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مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست :بازکردن  -نصب مجدد

01D

،JH1 ،JH3 – 053 ،JR5 – 310 160 075 072 071 069 068 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052 147
170 165 158 151 148
ابزار مخصوص مورد نياز
Rou. 604-01

ابزار الزم براي ثابت نگه داشتن توپيها.

Tav. 476

ابزار مخصوص باز كردن سيبك.
گشتاور محكم كردنm

105 N.m

پيچ پايه كمك فنر

280N.m

مهره توپي چرخ

37 N.m

مهره سيبک فرمان

باز کردن

.C

24801

w

w

پيچ نصب پايه نگهدارنده كاليپر
ترمز

w

105 N.m

 - Iمرحله پيش از باز كردن

ar

TT

Ga

توجه

ra

باز كردن مهره سيس��تم انتقال قدرت در حالي كه چرخها روي
زمين قرار دارد ،ممنوع اس��ت .اين كار ممكن است باعث از بين
رفتن بلبرينگ محفظه توپي شود.

.
ge

T Tخودرو را روي جك باالبر دو س��تون قرار دهيد (به خودرو :بكسل
كردن و باال بردن رجوع كنيد) ( ،02Aوسايل باالبر).
T Tسيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

ir

T Tچرخ جلو س��مت راس��ت را باز كنيد (به بخش چرخ :باز كردن -
نصب مجدد رجوع نماييد) ( ،35Aچرخها و الستيكها).

24815

T Tاتصال و بست حسگر س��رعت ( )1چرخ جلو سمت چپ را باز كنيد
(اگر خودرو به آن مجهز است).
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مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست :بازکردن  -نصب مجدد

01D

،JH1 ،JH3 – 053 ،JR5 – 310 160 075 072 071 069 068 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052 151 148 147
170 165 158

 - IIIمرحله پاياني

T Tاجزاء زير را باز كنيد:

T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ـ ـمهره ( )2توپي چرخ به كمك ابزار )،(Rou. 604-01

ـ ـدو پيچ نصب پايه كمك فنر سمت راست،

ـ ـمهره سيبك فرمان (،)3

ـ ـكاليپر،

ـ ـسيبك فرمان سمت راست ،به كمك ابزار ) (Tav. 476در محل
(،)4

ـ ـدو پيچ نصب پايه كاليپر ترمز س��مت راس��ت (ب��ه بخش پايه
نگهدارنده كاليپر جلو :باز كردن  -نصب مجدد رجوع كنيد)
( ،31Aاجزاء اكسل جلو)،

ـ ـدو پيچ نصب پايه كاليپر ترمز س��مت راس��ت (ب��ه بخش پايه
نگهدارن�ده كاليپ�ر جلو :ب�از كردن  -نص�ب مجدد رجوع
كنيد) ( ،31Aاجزاء اكس��ل جلو)،

ـ ـمهره سيبك فرمان،

ـ ـكاليپر.

ـ ـمهره توپي چرخ.
T Tپيچها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
ـ ـپيچهاي پايه كمك فنر )،(105 N.m

w

T Tبراي اجتناب از كشيده شدن ش��يلنگ ترمز ،كاليپر را به فنر كمك
فنر متصل كنيد.

ـ ـسيبك فرمان سمت راست،

ـ ـمهره توپي چرخ ) ،(280 N.mبه كمك ابزار )،(Rou. 604-01

w

T Tدو پيچ نصب ( )5پايه كمك فنر سمت راست را باز كنيد.

w

ـ ـمهره سيبك فرمان )،(37 N.m
ـ ـپيچ نصب پاي�ه نگهدارن�ده كاليپر ترم�ز )( (105 N.mبه
بخش پاي�ه نگهدارنده كاليپر ترمز جل�و :باز كردن  -نصب
مجدد رجوع كنيد) ( ،31Aاجزاء اكسل جلو).

.C

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
T Tسيستم انتقال قدرت را از جعبه دنده باز كنيد.

ـ ـسيني محافظ زير موتور،
ـ ـچرخ جلو سمت راست را باز كنيد (به بخش چرخ :باز كردن -
نصب مجدد رجوع نماييد) ( ،35Aچرخها و الستيكها).

.
ge

ra

 - Iمرحله پيش از نصب مجدد
توجه

T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

Ga

نصب مجدد

TT

T Tاتصال حسگر سرعت چرخ جلو سمت راست را نصب كنيد.

ar

T Tسيستم انتقال قدرت را در توپي پايه سگدست قرار دهيد.

ir

درصورتي كه سيس��تم انتقال قدرت خ��ودرو روي توپي محكم
نشده است خودرو را حركت ندهيد ،عدم رعايت اين نكته ممكن
است موجب خراب ش��دن بلبرينگ چرخها و دنده مغناطيسي
حسگر  ABSشود.

 - IIمرحله نصب قطعه مورد نظر
T Tسيس��تم انتقال قدرت را داخل خورش��يدي رابط ق��رار داده و آنرا
درگير کنيد.
T Tسگدست را در توپي آن درگير كنيد.
T Tسيس��تم انتقال قدرت باي��د آزادانه حرکت کند و ب��ه اندازه کافي
جابهجا شود تا بتوان مهره توپي چرخ را درمحل خود نصب كرد.
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مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست :بازکردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – DP2 DP0 ،JR5 – 321 076 074 073 067 066 065 321 310 166 149
ابزار مخصوص مورد نياز
Rou. 604-01

ابزار الزم براي ثابت نگه داشتن توپيها.

Tav. 476

ابزار مخصوص باز كردن سيبك.

Tav. 1420-01

جك پيچي براي ابزار ،Tav.1420
،Tav.1050-04 Tar.1454و
.Tar.1850

Tav. 1050-04

فش��اردهنده پل��وس به عق��ب (داراي
صفحه و چنگك ،بدون جك).

،JH3 ،JR5 – 321 076 074 073 067 066 065 166 149
321 310
T Tروغ��ن جعبه دنده معمولي را تخليه كني��د (به روغن جعبه دنده
معمولي :تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).

DP0 DP2
T Tروغن جعبه دنده اتوماتي��ک را تخليه كنيد (به روغن جعبه دنده
اتوماتيک :تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).

w

گشتاور محكم كردنm

پيچ هاي پايه كمك فنر

280N.m

مهره توپي چرخ.

37 N.m

Ga

ar

مهره سيبك ميله اتصال فرمان

،JH3  – DP2 DP0– 321 076 074 073 067 066 065
،JR5 321 310 166 149

.C

105 N.m

 - IIمرحله باز كردن

w

پيچ نصب بست بلبرينگ پلوس

w

21N.m

ra

توجه

.
ge

براي اجتناب از وارد آمدن آس��يب جبران ناپذي��ر به بلبرينگ توپي
جلو:
ـ ـمهره سيس��تم انتقال قدرت را در حالي كه چرخهاي خودرو روي
زمين قرار دارد ،شل يا سفت نكنيد.

ir

ـ ـچرخهاي خودرو را در حالي كه سيس��تم انتقال قدرت باز شده يا
پيچهاي آن شل است ،روي زمين قرار ندهيد.

باز کردن
 - Iآمادهسازي براي باز كردن
T Tخودرو را روي جك باالبر دو س��تون قرار دهيد (به خودرو :بكسل
كردن و باال بردن رجوع كنيد) ( ،02Aوسايل باالبر).

24801

T Tاتصال و بست حسگر سرعت چرخ جلو ( )1را باز كنيد.

T Tاجزاء زير را باز كنيد:
ـ ـچرخ جلو سمت راست را باز كنيد (به بخش چرخ :باز كردن -
نصب مجدد رجوع نماييد) ( ،35Aچرخها و الستيكها).

T Tاجزاء زير را باز كنيد:

ـ ـپيچ سيني محافظ زير موتور

ـ ـمهره ( )6توپي چرخ به كمك ابزار )،(Rou. 604-01

ـ ـصفحه محافظ.

