
6029A اطالعيه فنى

 ،JR5-X65 یا JH3 و ،JR5-X61 یا JH3 یا JH1 و ،JR5-X44 یا JH3 و ،JH1-X35 و ،X06
JA3 یا   و JH1 یا JH3 یا JR5-X74، و JH3 یا JR5-X76، و JH3 یا JR5، و برند رنو-X77، و
JR5-X90، و   JH3 یا JA5 یا JA3 یا JR5-X85، و JH3 یا JA5 یا JH3 یا JR5-X84، و

JR5 JR5-X38، و JH3 یا  JR5-X79V، و JH3 یا JR5-X95، و JH3 یا JH1 یا

JH1 - JH3 - JR5   جعبه دنده معمولي

RENAULT

ویرایش فارسىآگوست 2009 77 11 343 422

تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو است.

هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزئي، اين اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدكي بدون اجازه 
قبلي و كتبي از رنو اكيداً ممنوع مي باشد.

"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني خودرو 
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند."

© Renault s.a.s 2008
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221A-

21A جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

X06 ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده  - X44  ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده  - X61 ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی  6 
دنده  - X65  ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی  6 دنده  - X74  ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده   يا جعبه دنده معمولی  6 
دنده – X76  ،  و جعبه دنده معمولی 5 دنده  -  X77  ،  و جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی  6 دنده - X84  ،  و جعبه دنده 
معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی6 دنده - X85  ، و  جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی6 دنده  - X90  ، و جعبه دنده معمولی 

5 دنده  - X95  ،  و  جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی6 دنده  - X35  ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده .

ایمني
اطالعات كلي

شما  به  كه  است  آورده  گرد  را  اطالعاتي  مستند  اين 
امکان مي دهد:

- قطعه اي را كه روي آن كار مي كنيد خوب بشناسيد،
- از مناسب ترين شرايط انجام تعميرات بهره مند شويد،
- به عملکرد بهينه قطعه دست يابيد و به بهترين شکل 

پاسخگوي نيازهاي مشتري باشيد،
ممکن  حد  ترين  مناسب  به  را  قطعه  تعمير  زمان   -

برسانيد.
زمان كوتاهي را كه صرف مطالعه اين دفترچه مي كنيد 
به خوبي از طريق اطالعاتي كه از آن به دست مي آوريد 

جبران خواهد شد.

الف - توصيه هاي كلي
اصول پايه تعميرات خودرو را رعايت كنيد.

كه  دقتي  واسطه  به  هرچيز  از  قبل  تعميرات  كيفيت 
تعمير رعايت كند، حاصل مي  بايد درهنگام  تعميركار 

شود.
تمام عملياتي كه برروي جعبه دنده انجام مي شود بايد 

در محيطي تميز صورت گيرد.
براي تضمين كيفيت مناسب تعميرات:

- از مواد مصرفي توصيه شده استفاده كنيد )به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي انجام تعميرات 

رجوع كنيد(- از ابزارهاي توصيه شده استفاده كنيد،
- گشتاور محکم كردن پيچ ها را رعايت كنيد،

- توصيه هاي مربوط به قطعاتي را كه بايد حتماً بعد از 
هر بار باز شدن تعويض شوند، رعايت كنيد،

- براي اتصال بهتر، سطح قسمت هايي را كه بايد متصل 
شوند تميز كنيد و چربي زاديي نماييد.

توجه
براي اطمينان از آب بندي مناسب، سطح واشرها بايد 
اثر  تميز، خشك و غير چرب باشد )از به جا گذاشتن 

انگشت خودداري كنيد(.

توجه
هرگونه  نزنيد،  سوهان  را  آلومينيومي  تماس  سطوح 
تغيير شکل برروي سطوح واشر باعث ايجاد نشتي مي 

شود.
از محصوالت آگاهانه استفاده كنيد، براي مثال به منظور 
جلوگيري از آسيب رسيدن به قطعه، از استفاده بيش از 

حد از خمير آب بندي پرهيز كنيد.
توجه

استفاده بيش از حد متعارف از مواد آب بندي مي تواند 
منجر به بيرون زدن اين مواد هنگام بستن قطعات شود. 
باعث افت كارآيي برخي  تواند  با آب مي  تركيب مواد 

قطعات شود.

سلسه مراتب مراحل را رعايت كنيد:
- قطعه را باز كنيد،

- قبل از تعمير قطعه را تميز كنيد،
- اجزاء مورد نظر را باز كنيد،

- اجزاء باز شده را بررسي كنيد،
- اجزاء معيوب را با اجزاء نو جايگزين كنيد،

- تنظيمات الزم براي عملکرد صحيح قطعه انجام دهيد،
- گشتاور محکم كردن پيچ ها را رعايت كنيد.

تذكر:
دنده  جعبه  برروي  شده  نصب  هاي  بلبرينگ  نوع  به 
توجه كنيد. برحسب شماره انديس جعبه دنده سه نوع 
 NTN - SNR(. از  بلبرينگ وجود دارد كه عبارتند 

)-TIMKEN
جايگزيني آنها با يکديگر ممکن نيست.

تذكر:
آنها را مجدداً  باز شده را دسته بندي كنيد و  قطعات 

نصب با همان ترتيب نصب نماييد.
ب- ابزار مخصوص

از ابزارهاي مناسب و سالم استفاده كنيد )تا حد ممکن 
از ابزارهاي » عمومي«  مانند گيره چند كاره، و غيره ... 

استفاده نکنيد(، 
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21A- 3

جعبه دنده معمولي
21Aجعبه دنده معمولي: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

X06 ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده  - X44  ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده  - X61 ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی  6 
دنده  - X65  ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی  6 دنده  - X74  ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده   يا جعبه دنده معمولی  6 
دنده – X76  ،  و جعبه دنده معمولی 5 دنده  -  X77  ،  و جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی  6 دنده - X84  ،  و جعبه دنده 
معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی6 دنده - X85  ، و  جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی6 دنده  - X90  ، و جعبه دنده معمولی 

5 دنده  - X95  ،  و  جعبه دنده معمولی 5 دنده يا جعبه دنده معمولی6 دنده  - X35  ، و جعبه دنده معمولی 5 دنده .

براي دستيابي به كيفيت تعمير مناسب و كار كردن در 
ايمني كامل، فقط از ابزار مخصوص استفاده كنيد.

ج - ایمني
خطر آسيب رسيدن به تجهيزات:

كادرهاي "تذكر" در متن دفترچه به معني آن است كه 
بايد به عمليات تشريح شده توجه ويژه شود.

كادرهاي "توجه" در متن دفترچه به معني آن است كه 
خطر تخريب قطعه وجود دارد.

حفظ سالمتي:
كادرهاي "تذكرات مهم" در متن دفترچه به معناي آن 
است كه بايد به عمليات تشريح شده توجه ويژه شود و 

خطر جاني در پي دارد،
گاه  تکيه  از  نيرو  كردن  وارد  يا  و  بار  كردن  بلند  براي 

مناسب و حالت بدني صحيح استفاده كنيد،
هنگام انجام عمليات از تميز و مرتب بودن محيط كار 

اطمينان حاصل كنيد،
از وسايل ايمني شخصي استفاده كنيد )دستکش، كفش 

هاي ايمني، ماسك، محافظ هاي پوستي وغيره...(،
مواد زيان آور را در محل هاي سرپوشيده و بدون تهويه 

مناسب استفاده نکنيد،
خودداري  يکديگر  با  شيميايي  مواد  نمودن  تركيب  از 

نماييد )روغن ترمز، مايع خنك كننده و غيره ...(.
در حفظ محيط زيست كوشا باشيد:

ضايعات را برحسب نوع آنها از يکديگر جدا كنيد،
مواد و قطعات كهنه را نسوزانيد )الستيك ها و غيره...(.

د - نتيجه گيري
و  باال  كارآيي  شده  توصيه  هاي  دستورالعمل  رعايت 

قابليت اطمينان قطعه را تضمين مي كند.
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جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: شناسايی

X65

CLIO II  1 مرحله -I
1- محل عالمت گذاری

87227

2- شناسایى عالمت گذاری

19860

 )1(             نوع جعبه دنده 
 )2(             شاخص جعبه دنده 
 )3(            شماره سري ساخت 

 )4(      كارخانه سازنده
 E 5(        شکاف وقتی كه جعبه دنده با يك موتور(

مونتاژ می شود
از  بزرگتر  توليد  از شماره های  قبل  )6(        حرف 

999999
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21A- 5

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: شناسايی

X65

CLIO II  2 مرحله -II
1- محل عالمت گذاری

14834

2- شناسایى عالمت گذاری

19860

  )8(        نوع جعبه دنده 
  )9(        شاخص جعبه دنده 
 )10(       شماره سري ساخت 

 )11(       كارخانه سازنده
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جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: شناسايی

X79- X38- X95- X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

دنده  جعبه  با   K4J/K4M/K9K/D4Fموتورهای
های دستی نوع JR و JH تجهيز شده اند.

عالمت )1( روی پوسته جعبه دنده نشان می دهد:

109167

19860

 )A(     نوع جعبه دنده 
 )B(     شاخص جعبه دنده 

 )C(     كارخانه سازنده
 )D(     شماره سري ساخت 
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21A- 7

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: شناسايی

X74،  و مرحله 2 مدارک

105538

)1(صفحه شناسايی
)2( برچسب شناسايی
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جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: شناسايی

عالمت )1( روی پوسته جعبه دنده نشان می دهد:

109167

19860

 -)A(    نوع جعبه دنده 
 -)B(    شاخص جعبه دنده 
 -)C(    شماره سري ساخت

 -)D(   كارخانه سازنده

X90
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21A- 9

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: شناسايی

عالمت )1( روی پوسته جعبه دنده نشان می دهد:

111646

19860

 )A(          نوع جعبه دنده 
 )B(          شاخص جعبه دنده 
 )C(          شماره سري ساخت

 )D(         كارخانه سازنده

JH3 يا JH1 و ، X44
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جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: مشخصات

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

نسبت دنده ها

دندهدنده عقبدنده پنجدنده چهاردنده سهدنده دودنده يكشماره انديس
ديفرانسيل

دنده 
كيلومتر

شمار

JA3 جعبه دنده روبوتيزه
JA3-00111/4121/4328/3934/3539/3211/3914/61ندارد

JA5 جعبه دنده روبوتيزه
JA5-00111/4121/4328/3735/3441/3111/3916/55ندارد

JH1 جعبه دنده معمولی
JH1 -00411/3722/4128/3734/3539/3211/3914/5921/19
JH1 -01311/3722/4128/3734/3539/3211/3915/6121/19
JH1 -01411/3722/4128/3730/2939/3211/3915/5821/19
JH1 -01511/3722/4128/3730/2941/3111/3915/5621/19
JH1 -01611/3722/4128/3734/3539/3211/3914/59ندارد
JH1 -01711/3722/4128/3734/3539/3211/3915/61ندارد
JH1 -01911/3722/4128/3734/3539/3214/5914/5921/19
JH1 -01811/3722/4128/3730/2941/3111/3915/5621/19
JH1 -02011/4121/4328/3934/3539/3111/3914/59ندارد
JH1 -02111/4121/4328/3934/3539/3111/3914/59ندارد
JH1 -05311/4121/4328/3934/3539/3111/3914/5921/18
JH1 -05411/4121/4328/3934/3539/3111/3915/5621/19
JH1 -05511/3721/4128/3734/3539/3111/3916/5521/19

