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اطالعات كلی
30Aمدار ترمز: نمودار عملكرد

30A-1

مدار ترمز به شكل " X " با محدود كننده فشار وابسته به وزن

108548

تذكرات مهم
اين يك نمودار كلی است؛ از آن به عنوان مرجعی برای سوراخ كاری 
و نصب مدارها استفاده نكنيد. هنگام تعويض اجزاء تشكيل دهنده 
ــه قبل از باز كردن قطعات، مسير لوله ها  مدار ترمز خودرو، هميش

را شناسايی كنيد.

مدار ترمز به شكل " X " همراه با سيستم ضد قفل چرخ ها

105586

تذكرات مهم
اين يك نمودار كلی است؛ از آن به عنوان مرجعی برای سوراخ كاری 
و نصب مدارها استفاده نكنيد. هنگام تعويض اجزاء تشكيل دهنده 
ــه قبل از باز كردن قطعات، مسير لوله ها  مدار ترمز خودرو، هميش

را شناسايی كنيد.
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30A

30A-2

اطالعات كلی
مدار ترمز: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

توجه
ــتم  ــز، كاليپر و مجموعه سيس ــای ميان پمپ ترم ــاط لوله ه ارتب

هيدروليك با اتصاالت رزوه شده متريك می باشد.
ــوگ قطعات يدكی خودرو  ــن، فقط از قطعاتی كه در كاتال بنابراي

مشخص شده است، استفاده كنيد.

78491

مشخصات قطعات:
،(A) شكل قسمت انتهايی لوله های فوالدی يا مسی

،(B) شكل محل اتصال روی قطعه
شكل اتصال ها (C):  ۶ ضلع بيرونی ۱۱ ميليمتری.

–

–

–
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30A-3

30A اطالعات كلي
مدار ترمز: هواگيري

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

دستگاه هواگيري مدارهاي ترمز

mگشتاور محكم كردن

ــري كاليپرهاي ترمز  ــچ هواگي پي
جلو

6  N.m

ــيلندرهاي ترمز  پيچ هواگيري س
عقب

6  N.m

احتياط هاي الزم قبل و هنگام هواگيري مدار ترمز:
ــدن شيرهاي برقي مجموعه هيدروليك،  براي جلوگيري از فعال ش

سوئيچ استارت بايد بسته باشد (بر حسب تجهيزات خودرو)،
ــتاندارد رنو استفاده كنيد (به بخش  از روغن هاي ترمز مطابق با اس
خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم بـراي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B، مواد مصرفي)،
ــطح روغن ترمز داخل مدار و دستگاه هواگيري را بررسي  ميزان س

كنيد،
مدار تنظيم ترمز بايد عاري از هر گونه ايراد هيدروليكي و الكتريكي 

باشد،
  2 bar 1,5  و bar ــار دستگاه هواگيري بين مطمئن شويد كه فش

قرار داشته باشد.

ــن روش بايد پس از باز كردن يا تعويض هر يك از قطعات زير انجام  اي
شود:

پمپ ترمز،
روغن ترمز،

مجموعه هيدروليک،
لوله ،

شيلنگ ،
مخزن روغن،

كاليپر،
سيلندر ترمز.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

115993

ــده از ظرف هاي توليد  ــز مصرف ش ــع كردن روغن ترم براي جم
محلي استفاده كنيد.

كاليپرهاي جلو و عقب:
دو ظرف  مايع شيشه شور (1) يك ليتري،
لوله هاي شفاف (2) با قطر ۴ ميليمتر،

چهار پيپت (3) (شماره مرجع: 501 081 00 00 )،
دو رابط T شكل (4).

تذکر:
مجموعه هيدروليک نو از پيش پر شده است.

ــر، يك  ــي از قطعات زي ــرروي يك ــات ب ــام عملي ــگام انج هن
ــزش روغن ترمز و  فشـاردهنده پـدال براي جلوگيري از ري
ــز و مدارهاي  ــدن هوا به داخل پمپ ترم ــاب از داخل ش اجتن

خروجي پمپ ترمز روي پدال ترمز قرار دهيد:
مجموعه هيدروليک،

لوله هاي بين مجموعه هيدروليک و كاليپرهاي ترمز،
شيلنگ هاي ترمز،
كاليپرهاي ترمز،

سيلندرهاي ترمز.
ــتم  فشـاردهنده پدال را قبل از انجام عمل هواگيري سيس

ترمز باز كنيد.

–

–

–

–

–

ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك باالبر دوس
ــايل باالبر  بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).

–

–

–

–
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30A-4

30A اطالعات كلي
مدار ترمز: هواگيري

سوئيچ را ببنديد.
دسـتگاه هواگيري مدار ترمز (داراي تأييديه رنو) را به مخزن 
ــتگاه مراجعه  ــتفاده از دس ــپ ترمز وصل كنيد (به دفترچه اس پم

نماييد).
مدار ترمز را تحت فشار قرار دهيد.

براي تثبيت فشار در مدار ترمز، براي مدت ۳ دقيقه فشار را بين 
bar < P <  2 bar 1,5  تنظيم كنيد.

مدار را بين دسـتگاه هواگيري مدار ترمز و مخزن روغن ترمز 
بدون پايين آوردن فشار ببنديد.

تذکر:
ــتگاه هواگيري و مخزن روغن ترمز  ــته شدن مدار بين دس بس
ــتفاده شده  ــب عملكرد نوع قطعه اس به صورت متفاوت بر حس

انجام خواهد شد:
شير،

سوئيچ.
–

–

ــا و  ــري كاليپره ــچ هواگي ــار پي ــه را روي چه ــاي تخلي پيپت ه
سيلندرهاي ثانويه قرار دهيد.

پيچ هاي هواگيري كاليپرها و سيلندرهاي ثانويه را باز كنيد:
جلو سمت چپ،

جلو سمت راست،
عقب سمت چپ،

عقب سمت راست.
مدار را بين دسـتگاه هواگيري مدار ترمز و مخزن روغن ترمز 
ــل حباب هاي هوا خارج  ــن تا تخليه كام ــاز كنيد و بگذاريد روغ ب

شود.
پيچ هاي هواگيري را به ترتيب زير ببنديد:

جلو سمت چپ،
جلو سمت راست،
عقب سمت چپ،

عقب سمت راست.
پيچ هواگيري كاليپر را باز كنيد:

جلو سمت چپ،
بگذاريد روغن ترمز تا تخليه كامل حباب هاي هوا بيرون ريخته 

شود،
پيچ هواگيري را روي كاليپر ببنديد.

عمليات قبلي را روي قطعات زير انجام دهيد:
كاليپر جلو سمت راست،
سيلندر عقب سمت چپ،

سيلندر عقب سمت راست.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

دستگاه هواگيري مدار ترمز را براي پايين آوردن فشاردر مدار 
ترمز متوقف كنيد.

دستگاه هواگيري مدار ترمز را از مخزن پمپ ترمز جدا كنيد.
ــد؛ اگر پدال  ــي كني ــت صحيح و محكم بودن پدال را بررس حرك
درست نيست، هواگيري مدار ترمز را با كمك يك تكنيسين ديگر 
ــانيد. هواگيري را با سيلندر ثانويه در دورترين محل  به پايان برس

ممكن از پمپ ترمز شروع كنيد:
فشار مداوم برروي پدال ترمز،

باز كردن پيچ هواگيري مدار براي تخليه هواي مدار ترمز،
بستن پيچ هواگيري مدار،

رها كردن فشار روي پدال ترمز.
ــطح روغن ترمز را در مخزن به ميزان مناسب  در صورت لزوم، س
ــانيد. محكم بودن پيـچ هواگيري كاليپرهـاي ترمز جلو  برس
 (N.m 6)  و پيچ هـاي هواگيـري سـيلندرهاي ترمـز عقب

 (N.m 6)  و وجود درپوش هاي آب بندي را بررسي كنيد.

ــت جاده   ــي حركت صحيح پدال ترمز، هنگام تس به منظور بررس
عمل تنظيم سيستم ترمز را بررسي كنيد.

 BRAKE ــاده ــودرو را با م ــن ترمز روي خ ــار باقيمانده روغ آث
ــد (به بخش خـودرو: قطعات و مواد  ــز كني CLEANER تمي
ــد) (04B، مواد  مصرفـي الزم بـراي تعميـرات مراجعه نمايي

مصرفي).

–

–

–

–
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اطالعات كلی
30Aمدار ترمز: گشتاور محكم كردن

30A-5

I - ترمز جلو و عقب

گشتاور محكم نام قطعه
(N.m) كردن

6پيچ هواگيری كاليپر جلو

6پيچ هواگيری سيلندر عقب

17شيلنگ ترمز در قسمت ورودی كاليپر جلو

14لوله های ترمز ورودی سيلندر عقب

14شيلنگ ترمز بر روی لوله ترمز

34پيچ پين های راهنمای لنت ترمز جلو

105پيچ پايه نگهدارنده كاليپر

14لوله روی محدود كننده فشار ترمز

14لوله ترمز روی پمپ ترمز

14لوله ترمز روی شيلنگ ترمز

14پيچ نصب ديسك

14پيچ نصب سيلندر روي صفحه ترمز

II - كنترل ترمز

گشتاور محكم نام قطعه
(N.m) كردن

21 مهره نصب بوستر ترمز

21 مهره نصب پمپ ترمز

14 لوله خروجی پمپ ترمز

ــرروی پايه  ــه هيدروليك ب ــچ نصب مجموع پي
مربوطه

 8

14 اتصال لوله های مجموعه هيدروليك

21 مهره های نصب اهرم ترمز دستی

گشتاور محكم نام قطعه
(N.m) كردن

21پيچ نصب پايه مجموعه هيدروليك روی بدنه

12پيچ نصب محدود كننده فشار ترمز
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30A-6

30A اطالعات كلي
لوله ترمز: تعمير

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ لوله ترمز

N.m  6اتصاالت زير بدنه (ماده / نر)

اين روش براي لوله هاي مسي با قطر ۷‚۴ ميليمتر كاربرد دارد.