ـ ـمهره سيبك ميله اتصال فرمان (.)7
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نكاتي در خصوص اجزاء

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست :بازکردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – DP2 DP0 ،JR5 – 321 076 074 073 067 066 065 321 310 166 149

w

w

،JH3 ،JR5 – 321 076 074 073 067 066 065 166 149
321 310

.C
24802

ar

T Tس��يبك ميله اتصال فرمان را به كمك اب��زار )(Tav. 476 ( )8باز
كنيد.

w

24815

Ga

،JH3 – DP2 DP0 – 321 076 074 073 067 066 065
،JR5 321 310 166 149
T Tدو پي��چ نص��ب پايه كاليپر ترمز س��مت راس��ت (ب��ه بخش پايه
نگهدارنده كاليپر جلو :باز ك�ردن  -نصب مجدد رجوع كنيد)
( ،31Aاجزاء اكسل جلو).

T Tدر اين صورت ،پيچهاي پايه بلبرينگ پلوس سيس��تم انتقال قدرت
( )10را باز كنيد.

.
ge

ra

T Tكاليپر ترمز را به فنر كمك فنر وصل كنيد.

T Tبست ( )11بلبرينگ پلوس را بچرخانيد.

ir

T Tپيچهاي پايه كمك فنر سمت راست ( )9را باز كنيد.

T Tدر صورت لزوم سيس��تم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را به
وس��يله ابزارهاي ) (Tav. 1420-01و ) (Tav. 1050-04از پايه
سگدست جدا كنيد.
T Tپايه سگدست را بچرخانيد تا سيستم انتقال قدرت خارج شود.
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مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست :بازکردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – DP2 DP0 ،JR5 – 321 076 074 073 067 066 065 321 310 166 149

نصب مجدد

DP2 DP0

 - Iمرحله پيش از نصب مجدد
JR5 JH3

.C

w

w

w

براي اكسل بدون بلبرينگ پلوس

127729

ar

T Tپيچ ( )12بست بلبرينگ پلوس را باز كنيد.

Ga

T Tبست ( )13بلبرينگ پلوس را بچرخانيد.

JR5 JH3

ra

24719

T Tواشر فنري ( )14محور سيستم انتقال قدرت را حتمًا تعويض كنيد.

T Tاجزاء زير را باز كنيد:

ir

.
ge

T Tبراي اكس��ل بدون بلبرينگ پلوس ،اكسل جلو را به كمك يك اهرم
جدا كنيد.

ـ ـسيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست جعبه دنده،
ـ ـكاس��ه نمد خروجي ديفرانس��يل سمت راس��ت (به كاسه نمد
خروجي ديفرانسيل :باز كردن  -نصب مجدد رجوع كنيد).

T Tوضعيت نشيمنگاه كاسه نمد را برروي سيستم انتقال قدرت بررسي
كنيد.

توجه

سيستم انتقال قدرتي را كه نشيمنگاه كاسه نمد آن آسيب ديده
است ،نصب نكنيد.

T Tقطعهاي كه حتمًا بايد تعويض شود :مهره توپي چرخ جلو.
T Tقطعهاي ك�ه حتمًا بايد تعويض ش�ود :پيچ بس�ت بلبرينگ
پلوس.
T Tيك كاس��ه نمد نو خروجي ديفرانسيل سمت راست نصب كنيد (به
كاسه نمد خروجي ديفرانسيل :باز كردن  -نصب مجدد رجوع
كنيد).
T Tجدار داخلي بلبرينگ پلوس را به گريس  BR2+GREASEآغشته
كنيد (به خودرو :قطعات و م�واد مصرفي الزم براي تعميرات
رجوع كنيد) ( ،04Bمواد مصرفي).
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مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست :بازکردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – DP2 DP0 ،JR5 – 321 076 074 073 067 066 065 321 310 166 149

 - IIمرحله نصب مجدد
T Tبراي پرهيز از آس��يب رساندن به كاس��ه نمد ،هزارخارهاي سيستم
انتق��ال ق��درت را به صورت هر چه مس��تقيم ت��ر در هزارخارهاي
ديفرانسيل درگير كنيد.
T Tهزارخارهاي سيس��تم انتقال قدرت را در هزارخارهاي توپي درگير
كنيد.

DP2 DP0
T Tمخزن روغن جعبه دنده اتوماتيك را پر كنيد و ميزان س��طح آن را
كنترل نماييد (به بخش روغ�ن جعبه دنده اتوماتيک :تخليه -
پر كردن رجوع كنيد).

T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

تذكر:

ـ ـسيني محافظ زير موتور،

سيس��تم انتقال قدرت بايد به راحتي درون پايه سگدس��ت قرار
گي��رد تا اندازهاي كه به قدر كافي جا براي نصب مهره توپي چرخ
وجود داشته باشد.

ـ ـچرخ جلو س��مت راس��ت (به بخش چرخ :باز ك�ردن  -نصب
مجدد رجوع نماييد) ( ،35Aچرخها و الستيكها).

T Tدر اين صورت ،پايه نگهدارنده بلبرينگ پلوس را نصب كنيد.

w

w

T Tپيچهاي نصب بس�ت بلبرينگ پلوس را با گشتاور )(21 N.m
محكم كنيد.

w

T Tپيچهاي پايه كمك فنر را نصب كنيد.
T Tمهره توپي را نصب كنيد.

ar

T Tمه�ره توپ�ي چرخ را ب��ا گش��تاور ) (280 N.mبه كم��ك ابزار
) (Rou. 604-01محكم كنيد.

.C

T Tپيچهاي پايه كمك فنر را با گشتاور ) (105 N.mمحكم كنيد.

Ga

T Tسيبك ميله اتصال فرمان را نصب كنيد.

ra

T Tمهره سيبك ميله اتصال فرمان را با گشتاور ) (37 N.mمحكم
كنيد.

.
ge

،JH3 – DP2 DP0 – 321 076 074 073 067 066 065
،JR5 321 310 166 149

ir

T Tدو پيچ نصب پايه كاليپر ترمز سمت راست را نصب كنيد (به بخش
پاي�ه نگهدارن�ده كاليپر جلو :باز ك�ردن  -نصب مجدد رجوع
كنيد) ( ،31Aاجزاء اكسل جلو).
T Tاتصال حسگر سرعت چرخ جلو سمت راست را نصب كنيد.

 - IIIعمليات پاياني
،JH3 ،JR5 – 321 076 074 073 067 066 065 166 149
321 310
T Tمخزن روغ��ن جعبه دنده معمولي را پر كنيد و ميزان س��طح آن را
كنترل نماييد (به بخش روغن جعبه دنده معمولي :تخليه  -پر
كردن رجوع كنيد).
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نكاتي در خصوص اجزاء

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH1 – JH3 077 076 075 074 073 072 071 069 068 067 066 065 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052
080
ابزار مخصوص مورد نياز
Rou. 604-01

ابزار الزم براي ثابت نگه داشتن توپيها.

Tav. 476

ابزار مخصوص باز كردن سيبك.
گشتاور محكم كردنm

105N.m

پيچ پايه كمك فنر

280N.m

مهره توپي چرخ

پيچ هاي نصب گردگير سيستم
انتقال قدرت

25N.m

.C

24800

w

پيچ نصب پايه نگهدارنده كاليپر
ترمز

105 N.m

w

مهره سيبک فرمان

w

37 N.m

ar

باز کردن

Ga

 - Iمرحله پيش از باز كردن
TT

ra

توجه

.
ge

باز كردن مهره سيس��تم انتقال قدرت در حالي كه چرخها روي
زمين قرار دارد ،ممنوع اس��ت .اين كار ممكن است باعث از بين
رفتن بلبرينگ محفظه توپي شود.

ir

T Tخودرو را روي جك باالبر دو س��تون قرار دهيد (به خودرو :بكسل
كردن و باال بردن رجوع كنيد) ( ،02Aوسايل باالبر).
T Tسيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

T Tروغن جعبه دنده اتوماتي��ک را تخليه كنيد (به روغن جعبه دنده
اتوماتيک :تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).
T Tچرخ جلو س��مت چپ را باز كنيد (به چرخها :باز كردن  -نصب
مجدد رجوع كنيد) (،35Aچرخها و الستيكها)،

24807

T Tاتصال و بست حسگر س��رعت ( )1چرخ جلو سمت چپ را باز كنيد
(اگر خودرو به آن مجهز است).
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مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH1 – JH3 077 076 075 074 073 072 071 069 068 067 066 065 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052
080
T Tاجزاء زير را باز كنيد:

TT

ـ ـمهره توپي چرخ ( ،)2به كمك ابزار )،(Rou. 604-01

تذكر:

ـ ـمهره سيبك فرمان (،)3

مراقب باش��يد که اجزاء سيس��تم انتقال قدرت ،پس از باز کردن
از دس��تتان نيفت��د .در صورتي که چنين اتفاق��ي بيفتد ،قبل از
نصب مجدد اطمينان حاصل کنيد که سوزنها درون جعبه دنده
نيفتاده باشند.

