپ

  را تعويض كنيد. 
  
  

  جمع كردن 
  كاسه نمد را روي پوسته اويل پمپ جا بزنيد.  .1
  
  
  
  
  
  
  
  اورينگ را روي پوسته اويل پمپ نصب كنيد.  .2
   گ روغن گيربكس به  اورين(ATF)  .بزنيد  
  
  
  
  
  
  
دنده داخلي و دنده خارجي را در پوسته اويل پمپ   .3

  سوار كنيد. 
   .مراقب جهت دنده داخلي باشيد  
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  كاور اويل پمپ را روي پوسته اويل پمپ سوار كنيد.  .4
a.  براي حفاظت از سيل، اطراف هزار خاري مجموعه كاور

انيد. كاور اويل اويل پمپ را توسط نوار چسب بپوش
پمپ را در مجموعه پوسته اويل پمپ قرار دهيد، سپس 

  ها را باز كنيد. نوار چسب
b.  هاي كاور ها را به صورت ضربدري سفت كنيد. پيچپيچ

   ATاويل پمپ را به ميزان مشخص شده سفت كنيد. به 
  رجوع شود. 

  
  
  
  
بعد از پر كردن شيار رينگ با گريس مخصوص سيل   .5

  را با دقت سوار كنيد. رينگهاي نو
  ها را بيش از حد باز موقع نصب، دهانه سيل رينگ

  نكنيد. زيرا ممكن است تغيير شكل دهند. 
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 مجموعه شير كنترل            
  اجزاء                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
    .    فنر سوپاپ اطمينان  خنك كن روغن 7        .    صافي روغن 1

  پوسته داخلي شير كنترل  . 12  
.   13          .    ساچمه 8        .    اورينگ2

  فيلتر پيلوت
        .    صفحه واسطه 9      .    خار رينگي (نگهدارنده)3

  .   صفحه واسطه 14  
      .  صفحه (واشر) نگهدارنده10        .    پوسته سوكت 4

  .   ساچمه15  
.   پوسته 16          .   ساچمه11        .    اورينگ5

  يي شير كنترل باال
  پوسته پائيني شير كنترل  .6

  باز كردن 
  باز كردن پوسته بااليي، مياني و پائيني 

    ها :طول، تعداد و موقعيت پيچ
عالمت 
  A  b  c  d  e  f  g  پيچ 

طول 
پيچ 

»«  
mm(in)   

  
  

13.5 
(0.531)

58.0 
(2.283)

40.0 
(1.575)

66.0 
(2.598)

33.0 
(1.299)

78.0 
(3.071)

18.0 
(0.709)  

تعدادپ
 1 2 2 11 6 3 6  هايچ

F پيچ مخصوص و مهره  :  
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را باز كنيد و صافي روغن را  fو مهره   d, aهاي پيچ .1

  از مجموعه شير كنترل خارج كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
مجموعه شير برقي و شيربرقي فشار مدار را از   .2

  د. مجموعه شير كنترل پياده كني
  
  
  
  
  
  
  
  
ها را از شيرهاي برقي و پوسته ترمينال در اورينگ  .3

  آوريد. 
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.    پوسته بااليي را رو به پائين قرار دهيد و 4
  را باز كنيد.  f, c, bهاي پيچ
  
  
  
  
  
  
  
 
  .   پوسته مياني را از بدنه پائيني جدا كنيد. 5
  
  
  
  
  
  
  
 
.   پوسته پائيني را برگردانيد و صفحه(واشر) 6

  نگهدارندة پايه آكوموالتور را در آوريد. 
  
  
  
  
  
  
  
 
، صفحه واسطة و واشر واسطه را از پوسته e.   پيچ 7

  پائيني باز و جدا كنيد. 
هاي اطمينان خنك كن ها و فنرهاي سوپاپ.   ساچمه8

  روغن را در آوريد. 
 نكنيد.  ها و فنرها را گممراقب باشيد كه ساچمه  
  
  
  
  
  
 
  ني را از بدنه بااليي جدا كنيد. .    پوسته ميا9
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ها در پوسته مياني به طور كنترل كنيد كه ساچمه  .4
  مناسبي قرار گيرند، سپس آنها را خارج كنيد. 

 ها سرجاي خود شل نباشند. دقت كنيد كه ساچمه  
  
  
  
  
  
 
ها در پوسته بااليي به طور كنترل كنيد كه ساچمه .5

  كنيد.مناسبي قرار گيرند. سپس آنها را خارج 
  اشند. ها سرجاي خود شل نبدقت كنيد كه ساچمه  
  
  
  
  
  
  

  بررسي 
  بدنه پائيني و بااليي 

   كنترل كنيد كه صفحات نگهدارنده به طور مناسبي
  در پوسته پائيني قرار گرفته باشند. 

  
  
  
  
  
  
   كنترل كنيد كه صفحات نگهدارنده به طور مناسبي

  در پوسته بااليي قرار گرفته باشند. 
  اقب باشيد اين قطعات شل نشوندمر  

  صافي روغن 
  سيمهاي توري صافي روغن را كنترل كنيد. آسيب

  نديده باشند.
  
  
  
  

شير برقي فشار » B«و » A«شيرهاي برقي تعويض دنده 
مدار، شير برقي كالچ تورك كانورتور (مبدل دور)، شير 

  برقي كالچ دور مازاد. 
  گيري كنيد. مقاومت را اندازه  
  ير برقي تعويض دنده براي شA  بهAT    .رجوع شود  
   براي شير برقي تعويض دندهB  بهAT    .رجوع شود  
   براي شير برقي فشار مدار بهAT    .رجوع شود  
   (مبدل دور) براي شير برقي كالچ  تورك كانورتور

  رجوع شود.    ATبه 
   براي شير برقي كالچ دور مازاد بهAT    .رجوع شود  
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  اطمينان خنك كن روغن   فنر سوپاپ
   فنر را از نظر آسيب ديدگي يا تغيير شكل كنترل

  كنيد. 
   .طول آزاد و قطر خارجي آن را اندازه گيري كنيد  

  مقادير استاندارد:
     SDS, ATبه         

  
  
  

  جمع كردن 
  ياني و پائيني را سوار كنيد. مهاي بااليي ، پوسته .1
a. ه باال قرار دهيد. مدار روغن پوسته بااليي را رو ب

  خودشان قرار دهيد.  ها را در محل مناسبساچمه
  
  
  
  
  
b.   واشر واسطه باال، واشر واسطه باال و مياني و صفحه

كنيد واسطه باال را به ترتيبي كه در شكل مشاهده مي
  نصب نمائيد. 

  
  
  
  
  
  
  
c.  هاي مخصوص پيچf  .را از زير بدنه بااليي سوار كنيد

وان راهنما استفاده كنيد، ها به عناز اين پيچ
  مجموعه صفحه و واشر واسطه را با هم سوار كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
d.   .فيلتر پيلوت را سوار كنيد  
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e.   پوسته پائيني را مطابق شكل قرار دهيد. (سمت
ها را در محل پوسته مياني به طرف باال) ساچمه

  مناسب خودشان قرار دهيد. 
  
  
  
  
  
  
  
f .  هاي راهنما با استفاده از پيچf   پوسته مياني را

  روي پوسته بااليي قرار دهيد.
 ا نيفتند. ها جابجا نشده يمراقب باشيد كه ساچمه  
  
  
  
  
  
  
   
g.  ها و فنرهاي سوپاپ اطمينان خنك كن روغن را ساچمه

  . هاي مناسب خودشان قرار دهيددر محل
  
  
  
  
  
  
h.   واشر واسطه پائيني ، واشر واسطه پائيني و مياني

ه واسطه پائيني را به ترتيب نشان داده شده و صفح
  در شكل نصب كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
i.  هاي (پيچe  .را از زير بدنه پائيني سوار كنيد (

ها به عنوان راهنما استفاده كرده و از اين پيچ
  صفحه واشر واسطه را با هم نصب كنيد. 

j.   موقتًا صفحه (واشر) هاي پايه را روي بدنه پائيني
  قرار دهيد.

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  تعمير اجزاء قطعات 
  مجموعه شير كنترل

264  

k.  هاي راهنماي با استفاده از پيچf  پوسته پائيني ،
 fهاي راهنماي را روي پوسته مياني قرار دهيد و پيچ

  را كمي سفت كنيد. 
  
  
  
  
  
  
 
  روي شير برقي و بدنه ترمينال اورينگ نصب كنيد. .2
  ها روغن گيربكس( به اورينگATF  .بزنيد (  
  
  
  
  
  
  
  ها را بسته و سفت كنيد.پيچ  .3

  ها: موقعيت پيچ طول، تعداد و
عالمت 
  A  B  C  d  e  f  g  پيچ 

طول 
پيچ 

»«  
mm(in)   

  
  

13.5 
(0.531)

58.0 
(2.283)

40.0 
(1.575)

66.0 
(2.598)

33.0 
(1.299)

78.0 
(3.071)

18.0 
(0.709)  

 تعداد
 1 2 2 11 6 3 6  پيچ
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a. هاي پيچb مشخص شده سفت  را ببنديد و به ميزان
  كنيد. 

7 – 9 N.m (0.7 – 0.9 kg-m, 61 – 78 in-Ib)  
  
  
  
  
  
  
  
b.   مجموعة شير برقي و شير برقي فشار مدار را در

  پوسته پائيني سوار كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
c.  هاي صافي روغن را نصب كرده و پيچd, c, a هاي و مهره

f  .را به ميزان مشخص شده سفت كنيد  
7 – 9 N.m (0.7 – 0.9 kg-m, 61 – 78 in-Ib)  

  
  
  
  
  
  
d.  هاي پيچe  .را به ميزان مشخص شده سفت كنيد  

3.4 – 4.4 N.m (0.35 – 0.45 kg-m, 30.4 – 39.1 in-Ib)  

 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  تعمير اجزاء قطعات 
  مجموعه پوسته بااليي شير كنترل

266  

 پوسته بااليي شير كنترل
  اجزاء                     

 ATFقبل از نصب هريك از اجزاء به آنها روغن گيربكس (

) بزنيد.
  
  
.    غالف كنترل كالچ تورك كانورتور (مبدل 13          پوسته بااليي .1

  .     صفحه نگهدارنده 25  دور)
.     26      .     صفحه نگهدارنده 14        كولر (خنك كن)  .2

  پولك 
.     شير اطمينان تورك كانورتور (مبدل 15          فنر برگشت  .3

      2-1.     پيستون آكوموالتور27  دور)
.     28        .     فنر برگشت16          پولك  .4

  فنر برگشت
.     29      .     صفحه نگهدارنده17        صفحه نگهدارنده  .5

  صفحه نگهدارنده آكوموالتور 
      .     فنر برگشت18         2-1.    شير آكوموالتور 6

  .     صفحه نگهدارنده30  
  .     شير فشار شكن كالچ دور مازاد19          فنر برگشت  7

  .     پولك 31  
.     شير 32        پولك    . 20          .    پولك8

  1فشار شكن 
.     33      .     صفحه نگهدارنده 21        .    صفحه نگهدارنده 9

  فنر برگشت
.     صفحه نگهدارنده 22    .   شير كنترل كالچ تورك كانورتور (مبدل دور)10

  .     صفحه نگهدارنده 34      
.     35        .     فنر برگشت23          .   فنر برگشت11

  گشتفنر بر
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  .     شير پيلوت24  .   بوش (پولك) كنترل كالچ تورك كانورتور (مبدل دور)12
  2-3.     شير تايمينگ 36      
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  باز كردن 
  شيرها را از صفحة نگهدارنده جدا كنيد.   .1
    از ابزار مغناطيسي براي بيرون آوردن آنها

  استفاده نكنيد. 
  
  
  
  
  

a.  پيچ گوشتي براي خارج كردن صفحات نگهدارنده از يك
  استفاده كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
b.  ها را نگه ها و بوشهمزمان كه فنرها، پولك

  داريد صفحات نگهدارنده را در آوريد.مي
  ها را به آرامي خارج كنيد تا از بيرون پولك

  پريدن قطعات داخلي جلوگيري شود. 
  
  
  
  
  
  
c.   سطح پوسته شير را به طرف پائين قرار دهيد، و

  ارج كنيد.قطعات داخلي را خ
  آيد، پوسته شير را اگر شيري (اسپولي) سخت در مي

به طرف پائين قرار داده و با يك كنترلش نرم به 
  آرامي به آن ضربه بزنيد. 

  ها ها ) و بوشمراقب باشيد كه شيرها (اسپول
  نيفتاده يا آسيب نبينند. 

  
  
  
  

  بررسي 
  فنر شير 

  رها را طول آزاد فنر و قطر خارجي فنر هريك از شي
گيري كنيد. همچنين آنها را از نظر آسيب اندازه

  ديدگي يا تغيير شكل كنترل نمائيد. 
  مقادير استاندارد:

  رجوع شود.   SDS, ATبه             
   در صورت آسيب ديدگي يا فرسودگي آنها را تعويض

  كنيد. 
  شيرهاي كنترل 

  ها را كنترل كنيد. ها و پولكسطوح لغزشي شير، بوش  
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  جمع كردن 
   ها) پوسته شير كنترل را موقع نصب شيرها (اسپول

بخوابانيد. پوسته شير كنترل را ايستاده قرار 
  ندهيد. 

  
  
  
  
  
پوسته شير كنترل و كليه شيرها را با روغن گيربكس  .1

ATF  آغشته كنيد. با دقت شيرهاي كنترل را در
هاي مربوط به خودشان لغزانده آنها را سوار سوراخ
  د. كني

     مراقب باشيد كه بدنه شير خراش نيفتاده و يا
  آسيب نبيند. 

  
  
  
  
  
     با يك پيچ گوشتي با نوك پالستيكي شيرها را در

  موقعيت مناسب خودشان جا بزنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  شير آكوموالتور (انباره)   1- 2
   را سوار كنيد. از طرف مقابل  2-1شير آكوموالتور

 2-1هدارنده آكوموالتور پوسته شير كنترل، واشر نگ
  را ميزان كنيد. 

   (درپوش) فنرهاي برگشت، پيستون آكوموالتور و پولك
  را سوار كنيد. 