JH3 جعبه دنده معمولی
JH3-05011/4121/4328/3934/3539/3111/3915/5621/19
JH3-05211/4121/4328/3934/3539/3211/3914/5922/18
JH3-05311/3722/4128/3730/2942/4111/3915/5822/18
JH3-05411/4121/4328/3730/2941/3111/3914/6322/18
JH3-05511/4121/4328/3730/2939/3111/3914/6322/18
JH3-05611/4121/4328/3730/2941/3111/3914/6122/18
JH3-05711/4121/4328/3934/3539/3111/3914/59ندارد
JH3-05811/4121/4328/3934/3539/3211/3914/5922/18
JH3-05911/4522/4728/3934/3537/3311/3914/5922/18
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21A

21A-11

شماره 
انديس

دنده دنده پنجدنده چهاردنده سهدنده دودنده يک
عقب

دنده
ديفرانسيل

دنده 
كيلومتر

شمار

JH3-06011/4121/4328/3934/3539/3111/3914/5922/18
JH3-06111/4121/4328/3934/3539/3111/3914/6122/18
JH3-06211/4121/4328/3934/3539/3111/3914/6122/18
JH3-06311/4121/4328/3934/3539/3211/3914/6122/18
JH3-06411/4121/4328/3934/3539/3211/3914/5922/18
JH3-06511/4121/4328/3934/3539/3211/3914/5922/18
JH3-06611/4121/4328/2934/3539/3111/3914/6322/18
JH3-06711/3722/4128/3734/3539/3211/3914/6322/18
JH3-06811/4121/4328/3934/3539/3214/5914/5922/18
JH3-07111/4121/4328/3730/2939/3111/3914/6322/18
JH3-07211/4121/4328/3734/3539/3211/3914/5922/18
JH3-10511/4121/4328/3931/3437/3311/3914/59ندارد
JH3-10611/4121/4328/3934/3539/3211/3914/63ندارد
JH3-12811/4121/4328/3934/3539/3211/3914/61ندارد
JH3-12911/4121/4328/3931/3437/3311/3915/61ندارد
JH3-13111/4121/4328/3931/3437/3311/3915/58ندارد
JH3-13211/3722/4128/3730/2942/4111/3915/58ندارد
JH3-13711/4121/4328/3931/3437/3311/3914/59ندارد
JH3-14111/3722/4128/3730/2942/4111/3915/58ندارد
JH3-14211/4121/4328/3931/3437/3311/3915/61ندارد
JH3-14311/4121/4328/3931/3437/3311/3915/61ندارد
JH3-14411/4121/4328/3931/3437/3311/3915/61ندارد
JH3-14511/3722/4128/3730/2942/3111/3916/57ندارد
JH3-15011/3722/4128/3730/2942/4111/3915/58ندارد
JH3-15411/4121/4328/3931/3437/3311/3916/61ندارد
JH3-15511/4121/4328/3931/3437/3311/3915/58ندارد
JH3-156
JH3-16011/4122/4128/3730/2942/3111/3914/5922/18
JH3-16611/4121/4328/3730/2942/3111/3914/59ندارد
JH3-16911/4121/4328/3934/3539/3111/3914/59ندارد

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: مشخصات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


21A

1221A-

شماره 
انديس

دندهدنده عقبدنده پنجدنده چهاردنده سهدنده دودنده يک
ديفرانسيل

دنده 
كيلومتر

شمار

 JH3-170 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/63ندارد
 JH3-171 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 11/39 15/61ندارد
 JH3-172 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61ندارد
 JH3-173 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 15/61ندارد
 JH3-174 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 15/68ندارد
 JH3-175 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 11/39 15/68ندارد
JH3-17611/4121/4328/3934/3539/3211/3914/61ندارد
JH3-17711/4121/4328/3931/3437/3311/3915/61ندارد
JH3-17911/4121/4328/3931/3437/3314/5915/68ندارد
JH3-18311/4121/4328/3934/3539/3211/3914/59ندارد
JH3-18411/4121/4328/3934/3539/3211/3915/58ندارد
JH3-18511/4121/4328/3934/3539/3211/3915/58ندارد
JH3-18611/4121/4328/3934/3539/3211/3915/58ندارد
JH3-18711/4121/4328/3934/3539/3211/3915/58ندارد
JH3-18911/3722/4128/3730/2942/3111/3915/56ندارد
JH3-19011/3722/4128/3730/2942/3111/3915/56ندارد
JH3-19311/4121/4328/3730/2942/3111/3916/55ندارد
JH3-19911/4121/4328/3934/3539/3211/3914/59ندارد
JH3-30911/4121/4328/3934/3539/3211/3915/58ندارد
JH3-31211/4121/4328/3730/2942/3111/3916/57ندارد
JH3-31311/4121/4328/3730/2942/3111/3916/57ندارد
JH3-31511/4121/4328/3730/2942/3111/3916/57ندارد
JH3-32111/4121/4328/3934/3539/3111/3914/5922/18

JR5 جعبه دنده معمولی
JR5-00311/3722/4128/3734/3539/3211/3915/61ندارد
JR5-00411/4121/4328/3735/3441/3111/3916/55ندارد
JR5-00811/4121/4328/3931/3437/3311/3915/58ندارد
JR5-01511/4121/4328/3931/3437/3311/3915/58ندارد
JR5-01611/4121/4328/3735/3441/3111/3916/55ندارد
JR5-01711/4121/4328/3931/3437/3311/3915/61ندارد

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: مشخصات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06
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21A

21A-13

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: مشخصات

شماره 
انديس

دندهدنده عقبدنده پنجدنده چهاردنده سهدنده دودنده يک
ديفرانسيل

دنده 
كيلومتر

شمار

 JR5-018 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/61ندارد
 JR5-113 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/57ندارد
 JR5-116 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/5521/19
 JR5-124 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/55ندارد
 JR5-126 11/37 21/41 28/37 35/34 42/31 11/39 15/5821/19
 JR5-144 11/37 21/41 28/37 35/34 42/31 11/39 15/5821/18
 JR5-145 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/5521/19
 JR5-147 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 15/5822/18
 JR5-149 11/41 21/43 28/39 31/34 42/31 11/39 15/5822/18
 JR5-151 11/41 21/43 28/37 35/34 39/31 11/39 14/6322/18
 JR5-152 11/41 21/43 28/37 31/34 39/32 11/39 14/63ندارد
 JR5-156 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 15/58ندارد
 JR5-158 11/41 21/43 28/3734/35 42/31 11/39 15/6122/18
 JR5-165 11/41 21/43 28/3735/34 42/31 11/39 14/6922/18
 JR5-166 11/41 21/43 28/3735/3442/31 11/39 16/5722/18
 JR5-168 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 14/69None
 JR5-169 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 14/7322/18
 JR5-170 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 14/6922/18
 JR5-171 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 14/63ندارد
 JR5-172 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 14/6322/18
JR5-173 11/41 21/43 28/37 35/3439/32 11/39 14/61ندارد
JR5-175 11/41 21/43 28/3734/3539/32 11/3915/56ندارد
JR5-176 11/41 21/43 28/3735/3442/31 11/3915/56ندارد
JR5-183 11/41 21/43 28/3735/3439/32 11/3914/59ندارد
JR5-184 11/41 21/43 28/37 35/3439/32 11/3915/58ندارد
JR5-185 11/41 21/43 28/37 35/3441/31 11/3917/56ندارد
JR5-187 11/41 21/43 28/37 35/3439/32 11/3914/69ندارد
JR5-189 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/3914/59ندارد
JR5-193 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/3917/56ندارد
JR5-301 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/3915/56ندارد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06
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21A

1421A-

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: فهرست و جانمايي قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

شماره 
انديس

دندهدنده عقبدنده پنجدنده چهاردنده سهدنده دودنده يک
ديفرانسيل

دنده 
كيلومتر

شمار

JR5-302 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/3915/69ندارد
JR5-308 11/41 21/43 28/3731/29 45/31 11/3918/57ندارد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


21A

21A-15

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: فهرست و جانمايي قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ،   X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

101388

)1(   روغن برگردان 
)2(   بلبرينگ 

)3(   شفت خروجي 
)4(   دنده يك 

)5(   دنده برنجي 
 )6(   كشويي دنده يك - دو 

)7(   فنر 
)8(   ساچمه غلتکي 

)9(   خار فنري 
)10(   واشر هزارخار 

)11(   دنده دو 

 )12(   دنده سه 
)13(   كشويي دنده سه - چهار 

)14(   دنده چهار 
)15(  واشر قفلي 
)16(   خار فنري 

)17(  بلبرينگ 
)18(   دنده پنج 

 )19( پيچ شفت خروجي 
)20(   بوش راهنما 

   )21(   شفت ورودي 
)22(    خار فنري 

)23(  بلبرينگ 
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21A

1621A-

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: فهرست و جانمايي قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

)24(   واشر قفلي 
)25(   بوش زير دنده 

)26(   دنده پنج 
)27(   دنده برنجي 

)28(    فنر 
)29(  كشويي انتخاب دنده 

)30(   فنر 
)31(   مخروط اصطکاكي 

)32(   دنده برنجي 
)33(   واشر 

)34(   مهره شفت ورودي

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،  X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

JR5 – X79 و ،X38

101389

)1(    روغن برگردان 
)2(    بلبرينگ 

)3(    شفت خروجي 
)4(     دنده يك 

)5(     دنده برنجي 
)6(     فنر 

)7(     كشويي دنده يك - دو
)8(     دنده برنجي

)9(     بوش زير دنده
)10(   دنده دو

)11(    واشر هزارخار 
)12(    بوش زير دنده

)13(    دنده سه 
)14(    دنده برنجي

)15(   كشويي دنده سه - چهار 
)16(    دنده برنجي

)17(    بوش زير دنده 
)18(    دنده چهار 
)19(    واشر تنظيم

)20(    بلبرينگ
)21(    دنده پنج 
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21A

21A-17

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: فهرست و جانمايي قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