تذکر:
اين روش قابل اعمال برروي لوله هاي زير نيست:

لوله هاي تركيبي (لوله + شيلنگ)،
لوله هاي با قطر ۶ ميليمتر و ۸ ميليمتر.

–

–

تعمير

I - مرحله آماده سازي لوله

توجه
ــراي جلوگيري از ايجاد خرابي در مدار هيدروليک ترمز، لوله  ب

را هنگام برش له يا خم نكنيد.

ــده ببريد (به كاتالوگ  لوله را به كمك لوله بر به اندازه توصيه ش
تجهيزات تعميرگاه مراجعه نماييد).

128666

128643

128665

مهره ها يا پيچ ها را قبل از انجام پخ كاري روي لوله قرار دهيد.

II - انجام پخ كاري

تذکر:
ــك گيره نگهدارنده  ــتگاه پخ كاري را در ي ــراي ايجاد پخ ، دس ب

قرار دهيد.
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30A-7

30A اطالعات كلي
لوله ترمز: تعمير

لوله را درون دستگاه پخ كاري قرار دهيد (به كاتالوگ تجهيزات 
تعميرگاه مراجعه نماييد).

طول لوله اي كه بايد شكل داده شود را تنظيم كنيد.
قسمت انتهايي دستگاه را با گشتاور (N.m 40 ) محكم كنيد.

III - بررسي پخ كاري ها

128667

128669

موارد زير را به صورت ظاهري بررسي كنيد:
يكنواختي قطر پخ ها،

هم مركز بودن پخ ها نسبت به محور لوله.
–

–

128668

ــي كنيد كه قطر داخلي لوله بيضي شكل  به صورت ظاهري بررس
نشده باشد.

128645

با استفاده از ابزار كوليس بررسي كنيد قطر لبه بيضي شكل نشده 
باشد.

قطر در صورتي صحيح است كه (X2) = (X1) باشد 

IV - آماده سازي لوله قبل از خم كاري

تذکر:
هنگام انجام پخ كاري، ممكن است ذرات خارجي در داخل لوله 

پخش شوند.

ــيله يك پيستوله هواي فشرده از هر دو جهت به درون لوله  به وس
هوا بدميد.

ــي لوله درپوش  ــمت هاي انتهاي ــا مهره ها را در قس روي پيچ ها ي
بگذاريد.

لوله اصلي را روي يك پايه تخت متناسب با طول لوله قرار دهيد.
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30A-8

30A اطالعات كلي
لوله ترمز: تعمير

128659

فاصله  (X3) (به ميليمتر) را از يك خم تا خم بعدي، بين "مراكز" 
(1) شعاع خم كاري شده لوله قديمي اندازه گيري كنيد.
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30A-9

30A اطالعات كلي
لوله ترمز: تعمير

توجه
ــه، عمليات خم كاري را يكباره  ــتن لول براي جلوگيري از شكس
ــه با اضافه كردن مراحل خم كاري (يعني با  يا به تدريج هميش
كم كردن شعاع خم كاري) انجام دهيد. هرگز روي يك خودرو 
لوله ترمزي را كه خم كاري شده و مجددًا جهت تصحيح شعاع 

خم كاري مي گردد، نصب نكنيد.

تذکر:
ــم كاري، جهت حفظ انعطاف  ــت كه هنگام عمليات خ الزم اس

پذيري مواد لوله، زاويه مورد نظر را به آرامي ايجاد كنيد.

لوله را به وسيله دستگاه خم كاري از يك خم تا خم بعدي،با رعايت 
شكل اصلي لوله، شكل دهيد.

128814
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30A-10

30A اطالعات كلي
لوله ترمز: تعمير

V - بررسي خم كاري

128664

128670

ــعاع خم كاري را به  ــدن قطر خارجي در مركز ش ــكل ش بيضي ش
ــي كنيد (بيضي شكل شدن قطر  ــيله (2) ابزار كوليس بررس وس
ــطح تغيير  ــت كه كمتر از ۱۰ ٪ س خارجي در صورتي صحيح اس

شكل يافته باشد):
،  4,75 mm :قطر اسمي لوله

.  4,30 mm. :حداقل قطر پس از خم كاري
–

–

VI - نصب مجدد لوله

تذکر:
هنگام نصب لوله ترمز:

مسير اصلي را تا حد ممكن رعايت كنيد،
ــاي نگهدارنده با  ــير لوله را هنگام قرار دادن در گيره ه مس

دست تنظيم كنيد.

–

–

توجه
تماس بين لوله ترمز و قطعات اطراف آن مي تواند باعث آسيب 
ــود. به منظور پرهيز از اين گونه تماس ها،  ــاندن به لوله ش رس

مسير لوله را با دست تنظيم كنيد.

128644

پيچ لوله ترمز را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

128646

ــتاور (N.m 6 ) محكم  اتصـاالت زير بدنه  (ماده / نر) را با گش
كنيد.
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اطالعات كلی
30Aروغن ترمز: مشخصات

30A-11

فواصل تعويض روغن ترمز
ــكی  ــه خصوص، ترمزهای ديس ــه در ترمزها، و ب ــه كار رفت فناوری ب
(پيستون توخالی با تبادل حرارتی كم، مقدار ناچيز روغن در سيلندر، 
ــويی كه مانع جمع شدن روغن در قسمت های گرم تر چرخ  كاليپر كش
می شود)، به سازنده اين امكان را داده است تا حتی در صورت استفاده 
ــتانی، خطر "بخار شدگی" را به  طوالنی مدت از ترمز در مناطق كوهس
ــاند. با اين حال، كيفيت روغن های ترمز فعلی در ماه های  حداقل برس
ــدودی پايين  ــی رطوبت در آنها، تاح ــتفاده با ورود مقدار كم اول اس
ــود كه روغن ترمز تعويض شود: به  ــأله باعث می ش می آيد. همين مس

دفترچه نگهداری خودرو مراجعه شود.

۱ - افزايش ميزان سطح روغن ترمز
فرسودگی لنت ترمز باعث كاهش تدريجی سطح روغن ترمز در مخزن 

آن می شود.
ــض لنت ترمز اين  ــش ندهيد، هنگام تعوي ــن ترمز را افزاي ميزان روغ
ــز نبايد از  ــطح روغن ترم ــد. با اين حال س ــتی جبران خواهد ش كاس

عالمت حداقل پايين تر برود.

۲ - روغن ترمز تأييد شده
مخلوط شدن دو نوع روغن ترمز ناهمخوان در مدار ترمز، ممكن است 
باعث نشتی قابل مالحظه روغن شود كه عمدتًا به دليل صدمه رسيدن 

به واشرها است.
ــن ترمزهای كنترل  ــط بايد از روغ ــز از چنين خطری، فق برای پرهي
ــتاندارد  ــق با اس ــا كه منطب ــگاه های م ــورد تأييد آزمايش ــده و م ش

SAE J 1703 - DOT 4 است، استفاده نماييد.
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30A-12

30A اطالعات كلي
ترمز: مشخصات

TAPVLSOX

BSOX

KSOXFSOX

US0X

(mm) ترمز جلو

48485454قطر پيستون ها

238259259259260260قطر ديسك ها

1220,620,62222ضخامت ديسك ها

10,617,717,719,819,8حداقل ضخامت ديسك ها ۱

0,07حداكثر تاب برداشتن ديسك ها

181817,717,7ضخامت لنت هاي ترمز (همراه با ضخامت صفحه پشت لنت)

6666حداقل ضخامت لنت ترمز (همراه با ضخامت صفحه پشت لنت)

(mm) ترمز عقب

1917,781922,222,2قطر پيستون هاي سيلندر ثانويه

180,25203,3228,5قطر كاسه ها

181,25204,45229,5حداكثر قطر قابل قبول كاسه ها

4,64,9ضخامت كفشك لنت جلويي

3,34,9ضخامت كفشك لنت عقبي

(mm) پمپ ترمز

20,620,622,2قطر

223236دامنه حركت

ــيدگي يا  ــتند. در صورت خراش ــك هاي ترمز قابل تعمير نيس (۱) ديس

فرسايش قابل مالحظه بايد تعويض شوند.
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اطالعات كلی
30Aفرمان: گشتاور محكم كردن

30A-13

گشتاور محكم مشخصات
(N.m) كردن

21 مهره نصب ميل فرمان

21 پيچ مفصل ميل فرمان

50 مهره تثبيت تنظيم چرخ ها

گشتاور محكم مشخصات
(N.m) كردن

105 پيچ جعبه فرمان

37 مهره سيبک فرمان

34 سيبك محور

فرمان هيدروليک

گشتاور محكم مشخصات
(N.m) كردن

12 سوئيچ فشار روی لوله فشار قوی

21 اتصال لوله های فشار قوی و فشار ضعيف روی جعبه فرمان

21 اتصال لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک

21 پيچ نصب لوله فشار ضعيف برروی رام

21 پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليك روی پايه
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30A-14

30A اطالعات كلي
ارتفاع هاي زير بدنه: مقادير تنظيم

I - نقاط اندازه گيري

108936

ــمت جلو، در فاصله ميان زمين و سوراخ مركزي  مقدار (W1) در قس
بين اتصاالت بازوي تحتاني زير رام اندازه گيري مي شود.

108937

ــن و محور نصب  ــب، در فاصله ميان زمي ــمت عق مقدار (W2) در قس
مفصل الستيكي برروي نشيمنگاه، اندازه گيري مي شود.