  
  
  
  
  .     صفحات نگهدارنده را جا بزنيد. 1
  دهيد، همزمان كه پولك يا فنر برگشت را فشار مي

  نگهدارنده را جا بزنيد.  صفحه
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  صفحه نگهدارنده (پوسته بااليي)
  Bطول   Aعرض   نام شير كنترل رهشما
  شير پيلوت 19

6.0 (0.236)  

21.5 (0.846)
  1شير فشار شكن شماره  28

10  
شير اطمينان تورك 

  كانورتور (مبدل دور)
  پولك  30
  2-1شير آكوموالتور  6

38.5 (1.516)
  2-1شير پيستون آكوموالتور  24

13  
شير كاهنده كالچ دور 

(0.945) 24.0  مازاد

2  
شير كنترل كالچ تورك 
(1.102) 28.0  كانورتور (مبدل دور)

   .صفحات نگهدارنده مناسب را نصب كنيد  
رجوع    AT، » پوسته بااليي شير كنترل«به         

  شود.
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 پوسته پائيني شير كنترل
  اجزاء                     

 ATFقبل از نصب هريك از اجزاء به آنها روغن گيربكس 
  بزنيد. 

  

.     25        .    شير دستي13          پوسته پائيني  1
  شير كنترل آكوموالتور (انباره)

.     26      .     شير تنظيم فشار 14        صفحه نگهدارنده    2
  پولك (درپوش)

.     27          .     فنر15            .    فنر 3
  صفحه نگهدارنده 

 .    28        .     بشقابك فنر16          .    پيستون4
  Aشير تعويض دنده 

.     29        .     پولك (بوش)17          پين موازي   5
  فنر برگشت 

.     صفحه 30        .     غالف 18          .    غالف6
  نگهدارنده

.     31      .     صفحه نگهدارنده19          فنر برگشت  7
  شير ماكويي (اسپول)

.     32          .     فنر20          .   شير تغيير فشار8
  فنر برگشت

.     33    .     شير كنترل كالچ دور مازاد21        صفحه نگهدارنده   . 9
  پولك (درپوش)

.     34      .     پولك (درپوش) 22        .  پولك (درپوش) 10
  پولك (درپوش) 

.     35      .     صفحه نگهدارندهB        23.   شير تعويض دنده 11
  صفحه نگهدارنده

  .     فنر24          .  فنر برگشت12
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  كردن باز 
   .شيرهاي روي صفحه نگهدارنده را خارج كنيد  

باز «جهت انجام دهيد.مراحل پياده كردن به         
  رجوع شود.    AT» پوسته بااليي شير كنترل«، » كردن

  
  
  
  

  بررسي 
  فنرهاي شير 

   فنر هريك از شيرها را از نظر آسيب ديدگي يا تغيير
  شكل كنترل كنيد. 

آزاد و قطر خارجي فنرها را  همين طور طول        
  گيري كنيد. اندازه
  مقادير استاندارد:  
  رجوع شود.   SDS, ATبه              

   در صورت تغيير شكل يا فرسوده بودن فنر شير،  را
  تعويض كنيد. 

  شيرهاي كنترل 
  ها را از نظر آسيب ها و پولكسطوح لغزشي شيرها، بوش

  ديدگي كنترل كنيد. 
  جمع كردن 

   .شيرهاي كنترل را سوار كنيد  
، » سوار كردن «جهت انجام مراحل سوار كردن به        

  رجوع شود.   AT» پوسته بااليي شير كنترل«
  
  
  
  
  

  صفحه نگهدارنده (پوسته پائيني ) 
mm(in)  واحد :  
شما
ره 

نام شير كنترل و 
  نوع  Bطول   Aعرض   پولك 

  شير تنظيم فشار  21

6.0 (0.236)
28.0 

(1.102)  I  

29  
شير كنترل 
آكوموالتور 

  (انباره)
  Aشير تعويض دنده  32

25  
شير كنترل كالچ 

  دور مازاد
  شير تغيير فشار  2
  II  ـــــ  ـــــ  Bشير تعويض دنده  9

  .صفحات نگهدارنده مناسب استفاده شود  
  رجوع شود.    AT، » پوسته پائيني شير كنترل«به        
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 كالچ دنده عقب             
  اجزاء                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز كردن 
  كار كالچ دنده عقب را كنترل كنيد.  .1
a.  سيل رينگ را روي پايه درام درپوش اويل پمپ نصب

كرده و مجموعه كالچ دنده عقب را سوار كنيد. در 
  سوراخ روغن هواي فشرده وارد كنيد. 

b.  نگهدارنده به سمت خار رينگي  كنترل كنيد آيا صفحة
  كند. حركت مي

c.   اگر صفحة نگهدارندة با خار رينگي تماس پيدا
  كند: نمي

  ) ممكن استD  .رينگ) آسيب ديده باشد  
   .ممكن است كاسه نمد آسيب ديده باشد  
   ممكن است روغن از سوپاپ يك طرفه پيستون نشت كرده

  باشد. 
  خار رينگي را در آوريد.   . 2
حرك، صفحات متحرك، صفحة نگهدارنده و صفحات صفحات م  . 3

  بشقابي را پياده كنيد.
  
  
  
  
  
   
ابزار را مطابق شكل روي نگهدارنده فنر قرار داده   . 4

فشاريد، خار رينگي همزمان كه فنرهاي برگردان را مي
  را از درام كالچ دنده عقب در آوريد. 

   .ابزار را مستقيمًا روي فنرها قرار دهيد  
   را بيش از حد باز نكنيد. خار رينگي  
  فنرنگهدارنده و فنرهاي برگردان را در آوريد.    . 5
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با چرخاندن، پيستون را از درام كالچ دنده عقب در   . 6
  آوريد. 

7 .  D  .رينگ و كاسه نمد را از پيستون خارج كنيد  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي 
خار رينگي كالچ دنده عقب ، نگهدارنده فنر و فنرهاي 

  برگردان 
  يير شكل، فرسودگي يا آسيب ديدگي كنترل از نظر تغ

  كنيد و در صورت نياز آنها را تعويض نمائيد. 
  
  
  
  
  

  صفحات محرك كالچ دنده عقب 
  هاي كالچ را از نظر سوختگي، ترك خوردگي يا آسيب لنت

  ديدگي كنترل كنيد. 
  گيري كنيد. ضخامت لنت كالچ را اندازه  

  ضخامت صفحات محرك: 
   mm (0.063 in) 1.6ر استاندارد : مقدا             
   mm (0.055 in) 1.4حد سايش صفحات:              

   اگر مقادير در حد استاندارد نيست، آنها را تعويض
  كنيد.

  
   صفحات بشقابي كالچ دنده عقب 

   آنها را از نظر تغيير شكل يا آسيب ديدگي كنترل
  كنيد. 

  .ضخامت صفحات بشقابي را اندازه بگيريد  
    mm (0.1213) 3.08ضخامت صفحات بشقابي: 

  د. اند تعويض كنياگر تغيير شكل داده يا فرسوده شده  
  پيستون كالچ دنده عقب 

  هاي يك طرفه مطمئن شويد كه ساچمه سوپاپ
  اند. نچسبيده

  هاي روغن سوپاپ اطمينان عكس فشار باد را در سوراخ
وا نيروي فنر وارد كنيد و مطمئن شويد كه نشتي ه

  وجود ندارد. 
   فشار باد را در سوراخ روغن  در سمت فنر برگردان

ها وارد كنيد و مطمئن شويد كه هوا از كنار ساچمه
  كند. عبور مي
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  جمع كردن 
1. D .رينگ و كاسه نمد را روي پيستون سوار كنيد  
   .به جهت كاسه نمد توجه كنيد  
  ) به هر دو قطعه روغن گيربكسATF  .بزنيد (  
  
  
  
  
  مجموعة پيستون را با چرخاندن آرام جا بزنيد.  .2
  ) به سطح داخلي درام روغن گيربكسATF  .بزنيد (  
  
  
  
  
  
  
فنرهاي برگردان و نگهدارنده فنرها را روي پيستون   .3

  سوار كنيد. 
روي نگهدرانده فنر ابزار مخصوص را سوار كنيد و   .4

ينگي را جا فشاريد خار رهمزمان كه فنرها را مي
  بزنيد.

   .ابزار را مستقيمًا روي فنرهاي برگردان قرار دهيد  
  
  
  
  
  
صفحات محرك، صفحات متحرك، صفحه نگهدارنده و صفحات   .5

  بشقابي را سوار كنيد.
  .مراقب ترتيب صفحات باشيد  
  خار رينگي را جا بياندازيد.   .6
  
  
  
  
  
فاصله بين صفحة نگهدارنده و خار رينگي را   .7

دة مجاز نيست، صفحة گيري كنيد. اگر در محدواندازه
  نگهدارنده مناسب انتخاب كنيد. 

  فاصله مشخص شده:
   mm (0.020 – 0.031 in) 0.8 – 0.5استاندارد:        
   mm (0.047 in) 1.2حد مجاز:        

  صفحه نگهدارنده:
  رجوع شود.    SDS, ATبه        
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  عملكرد كالچ دنده عقب را كنترل كنيد.  .8
رجوع    AT، » كالچ دنده عقب«، »نباز كرد«به        

  شود. 
  
  
  
  
  
  
  

 كالچ دنده سبك
  اجزاء                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازكردن
  عملكرد كالچ دنده سبك را كنترل كنيد.  .1
a.  به سوراخ روغن از سمت شافت ورودي با استفاده از يك

  پارچه نايلوني هواي فشرده وارد كنيد.
  وراخ را با پارچه در سمت مقابل شافت ورودي، س

  نايلوني مسدود كنيد. 
b.   كنترل كنيد كه صفحه نگهدارنده به سمت خار رينگي

  حركت كند. 
c.  كند: اگر صفحة نگهدارنده به خار رينگي برخورد نمي  
  ممكن استD  .رينگ آسيب ديده باشد  
   .ممكن است كاسه نمد آسيب ديده باشد  
  ستون ممكن است روغن از ساچمه سوپاپ يك طرفه پي

  نشست كند. 
  وريد.ها را از شافت ورودي در آسيل رينگ  .2
  هاي خارج شده را تعويض كنيد.هميشه سيل رينگ  
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  آوريد. خار رينگي را در .3
صفحات محرك ، صفحات متحرك ،و صفحه نگهدارنده را   .4

  در آوريد.
  
  
  
  
  
  
  
ابزار را روي نگهدارنده فنر قرار دهيد و همزمان   . 5

ي برگردان  خار رينگي را از درام با فشردن فنرها
  كاسه) كالچ دنده سبك خارج كنيد.(

  .ابزار را مستقيمًا روي فنرها قرار دهيد  
   .خار رينگي را بيش از حد باز نكنيد  
  نگهدارنده فنرها و فنرهاي برگشت را در آوريد.  . 6
  
  
  
  پيستون را با چرخاندن از درام (كاسه) خارج كنيد .   . 7
  
  
  
  
  
  
  
  را از پيستون در آوريد. رينگ ها   .8
  
  
  
    
  
  
  
  

  بررسي 
خار رينگي، نگهدارنده فنر و فنرهاي برگردان كالچ دنده 

  سبك 
   از نظر تغيير شكل، فرسودگي يا آسيب ديدگي كنترل

  كنيد و در صورت نياز آنها را تعويض كنيد.
  خواهيد نگهدارنده فنر و فنرهاي برگردان را وقتي مي

  ها را با هم تعويض كنيد. تعويض كنيد، مجموعه آن
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  صفحات محرك كالچ دنده سبك 
  هاي كالچ را از نظر سوختگي ، ترك خوردگي و يا لنت

  آسيب ديدگي كنترل كنيد. 
  گيري كنيد. ها را اندازهضخامت لنت  

  ضخامت صفحات محرك:
   mm (0.63 in) 1.6مقدار استاندارد:         
   mm (0.055 in) 1.4حد سائيدگي:         

   .اگر در حد مجاز نيست آنها را تعويض كنيد  
  

  پيستون كالچ دنده سبك 
  ها نچسبيده باشند. مطمئن شويد كه ساچمه  
   هواي فشرده به سوراخ روغن سوپاپ يك طرفه خالف

نيروي فنرها اعمال كنيد. مطمئن شويد كه نشتي هوا 
  وجود ندارد. 

  اي روغن ههواي فشرده را از سمت فنرها در سوراخ
ها اعمال كنيد.و مطمئن شويد كه هوا ازكنار ساچمه

  كند. عبور مي
  
  
  

  ها فاصله (لقي) سيل رينگ
  وار كنيد. سهاي نو روي شفت ورودي سيل رينگ  
  ها را فاصله بين سيل رينگ و شيار جاي رينگ

  گيري كنيد.اندازه
  فاصله استاندارد: 

           0.08 – 0.23 mm (0.0031 – 0.0091 in)   
  حد مجاز: 

           0.23 mm (0.0091 in)   
   اگر در محدوده مجاز نيست، مجموعة شافت ورودي را

  تعويض كنيد.
  
  جمع كردن  
1.   D ها را روي پيستون سوار كنيد.رينگ  
   ) روي هر  دو قطعه روغن گيربكسATF .بزنيد (  
  
  
  
  
  
  يد. مجموعه پيستون را با چرخاندن آرام آن، جا بزن  .2
   به سطح داخلي درام (كاسه) روغن گيربكسATF  .بزنيد  
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فنرهاي برگردان و صفحه نگهدارنده فنرها را روي  .3
  پيستون سوار كنيد.

  
  
  
  
  
  
  
   
ابزار را روي صفحه نگهدارنده فنرها قرار داده و   .4

  خار رينگي را همزمان با فشردن فنرها جا بزنيد. 
  ها قرار دهيد.ابزار مخصوص را مستقيمًا روي فنر  
  
  
  
  
  
   
  ها (استوپرها)ي صفحه دهانه خار رينگي را با زائده

  نگهدارنده فنرها در يك راستا قرار ندهيد. 
  
  
  
  
  
  
صفحات محرك، صفحات متحرك، صفحه نگهدارنده را سوار   .5

  كنيد. 
   .مراقب جهت و ترتيب صفحات باشيد  
  خار رينگي را جا بزنيد.   .6
  
  
  
  
  
  
نگهدارنده و خار رينگي را اندازه فاصله بين صفحه   .7

بگيريد. اگر در محدوده مشخص شده نيست، صفحه 
  نگهدارندة مناسبي انتخاب كنيد. 

  فاصله مشخص شده: 
   mm (0.071 – 0.087 in) 2.2 – 1.8استاندارد :      
   mm (0.110 in) 2.8حد مجاز:      

  صفحه نگهدارنده: 
  رجوع شود.    SDS, ATبه       
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  لكرد كالچ دنده سبك را كنترل كنيد. عم .8
  رجوع شود.    AT» كالچ دنده سبك«، »باز كردن«به         

  
  
  
  
  
  
  
  ها را روي شافت ورودي سوار كنيد. سيل رينگ  .9
   .گريس مخصوص به سيل رينگها بزنيد  
  ايد تعويض هميشه سيل رينگهايي را كه در آورده

  كنيد.
  