)24(   شفت ورودي
)25(   خار فنري
)26(   بلبرينگ

)27(   واشر قفلي
)28(    بوش زير دنده

)29(  دنده پنج
)30(   دنده برنجي

)31(   فنر
)32(   كشويي انتخاب دنده

)33(   فنر
)34(   مخروط اصطکاكي

)35(   دنده برنجي
)36(   واشر

)37(   مهره شفت ورودي

101393

 )38(   كاسه نمد ديفرانسيل
)39(   بلبرينگ

)40(   ديفرانسيل
)41(   دنده كيلومترشمار (در صورتي كه خودرو به آن 

مجهز باشد(
)42(   دنده هرزگرد

)43(   دنده خورشيدي
 )44(   شفت

)45(   فنر نگهدارنده شفت
)46(   پوسته اصطکاكي 

101390

)47(   ميل تعويض دنده
)48(   ضامن تعويض دنده

)49(   ميل ماهك و ماهك دنده عقب
 )50(   ميل ماهك و ماهك دنده پنج

)51(   پين 
)52(   شفت دنده عقب

)53(  ميل ماهك و ماهك دنده سه - دنده چهار
)54(   بوش

)55(   قفل كن شفت
)56(   ميل ماهك و ماهك دنده يك - دنده دو

)57(   ساچمه نگهدارنده 
)58(   پيچ ميل تعويض دنده

)59(   پيچ ميل ماهك دنده عقب
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21A
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جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: فهرست و جانمايي قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

101391

)60(   پوسته جعبه دنده
)61(   درپوش اضافه كردن روغن

)62(    فاصله انداز 
)63(   كانال روغن
)64(   لوله تنفس

)65(   سوئيچ دنده عقب
)66(   اورينگ

)67(   پوسته دنده پنج
)68(   پيچ پوسته جعبه دنده

)69(   پيچ پوسته دنده پنج

101392

)70(   پوسته كالچ
)71(   درپوش تخليه

)72(   آهنربا
)73(   بلبرينگ هيدروليکي كالچ

)74(   پيچ نصب بلبرينگ هيدروليکي كالچ
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21A

21A-19

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: تعمير

تذكرات مهم
به  از هر گونه خطر آسيب رسيدن  اجتناب  به منظور 
سيستم ها، دستورالعمل هاي ايمني، تميزي و توصيه 
از انجام تعميرات به كار گيريد  هاي حرفه اي را قبل 
دنده  معمولي، جعبه  دنده  ، جعبه   21Aبخش )به 
تعميرات،  انجام  براي  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

رجوع كنيد(.
باز كردن

- I مرحله پيش از انجام تعميرات
دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   

معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده : استفاده، رجوع كنيد(.
- II مرحله باز كردن

 قطعات زير را باز كنيد:
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن -نصب مجدد رجوع كنيد(،
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(،
، جعبه دنده   21Aبه بخش( دنده  - شفتهاي جعبه 
نصب   - كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.
- ديفرانسيل )به بخش21A ، جعبه دنده معمولي، 
دیفرانسيل جعبه دنده معمولى : باز كردن - نصب 

مجدد، رجوع كنيد(.
III مرحله انجام تعميرات

 ،  21Aبخش )به  كنيد  باز  را  خروجي  شفت   
جعبه دنده معمولي ، شفت خروجي: جداسازي - 

سوار كردن قطعات، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

جعبه   ،  21Aبخش )به  ديفرانسيل  هاي  بلبرينگ   -
دنده  جعبه  دیفرانسيل  بلبرینگ   ، معمولي  دنده 

معمولي: باز كردن - نصب مجدد، رجوع كنيد(.
- بلبرينگ هاي پوسته جعبه دنده )به بخش بلبرینگ 
پوسته جعبه دنده: باز كردن: - نصب مجدد ، رجوع 

كنيد(،

- بلبرينگ هاي پوسته  كالچ )به بخش21A ، جعبه 
دنده معمولي ، بلبرینگ پوسته كالچ: باز كردن - 

نصب مجدد، رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  تعويض  ميل   -
نصب   - كردن  باز  دنده:  تعویض  ميل   ، معمولي 

مجدد، رجوع كنيد(.
 SURFACE ماده   با  را  شده  باز  قطعات  كليه   
CLEANERتميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(.
 اجزاء زير را بررسي كنيد )به بخش21A ، جعبه 

دنده معمولي: بررسي، رجوع كنيد(.
مخروط  كناري،  هاي  دندانه  ها،  )دندانه  ها  دنده   -

اصطکاكي، لبه داخلي(،
- كشويي هاي انتخاب دنده،

- حلقه هاي هم سرعت كننده،
- بلبرينگ ها.

 قطعات مستهلك يا معيوب را تعويض كنيد.
نصب مجدد

I-مرحله پيش از نصب مجدد
 قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:

- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

- پين ها،
- خارهاي فنري بلبرينگ هاي شفت ورودي و خروجي،

- فنرهاي كشوي ي انتخاب دنده،
آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -

مجهزباشد(.
- آهنربا،

- بوش هاي ميل تعوض دنده،
- خار فنري ديفرانسيل،
- مهره نصب ديفرانسيل.

 II- مرحله نصب مجدد
 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  تعويض  ميل   -
نصب   - كردن  باز  دنده:  تعویض  ميل   ، معمولي 

مجدد، رجوع كنيد(.
- بلبرينگ هاي پوسته  كالچ )به بخش21A ، جعبه 
دنده معمولي ، بلبرینگ پوسته كالچ: باز كردن - 

نصب مجدد، رجوع كنيد(،
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21A

2021A-

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: تعمير

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

- بلبرينگ هاي پوسته جعبه دنده )به بخش بلبرینگ 
پوسته جعبه دنده: باز كردن: - نصب مجدد ، رجوع 

كنيد(،
جعبه   ،  21Aبخش )به  ديفرانسيل  هاي  بلبرينگ   -
دنده  جعبه  دیفرانسيل  بلبرینگ   ، معمولي  دنده 

معمولي: باز كردن - نصب مجدد، رجوع كنيد(.
 شفت خروجي را سوار كنيد به بخش21A ، جعبه 
دنده معمولي ، شفت خروجي: جداسازي - سوار 

كردن قطعات، رجوع كنيد(.

III- مرحله باز كردن
قطعات زیر را مجدداً نصب كنيد:

)به بخش21A ، جعبه دنده معمولي،  - ديفرانسيل 
دیفرانسيل جعبه دنده معمولى : باز كردن - نصب 

مجدد، رجوع كنيد(.
، جعبه دنده   21Aبه بخش( دنده  - شفتهاي جعبه 
نصب   - كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.
يا   شفت ها را در صورت تعويض يکي از شفت ها 
، جعبه دنده   21Aبه بخش( تنظيم كنيد  ها  پوسته 
نصب   - كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   - كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.
بخش  )به  پنج  دنده  ه  كنند  سرعت  هم  و  ها  دنده   -
پنج:  كننده دنده  و مجموعه هم سرعت  ها  دنده 

باز كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن -نصب مجدد رجوع كنيد(،

IV- مرحله پایاني
 جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21A بخش  )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه   

معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


21A

21A-21

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: بررسي  

تذكرات مهم
به  از هر گونه خطر آسيب رسيدن  اجتناب  به منظور 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
از انجام تعميرات به كار گيريد  هاي حرفه اي را قبل 
) به بخش21A ، جعبه دنده معمولي، جعبه دنده 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

- I مرحله پيش از بررسي
جعبه دنده را باز كنيد )به بخش جعبه دنده معمولي: 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
دهيد  قرار  قطعات  نگهدارنده  پايه  روي  را  دنده  جعبه 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.

قطعات زير را باز كنيد:
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،

دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   - كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.

، جعبه دنده   21Aبه بخش( دنده  - شفتهاي جعبه 
نصب   - كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.

شفت خروجي را باز كنيد )به بخش21A ، جعبه دنده 
معمولي، شفت خروجى:  جداسازي - سوار كردن 

قطعات، رجوع كنيد(.

)به  كنيد  تميز  را  نظر  مورد  قطعات  كار  هر  از  قبل 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش
تعميرات،  انجام  براي  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

رجوع كنيد(.

II- مرحله بررسي
1 - مجموعه دنده ها

100413

ظاهر دنده ها را، به خصوص در قسمت هاي پخ دندانه 
و دندانه هاي كناري بررسي كنيد.

بررسي كنيد كه:
دندانه ها )1( نشکسته باشند يا دچار لب پريدگي نشده 

باشند،
لب  دچار  يا  باشند  نشکسته   )2( كناري  هاي  دندانه 

پريدگي و ساييدگي نشده باشند،
برروي مخروط اصطکاكي )3( اثري از خط افتادگي و يا 

تغيير رنگ فلز )لکه هاي آبي( ديده نشود،
لبه داخلي )4( اثري از گير كردن و يا ساييدگي نداشته 

باشد.
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21A

2221A-

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: بررسي

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

2 - كشویي انتخاب دنده

موارد زير را بررسي نماييد:
راحتي  به  كشويي  غالف  داخل  در  كشويي  مغزي   -

حركت مي كند،
- خارهاي )5( در شرايط مناسبي قرار دارند.

3 - دنده برنجي

101896

100414

 )6( كناري  هاي  دندانه  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 
ساييدگي وشکستگي نداشته باشند.

111681

برروي  آنرا  برنجي،  دنده  عملکرد  صحت  بررسي  براي 
آنرا  كه  كنيد  سعي  و  داده  حركت  مخروطي  سطح 
غيراي ن  در  بچرخد.  نبايد  برنجي  دنده   )7( بگردانيد 

صورت، دنده برنجي را تعويض نماييد.
4 - بلبرینگ ها

حاصل  اطمينان   )8( ها  بلبرينگ  صحيح  چرخش  از 
كنيد.

در صورتي كه بلبرينگ غيرعادي بچرخد و يا صدا كند، 
آنرا تعويض نماييد.

III-مرحله پایاني
، جعبه   21Aبخش )به  كنيد  سوار  را  خروجي  شفت 
دنده معمولي، شفت خروجى:  جداسازي - سوار 

كردن قطعات، رجوع كنيد(.
شفت خروجي را تنظيم كنيد )به بخش21A ، جعبه 
رجوع  تنظيم،    : دنده  جعبه  شفت  معمولي،  دنده 

كنيد(.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دنده  ، جعبه   21Aبه بخش( دنده  جعبه  شفتهاي   -
نصب   - كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   - كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.
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21A

21A-23

جعبه دنده معمولي
جعبه دنده معمولي: بررسي

باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -
كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(.

برداريد  قطعات  نگهدارنده  پايه  روي  از  را  دنده  جعبه 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده : استفاده، رجوع كنيد(.
جعبه دنده را نصب كنيد )به بخش جعبه دنده معمولي: 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06
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21A

2421A-

جعبه دنده معمولي
تجهيزات نگهدارنده جعبه دنده: استفاده

تجهيزات مورد نياز

جرثقيل كارگاهي

تذكرات مهم
براي كار كردن درايمني كامل، حتماً از پايه نگهدارنده 

قطعات استفاده كنيد.