II - تنظيم اكسل ها
L90 يا B90

W1 (mm) W2 (mm) 

(VODM) خودرو در وضعيت حركت

10,5 ± 10,5291,6 ±  188,38رينگ چرخ "14

10,5 ±  10,5293,96 ±  192,5رينگ چرخ "15

K90

براي رينگ چرخ "14:

W1 (mm) W2 (mm) 

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)

5 PI

K7J, K7M190,10290,91

K4M,
K9K-E0

189,20290,80

 K9K-E1,
E2

188,60290,72

7 PL

K7J, K7M190,10287,70

K4M189,20287,58

K9K188,60287,50

براي رينگ چرخ "15:
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30A-15

30A اطالعات كلي
ارتفاع هاي زير بدنه: مقادير تنظيم

W1 (mm) W2 (mm) 

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)

5 PI

K7J, K7M194,80295,27

K4M,
 K9K-E0

193,90295,15

 K9K-E1,
E2

193,40295,08

7 PL

K7J, K7M194,80292,23

K4M193,90292,11

K9K193,40292,04

F90

براي رينگ چرخ "15:

W1 (mm) W2 (mm) 

(VODM) خودرو در وضعيت حركت

K7J, K7M198,68310,98

ــان  فرم  /  K9K
ــدون  ب  / ــي  معمول
 K9K -  تهويه مطبوع
ــي /  ــان معمول / فرم
 K9K - تهويه مطبوع
/ فرمان هيدروليك / 
بدون تهويه مطبوع

197,30310,98

ــان  فرم  /  K9K
ــك / تهويه  هيدرولي

مطبوع

196,70310,72

U90

براي رينگ چرخ "15:

W1 (mm) W2 (mm) 

(VODM) خودرو در وضعيت حركت

K7M, K9K192,5 ± 10,5274,313 ± 10,5
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30A

30A-16

اطالعات كلی
اكسل جلو: گشتاور محكم كردن

گشتاور محكم كردن نام قطعهشماره
(N.m)

44مهره نصب مجموعه "فنر - كمك فنر" روی بدنه خودرو(1)

105پيچ بازوی تحتانی (2) 

62پيچ نصب قسمت پايين پايه نگهدارنده رام (3) 

37مهره سيبک فرمان (4) 

105پيچ نصب نشيمنگاه ميل موج گير (5) 

8مهره تثبيت نشيمنگاه ميل موج گير (6) 

105پيچ پايه كاليپر (7) 

21پيچ نصب فوقانی پايه نگهدارنده رام بر روی سرشاسی (8) 

105پيچ نصب كمك فنر بر روی محفظه توپی چرخ (9) 

105پيچ رام جلو

105پيچ نصب جعبه فرمان روی رام

109718
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اطالعات كلی
30Aاكسل جلو: گشتاور محكم كردن

30A-17

گشتاور محكم كردن نام قطعهشماره
(N.m)

62مهره كمك فنر برای تکيه گاه فنر (10) 

14مهره  سيبک بازوی ميل موج گير (11) 

62پيچ سيبك بازوی تحتانی (12) 

280مهره سيستم انتقال قدرت (پلوس)  (13) 

105پيچ های نصب چرخ (14) 

50مهره تثبيت تنظيم چرخ ها (15) 

34پيچ نصب سيبك محور روی جعبه فرمان (16) 

14پيچ نصب ديسك (17) 

109719

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


30A-18

30A اطالعات كلي
اكسل جلو: مقادير تنظيم

I - اقدامات اوليه
قبل از كنترل اكسل ها، موارد زير را بررسي نماييد:

اندازه چرخ ها،
فشار باد الستيك ها (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، فشار 

باد چرخ ها: شناسايي، صفحه 35A-11 مراجعه نماييد) 
ميزان فرسايش الستيك ها،

آزادي حركت مفصل ها،
ارتفاع هاي زير بدنه (به بخش 30A، اطالعات كلي، ارتفاع هاي 

زير بدنه: مقادير تنظيم، صفحه 30A-14 مراجعه نماييد).

تذکر:
قبل از كنترل، قطعات معيوب را تعويض نماييد.

II - زاويه كستر فرمان
غير قابل تنظيم.

93012

موقعيت خودرومقدار

ــالف  اخت ــر  (حداكث  2°42 ’± 30’ 
راست / چپ = 1°  )

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)

III - زاويه عمودي چرخ نسبت به خودرو (كمبر)
غير قابل تنظيم.

–

–

–

–

–

93013

موقعيت خودرومقدار

ــالف  ــر اخت  ’40 ±’10°0-  (حداكث
راست / چپ = 1°  )

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)

IV - زاويه محور
غير قابل تنظيم.

93014

موقعيت خودرومقدار

ــالف  ــر اخت  ’30 ±’ 17°10 (حداكث
راست /چپ = 1°  )

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)
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30A-19

30A اطالعات كلي
اكسل جلو: مقادير تنظيم

V - ميزان بودن: عاليم قراردادي

توجه
عاليم قراردادي مورد استفاده رنو:

باز بودن:  - ،
بسته بودن:  + .

–

–

باز بودن: عالمت منفي

93011

بسته بودن: عالمت مثبت

93011-1

VI - ميزان بودن
ــال فرمان، (به بخش  ــدن مهره هاي ميله اتص تنظيم از طريق چرخان
30A، اطالعات كلي، اكسل جلو: تنظيم، صفحه 30A-20 مراجعه 

نماييد).

93011

L90 يا B90

موقعيت خودرومقدار (براي دو چرخ)

خودرو در وضعيت حركت  ’10 ± ’10 0°- 
(VODM)

U90 يا K90 يا F90

موقعيت خودرومقدار (براي دو چرخ)

خودرو در وضعيت حركت  ’30 ± ’10 0°- 
(VODM)

VII - گير بودن مفاصل الستيكي
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو، بازوي تحتاني اكسـل جلو  (به بخ
ــه 31A-39 مراجعه  (طبـق): باز كـردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).
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30A-20

30A اطالعات كلي
اكسل جلو: تنظيم

mگشتاور محكم كردن

N.m 50 بست تنظيم موازي بودن چرخ ها

تذکر:
ــاع زير بدنه خودرو  ــي چرخ ها، ارتف ــي وضعيت هندس قبل از بررس
ــخصات  ــخصات تنظيم كنيد. اگر ارتفاع خودرو با مش را مطابق مش
مطابقت نداشت، با پايين آوردن يا باال بردن بدنه خودرو آنرا تنظيم 

كنيد.

I - مقادير تنظيم
(به بخش 30A، اطالعات كلي، اکسـل جلو: مقادير تنظيم، 

صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).

II - تنظيم
ــتيك ها را بررسي  ــل ها، فشار باد الس قبل ازهر گونه كنترل اكس
كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، فشار باد چرخ ها: 

شناسايي، صفحه 35A-11 مراجعه نماييد).

تذکر:
ــل ها، خودرو بايد خالي باشد (بدون  هنگام كنترل مقادير اكس

بار و سرنشين).
ــيد كه هنگام تنظيم موازي بودن چرخ ها، فرمان در  مراقب باش
حالت مستقيم قرار داشته باشد تا ميان زاويه فرمان و وضعيت 
مستقيم چرخ ها جابه جايي رخ ندهد. عدم تنظيم صحيح فرمان 

باعث مراجعت مجدد مشتري خواهد شد.

۱ - زاويه كستر فرمان
غير قابل تنظيم.

۲ - زاويه عمودي چرخ نسبت به خودرو
غير قابل تنظيم.

۳ - زاويه محور
غير قابل تنظيم.

۴ - موازي بودن

117474

تنظيم از طريق چرخاندن مهره هاي ميله اتصال فرمان:
مهره هاي تنظيم چرخ ها (1) را شل كنيد،

مهره هاي ميله اتصال فرمان (2) را بپيچانيد تا به مقدار مطلوب 
برسيد.

ــم مهره هاي تنظيم مـوازي بـودن چرخ ها را با  ــد از تنظي بع
گشتاور (N.m 50 ) محكم كنيد.

–

–
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30A-21

30A اطالعات كلي
اكسل عقب: گشتاور محكم كردن

گشتاورمحكم كردن مشخصاتشماره
(N.m)

مهره كاسه ترمز(1)
(B90 و L90 براي) 175

(F90 و K90 براي) 280

62پيچ نصب نشيمنگاه(2)

105پيچ نصب قسمت پايين كمك فنر(3)

125مهره نصب مفصل الستيكي(4)

14اتصال لوله ترمز روي سيلندر ترمز(5)

14اتصال لوله هاي روي شيلنگ ترمز(6)

80پيچ نصب صفحه ترمز روي اكسل عقب(7)

109717
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30A-22

30A اطالعات كلي
اكسل عقب: مقادير تنظيم

I - اقدامات اوليه
قبل از كنترل اكسل ها، موارد زير را بررسي نماييد:

اندازه چرخ ها،
فشار باد الستيك ها (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، فشار 

باد چرخ ها: شناسايي، صفحه 35A-11 مراجعه نماييد)،
ميزان فرسايش الستيك ها،

آزادي حركت مفصل ها،
ارتفاع هاي زير بدنه (به بخش 30A، اطالعات كلي، ارتفاع هاي 

زير بدنه: مقادير تنظيم، صفحه 30A-14 مراجعه نماييد).

تذکر:
قبل از كنترل، قطعات معيوب را تعويض نماييد.

II - زاويه عمودي چرخ نسبت به خودرو
غير قابل تنظيم.

93013-1

L90 يا B90

موقعيت خودرومقدار

خودرو در وضعيت حركت  ’±15’0°51- 
(VODM)

–

–

–

–

–

U90 يا K90 يا F90

موقعيت خودرومقدار

خودرو در وضعيت حركت  ’±30’0°50- 
(VODM)

III - ميزان بودن: عاليم قراردادي

توجه
عاليم قراردادي مورد استفاده رنو:

باز بودن:  - ،
بسته بودن:  + .

–

–

IV - موازي بودن
غير قابل تنظيم.

بسته بودن: عالمت مثبت

93011-1

L90 يا B90

موقعيت خودرومقدار (براي دو چرخ)

خودرو در وضعيت حركت بسته بودن:  ’15 ±’44 0°+ 
(VODM)
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30A-23

30A اطالعات كلي
اكسل عقب: مقادير تنظيم

U90 يا K90 يا F90

موقعيت خودرومقدار (براي دو چرخ)

خودرو در وضعيت حركت بسته بودن:  ’10 ± ’30 0°+ 
(VODM)

V - گير بودن مفاصل الستيكي
(به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، اكسل عقب: تنظيم، صفحه 

33A-34 مراجعه نماييد).
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اجزاء اکسل جلو
31Aاجزاء اكسل جلو: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

31A-1

I - نكات ايمنی
۱ - دستورالعمل هايی كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات 

رعايت شود
ــر دارد،  ــتفاده از جك باالب ــه اس ــه نياز ب ــام عملياتی ك ــگام انج هن
ــی را رعايت كنيد (به بخش خـودرو: يدك  ــتورالعمل های ايمن دس
ــايل  ــه نماييد) (02A  ،MR 388، وس كشـيدن و باال بردن مراجع

باالبر).