  
  
  
   
  پيچيد تا از باز شدن آنها دور سيل رينگها كاغذ ب

  جلوگيري شود. 
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 هاي جلو و دور مازادكالچ           
  اجزاء                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز كردن 
  زاد را كنترل كنيد. هاي جلو و دور ماعملكرد كالچ .1
a.   نگهدارنده بلبرينگ را روي درام (كاسه) كالچ جلو

  سوار كنيد. 
b.  اخ روغن درام كالچ جلو هواي فشرده وارد به سور

  كنيد. 
c.   كنترل كنيد كه صفحه نگهدارنده به طرف خار رينگي

  حركت كند. 
d.  كند: اگر صفحه نگهدارنده به خار رينگي برخورد نمي  
     ممكن استD  .رينگ آسيب ديده باشد  
     .ممكن است كاسه نمد آسيب ديده باشد  
    وغن نشت كند. ممكن است از ساچمه پيستون ر  
  خار رينگي كالچ جلو را در آوريد.  .2
صفحات محرك، صفحات متحرك، صفحه نگهدارنده و صفحه   .3

  بشقابي كالچ جلو را پياده كنيد. 
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  خار رينگي كالچ دور مازاد را در آوريد.  .4
صفحات محرك ، صفحات متحرك، صفحه نگهدارنده و صفحه  .5

  بشقابي كالچ دور مازاد را پياده كنيد. 
  
  
  
  
  
  
ابزار مخصوص را روي نگهدارنده فنر بسته و خار   .6

رينگي درام كالچ جلو را همزمان با فشردن فنرها خارج 
  كنيد. 

    .ابزار را مستقيمًا باالي فنرها تنظيم كنيد  
    .خار رينگي را بيش از حد باز نكنيد  
  نگهدارنده فنرها و فنرهاي برگردان را در آوريد.  .7
     هدارنده آنها جدا نكنيد. فنرها را از نگ  
  
  
هاي كالچ جلو و كالچ دور مازاد را با چرخاندن پيستون  .8

  از درام (كاسه) كالچ جلو در آوريد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
پيستون كالچ دور مازاد را با چرخاندن از پيستون   .9

  كالچ جلو خارج كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
   

10.  D و  هاي كالچ جلوها و كاسه نمدها را از پيستونرينگ
  چ دور مازاد خارج كنيد.  كال
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  بررسي 
  خار رينگي، نگهدارنده فنرها، فنرهاي برگردان 

  از نظر آسيب ديدگي، تغيير شكل يا فرسودگي كنترل
  شوند. 

   .در صورت نياز تعويض شوند  
  يا نگهدارنده فنرها خواهيد فنرهاي برگردان وقتي مي

  را تعويض كنيد، مجموعه آنها را تعويض كنيد. 
  
  
  فحات محرك كالچ جلو و كالچ دور مازادص
   لنت صفحات را از نظر سوختگي، ترك خوردگي يا آسيب

  ديدگي كنترل كنيد. 
  گيري كنيد. ها را اندازهضخامت لنت  

  ضخامت صفحات محرك:
  كالچ جلو    

   mm (0.063 in) 1.6مقدار استاندارد:         
   mm (0.055 in) 1.4حد سايش:          

  الچ دور مازادك    
   mm (0.063 in) 1.6مقدار استاندار:         
   mm (0.055 in) 1.4حد سايش:         

  .اگر در حد سايش نيستند آنها را تعويض كنيد  
  
  
  

   صفحات بشقابي كالچ جلو و كالچ دور مازاد 
   .از نظر تغيير شكل يا آسيب ديدگي كنترل كنيد  
  يري كنيد. گضخامت صفحة بشقابي را اندازه  

  ضخامت صفحات بشقابي 
   mm (0.106 in) 2.7كالچ جلو :       
   mm (0.106 in) 2.7كالچ دور مازاد:       

  اند تعويض كنيداگر تغيير شكل داده يا فرسوده شده.  
  

  درام (كاسه) كالچ جلو
  اند. هاي كالچ نچسبيدهمطمئن شويد كه ساچمه  
  روغن سوپاپ يك  از خارج درام كالچ جلو در سوراخ

طرفه هواي فشرده وارد كنيد و مطمئن شويد كه هوا از 
  كند. ها نشت مياطراف ساچمه

   از داخل درام كالچ جلو در سوراخ روغن سوپاپ يك
طرفه هواي فشرده وارد كنيد. و مطمئن شويد كه هوا 

  كند. نشت نمي
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  پيستون كالچ دور مازاد 
  اند. ها نچسبيدهمطمئن شويد كه ساچمه  
   خالف نيروي فنر هواي فشرده وارد سوراخ روغن سوپاپ

يك طرفه كنيد و مطمئن شويد كه نشتي هوا وجود 
  ندارد.

   در جهت فنر برگردان در سوراخ روغن هواي فشرده
  كند.وارد كنيد و مطمئن شويد كه هوا نشت مي

  
  

  جمع كردن  
1    .D چ هاي كالها را روي پيستونرينگها و كاسه نمد

  جلو و كالچ دور مازاد سوار كنيد. 
    .مراقب جهت كاسه نمد باشيد  
   ) به هر دو قطعه روغن گيربكسATF  .بزنيد (  
  
  
  
  
  
.    مجموعه پيستون كالچ دور مازاد را با چرخاندين 2

  آرام روي پيستون كالچ جلو سوار كنيد. 
   ) به سطح داخلي پيستون كالچ جلو، روغن گيربكسATF  (

   د. بزني
  
  
  
  
  
  
.   مجموعه پيستون كالچ جلو را با چرخاندن آرام روي 3

  درام كالچ جلو سوار كنيد. 
  ) به سطح داخلي درام روغن گيربكسATF  .بزنيد (  
  
  
  
  
  
  
  
فنرهاي برگردان را روي پيستون كالچ دور مازاد قرار   .4

  دهيد. 
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   عالمت روي نگهدارنده فنر را با ساچمه داخل پيستون
  ميزان كنيد.كالچ 

  
  
  
  
  
  
  
  
.    ابزار را روي نگهدارنده فنر ببنديد و همزمان كه 5

  فشاريد خار رينگي را جا بياندازيد. فنرها را مي
  .ابزار را مستقيمًا باالي فنرها ببنديد  
  
  
  
  
  
  
   (استوپر) دهانه خار رينگي را مقابل زائده

  نگهدارنده فنر قرار ندهيد. 
  
  
  
  
  
  
  
فحات متحرك، صفحه نگهدارنده و صفحه صفحات محرك، ص  6

  بشقابي كالچ دور مازاد را سوار كنيد. 
   .مراقب ترتيب صفحات باشيد  

  .    خار رينگي كالچ دور مازاد را جا بياندازيد. 7
  
  
  
  
  
  
.    فاصله بين صفحه نگهدارنده كالچ دور مازاد و خار 8

ر اين اندازه در حد گيري كنيد. اگرينگي را اندازه
  از نيست، صفحه نگهدارنده مناسب انتخاب كنيد. مج
  فاصله مشخص شده :     
   mm (0.028 – 0.043 in) 1.1 – 0.7استاندارد :               
   mm (0.067 in) 1.7حد مجاز:                

  صفحه نگهدارنده كالچ دور مازاد:    
  رجوع شود.    SDS, ATبه               
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متحرك، صفحة نگهدارنده و  .    صفحات محرك، صفحات9
  صفحه بشقابي كالچ جلو را سوار كنيد.

  .مراقب ترتيب صفحات باشيد  
  .   خار رينگي كالچ جلو را جا بزنيد.10
  
  
  
  
  
   
فاصله بين صفحه نگهدارنده كالچ جلو و خار رينگي را   .11

  گيري كنيد. اندازه
اگر اندازه در حد مجاز نيست، صفحه نگهدارنده        

  ب انتخاب كنيد. مناس
  فاصله مشخص شده:   

   mm (0.0177 – 0.0335 in)  0.85 – 0.45استاندارد :              
   mm (0.0728 in) 1.85حد مجاز:             
  صفحه نگهدارنده كالچ جلو :   
  رجوع شود.    SDS, ATبه              

  
  .   عملكرد كالچ جلو را كنترل كنيد.12

، »كالچ جلو و كالچ دور مازاد«، »ردنباز ك«به        
AT     .رجوع شود  

  .   عملكرد كالچ دور مازاد را كنترل كنيد. 13 
  AT، كالچ جلو و كالچ دور مازاد ، »باز كردن«به         

  رجوع شود. 
  
  
  
  
  

 ترمز دنده عقب و دنده سنگين
  اجزاء 
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  باز كردن 
  ن را كنترل كنيد.عملكرد ترمز عقب و دنده سنگي .1
a.   در سوراخ روغن پوسته گيربكس هواي فشرده وارد

  كنيد. 
b.   كنترل كنيد كه صفحه نگهدارنده به سمت خار رينگي

  حركت كند. 
c.  كند: اگر صفحه نگهدارنده با خار رينگي برخورد نمي  
   ممكن استD  .رينگ آسيب ديده باشد  
  ه ممكن است روغن از سوپاپ يك طرفه پيستون نشت كرد

  باشد. 
  
  
براي خارج كردن پيستون همزمان با هل دادن پيستون،   .2

در سوراخ روغن صفحه نگهدارنده هواي فشرده وارد 
  كنيد. 

   هواي فشرده را به تدريج وارد كنيد و اجازه دهيد
  پيستون به طور يكنواخت خارج شود. 

  
  
  
  
3.  D  .رينگ را از پيستون خارج كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي 
ترمز دنده عقب و دنده سنگين، نگهدارنده فنر خار رينگي 

  و فنرهاي برگردان.
   آنها  را از نظر تغيير شكل، فرسودگي يا آسيب

  ديدگي كنترل كنيد. و در صورت نياز  تعويض نمائيد. 
  خواهيد نگهدارنده فنر و فنرهاي برگردان را وقتي مي

  تعويض كنيد. آنها را يكجا تعويض كنيد. 
  
  
  

  رمز دنده عقب و دنده سنگينصفحه محرك ت
  هاي صفحه را از نظر سوختگي ، ترك داشتن يا لنت

  آسيب ديدگي كنترل كنيد. 
  گيري كنيد. ها را اندازهضخامت لنت  

  ضخامت صفحه محرك: 
   mm (0.071 in) 1.8مقدار استاندارد :               
  mm (0.063 in) 1.6حد سائيدگي:                

  سائيدگي نيستند آنها را تعويض كنيد.  اگر در حد  
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  جمع كردن 
1. D ها را روي پيستون سوار كنيد. رينگ  
    ) به هر دو قطعه روغن گيربكسATF  .بزنيد (  
  
  
  
  
  
پيستون را روي نگهدارنده سوار كرده باهم ميزان   .2

  كنيد. 
  هاي پيستون با اين كار به خاطر اين است كه برآمدگي

  طور صحيح     درگير شوند.  فنرهاي برگردان به
  داده شده است. » جمع كردن«شرح مراحل مفصل تردر        

  
  
  
  
    

صفحات متحرك، صفحات محرك، صفحه نگهدارنده و صفحه   .3
  بشقابي را داخل پوسته گيربكس سوار كنيد. 

   .مراقب ترتيب و جهت صفحه بشقابي باشيد  
  
  
  
  
  
  خار رينگي را جا بياندازيد.   .4
  
  
  
  
  
  
  
فاصله بين صفحه محرك و پوسته گيربكس را   .5

  گيري كنيد. اندازه
اگر اندازه در محدودة مجاز نيست، صفحه         

  نگهدارنده مناسب انتخاب كنيد. 
  (سمت جلو)        

  فاصله مشخص شده:  
   mm (0.067 – 0.083 in) 2.1 – 1.7استاندارد:             
   mm (0.130 in) 3.3حد مجاز:             
  صفحه نگهدارنده:   
  رجوع شود.    SDS, ATبه             
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دنده رينگي عقب، توپي كالچ جلو و توپي كالچ دور 
 مازاد
  اجزاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز كردن
توپي كالچ دور مازاد و واشر محوري را از توپي كالچ   .1

  جلو جدا كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  عقب جدا كنيد. توپي كالچ جلو را از دنده رينگي   .2
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  بلبرينگ را از دنده رينگي عقب جدا كنيد.  .3
  
  
  
  
  
  
  
 
  واشر محوري را از دنده رينگي عقب جدا كنيد.   .4
  
  
  
  
  
  
  
 
  بلبرينگ را از كالچ يك طرفه جلو جدا كنيد.  .5
  
  
  
  
  
  
  
 
  كالچ يك طرفه جلو را از توپي كالچ جلو خارج كنيد.  .6
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي 
  كالچ جلو، و توپي كالچ دور مازاددنده رينگي عقب، توپي 

   سطوح اصطكاكي نشان داده شده را از نظر سائيدگي
  يا آسيب ديدگي كنترل كنيد. 
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  بلبرينگها و كالچ يك طرفه جلو 
  بلبرينگها را از نظر تغيير شكل و آسيب ديدگي

  كنترل كنيد. 
   كالچ يك طرفه جلو را از نظرسائيدگي و آسيب ديدگي

  كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  

  جمع كردن 
  كالچ يك طرفه جلو را روي كالچ جلو سوار كنيد. .1
   .مراقب جهت كالچ يك طرفه جلو باشيد  
  
  
  
  
  
  بلبرينگ را روي كالچ يك طرفه جلو سوار كنيد.  .2
  .به بلبرينگ گريس مخصوص زده شود  
  
  
  
  
  
  
  
  واشر محوري را روي دنده رينگي عقب سوار كنيد.   .3
 ص زده شود. به واشر محوري گريس مخصو  
  هاي دنده رينگي هاي واشر محوري را با سوراخزائده

  عقب ميزان كنيد. 
  
  
  
  
  
  بلبرينگ را روي دنده رينگي عقب سوار كنيد.  .4
    .به بلبرينگ گريس مخصوص بزنيد  
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  توپي كالچ جلو را روي دنده رينگي عقب سوار كنيد. .5
   عملكرد كالچ يك طرفه جلو را كنترل كنيد، دنده

گي عقب را نگه داريد و توپي كالچ جلو را رين
بگردانيد. توپي كالچ جلو را از نظر صحيح بودن جهت 

  قفل شدن و آزاد شدن كنترل كنيد. 
   اگر مطابق شكل نيست، جهت نصب كالچ يك طرفه جلو را

  كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  واشر محوري و توپي كالچ دور مازاد را نصب كنيد.   .6
   خصوص بزنيد. به واشر محوري گريس م  
   هاي توپي كالچ هاي واشر محوري را با سوراخبرآمدگي

  دور مازاد ميزان كنيد. 
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شفت خروجي، دنده هرز گرد، دنده پينيون كاهنده و 
 پوسته بلبرينگ 

  اجزاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز كردن 
ها را از شافت خروجي و پوسته بلبرينگ در سيل رينگ .1

  آوريد. 
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با دو عدد پيچ گوشتي بلبرينگ شافت خروجي را خارج  .2
  كنيد. 