I -مرحله آماده سازي براي قرار دادن جعبه دنده 
برروي پایه نگهدارنده قطعات

جعبه دنده را باز كنيد )به بخش جعبه دنده معمولي: 
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

پایه  برروي  دنده  جعبه  دادن  قرار  مرحله   -II
نگهدارنده قطعات

114295
 DESVIL ابزار  برروي  را   )1( نگهدارنده   vصفحه 

پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد.
روي  كارگاهي  جرثقيل  كمك  به  را  دنده  vجعبه 

صفحه نگهدارنده قرار دهيد.
vجعبه دنده را با پيچ و مهره برروي صفحه نگهدارنده 

تثبيت كنيد.

III- مرحله باز كردن جعبه دنده از پایه نگهدارنده 
قطعات

قطعات زير را باز كنيد:
صفحه  برروي  دنده  جعبه  نصب  هاي  مهره  و  -پيچ 

نگهدارنده،

جعبه دنده به كمك جرثقيل كارگاهي،
نگهدارنده  پايه  )Bvi. 1581(از  نگهدارنده  صفحه 

قطعات. 

- IV مرحله پایاني
جعبه دنده را نصب كنيد )به بخش جعبه دنده معمولي: 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06
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21A

21A-25

جعبه دنده معمولي
پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

ابزار مخصوص مورد نياز
عقب                                                         دنده  سوئيچ  مجدد  كردن/نصب  باز  برای  سوكت 

Bvi.1934

  Bvi.1570      .ابزار نصب مكانيزم قفل ميل ماهک

گشتاور محكم كردن
25N.m                         پيچ پوسته جعبه دنده
25N.m سوئيچ دنده عقب                        

تذكرات مهم
به  آسيب رسيدن  گونه خطر  از هر  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد) 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.

باز كردن
I-مرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -
كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،

 II- مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

114741

 قطعات زير را باز كنيد:
- پيچ پوسته جعبه دنده،

- سوئيچ دنده عقب )1( با كمك ابزار 
، )Bvi. 1934(

- پين )2( نگهدارنده شفت دنده عقب )در صورتي 
كه خودرو به آن مجهز باشد(.

 دنده سه را درگير كنيد.
 پوسته جعبه دنده را از محل خود جدا كرده و 

آن را خارج كنيد.
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جعبه دنده معمولي
پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد  

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

نصب مجدد
I-مرحله پيش از نصب مجدد

 SUPER با  را  سطوح تماس واشر پوسته جعبه دنده 
 CLEANING AGENT FOR JOINT
و  قطعات  خودرو:  بخش  )به  كنيد  تميز   FACES

مواد مصرفي براي انجام تعميرات رجوع كنيد(.

توجه
هرگونه  نزنيد،  سوهان  را  آلومينيومي  تماس  سطوح 
تغيير شکل برروي سطوح واشر باعث ايجاد نشتي مي 

شود.

 مواد باقي مانده را با يك كاردک پالستيکي برداريد.
 سطوح واشر را با يك سمباده خاكستري با شماره 

فني 77 01 405 943 پرداخت كنيد.
 SURFACE ماده  با  را  زير  هاي  قسمت   
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(.
- سطح واشر پوسته جعبه دنده و پوسته كالچ،

- پوسته جعبه دنده.

توجه
براي اطمينان از آب بندي مناسب، سطح واشرها بايد 

تميز،
خشك و غير چرب باشد )از به جا گذاشتن اثر انگشت 

خودداري كنيد(.

توجه
مي  بندي  آب  مواد  از  متعارف  از حد  بيش  استفاده 
بستن  هنگام  مواد  اين  زدن  بيرون  به  منجر  تواند 
قطعات شود. تركيب مواد با آب مي تواند باعث افت 

كارآيي برخي قطعات شود.

 قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

-  پين ها،

- پين ها،
و  ورودي  ت  شف  هاي  بلبرينگ  فنري  خارهاي   -

خروجي،
- فنرهاي كشوي ي انتخاب دنده،

آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -
مجهز باشد(.

- آهنربا.
 II- مرحله نصب قطعه مورد نظر

114307

 ساچمه هاي نگهدارنده ميل ماهك هاي دنده يك 
- دو، دنده سه - چهار و دنده پنج را در پوسته جعبه 

دنده قرار دهيد.

114748

هاي  ساچمه  به  مجهز  كه  هايي  دنده  جعبه  براي   
نگهدارنده نيستند، فنرها و ساچمه ها را نصب كنيد.

 )3( )Bvi. 1570(  ابزار  ساچمه ها را به كمك 
نصب كنيد.
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جعبه دنده معمولي
پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد  

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

100406

دنده سه را درگير كنيد.
موقعيت قطعات زير را بررسي كنيد:

-پين هاي راهنما )4( ،
-آهنربا )5(.

114309

از  نوار  يك  دنده  جعبه  پوسته  واشر  سطح  روي   
ماده RESIN ADHESIVE به كار ببريد )به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي انجام تعميرات 

رجوع كنيد(.
انگشتي )6( را به داخل ماهك دنده   در حالي كه 
سه )7( هدايت مي كنيد، پوسته گيربکس را در محل 

خود قرار دهيد.

114743

هاي  ساچمه  به  مجهز  كه  هايي  دنده  جعبه  براي 
نگهدارنده نمي باشند، ساچمه هاي محور دنده پنج را 

جا بزنيد.

114741
 پين نگهدارنده )8( شفت دنده عقب را جا بزنيد 

)در صورتي كه خودرو به آن مجهز باشد(.
 پيچ هاي پوسته جعبه دنده را كمي محکم كنيد.
 براي اطمينان از جا افتادن مناسب بلبرينگ ها، 

شفت ورودي را بچرخانيد.
 پيچ هاي پوسته جعبه دنده را با گشتاور

)25N.m( محکم كنيد.
 )Bvi. 1934( سوئيچ دنده عقب را با كمك ابزار 

نصب كنيد.
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جعبه دنده معمولي
پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد  

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

 )25N.m( گشتاور  با  را  عقب  دنده  سوئيچ   
محکم كنيد.

 III- مرحله پایاني

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش 
دنده ها و مجموعه هم سرعت كننده دنده پنج: 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
- پوسته دنده پنج )به بخش پوسته دنده پنج: باز 

كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(،

 جعبه دنده را از پايه نگهدارنده قطعات باز كنيد 
)به بخش21A ، جعبه دنده معمولي، تجهيزات 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.

رجوع  بخش    )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه   
كنيد(.
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21A

21A-29

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد  

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

تذكرات مهم
به  آسيب رسيدن  گونه خطر  از هر  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد( 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.
باز كردن

I-مرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -
كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.

- II مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و


تذكر:
برای باز كردن و نصب بلبرينگ ها از دستگاه  پرس 

استفاده شود.

تذكر:
يکسان  بلبرينگ  برای هر دو  داده شده  روش شرح 

می باشد.

114288

 خارفنری )1( را جدا كنيد.
با  دنده  جعبه  پوسته  داخل  سمت  به  را  بليرينگ   

كمك ابزار )2( درآوريد. 
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21A

3021A-

جعبه دنده معمولي
 بلبرينگ پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد  

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،  X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

1- بلبرینگ سمت شفت ورودی

101140

 خارفنری )1( را جدا كنيد.
با  دنده  جعبه  پوسته  داخل  سمت  به  را  بليرينگ   

كمك ابزار )3( درآوريد. 

2 -بلبرینگ سمت شفت خروجى

101141

 بلبرينگ شفت خروجي را با استفاده از لوله )4( به 
قطر 55 ميليمتر نصب كنيد

نصب مجدد
- I مرحله پيش از نصب مجدد

 SURFACE ماده  با  را  زير  هاي  قسمت 
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(.
- سطوح اتصال بلبرينگ ها در پوسته جعبع دنده،

- پوسته جعبه دنده،
 قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:

- بلبرينگ های درآورده شده،
- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- پين ها،

- خارهاي فنري بلبرينگ هاي شفت ورودي و خروجي،
- خارهاي فنري بلبرينگ پوسته جعبه دنده ،

آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -
مجهز باشد(،

- آهنربا،

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


21A

21A-31

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد  

 X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

 قطعات زیر را در محل قرار دهید:
- خار فنری جدید را در پوسته آن

- بلیرینگ را در ابزار.
 با استفاده از پرس به ابزار با بلبرینگ ضربه 
امکام را می  این  فنری  به خار  ابزار  بزنید. شکل 
دهد تا در پوسته باز شده و بلبرینگ قرار داده شود.
در  به طور صحیح  فنری  خار  که  کنید  کنترل   

کانال بلبرینگ قرار گرفته باشد. 

 II -مرحله نصب قطعه مورد نظر

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،  X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

JR5 – X79 و ،X38

1- بلبرينگ سمت شفت ورودی

 خار فنری جديد را نصب كنيد.
 بلبرينگ را با استفاده از ابزار نصب كنيد.

2 -بلبرینگ سمت شفت خروجى

101139

 بلبرينگ شفت خروجي را با استفاده از لوله )5( به 
قطر 60 ميليمتر نصب كنيد.

 III- مرحله پایاني

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز   : دنده  جعبه  معمولي،:پوسته 

مجدد رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(،

كنيد  باز  قطعات  نگهدارنده  پايه  از  را  دنده  جعبه   
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.

بخش جعبه دنده  )به  كنيد  نصب  را  دنده   جعبه 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
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21A

3221A-

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

ابزار مخصوص مورد نياز
Bvi. 949                         ابزار براي باز كردن - نصب

مجدد پين هاي ميل ماهک ها.

تذكرات مهم
به  آسيب رسيدن  گونه خطر  از هر  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
انجام تعميرات به كار گيريد  از  هاي حرفه اي را قبل 
دنده  معمولي، جعبه  دنده  ، جعبه   21Aبخش )به 
تعميرات،رجوع  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.
باز كردن

I-مرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

- پوسته دنده پنج )به بخش پوسته دنده پنج: باز 
كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و
 واشر قفلي را باز كنيد.

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،  X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – و ،JR5 – X95 و ،JR5 – X90 يا  JA5

 JR5 – X79 و ،X38

 قطعات زير را باز كنيد:
- بلبرينگ هاي مخروطي،

- واشر تنظيم.

 II- مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
1 - جعبه دنده با دیفرانسيل بسته

101131

 دنده چهار )1( را باز كنيد.
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21A

21A-33

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

101130

 مجموعه  "ميل تعويض دنده و ماهك و ميل ماهك"  
كشيدن  باال  آرامي  به  با  را   )2( چهار  دنده  سه-  دنده 

شفت ورودي باز كنيد.

101129

 شفت ورودي )3( را باز كنيد.