۲ - دستورالعمل هايی كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت 
شود

ــت. قسمت هايی از خودرو  روغن ترمز دارای خواص خورندگی زياد اس
را كه به روغن ترمز آلوده شده اند، با دقت تميز كنيد.

II - تميزی
۱ - دستورالعمل هايی كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات 

رعايت شود
ــا روغن ترمز  ــت بر اثر تماس ب ــه را كه ممكن اس ــمت هايی از بدن قس

آسيب ببينند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.

۲ - دستورالعمل هايی كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت 
شود

ــز كنيد (به  ــز را با ماده پـاك كننده ترمز تمي ــتم ترم اطراف سيس
بخش خـودرو: مواد مصرفـی الزم برای تعميـرات رجوع كنيد)

(04B  ،MR 388، مواد مصرفی).

توجه
ــرا روغن موجب صدمه  ــدن روغن جلوگيري كنيد زي از جاري ش

زدن به اجزاء اطراف سيستم ترمز مي شود.

III - توصيه های حرفه ای
۱ - ترمز

ــاي ترمز، حتمًا لنت های هر دو طرف را تعويض  هنگام تعويض لنت ه
كنيد.

هنگام تعويض ديسك حتمًا ديسك های هر دو طرف را تعويض كنيد.
ــز را تعويض  ــًا لنت های ترم ــك های ترمز، حتم ــگام تعويض ديس هن

نماييد.
 FRENETANCHE قبل از نصب پيچ  پين های راهنما، آنها را به ماده
ــته كنيد (به بخش خودرو: مواد مصرفی الزم برای تعميرات  آغش

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفی).
 FREIN DE VIS ــاده ــا را به م ــای كاليپر، آنه ــل از نصب پيچ ه قب
ــته كنيد (به بخش خودرو: مواد  HAUTE RÉSISTANCE آغش
مصرفی الزم برای تعميرات رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد 

مصرفی).

توجه
برای اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

تذكرات مهم
ــار دهيد  برای پرهیز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فش
ــك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  ــتون ها، لنت ها و ديس تا پيس

كنند.

۲ - بلبرينگ، توپی چرخ 
هنگام تعويض توپی چرخ، حتمًا بلبرينگ را نيز تعويض نماييد.

توجه
ــر به بلبرينگ  ــيب جبران ناپذي ــاب از وارد آمدن آس ــرای اجتن ب

توپی:
مهره سيستم انتقال نيرو را روی زمين شل يا سفت نكنيد.

خودرو را در حالی كه سيستم انتقال نيرو باز شده يا پيچ های 
آن شل است، روی زمين قرار ندهيد.

–

–

توجه
به منظورتضمين عملكرد صحيح حسگر سرعت چرخ، به محل آن 

بر روی بلبرينگ آسيب نرسانيد.

ــطح توپي چرخ و بلبرینگ و محفظه توپي  قبل از نصب بلبرينگ، س
را بررسي كنيد.

محفظه توپی آسيب ديده را تعويض نماييد.
قسمت های زير را تميز كنيد:

سطوح داخلي و خارجي بلبرينگ جديد كه با پايه توپی و توپي در 
تماس است،

سطوح پايه توپی كه با بلبرينگ جديد در تماس است،
سطوح توپي كه با بلبرينگ جديد در تماس است.

–

–

–
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31A

31A-2

اجزاء اکسل جلو
اجزاء اكسل جلو: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

توجه
ــرا موجب صدمه  ــار وارد نكنيد زي ــه حلقه داخلي بلبرينگ فش ب
ــود (برای جا انداختن قطعه نيروی بيش از  ديدن بلبرينگ مي ش

حد وارد نکنيد).

۳ - فنر سيستم تعليق
ــر و همچنين كالهك ابزار  هنگام تعويض فنر، به موقعيت و جهت فن

دقت كنيد.
هنگام تعويض فنر حتمًا فنرهای هر دو طرف را تعويض كنيد.
از عملكرد صحيح ابزار جمع كننده فنر اطمينان حاصل كنيد.

ــده را در ابزار جمع كننده  ــظ نكات ايمنی، فنر جمع ش به منظور حف
فنر رها نكنيد.

توجه
برای اجتناب از شكستن زود هنگام فنر سيستم تعليق، به محافظ 

ضد زنگ آسيب نرسانيد.

۴ - اکسل جلو

توجه
ــتگاه باالبر به  ــكل، با دس برای اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير ش

بازوی تحتانی فشار وارد نكنيد.
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31A-3

31A اجزاء اکسل جلو
لنت ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Fre. 1842فشاردهنده پيستون كاليپر ترمز جلو

mگشتاور محكم كردن

N.m  34پيچ پين راهنماي لنت

N.m  28پين هاي راهنماي لنت

ــًا لنت هاي هر دو طرف را تعويض  هنگام تعويض لنت هاي ترمز، حتم
كنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.

چرخ هاي جلو را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

108349

ــتن مهره (2) باز  ــا را ضمن نگهداش ــچ پاييني (1) پين راهنم پي
كنيد.

كاليپر را به طرف باال بچرخانيد.
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31A-4

31A اجزاء اکسل جلو
لنت ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

ــا  ــا K7M ي ــا U90 – K90، و K4M – K90، و K7J ي F90 ي
K9K، و انطباق ويژه

118634

فنر (3) را باز كنيد.

118635

قطعات زير را باز كنيد:
درپوش هاي روي محافظ پين هاي راهنما،

پين هاي راهنماي لنت (4) به كمك آچار آلن،
كاليپر.

–

–

–

لنت هاي ترمز را باز كنيد.

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

119217

تيغه هاي صداگير (5) را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ضخامت لنت ها را بررسي كنيد (به بخش 30A، اطالعات كلي، 

ترمز: مشخصات، صفحه 30A-12 مراجعه نماييد).
قطعات معيوب را تعويض كنيد.
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31A اجزاء اکسل جلو
لنت ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

117348

قسمت هاي زير را تميز كنيد:
تكيه گاه هاي كاليپرها،

كاليپرها.

ــا  ــا K7M ي ــا U90 – K90، و K4M – K90، و K7J ي F90 ي
K9K، و انطباق ويژه

پين ها را پس از هر بار باز كردن تميز كنيد.

–

–

123095

ــته كردن آن به گريس موجود در كيت  ــتون را (بعد از آغش پيس
ــار دهيد تا در  ــزار (Fre. 1842)   (1) فش تعميرات) به كمك اب

انتها قرار گيرد.

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

پيچ پين راهنما را حتمًا پس از هر بار باز كردن تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي

ويژه
تيغه هاي صداگير جديد را نصب كنيد.

لنت هاي ترمز، را با شروع از لنت داخلي، نصب كنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
لنت ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

كاليپر را به طرف پايين بپيچانيد تا سر جاي اول خود قرار گيرد.
پيچ نو پين راهنما را نصب كنيد.

پيچ پين راهنماي لنت را با گشتاور (N.m 34 ) محكم كنيد.

ــا  ــا K7M ي ــا U90 – K90، و K4M – K90، و K7J ي F90 ي
K9K، و انطباق ويژه

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
كاليپر در محل اوليه خود،

پين هاي راهنما به كمك آچار آلن.
پين هاي راهنماي لنت را با گشتاور (N.m 28 ) محكم كنيد.

درپوش هاي روي محافظ پين ها را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
براي پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد 
ــتون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  تا پيس

كنند.

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
شيلنگ ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  17شيلنگ ترمز روي كاليپر

N.m  14اتصال روي شيلنگ ترمز

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسل 
جلو، اجزاء اكسل جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات، 

صفحه 31A-1 مراجعه نماييد).

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه زدن 

به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري 

شدن روغن ترمز جلوگيري شود.
ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108922
پيچ اتصال هاي زير را باز كنيد:

ــدن اين اتصال شيلنگ از هزارخارها را  اتصال لوله (1)، با باز ش
جدا مي شود،

شيلنگ ترمز روي كاليپر (2).
شيلنگ ترمز را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــل را در حالي كه چرخ همراه با سيستم تعليق آويزان است و  اكس

كاليپر در محل خود قرار دارد، تراز كنيد.
پيچ شيلنگ ترمز سمت كاليپر را بپيچانيد.

ــتاور (N.m 17 ) برروي كاليپر محكم  شـيلنگ ترمز را با گش
كنيد.

ــت در يك سوم اول طول آن از طرف  شيلنگ را با قرار دادن سش
ــت اشاره در حالي كه آنرا كمي خم  كاليپر بگيريد، سپس با انگش

مي كنيد حركت دهيد.

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
شيلنگ ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

ــر مادگي شيلنگ ترمز را طوري روي پايه نگهدارنده قرار دهيد  س
كه پيچ نخورد.

ــيلنگ به راحتي در هزارخارهاي پايه قرار  بررسي كنيد كه سر ش
گيرد.

قطعات زير را نصب كنيد:
فنر،

ــت كنيد كه با پيچ  ــيلنگ ترمز وصل كنيد و دق لوله را روي ش
كردن لوله، شيلنگ تاب نخورد.

ــتاور (N.m 14 ) محكم  اتصال روي شـيلنگ ترمـز را با گش
كنيد.

III - مرحله پاياني
ابزار فشاردهنده پدال را باز كنيد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

چرخ جلو طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و 
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  34پيچ بااليي پين راهنماي لنت

N.m  17لوله ترمز روي كاليپر

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني وتميزي 
و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسل 
جلو، اجزاء اكسل جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات، 

صفحه 31A-1 مراجعه نماييد).

توجه
ــتم، از جاري  ــت جلوگيري از صدمه زدن به اجزاء اطراف سيس جه

شدن روغن جلوگيري كنيد.