  آوريد با بلبرينگ هايي را كه در ميهميشه بلبرينگ
  نو تعويض كنيد. 

   .به شافت خروجي آسيب نزنيد  
  
  
  
  
 
  خار رينگي را از پوسته بلبرينگ خارج كنيد.   .3
  
  
  
  
  
  
  
 
  بلبرينگ سوزني را از پوسته بلبرينگ خارج كنيد.   .4
  
  
  
  
  
  
  
 
كنس داخلي بلبرينگ دنده هرز گرد را از دنده هرز   .5

  گرد جدا كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
 
كنس خارجي بلبرينگ دنده هرز گرد را از پوسته   .6

  گيربكس جدا كنيد. 
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كنس داخلي بلبرينگ دنده پينيون كاهنده را توسط   .7
  پرس از دنده پنيون خارج كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
 
ون كاهنده را از كنس خارجي بلبرينگ دنده پيني  .8

  پوسته گيربكس باز كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي 
  شافت خروجي ، دنده هرزگرد و دنده پينيون كاهنده 

   شافت ها را از نظر ترك خوردگي ، سائيدگي يا
  خميدگي كنترل كنيد. 

  ها را از نظر سائيدگي، لب پريدگي و ترك دنده
  خوردگي كنترل كنيد. 

  
  

  بلبرينگ
  دهند، ترك ها گير ندارند، صدا نميهمطمئن شويد ساچم

  اند. خوردگي يا كچلي ندارند و سائيده نشده
  كنس كنيد،وقتي بلبرينگ ساچمه مخروطي را تعويض مي

  داخلي و خارجي را هم يكجا تعويض نمائيد. 
  
  
  

  ها فاصله (لقي) سيل رينگ
  جي سوار كنيد. هاي نو روي شافت خروسيل رينگ  
  نگ و شيار مربوط به آن روي شفت فاصله بين سيل ري

  خروجي را اندازه بگيريد.
  فاصله استاندارد: 

          0.10 - 0.25 mm (0.0039 – 0.0098 in)   
  حد مجاز:

          0.25 mm (0.0098 in)   
   اگر در محدوده مجاز نيست، شافت خروجي را تعويض

  كنيد. 
  هاي نو سوار كنيدروي پوسته بلبرينگ سيل رينگ .  
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   فاصله بين سيل رينگ و شيار مربوط به آن روي
  پوسته بلبرينگ را اندازه گيري كنيد.

  فاصله استاندارد:
          0.10 – 0.30 mm (0.0039 – 0.0118 in)   
  حد مجاز :

           0.30 mm (0.0118 in)    
   اگر در حد مجاز نيست پوسته بلبرينگ را تعويض

  كنيد.
  

  جمع كردن 
داخلي بلبرينگ پينيون كاهنده را توسط پرس روي كنس  .1

  دنده پينيون سوار كنيد.
  
  
  
  
  
  
   
كنس خارجي دنده پينيون كاهنده را روي پوسته   . 2

  گيربكس سوار كنيد. 
109 – 123 N.m (11.1 – 12.5 kg-m, 80 – 90 ft-lb)  

  
  
  
  
  
  
كنس داخلي بلبرينگ دنده هرز گرد را توسط پرس روي   . 3

  وار كنيد. دنده هرز گرد س
  
  
  
  
  
  
  
كنس خارجي بلبرينگ دنده هرز گرد را در پوسته   . 4

   گيربكس جا بزنيد. 
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  بلبرينگ شافت خروجي را با پرس روي آن جا بزنيد.   . 5
  
  
  
  
  
  
  
 
  بلبرينگ سوزني را روي پوسته بلبرينگ جا بزنيد.   . 6
  
  
  
  
  
  
 
  خار رينگي را داخل پوسته بلبرينگ جا بياندازيد.   . 7
  
  
  
  
  
  
 
د از پر كردن شيارهاي رينگ با گريس مخصوص ، بع  . 8

هاي نو را روي شافت خروجي و پوسته بادقت سيل رينگ
  بلبرينگ سوار كنيد. 

  
  
  
  
  
  
 
   ها كاغذ بپيچيد تا از باز شدن اطراف سيل رينگ

  آنها جلوگيري شود. 
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  تعمير اجزاء قطعات 
  اي (باند ترمز)مجموعه پيستون سروو ترمز حلقه

297  

 اي (باند ترمز)مجموعه پيستون سروو ترمز حلقه
  اجزاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ز كردن با
پيستون سروو حلقه اي را باز  هاي نگهدارندهپيچ .1

  كنيد.
  
  
  
  
  
  
   
با استفاده از فشار باد در سوراخ روغن پوسته   . 2

(اوردرايو) و  O/Dگيربكس ، نگهدارنده پيستون سروو 
  مجموعه پيستون سروو حلقه اي را خارج كنيد. 

 را با يك پارچه يا يك  مجموعه پيستون سروو حلقه اي
  ايلون نگهداريد. تكه ن

  
  
  
  
  
با استفاده از هواي فشرده در سوراخ روغن   . 3

 O/D، پيستون سروو حلقه  O/Dنگهدارنده پيستون سروو 
  را از نگهدارنده خارج كنيد. 

كنيد، پيستون سروو همزمان كه هواي فشرده را وارد مي 
حلقه را نگه داريد. 
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4     .D  رينگ را از پيستون سرووO/D د. خارج كني  
  
  
  
  
  
  
  
 
 O/Dيستون سروو پها را از نگهدارنده .      اورينگ5

  خارج كنيد. 
  
  
  
  
  
  
اي را با هل دادن آن از  مجموعه پيستون سروو حلقه.     6

  نگهدارنده پيستون سروو خارج كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
انتهاي ميله پيستون را روي يك قطعه چوب قرار   .7

رنده فنر   دهيد، و همزمان با هل دادن نگهدا
شكل را خارج  Eپيستون سروو به طرف پائين ، خار 

  كنيد. 
  
  
  
  
  
  
، واشرمحوري وميله پيستون  O/Dفنر برگردان سروو  .8

سروو حلقه اي را از پيستون سرووحلقه اي خارج 
  كنيد. 
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اورينگ ها را از نگهدارنده پيستون سروو خارج   .9
  كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
 

10.  D خارج كنيد.  و حلقه ايها را از پيستون سرورينگ  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي 
  ها و ميله پيستون پيستون ، نگهدارنده

   سطوح تماس را از نظر سايش غير عادي يا آسيب
  ديدگي كنترل كنيد. 

  
  
  
  

  فنرهاي برگردان 
   .از نظر تغيير شكل يا آسيب ديدگي كنترل كنيد  
  گيري طول آزاد فنر و قطر خارجي آنرا  اندازه

  كنيد. 
  دار استاندارد:مق

  رجوع شود.    SDS, ATبه          
  
  
  
  

  جمع كردن 
1. D  .رينگ ها را روي نگهدارنده پيستون سوار كنيد  
  بهD ها روغن گيربكس (رينگATF  .بزنيد (  
   به موقعيت هريك ازD ها توجه كنيد. رينگ  
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اي، فنر  ميله پيستون سروو، واشر محوري سروو حلقه  .2
و نگهدارنده فنر را روي پيستون  O/Dبرگردان سروو 

  سروو سوار كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
انتهاي ميله پيستون را روي يك قطعه چوب قرار   .3

داده و همزمان با فشار دادن نگهدارنده فنر پيستون 
  شكل را جا بزنيد. Eسروو به طرف پائين ، خار 

  
  
  
  
  
  
  
ها را روي نگهدارنده پيستون سروو سوار اورينگ  .4

  كنيد.
  ها روغن اورينگ بهATF  .بزنيد  
  ها توجه كنيد. به موقعيت هر كدام از اورينگ  
  
  
  
  
  
مجموعه پيستون سروو حلقه اي را با هل دادن آن به   .5

  داخل روي نگهدارنده پيستون سوار كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
6.  D .رينگ را روي پيستون سروو سوار كنيد  
   بهD ) رينگ روغن گيربكسATF  .بزنيد (  
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سوار  O/Dينگ را روي نگهدارنده پيستون سروو اور .7
  كنيد. 

 ها روغن گيربكس (به اورينگATF  .بزنيد (  
  ها توجه نمائيد. به موقعيت هر كدام از اورينگ  
  
  
  
  
  
را روي نگهدارنده پيستون سروو  O/Dپيستون سروو   . 8

O/D  .سوار كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
  
مجموعه پيستون سروو حلقه اي و فنر دو تايي   . 9

  رگردان سروو را روي پوسته گيربكس سوار كنيد. ب
   به اورينگ پيستون سروو حلقه و پوسته گيربكس روغن

ATF  .بزنيد  
  
  
  
  
  
  

را روي پوسته گيربكس  O/Dمجموعه پيستون سروو   . 10
  سوار كنيد. 

  به اورينگ پيستون سروو حلقه اي و پوسته گيربكس
  بزنيد.  ATFروغن 

  
  
  
  
  
  
  

را روي پوسته گيربكس  O/Dروو نگهدارنده پيستون س  . 11
  رجوع شود.    ATسوار كنيد. به 
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 فاينال درايو
  اجزاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز كردن 
  دنده نهايي را باز كنيد.  .1
  
  
  
  
  
  
  
هاي ديفرانسيل (سرپلوس) را توسط پولي كش بلبرينگ  .2

  در آوريد. 
  را جابجا  هاي چپ و راستمراقب باشيد كه بلبرينگ

  نيد. نك
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  .  RE4F04W –كالچ روغني را پياده كنيد.   .3
a.  .كالچ روغني را پياده كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
b.  هاي روي پوستهA  وB  .با رنگ عالمت گذاري نمائيد  
c.  هاي ديفرانسيل را باز كنيد و دنده هاي پوستهپيچ

  . هاي سرپلوس را در آوريدهرزگردها و دنده
  
  
  
  
  
  
 
  ده كنيد. دنده محرك سرعت سنج را پيا  .4
  
  
  
  
  
  
  
 
پين قفل كننده شافت دنده هرزگرد را توسط سنبه   .5

  خارج كنيد. 
  
  
  
  
  
  
 
  پين قفل كننده شافت دنده هرزگرد را بيرون بكشيد.   .6
هاي سرپلوس را در هاي هرزگرد و چرخ دندهچرخ دنده  .7

  آوريد. 
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  بررسي 
  دنده ، واشر ، شافت و بدنه 

   ، هاي سرپلوس و دندهسطوح تماس پوسته ديفرانسيل
  هاي هرزگرد را كنترل كنيد. دنده

   .واشرها را از نظر سائيدگي كنترل كنيد  
  
  
  
  

  .  RE4F04Wكالچ روغني 
   .پوسته را از نظر ترك خوردگي كنترل كنيد  
   .نشتي روغن سيليكون را كنترل كنيد  
  
  
  
  
  
  

  ها بلبرينگ
  ترك دهندنمي ها گير ندارند، صدامطمئن شويد ساچمه ،

  خوردگي، كچلي يا سائيدگي ندارند. 
   وقتي بلبرينگ ساچمه مخروطي راتعويض كنيد. كنس

  خارجي و داخلي را همزمان تعويض كنيد.
  
  
  
  
  

  جمع كردن 
ها هاي سرپلوس را روي دنده.    واشرهاي محوري دنده1

ها و واشرهاي مربوطه را در بگذاريد. سپس دنده هرزگرد
   جاي خود قرار دهيد.

   به هر كدام از قطعات روغنATF  .بزنيد  
  
  
  
  
  .     شافت دنده هرزگرد را جا بزنيد.2
   موقع جا زدن مراقب باشيد كه به واشر محوري دنده

  هرزگرد صدمه وارد نشود. 
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RE4F04B—ــ  
سرپلوس و پوسته ديفرانسيل را با  .   فاصله بين دنده1

  ي كنيد.گيرواشرهايي مطابق مراحل زير را اندازه
a. گير را روي دنده سرپلوس ابزار مخصوص و ساعت اندازه

  قرار دهيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
b.   با حركت دادن سرپلوس به باال و پائين مقدار

گيري كنيد. هميشه انحراف عقربه ساعت، را اندازه
گيري انحراف ساعت را براي هر دو دنده اندازه

  سرپلوس انجام دهيد. 
و پوسته ديفرانسيل با  فاصله بين دنده سرپلوس

  واشر: 
          0.1 – 0.2 mm (0.004 – 0.008 in)  

c.   اگر در محدوده مشخص شده نيست، فاصله را با تغيير
ضخامت واشرهاي محوري دنده سرپلوس در ديفرانسيل 

  تنظيم كنيد. 
  واشرهاي محوري دنده سرپلوس در ديفرانسيل : 

     SDS,ATبه           
  

__ RE4F04W __   
  پوسته جانبي ديفرانسيل 

فاصله بين دنده سرپلوس و پوسته ديفرانسيل و كالچ  .1
روغني را با استفاده از واشر، مطابق مراحل زير 

  گيري كنيد. اندازه
a.  گير را روي دنده ابزار مخصوص و ساعت اندازه

  سرپلوس قرار دهيد. 
b.   دنده سرپلوس را به باال و پائين حركت داده و

  ساعت را بخوانيد. مقدار انحراف 
فاصله بين دنده سرپلوس و پوسته ديفرانسيل با 

  واشر: 
         0.1 – 0.2 mm (0.004 – 0.008 in)  

c.   اگر در محدوده مشخص شده نيست با تغيير ضخامت
  واشرهاي محوري دنده سرپلوس فاصله را تنظيم كنيد. 