ـ ـسيبك فرمان س��مت چپ ،به كمك ابزار ) (Tav. 476در محل
(،)4

T Tبراي اجتناب از كشيده شدن ش��يلنگ ترمز ،كاليپر را به فنر كمك
فنر متصل كنيد.

 - Iمرحله پيش از نصب مجدد
TT

w

ـ ـپيچهاي نصب پايه كاليپر ترمز س��مت چپ (به پايه نگهدارنده
كاليپ�ر ترمز جل�و :باز ك�ردن  -نصب مج�دد رجوع كنيد)
( ،31Aاجزاء اكسل جلو).

نصب مجدد

توجه

T Tدو پيچ نصب ( )5پايه كمك فنر سمت چپ را باز كنيد.

w

در صورتي كه سيس��تم انتقال قدرت خ��ودرو روي توپي محكم
نشده است خودرو را حركت ندهيد ،عدم رعايت اين نكته ممكن
اس��ت موجب خراب ش��دن بلبرينگ چرخها و دنده مغناطيسي
حسگر  ABSشود.

w

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

T Tسيستم انتقال قدرت طرف چرخ را باز كنيد.

.C

T Tسيستم انتقال قدرت را در توپي پايه سگدست قرار دهيد.

ar

 - IIمرحله باز كردن قطعه مورد نظر

Ga

T Tسيس��تم انتقال قدرت را داخل خورشيدي سه شاخ قرار داده و آنرا
درگير کنيد.
T Tسه پيج نصب گردگير سيستم انتقال قدرت را مجددًا ببنديد.

ir

.
ge

ra

T Tسگدست را در توپي آن درگير كنيد.

107933

T Tاجزاء زير را باز كنيد:
ـ ـسه پيچ نصب ( )6گردگير سيستم انتقال قدرت،
ـ ـسيستم انتقال قدرت طرف جعبه دنده.
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سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH1 – JH3 077 076 075 074 073 072 071 069 068 067 066 065 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052
080

 - IIIمرحله پاياني
T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ـ ـدو پيچ نصب پايه كمك فنر،
ـ ـكاليپر،
ـ ـدو پيچ نصب پايه كاليپر ترمز س��مت چپ (به پايه نگهدارنده
كاليپ�ر ترمز جل�و :باز ك�ردن  -نصب مج�دد رجوع كنيد)
( ،31Aاجزاء اكسل جلو).
ـ ـسيبك فرمان سمت چپ،
ـ ـمهره سيبك فرمان،
ـ ـمهره توپي چرخ.
T Tپيچها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

w

ـ ـپيچهاي پايه كمك فنر )،(105 N.m

w

ـ ـمهره توپي چرخ ) ،(280 N.mبه كمك ابزار )،(Rou. 604-01

ar

ـ ـسه پيچ نصب گردگير سيستم انتقال قدرت ).(25 N.m

.C

ـ ـپيچهاي نصب پايه نگهدارنده كاليپر ترمز )( (105 N.mبه
پايه نگهدارنده كاليپر ترم�ز جلو :باز كردن  -نصب مجدد
رجوع كنيد) (  ،31Aاجزاء اكسل جلو).

w

ـ ـمهره سيبك فرمان )،(37 N.m

Ga

T Tحسگر س��رعت چرخ جلو س��مت چپ را نصب و متصل كنيد (اگر
خودرو به آن مجهز است).
ـ ـسيني محافظ زير موتور،

ra

T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

.
ge

ـ ـچرخ جلو س��مت چپ (به چرخها :باز ك�ردن  -نصب مجدد
رجوع كنيد) (،35Aچرخها و الستيكها)،

ir

T Tمخزن روغن جعبه دن��ده را پر كنيد و ميزان س��طح آن را كنترل
نماييد (به بخش روغن جعبه دنده معمولي :تخليه  -پر كردن
رجوع كنيد).
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سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – JR5 DP2 DP0 347 346 345 321 310 160
ابزار مخصوص مورد نياز
Rou. 604-01

ابزار الزم براي ثابت نگه داشتن توپيها.

Tav. 476

ابزار مخصوص باز كردن سيبك.

Tav. 1420-01

جك پيچي براي ابزار ،Tav.1420
 ،Tav.1050-04 Tar.1454و
.Tar.1850

Tav. 1050-04

فش��اردهنده پل��وس به عق��ب (داراي
صفحه و چنگك ،بدون جك).

،JH3 JR5 – 347 346 345 321 310 160
T Tروغ��ن جعبه دنده معمولي را تخليه كني��د (به روغن جعبه دنده
معمولي :تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).

DP0 DP2
T Tروغن جعبه دنده اتوماتي��ک را تخليه كنيد (به روغن جعبه دنده
اتوماتيک :تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).

مهره توپي چرخ.

37 N.m

ar

مهره سيبك فرمان،

.C

280N.m

،JH3 DP0 DP2 JR5 – 347 346 345 321 310 160

w

پيچهاي پايه كمك فنر

 - IIمرحله باز كردن

w

105N.m

w

گشتاور محكم كردنm

Ga

توجه

براي اجتناب از وارد آمدن آس��يب جبران ناپذي��ر به بلبرينگ توپي
جلو:

.
ge

ra

ـ ـمهره سيس��تم انتقال قدرت را در حالي كه چرخهاي خودرو روي
زمين قرار دارد ،شل يا سفت نكنيد.

باز کردن

ir

ـ ـچرخهاي خودرو را در حالي كه سيس��تم انتقال قدرت باز شده يا
پيچهاي آن شل است ،روي زمين قرار ندهيد.

 - Iآمادهسازي براي باز كردن

T Tخودرو را روي جك باالبر دو س��تون قرار دهيد (به خودرو :بكسل
كردن و باال بردن رجوع كنيد) ( ،02Aوسايل باالبر).
T Tاجزاء زير را باز كنيد:

24800

T Tاتصال و بست حسگر سرعت ( )1چرخ جلو سمت چپ را باز كنيد.

ـ ـپيچ سيني محافظ زير موتور
ـ ـسيني محافظ زير موتور،
ـ ـچرخ جلو س��مت چپ (به چرخها :باز ك�ردن  -نصب مجدد
رجوع كنيد) (،35Aچرخها و الستيكها)،

T Tاجزاء زير را باز كنيد:
ـ ـمهره توپي چرخ ( ،)6به كمك ابزار )،(Rou. 604-01
ـ ـمهره سيبك فرمان (،)7
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سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – JR5 DP2 DP0 347 346 345 321 310 160

w

w

جعبه دنده با ديفرانسيل بسته

T Tس��يبك فرمان سمت چپ ،را به وس��يله ابزار )(Tav. 476 ( )8باز
كنيد.

T Tسيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ را از جعبه دنده به كمك
يك اهرم ( )10آزاد كنيد.

.C

T Tاجزاء زير را باز كنيد:

ar

،JH3 DP0 DP2 JR5 – 347 346 345 321 310 160

.
ge

ra

Ga

T Tپيچه��اي نصب پايه نگهدارنده كاليپر ترمز س��مت چپ را باز كنيد
(به پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو :باز كردن  -نصب مجدد
رجوع كنيد) ( ،31Aاجزاء اكسل جلو).
T Tكاليپر ترمز را به فنر كمك فنر وصل كنيد.

w

24807

140607

T Tپيچهاي ( )9پايه كمك فنر سمت چپ را باز كنيد.

ir

T Tدر صورت لزوم سيس��تم انتقال قدرت چرخ جلو س��مت چپ را به
وس��يله ابزارهاي ) (Tav. 1420-01و ) (Tav. 1050-04از پايه
سگدست جدا كنيد.
T Tپايه سگدست را بچرخانيد تا سيستم انتقال قدرت خارج شود.
T Tپايه سگدست را به كمك يك پيچ ( )9به پايه كمك فنر وصل كنيد.

ـ ـسيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ.

ـ ـكاس��ه نمد خروجي ديفرانس��يل س��مت چپ (به كاس�ه نمد
خروجي ديفرانسيل  :باز كردن  -نصب مجدد رجوع كنيد).