تذکر:
ــي از قبل با روغن ترمز پر  ــده در قطعات يدك كاليپرهاي عرضه ش

شده اند.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري 

شدن روغن ترمز جلوگيري شود.
قفل فرمان را آزاد كنيد.

ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
شيلنگ ترمز روي كاليپر را آزاد كنيد.

ــز را باز كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  لنت هاي ترم
 31A-3 لنت هاي ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

119218

ــتن مهره (2)  پيچ بااليي (1) پين راهنماي لنت را ضمن نگهداش
باز كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
كاليپر ترمز از شيلنگ،

كاليپر ترمز.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت گردگير و پيستون كاليپر را بررسي كنيد.

ــوب را تعويض كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسـل  قطعات معي
ــه 31A-11 مراجعه  جلـو، كاليپر ترمز جلـو: تعميـر، صفح

نماييد).

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

117348

قسمت هاي زير را تميز كنيد:
تكيه گاه كاليپر،

كاليپر.

ــا  ــا K7M ي ــا U90 – K90، و K4M – K90، و K7J ي F90 ي
K9K، و انطباق ويژه

پين هاي راهنماي لنت پس از هر بار باز كردن تميز كنيد.

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

حتمًا پس از هر بار باز كردن، پيچ  پين ها را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

–

–

ــيلنگ ترمز محكم  پيچ كاليپر را بدون به كار بردن ابزار، برروي ش
كنيد.

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

پيچ بااليي پين راهنما را نصب كنيد.
پيـچ بااليي پين راهنماي لنت را با گشتاور (N.m 34 ) محكم 

كنيد.

لنت هاي ترمز را نصب كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
 31A-3 لنت هاي ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــتاور (N.m 17 ) برروي كاليپر محكم  شـيلنگ ترمز را با گش

كنيد.

III - مرحله پاياني
ابزار فشاردهنده پدال را باز كنيد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

چرخ جلو طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و 
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
براي پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد 
ــتون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  تا پيس

كنند.
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31A اجزاء اکسل جلو
كاليپر ترمز جلو: تعمير

ابزار مخصوص مورد نياز
Fre. 1842فشاردهنده پيستون كاليپر ترمز جلو

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

توجه
ــتم، از جاري  ــت جلوگيري از صدمه زدن به اجزاء اطراف سيس جه

شدن روغن جلوگيري كنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك باالبر دوس
 ،02A  ،MR 388)  (ــه نماييد بكسـل كردن و باال بردن مراجع

وسايل باالبر خودرو).
ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري 

شدن روغن ترمز جلوگيري شود.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

كاليپر ترمز جلو (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، كاليپر 
ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 31A-9 مراجعه 

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

115572

ــرده خارج كنيد، قبل از شروع كار  پيستون را به كمك هواي فش
ــتون  ــتون و كاليپر قرار دهيد تا به پيس يك قطعه چوب بين پيس
ــد. وارد آمدن هر گونه ضربه برروي لبه پيستون آنرا  ــيب نرس آس

غيرقابل استفاده خواهد كرد.
روكش محافظ را باز كنيد.

–

–

115570

ــزار انعطاف پذير با لبه گرد  ــر گلويي كاليپر را به كمك يك اب واش
(گيج اندازه گيري ضخامت) خارج كنيد.

ــطح داخلي، كاليپر را به  ــورت وجود خط افتادگي برروي س در ص
طور كامل تعويض نماييد.

قطعات را با الكل تميز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
واشر را داخل گلويي كاليپر نصب كنيد.
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31A اجزاء اکسل جلو
كاليپر ترمز جلو: تعمير

123095

ــته كردن آن به گريس موجود در كيت  ــتون را (بعد از آغش پيس
ــار دهيد تا در  ــزار (Fre. 1842)   (1) فش تعميرات) به كمك اب

انتهاي سوراخ قرار گيرد.
روكش محافظ را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

كاليپر ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، كاليپر ترمز 
ــه 31A-9 مراجعه  جلو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد)،
چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ پايه نگهدارنده كاليپر

N.m  34پيچ بااليي پين راهنماي لنت

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــه (ب ــرف مربوط ــو ط ــرخ جل چ
السـتيك ها، چـرخ: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

35A-1 مراجعه نماييد)،

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد).

–

–

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

119218

ــره (2) باز  ــتن مه ــي (1) پين راهنما را ضمن نگهداش پيچ باالي
كنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

كاليپر ترمز را به فنر آويزان كنيد.
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31A-14

31A اجزاء اکسل جلو
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

119219

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (3) پايه نگهدارنده كاليپر،

پايه نگهدارنده كاليپر.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

117348

قسمت هاي زير را تميز كنيد:
پايه نگهدارنده كاليپر،

كاليپر ترمز،

–

–

–

–

محفظه توپي چرخ.
ــا را به ماده  ــده كاليپر، آنه ــه نگهدارن ــب پيچ هاي پاي قبل از نص
ــته كنيد (به  HIGH RESISTANCE THREDLOCK آغش
بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفـي الزم براي تعميرات)

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
پيچ  پين هاي راهنما را حتمًا تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پايه نگهدارنده كاليپر،
پيچ هاي پايه نگهدارنده كاليپر.

 ( 105 N.m) ــتاور پيچ هـاي پايه نگهدارنـده كاليپر را با گش
محكم كنيد.

III - مرحله پاياني

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

پيچ بااليي پين راهنما را نصب كنيد.
پيـچ بااليي پين راهنماي لنت را با گشتاور (N.m 34 ) محكم 

كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد).

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــه (ب ــرف مربوط ــو ط ــرخ جل چ
السـتيك ها، چـرخ: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

35A-1 مراجعه نماييد) 

تذكرات مهم
براي پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد 
ــتون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  تا پيس

كنند.

–

–

–

–

–
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31A-15

31A اجزاء اکسل جلو
محافظ ديسك ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  7پيچ نصب محافظ ديسك ترمز

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد)،

پايه هاي نگهدارنده كاليپر (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 31A-13 مراجعه نماييد)،
ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد).

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24683

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) محافظ ديسک ترمز،

محافظ ديسک (2) ترمز جلو.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

محافظ ديسك ترمز،
پيچ هاي نصب محافظ ديسك ترمز.

 ( 7 N.m) ــتاور پيچ هاي نصب محافظ ديسـک ترمز را با گش
محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
پايه هاي نگهدارنده كاليپر (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 31A-13 مراجعه نماييد)،
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد)،

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–
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31A-16

31A اجزاء اکسل جلو
ديسك ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  14پيچ ديسك ترمز

ــيار يا  ــتند. در صورت وجود ش ــر نيس ــز قابل تعمي ــك هاي ترم ديس
 ،30A ــوند (به بخش ــودگي قابل توجه ديسك ها بايد تعويض ش فرس
ــه 30A-12 مراجعه  اطالعـات كلـي، ترمـز: مشـخصات، صفح

نماييد).
هنگام تعويض ديسك حتمًا ديسك هاي هر دو طرف را تعويض كنيد.

ــز را تعويض  ــًا لنت هاي ترم ــك هاي ترمز، حتم ــگام تعويض ديس هن
نماييد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد)،

پايه هاي نگهدارنده كاليپر (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 31A-13 مراجعه نماييد).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108921

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (1) ديسك ترمز،

ديسك ترمز.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ديسك ها را تميز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ديسك،
دو پيچ ديسك.

ــتاور (N.m 14 ) محكم  پيچ هاي نصب ديسـک ترمز را با گش
كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پايه هاي نگهدارنده كاليپر (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 31A-13 مراجعه نماييد)،
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد)،

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–
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31A-17

31A اجزاء اکسل جلو
ديسك ترمز جلو: مشخصات

I - مرحله پيش از بررسي
ــه بخش خودرو:  ــتون قرار دهيد (ب ــودرو را روي جک باالبر دو س خ
بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A ، MR 388، وسايل 

باالبر خودرو).
چرخ جلو مربوطه را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 

چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

II - مرحله بررسي قطعه مورد نظر

تذکر:
براي بررسي ضخامت ديسك، از ابزار Palmer استفاده كنيد.

ابزار Palmer را براي اندازه گيري ضخامت ديسك نصب كنيد.

88310

ــري كنيد (در  ــب در چهار نقطه اندازه گي ــك را به ترتي ضخامت ديس
فاصله هاي ۹۰° ).

ــط سازنده مقايسه كنيد (به بخش  اندازه ها را با مقادير ذكر شده توس
30A، اطالعات كلي، ترمز: مشـخصات، صفحه 30A-12 مراجعه 

نماييد.

III - مرحله پاياني
ــک ترمز را در صورت ازوم تعويض كنيد (به بخش 31A، اجزاء  ديس
اكسل جلو، ديسـک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

31A-16 مراجعه نماييد).

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــه را نصب كني ــو مربوط ــرخ جل چ
 35A-1 السـتيك ها، چـرخ: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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31A

31A-18

اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك - پمپ ترمز: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن
اتصاالت لوله ترمز روی مجموعه 

هيدروليك
 14  N.m

ــه ترمز روی پمپ  اتصاالت لول
ترمز

 14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدال را روی پدال ترمز قرار دهيد تا از جاری شدن 

روغن جلوگيری شود.
ــال باتری را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتری).
ــد (در صورتی كه خودرو مجهز به  روكش محافظ موتور را برداري

آن است).

117827

ــت های نگهدارنده (1) عايق صوتی را باز كنيد (در صورتی كه  بس
خودرو مجهز به آن است).

ــوند (در صورتی كه  ــد تا لوله ها ديده ش ــق صوتی را كنار بزني عاي
خودرو مجهز به آن است).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117817

اتصاالت (2) لوله های ترمز مجموعه هيدروليك را شل كنيد.
گيره نگهدارنده لوله های ترمز را باز كنيد.

