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 :فهرست 

 X90آضٌايي تا پلتفشم •

 آضٌايي تا خَدسٍ ساًذسٍ •

 اًَاع هَتَس ٍ گیشتىس ًػة ضذُ تش سٍی خَدسٍ ساًذسٍ•

 (B90)چٌذ ًىتِ دس هَسد سیستن تشهض خَدسٍ ساًذسٍ •

 B90 CROSSخَدسٍ •

  B90  ٍB90 CROSSتیي خَدرٍّای  تفاٍت ّای اتعاد خارجی •

  B90  ٍB90 CROSSهیساى تفاٍت در ارتفاع خَدرٍّای •

  B90   ٍB90 CROSSتفاٍت ّای تیي سیستن تعلیك جلَی •

  B90   ٍB90 CROSSتفاٍت ّای تیي سیستن اکسل عمة•

 لذرتسیستن اًتمال •

 اتسار هخصَص•
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ساًذسٍ خَدسٍئي است وِ داسای اًتْای •

عشيض هي تاضذ ٍ تا ٍجَد ّاچ ته تَدى 

 .لیتش هي تاضذ 320داسای فضای تاس 
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 .لیتش تشای لشاس دادى تاسّای هختلف تاهیي هي ضَد 1200چٌاًچِ غٌذلي ّای عمة تا ضًَذ ، فضای 

 .تاضذهي تِ ايي فضا دس ٌّگام تاص تَدى دسب عشيض پٌجن تسیاس آساى دستشسي 
  

  

  

 .تا ضذى سا داسًذلاتلیت   2/3ٍ  1/3تسادگي تػَست است وِ ضذُ عشاحي غٌذلي ّای عمة ساًذسٍ عَسی 
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لسوت جلَ واتیي داسای فضای هٌاسة ٍ ساحت هي تاضذ تغَسيىِ ساًٌذُ ٍ سشًطیي جلَ واهال احساس ساحتي 

 .خَاٌّذ ًوَد
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 .لسوت عمة خَدسٍ تشای ًطستي سِ ًفش واهال هٌاسة هي تاضذ
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 :ساّْای هتعذدی تشای تا وشدى غٌذلي عمة ٍجَد داسد
 تا وشدى فمظ يه تخص اص غٌذلي. 1
 .تَدتا وشدى دٍ لسوت اص غٌذلي تش سٍی وفي غٌذلي، اها دس ايي حالت وف اتاق واهالً هسغح ًخَاّذ . 2
  

 سپس دّیذ، فطاس غٌذلي پطتي تِ آًشا ٍ آٍسدُ تاال سا غٌذلي وف اتتذا هسغح، واهالً تاس فضای تِ دستیاتي تشای
 عمة غٌذلي لسوت دٍ ّش تا وٌیذ تا اتاق وف سٍی تش آًشا ًْايت دس ٍ آٍسدُ تیشٍى سا غٌذلي سشی پطت عذد دٍ

 .ضَد آصاد
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ٍ غٌذلي جلَ سوت ساست  وٌاسیغٌذلي ّای عمة سٍی تجْیضات سفاسضي  جْت  ًػة سِ عذد غٌذلي وَدن 

 .ٍجَد داسد

 .اهىاى غیشفعال وشدى ویسِ َّای جلَ سوت ساست تشای ايي خَدسٍ ٍجَد داسد
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 .ساًذسٍ داسای يه داضثَسد استما يافتِ هي تاضذ وِ ضىل ولیذّا ، دسيچِ ّا ٍ اهىاًات سٍی آى صيثاتش ضذُ است 
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 :هجوَعِ سیستن وٌتشل تَْيِ هغثَع 
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 .ايي خَدسٍ هجْض تِ ولیذّای وٌتشل غذای سیستن ساديَ  ٍ پخص دس صيش غشتیله فشهاى هي تاضذ
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ساًذسٍ داسای فیلتش َّای اتاق هي تاضذ ، ايي فیلتش ووه تسیاس صيادی تِ تػفیِ وشدى ٍ جزب رسات ٍ سيضگشدُ 