نصب مجدد
 - Iمرحله پيش از نصب مجدد
TT

توجه

سيستم انتقال قدرتي را كه نشيمنگاه كاسه نمد آن آسيب ديده
است ،نصب نكنيد.

T Tوضعيت نشيمنگاه كاسه نمد را برروي سيستم انتقال قدرت بررسي
كنيد.
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سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – JR5 DP2 DP0 347 346 345 321 310 160
،JH3 DP0 DP2 JR5 – 347 346 345 321 310 160
T Tپايه نگهدارن��ده كاليپر ترم��ز را نصب كنيد (به پاي�ه نگهدارنده
كاليپ�ر ترمز جلو :باز كردن  -نصب مجدد رجوع كنيد) (،31A
اجزاء اكسل جلو).
T Tاتصال و بست حسگر سرعت چرخ جلو سمت چپ را نصب كنيد.

 - IIIعمليات پاياني
،JH3 JR5 – 347 346 345 321 310 160

w

w

T Tمخزن روغ��ن جعبه دنده معمولي را پر كنيد و ميزان س��طح آن را
كنترل نماييد (به بخش روغن جعبه دنده معمولي :تخليه  -پر
كردن رجوع كنيد).

DP2 DP0

T Tمخزن روغن جعبه دنده اتوماتيك را پر كنيد و ميزان س��طح آن را
كنترل نماييد (به بخش روغ�ن جعبه دنده اتوماتيک :تخليه -
پر كردن رجوع كنيد).

ar

 - IIمرحله نصب مجدد

.C

T Tواشر فنري ( )13محور سيستم انتقال قدرت را حتمًا تعويض كنيد.

w

24719

ra

Ga

T Tكاس��ه نمد خروجي ديفرانسيل سمت چپ را نصب كنيد (به كاسه
نم�د خروجي ديفرانس�يل  :ب�از كردن  -نص�ب مجدد رجوع
كنيد).

.
ge

T Tبراي پرهيز از آس��يب رساندن به كاس��ه نمد ،هزارخارهاي سيستم
انتق��ال ق��درت را به صورت هر چه مس��تقيم ت��ر در هزارخارهاي
ديفرانسيل درگير كنيد.

ـ ـسيني محافظ زير موتور،
ـ ـچرخ جلو س��مت چپ (به چرخها :باز ك�ردن  -نصب مجدد
رجوع كنيد) (،35Aچرخها و الستيكها).

ir

T Tهزارخارهاي سيس��تم انتقال قدرت را در هزارخارهاي توپي درگير
كنيد.

T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

تذكر:
سيس��تم انتقال قدرت بايد به راحتي درون پايه سگدس��ت قرار
گي��رد تا اندازهاي كه به قدر كافي جا براي نصب مهره توپي چرخ
وجود داشته باشد.
T Tپيچهاي پايه كمك فنر را نصب كنيد.
T Tپيچهاي پايه كمك فنر را با گشتاور ) (105 N.mمحكم كنيد.
T Tمهره توپي را نصب كنيد.
T Tمه�ره توپ�ي چرخ را ب��ا گش��تاور ) (280 N.mبه كم��ك ابزار
)(Rou. 604-01محكم كنيد.
T Tسيبك فرمان را مجددًا نصب كنيد.
T Tمهره سيبك فرمان را با گشتاور ) (37 N.mمحكم كنيد.
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01D

بلبرينگ محور انتقالي :بازکردن  -نصب مجدد
،JH3 – DP2 DP0 JR5 – 321 310 160

باز کردن

 - IIباز كردن

 - Iآمادهسازي براي باز كردن

T Tخودرو را روي جك باالبر دو س��تون قرار دهيد (به خودرو :بكسل
كردن و باال بردن رجوع كنيد).
T Tسيني محافظ زير موتور را باز كنيد.
،JH3 JR5 – 321 310 160
T Tروغ��ن جعبه دنده معمولي را تخليه كني��د (به روغن جعبه دنده
معمولي :تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).

100642

T Tروغن جعبه دنده اتوماتي��ک را تخليه كنيد (به روغن جعبه دنده
اتوماتيک :تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).

w

تذكر:

w

DP2 DP0

w

T Tحلقه الستيكي ( )1بلبرينگ پلوس انتقالي ( )2را باز كنيد.

.C

نشيمنگاه كاسه نمد روي محور انتقالي ( )3را خراش ندهيد.
T Tبلبرينگ مح��ور انتقالي ( )2را به كمك گيره پرس��ي و ابزار خارج
كننده بيرون بياوريد.

ar

،JH3 – DP2 DP0 JR5 – 321 310 160

Ga

T Tاجزاء زير را باز كنيد:

نصب مجدد

ـ ـچرخ جلو س��مت راس��ت (به چرخ :باز كردن  -نصب مجدد
مراجعه نماييد)،

ir

.
ge

ra

ـ ـسيس��تم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راس��ت (به بخش ،01D
نكاتي در خصوص اجزاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال قدرت
چرخ جلو س�مت راس�ت :باز كردن  -نص�ب مجدد ،صفحه
 01D-25رجوع كنيد).

T Tکاس��ه نمد را با فش��ردن آن و به کمک يک خ��ارج کننده ،بيرون
بياوريد.

 - Iمرحله پيش از نصب مجدد

T Tقطعهاي كه بايد حتمًا تعويض شود :بلبيرينگ محور انتقالي.
قطعهاي كه حتمًا بايد تعويض شود :حلقه الستيكي بلبرينگ پلوس
انتقالي.
T Tقس��متهاي زير را با ماده  SURFACE CLEANERتميز كنيد
(به بخش خودرو :قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات)
رجوع كنيد:
T Tمحل قرار گرفتن كاسه نمد و بلبرينگ را برروي محور انتقالي روغن
كاري كنيد.

 - IIمرحله نصب مجدد
T Tبلبرينگ نو را با محور انتقالي درگير کنيد.
T Tبلبرينگ را به كمك يك لوله طوري نصب كنيد كه حلقه داخلي آن
به انتها برسد.
T Tيك حلقه الستيكي بلبرينگ پلوس نو نصب كنيد.
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01D

بلبرينگ محور انتقالي :بازکردن  -نصب مجدد
،JH3 – DP2 DP0 JR5 – 321 310 160

 - IIIعمليات پاياني

T Tکاسه نمد نو را با محور انتقالي درگير کنيد.
T Tكاس��ه نمد را به كمك لوله طوري نصب كه س��طح آن در قسمت
انتهايي قرار گيرد.
T Tج��دار داخلي محل نصب را که بلبرين��گ در آن قرار ميگيرد تميز
کرده و گريسکاري کنيد.
،JH3 – DP2 DP0 JR5 – 321 310 160
T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ـ ـسيس��تم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راس��ت (به بخش ،01D
نكاتي در خصوص اجزاء مكانيكي ،سيستم انتقال قدرت چرخ جلو
سمت راس��ت :باز كردن  -نصب مجدد ،صفحه  01D-25رجوع
كنيد).

،JH3 JR5 – 321 310 160

.
ge

DP2 DP0

ra

Ga

ar

T Tمخزن روغ��ن جعبه دنده معمولي را پر كنيد و ميزان س��طح آن را
كنترل نماييد (به بخش روغن جعبه دنده معمولي :تخليه  -پر
كردن رجوع كنيد).

.C

w

w

w

ـ ـچرخ جلو س��مت راس��ت (به چرخ :باز كردن  -نصب مجدد
مراجعه نماييد).

ir

T Tمخزن روغن جعبه دنده اتوماتيك را پر كنيد و ميزان س��طح آن را
كنترل نماييد (به بخش روغ�ن جعبه دنده اتوماتيک :تخليه -
پر كردن رجوع كنيد).

T Tسيني محافظ زير موتور را باز كنيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت راست طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH1 ،JH3 – 053 ،JR5 – 310 160 075 072 071 069 068 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052 148 147
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واشر RC 462

ابزار مخصوص مورد نياز

Tav. 1256

گيره مخصوص نصب بستهاي گردگير
سيس��تم انتقال قدرت .براي بستهاي
.OETIKER

Tav. 1784

گيره مخص��وص براي بس��ت گردگير
سيستم انتقال قدرت.
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108557

w

w

w

Tav. 1168

گي��ره مخص��وص نصب بس��ت هاي
گردگير ارتجاعي.