117829

اتصاالت (3) لوله های پمپ ترمز را شل كنيد.
لوله های ترمز بين مجموعه هيدروليك و پمپ ترمز را باز كنيد.
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اجزاء اکسل جلو
31Aلوله ترمز مجموعه هيدروليك - پمپ ترمز: باز كردن - نصب مجدد

31A-19

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــپ ترمز را نصب  ــه هيدروليك و پم ــز بين مجموع لوله های ترم

كنيد.
لوله های ترمز را در بست های نگهدارنده محكم كنيد.

پيچ اتصاالت زير را ببنديد:
اتصال  لوله های ترمز روی مجموعه هيدروليك،

اتصال  لوله  های ترمز روی پمپ ترمز.
پيچ ها را با گشتاورهای زير محكم كنيد:

،(14  N.m) اتصال لوله هاي روي مجموعه هيدروليك
هيدروليـك  مجموعـه  روي  ترمـز  لوله هـاي  اتصـال 

.(14  N.m)

II - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

ــی كه خودرو  ــبورد (در صورت ــينی داش عايق صوتی برروی س
مجهز به آن است)،

بست های نگهدارنده عايق صوتی (در صورتی كه خودرو مجهز 
به آن است)،

ــز به آن  ــی كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك
است).

فشاردهنده پدال را برداريد.
ــش 30A، اطالعات کلی،  ــری کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيری، صفحه 30A-3 رجوع نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتری را وصل كني

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتری).

–

–

–

–

–

–

–
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31A

31A-20

اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك - اتصال زير بدنه: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن
روی  ــز  ترم ــه  لول ــاالت  اتص

مجموعه هيدروليك
 14  N.m

ــای ترمز روی  ــاالت لوله ه اتص
اتصاالت زير بدنه

14  N.m 

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــال باتری را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتری).
فشاردهنده پدال را روی پدال ترمز قرار دهيد تا از جاری شدن 

روغن جلوگيری شود.
ــد (در صورتی كه خودرو مجهز به  روكش محافظ موتور را برداري

آن است).

117827

ــی كه خودرو  ــی را باز كنيد (در صورت ــت های (1) عايق صوت بس
مجهز به آن است).

ــوند (در صورتی كه  ــد تا لوله ها ديده ش ــق صوتی را كنار بزني عاي
خودرو مجهز به آن است).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117818

ــه هيدروليك را باز  ــای (2) اتصاالت لوله های ترمز مجموع پيچ ه
كنيد.

118339

بست های (3) عايق صوتی را باز كنيد.
ــر اتاق ديده  ــاالت لوله های زي ــار بزنيد تا اتص ــق صوتی را كن عاي

شوند.
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اجزاء اکسل جلو
31Aلوله ترمز مجموعه هيدروليك - اتصال زير بدنه: باز كردن - نصب مجدد

31A-21

118338

ــه هيدروليك را باز  ــای مجموع ــای نگهدارنده (4) لوله ه گيره ه
كنيد.

پيچ اتصاالت (5) لوله های ترمز مجموعه هيدروليك را شل كنيد.
ــه هيدروليك و اتصاالت زير بدنه را باز  لوله های ترمز بين مجموع

كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

ــاالت زير بدنه را  ــه هيدروليك و اتص ــای ترمز بين مجموع لوله ه
نصب كنيد.

پيچ اتصاالت زير را ببنديد:
اتصال  لوله های ترمز روی مجموعه هيدروليك،
اتصاالت لوله های ترمز روی اتصاالت زير بدنه.

پيچ ها را با گشتاورهای زير محكم كنيد:
،(14  N.m) اتصال لوله هاي روي مجموعه هيدروليك

اتـاق  زيـر  اتصـاالت  روی  ترمـز  لوله هـای  اتصـال 
.(14  N.m)

II - مرحله پاياني
عايق صوتي را روي سيني داشبورد نصب كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
بست های نگهدارنده عايق صوتی (در صورتی كه خودرو مجهز 

به آن است)،
ــز به آن  ــی كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

–

–

–

–

فشاردهنده پدال را برداريد.
ــش 30A، اطالعات کلی،  ــری کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيری، صفحه 30A-3 رجوع نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتری را وصل كني

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتری).
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31A اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك ـ كاليپر جلو سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

ــز روي مجموعه  ــال لوله ترم اتص
هيدروليك

14  N.m

ــيلنگ   ــال لوله ترمز روي ش اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

117827

ــت هاي نگهدارنده (1) عايق صوتي را باز كنيد (در صورتي كه  بس
خودرو مجهز به آن است).

ــوند (در صورتي كه  ــد تا لوله ها ديده ش ــق صوتي را كنار بزني عاي
خودرو مجهز به آن است).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117816

اتصال (2) لوله ترمز به شيلنگ ترمز را شل كنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

گيره نگهدارنده لوله ترمز را باز كنيد.
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31A اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك ـ كاليپر جلو سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد

117819

اتصال (3) لوله ترمز مجموعه هيدروليک را شل كنيد.
لوله ترمز بين مجموعه هيدروليك و شيلنگ ترمز جلو سمت چپ 

را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله ترمز بين مجموعه هيدروليك و شيلنگ ترمز جلو سمت چپ 

را نصب كنيد.
لوله ترمز را روي گيره نگهدارنده آن محکم کنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز جلو سمت چپ،

اتصال شيلنگ ترمز روي مجموعه هيدروليك.
اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي مجموعه هيدروليک
.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز

II - مرحله پاياني
عايق صوتي را روي سيني داشبورد نصب كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
بست هاي نگهدارنده عايق صوتي (در صورتي كه خودرو مجهز 

به آن است)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

–

–

–

–

فشاردهنده پدال را برداريد.
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
ــمت چپ را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  چرخ  جلو س
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد) 
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31A اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك ـ كاليپر جلو سمت راست: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

ــز روي مجموعه  ــال لوله ترم اتص
هيدروليك

14  N.m

ــيلنگ   ــال لوله ترمز روي ش اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــزش روغن يك فشـاردهنده پدال روي  ــراي جلوگيري از ري ب

پدال قرار دهيد.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

117827

ــي كه خودرو  ــي را باز كنيد (در صورت ــت هاي (1) عايق صوت بس
مجهز به آن است).

ــوند (در صورتي كه  ــد تا لوله ها ديده ش ــق صوتي را كنار بزني عاي
خودرو مجهز به آن است).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117816

اتصال (2) لوله ترمز به شيلنگ ترمز را شل كنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

گيره نگهدارنده لوله ترمز را باز كنيد.
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31A اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك ـ كاليپر جلو سمت راست: باز كردن - نصب مجدد

117820

اتصال (3) لوله ترمز مجموعه هيدروليک را شل كنيد.
ــمت  ــيلنگ ترمز جلو س ــه ترمز بين مجموعه هيدروليك و ش لول

راست را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــمت  ــيلنگ ترمز جلو س ــه ترمز بين مجموعه هيدروليك و ش لول

راست را نصب كنيد.
لوله ترمز را روي گيره نگهدارنده آن محکم کنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز جلو سمت راست،

اتصال شيلنگ ترمز روي مجموعه هيدروليك.
اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي مجموعه هيدروليک
.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز

II - مرحله پاياني
عايق صوتي را روي سيني داشبورد نصب كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
بست هاي نگهدارنده عايق صوتي (در صورتي كه خودرو مجهز 

به آن است)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

–

–

–

–

فشاردهنده پدال را برداريد.
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
ــمت راست را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  چرخ جلو س
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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31A اجزاء اکسل جلو
محفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Rou. 604-01 ــتن ــت نگه داش ــراي ثاب ــزار الزم ب اب

توپي ها.
Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

Tav. 1050-04 ــه عقب (داراي ــاردهنده پلوس ب فش
صفحه و چنگك، بدون جك).

Tav. 1420-01 ــاي ابزاره ــراي  ب ــي  پيچ ــك  ج
  Tav.1050-04   ،Tav.1420

.Tar.1850  ،Tar.1454

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ هاي پايه كمك فنر

N.m  62پيچ سيبک تحتاني

N.m 37 مهره سيبک فرمان

N.m  280مهره توپي

 N.m  105پيچ پايه نگهدارنده كاليپر ترمز.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.

ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

توجه
ــران ناپذير به بلبرينگ  ــيب جب براي اجتناب از وارد آمدن آس

توپي جلو:
مهره سيستم انتقال قدرت را در حالي كه چرخ هاي خودرو 

روي زمين قرار دارد، شل يا سفت نكنيد.
ــتم انتقال قدرت باز  چرخ هاي خودرو را در حالي كه سيس

شده يا پيچ هاي آن شل است، روي زمين قرار ندهيد.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــگر سرعت را باز كنيد (در صورتي كه خودرو  پايه نصب كابل حس

به آن مجهز است).
ــودرو به آن  ــرعت چرخ را آزاد كنيد (درصورتي كه خ ــگر س حس

مجهز است).
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31A اجزاء اکسل جلو
محفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

108350

108921

پيچ هاي پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو را باز كنيد.
ــو" را به فنر  ــه نگهدارنده كاليپر ترمز جل ــه "كاليپر - پاي مجموع

آويزان كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــک ترمز جلو (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو،  محافظ ديس
محافظ ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 
ــه نماييد) (در صورتي كه خودرو به آن مجهز  31A-15 مراجع

است)،
،(Rou. 604-01) مهره (5) توپي چرخ به كمك ابزار

–

–

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
مهره (2) سيبك فرمان،

پيچ سيبک تحتاني،
پيچ هاي قسمت پايين كمك فنر.