 .ّای َّای داخل واتیي سشًطیٌاى هي وٌذ

 .هحل لشاس گشفتي فیلتش َّای داخل واتیي دس دستشس تَدُ ٍ تعَيض آى تِ سادگي اهىاى پزيش است
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 .تش ايشتگ سوت ساًٌذُ ، داسای ايشتگ سوت سشًطیي دس لسوت جلَ هي تاضذعالٍُ 

 .تاضٌذسِ ًمغِ ای هي داسای سِ عذد ووشتٌذ ايوٌي  90غٌذلي ّای عمة ايي خَدسٍ ًیض هاًٌذ تٌذس 
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استفادُ تشای سشٍيس ّای عوَهي، سًَ ساًذسٍ ٍ ايوٌي، لزت اص ساًٌذگي، ساحتي تا تَجِ تِ هعیاس ّای  

  .تاضذهفشط سٍصاًِ هفیذ هي 

 90تٌذس تَسعِ يافتِ اص ضاسي  •

تِ هجْض ّای ديسىي جلَ ٍ واسِ ای عمة وِ تشهض •
هي ووپاًي تَش  ABSجذيذتشيي ًسل اص سیستن تشهض 

 .تاضٌذ
دلیك تِ عايك تٌذی غَتي ٍ ضشايظ ساًٌذگي  تَجِ •

 (ضاهل ساًٌذگي دس ضشايظ تاد، جادُ ّای پست ٍ سشاصيش)
داخلي اًتخاب ضذُ اص هحىن تشيي ٍ تا دٍام تشيي دس هَاد •

 .خَد هي تاضذًَع 
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 :هشخصات و اهکانات ديگر 

  سپش ّوشًگ تذًِ•

 تذًِ هجْض تِ گشم ويآيٌِ ّای تشلي جاًثي ّوشًگ تا •

 ضیطِ ّای تشلي•

 اهپیَتش سفشیو•

 هغثَع دستيتَْيِ •

 فشهاى ّیذسٍلیه•

 هحذٍد وٌٌذُ ًیشٍووشتٌذ ايوٌي تا لاتلیت تٌظین استفاع ٍ هجْض تِ •

 غٌذلي ٍ غشتیله فشهاى: لاتلیت تٌظین هَلعیت ساًٌذُ •

 ًَاس آتگیش دسب ّای جاًثي•
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 واستشدی، لَی ٍ لاتل اعویٌاى

 داضثَسد يىپاسچِ، سٍدسی ّا ٍ لَاصم داخلياستحىام 

داضثَسد تِ گًَِ ای عشاحي ضذُ است تا اثشات ًاضي اص ضشتِ سا ساختاس 

 .دّذواّص 
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 .تشای جلَگیشی اص اضغال فضای تاس ، هحل لشاس گیشی الستیه صاپاس دس صيش خَدسٍ تعثیِ ضذُ است
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 Lock   ٍUnlockلفل دسب غٌذٍق عمة خَدسٍ ساًذسٍ تا سيوَت وٌتشل ٍ ّوچٌیي تا ولیذ لفل هشوضی 

 .ضذى سا داساست  Lock   ٍUnlockهي ضَد ٍ دس عیي حال تَسیلِ سَئیچ خَدسٍ ًیض لاتلیت  
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اص آًجا وِ ووشتٌذ سشًطیي ٍسظ لسوت عمة واتیي ًیض هاًٌذ تمیِ ووشتٌذّا سِ ًمغِ ای هي تاضذ ٍ ووشتٌذ 
هزوَس دس لسوت سوت چپ سمف لشاس داسد ، تشای جلَگیشی اص استعاش ٍ ايجاد سش ٍ غذای لالب ووشتٌذ دس 