واشرهاي محوري بين دنده سرپلوس و پوسته 
  ديفرانسيل: 

  رجوع شود.    ATبه          
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  نيمه كالچ روغني 
فاصله بين دنده سرپلوس و پوسته ديفرانسيل و كالچ  .1

گيري روغني را با واشر طبق مراحل زير اندازه
  نمائيد: 

a. هاي هرزگرد دنده سر پلوس و واشر محوري را روي دنده
  اند جا بزنيد. كه در پوسته ديفرانسيل سوار شده

b.   فاصلهX گيري كنيد.هرا انداز  
   فاصلهX گيري كنيد. را حداقل در دو نقطه اندازه  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
c.   فاصلهY گيري كنيد. را اندازه  
   فاصلهY گيري كنيد. را حداقل در دو نقطه اندازه  

  فاصله بين دنده سرپلوس و كالچ روغني 
= X + Y – 2A: 0.1 – 0.2 mm (0.004 – 0.008 in)   

   Aارتفاع گيج: 
d.  دازه در محدودة مجاز نيست، با تغيير ضخامت اگر ان

  واشرهاي محوري دنده سرپلوس، فاصله را تنظيم كنيد.  
  واشرهاي محوري دنده سرپلوس براي كالچ روغني: 

  رجوع شود.    SDS, ATبه 
  
  
  
  
  
  
  
  .     پين قفل كننده را جا بزنيد. 3
    .مطمئن شويد كه سر پين با پوسته هم سطح شده است  
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  . RE4F04Wكالچ روغني را سوار كنيد. ـــ  .4
a. هاي بعد از انتخاب واشر دنده سرپلوس ، پوسته

  را ببنديد. (B, A)پائيني ديفرانسيل 
)    ATپيچها را به اندازة مشخص شده سفت كنيد  به (

  رجوع كنيد. 
  توجه: 

برهم منطبق  Bو  Aمطمئن شويد كه عالمت زده شده روي 
   باشند. 

b.   را سوار كنيد. كالچ روغني  
  
  
  
دنده محرك سرعت سنج را روي پوسته ديفرانسيل سوار  .5

  كنيد.
   برآمدگي دنده محرك سرعت سنج را با شيار پوسته

  ديفرانسيل منطبق كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  بلبرينگ ديفرانسيل (سرپلوس) را با پرس جا بزنيد.   .6
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي آن را به صورت دنده نهايي را سوار كنيد و پيچ  .7

ها را به ميزان مشخص شده سفت بدري ببنديد. پيچضر
  رجوع شود.    ATكنيد. به 
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 ) 1جمع كردن(
 جمع كردن 

كاسه نمدهاي ديفرانسيل را روي پوسته گيربكس و  .1
  پوسته مبدل جا بزنيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
پايه (محرك پارك) را روي پوسته گيربكس سوار   .2

به ميزان مشخص  هاي پايه (محرك پارك) راكنيد. پيچ
  رجوع شود.    ATشده سفت كنيد. به 

  .به جهت پايه (محرك پارك) توجه كنيد  
  
  
  
  
  
  
ضامن پارك را روي پوسته گيربكس سوار كرده، شافت   .3

  آنرا جا بزنيد. 
  فنر برگردان را سوار كنيد.   .4
  
  
  
  
  
  
  

 ) 1تنظيم كردن (
  ها) هاي ديفرانسيل (سرپلوسسفتي بلبرينگ 

بلبرينگ سرپلوس را بدون شيم لقي گير  كنس خارجي .1
  روي پوسته گيربكس جا بزنيد. 

كنس خارجي بلبرينگ سر پلوس را روي پوسته مبدل جا   .2
  بزنيد. 
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مجموعه فاينال درايو را روي پوسته گيربكس سوار   .3
  كنيد. 

هاي پوسته گيربكس را روي پوسته مبدل ببنديد. پيچ  .4
ه سفت كنيد. به پوسته گيربكس را به ميزان مشخص شد

AT    .رجوع شود  
  
  
  
  
  
 
گير را روي پوسته ديفرانسيل سمت ساعت اندازه  .5

  پوسته مبدل نصب كنيد. 
ابزار كمكي را از سمت پوسته گيربكس داخل دنده   .6

  سرپلوس جا بزنيد. 
ابزار كمكي را به باال و پائين حركت داده انحراف   .7

  گيري كنيد. ساعت را اندازه
ير بلبرينگ ديفرانسيل با ضخامت هاي لقي گشيم  .8

  مناسب انتخاب كنيد. 
ميزان مشخص شده براي سفتي بلبرينگ + مقدار انحراف 

  هاساعت = ضخامت مناسب شيم
رجوع    ATشيم تنظيم سفتي بلبرينگ ديفرانسيل : به 

  شود. 
   mm (0.0020 – 0.0035 in) 0.09 – 0.05سفتي بلبرينگ :   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  از پوسته گيربكس جدا كنيد. پوسته مبدل را   .9

مجموعه فاينال درايو را از پوسته گيربكس خارج   .10
  كنيد. 

كنس خارجي بلبرينگ ديفرانسيل را از پوسته گيربكس   .11
  خارج كنيد. 

هاي انتخاب كنس خارجي بلبرينگ ديفرانسيل و شيم  .12
را مجددًا روي پوسته گيربكس سوار  SDSشده از جدول 

  كنيد. 
جددًا روي پوسته گيربكس سوار كرده پوسته مبدل را م  .13

و پيچهاي آن را بسته به ميزان مشخص شده سفت كنيد. 
  رجوع شود.    ATبه 

  
  

به كمك ابزارهاي مشخص شده و آچار درجه دار،   .14
ميزان گشتاور چرخش مجموعه فاينال درايو را 

  گيري كنيد. اندازه
   مجموعه فاينال درايو را چندين بار به چپ و راست

  خانيد تا رولرهاي بلبرينگ جا بيفتند. بچر
گشتاور چرخش مجموعه فاينال درايو (با بلبرينگ 

  نو)
    0.78 – 1.37 N.m (8.0 – 14.0 kg-cm, 6.9 – 12.2 in-Ib)   

   ،وقتي كه بلبرينگ كهنه مجددًا استفاده شده است
  گشتاور چرخش كمي كمتر از مقدار باال خواهد بود.

  ر محدوده مشخص شده باشد. مطمئن شويد كه گشتاور د  
   RE4F04B-KV38107700گيري سفتي چرخش:تيديل اندازه
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  RE4F04W-KV38105210   
  
  
  
  
  

  سفتي بلبرينگ دنده پينيون كاهنده 
پوسته گيربكس و مجموعه فاينال درايو را از پوسته  .1

  مبدل جدا كنيد. 
شيم تنظيم بلبرينگ دنده پينيون كاهنده با ضخامت   .2

  ق مراحل زير انتخاب كنيد. مناسب را طب
a.  دنده پينيون كاهنده را همانطور كه نشان داده شده

  است. روي پوسته گيربكس سوار كنيد. 
  
  
  
  
  
b.   بلبرينگ دنده هرزگرد را در پوسته گيربكس جا

  بزنيد. 
c.  هاي فاصلهD , C , B گيري نموده و فاصله را اندازهA 

  را محاسبه كنيد.
  

A = D – (B + C)   
»A : « فاصله بين سطح كنس داخلي بلبرينگ دنده

  هرز گرد و سطح شيم تنظيم دنده پينيون كاهنده . 
  
  
   فاصله»B « بين انتهاي دنده پينيون و سطح پوسته

  گيري كنيد. گيربكس را اندازه
   فاصله»B «بگيريد.  را حداقل در دو نقطه اندازه  
  
  
  
  
  
  
   فاصله»C «ه بين سطح كنس داخلي بلبرينگ دند

  گيري كنيد. هرزگرد و سطح پوسته گيربكس را اندازه
   فاصله»C «گيري كنيد. را حداقل در دو نقطه اندازه  
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   فاصله»D « بين انتهاي دنده پينيون كاهنده و سطح
گيري شيم تنظيم دنده پينيون كاهنده را اندازه

  كنيد. 
   فاصله»D «گيري كنيد. را حداقل در دو نقطه اندازه  
  ه فاصل»A « .را محاسبه كنيد  

  A = D – (B + C)  
  
  
  
  
d.  فاصله»E « بين انتهاي دنده هرزگرد و سطح كنس

  گيري كنيد. داخلي بلبرينگ دنده هرزگرد را اندازه
   فاصله»E «گيري كنيد. را حداقل در دو نقطه اندازه  
  
  
  
  
  
e .   شيم تنظيم بلبرينگ دنده پينيون كاهنده با ضخامت

  يد. مناسب را انتخاب كن
   *A – E – 0.05 mm (0.0020 in)ضخامت مناسب شيم =    

  سفتي بلبرينگ).……… *(  
  شيم تنظيم بلبرينگ دنده پنيون كاهنده:        
  رجوع شود.     SDS, ATبه                

دنده كاهنده و شيم تنظيم بلبرينگ دنده كاهنده كه  .3
انتخاب شد را در پوسته گيربكس سوار  e-2در مرحله 

  نيد. ك
با پرس كنس داخلي بلبرينگ دنده هرزگرد را روي   . 4

  دنده هرزگرد سوار كنيد. 
با پرس دنده هرزگرد را روي دنده كاهنده جا   . 5

  بزنيد. 
   دنده هرزگرد را تا جايي پرس كنيد كه كامالً با شيم

  تنظيم تماس يابد. 
  
  
  
مهره قفلي دنده هرزگرد را به ميزان مشخص شده سفت   . 6

  رجوع شود.    ATكنيد. به 
     موقع سفت كردن مهره قفلي، با ضامن پارك دنده

  هرزگرد را قفل كنيد. 
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گيري گشتاور چرخش دنده پينيون كاهنده را اندازه .7
  كنيد.

  گيري گشتاور چرخش دنده پينيون براي اندازه
كاهنده، آن را چندين بار در چپ و راست بچرخانيد 

جاي خود قرار تا رولرهاي بلبرينگ به خوبي در 
  بگيرند.

  گشتاور چرخش دنده پينيون: 
             0.05 – 0.39 N.m (0.5 – 4.0 kg-cm, 0.43 – 3.47 in-Ib)   

   ،اگر گشتاور چرخش خارج از اندازه مشخص شده است
هاي تنظيم بلبرينگ دنده پينيون كاهنده ضخامت شيم

  را كاهش يا افزايش دهيد. 
  
 
چرخش مناسب، مهره قفلي دنده بعد از تنظيم گشتاور   . 8

  هرزگرد رامطابق شكل ميخچه كوبي كنيد. 
  
  
  
  
  
  

  بازي انتهاي شافت خروجي
   فاصله بين كاور بغل و لبه بلبرينگ شافت خروجي را

  گيري كنيد. اندازه
   با انتخاب شيم لقي گير با ضخامت مناسب، فاصله در

  حد مشخص شده خواهد بود. 
  
  
  
  
  
  ت خروجي را سوار كنيد. پوسته بلبرينگ شاف .1
  
  
  
  
  
  
  
  
بلبرينگ كف گرد شافت خروجي را در پوسته بلبرينگ   .2

  قرار دهيد. 
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  شافت خروجي را در پوسته گيربكس جا بزنيد.   .3
  
  
  
  
  
  
  
 

گيري روي كاور بغل را اندازه» 2«و » 1«فاصله   .4

  محاسبه كنيد.را » A«كرده و فاصله 
   هاي فاصله»1 « و»2 « را حداقل در دو نقطه

  اندازه گيري كنيد. 
  »A : « فاصله بين سطح لبه پوسته گيربكس و سطح

  شيم تنظيم . 
        2  - 1  =  A  

       2  ارتفاع گيج :  

  
  
 

گيري كنيد. سپس را اندازه» 3«و » 2«هاي فاصله  .5

  را محاسبه نمائيد. » B«فاصله 
   فاصله هاي2و3 گيري را حداقل در دو نقطه اندازه

   كنيد.
»B : « فاصله بين لبه كنس خارجي بلبرينگ شافت

  خروجي و سطح كاور بغل پوسته گيربكس .
3-2  =B  

»2 : « ارتفاع گيج  

  
  
 

شيم با ضخامت مناسب را انتخاب كنيد، بنابراين   .6
ين كاور بغل و بازي انتهايي شافت خروجي (فاصله ب

  بلبرينگ شافت خروجي) در حد مشخص شده خواهد بود.
  : (A – B)بازي انتهايي شافت خروجي 

        0 – 0.15 mm (0 – 0.0059 in)   
  ي شافت خروجي :هاي تنظيم بازي انتهايشيم

  رجوع شود.    SDS, ATبه         
هاي لقي گير را روي بلبرينگ شفت خروجي قرار شيم  .7

  دهيد. 
 
  

 ) 2جمع كردن (
 # Loctite)مطابق شكل روي پوسته گيربكس چسب آب بندي  .1

  بزنيد.  (518
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  كاور نعل را روي پوسته گيربكس سوار كنيد.  . 2
    .به سطوح تماس پوسته گيربكس چسب آب بندي بزنيد  
  
  
  
  
  
 
هاي كاور بغل را به ميزان مشخص شده سفت پيچ  . 3

  رجوع شود.    ATكنيد.به 
   اي هپيچA  وB  .را مخلوط نكنيد  
  هاي چون پيچA  خود آب بند هستيد هميشه آنها را

  تعويض كنيد. 
  

  
  
  
  
 
  كاغذ دور پوسته بلبرينگ را باز كنيد.   . 4
  واشر محوري را روي پوسته بلبرينگ قرار دهيد.  . 5
   .به واشر محوري گريس مخصوص بزنيد  
  
  
  
  
 
  مجموعه كالچ جلو را سوار كنيد.   . 6
 هاي صفحات محرك ترمز عقب و ، دندانهقبل از نصب

  دنده سنگين را ميزان كنيد. 
  هاي پوسته بلبرينگ باز مطمئن شويد كه سيل رينگ

  اند. نشده
   1اگر مجموعه كالچ جلو درست جا افتاده باشد، نقاط 

  اند. االمكان هم سطح شدهحتي 2و 
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  بلبرينگ كف گرد را در پوسته بلبرينگ قرار دهيد.   . 7
   ه بلبرينگ كف گرد گريس مخصوص بزنيد. ب  
     .به جهت بلبرينگ كف گرد توجه كنيد  
  
  
  
  
 
  توپي كالچ دور مازاد را سوار كنيد.   . 8
  .به واشرهاي محوري گريس مخصوص بزنيد  
  هاي صفحات محرك كالچ دور قبل از سوار كردن ، دنده

  مازاد را با هم ميزان كنيد.
  
  
  
  
 
اشته و دنده رينگي عقب را توپي كالچ جلو را نگه د  . 9

  بگردانيد. 
 باشد، اگر به صورتي كه در شكل نشان داده شده نمي

  جهت نصب كالچ يك طرفه جلو را كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
 

مجموعه توپي كالچ جلو و دنده رينگي عقب را سوار   . 10
  كنيد. 

  هاي صفحات محرك كالچ جلو را قبل از نصب، دنده
  ميزان كنيد. 

   ،هاي واشر محوري را موقعيت صحيح زائدهبعد از نصب
  كنترل كنيد. 
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مجموعه پوسته هرز گرد ها و دنده خورشيدي عقب را   . 11
  طبق مراحل زير سوار كنيد.

a. ها سوار هاي كف گرد را روي قفسه هرز گردبلبرينگ
  كنيد.