101128

 شفت خروجي )4( را باز كنيد.

101127

 قطعات زير را باز كنيد:
- ميل ماهك و ماهك دنده يك - دنده دو )5(،

- ميل ماهك دنده پنج 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06
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21A

3421A-

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

101126

 پين هاي مجموعه دنده عقب را خارج نماييد.
 قطعات زير را باز كنيد:
- مجموعه دنده عقب)7( ،

- ديفرانسيل )8(.

2 - جعبه دنده با دیفرانسيل باز

114739

 شفت دنده عقب ) 9( را در جهت پيکان بچرخانيد.
 شفت دنده پنج ) 10 ( را باز كنيد.

114738

 شفت ورودي )11( را كمي بيرون بکشيد.
 شفت دنده عقب )12( را باز كنيد.

114730

قطعات زير را باز كنيد:
- پين ماهك"دنده سه و چهار" با ابزار )13(

، )Bvi. 949(
- مجموعه ميل ماهك و ماهك "دنده سه و چهار"  )14(.
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21A

21A-35

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114744
 همزمان مجموعه "شفت ورودي - شفت خروجي - 

ماهك دنده يك و دو" )15( را باز كنيد.  

114727

  نصب مجدد
I -مرحله پيش از نصب مجدد

 SURFACE ماده  با  را  زير  هاي  قسمت 
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(.
- شفت ها،

- سطوح اتصال شفت ها،
- پوسته جعبه دنده.

 قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

- پين ها،
و  ورودي  ت  شف  هاي  بلبرينگ  فنري  خارهاي   -

خروجي،
آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -

مجهز باشد(.
- آهنربا.

- فنرهاي كشويي انتخاب دنده
II- مرحله نصب قطعه مورد نظر 

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،  X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

شفت ها را در صورت تعويض يکي از شفت ها يا پوسته 
ها تنظيم كنيد )به بخش 21A ، جعبه دنده معمولي، 

شفت جعبه دنده : تنظيم رجوع  كنيد( .
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21A

3621A-

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

101132

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
-  ديفرانسيل  )17(  ،

- شفت خروجي به همراه ماهك "دنده يك – دو" 
.)18(

1 - جعبه دنده با دیفرانسيل بسته

101134

114308

 پين هاي قفل كننده )21( را نصب كنيد.

101135

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- ميل ماهك دنده پنج )22( ،

- مجموعه"ميل ماهك و ماهك"دنده سه / چهار )23( ،
-  شفت دنده عقب را براي قرار گرفتن ماهك دنده پنج 

در فرورفتگي شفت دنده عقب ) 24 ( بچرخانيد.
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21A

21A-37

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114289

 پين شفت دنده عقب ) 25 ( را نصب كنيد.

101136

 دنده سه را درگير كنيد.
 قطعات زير را جا بيندازيد:

- فنرها )26( ،
- غلتك ها )27(.

101131

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- دنده چهار )28( به همراه مجموعه هم سرعت كننده 

آن،
- واشر تنظيم،

- بلبرينگ شفت خروجي.
2 - جعبه دنده با دیفرانسيل باز

114744

 شفت ورودي )29( شفت خروجي )30( را به همراه 
ماهك دنده يك و دو )31( هم زمان نصب كنيد.
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21A

3821A-

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114308

پين هاي قفل كننده ) 32 ( را نصب كنيد.

114730

 شفت هاي ورودي و خروجي را كمي به طرف باال 
كشيده و سپس ماهك دنده سه - چهار را در محل خود 

نصب كنيد.
 )Bvi. 949(  )33( پين هاي ماهك را توسط ابزار 

نصب كنيد.

114740

 با بلند كردن شفت ورودي، شفت دنده عقب) 34 ( 
را درمحل خود قرار دهيد.

114745

 اطمينان حاصل نماييد كه قطعات زير در محل خود 
قرار گرفته اند:

- پين هاي راهنما )35(،
- آهن ربا )36(.
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21A

21A-39

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

III - مرحله نهایى

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

 واشر قفلي را نصب كنيد.

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،  X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- واشر تنظيم،

- بلبرينگ هاي مخروطي 

 قطعات زير را مجددا نصب كنيد:
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

 جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


21A

4021A-

جعبه دنده معمولي
شفت خروجي: جداسازي - سوار كردن قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

تذكرات مهم
به  آسيب رسيدن  گونه خطر  از هر  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد( 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.

باز كردن قطعات
I-مرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه 
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.

 قطعات زير را باز كنيد:
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  -پوسته 

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،

، جعبه دنده   21Aبه بخش( دنده  پوسته جعبه   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.

، جعبه دنده   21Aبه بخش( دنده  - شفتهاي جعبه 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.

- II مرحله جداسازي شفت خروجي

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

114310

 شفت خروجي را به كمك گيره ميز كاري كه مجهز 
به الستيك محافظ باشد، نگه داريد.

 قطعات زير را باز كنيد:
- دنده چهار )1(،

- كشويي انتخاب دنده سه و چهار )2(.
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21A

21A-41

جعبه دنده معمولي
شفت خروجي: جداسازي - سوار كردن قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114315

 قطعات زير را باز كنيد:
- خار فنري )3( به كمك انبر و خار بازكن،

- واشر هزارخار )4(.

114314

 قطعات زير را باز كنيد:
- دنده سه )5( ،

- واشر هزارخار )6(.

114313

 قطعات زير را باز كنيد:
- خار فنري )7( به كمك انبر و خار بازكن،

- واشر هزارخار )8(.

114312

 قطعات زير را باز كنيد:
- دنده دو )9( ،

- واشر هزارخار )10(

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


21A

4221A-

جعبه دنده معمولي
شفت خروجي: جداسازي - سوار كردن قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114311

قطعات زير را باز كنيد:
خار فنري)11(  ، 

كشويي انتخاب دنده يك و دو )12( ،
دنده يك )13( .

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،  X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

با فشار   بوش هاي زير دنده هاي دو، سه و چهار، 
كردن،  باز  بار  هر  از  ها پس  بوش  اين  اند.  نصب شده 

هنگام نصب مجدد بايد تعويض شوند

114342

 قطعات زير را باز كنيد:
- بلبرينگ،

- واشر تنظيم،
- دنده چهار،

- كشويي انتخاب دنده سه و چهار،
- مجموعه "بوش، دنده سه و غالف كشويي" با استفاده 
از ابزار خارج كننده و يك پرس و با بلند كردن آن از 

قسمت زير دندانه هاي كناري دنده سه )14( 
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21A

21A-43

جعبه دنده معمولي
شفت خروجي: جداسازي - سوار كردن قطعات

114343

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

مجموعه "بوش، دنده يك و دو - غالف كشويي - مغزي 
كشويي" را با استفاده از ابزار خارج كننده و يك پرس 
و با بلند كردن آن از قسمت زير دنده يك ) 15 ( خارج 

نماييد.

نصب مجدد قطعات
I- مرحله پيش از نصب قطعات

 SURFACE ماده  با  را  زير  هاي  قسمت 
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(:
- شفت ها،

- سطوح اتصال شفت ها،
- پوسته جعبه دنده.

 قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

- پين ها،
و  ورودي  ت  شف  هاي  بلبرينگ  فنري  خارهاي   -

خروجي،
- فنرهاي كشوي ي انتخاب دنده،

آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -
مجهز باشد(،

- آهنربا،

 JR5 و ،JR5 – X61 و ،JR5 – X44 و ،X35 -
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

 بوش هاي زير دنده ها را حتماً تعويض كنيد.

 كليه قطعات را بررسي كنيد )به بخش21A ، جعبه 
دنده معمولي، جعبه دنده معمولي : بررسى ، رجوع 

كنيد(.

- II مرحله سوار كردن شفت خروجي

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و
 شفت خروجي را به كمك گيره ميز كاري كه مجهز 

به الستيك
محافظ باشد، نگه داريد.

100410

 قطعات هم سرعت كننده ها را روغن كاري كنيد.
تذكر:

دو  هاي  برنجي  دنده  شيارهاي  تا  نماييد  دقت 
مخروطه در موقعيت صحيح قرار گيرند.
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21A

4421A-

جعبه دنده معمولي
شفت خروجي: جداسازي - سوار كردن قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114311

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- دنده يك )16(،

- كشويي انتخاب دنده يك و دو )17(،
- خار فنري )18(.

114312

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- واشر هزارخار )19(،

- دنده دو )20(.

114313

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- واشر هزارخار )21( به كمك انبر و خار باز كن،

- خار فنري  )22(.

114314

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- واشر هزارخار )23( ،

- دنده سه . )24(
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21A

21A-45

جعبه دنده معمولي
شفت خروجي: جداسازي - سوار كردن قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114315

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- واشر هزارخار )25( به كمك انبر و خار باز كن،

- خار فنري )26(.

114310

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- كشويي انتخاب دنده سه و چهار )27( ،

- دنده چهار )28(.

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

با  از يك صفحه حرارتي  مجدد،  براي سوار كردن   
يك دماي كاري برابر با  150درجه  سانتيگراد استفاده 

كنيد. 

114344

 بوش هاي جديد را برروي صفحه حرارتي قرار دهيد.
برروي صفحه  15 دقيقه،  براي  تقريباً  را  ها  بوش   

حرارتي در درجه 150 درجه سانتيگراد، گرم كنيد.
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21A

4621A-

جعبه دنده معمولي
شفت خروجي: جداسازي - سوار كردن قطعات

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

100410

 قطعات هم سرعت كننده ها را روغن كاري كنيد.
تذكر:

دقت نماييد تا شيارهاي دنده برنجي هاي دو مخروطه 
درموقعيت صحيح قرار گيرند.

 اجزاء زير را به ترتيب نصب كنيد:
- دنده هرز يك با قطعات هم سرعت كننده آن،

- كشويي انتخاب دنده يك و دو به گونه اي كه با دندانه 
هاي قطعه هم سرعت كننده هم راستا باشد،

- بوش زير دنده هرز دو به كمك يك لوله با قطر داخلي 
33 ميليمتر تا نشستن آن برروي كشويي،

- دنده هرز دو،
- واشر هزارخار بين دنده هاي دو و سه،

- بوش زير دنده هرز سه به كمك يك لوله با قطر داخلي 
33 ميليمتر تا نشستن آن برروي واشر هزارخار،

- دنده هرز سه،
- كشويي انتخاب دنده يك و دو به گونه اي كه با دندانه 

هاي قطعه هم سرعت كننده هم راستا باشد،
قطر  با  لوله  به كمك يك  دنده هرز چهار  زير  بوش   -

داخلي 33 ميليمتر تا نشستن آن برروي كشويي،
- دنده هرز چهار،

-  واشر تنظيم،
- بلبرينگ.

 ،  21A بخش  )به  كنيد  تنظيم  را   شفت خروجي 
تنظيم،  دنده:  جعبه  شفت  معمولي،  دنده   جعبه 

رجوع كنيد(.