صهاًیىِ اص آى استفادُ ًوي ضَد ، يه آٌّشتا دس ًضديىي لالب ووشتٌذ تعثیِ ضذُ است ، تا اتػال  لالب ووشتٌذ 
 .تِ آٌّشتا ، استعاضات ٍ حشوات ووشتٌذ حزف هي گشدد
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 .تاضذهي  EURO4استاًذاسد آاليٌذگي خَدسٍ ساًذسٍ 
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:خَدسٍ ساًذسٍ دس دٍ هذل دس ايشاى عشضِ هي ضَد  

 (Manual) گیشتىس دستي•

 (AT) گیشتىس اتَهاتیه•
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 : B90ي نصب شذه بر روي خودرو هاي انواع هوتورها
 

K4M, 690  BS1Y  (EURO 4  آاليٌذگياستاًذاسد ) 

K4M, 697  BS1Y  (EURO 4  آاليٌذگيهجْض تِ گیشتىس اتَهاتیه تا استاًذاسد ) 

 : B90نصب شذه بر روي خودرو هاي گیربکس هاي انواع      

 

 

 
 
 
 
 
 

JH3 , 057  هجْض تِ گیشتىس دستي     

DP2 , 220  هجْض تِ گیشتىس اتَهاتیه    
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سیستن از ًصة لطعات ایي دستَرالعول اعالى تِ کلیِ ًوایٌذگیْا ٍ تعویرگاّْا جْت اجتٌاب ّذف 

 (علی الخصَص دیسک چرخْای جلَ. )ٍ تالعکس هیثاشذ CONTIتر رٍی  TRWترهس 
  

  

ای جلَ ترای تعذاد هحذٍدی از  احتراهاً تذیٌَسیلِ تِ اطالع هی رساًذ تغییرات در سیستن ترهس چرخ ّ

 :تِ شرح زیر اعوال گردیذُ است  CONTIتِ  TRWخَدرٍّای ساًذرٍ  از تاهیي کٌٌذُ  
  

                                                                                     

   NAPBSRBYVD1000001  تا NAPBSRBYVD1000002    

   NAPBSRBYVE1000003  تا     NAPBSRBYVE1000022 

   NAPBSRBYVF1000023  تا NAPBSRBYVF1000099    

   NAPBSRBYVF1000100  تا NAPBSRBYVF1000554    
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TRW 

 کلي سیستن هاي ترهز جلونواي •
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 :تَجِ
 لزا داسد، ٍجَد خَدسٍ سٍی تش TRW ٍ CONTI تشهض ّای ديسه جايگضيي ًػة اهىاى آًجائیىِ اص 

   گشدد هي تَغیِ اویذاً تشهض، سیستن ًمع تشٍص ٍ يىذيگش تجای لغعِ دٍ ايي تذاخل اص جلَگیشی توٌظَس
 .ًوائیذ خَدداسی جذاً TRW ٍ CONTI ّای ديسه جايگضيٌي اص
 

 :لغعات تعَيضي دس غَست جايگضيٌي اجضاء سیستن تشهض تِ ضشح ريل هي تاضذ
 ديسه تشهض1.

 (چپ ٍ ساست)والیپش تشهض چشخ ّای جلَ 2.

 (چپ ٍ ساست) سگذست 3.

 (چپ ٍ ساست)هحافظ ديسه تشهض 4.

 ضیلٌگ تشهض5.

 (چپ ٍ ساست)لَلِ ّای تشهض 6.

 (چپ ٍ ساست)( ABS)تشاوت سٌسَس سشعت 7.

 تشاوت سٍی سش ضاسي8.