  بزنيد.  هاي كف گرد گريس مخصوصبه بلبرينگ  
  هاي كف گرد توجه كنيدبه جهت بلبرينگ .  
  
  
  
  
b.   دنده خورشيدي عقب را  روي پوسته هرزگرد عقب سوار

  كنيد. 
   .به جهت دنده خورشيدي عقب توجه كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
c.   پوسته هرزگرد هاي عقب را در پوسته گيربكس جا

  بزنيد. 
  
  
  
  
  
  
 

بلبرينگ كف گرد را روي پوسته هرزگردها سوار   . 12
 كنيد. سپس مجموعه آنها را در پوسته گيربكس قرار

  دهيد. 
    .به بلبرينگ كف گرد گريس مخصوص بزنيد  
     .به جهت بلبرينگ كف گرد توجه كنيد  
 
 
 
 

پيستون ترمز دنده سنگين و عقب را مطابق مراحل   . 13
  زير سوار كنيد. 

a.  مطابق شكل فنرهاي برگردان را در شيارهاي پوسته
  گيربكس چيده و ميزان كنيد. 
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b .   ميزان كنيد. پيستون و نگهدارنده آنرا با هم  
  
  
  
  
  
  
  
 
c .   مجموعه پيستون و نگهدارنده آن را در پوسته

  گيربكس جا بزنيد. 
  مطابق شكل برآمدگي را با شيار مشخص شده ميزان

  كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
d .   به ترتيب زير كنترل كنيد كه هر كدام از

هاي پيستون به طور صحيح با فنر برگردان برآمدگي
  . مربوط به آن منطبق باشد

   مجموعه پيستون نگهدارنده را به طور يكنواخت فشار
  كند. دهيد و مطمئن شويد كه به نرمي حركت مي

  توانند به نرمي حركت كنند، اگر اين قطعات نمي
مجموعه نگهدارنده و پيستون را خارج كرده و فنر 

نشان داده شد به » a«برگشت را همانطور كه در مرحله 
  طور صحيح ميزان كنيد. 

 
e .   مجموعه نگهدارنده و پيستون را به پائين فشرده و

خار رينگي را جا بياندازيد. 
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كالچ يك طرفه دنده سنگين را با چرخاندن در جهت    . 14

نشان داده شده در شكل، درپوسته    هرزگردهاي جلو 
  سوار كنيد.

  
  
  
  
  
  

  گوشتي جا بياندازيد.خار رينگي را با پيچ   . 15
 به طور صحيح سوار شوند تا  كالچ جلو و بلبرينگ بايد

  خار رينگي در شيار پوسته گيربكس جا بيافتد. 
  
  
  
  
 

  بلبرينگ كف گرد را در پوسته گيربكس جا بزنيد.   . 16
  .به بلبرينگ كف گرد گريس مخصوص بزنيد  
   .به جهت بلبرينگ كف گرد توجه كنيد  
  
  
  
  
 

واشر بلبرينگ ، بلبرينگ كف گرد و توپي كالچ دنده   . 17
  ي دنده خورشيدي جلو سوار كنيد. سبك را رو

    .به بلبرينگ كف گرد گريس مخصوص بزنيد  
     .به جهت بلبرينگ كف گرد توجه نمائيد  
  
  
  
  
 

بلبرينگ كف گرد و درام كالچ دنده سبك را روي توپي   . 18
  كالچ دنده سبك سوار كنيد. 

 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  جمع كردن
  ) 2جمع كردن (

319  

بلبرينگ كف گرد را روي درام كالچ دنده سبك سوار   . 19
  كنيد. 

   رينگ كف گرد گريس مخصوص بزنيد. به بلب  
     .به جهت بلبرينگ كف گرد توجه كنيد  
  
  
  
  
 

  كاغذ پيچيده شده روي شافت ورودي را باز كنيد.   . 20
مجموعه شافت ورودي را در كالچ دنده عقب سوار   . 21

  كنيد. 
 هاي صفحات محرك كالچ قبل از سوار كردن ، دندانه

  دنده عقب را ميزان كنيد. 
  
  
  
  
 

كالچ دنده عقب را در پوسته گيربكس جا مجموعة   . 22
  بزنيد. 

   هاي صفحات محرك كالچ دنده قبل از سوار كردن دندانه
  سبك را ميزان كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  

 )2تنظيم كردن (
شوند، بازي انتهايي وقتي هريك از قطعات زير تعويض مي

  كالچ دنده عقب و بازي انتهايي كلي را تنظيم كنيد. 

  نام قطعه
يي بازي انتها

  كلي
بازي انتهايي 

  كالچ عقب
      پوسته گيربكس 

      توپي كالچ دور مازاد
      دنده رينگي عقب

      پوسته هرزگرد عقب
      دنده خورشيدي عقب 
      پوسته هرزگرد جلو 
      دنده خورشيدي جلو 

      توپي كالچ دنده سبك 
درام (كاسه) كالچ 

  دنده سبك
    

      پ پوسته اويل پم
درام (كاسه) كالچ 

    ـــــ  دنده عقب 
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  بازي انتهايي كلي 
   فاصله بين درام كالچ دنده عقب و بلبرينگ كف گرد

  پوسته اويل پمپ را اندازه بگيريد. 
   ،واشر بلبرينگ كف گرد با ضخامت مناسب انتخاب كنيد

  بنابراين بازي انتهايي در حد مشخص شده خواهد بود. 
  
  
  
  
» J«را اندازه گرفته سپس اندازه » L«و » K«فاصله  .1

  را محاسبه كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
a.  فاصله»K « .را اندازه بگيريد  
  
  
  
  
  
  
  
  
b.   فاصله»L « .را اندازه بگيريد  
c.   فاصله»J « .را محاسبه كنيد  

»J : « فاصله بين لبه پوسته اويل پمپ درپوسته
گيربكس و سطح روي بلبرينگ كف گرد درام كالچ دنده 

  سبك 
J = K – L   

  
  
  
   
  را اندازه بگيريد.» M«فاصله   .2
a.  واشر بلبرينگ و بلبرينگ كف گرد را روي مجموعه

  اويل پمپ قرار دهيد. 
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b.  فاصله»M «بگيريد.  را اندازه  
»M : « فاصله بين لبه پوسته گيربكس مربوط به

پوسته اويل پمپ و بلبرينگ كف گرد روي پوسته 
  اويل پمپ 

»1M : «گيج اندازه  

  
  
  
  
 

c.   .ضخامت خط كش را اندازه گيري كنيد»t«  
t – 1M = M  

  
  
  
  
  
  را تنظيم كنيد.» 1T«بازي انتهايي كل  .3

M -= J  1T   

  » : 1T«بازي انتهايي كل   

  0.25 – 0.55 mm (0.0098 – 0.0217 in)   
   ،واشر بلبرينگ با ضخامت مناسب انتخاب كنيد

هد بنابراين بازي انتهايي كل در حد مشخص شده خوا
  بود. 

  
  بازي انتهايي كالچ دنده عقب 

   فاصله بين پوسته اويل پمپ و واشر محوري درام كالچ
  دنده عقب را اندازه بگيريد. 

   ،واشر محوري با ضخامت مناسب انتخاب كنيد
  بنابراين بازي انتهايي در حد مشخص شده خواهد بود. 

  
  
  
  

را اندازه بگيريد و سپس فاصله » P«و » O«فاصله  .1
»N « .را محاسبه كنيد  
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a.  .واشر محوري را روي درام كالچ دنده عقب سوار كنيد  
b.   فاصله»O « .را اندازه بگيريد  
  
  
  
  
  
  
  
c.   فاصله»P « .را اندازه بگيريد  
d.   فاصله»N « .را محاسبه كنيد  

»N : « فاصله بين لبه اويل پمپ درپوسته گيربكس
دنده (محل اويل پمپ) و واشر محوري روي درام كالچ 

  عقب . 
N = O – P   

 
   
  
  
 Qرا اندازه گرفته سپس فاصله » S«و » R«.    فاصله 2

  را محاسبه كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
a.  فاصله»R « .را اندازه بگيريد  
  
  
  
  
  
  
  
b .   فاصله»S « .را اندازه بگيريد  
c .   فاصله»Q « .را محاسبه كنيد  

  »Q : « فاصله بين لبه پوسته گيربكس و سطح واشر
  محوري 
  Q = R – S   
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  را تنظيم كنيد. » 2T«.   بازي انتهايي كالچ عقب 3

  Q –= N  2T   

  بازي انتهايي كالچ دنده عقب:   
  0.55 – 0.90 mm (0.0217 – 0.0354 in)   

   واشر محوري با ضخامت مناسب انتخاب كنيد، بنابراين
بازي انتهايي كالچ عقب هم در حد مشخص شده خواهد 

  بود. 
  رجوع شود.     SDS, ATبه واشر محوري : 

  
 ) 3جمع كردن (

پين مهار كننده و مهره قفل كننده را روي پوسته  .1
  گيربكس ببنديد. 

اي (باند ترمز)را روي سطح خارجي درام ترمز حلقه  . 2
كالچ عقب سوار كنيد، پين مهار كننده را تا حدي سفت 

اي (باند ترمز) به طور يكنواخت كنيد كه ترمز حلقه
  چ عقب در تماس باشد. با درام كال

  
  
  
  
واشر بلبرينگ انتخاب شده در مرحله (تنظيم بازي   . 3

  انتهايي كل) را روي پوسته اويل پمپ قرار دهيد. 
    .به واشر بلبرينگ گريس مخصوص بزنيد  
واشر محوري انتخاب شده در مرحله (بازي انتهايي   . 4

  كالچ عقب) را روي درام كالچ عقب قرار دهيد. 
  وري گريس مخصوص بزنيد. به واشر مح  
  
  
مجموعه اويل پمپ ، صفحه موج گير و واشر را روي   . 5

  پوسته گيربكس نصب كنيد. 
  ا به ميزان مشخص شده سفت كنيد. هاي اويل پمپ رپيچ  . 6
  
  
  
  
  
  
  اورينگ شافت ورودي را سوار كنيد.   . 7
  به اورينگ روغنATF  .بزنيد  
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  . اي (باند ترمز)را تنظيم كنيدترمز حلقه  . 8
a. .پين مهار كننده را به ميزان مشخص شده سفت كنيد  

  پين مهار كننده:
   رجوع شود.    SDS, ATبه        

b .   پين مهار كننده را دو و نيم دور به عقب
  برگردانيد. 

c .  ايد، مهره همزمان كه پين نگهدارنده را نگه داشته
  قفلي را سفت كنيد.

  مهره قفلي :
   . رجوع شود   SDS, ATبه        

با وارد كردن هواي فشرده در سوراخ روغن پوسته   . 9
اي(باند ترمز) را كنترل گيربكس عملكرد ترمز حلقه

  كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  

مجموعه فاينال درايو را در پوسته گيربكس سوار   . 10
  كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  

لوله روغن ديفرانسيل را روي پوسته مبدل نصب   . 11
يزان هاي لوله روغن ديفرانسيل را به مكنيد. پيچ

  رجوع شود.    ATمشخص شده سفت كنيد. به 
  
  
  
  
  
  
  

روي مجراي روغن ديفرانسيل در پوسته گيربكس   . 12
  اورينگ قرار دهيد. 
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  پوسته مبدل را روي پوسته گيربكس سوار كنيد.   . 13
  به لبه پوسته مبدل چسب آب بندي(Loctite # 518)  .بزنيد  
  
  
  
  
  
  
  ص شده سفت هاي پوسته مبدل را به ميزان مشخپيچ

  رجوع شود.    ATكنيد. به 
  
  
  
  
  
  
 

  پيستون آكوموالتور (انباره) را سوار كنيد.  . 14
a.  سطوح تماس پيستون آكوموالتور را از نظر آسيب ديدگي

  كنترل كنيد.
  
  
  
  
  
  
   
b .   .روي پيستون آكوموالتور اورينگ سوار كنيد  
  ها روغن به اورينگATF  .بزنيد  

  : هاي پيستون آكوموالتوراورينگ
  رجوع شود.    ATبه      

  
  
  
  

c .  هاي آكوموالتور و فنرهاي برگردان را روي پيستون
  پوسته گيربكس سوار كنيد.  

  به سطوح داخلي پوسته گيربكس روغنATF  .بزنيد  
  فنرهاي برگردان:

 رجوع شود.    SDS, ATبه              
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اي را  هاي روغن سروو حلقههاي لبه دار سوراخسيل . 15
  پوسته گيربكس قرار دهيد. روي

  هاي لبه دار گريس مخصوص بزنيد. به سيل  
  
  
  
  
  
  

هاي ) و بوشR,Lلوله روغن دنده سنگين و عقب (  . 16
را به ميزان  Rو  Lهاي لوله مربوطه را ببنديد. پيچ

  رجوع شود.    ATمشخص شده سفت كنيد. به 
  
  
  
  
  
  
  

  مجموعه شير كنترل را سوار كنيد.   . 17
a.  در مجموعه شير كنترل جا بزنيد.شير دستي را  
   به شير دستي روغنATF  .بزنيد  
  
  
  
  
  
b.   .شافت دستي را در حالت خالص قرار دهيد  
c.   همزمان كه شير دستي را با صفحه دستي ميزان

كنيد، مجموعه شير كنترل را روي پوسته گيربكس مي
  سوار كنيد. 