III - مرحله نهایي

 قطعات زير را مجددا نصب كنيد:
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  شفت   
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب- مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

 جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه   

معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
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21A

21A-47

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: تنظيم

 JR5 و ،JR5 – X84 يا JA5 و ،JR5– X77 و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،JR5 – X65 و ،JR5 – X61 و ،JR5 – X44 و ،X35
JR5 – X79 و ،JR5 – X38 و ،JR5 – X95 و ،JR5 – X90 يا JA5 و ،– X85

ابزار مخصوص مورد نياز
اندازه  ساعت  مغناطيسي  پايه   براي  نگهدارنده  فلزي  صفحه 

گيري و  آچارهاي با اندازه استاندارد  0.6 و  1.6  
     Bvi. 1161                                                    
صفحه نگهدارنده براي تنظيم خالصي شفت هاي ورودي و 

Bvi. 1527                                          .خروجي

تذكرات مهم
به  آسيب رسيدن  گونه خطر  از هر  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد) 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.
I-مرحله پيش از تنظيم

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -
كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
، جعبه دنده   21Aبه بخش( دنده  - شفتهاي جعبه 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
 ،  21Aبخش )به  كنيد  پياده  را  خروجي  شفت   
 - جعبه دنده معمولي، شفت خروجي: جداسازي 

سوار كردن قطعات، رجوع كنيد(.
 SURFACE ماده  با  را  زير  هاي  قسمت 
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(.
- شفت ها،

- سطوح اتصال شفت ها،
- پوسته جعبه دنده.

II- مرحله تنظيم

شفت  مخروطي  هاي  بلبرينگ  بار  پيش  تنظيم   -  1
خروجي


تذكر:
يا  و  ها  پوسته  تعويض  از  پس  فقط  را  تنظيم  اين 

شفت خروجي انجام دهيد.

 فقط شفت خروجي را همراه با بلبرينگ هاي آن و 
)Bvi. 1161( واشر تنظيم پيش بار ابزار

 با اندازه 1.60 ميلي متر )قطر بزرگ بيروني( داخل 
پوسته كالچ قرار دهيد.

 پوسته جعبه دنده را در محل خود قرار دهيد.
 پيچ هاي پوسته جعبه دنده را نصب كنيد.

 پيچ هاي پوسته جعبه دنده با گشتاور تعيين شده 
معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  كنيد  محکم 
پوسته جعبه دنده: بازكردن - نصب مجدد، رجوع 

كنيد(.

114316

 قطعات زير را نصب كنيد:
.)1527Bvi( )1( صفحه نگهدارنده -

- پيچ )2(.
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21A

4821A-

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: تنظيم

 JR5 و ،JR5 – X84 يا JA5 و ،JR5– X77 و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،JR5 – X65 و ،JR5 – X61 و ،JR5 – X44 و ،X35
 JR5 – X79 و ،JR5 – X38 و ،JR5 – X95 و ،JR5 – X90 يا JA5 و ،– X85

114325

 پايه نگهدارنده ابزار )Bvi. 1161( را كه با دو پيچ 
تثبيت شده است، نصب كنيد و ساعت اندازه گيري )3( 

نصب نماييد.
 شفت خروجي را چند دور بچرخانيد تا بلبرينگ ها 

در محل نصب خود قرار گيرند.
 عقربه ساعت اندازه گيري را در موقعيت صفر تنظيم 

نماييد.
 شفت خروجي را با اهرم كردن دو پيچ گوشتي به 

طرف باال )4(بکشيد.
اندازه گيري را   مقدار نشان داده شده روي ساعت 

بخوانيد.
 اين عمليات را سه بار تکرار نماييد.

ميانگين مقادير خوانده شده را محاسبه نماييد.
بار  پيش  تنظيم  واشر  براي  ضخامت  محاسبه 

بلبرینگ ها

 + تنظيم  پيش  واشر  مقدار   + شده  توصيه  مقدار   
مقدار ميانگين خوانده شده برروي ساعت اندازه گيري = 

مقدار ضخامت واشر تنظيم پيش بار
مثال )مقدار به ميليمتر( 0.26 + 1.60 + 0.49 = 2.35: 

تذكر:
 2.15 هاي  ضخامت  با  تنظيم  واشر  مجموعه  يك 
ميليمتر تا2.43 ميليمتر و درجه بندي 0.04 ميلي 

متر به عنوان قطعه يدكي قابل تهيه مي باشد.

2 - تنظيم پيش بار بلبرینگ هاي مخروطي شفت 
ورودي


تذكر:
اين تنظيم را فقط پس از تعويض پوسته ها و يا شفت 

خروجي انجام دهيد.

 فقط شفت ورودي را همراه با بلبرينگ هاي آن و 
 0.62 اندازه  با   )Bvi. 1161( بار  تنظيم  پيش  واشر 
قرار  بيروني( داخل پوسته كالچ  بزرگ  )قطر  ميليمتر 

دهيد.
 پوسته جعبه دنده را در محل خود قرار دهيد.

 پيچ هاي پوسته جعبه دنده را نصب كنيد.
با گشتاور تعيين شده  پيچ هاي پوسته جعبه دنده 
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  كنيد  كنيد  محکم 
نصب   - بازكردن  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد، رجوع كنيد(.

114728

 قطعات زير را نصب كنيد:
، )Bvi. 1527( )5( صفحه نگهدارنده -

- واشر قفلي )6(،
- بوش زير دنده )7( ،

- مهره )8( كاماًل سفت شده.
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21A

21A-49

جعبه دنده معمولي
شفت جعبه دنده: تنظيم

 JR5 و ،JR5 – X84 يا JA5 و ،JR5– X77 و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،JR5 – X65 و ،JR5 – X61 و ،JR5 – X44 و ،X35
 JR5 – X79 و ،JR5 – X38 و ،JR5 – X95 و ،JR5 – X90 يا JA5 و ،– X85

114729

 پايه نگهدارنده ابزار )Bvi. 1161( را كه با دو پيچ 
تثبيت شده است، نصب كنيد و ساعت اندازه گيري )9( 

نصب نماييد.
 شفت ورودي را چند دور بچرخانيد تا بلبرينگ ها 

در محل نصب خود قرار گيرند.
 عقربه ساعت اندازه گيري را در موقعيت صفر تنظيم 

نماييد.
به  پيچ گوشتي  اهرم كردن دو  با  را   شفت ورودي 

طرف باال)4(  بکشيد.
اندازه گيري را   مقدار نشان داده شده روي ساعت 

بخوانيد.
 اين عمليات را سه بار تکرار نماييد.

 ميانگين مقادير خوانده شده را محاسبه نماييد.

بار  پيش  تنظيم  واشر  براي  ضخامت  محاسبه 
بلبرینگ ها

 + تنظيم  پيش  واشر  مقدار   + شده  توصيه  مقدار   
مقدار ميانگين خوانده شده برروي ساعت اندازه گيري 

= مقدار ضخامت واشر تنظيم پيش بار.

مثال )مقدار به ميليمتر( 0 + 0.62 + 0.48 = 1.10
تذكر:

يك مجموعه واشر تنظيم با ضخامت هاي 0.86 ميليمتر 
تا1.30 ميليمتر و درجه بندي 0.04 ميلي متر به عنوان 

قطعه يدكي قابل تهيه مي باشد.

III-مرحله نهایي

 شفت خروجي را سوار كنيد )به بخش21A ، جعبه 
سوار   - جداسازي  معمولي، شفت خروجي:  دنده 

كردن قطعات، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را مجددا نصب كنيد:

، جعبه دنده   21A بخش  )به  دنده   شفت جعبه 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه   ،  21A بخش  )به  دنده  جعبه  -پوسته 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب-مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  -پوسته 

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21A بخش  )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه 

معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 0 + 0.62 + 0.48 = 1.10
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21A

5021A-

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Bvi. 1601         .ابزار نصب كاسه نمد شفت ورودي

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

تذكرات مهم
به  از هر گونه خطر آسيب رسيدن  اجتناب  به منظور 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد( 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.

باز كردن قطعات
I-مرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21A بخش  )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.

 قطعات زير را باز كنيد:
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصبمجدد رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21A بخش  )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
جعبه دنده   ،  21Aبه بخش( دنده  - شفتهاي جعبه 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
جعبه دنده معمولي،   ،  21Aديفرانسيل )به بخش -
دیفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن – نصب 

مجدد ، رجوع كنيد(.

II- مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

1 - بلبرینگ شفت خروجي

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

101137

در  كه  را  پالستيکي  خالي  تو  لوله  انتهايي  قسمت   
وسط بلبرينگ قرار گرفته است، ببريد.

برروي پوسته كالچ  را كه  بلبرينگ شفت خروجي   
قرار گرفته است، به وسيله چکش لغزشي )1( با قطر 40 

ميلي متر خارج كنيد.
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21A

21A-51

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

101137

در  كه  را  پالستيکي  خالي  تو  لوله  انتهايي  قسمت   
وسط بلبرينگ قرار گرفته است، ببريد.

 پوسته بلبرينگ شفت خروجي را كه برروي پوسته 
كالچ قرار گرفته است، با استفاده از چکش لغزشي )2( 

خارج كنيد.

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

2 - باز كردن بلبرینگ شفت ورودي

114302
لوله  و  استفاده پرس  با  را  بلبرينگ شفت خروجي   

)3( به قطر 38 ميليمتر خارج كنيد.
نصب مجدد

- I مرحله پيش از نصب مجدد
 SURFACE ماده  با  زيررا  هاي  قسمت   
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(.
- شفت ها،

- سطوح اتصال شفت ها،
- ديفرانسيل،

- پوسته جعبه دنده،
- پوسته ديفرانسيل.

- قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

- پين ها،
و  ورودي  ت  شف  هاي  بلبرينگ  فنري  خارهاي   -

خروجي،
- فنرهاي كشوي ي انتخاب دنده،

آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -
مجهز باشد(،

- آهنربا،
- خار فنري ديفرانسيل،
- مهره نصب ديفرانسيل.
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21A

5221A-

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

II- مرحله نصب قطعه مورد نظر
1 - بلبرینگ شفت خروجي

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

114301

 يك روغن برگردان نو نصب نماييد.
 هنگام نصب مجدد بلبرينگ شفت خروجي، سطح 

آن بايد با سطح داخلي پوسته كالچ هم سطح شود.
 بلبرينگ شفت خروجي را با استفاده از سمبه )4( 

پرچ كنيد.