 (تشش خَسدُ)ضل گیش اغالح ضذُ 9.
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Item 9 

Items 8  
  

www.CarGarage.ir تغییرات ههنذسي در سیستن ترهز خودروي سانذرو

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 :تَجِ

لطعِ شل گیر هی تایست تَسط یک کاتر گرم تَسط ًوایٌذگی جْت جلَگیری از تواس تا لَلِ ّای ترهس تِ 

 :اتیک لطعات تعَیضی سیستن ترهس.تریذُ شَد 15CMX 5CMاتعاد تمریثی 
 :شواتیک لطعات تعَیضی سیستن ترهس

 

 لوله ترمز

 شیلنگ ترمز
براکت سنسور 

 (ABS)سرعت 

+  کالیپر ترمز 
+ دیسک ترمز
+  سگدست

محافظ دیسک 
 ترمز
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 تَجِ

 .دلت در اتعاد دیسک ترهس در ٌّگام ًصة تر رٍی خَدرٍ تسیار ضرٍری هی تاشذ

 

  

TRW 

259CMX20.6CM 

CONTI 

258CMX22CM 
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 :ّطذاس
 :تشٍص خغشات صيش هحتول خَاّذ تَد دس غَست تذاخل هًَتاط لغعات سیستن تشهض اص دٍ ساصًذُ هتفاٍت، اهىاى

  
 تاخیش دس عولىشد تشهض1.
 افضايص عَل خظ تشهض2.
 اعوال فطاس تیص اص حذ ًشهال تِ پذال تشهض3.
 استْالن صٍد ٌّگام لٌتْای تشهض4.
 استعاش پذال تشهض5.

  
  

 :تَجِ
  

تن تشهض هغاتك تا ساٌّوای سشٍيس ٍ پس اص اتوام عولیات ضشٍسيست گطتاٍس سفت وشدى هْشُ ّا ٍ َّاگیشی سیس
 .تعویشات هشتَعِ اًجام پزيشد
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 B90و   B90 CROSSهعرفي تفاوت هاي خودرو  
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ًذاسد  B90، خَدسٍئي هي تاضذ وِ اص ًظش تجْیضات داخلي تفاٍتي تا خَدسٍ  B90 CROSSخَدسٍ 

 :تلىِ عوذُ تفاٍت ّای آى هشتَط تِ هَاسد صيش هي تاضذ

 اتعاد خَدسٍ  -1

 تفاٍت دس ظاّش خاسجي خَدسٍ -2

 سیستن تعلیك   -3

 گیشتىس دستي   -4
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B90 B90 CROSS اتعاد خارجی 

 طَل کلی خَدرٍ  4024 4020

 فاصلِ هرکس چرخ عمة تا اًتْای خَدرٍ 652  651
(در طَل خَدرٍ)تیي چرخْا  فاصلِ 2588  2588  

 فاصلِ هرکس چرخ جلَ تا جلَی خَدرٍ  785 781
تار ارتفاع خَدرٍ تا تاالی سمف در ٍضعیت تذٍى   1550 1534  

تار ارتفاع خَدرٍ تا تاالی تارتٌذ در ٍضعیت تذٍى 1590 (تارتٌذ ًذارد)  

 فاصلِ تیي هرکس چرخْای جلَ  1494 1480
 فاصلِ تیي هرکس چرخْای عمة 1483 1469
 عرض خَدرٍ تذٍى آیٌِ ّای جاًثی  1753 1746

 عرض خَدرٍ تا آیٌِ ّای جاًثی 1997 1990

B90 CROSS  www.CarGarage.irو  B90تفاٍت ّای اتعاد خارجی تیي 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 
 

GC 

B90 B90 CROSS اتعاد خارجی 
خَدرٍ از کف زهیي در ٍضعیت تذٍى تار  ارتفاع 180 155  

  (Ground Clearance) :هیساى تفاٍت در ارتفاع 
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 : B90  ٍ B90 CROSSتیي خَدرٍّای تفاٍت در ظاّر خارجی 

 :ایي تفاٍتْا شاهل لسوت ّای زیر هی شًَذ
 دستگیرُ درب ّای تیرًٍی -1
 آیٌِ ّای جاًثی -2
 پٌجرُ هشثک رادیاتَر ٍ تخش تاالئی آى -3
 سپر جلَ -4
 سپر عمة -5
 (زُ ّا)هحافظ ّا ٍ ًَارّا -6
 ًَارّا ٍ ترچسة ّا -7
 تارتٌذ -8
 چراغْای جلَ -9