2943

 )1( T Tبست نگهدارنده
( )2محفظه سرپلوس
( )3گردگير ارتجاعي
( )4خار فنري نگهدارنده
( )5فنر
( )6سه شاخ
( )7گلويي
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باز کردن

 - Iمرحله پيش از باز كردن
T Tسيس��تم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را باز كنيد (به بخش
 ،01Dنكات�ي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال
قدرت چرخ جلو س�مت راس�ت :ب�از كردن  -نص�ب مجدد،
صفحه  01D-25رجوع كنيد).

توجه

براي تميز کردن قطعات هرگز از حاللها استفاده نکنيد.

 - IIمرحله باز كردن قطعه مورد نظر

89145

w

تذكر:

w

w

T Tدو بست ( )1را ببريد و مراقب باشيد كه به گلويي محفظه سرپلوس
آسيب نرسد.

T Tسرپلوس ( )2را باز كنيد.

.C

ـ ـبا توجه به اينکه س��رپلوس مجهز به زبانه بازدارنده نميباشد،
بايد باز کردن آن بدون وارد آوردن قدرت زياد صورت پذيرد.
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ـ ـغلتكها را از نگهدارندههاي خود جدا نکنيد زيرا اين غلتكها
و خارهاي نگهدارنده آنها جفت يکديگرند و هرگز نبايد جابهجا
شوند.

93036

T Tگردگير را ببريد.
T Tتا حد ممکن گريس آنرا تميز کنيد.

90387

T Tخار فنري ( )4را باز كنيد.
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T Tبا استفاده از ابزار خارج كننده سه شاخ ( )6را با فشار خارج كنيد.

T Tانتهاي كوچك تر گردگير را روي گلويي ( )7محور سيس��تم انتقال
قدرت قرار دهيد.

T Tسه ش��اخ ( )6را با توجه به عالمتگذاري انجام ش��ده در زمان باز
كردن ،نصب كنيد.

Ga

قبل از خارج کردن سه شاخ موقعيت آنرا عالمتگذاري کنيد.

ar

تذكر:

.C

90388

90389

نصب مجدد

.
ge

 - Iمرحله پيش از نصب مجدد

ra

T Tخار فنري نگهدارنده ( )4را نصب كنيد.

ir

T Tبراي راحتتر كش��يده ش��دن گردگير ( )3برروي سيس��تم انتقال
قدرت ،آنرا به مقدار كمي روانساز آغشته كنيد.
T Tمحفظه سرپلوس را گريس کاري کنيد.

T Tمحفظه سرپلوس را برروي سه شاخ نصب کنيد.
T Tمقدار گريس در نظر گرفته ش��ده را در گردگير و محفظه سرپلوس
پخش کنيد.
گردگير را به طور صحيح در گلويي آن قرار دهيد.

تذكر:
الزامًا حج��م گريس تعيين ش��ده را رعايت كنيد (به سيس�تم
انتقال ق�درت :قطعات و م�واد الزم ب�راي تعميرات رجوع
كنيد).

 - IIمرحله نصب قطعه مورد نظر
T Tگردگيررا بر روي محور سيستم انتقال قدرت نصب کنيد.

90392

T Tب��ا وارد کردن يک ميله غي��ر برنده با انتهاي گرد در قس��مت بين
گردگير و س��رپلوس ،مقدارهواي موجود داخ��ل گردگير را تخمين
بزنيد.
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بستهاي OETIKER
،JH1 ،JH3 – 053 059 058 057 056 055 054 053 052
310 160 075 072 071 069 068 062 061 060
T Tگردگير را کش��يده و يا جمع کنيد تا ب��ه فاصله (A) = 190 mm
برس��يد (اين فاصله اندازه بي��ن انتهاي گردگي��ر و طرف کوچکتر
سرپلوس را نشان ميدهد).
T Tميله باريک را بدون اينکه جابهجا شود بيرون بياوريد.

 - IIIجا انداختن بستها

96048

w

w

w

بست هاي "فشاري" CAILLEAU

ar

.C

T Tبس��ت كوچ��ك ( )10و بس��ت ب��زرگ ( )11را ب��ه كم��ك ابزار
) (Tav. 1256برروي گردگير نصب كنيد.

2910
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بست شكل داده شده

T Tبست كوچك ( )8و بست بزرگ ( )9را به كمك ابزار )(Tav. 1168
برروي گردگير نصب كنيد.

115196

T Tبستهاي نو را به وسيله ابزار )(Tav. 1784 ( )12محكم كنيد.
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 - ۱موقعيت  - ۱قبل از کشش اوليه و قرار گرفتن بستها

w

2911

w

w

T Tاهرم ( )Aرا به درجات پايينتر برده و انبر را ببنديد .بس��ت برروي
گردگير ميلغزد و ميتواند در موقعيت مناسب قرار بگيرد.

2912
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 - ۲موقعيت  - ۲کشش بستها

T Tاهرم ( )Aرا به درجات باالتر برده و انبر را ببنديد.

 - IVمرحله پاياني

T Tسيس��تم انتقال قدرت را نصب كنيد (به بخ��ش  ،01Dنكاتي در
خص�وص اجزاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال ق�درت چرخ جلو
سمت راس�ت :باز كردن  -نصب مجدد ،صفحه  01D-25رجوع
كنيد).
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت راست طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد
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باز کردن

ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 1168

گي��ره مخص��وص نصب بس��ت هاي
گردگير ارتجاعي.

Tav. 1256

گيره مخصوص نصب بستهاي گردگير
سيس��تم انتقال قدرت .براي بستهاي
.OETIKER

Tav. 1784

گيره مخص��وص براي بس��ت گردگير
سيستم انتقال قدرت.

 - Iمرحله پيش از باز كردن
T Tسيس��تم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را باز كنيد (به بخش
 ،01Dنكات�ي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال
قدرت چرخ جلو س�مت راس�ت :ب�از كردن  -نص�ب مجدد،
صفحه  01D-25رجوع كنيد).

 - IIمرحله باز كردن

تجهيزات الزم

کاسه نمد
محور سيستم انتقال قدرت
بلبرينگ محور انتقالي
محفظه سه شاخ
سه شاخ
گردگير سيستم انتقال قدرت
بست كوچك براي محكم كردن
بست بزگ براي محكم كردن
خار فنري

ir

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

128487
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دستگاه شستشو

هشدار

هنگام انجام عمليات از دستكش عايق استفاده كنيد.
128486

T Tبست بزرگ ( )8و بس��ت كوچك ( )7را به وسيله يك گيره برنده يا
يك اره آهن بر ببريد و مراقب باش��يد به سر پلوس و محور سيستم
انتقال قدرت آسيب نرسانيد.

www.CarGarage.ir
01D-44

www.CarGarage.ir
مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت راست طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3  – JR5 – 347 346 345 321 310 160جعبه دنده اتوماتيك  ۴دنده

109408

w

109409

w

w

T Tگردگير را براي آزاد كردن سرپلوس به عقب فشار دهيد.

T Tخار فنري ( )9را به كمك خار باز كن ( )10باز كنيد.

تذكر:

Ga

ـ ـبا توجه به اينکه محفظه سرپلوس داراي زبانه بازدارنده
نميباشد ،بايد بدون وارد کردن قدرت زياد باز شود.

ar

.C

T Tمحفظه سرپلوس ( )3را باز كنيد.

.
ge

ra

ـ ـغلتكها را از نگهدارندههاي خود جدا نکنيد زيرا اين غلتكها
و خارهاي نگهدارنده آنها جفت يکديگرند و هرگز نبايد
جابهجا شوند.

تذكر:

ir

T Tاضافي گريس را از داخل محفظه سرپلوس بيرون بكشيد.

براي تميز کردن قطعات هرگز از حاللها استفاده نکنيد.