  
  
  
  
  
d.   سيم سولنوئيد را از پوسته گيربكس عبور داده و

بدنه ترمينال را با فشار دادن روي بدنه گيربكس 
  نصب كنيد. 

e.   .خار بدنه ترمينال را جا بزنيد  
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f . هاي پيچI, X  ،0  .را ببنديد  
  ، تعداد و موقعيت آن طول پيچ
    I  X  پيچ 

»           « طول پيچ 
mm (in) 

40.0  
(1.575)  

33.0 
(1.299)  

43.5 
(1.713)  

  2  6  5  ها تعداد پيچ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كارتر روغن را ببنديد. . 18
a.  .يك آهنربا در كارتر بكشيد  
b .   .روي پوسته گيربكس يك واشر كارتر نو استفاده شود  
c .  .كارتر را روي پوسته گيربكس ببنديد  
  هاي كارتر خود آب بند هستند، از آنجائيكه پيچ

  هميشه آنها را تعويض كنيد. 
  4را به صورت ضربدري ببنديد تا از  عدد پيچ

  جابجايي واشر جلوگيري شود. 
d .  هاي كارتر و پيچ تخليه كارتر گيربكس را به پيچ

  رجوع شود.     ATميزان مشخص شده سفت كنيد. به 
  را نصب كنيد.  (PNP)كليد وضعيت خالص / پارك   . 19

a.  شافت دستي را در حالتP  .قرار دهيد  
b .   به طور موقت كليدPNP وي شافت دستي سوار را ر

  كنيد. 
c .   دسته دنده را در حالتN  .قرار دهيد  
  
  
  
  
d .   0.16)ميليمتر  4براي اين تنظيم از يك پين به قطر 

in) .استفاده كنيد  
i   پين را مستقيمًا در سوراخ تنظيم شافت دستي جا

  بزنيد. 
ii كليد    .PNP  را بگردانيد تا پين بتواند در سوراخ

  . هم وارد شود PNPكليد 
e .  هاي كليد پيچPNP  را ببنديد. بهAT    .رجوع شود  
f.   بعد از تنظيم كليدPNP  پين را از سوراخ تنظيم

  خارج كنيد. 
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لوله پر كردن روغن و لوله خنك كن روغن (اويل   . 20
هاي اين كولر) را روي پوسته گيربكس نصب كنيد. پيچ

   ATها را به ميزان مشخص شده سفت كنيد. به لوله
  شود. رجوع 

  
  
  
  
  
  

  تورك كانورتور (مبدل دور) را سوار كنيد.   . 21
a.  روغن گيربكس(ATF)  (مبدل دور) در تورك كانورتور

  بريزيد.
   براي يك تورك كانورتور (مبدل دور) نو تقريبًا يك

  وغن الزم است.ر (US qt, 7/8 Imp qt 1/8-1)ليتر 
   اگر همان تورك كانورتور (مبدل دور) كهنه را

همان مقدار روغن كه خالي كنيد،فاده ميمجددًا است
  ايد پر كنيد. كرده

  
  
  
b .   براي نصب تورك كانورتور (مبدل دور) شيارهاي آن

  هاي اويل پمپ منطبق كنيد. را با زائده
  
  
  
  
  
  
  
c .   (مبدل دور) براي اينكه كنترل كنيد تورك كانورتور

را اندازه » A«سرجاي خودش كامالً نشسته است فاصله 
   بگيريد.

  » : A«فاصله 
  رجوع شود.    SDS, ATبه      
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 مشخصات و اطالعات تعميرات سرويس
 مشخصات عمومي 

  VQ30DE  موتور 

  ها كاربرد مدل

براي استراليا 
آفريقاي جنوبي و ـ

خاور ميانه (با سه 
كاتاليست) سه راهه 

براي آمريكاي مركزي 

  براي استراليا

  RE4F04B  RE4F04W  مدل گيربكس اتوماتيك
مجموعه گيربكس 

  اتوماتيك 
  شماره كد مدل 

85X05  85X06  

  نسبت دنده گيربكس 

  2.785  1دنده 
  1.545  2دنده 
  1.000  3دنده 
  0.694  4دنده 

  2.272  دنده عقب
  3.789  فاينال درايو 

  1*اصلي نيسان يا مشابه آن  ATFروغن   روغن توصيه شده 

  )US qt, Imp qt(  9.4 (10, 8-1/4)ظرفيت روغن  

  رجوع شود. » روغن ها و روغنكاري«   MA: به  1*

 جدول تعويض دنده 
   VQ30DEشود ، وضعيت دريچه گاز مدل سرعت خودرو وقتي تعويض دنده مي

وضعيت
دريچه

  گاز

وضعيت 
تعويض 

  دنده

  km/h (MPH)سرعت خودرو 

2D  1D  3D  2D  4D  3D  3D  4D2D  3D  1D  2D11  21  

تمام 
گاز 
(كامًال
  باز)

Comfort  58 – 66
(36 – 41) 

108 – 116
(67 – 72) 

169 – 177
(105 – 110) 

165 – 173 
(103– 108)  

98 – 106 
(61 – 66)  

41 – 49  
(25 – 30)  

58 – 66 
(36 – 41)  

Auto 
power  

58 – 66 
(36 – 41)  

108 – 116 
(67 – 72)  

169 – 177 
(105 – 110)  

165 – 173 
(103-108)  

98 – 106 
(61 – 66)  

41 – 49 
(25 – 30)  

58 – 66 
(36 – 41)  

تيم 
گاز 
(نيم 
  باز)

Comfort  38 – 46
(24 – 29) 

70 – 78
(43 – 48) 

132 – 140
(82 – 87) 

85 – 93 
(53 – 58)  

32 – 40 
(20 – 25)  

25 – 33 
(16 – 21)  

58 – 66 
(36 – 41)  

Auto 
power  

41 – 49 
(25 – 30)  

78 – 86 
(48 – 53)  

132 – 140 
(82 – 87)  

85 – 93 
(53 – 58)  

45 – 53 
(28 – 33)  

25 – 33 
(16 – 21)  

58 – 66 
(36 – 41)  
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 VQ30DEمدل 
  كنيم را فعال يا آزاد مي (Lock up)سرعت خودرو وقتي كه 

وضعيت دريچه 
  گاز 

كليد كنترل 
آوردرايو (غير از 

خاور ميانه) 
  (وضعيت دنده)

  حالت دنده

  سرعت خودرو
km/h (MPH)  

Lock – UP (ON)  Lock – UP (OFF)  

1/8  ]4ON [D  Comfort 50 – 58 (31 – 36)  46 – 54 (29 – 34)  
AUTO  يا Power  50 – 58 (31 – 36)  46 – 54 (29 – 34)  

 دور حالت استال (موتور زير بار)

  rpmدور استال   موتور 

VQ30DE  2,150 – 2,450  

  فشار مدار

  psi) 2kPa (bar, kg/cm ,فشار مدار   rpmدور موتور   مدل موتور 
  Rحالت    D2 , 1حالت 

VQ30DE  
  (113 ,7.94 ,7.79) 779  (73 ,5.1 ,5.00) 500  دور آرام

  (279 ,19.6 ,19.22) 1,922  (179 ,12.6 ,12.36) 1,236  دور استال
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 شيرهاي كنترل 
  شيرهاي كنترل و فنرهاي برگردان (پولك)

  قطعات
  مورد

  *شماره قطعه
طول آزاد 

  فنر
قطر خارجي 

  فنر

پوسته 
  بااليي 

  3AX03  38.98 (1.5346)  8.9 (0.350)-31742  فنر شير پيلوت  23

7 
فنر شير آكوموالتور 

  3AX00  20.5 (0.807)  6.95 (0.274)-31742  2-1(انباره) 

فنر پيستون آكوموالتور  28
1-2 

31742-3AX08  55.26 (2.176)  19.6 (0.772)  

  8AX05  27.0 (1.063)  7.0 (0.276)-31742  1فنر شير كاهنده  33

  01X00  23.0 (0.906)  6.65 (0.262)-31742  2-3فنر شير تايمينگ  35

18 
فنر شير كاهنده كالچ 

  80X15  37.5 (1.476)  6.9 (0.272)-31742  دور مازاد

16 
فنرشيراطمينان تورك 
  80X07  31.0 (1.220)  9.0 (0.354)-31742  كانورتور(مبدل دور) 

11 
كالچ تورك شيركنترل

  85X00  56.98 (2.2433)  6.5 (0.256)-31742  كانورتور(مبدل دور)

3 
فنر شير يكطرفه خنك 

  85X01  29.4 (1.157)  6.0 (0.236)-31742  كن روغن 

پوسته 
  پائيني 

  80X13  45.0 (1.772)  15.0 (0.591)-31742  فنر شير تنظيم فشار 15

20 
فنر شير كنترل كالچ 

  80X00  21.7 (0.854)  7.0 (0.276)-31762  دور مازاد 

24 
فنر شير كنترل 

  80X02  22.0 (0.866)  6.5 (0.256)-31742  آكوموالتور 

  A  31762-80X00  21.7 (0.854)  7.0 (0.276)فنر شير تعويض دنده  29

  41X04  51.0 (2.008)  5.65 (0.222)-31762  فنر شير ماكويي  32

  B  31762-80X00  21.7 (0.854)  7.0 (0.276)فنر شير تعويض دنده  12

7 
  فنر شير تغيير فشار 

31742-41X15  30.5 (1.201)  9.8 (0.386)  

3 31742-80X16  32.0 (1.260)  6.9 (0.272)  

 ــــ
فنر شير اطمينان خنك 

  31X00  17.02 (0.670)  8.0 (0.315)-31872  كن روغن 

  : هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد.  *
 آكوموالتور (انباره) 

  اورينگ

  قطر داخلي (كلفت)  خلي (نازك)قطر دا  آكوموالتور (انباره)

  (1.740) 44.2  (1.059) 26.9  آكوموالتور آزاد كن سروو 

  N-D  34.6 (1.362)  39.4 (1.551)آكوموالتور 
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  فنر برگردان

  قطر خارجي   طول آزاد   *شماره قطعه   آكوموالتور

آكوموالتور آزاد كن 
  80X00  52.5 (2.067)  20.1 (0.791)-31605  سروو 

  N-D  31605-31X15  43.5 (1.713)  28.0 (1.102)ر آكوموالتو

  هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات رابا بخش قطعات كنترل كنيد. : *

 كالچ و ترمزها
  كالچ دنده عقب 

  85X05  85X06  مدل 
  2  تعداد صفحات محرك
  2  تعداد صفحات متحرك
  ضخامت صفحه محرك 

mm (in)  
  (0.063) 1.6  استاندارد 

  (0.055) 1.4  حد مجاز
  فاصله 

mm (in)  
  (0.031 – 0.020) 0.8 – 0.5  استاندارد 

  (0.047) 1.2  حد مجاز 

  ضخامت صفحات نگهدارنده 

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
6.6 (0.260) 
6.8 (0.268) 
7.0 (0.276) 
7.2 (0.283) 
7.4 (0.291)  
7.6 (0.299)  
7.8 (0.307)  

31537-80X05 
31537-80X06 
31537-80X07 
31537-80X08 
31537-80X09 
31537-80X20 
31537-80X21  

  هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. :  *
  كالچ دنده سبك

  85X05  85X06  مدل 
  3  تعداد صفحات محرك
  1 + 7  تعداد صفحات متحرك
  ضخامت صفحه محرك 

mm (in)  
  (0.063) 1.6  استاندارد 

  (0.055) 1.4  حد مجاز
  فاصله 

mm (in)  
  (0.087 – 0.071) 2.2 – 1.8  استاندارد 

  (0.110) 2.8  حد مجاز 

  ضخامت صفحه نگهدارنده 

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
3.2 (0.126) 
3.4 (0.134) 
3.6 (0.142) 
3.8 (0.150) 
4.0 (0.157)  

31537-81X11 
31537-81X12 
31537-81X13 
31537-81X14 
31537-81X15  

  هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را يا بخش قطعات كنترل كنيد. : *
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  كالچ جلو
  85X05  85X06  مدل 

  5  تعداد صفحات محرك
  5  تعداد صفحات متحرك
  ضخامت صفحه محرك 

mm (in)  
  (0.063) 1.6  استاندارد 

  (0.055) 1.4  حد مجاز
  فاصله 

mm (in)  
  (0.335 – 0.0177) 0.85 – 0.45  استاندارد 

  (0.0728) 1.85  حد مجاز 

  ضخامت صفحات نگهدارنده 

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
3.2 (0.126) 
3.4 (0.134) 
3.6 (0.142) 
3.8 (0.150) 
4.0 (0.157)  
4.2 (0.165)  
4.4 (0.173)  

31537-80X76*1 
31537-80X75 
31537-80X70 
31537-80X71 
31537-80X72 
31537-80X73 
31537-80X74  

   85X06و  85X05هاي فقط مدل: 1*

  : آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. *
  كالچ دور مازاد

  85X05  85X06  مدل 
  3  تعداد صفحات محرك
  5  تعداد صفحات متحرك
  ضخامت صفحه محرك 

mm (in)  
  (0.063) 1.6  استاندارد 

  (0.055) 1.4  حد مجاز
  فاصله 

mm (in)  
  (0.043 – 0.028) 1.1 – 0.7  استاندارد 

  (0.067) 1.7  حد مجاز 

  ضخامت صفحات نگهدارنده 

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
3.0 (0.118) 
3.2 (0.126) 
3.4 (0.134) 
3.6 (0.142) 
3.8 (0.150)  

31537-80X65 
31537-80X66 
31537-80X67 
31537-80X68 
31537-80X69  

  راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد.  هميشه آخرين اطالعات: *
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  ترمز دنده سنگين و دنده عقب
  85X05  85X06  مدل 

  7  تعداد صفحات محرك
  8  تعداد صفحات متحرك
  ضخامت صفحه محرك 

mm (in)  
  (0.071) 1.8  استاندارد 

  (0.063) 1.6  حد مجاز
  فاصله 

mm (in)  
  (0.083 – 0.067) 2.1 – 0.7  استاندارد 

  (0.130) 3.3  حد مجاز 

  ضخامت صفحات نگهدارنده 

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
2.0 (0.079) 
2.2 (0.087) 
2.4 (0.094) 
2.6 (0.102) 
2.8 (0.110)  
3.0 (0.118)  
3.2 (0.126)  
3.4 (0.134)  
5.4 (0.213)  

31667-80X00 
31667-80X01 
31667-80X02 
31667-80X03 
31667-80X04  
31667-80X05  
31667-80X06  
31667-80X07  

31667-80X08*1  
  هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. : *

  اي (باند ترمز)ترمز حلقه
-N.m (kg-m, inميزان سفت كردن پين مهار كننده 

Ib) 
3.9 – 5.9 (0.4 – 0.6, 35 – 52)  

مقدار دور برگرداندن (شل كردن) پين مهار 
  2.5  كننده

  N.m (kg-m, ft-Ib)  31 – 36 (3.2 – 3.7, 23 – 27)ميزان سفت كردن مهره قفل كن  

 فاينال درايو
  هاي سرپلوس (در ديفرانسيل)فاصله دنده

فاصله بين دنده سرپلوس و پوسته ديفرانسيل 
  mm (in)  0.1 – 0.2 (0.004 – 0.008)با واشر  

  هاي سرپلوس واشرهاي محوري دنده
RE4F04B   

  *شماره قطعه   mm (in)ت ضخام
0.75 (0.0295)
0.80 (0.0315) 
0.85 (0.0335) 
0.90 (0.0354) 
0.95 (0.0374) 

38424 – 81X00 
38424 – 81X01 
38424 – 81X02 
38424 – 81X03 
38424 – 81X04  

  : هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. *
RE4F04W 

  *ره قطعه شما  mm (in)ضخامت 

  سمت كالچ روغني

0.43 – 0.45 (0.0169 – 0.0177) 
0.52 – 0.54 (0.0205 – 0.0213) 
0.61 – 0.63 (0.0240 – 0.0248) 
0.70 – 0.72 (0.0276 – 0.0283) 
0.79 – 0.81 (0.0311 – 0.0319)  