 ریٌگ چرخْا -10
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B90 
CROSS 

B90 

  
AT MT AT MT 

─ ─ ─ ● 
سیٌی زیریي هی تاشذ درب ّای تیرًٍی دارای دستگیرُ 

 .کِ ّر دٍ تِ رًگ هشکی هی تاشٌذ

 .رًگ تذًِ خَدرٍ هی تاشذدرب ّای تیرًٍی تِ دستگیرُ  ─ ● ─ ─

● ● ─ ─ 
پَشش آتکاری کرٍم  درب ّای تیرًٍی دارای دستگیرُ 

 .اطلسی هی تاشذ

  B90 CROSSهعرفي خودرو 

 :دستگیرُ درب ّای تیرًٍی 
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B90 CROSS B90 

  

AT MT AT MT 

─ ─ ─ ● 
لابِ تسرگ هی تاشٌذ ، از داخل تَسیلِ کلیذ   آیٌِ ّا جاًثی دارای

الکتریکی تٌظین هی شًَذ ، دارای گرم کي ّستٌذ ٍ رًگ آًْا ّن 
 رًگ هَاد تشکیل دٌّذُ آى ٍ هشکی هیثاشٌذ

─ ─ ● ─ 
لابِ تسرگ هی تاشٌذ ، از داخل تَسیلِ کلیذ   آیٌِ ّا جاًثی دارای

الکتریکی تٌظین هی شًَذ ، دارای گرم کي هی تاشٌذ ٍ لاب آًْا ّن  
 .رًگ تذًِ خَدرٍ است

● ● ─ ─ 
لابِ تسرگ هی تاشٌذ ، از داخل تَسیلِ کلیذ   آیٌِ ّا جاًثی دارای

الکتریکی تٌظین هی شًَذ ، دارای گرم کي هی تاشٌذ ٍ لاب آًْا 
 .کروم می باشد

 :آیٌِ ّای جاًثی
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B90 CROSS B90 

  AT MT AT MT 

─ ─ ● ● 
تخش تاالئی آى ّورًگ   پٌجرُ هشثک رادیاتَر هشکی رًگ است ٍ

 .تذًِ است

● ● ─ ─ 
ًَار تاالئی آى ًیس کرٍم هی  پٌجرُ هشثک رادیاتَر هشکی رًگ است ٍ

 .تاشذ

 :پٌجرُ هشثک رادیاتَر ٍ تخش تاالئی آى
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B90 CROSS B90 

  AT MT AT MT 

 .سپر جلَ ّورًگ تذًِ هی تاشذ ● ● ─ ─

● ● ─ ─ 
 :دارای دٍ رًگ است  B90 CROSSخَدرٍ  سپر جلَ

لسوت دیگری از آى تِ رًگ هَاد تشکیل دٌّذُ آى   لسوتی از آى ّورًگ تذًِ است ٍ
 .است کِ هشکی هی تاشذ ٍ لسوت زیریي ًیس از کرٍم ٍ آلَهیٌیَم تشکیل شذُ است

 :سپر جلَ
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B90 CROSS B90 

  AT MT AT MT 

 .سپر عمة ّورًگ تذًِ هی تاشذ  ● ● ─ ─

● ● ─ ─ 

 :دارای دٍ رًگ است  B90 CROSSخَدرٍ  سپر عمة 
لسوت دیگری از آى تِ رًگ هَاد تشکیل  دٌّذُ   لسوتی از آى ّورًگ تذًِ است ٍ 

آى است کِ هشکی هی تاشذ ٍ لسوت زیریي ًیس از کرٍم ٍ آلَهیٌیَم  تشکیل شذُ  
 .است 

  