90388

T Tبا استفاده از ابزار خارج كننده سه شاخ ( )5را با فشار خارج كنيد.
تذكر:
قبل از خارج کردن سه شاخ موقعيت آنرا عالمتگذاري کنيد.
T Tگردگير را از روي محور سيستم انتقال قدرت را باز كنيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت راست طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد
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نصب مجدد

 - Iمرحله پيش از نصب مجدد

T Tقطعه اي كه حتمًا بايد تعويض ش�ود :گردگير سيستم انتقال
قدرت جلو سمت راست طرف جعبه دنده.
T Tقطع�هاي كه حتمًا بايد تعويض ش�ود :خار فنري كاس�ه نمد
سيستم انتقال قدرت جلو طرف جعبه دنده.
T Tقطعات زير را حتمًا تعويض نماييد:
ـ ـبست بزرگ محكم كردن.
ـ ـبست بزرگ محكم كردن.

w

T Tمحور سيس��تم انتقال قدرت ،س��ه شاخ و محفظه س��رپلوس را با
دستگاه شستشو تميز كنيد.

w

128409

w

 - IIمرحله نصب مجدد

.C

T Tگردگير سيس��تم انتقال ق��درت ( )6را روي محور سيس��تم انتقال
قدرت نصب كنيد.
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T Tلبه گردگير سيس��تم انتقال قدرت را درون گلويي محور سيس��تم
انتقال قدرت قرار دهيد.

128412

T Tبست كوچك ( )7را برروي محور سيستم انتقال قدرت نصب كنيد.
T Tمحور سيس��تم انتقال قدرت را براي آس��ان كردن نصب گردگير ،با
كمي گريس ارايه شده به همراه گردگير روغن كاري كنيد.

109410

T Tسه ش��اخ ( )5را با توجه به عالمتگذاري انجام ش��ده در زمان باز
كردن ،نصب كنيد.
T Tيك خار فنري نو با كمك خار باز كن نصب كنيد.
T Tمقدار در نظر گرفته شده گريس را درون گردگير و محفظه سرپلوس
پخش کنيد.
T Tسرپلوس را برروي سه شاخ نصب كنيد.
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بستهاي OETIKER

T Tلبه گردگير را درون گلويي محفظه سرپلوس قرار دهيد.
تذكر:
بررس��ي كنيد كه لبههاي گردگير سيستم انتقال قدرت به خوبي
درون گلويي محور سيستم انتقال قدرت قرار گرفته باشد.
T Tقطعات زير را در محل مورد نظر نصب كنيد:
ـ ـبست كوچك محكم كردن روي گردگير سيستم انتقال قدرت،
ـ ـبست محكم كردن روي گردگير سيستم انتقال قدرت.

w

96048

w

w

بست هاي "فشاري" CAILLEAU

ar

.C

T Tبس��ت كوچ��ك ( )13و بس��ت ب��زرگ ( )14را ب��ه وس��يله ابزار
) (Tav. 1256محكم كنيد.

2910
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بست شكل داده شده

ir

T Tبس��ت كوچ��ك ( )11و بس��ت ب��زرگ ( )12را ب��ه وس��يله ابزار
) (Tav. 1168تا جا افتادن كامل محكم كنيد.

115196

T Tبستهاي نو را به وسيله ابزار )(Tav. 1784 ( )15محكم كنيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت راست طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد
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موقعيت  - ۱قبل از کشش اوليه و قرار گرفتن بستها

2911

w

w

T Tميله اتص��ال ( )16را به درجه پايين ببريد و انبر را ببنديد .بس��ت
برروي گردگير ميلغزد و ميتواند در موقعيت مناسب قرار بگيرد.

2912

.
ge

ra

Ga

ar

.C

w

موقعيت  - ۲کشش بستها

ir

T Tاهرم ( )16را به درجات باالتر برده و انبر را ببنديد.

 - IIIمرحله پاياني
T Tسيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را نصب كنيد (به بخش
 ،01Dنكات�ي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال
قدرت چرخ جلو س�مت راس�ت :ب�از كردن  -نص�ب مجدد،
صفحه  01D-25رجوع كنيد).
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد
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ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 1168

گي��ره مخص��وص نصب بس��ت هاي
گردگير ارتجاعي.

Tav. 1256

گيره مخصوص نصب بستهاي گردگير
سيس��تم انتقال قدرت .براي بستهاي
.OETIKER

Tav. 1784

گيره مخص��وص براي بس��ت گردگير
سيستم انتقال قدرت.
تجهيزات الزم

هنگام انجام عمليات از دستكش عايق استفاده كنيد.

باز کردن
 - Iمرحله پيش از باز كردن
T Tسيستم انتقال قدرت جلو س��مت چپ را باز كنيد (به بخش ،01D
نكات�ي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال قدرت
چ�رخ جلو س�مت چ�پ :باز ك�ردن  -نص�ب مج�دد ،صفحه
 01D-31رجوع كنيد).
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.
ge

ra

Ga

ar

.C

w

w

w

دستگاه شستشو

هشدار

بست بزگ براي محكم كردن
بست كوچك براي محكم كردن
گردگير سيستم انتقال قدرت
محفظه سه شاخ
خار فنري
سه شاخ
تکيه گاه فنر
فنر تکيه گاه فنر
کاسه نمد
محور سيستم انتقال قدرت
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128413

w

109408

w

w

 - IIمرحله باز كردن

.C

T Tمحفظه سرپلوس ( )4را باز كنيد.

ir

.
ge

ra

Ga

ar

تذكر:

 ب��ا توجه به اينک��ه محفظه س��رپلوس داراي زبان��ه بازدارندهنميباشد ،بايد بدون وارد کردن قدرت زياد باز شود،
 غلتك ها را از نگهدارنده هاي خود جدا نکنيد زيرا اين غلتكهاو خارهاي نگهدارنده آنها جف��ت يکديگرند و هرگز نبايد جابهجا
شوند.

T Tتا حد ممکن گريس آنرا تميز کنيد.
تذكر:
براي تميز کردن قطعات هرگز از حاللها استفاده نکنيد.

128414

T Tبس��ت بزرگ ( )1و بست كوچك ( )2را به وس��يله يك گيره برنده
يا يك اره آهن بر فلزي ببريد و مراقب باش��يد به سر پلوس و محور
سيستم انتقال قدرت آسيب نرسانيد.
T Tگردگير را براي آزاد كردن سرپلوس به عقب فشار دهيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3  – JR5 – 347 346 345 321 310 160جعبه دنده اتوماتيك  ۴دنده

نصب مجدد
 - Iمرحله پيش از نصب مجدد
T Tقطعهاي كه حتمًا بايد تعويض ش�ود :گردگير سيستم انتقال
قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده.

T Tقطع�هاي كه حتمًا بايد تعويض ش�ود :خار فنري كاس�ه نمد
سيستم انتقال قدرت جلو طرف جعبه دنده.
T Tقطعات زير را حتمًا تعويض نماييد:
ـ ـتکيه گاه فنر،
ـ ـفنر تکيه گاه فنر،

w

ـ ـبست بزرگ محكم كردن.

w

ـ ـبست بزرگ محكم كردن.

T Tمحور سيس��تم انتقال قدرت ،س��ه شاخ و محفظه س��رپلوس را با
دستگاه شستشو تميز كنيد.

w

109409

T Tخار فنري ( )5را به كمك خار باز كن باز كنيد.

ir

.
ge

ra

Ga

ar

.C

 - IIمرحله نصب مجدد

90388

T Tبا استفاده از ابزار خارج كننده ،سه شاخ ( )6را با فشار خارج كنيد.
تذكر:
قبل از خارج کردن سه شاخ موقعيت آنرا عالمتگذاري کنيد.

128412

T Tبست كوچك ( )2را برروي محور سيستم انتقال قدرت نصب كنيد.
T Tمحور سيس��تم انتقال قدرت را براي آس��ان كردن نصب گردگير ،با
كمي گريس ارايه شده به همراه گردگير روغن كاري كنيد.

T Tاجزاء زير را باز كنيد:
ـ ـگردگير را از روي محور سيستم انتقال قدرت،
ـ ـتکيه گاه فنر مجهز به فنر تکيه گاه.
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نكاتي در خصوص اجزاء

گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد

01D

w

w

،JH3  – JR5 – 347 346 345 321 310 160جعبه دنده اتوماتيك  ۴دنده

T Tگردگير سيس��تم انتقال ق��درت ( )3را روي محور سيس��تم انتقال
قدرت نصب كنيد.