24807

سيبك فرمان را به كمك ابزار (Tav. 476) (1)  بيرون بكشيد.
ــش 31A، اجزاء  ــاز كنيد (به بخ ــک ترمز جلو را ب محافظ ديس
اكسـل جلو، محافظ ديسـک ترمز جلو: باز كردن - نصب 
ــه 31A-15 مراجعه نماييد) (در صورتي كه خودرو  مجدد، صفح

به آن مجهز است)،
ــرف داخل  ــدن به ط ــا چرخان ــو را ب ــرخ جل ــي چ ــه توپ محفظ
ــزار (Tav. 1050-04) و ــك اب ــورت نياز به كم خودرو يا در ص

(Tav. 1420-01) خارج كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
ــه ماده  ــل از نصب ب ــر را قب ــده كاليپ ــه نگهدارن ــاي پاي پيچ ه

LOCTITE FRENBLOC آغشته كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

محفظه توپي چرخ جلو،
سيبك فرمان،

–

–

–

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
محفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

مهره سيبك فرمان،
پيچ هاي پاييني كمك فنر،

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
مهره توپي،

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــک ترمز (به بخ محافظ ديس
محافظ ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 
ــه نماييد) (در صورتي كه خودرو به آن مجهز  31A-15 مراجع

است)،

113735

تذکر:
بررسي كنيد كه بوش به خوبي روي سيبک بازوي تحتاني قرار 

گرفته باشد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
مجموعه "كاليپر - پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو"، 

پيچ هاي پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو.
حسگر سرعت چرخ را روي محفظه توپي نصب كنيد.

پيچ  ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 105 N.m) پيچ هاي پايه كمك فنر

،( 62 N.m) پيچ سيبك تحتاني
،( 37 N.m) مهره سيبك فرمان

،( 280 N.m) مهره توپي
.( 105 N.m) پيچ هاي پايه نگهدارنده كاليپر ترمز

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
چرخ جلو طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و 
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

تذکر:
ــتون ها، لنت ها و  ــد تا پيس ــار دهي ــز را چند بار فش ــدال ترم پ

ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا كنند.

تذکر:
ــي كنيد (در صورت لزوم  ــل جلو را حتمًا بررس زاويه هاي اكس
آنها را تنظيم نماييد) (به بخش 30A، اطالعات كلي، اكسل 

جلو: مقادير تنظيم، صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).
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31A-29

31A اجزاء اکسل جلو
بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ نصب پايه نگهدارنده كاليپر

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
چرخ هاي جلو را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).

108350

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) پايه نگهدارنده كاليپر،
مجموعه كاليپر - پايه نگهدارنده كاليپر،

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــرخ (به بخ ــه توپي چ محفظ
محفظه توپي چرخ جلـو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

31A-26 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

20786

قطعات زير را باز كنيد:
ــر خارجي ــه به قط ــيله يك لول ــه وس ــرس ب ــتگاه پ روي دس

ــه كمك يك ابزار خارج كننده (2) توپي را خارج  mm 36,5  ب
كنيد،

خار فنري.

–

–
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31A-30

31A اجزاء اکسل جلو
بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

101230

حلقه داخلي توپي را به كمك ابزار خارج كننده بيرون بياوريد.

تذکر:
زبانه ابزار خارج كننده را در گلويي حلقه دروني قرار دهيد.

20787

با استفاده از لوله اي با قطر خارجي mm 65  به حلقه داخلي فشار 
وارد كرده و بلبرينگ را جدا كنيد.

تذکر:
ــار وارد نكنيد (در صورتي كه خودرو به آن  ــگر فش به پايه حس

مجهز است).
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31A-31

31A اجزاء اکسل جلو
بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قسمت هاي زير را تميز كنيد:

سطوح داخلي و خارجي بلبرينگ نو كه با پايه توپي و توپي در 
تماس است،

سطوح پايه توپي كه با بلبرينگ نو در تماس است،
سطوح توپي كه با بلبرينگ نو در تماس است.

تذکر:
ــوراخ محفظه توپي را  ــطح توپي و س قبل از نصب بلبرينگ، س
ــي كنيد. در صورتي كه محفظه توپي آسيب ديده است،  بررس

آنرا تعويض نماييد.

توجه
ــران ناپذير به بلبرينگ  ــيب جب براي اجتناب از وارد آمدن آس

توپي چرخ جلو:
مهره سيستم انتقال قدرت را در حالي كه چرخ هاي خودرو 

روي زمين قرار دارد، شل يا سفت نكنيد.
ــتم انتقال قدرت باز  چرخ هاي خودرو را در حالي كه سيس

شده يا پيچ هاي آن شل است، روي زمين قرار ندهيد.

–

–

توجه
به منظورتضمين عملكرد صحيح حسگر سرعت چرخ، به محل 

آن برروي بلبرينگ آسيب نرسانيد.

توجه
ــار وارد نكنيد زيرا موجب صدمه  ــه حلقه داخلي بلبرينگ فش ب
ــود (براي جا انداختن قطعه نيروي بيش  ديدن بلبرينگ مي ش

از حد وارد نکنيد).

–

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

101934

پايه حسگر را نصب كنيد.
ــگر را در موقعيت 35°± 5° = (x)  نسبت به خط عمود  پايه حس
قرار دهيد. اين موقعيت منطبق با مركز پايه است (در صورتي كه 

خودرو به آن مجهز باشد).

20788

ــي mm 70  به حلقه خارجي  ــتفاده از لوله اي با قطر خارج با اس
بلبرينگ فشار وارد كنيد.

خار فنري نگهدارنده بلبرينگ را نصب كنيد.
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31A-32

31A اجزاء اکسل جلو
بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

20789

توپي را به وسيله يك لوله با قطر بيروني mm 50  نصب كنيد.
حلقه داخلي بلبرينگ را فشار دهيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــرخ (به بخ ــه توپي چ محفظ
محفظه توپي چرخ جلـو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

31A-26 مراجعه نماييد).

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد) 
مجموعه كاليپر - پايه نگهدارنده كاليپر،

پيچ نصب پايه نگهدارنده كاليپر.
ــتاور ــا گش پيچ هـاي نصـب پايـه نگهدارنـده كاليپـر را ب

(N.m 105 ) محكم كنيد.

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

–

–

–

–
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31A-33

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
جمع كننده فنر

mگشتاور محكم كردن

N.m  62مهره سر كمك فنر

N.m  44مهره كمك فنر روي بدنه

 N.m  105پيچ هاي پايه كمك فنر

 N.m  105پيچ نصب پايه نگهدارنده كاليپر

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش موقعيت 
ــايل باالبر  ــه نماييد) (02A  ،MR 388، وس نقاط اتصال مراجع

خودرو) (80A  ،MR 38، باتري).
قفل فرمان را آزاد كنيد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

چرخ هاي جلو را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).
حسگرهاي سرعت چرخ را آزاد كنيد (در صورتي كه خودرو به آن 

مجهز است).
ــگر سرعت را باز كنيد (در صورتي كه خودرو  پايه نصب كابل حس

به آن مجهز است).

تذکر:
مطمئن شويد كه رنگ فنر و كمك فنرها با قطعات يدكي آنها 

يكسان باشد.

108350

پيچ هاي نصب (2) پايه نگهدارنده كاليپر را باز كنيد و آن را آويزان 
نگه داريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
پيچ هاي(1)  پايه كمك فنر را باز كنيد.

ــه كمك فنر را از پايه  ــار روي محفظه توپي، پاي با وارد آوردن فش
توپي خارج كنيد.

قطعه توپي چرخ را به بدنه آويزان كنيد.
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31A-34

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

108978

قطعات زير را باز كنيد:
مهره كمك فنر، به وسيله آچار آلن و آچار رينگي،

نگهدارنده بااليي کمک فنر (3)،
مجموعه "فنر - كمك فنر".

ــرار دهيد و  ــب را روي جمـع كننده فنر ق ــه گاه هاي مناس تکي
مجموعه را روي فنر نصب كنيد.

با فشردن فنر، آن را از تکيه گاه جدا كنيد.

–

–

–

117228

به وسيله آچار آلن و آچار رينگي ميله كمك فنر را باز كنيد.
ــكيل دهنده مجموعه "فنر - كمك فنر" را جدا  اجزاي مختلف تش

كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
هنگام باز كردن و نصب مجدد فنرها، به هيچ وجه نبايد به آنها 

ضربه وارد شود زيرا ممكن است به سطح فنرها آسيب برسد.

مهره سر كمك فنر را به حتمًا تعويض نماييد.
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31A-35

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

95435

جمع كننده فنر در داخل گيره قرار دهيد.

تذکر:
هنگام تعويض فنر، براي سهولت نصب، به موقعيت و جهت فنر 

و همچنين كالهك ابزار دقت كنيد.
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31A-36

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

فنر را در تکيه گاه مربوطه قرار دهيد.
108979
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31A-37

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

117229

ترتيب و جهت قرار گرفتن اجزاي تشكيل دهنده را رعايت كنيد.

تذکر:
مهره سر كمك فنر را حتمًا تعويض نماييد.

فنر را آزاد كنيد.

108978

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
مجموعه "فنر - كمك فنر"،

نگهدارنده بااليي کمک فنر (4)،
مهره باالي كمك فنر، به وسيله آچار آلن و آچار رينگي.

مهره سر كمك فنر را با گشتاور (N.m 62 ) محكم كنيد.
فنر را آزاد كنيد.

جمع كننده فنر را باز كنيد.

–

–

–
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31A-38

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

108350

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
پايه كمك فنر بر روي قطعه توپي،

پيچ هاي (5) پايه كمك فنر.
پيچ و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 44 N.m) مهره كمك فنر برروي بدنه

.( 105 N.m) پيچ هاي پايه كمك فنر

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پايه نگهدارنده كاليپر روي محفظه توپي چرخ،
پيچ هاي نصب (6) پايه نگهدارنده كاليپر.

ــتاور ــا گش پيچ هـاي نصـب پايـه نگهدارنـده كاليپـر را ب
(N.m 105 ) محكم كنيد.

ــگر سرعت را نصب كنيد (در صورتي كه  پايه نگهدارنده كابل حس
خودرو به آن مجهز است).

ــرعت چرخ را نصب كنيد (در صورتي كه خودرو به  حسگرهاي س
آن مجهز است).