 :سپر عمة
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B90 CROSS B90 

  AT MT AT MT 

 .درب دٍدی رًگ هی تاشذ دارای زُ هحافظ  ● ─ ─ ─

 .درب هی تاشذ کِ ّورًگ تذًِ است دارای زُ هحافظ  ─ ● ─ ─

─ ─ ● ● 
دارای ترچسة تسئیٌی رٍی رکاب درب ّای جلَ هی  

 .ًَشتِ شذُ RENAULTتاشذ کِ رٍی آى 

● ● ─ ─ 
دارای ترچسة تسئیٌی رٍی رکاب درب ّای جلَ تا ظاّر  

 .استیل هی تاشذ کِ ًام خَدرٍ رٍی آى حک شذُ است

● ● ─ ─ 
الستیک دارای ًَاری هی تاشذ کِ ّورًگ هَاد   دٍر

 .تشکیل دٌّذُ آى ٍ تِ رًگ هشکی هی تاشذ

 .گرفتِ است در زیر رکاب خَدرٍ یک ًَار کرٍم لرار ─ ─ ● ●

 (:زُ ّا)هحافظ ّا ٍ ًَارّا
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B90 CROSS B90 

  
AT MT AT MT 

─ ─ ● ● 

درب   ًَارّائی هاتیي پٌجرُ B90در خَدرٍ   

جلَ ٍ عمة ٍجَد دارد کِ تِ رًگ هشکی 

 .هی تاشٌذ

● ● ─ ─ 
لسوت زیریي  در CROSS B90در خَدرٍ   

آیٌِ ّای جاًثی ، ترچسة ّائی ٍجَد دارًذ  
 .کِ ًام خَدرٍ رٍی آًْا ًَشتِ شذُ است

 :ًَارّا ٍ ترچسة ّا
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B90 
CROSS 

B90 

  
AT MT AT MT 

 .طَلی از جٌس کرٍم هی تاشذ تارتٌذ هجْس تِ B90 CROSSخَدرٍ   ─ ─ ● ●

 :تارتٌذ
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B90 CROSS B90 

  AT MT AT MT 

─ ─ ● ● 
 B90در خَدرٍ ،  زهیٌِ چراغ ّای اصلی جلَئی 

 .هی تاشذاستیل  

● ● ─ ─ 
 B90 CROSSخَدرٍ ، در  زهیٌِ چراغ ّای اصلی جلَئی

 .رًگ هی تاشذ (دٍدی)هشکی تیرُ  
 

 :چراغ ّا جلَ
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B90 CROSS B90 

  
AT MT AT MT 

 تا شکل لالپاق رٍترٍ  "15ریٌگ فلسی   ● ● ─ ─

 تا شکل لالپاق رٍترٍ "15ریٌگ فلسی    ─ ─ ● ●

 :ریٌگ چرخْا
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 سیستم تعلیق
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Spring 
 

Front axle /suspansion 

system 

ّواى فٌرّای هَرد استفادُ   B90 CROSSفٌرّای تکار رفتِ در 

 .هی تاشٌذ B90  ٍL90در 

ای تیي سیستن تعلیك جلَی   : B90   ٍB90 CROSSتفاٍتّ 

تا کوک فٌرّای هَرد استفادُ   B90 CROSSکوک فٌرّای هَرد استفادُ در 

 .هتفاٍت هی تاشٌذ ٍ اهکاى جاتجائی آًْا ٍجَد ًذارد B90  ٍL90در 

Shock absorber 

Spring 

  B90 CROSSهعرفي خودرو 
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

 

 

 

 

Shock absorber  

ای تیي سیستن اکسل عمة  : B90   ٍB90 CROSSتفاٍتّ 

تا کوک فٌرّای   B90کوک فٌرّای تکار رفتِ در سیستن اکسل عمة  

کوک فٌرّای  هشاتِ است ٍلی  L90رفتِ در سیستن اکسل عمة تکار 

هتفاٍت   B90  ٍL90تا  B90 Crossتکار رفتِ در سیستن اکسل عمة 

 .هی تاشٌذ ٍ اهکاى جاتجائی آًْا ٍجَد ًذارًذ

RR Spring 

تا فٌرّای تکار   CROSS B90فٌرّای تکار رفتِ در سیستن اکسل عمة 

هتفاٍت تَدُ ٍ اهکاى جاتجائی  L90  ٍB90رفتِ در سیستن اکسل عمة 

 .آًْا ٍجَد ًذارد
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ًیض ّواًٌذ خَدسٍ ساًذسٍ اص ًظش سیستن اًتمال لذست دس دٍ هذل دس  B90 CROSSخَدسٍ 