T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

.C

ـ ـتکيه گاه فنر ( )7روي فنر تکيه گاه (،)8
ـ ـفنر تکيه گاه مجهز به تکيه گاه فنر در محفظه سرپلوس (.)6

ar

T Tلبه گردگير سيس��تم انتقال قدرت را درون گلويي محور سيس��تم
انتقال قدرت قرار دهيد.

w

128409

128410

Ga

T Tمقدار گريس در نظر گرفته ش��ده را در گردگير و محفظه سرپلوس
پخش کنيد.

ir

.
ge

ra

T Tسرپلوس را برروي سه شاخ نصب كنيد.
T Tلبه گردگير را درون گلويي محفظه سرپلوس قرار دهيد.
تذكر:
بررس��ي كنيد كه لبههاي گردگير سيستم انتقال قدرت به خوبي
درون گلويي محور سيستم انتقال قدرت قرار گرفته باشد.

109410

T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ـ ـسه ش��اخ ( )6با توجه به عالمتگذاري انجام ش��ده در زمان باز
كردن،
ـ ـخار فنري نو با كمك خار باز كن.
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نكاتي در خصوص اجزاء

گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3  – JR5 – 347 346 345 321 310 160جعبه دنده اتوماتيك  ۴دنده

بستهاي OETIKER

90392

T Tبس��ت كوچك ( )13و بست بزرگ ( )14را به وس��يله ابزار (Tav.
) 1256محكم كنيد.

.C

ـ ـبست محكم كردن روي گردگير سيستم انتقال قدرت.

w

ـ ـبست كوچك محكم كردن روي گردگير سيستم انتقال قدرت،

96048

w

T Tقطعات زير را در محل مورد نظر نصب كنيد:

w

T Tبا وارد کردن يک ميله غير برنده با انتهاي گرد در محل بين گردگير
و محور سيس��تم انتقال قدرت ،مقدارهواي موجود داخل واش��ر را
تخمين بزنيد.

ar

بست هاي "فشاري" CAILLEAU

ir

.
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Ga

بست شكل داده شده

2910

T Tبس��ت كوچك ( )11و بست بزرگ ( )12را به وس��يله ابزار (Tav.
) 1168تا جا افتادن كامل محكم كنيد.

115196

T Tبستهاي نو را به وسيله ابزار )(Tav. 1784 ( )15محكم كنيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد
،JH3  – JR5 – 347 346 345 321 310 160جعبه دنده اتوماتيك  ۴دنده

موقعيت  - ۱قبل از کشش اوليه و قرار گرفتن بستها

2911

w

w

T Tميله اتص��ال ( )16را به درجه پايين ببريد و انبر را ببنديد .بس��ت
برروي گردگير ميلغزد و ميتواند در موقعيت مناسب قرار بگيرد.

2912

.
ge

ra

Ga

ar

.C

w

موقعيت  - ۲کشش بستها

ir

T Tاهرم ( )16را به درجات باالتر برده و انبر را ببنديد.

 - IIIمرحله پاياني
T Tسيس��تم انتقال قدرت جلو س��مت چپ را نصب كني��د (به بخش
 ،01Dنكات�ي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال
قدرت چرخ جلو س�مت چپ :باز كردن  -نصب مجدد ،صفحه
 01D-31رجوع كنيد).
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مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – JH1 077 076 074 073 072 071 069 068 067 066 065 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052

 - IIمرحله باز كردن قطعه مورد نظر

ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 1331

ابزار براي نصب كردن بلبرينگ سيستم
انتقال قدرت سمت چپ.

90387

w

w

w

واشر 69 GI

ar

.C

T Tخار فنري ( )1را باز كنيد.

باز کردن

.
ge

 - Iمرحله پيش از باز كردن

ra

Ga

108558

T Tروغن جعبه دنده را تخلي��ه كنيد (به روغن جعبه دنده معمولي:
تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).

ir

T Tسيستم انتقال قدرت جلو س��مت چپ را باز كنيد (به بخش ،01D
نكات�ي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال قدرت
چ�رخ جلو س�مت چ�پ :باز ك�ردن  -نص�ب مج�دد ،صفحه
 01D-31رجوع كنيد).

90388

TT
تذكر:
قبل از خارج کردن سه شاخ موقعيت آنرا عالمتگذاري کنيد.
T Tبا استفاده از ابزار خارج كننده ،سه شاخ ( )2را با فشار خارج كنيد.
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نكاتي در خصوص اجزاء

گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – JH1 077 076 074 073 072 071 069 068 067 066 065 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052

 - IIمرحله نصب قطعه مورد نظر

w

w

،JH1 ،JH3 – 053 066 062 061 060 059 056 054 052
077 073

نصب مجدد

ar

85884

Ga

T Tمجموعه بلبرينگ و گردگير را به كمك ابزار ) (Tav. 1331مجددًا
نصب كنيد.

توجه

ra

 - Iمرحله پيش از نصب مجدد
TT

.C

T Tمجموعه بلبرين��گ و گردگير را به همان ترتيب از محور سيس��تم
انتقال قدرت خارج كنيد.

w

85933

T Tمجموعه بلبرين��گ و گردگير را طوري قرار دهي��د كه فاصله ميان
راهنم��اي بلبرينگ و انتهاي محور براب��ر (L1) = 118±0,2 mm
شود.

ir

.
ge

براي تميز کردن قطعات هرگز از حاللها استفاده نکنيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ طرف جعبه دنده :باز کردن  -نصب مجدد

01D

،JH3 – JH1 077 076 074 073 072 071 069 068 067 066 065 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052

w

JH3, 053 055 057 058

24746

Ga

ar

.C

w

T Tبراي اي��ن كار از ابزارهاي توليد محلي اس��تفاده كني��د (به نمودار
مراجعه نماييد).

w

T Tمجموعه بلبرين��گ و گردگير را طوري قرار دهي��د كه فاصله ميان
راهنماي بلبرينگ و انتهاي محور برابر (L1) = 115,4±0,2 mm
شود.

ir
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86198

T Tبراي اجتناب از آس��يب رسيدن به واش��ر طرف چرخ ،نگه داشتن
سيس��تم انتقال قدرت برروي گيره پرس به كم��ك يك ابزار خارج
كننده از طرف گلويي ( )3صورت ميگيرد.
T Tسه شاخ را روي هزار خار محور وارد کنيد.
T Tخار فنري را در محل خود قرار دهيد.

 - IIIمرحله پاياني

T Tسيس��تم انتقال قدرت را نصب كنيد (به بخ��ش  ،01Dنكاتي در
خص�وص اجزاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال ق�درت چرخ جلو
س�مت راست :باز كردن  -نصب مجدد ،صفحه  01D-31رجوع
كنيد).
T Tروغن جعب��ه دنده را پر كني��د (به روغن جعبه دن�ده معمولي:
تخليه  -پر كردن رجوع كنيد).
86197

T Tبراي اجتناب از تغيير شکل دادن بلبرينگ که داراي يک كاسه نمد
لبهدار اس��ت ،و  اجتناب از احتمال نشتي ،از زدن ضربه با چکش به
منظور جا انداختن آن خودداري کنيد و براي ايجاد فشار تدريجي از
دستگاه پرس استفاده كنيد.
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نكاتي در خصوص اجزاء

گردگير سيستم انتقال قدرت جلو طرف چرخ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

باز کردن

ابزار مخصوص مورد نياز

Emb. 880

ابزار خارج كردن پيچ دوسر.

Tav. 1168

گي��ره مخص��وص نصب بس��ت هاي
گردگير ارتجاعي.

Tav. 1256

گيره مخصوص نصب بستهاي گردگير
سيس��تم انتقال قدرت .براي بستهاي
.OETIKER

Tav. 1784

گيره مخص��وص براي بس��ت گردگير
سيستم انتقال قدرت.

T Tسيستم انتقال قدرت جلو طرف مربوطه را باز كنيد (به بخش ،01D
نكات�ي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،سيس�تم انتقال قدرت
چرخ جلو سمت راست :باز كردن  -نصب مجدد ،صفحه 01D-
 25مراجع��ه نماييد) يا (به بخش  ،01Dنكاتي در خصوص اجزاء
مكانيكي ،سيس�تم انتقال قدرت چرخ جلو س�مت چپ :باز
كردن  -نصب مجدد ،صفحه  01D-31رجوع كنيد).
،JH1 ،JH3 – 053 077 073 066 062 056 054 052
T Tگردگيرهاي سيس��تم انتقال قدرت طرف جعبه دن��ده را باز كنيد
(به بخ��ش  ،01Dنكاتي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،گردگير
سيس�تم انتقال قدرت جلو سمت راس�ت طرف جعبه دنده:
ب�از كردن  -نصب مج�دد ،صفحه  01D-39مراجع��ه نماييد) يا
(به بخ��ش  ،01Dنكاتي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،گردگير
سيستم انتقال قدرت جلو س�مت چپ طرف جعبه دنده :باز
كردن  -نصب مجدد ،صفحه  01D-49رجوع كنيد).