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

101138

 يك روغن برگردان نو نصب نماييد.
 بلبرينگ شفت خروجي را با استفاده از لوله )5( به 

قطر 55 ميليمتر نصب كنيد.
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21A

21A-53

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

2 - نصب مجدد بلبرینگ شفت ورودي

114303

III-مرحله نهایي

 قطعات زير را مجددا نصب كنيد:
)به بخش21A ، جعبه دنده معمولي،  - ديفرانسيل 
دیفرانسيل جعبه دنده معمولى : باز كردن – نصب 

مجدد ، رجوع كنيد(.
جعبه دنده   ،  21Aبه بخش( دنده  - شفتهای جعبه 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب- مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

 جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه   

معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
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21A

5421A-

جعبه دنده معمولي
ميل تعويض دنده جعبه دنده معمولي: بازكردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

گشتاور محكم كردن
21N.m پيچ ميل تعويض دنده               

تذكرات مهم
به  از هر گونه خطر آسيب رسيدن  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد( 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.

114305

باز كردن قطعات
I-مرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21A بخش  )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -
كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

بخش  )به  پنج  دنده  كننده  سرعت  هم  و  ها  دنده   -
پنج:  كننده دنده  و مجموعه هم سرعت  ها  دنده 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
، جعبه دنده   21Aبه بخش( دنده  - شفتهاي جعبه 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
، جعبه دنده معمولي،   21Aبه بخش( - ديفرانسيل 
دیفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن – نصب 

مجدد ، رجوع كنيد(.

 II- مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

 پين انگشتي ميل تعويض دنده )1( را خارج نماييد.

114306

 قطعات زير را باز كنيد:
- پيچ هاي )2( مجموعه ميل تعويض دنده،

- مجموعه ميل تعويض دنده.
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21A

21A-55

جعبه دنده معمولي
ميل تعويض دنده جعبه دنده معمولي: بازكردن - نصب مجدد 

100400

 بوش هاي ميل تعويض دنده را با استفاده از چکش 
لغزشي )3(خارج كنيد.

نصب مجدد
I- مرحله پيش از نصب مجدد

 SURFACE ماده  با  را  زير  هاي  قسمت   
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(:
- سطوح بوش هاي ميل تعويض دنده در پوسته،

- شفت ها،
- سطوح اتصال شفت ها،

- ديفرانسيل،
- پوسته جعبه دنده،
- پوسته ديفرانسيل.

 قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
- بوش هاي ميل تعويض دنده،

- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

- پين ها،
- خارهاي فنري بلبرينگ هاي شفت ورودي و خروجي،

- فنرهاي كشويي انتخاب دنده،
آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -

مجهزباشد(.

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

- آهنربا،
- خار فنري ديفرانسيل،
- مهره نصب ديفرانسيل.

 II- مرحله نصب قطعه مورد نظر

100401

 بوش هاي ميل تعويض دنده را با استفاده از لوله )4( 
با قطر  14.5ميليمتر به طور كامل نصب كنيد.

100407

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- مجموعه ميل تعويض دنده مجهز به اورينگ نو )5( ،

- پيچ هاي مجموعه ميل تعويض دنده.
 پيچ هاي مجموعه ميل تعويض دنده را با گشتاور 

)21N.m( محکم كنيد.
پين انگشتي تعويض دنده را نصب كنيد.
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21A

5621A-

جعبه دنده معمولي
ميل تعويض دنده جعبه دنده معمولي: بازكردن - نصب مجدد 

III-مرحله نهایي

 قطعات زير را مجددا نصب كنيد:
جعبه دنده معمولي،   ،  21Aديفرانسيل )به بخش -
دیفرانسيل جعبه دنده معمولى : باز كردن – نصب 

مجدد ، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  -شفتهای 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  -پوسته 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
-دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

 جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06
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21A-57

جعبه دنده معمولي
شفت دنده عقب: باز كردن - نصب مجدد 
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تذكرات مهم
به  آسيب رسيدن  گونه خطر  از هر  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد( 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.
باز كردن قطعات

- Iمرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -
كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و
- واشر قفلي را باز كنيد.

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38
 قطعات زير را باز كنيد:
- بلبرينگ هاي مخروطي،

- واشر تنظيم

 II-مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

1 - جعبه دنده با دیفرانسيل بسته

101131

- دنده چهار )1( را باز كنيد.

101130

- مجموعه "ميل تعويض دنده و ماهك و ميل ماهك" 
كشيدن  باال  آرامي  به  با  را   )2( چهار  دنده  سه-  دنده 

شفت ورودي باز كنيد.
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21A

5821A-

جعبه دنده معمولي
شفت دنده عقب: باز كردن - نصب مجدد

101129

- شفت ورودي )3( را باز كنيد.

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

101128

- شفت خروجي )4( را باز كنيد.

101127

- قطعات زير را باز كنيد:
- ميل ماهك و ماهك دنده يك - دنده دو )5(،

- ميل ماهك دنده پنج )6(.

101126

 پين هاي مجموعه دنده عقب را خارج نماييد.
 مجموعه دنده عقب )7( را باز كنيد.
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جعبه دنده معمولي
شفت دنده عقب: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114739

 شفت دنده عقب )8( را در جهت پيکان بچرخانيد.
ميل ماهك دنده پنج )9( را باز كنيد.

2 - جعبه دنده با دیفرانسيل باز

114738

 شفت ورودي )10( را كمي بيرون بکشيد.
 شفت دنده عقب )11( را باز كنيد.

نصب مجدد
I- مرحله پيش از نصب مجدد

 SURFACE ماده  با  را  زير  هاي  قسمت   
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و 

مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(:
- شفت ها،

- سطوح اتصال شفت ها،
- پوسته جعبه دنده.

 قطعاتي كه بايد به طور منظم تعويض شوند:
- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

- پين ها،
و  ورودي  ت  شف  هاي  بلبرينگ  فنري  خارهاي   -

خروجي،
- فنرهاي كشوي ي انتخاب دنده،

آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -
مجهز باشد(.

- آهنربا.

II- مرحله نصب قطعه مورد نظر
1 - جعبه دنده با دیفرانسيل بسته

101132

شفت خروجي را به همراه ماهك "دنده يك - دو" 
)12( نصب كنيد.
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جعبه دنده معمولي
شفت دنده عقب: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

101134

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- شفت ورودي )13( ،

- مجموعه دنده عقب. )14(

114308

 پين هاي قفل كننده )15( را نصب كنيد.

101135

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- ميل ماهك دنده پنج )16(

- مجموعه "ميل ماهك و ماهك" دنده سه / چهار)17( ،
- شفت دنده عقب را براي قرار گرفتن ماهك دنده پنج 

در فرورفتگي شفت دنده عقب )18( بچرخانيد.

114289

 پين شفت دنده عقب )19( را نصب كنيد.
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جعبه دنده معمولي
شفت دنده عقب: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

101136

 دنده سه را درگير كنيد.
 قطعات زير را جا بيندازيد:

- فنرها)20( ، 
- غلتك ها )21(.

101131

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- دنده چهار )22( به همراه مجموعه هم سرعت كننده 

آن،
- واشر تنظيم،

- بلبرينگ شفت خروجي.

2 - جعبه دنده با دیفرانسيل باز

114740

 با بلند كردن شفت ورودي، شفت دنده عقب)23(  
را درمحل خود قرار دهيد.

114745

 اطمينان حاصل نماييد كه قطعات زير در محل خود 
قرار گرفته اند:

- پين هاي راهنما )25( ،
- آهنربا)26(  .
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جعبه دنده معمولي
شفت دنده عقب: باز كردن - نصب مجدد
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III-مرحله پایاني

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

- واشر قفلي را نصب كنيد.

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

 قطعات زير را مجددا تصب كنيد:
- واشر تنظيم،

- بلبرينگ هاي مخروطي.

-  قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،
 جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه   

معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
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جعبه دنده معمولي
ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1057              .ابزار ثابت نگه داشتن ديفرانسيل

ابزار نصب خار فنري برروي دنده خورشيدي.
 Bvi.946                                                        

گشتاور محكم كردن 
        20N.m    )مهره نصب ديفرانسيل )محکم كردن اوليه
130N.m                      مهره نصب ديفرانسيل

تذكرات مهم
به  آسيب رسيدن  گونه خطر  از هر  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد( 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  ،جعبه   21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.

باز كردن 
I-مرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -
كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
- شفت هاي جعبه دنده )به بخش21A ، جعبه دنده 
معمولي، شفت جعبه دنده: باز كردن – نصب مجدد 

، رجوع كنيد(.

II- مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

1 – نوع JH جعبه دنده با دیفرانسيل باز

114747

تذكر:
به منظور برداشتن فشار از روي خار فنري و پوسته، 

الزم است از دستگاه پرس استفاده شود.



 مراحل زير را انجام دهيد:
- برروي صفحه پرس يك قطعه چوبي يا الستيکي قرار 

دهيد،
يا  چوبي  قطعه  روي  را  ديفرانسيل  كرانويل  سمت   -

الستيکي قرار دهيد.
با  متناسب  بيروني  قطر  با  لوله  يك  از  استفاده  با   
پوسته خارجي ديفرانسيل و ايجاد فشار توسط دستگاه 

پرس در محل )1( خار فنري را آزاد كنيد.
 قطعات زير را باز كنيد:

- خار فنري )2( با استفاده از خار بازكن،
- ديفرانسيل با فشار دادن دنده خورشيدي )3(
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جعبه دنده معمولي
ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114761

 )Bvi. 1057( )4(ابزار كمك  به  را  ديفرانسيل   
تثبيت كنيد.

2 – نوع JR جعبه دنده با دیفرانسيل باز

114746

 قطعات زير را باز كنيد:
- مهره نصب ديفرانسيل،

- ديفرانسيل با تکيه بر دنده خورشيدي به عنوان پايه.

نصب مجدد
- I مرحله پيش از نصب مجدد

 SURFACE ماده  با  را  زير  هاي  قسمت 
CLEANER تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات 

و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(:
- شفت ها،

- سطوح اتصال شفت ها،
- ديفرانسيل،

- پوسته جعبه دنده،
- پوسته ديفرانسيل.

 قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

- پين ها،
و  ورودي  ت  شف  هاي  بلبرينگ  فنري  خارهاي   -

خروجي،
- فنرهاي كشوي ي انتخاب دنده،

آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -
مجهز باشد(.

- آهنربا،
- خار فنري ديفرانسيل،
- مهره نصب ديفرانسيل.
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21A

21A-65

جعبه دنده معمولي
ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد 

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

II- مرحله نصب قطعه مورد نظر
1 – نوع JH جعبه دنده با دیفرانسيل باز

114756


تذكر:
پرس  دستگاه  از  است  الزم  فنري  خار  نصب  براي 

استفاده شود.