38424 – 51E10 
38424 – 51E11 
38424 – 51E12 
38424 – 51E13 
38424 – 51E14  

  ديفرانسيل  سمت پوسته

0.75 – 0.80 (0.0295 – 0.0315)  
0.80 – 0.85 (0.0315 – 0.0335)  
0.85 – 0.90 (0.0335 – 0.0354)  
0.90 – 0.95 (0.0354 – 0.0374)  

38424 – E3000  
38424 – E3001  
38424 – E3002 
38424 – E3003  

  هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. :  *
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  هاي تنظيم سفتي بلبرينگ ديفرانسيل شيم
RE4F04B   

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
0.48 (0.0189)
0.52 (0.0189) 
0.56 (0.0189) 
0.60 (0.0189) 
0.64 (0.0189) 
0.68 (0.0189) 
0.72 (0.0189) 
0.76 (0.0189) 
0.80 (0.0189) 
0.84 (0.0189) 
0.88 (0.0189) 
0.92 (0.0189) 

31438 – 80X00 
31438 – 80X01 
31438 – 80X02 
31438 – 80X03 
31438 – 80X04 
31438 – 80X05 
31438 – 80X06 
31438 – 80X07 
31438 – 80X08 
31438 – 80X09 
31438 – 80X10 
31438 – 80X11  

  : هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد.  *
RE4F04W   

  *عه شماره قط  mm (in)ضخامت 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189)  
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 
0.48 (0.0189) 

38753 – 56E00  
38753 – 56E01  
38753 – 56E02  
38753 – 56E03  
38753 – 56E04  
38753 – 56E05  
38753 – 56E06  
38753 – 56E07  
38753 – 56E08  
38753 – 56E09  
38753 – 56E10  
38753 – 56E11  
38753 – 56E12  
38753 – 56E13  
38753 – 56E14  
38753 – 56E15  
38753 – 56E16  
38753 – 56E17  
38753 – 56E18 
38753 – 56E19 
38753 – 56E20  

  هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. :  *
  سفتي بلبرينگ 

  mm (in)  0.05 – 0.09 (0.0020 – 0.0035) سفتي بلبرينگ ديفرانسيل (سرپلوس)
  گشتاور چرخش 

 ,N.m (kg-cmگشتاور چرخش مجموعه فاينال درايو 
in-Ib) 

0.78 – 1.37 (8.0 – 14.0, 6.9 – 12.2)  
  برگردان كالچ و ترمز گيربكس فنرهاي

mm (in)   واحد :  
  قطر خارجي   طول آزاد   *شماره قطعه   قطعات 

كالچ جلو (كالچ دور 
  عدد) 22مازاد) (

31505-80X02  21.4 (0.843)  10.3 (0.406)  
 12كالچ دنده سبك (

  عدد)
31505-80X05  22.5 (0.886)  10.8 (0.425)  

ترمز دنده سنگين و 
  عدد) 24عقب (

31505-80X07  24.1 (0.949)  6.6 (0.260)  
  هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. : *
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 پوسته هرزگردها و اويل پمپ 
  پوسته هرزگردها

فاصله بين پوسته هرزگردها 
  و واشر هرزگردها 

mm (in) 

  (0.0276 – 0.0079) 0.70 – 0.20  استاندارد
  حد مجاز 

0.80 (0.0315)  

  اويل پمپ (پمپ روغن) 
  mm (in)  0.030 – 0.050 (0.0012 – 0.0020)فاصله (لقي) جانبي اويل پمپ  

  هاي خارجيندهدهاي داخلي و ضخامت دنده

  دنده داخلي 
  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 

11.99 – 12.0 (0.4720 – 0.4724) 
11.98 – 11.99 (0.4717 – 0.4720) 
11.97 – 11.98 (0.4713 – 0.4717)  

31346-80X00 
31346-80X01 
31346-80X02  

 دنده خارجي
 *شماره قطعه  mm (in)ضخامت 

11.99 – 12.0 (0.4720 – 0.4724) 
11.98 – 11.99 (0.4717 – 0.4720) 
11.97 – 11.98 (0.4713 – 0.4717) 

31347-80X00 
31347-80X01 
31347-80X02 

فاصله بين پوسته اويل 
 mmدنده خارجي پمپ و 

(in) 

 (0.0071 – 0.0044) 0.181 – 0.111  استاندارد
  حد مجاز

0.181 (0.0071) 

فاصله (لقي) سيل رينگ 
  mm (in)كاور اويل پمپ 

 (0.0098 – 0.0039) 0.25 – 0.1  استاندارد
 (0.0098) 0.25  حد مجاز 

  يد.هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كن :*

  شف  ورودي
فاصله سيل رينگ شافت ورودي 

mm (in)  
  (0.0091 – 0.0031) 0.23 0 0.08  استاندارد
  (0.0098) 0.23  حد مجاز 

 دنده پينيون كاهنده 
  گشتاور چرخش

-N.m (kg-cm, inگشتاور چرخش دنده پينيون كاهنده 
Ib) 

0.05 – 0.39 (0.5 – 4.0, 0.43 – 3.47)  
  ) بلبرينگ دنده پنيون كاهنده گيرهاي تنظيم (لقيشيم

شما
  ره 

  شماره قطعه  mm (in)ضخامت 
شما
  ره 

  شماره قطعه  mm (in)ضخامت 

1  5.00 (0.1969)  31439-81X00  39  5.76 (0.2268)  31439-81X69  
25.02 (0.1976) 31439-81X01405.78 (0.2276) 31439-81X70 
35.04 (0.1984) 31439-81X02415.80 (0.2283) 31439-81X71 
45.06 (0.1992) 31439-81X03425.82 (0.2291) 31439-81X72 
55.08 (0.2000) 31439-81X04435.84 (0.2299) 31439-81X73 
65.10 (0.2008) 31439-81X05445.86 (0.2307) 31439-81X74 
75.12 (0.2016) 31439-81X06455.88 (0.2315) 31439-81X75 
85.14 (0.2024) 31439-81X07465.90 (0.2323) 31439-81X76 
95.16 (0.2031) 31439-81X08475.92 (0.2331) 31439-81X77 

105.18 (0.2039) 31439-81X09485.94 (0.2339) 31439-81X78 
115.20 (0.2047) 31439-81X10495.96 (0.2346) 31439-81X79 
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شما

  ره 
  شماره قطعه  mm (in)ضخامت 

شما

  ره 
  شماره قطعه  mm (in)ضخامت 

12  5.22 (0.2055)  31439-81X11  50  5.98 (0.2254)  31439-81X80  
135.24 (0.2063) 31439-81X12516.00 (0.2362) 31439-81X81 
145.26 (0.2071) 31439-81X13524.50 (0.1772) 31439-81X00 
155.28 (0.2079) 31439-81X14534.52 (0.1780) 31439-81X01 
165.30 (0.2087) 31439-81X15544.54 (0.1787) 31439-81X02 
175.32 (0.2094) 31439-81X16554.56 (0.1795) 31439-81X03 
185.34 (0.2102) 31439-81X17564.58 (0.1803) 31439-81X04 
195.36 (0.2110) 31439-81X18574.60 (0.1811) 31439-81X05 
205.38 (0.2118) 31439-81X19584.62 (0.1819) 31439-81X06 
215.40 (0.2126) 31439-81X20594.64 (0.1827) 31439-81X07 
225.42 (0.2134) 31439-81X21604.66 (0.1835) 31439-81X08 
235.44 (0.2142) 31439-81X22614.68 (0.1843) 31439-81X09 
245.46 (0.2150) 31439-81X23624.70 (0.1850) 31439-81X10 
255.48 (0.2157) 31439-81X24634.72 (0.1858) 31439-81X11 
265.50 (0.2165) 31439-81X46644.74 (0.1866) 31439-81X12 
275.52 (0.2173) 31439-81X47654.76 (0.1874) 31439-81X13 
285.54 (0.2181) 31439-81X48664.78 (0.1882) 31439-81X14 
295.56 (0.2189) 31439-81X49674.80 (0.1890) 31439-81X15 
305.58 (0.2197) 31439-81X60684.82 (0.1898) 31439-81X16 
315.60 (0.2205) 31439-81X61694.84 (0.1906) 31439-81X17 
325.62 (0.2213) 31439-81X62704.86 (0.1913) 31439-81X18 
335.64 (0.2220) 31439-81X63714.88 (0.1921) 31439-81X19 
345.66 (0.2228) 31439-81X64724.90 (0.1929) 31439-81X20 
355.68 (0.2236) 31439-81X65734.92 (0.1937) 31439-81X21 
365.70 (0.2244) 31439-81X66744.94 (0.1945) 31439-81X22 
375.72 (0.2252) 31439-81X67754.96 (0.1953) 31439-81X23 
385.74 (0.2260) 31439-81X68764.98 (0.1961) 31439-81X24 

  : هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد.  *
 اي)سروو حلقه اي(ترمز حلقه

  فنر برگردان
mm (in) واحد :  

  قطر خارجي   طول آزاد  *شماره قطعه   فنر برگردان
فنر برگردان سروو 

2 31605-31X20  32.5 (1.280)  25.9 (1.020)  
فنر برگردان سروو 

OD 
31605-80X07  31.0 (1.220)  62.6 (2.465)  

  : هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. *
 شفت خروجي 

  فاصله (لقي) سيل رينگ
فاصله (لقي) سيل رينگ شاف 

  mm (in)خروجي 
  (0.0098 – 0.0039) 0.25 – 0.10  استاندارد
  (0.0098) 0.25  حد مجاز 
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 بازي (لقي) انتهايي

  mm (in)  0 – 0.15 (0 - 0.0059)نتهايي شافت خروجي بازي ا
  هاي تنظيم (لقي گير) شافت خروجي شيم

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
0.80 (0.0315)
0.84 (0.0331) 
0.88 (0.0346) 
0.92 (0.0362) 
0.96 (0.0378) 
1.00 (0.0394) 
1.04 (0.0409) 
1.08 (0.0425) 
1.12 (0.0441) 
1.16 (0.0457) 
1.20 (0.0472) 

31438-80X60  
31438-80X61  
31438-80X62  
31438-80X63  
31438-80X64  
31438-80X65  
31438-80X66  
31438-80X67  
31438-80X68  
31438-80X69  
31438-80X70  

  : هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطعات كنترل كنيد. *

 پوسته بلبرينگ 
  فاصله (لقي) سيل رينگ 

قي) سيل رينگ پوسته فاصله (ل
  mm (in)بلبرينگ 

  (0.0118 – 0.0039) 0.30 – 0.10  استاندارد
  (0.0118) 0.30  حد مجاز 

 بازي انتهايي (كل)

  mm(in)  0.25 – 0.55 (0.0098 – 0.0217)بازي انتهايي كل 
  هاي بلبرينگ براي تنظيم كردن بازي انتهايي كل كنس

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
0.8 (0.031)
1.0 (0.039) 
1.2 (0.047)  
1.4 (0.055)  
1.6 (0.063)  
1.8 (0.071)  
2.0 (0.079)  
0.9 (0.035)  
1.1 (0.043)  
1.3 (0.051)  
1.5 (0.059)  
1.7 (0.067)  
1.9 (0.075) 

31435-80X00 
31435-80X01 
31435-80X02 
31435-80X03 
31435-80X04 
31435-80X05 
31435-80X06 
31435-80X09 
31435-80X10 
31435-80X11 
31435-80X12 
31435-80X13 
31435-80X14  

  ات را با بخش قطعات كنترل كنيد. هميشه آخرين اطالعات راجع به قطع: *
 بازي(لقي) انتهايي كالچ دنده عقب 

  mm (in)  0.55 – 0.90 (0.0217 – 0.0354)بازي انتهايي كالچ دنده عقب 
  واشرهاي (محوري) براي تنظيم كردن بازي انتهايي درام كالچ عقب 

  *شماره قطعه   mm (in)ضخامت 
0.80 (0.0315)
0.95 (0.0374) 
1.10 (0.0433) 
1.25 (0.0492) 
1.40 (0.0551) 
1.55 (0.0610) 
1.70 (0.0669) 
1.85 (0.0728) 

31508-80X13 
31508-80X14 
31508-80X15 
31508-80X16 
31508-80X17 
31508-80X18 
31508-80X19 
31508-80X20  

  ات كنترل كنيد. هميشه آخرين اطالعات راجع به قطعات را با بخش قطع: *
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 پياده و سوار كردن 
mm (in)  واحد :  

فاصله بين انتهاي پوسته مبدل و پوسته تورك 
  (0.55) 14  كانورتور (مبدل دور) 

 شيرهاي برقي تعويض دنده 
  4  3  2  1  موقعيت دنده 
شير برقي تعويض 

  Aدنده 
ON  (بسته) OFF (باز) OFF  (باز) ON (بسته) 

شير برقي تعويض 
  B دنده

ON (بسته) ON (بسته) OFF (باز) OFF (باز) 

 شيرهاي برقي 
  شماره ترمينال   مقاومت (تقريبي)     شيرهاي برقي 

  A  20 – 30  2شير برقي تعويض دنده 

 B  10 1شير برقي تعويض دنده 

 3 30 – 20  شير برقي كالچ دور مازاد

 4 5 – 2.5  شير برقي فشار مدار 
ير برقي كالچ تورك كانورتور ش

 5 20 - 10  (مبدل دور) 

 (A/T)سنسور (سنسور) دماي روغن گيربكس 
  توجه: مشخصات داده شده همان مقادير مرجع هستند. 

  مشخصات (تقريبي)  شرايط   مورد نمايش 

سنسور (سنسور) دماي 
  A/Tروغن گيربكس 

   [20ºC (68ºF)]سرد 

  
  [80ºC (176ºF)]داغ 

1.5 V 

  
0.5 V  

K 2.5 

 
K 0.3  

 سنسور دور 
  استاندارد (تقريبي)  شرايط 

در حالت حركت   km/h (12 MPH) 20هنگاميكه خودرو با سرعت 
.  CONSULT-IIز است،  فركانس پالس را  با استفاده ا

 اندازه گيري كنيد. 1*
  توجه: 

سيم ارتباط اطالعات عيب يابي را به سوكت عيب يابي 
  خودرو وصل كنيد. 

توان اين مورد را : با يك تستر معمولي نمي 1*
  آزمايش كرد. 

450 Hz  

  0V  وقتي خودرو پارك است.
 مقاومت كاهنده 

   12  مقاومت (تقريبي)
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