 :ايشاى عشضِ خَاّذ ضذ 

 (Manual) گیشتىس دستي•

 (AT) گیشتىس اتَهاتیه•

:سیستن اًتمال لذرت  
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هي تاضذ وِ تش سٍی   DP2اتَهاتیه ّواى  B90 CROSSًَع گیشتىس تىاس سفتِ دس 

 .اتَهاتیه عشضِ ضذُ دس ايشاى ًػة ضذُ است B90  ٍL90خَدسٍّای 

Automatic Transmission 
 

 :(AT)سیستن اًتمال لذست تا گیشتىس اتَهاتیه
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 :تفاٍت صيش ٍجَد داسد B90 CROSSدس سیستن اًتمال لذست خَدسٍ 

  (Gearbox)گیشتىس -1
  (Left hand drive shaft) پلَس سوت چپ -2
  (Right hand drive shaft) پلَس سوت ساست -3
   (Hydraulic clutch mechanism)سیستن ّیذسٍلیه والچ تِ جای سین والچ -4
  (Gear Shifter)هىاًیضم تعَيض دًذُ -5
  (ROD)دستِ دًذُ -6
  (Clutch unit)ویت والچ -7

 :(Manual)سیستن اًتمال لذست تا گیشتىس دستي
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هتفاٍت تَدُ ٍ هذل آى ( Manual)دًذُ دستي B90 CROSSًَع گیشتىس تىاس سفتِ دس 

JHQ (JH3  389تا پسًَذ )هي تاضذ. 

Manual Transmission 
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 :تِ ضشح صيش هي تاضذ( JH3-057)دٍ تفاٍت عوذُ ايي هذل گیشتىس ًسثت تِ گیشتىس 

 .ايي گیشتىس فالذ گشدگیش دس پلَس سوت چپ هي تاضذ -1

 .هحل اتػال واتل دستِ دًذُ دس ايي هذل گیشتىس هتفاٍت است -2

محل اتصال کابل 
دسته دنده در 

 B90 CROSSگیربکس 
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تىاس سفتِ دس (  Manual)هىاًیضم هَسد استفادُ دس سیستن والچ تىاس سفتِ دسگیشتىس دستي

 .اص ًَع سیوي هي تاضذ B90خَدسٍّای 
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تىاس سفتِ دس خَدسٍّای  (  Manual)هىاًیضم هَسد استفادُ دس سیستن والچ گیشتىس دستي

B90 CROSS  اص ًَع ّیذسٍلیه هي تاضذ. 
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اص ًَع واتلي هي تاضذ ( Manual)دس گیشتىس دستي (Gear Shifter)هىاًیضم تعَيض دًذُ
 .فشق داسد  B90ٍ دستِ دًذُ آى تا هذل 
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(  Manual)دس هذل گیشتىس دستي B90 CROSSّش دٍ پلَس چپ ٍ ساست هشتَط تِ خَدسٍ 

 .تا خَدسٍ ساًذسٍ واهال هتفاٍت هي تاضٌذ
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تايذ اص اتضاس هخػَظ هغاتك ضىل صيش استفادُ ًوَد ، تذٍى استفادُ اص اتضاس  B90 CROSSتشای خاسج وشدى پلَس ّای خَدسٍ 

 .هخػَظ خاسج وشدى پلَس ّا اهىاى پزيش ًوي تاضذ
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 .تا ویت والچ خَدسٍ ساًذسٍ تفاٍت داسد ٍ لاتلیت ًػة تِ جای يىذيگش سا ًذاسًذ B90 CROSSویت والچ خَدسٍ 

Clutch Unit 
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