بست بزگ براي محكم كردن
بست كوچك براي محكم كردن
گردگير سيستم انتقال قدرت
توپي ساچمهاي
سرپلوس
مهره ساچمهاي
محور سيستم انتقال قدرت
ساچمهها
خار فنري

ir

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

.
ge

109634

ra
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ar
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w

w

w

Tav. 1796

ابزار خارج كننده س��رپلوس سيس��تم
انتقال قدرت

 - Iمرحله پيش از باز كردن

24773

T Tگردگي��ر ( )10را به كمك يك گيره پرس�ي مه��ار كنيد و با ابزار
خارج كننده آن را باز نماييد.

هشدار

هنگام انجام عمليات از دستكش عايق استفاده كنيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو طرف چرخ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

 - IIمرحله باز كردن

w

w

،JH1 ،JH3 – 053 059 058 057 056 055 054 053 052
077 073 066 062 061 060

.C

w

93034

ar

93036

T Tگردگير ( )3را در تمام طول آن ببريد.

،JH3  – JR5 – 160 060 058 057 055 053جعب��ه دن��ده
اتوماتيك  ۴دنده

ir

.
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T Tتا حد ممکن گريس آنرا تميز کنيد.

128415

T Tبس��ت بزرگ ( )1و بست كوچك ( )2را به وس��يله يك گيره برنده
يا يك اره آهن بر فلزي ببريد و مراقب باش��يد به سر پلوس و محور
سيستم انتقال قدرت آسيب نرسانيد.

115192

T Tسرپلوس را به وسيله ابزار ) (Tav. 1796( )11و ابزار خارج كننده
)(Emb. 880 ( )12بيرون بياوريد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو طرف چرخ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

w

w

 - IIمرحله نصب مجدد

128412

T Tاجزاء زير را باز كنيد:

w

128411

T Tبست كوچك ( )2را برروي محور سيستم انتقال قدرت نصب كنيد.

.C

ـ ـخار فنري (،)9
ـ ـگردگير سيستم انتقال قدرت (.)3

ar

،JH1 ،JH3 – 053 077 073 066 062 059 056 054 052

نصب مجدد

Ga

T Tبست کوچک را برروي گردگير قرار دهيد.
T Tگردگير را از طرف جعبه دنده برروي محور سيس��تم انتقال قدرت
بکشيد.

 - Iمرحله پيش از نصب مجدد

ra

TT

.
ge

توجه

T Tمقدار كمي روانس��از  T857740131روي س��طح داخلي لرزهگير
بماليد.

تذكر:

ir

براي تميز کردن قطعات هرگز از حاللها استفاده نکنيد.

الزامًا حج��م گريس تعيين ش��ده را رعايت كنيد (به سيس�تم
انتقال قدرت :قطعات و م�واد مصرفي الزم براي تعميرات
رجوع كنيد).
T Tقطعهاي كه حتمًا بايد تعويض ش�ود :گردگير سيستم انتقال
قدرت جلو سمت چرخ.
T Tقطع�هاي كه حتمًا بايد تعويض ش�ود :خار فنري كاس�ه نمد
سيستم انتقال قدرت جلو سمت چرخ.
T Tقطعات زير را حتمًا تعويض نماييد:
ـ ـبست كوچك محكم كردن،
ـ ـبست بزرگ محكم كردن.
T Tبه كمك دس�تگاه شستش�و محور سيس��تم انتقال قدرت و سر
پلوس را تميز كنيد.

www.CarGarage.ir
01D-60

www.CarGarage.ir
مكانيكي
نكاتي در خصوص اجزاء

گردگير سيستم انتقال قدرت جلو طرف چرخ :باز کردن  -نصب مجدد

01D

w

w

،JH3  – JR5 – 160 060 058 057 055 053جعب��ه دن��ده
اتوماتيك  ۴دنده

.C

T Tبه کمک يک گيره پرس��ي ،گردگير را برروي محور سيستم انتقال
قدرت فشار دهيد تا مقدار  (X1) = 221 mm + 3حاصل شود.

w
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T Tمحور سيس��تم انتقال قدرت را براي آس��ان كردن نصب گردگير ،با
كمي گريس ارايه شده به همراه گردگير روغن كاري كنيد.

T Tقطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ـ ـخار فنري نو(،)9
ـ ـسرپلوس ( )5روي محور سيس��تم انتقال قدرت را با ابزار برنجي
ضربه بزنيد تا خار فنري پشت توپي ساچمهاي جا بيفتد.
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T Tگردگير ( )3را روي محور سيستم انتقال قدرت درگير كنيد.

T Tمقدار در نظر گرفته شده گريس را در گردگير و در سرپلوس پخش
کنيد.
T Tلبههاي گردگير را برروي گلوييهاي س��رپلوس و محور سيس��تم
انتقال قدرت قرار دهيد.
تذكر:
بررس��ي كنيد كه لبههاي گردگير سيستم انتقال قدرت به خوبي
درون گلويي محور سيستم انتقال قدرت قرار گرفته باشد.
T Tبراي اطمينان از صحيح قرار گرفتن لبهها ،واش��ر را با دست حرکت
دهيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو طرف چرخ :باز کردن  -نصب مجدد
T Tب��ا وارد کردن يک ميله غي��ر برنده با انتهاي گ��رد در محل مابين
گردگير و س��رپلوس ،مقدار هواي موجود داخل گردگير را تخمين
بزنيد.

01D

بستهاي OETIKER

T Tقطعات زير را در محل مورد نظر نصب كنيد:
ـ ـبست كوچك محكم كردن روي گردگير سيستم انتقال قدرت،
ـ ـبست محكم كردن روي گردگير سيستم انتقال قدرت.

w

w

بست هاي "فشاري" CAILLEAU

w

96048
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T Tبس��ت كوچ��ك ( )15و بس��ت ب��زرگ ( )16را ب��ه وس��يله ابزار
) (Tav. 1256محكم كنيد.
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بست شكل داده شده

2910
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T Tبس��ت كوچ��ك ( )13و بس��ت ب��زرگ ( )14را ب��ه وس��يله ابزار
) (Tav. 1168تا جا افتادن كامل محكم كنيد.

115196

T Tبستهاي نو را به وسيله ابزار )(Tav. 1784 ( )17محكم كنيد.
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گردگير سيستم انتقال قدرت جلو طرف چرخ :باز کردن  -نصب مجدد
موقعيت  - ۱قبل از کشش اوليه و قرار گرفتن بستها

T Tسيس��تم انتقال قدرت جلو طرف مربوط��ه را نصب كنيد (به بخش
 ،01Dسيستمهاي انتقال قدرت ،سيستم انتقال قدرت چرخ
جلو سمت راس�ت :باز كردن  -نصب مجدد ،صفحه 01D-25
مراجعه نماييد) يا (به بخش  ،01Dسيس�تمهاي انتقال قدرت،
سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ :باز كردن  -نصب
مجدد ،صفحه  01D-31رجوع كنيد).
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T Tميله اتص��ال ( )18را به درجه پايين ببريد و انبر را ببنديد .بس��ت
برروي گردگير ميلغزد و ميتواند در موقعيت مناسب قرار بگيرد.
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موقعيت  - ۲کشش بستها

2912

01D

T Tاهرم ( )18را به درجات باالتر برده و انبر را ببنديد.

 - IIIمرحله پاياني
،JH1 ،JH3 – 053 077 073 066 062 056 054 052
T Tگردگيرهاي سيس��تم انتقال قدرت طرف جعبه دنده را نصب كنيد
(به بخ��ش  ،01Dنكاتي در خصوص اج�زاء مكانيكي ،گردگير
سيس�تم انتقال قدرت جلو سمت راس�ت طرف جعبه دنده:
ب�از كردن  -نصب مج�دد ،صفحه  01A-39مراجع��ه نماييد) يا
(به بخش  ،01Aسيس�تمهاي انتقال قدرت ،روكش سيس�تم
انتقال قدرت جلو س�مت چپ طرف جعبه دنده :باز كردن -
نصب مجدد ،صفحه  01D-49رجوع كنيد).
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