 مراحل زير را انجام دهيد:
يا  چوبي  قطعه  روي  را  ديفرانسيل  كرانويل  سمت   -

الستيکي قرار دهيد.
- پوسته جعبه دنده را روي ديفرانسيل قرار دهيد.
 خار فنري )5( را روي قسمت جلوي )6( ابزار

  )Bvi. 946( )7( قرار دهيد.
 ابزار  )Bvi. 946( )7( و قسمت جلوی )6(  آن را 

روي محور خروجی ديفرانسيل قرار دهيد.
 مجموعه را با پرس فشار دهيد تا خار فنري در جاي 

خود قرارگيرد.

114746

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- ديفرانسيل در پوسته،

- بلربينگ)كمي روغن كاري شده(.
 واشر تنظيم پيش بار را در محل خود قرار دهيد.

 از مهره ديفرانسيل نو استفاده كنيد.
 )20N.m(  مهره نصب دیفرانسيل را با گشتاور 

محکم كنيد
 چندين دور ديفرانسيل را بچرخانيد تا بلبرينگ ها 

در محل خود قرار گيرند.
 ابزار)Bvi. 1057( را مجدداً نصب كنيد.

 )130N.m(  مهره نصب دیفرانسيل را با گشتاور 
محکم كنيد

دور  چندين  و  كنيد  باز  را   )Bvi. 1057(ابزار  
ديفرانسيل را بچرخانيد

2 – نوع JR جعبه دنده با دیفرانسيل باز
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21A

6621A-

جعبه دنده معمولي
ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114763

زير  مقدار  دو  بين  باري  زير  در  بايد  ديفرانسيل   
بچرخد:

- 5N.m و 20N.m براي بلبرينگ هاي استفاده شده،
- 16N.m و 32N.m براي بلبرينگ هاي نو.

 اگر تنظيم صحيح نيست، ضخامت واشر تنظيم را با 
توجه به اين نکته كه بار به ميزان 7N.m تا 8  براي هر 
افزايش  تنظيم،  واشر  0.05ميليمتري ضخامت  كاهش 

مي يابد يا بلعکس، آن را تعيين كنيد.

 IV مرحله پایاني
 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

- شفت هاي جعبه دنده )به بخش21A ، جعبه دنده 
معمولي، شفت جعبه دنده: باز كردن – نصب مجدد 

، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن – نصب مجدد رجوع كنيد(،
باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -

كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،
 جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  نصب  را  دنده  جعبه   

معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

III- تنظيم پيش بار بلبرینگ ها
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21A

21A-67

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

ابزار مخصوص مورد نياز
 JC7كيت ابزار تعميرات جعبه دنده  Bvi. 1554                                                   

 Bvi. 1059 ابزار نصب بوش هاي بلبرينگ ديفرانسيل

تذكرات مهم
به  آسيب رسيدن  گونه خطر  از هر  اجتناب  منظور  به 
توصيه  و  تميزي  ايمني،  هاي  ها،دستورالعمل  سيستم 
هاي حرفه اي را قبل از انجام تعميرات به كار گيريد( 
دنده  جعبه  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش به 
رجوع  تعميرات،  برای  الزم  هاي  احتياط  معمولي: 

كنيد(.
باز كردن 

I-مرحله پيش از باز كردن

دنده  جعبه  بخش  )به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
معمولي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

 جعبه دنده را روي پايه نگهدارنده قطعات قرار دهيد 
تجهيزات  معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به 

نگهدارنده جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 قطعات زير را باز كنيد:

باز  پنج:  دنده  پوسته  بخش  )به  پنج  دنده  پوسته   -
كردن – نصب مجدد ، رجوع كنيد(،

- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده 
باز  پنج:  دنده  كننده  سرعت  هم  مجموعه  و  ها 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  پوسته   -
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
، جعبه دنده   21Aبه بخش( دنده  - شفتهاي جعبه 
نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  شفت  معمولي، 

مجدد ، رجوع كنيد(.
)به بخش21A ، جعبه دنده معمولي،  - ديفرانسيل 
دیفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن – نصب 

مجدد ، رجوع كنيد(.

II- مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
1 - باز كردن بلبرینگ هاي جعبه دنده دیفرانسيل 

بسته


تذكر:
علميات شرح داده شده براي هر دو بلبرينگ يکسان 

است.

114292

 پوسته بلبرينگ را به كمك سمبه )1( خارج كنيد.
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21A

6821A-

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

114290

 بلبرينگ را با استفاده از ابزار خارج كننده)2( بيرون 
بياوريد.

2 - باز كردن بلبرینگ هاي جعبه دنده دیفرانسيل 
باز

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

الف - سمت كرانویل

114751

 يك ميله كوچك )3( را به پوسته وارد كرده و آن 
را به صورت كاماًل صاف برروي بلبرينگ )4( قرار دهيد.
 بلبرينگ )4( را به كمك پرس و يك لوله )5( خارج 

كنيد.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


21A

21A-69

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

ب- سمت دنده خورشيدي

114752

 قطعات زير را باز كنيد:
- خار فنري )6( بلبرينگ )7( ،

-  بلبرينگ )7( با استفاده از پرس و لوله 50 ميليمتر 
)8( به سمت داخل پوسته.

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 يا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – JR5 – X95، و  JR5 – X90، و  يا   JA5

 JR5 – X79 و ،X38

ج- سمت كرانویل

114762

قطعات زير را باز كنيد:
- بلبرينگ را با استفاده از ابزار خارج كننده)9( ،

از سمبه به سمت داخل  با استفاده  بلبرينگ  - پوسته 
پوسته.

د - سمت دنده خورشيدي
 قطعات زير را باز كنيد:

- بلبرينگ با استفاده از ابزار خارج كننده،
- پوسته بلبرينگ با استفاده از سمبه.

نصب مجدد
 I- مرحله پيش از نصب مجدد

 SURFACE CLEANER قسمت هاي زير را با ماده
تميز كنيد )به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفي 

براي تعميرات رجوع كنيد(:
- شفت ها،

- سطوح اتصال شفت ها،
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21A

7021A-

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

- ديفرانسيل،
- پوسته جعبه دنده،
- پوسته ديفرانسيل.

 قطعاتي كه بايد حتماً تعويض شوند:
- كاسه نمدها،
- اورينگ ها،

- راهنماي بلبرينگ كالچ،
- خارهاي فنري مجموعه دنده ها،

- پين ها،
و  ورودي  ت  شف  هاي  بلبرينگ  فنري  خارهاي   -

خروجي،
- فنرهاي كشوي ي انتخاب دنده،

آن  به  خودرو  كه  صورتي  )در  كالچ  ثانويه  سيلندر   -
مجهز باشد(.

- آهنربا،
- خار فنري ديفرانسيل،
- مهره نصب ديفرانسيل.

II- مرحله نصب قطعه مورد نظر
دنده  جعبه  هاي  بلبرینگ  مجدد  نصب   -1

دیفرانسيل بسته

114291

 بلبرينگ ها را با استفاده از يك لوله )10( به قطر 40 
ميليمتر نصب كنيد.

114293

 F و C پوسته بلبرينگ ها را با استفاده از ابزارهاي 
مجموعه ابزار )Bvi. 1554( )11( نصب كنيد
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21A

21A-71

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

دنده  جعبه  هاي  بلبرینگ  مجدد  نصب   -  2
دیفرانسيل باز

 JH3 يا JH1 و ،JH3 – X44 و ، X06 – X35
 ،JH3 – X74 يا JH1 و ،JH3 – X65 و ،– X61
 JH3 يا JA3 و ،JH3 – X77 و ،JH3 – X76 و
 ،JH3 – X90 يا JA3 و ،JH3 – X85 و ،– X84

 JH3 و ،JH3 – X38 و ،JH3 – X95 يا JH1 و

الف - سمت كرانویل

114757

تذكر:
قسمت آب بندي كننده )12( بلبرينگ بايد به سمت 

مخالف كرانويل قرار گرفته باشد.



 بلبرينگ را با استفاده از پرس و ابزار مخصوص)13( 
بيروني  بوش  دادن  قرار  گاه  تکيه  و   )Bvi. 1059(

بلبرينگ در محل خود نصب كنيد.

ب- سمت دنده خورشيدي

114753


تذكر:

سمت آب بندي )14( بلبرينگ بايد به سمت مخالف 
كرانويل قرار گرفته باشد.

 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
- بلبرينگ با استفاده از لوله با قطر 65 ميليمتر )15( 

با تکيه گاه قرار دادن بوش بيروني بلبرينگ،
- يك خار فنري نو.
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21A

7221A-

جعبه دنده معمولي
بلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولي: باز كردن - نصب مجدد

X79 –X38 –X95 –X90 – X85 – X84 – X77 – X76 – X74 – X65 – X61 – X44 – X35 – X06

 JR5 و   ،JR5 – X61 و   ،JR5 – X44 و   ،X35
 JR5– و ،JR5 – X76 و ،JR5 – X74 و ،– X65
X77، و JA5 یا JR5 – X84، و JR5 – X85، و 
 JR5 – و ،JR5 – X95 و ،JR5 – X90 یا JA5

 JR5 – X79 و ،X38
ج- سمت كرانویل

114758

 بلبرينگ را با استفاده از پرس و ابزار مخصوص)16( 
)Bvi. 1059( در محل خود نصب كنيد.

114759

ابزار  و  پرس  كمك  با  را  بلبرينگ  بزرگ  پوسته   
مخصوص)Bvi. 1059( )17( در محل خود نصب كنيد.

د - سمت دنده خورشيدي
 بلبرينگ را با كمك پرس و ابزار مخصوص

 )Bvi. 1059( در محل خود نصب كنيد.

114760

ابزار  و  پرس  كمك  با  را  بلبرينگ  كوچك  پوسته   
مخصوص)Bvi. 1059( )18( در محل خود نصب كنيد.

III- مرحله پایاني
 قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

معمولي،  دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  ديفرانسيل   -
نصب   – كردن  باز  دنده:معمولى  جعبه  دیفرانسيل 

مجدد ، رجوع كنيد(.
دنده  جعبه   ،  21Aبخش )به  دنده  جعبه  هاي  شفت   -
معمولي، شفت جعبه دنده: باز كردن – نصب مجدد ، رجوع 

كنيد(.
- پوسته جعبه دنده )به بخش21A ، جعبه دنده معمولي، 
رجوع   ، مجدد  نصب   – كردن  باز  دنده:  جعبه  پوسته 

كنيد(.
- دنده ها و هم سرعت كننده دنده پنج )به بخش دنده ها 
 – باز كردن  پنج:  و مجموعه هم سرعت كننده دنده 

نصب مجدد رجوع كنيد(،
- پوسته دنده پنج )به بخش پوسته دنده پنج: باز كردن 

– نصب مجدد ، رجوع كنيد(،
 جعبه دنده را از روي پايه نگهدارنده قطعات برداريد )به 
بخش21A ، جعبه دنده معمولي، تجهيزات نگهدارنده 

جعبه دنده: استفاده، رجوع كنيد(.
 جعبه دنده را نصب كنيد )به بخش جعبه دنده معمولي: 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.
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