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–

–

–
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31A-39

31A اجزاء اکسل جلو
بازوي تحتاني اكسل جلو (طبق): باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن

ــمت عقب و  ــاي نصب قس پيچ ه
جلوي بازوي تحتاني (طبق) روي 

رام

105  N.m 

ــيبك پاييني بازوي  ــاي س پيچ ه
تحتاني

62  N.m

مهره پاييني ميله اتصال ميل 
موج گير

14  N.m

N.m  62مهره پاييني پايه نگهدارنده رام

N.m  62پيچ بااليي پايه نگهدارنده رام

توجه
هرگز با جك باالبر به بازوي تحتاني (طبق) فشار وارد نكنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك باالبر دوس
ــايل باالبر  بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــه (ب ــرف مربوط ــو ط ــرخ جل چ
السـتيك ها، چـرخ: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

35A-1 مراجعه نماييد)،

شلگير جانبي.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133401

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) سيبك تحتاني،

مهره پاييني (2) ميله اتصال ميل موج گير.
سيبك تحتاني را بيرون بكشيد.

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
بازوي تحتاني اكسل جلو (طبق): باز كردن - نصب مجدد

133249

تذکر:
ــيبك تحتاني درون پايه توپي چرخ گير كرده  در حالتي كه س
ــت و خارج نمي شود، سيبك را همانطور كه در شكل نشان  اس

داده است به كمك آچار سركج (3) خارج كنيد.

133400

پيچ بااليي (4) پايه نگهدارنده رام را باز كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره پاييني (5) پايه نگهدارنده رام،
پيچ هاي قسمت عقب و جلوي (6) بازوي تحتاني،

–

–

بازوي تحتاني (طبق).

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــيبك تحتاني را حتمًا پس از هر بار باز كردن  پيچ هاي بازوها و س

تعويض نماييد.
قطعات زير را در جهت تعيين شده قرار دهيد:

سر پيچ سيبك تحتاني در جهت جلوي خودرو،
سر پيچ هاي بازو در جهت عقب خودرو.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

بازوي تحتاني (طبق).
پيچ هاي بازوي تحتاني،

سيبك پاييني در محل خود.

113735

تذکر:
بررسي كنيد كه بوش به خوبي روي سيبک بازوي تحتاني قرار 

گرفته باشد.

–

–

–

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
بازوي تحتاني اكسل جلو (طبق): باز كردن - نصب مجدد

توجه
ــازوي تحتاني  ــتيكي، ب ــكل مفاصل الس جهت نصب بدون مش
ــيبك  ــمت پايين س (7) را طوري قرار دهيد كه فاصله بين قس
ــن دو پايه بازوي تحتاني روي رام ــوراخ مركزي (w1)، بي تا س

24 mm = (X1)  به دست آيد.

ــي رام در محل  ــمت پايين جك مخصـوص قطعات را روي قس
سوراخ مركزي بازوي تحتاني (w1) قرار دهيد.

ــدار 24 mm = (X1)  پايين  جك مخصوص قطعـات را به مق
آوريد.

ــدون تغيير دادن  ــيبك (7) بازوي تحتاني را ب ــمت پايين س قس
تنظيمات، روي جك مخصوص قطعات قرار دهيد.

پيچ هاي نصب قسـمت جلو و عقب بازوي تحتاني روي رام 
را با گشتاور (N.m 105 ) در اين موقعيت محكم كنيد.

جك مخصوص قطعات را خارج كنيد.
پيچ هاي سيبك پاييني بازوي تحتاني را نصب كنيد.

ــتاور پيچ هـاي سـيبك پايينـي بـازوي تحتانـي را با گش
(N.m 62 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

مهره پاييني ميله اتصال ميل موج گير
پايه نگهدارنده رام برروي پيچ بازوي تحتاني،

مهره پاييني پايه نگهدارنده رام
پيچ فوقاني پايه نگهدارنده رام.

پيچ ها مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 14 N.m) مهره پاييني ميله اتصال ميل موج گير

،( 62 N.m) مهره پاييني پايه نگهدارنده رام
.( 62 N.m) پيچ بااليي پايه نگهدارنده رام

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
شلگير جانبي،

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــه (ب ــرف مربوط ــو ط ــرخ جل چ
السـتيك ها، چـرخ: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

35A-1 مراجعه نماييد)

مقادير تنظيم اكسل ها را بررسي كنيد (به بخش 30A، اطالعات 
ــه 30A-18 مراجعه  كلي، اکسـل جلو: مقادير تنظيم، صفح

نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

109835
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31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1390 پايه مخصوص براي باز کردن - نصب

مجدد سيستم انتقال قدرت.

Tav. 1747 ــراي كار برروي ــاي رزوه دار ب ميله ه
رام.

تجهيزات مورد نياز
تسمه ايمني

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ رام

پيچ لوله هاي فشار ضعيف فرمان 
هيدروليک برروي رام

21  N.m

 N.m  105پيچ جعبه فرمان

N.m  21پيچ محافظ حرارتي جعبه فرمان

N.m  21پيچ فوقاني پايه نگهدارنده رام

N.m  62پيچ هاي سيبک پاييني

توجه
براي اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير شكل، با دستگاه باالبر به بازوي 

تحتاني فشار وارد نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
چرخ هاي جلو را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).
رادياتور خنك كننده موتور را با تسمه روي سيني جلوي محفظه 

موتور ببنديد.

108629

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1) پاييني سپر جلو روي رام،

گيره هاي نگهدارنده دو صفحه محفظه چرخ (شلگير)،
دو صفحه محفظه چرخ (شلگير)،

سيني محافظ زير موتور.

K7J يا K7M

ــت كانورتور را باز كنيد (به بخش كاتاليست كانورتور:  كاتاليس
 ،19B  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

اگزوز).

–

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

108353

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي بااليي (6) پايه نگهدارنده رام،

پيچ هاي (7) سيبك هاي تحتاني.
دو سيبک تحتاني را خارج كنيد.

فرمان هيدروليک

24762

پيچ (8) لوله فشار ضعيف فرمان هيدروليک روي رام را باز كنيد.

–

–

107921

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (9) ميله اتصال تقويت كننده روي جعبه دنده،
پيچ (10) پايه نگهدارنده ميله اتصال تقويت كننده،

پايه نگهدارنده،
پيچ هاي جعبه فرمان روي رام.

K4M، و فرمان هيدروليك

ــور اكسيژن را از روي محافظ حرارتي  دسته سيم الكتريكي سنس
باز كنيد.

–

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

D4D يا K4M يا K9K، و فرمان هيدروليک

116657

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي محافظ حرارتي،

محافظ حرارتي.
پيچ هاي نصب جعبه فرمان روي رام را باز كنيد.

جعبه فرمان را به بدنه وصل كنيد.

ابزار (Mot. 1390) را زير رام قرار دهيد.
ــم كنيد تا مطمئن  ــر را پايين بياوريد و زبانه ها را تنظي جك باالب

شويد رام روي ابزار محكم شده است.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107924

پيچ هاي (11) و (12) رام را از روي بدنه باز كنيد.

114836

رام را به ابزار (Mot. 1390) ببنديد.
جك را باال ببريد تا رام از بدنه جدا شود.

تجهيزات رام را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
حتمًا پس از هر بار باز كردن، پيچ هاي  رام را تعويض كنيد.

 SURFACE ــاده ــك م ــه كم ــه را ب ــاس رام و بدن ــطوح تم س
ــه بخش خودرو: قطعات و  CLEANER چربي زدايي كنيد (ب
  ،MR 388) (مواد مصرفي الزم براي تعميرات مراجعه نماييد

04B، مواد مصرفي).
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31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

توجه
ــيد به  ــدن قطعات اطراف، مراقب باش ــراي اجتناب از داغ ش ب
عايق حرارتي صدمه نرسانيد (پارگي، سوراخ كردن، خم شدن 

و غيره).
كليه عايق هاي حرارتي معيوب را تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
تجهيزات رام را نصب كنيد.

رام را به كمك ابزار (Mot. 1390) آماده كنيد.

114837

ــل  ــزار (Tav. 1747) را در مح ــه رزوه دار M12  (13) اب دو ميل
پيچ هاي جلوي رام قرار دهيد تا بتوانيد رام را هنگام نصب هدايت 

كنيد.

107924

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
رام،

پيچ هاي نصب رام روي بدنه.
پيچ هاي نصب رام را به ترتيب در جاي خود قرار داده و بپيچانيد.

پيچ هاي نصب رام را به ترتيب و با گشتاور (N.m 105 ) محكم 
كنيد.

–

–

تسمه ايمني را باز كنيد.
جك را باال ببريد.

فرمان هيدروليک
ــک را روي رام  ــار ضعيف فرمان هيدرولي پيچ نصب لوله هاي فش

نصب كنيد.
پيـچ لوله فشـار ضعيف فرمـان هيدروليـک روي رام را با 

گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

پيچ هاي جعبه فرمان روي رام را نصب كنيد.
ــتاور (N.m 105 ) محكم  پيچ هاي نصب جعبه فرمان را با گش

كنيد.

D4D يا K4M يا K9K، و فرمان هيدروليک

پيچ هاي محافظ حرارتي را نصب كنيد.
ــتاور پيچ هـاي نصب محافظ حرارتـي جعبه فرمان را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

K4M، و فرمان هيدروليك

ــيژن را روي محافظ حرارتي  ــيم الكتريكي سنسور اكس دسته س
نصب كنيد.

ــته موتور عقب را نصب كنيد (به بخش ميله اتصال تقويت  دس
 ،19D ،MR 388) (كننده پاييني: باز كردن - نصـب مجدد

پايه  هاي نگهدارنده موتور).
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31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

113735

ــيبک بازوي تحتاني قرار  ــي كنيد كه بوش به خوبي روي س بررس
گرفته باشد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
سيبک تحتاني در محفظه توپي

پيچ هاي سيبک تحتاني،
پيچ هاي بااليي پايه نگهدارنده رام.

پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 21 N.m) پيچ بااليي پايه نگهدارنده رام

.( 62 N.m) پيچ هاي سيبك تحتاني

K7J يا K7M

كاتاليست كانورتور را نصب كنيد (به بخش كاتاليست كانورتور: 
 ،19B  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

اگزوز).

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
سيني محافظ زير موتور،

دو صفحه محفظه چرخ (شلگير)،
گيره هاي نگهدارنده دو صفحه محفظه چرخ (شلگير)،

پيچ هاي پاييني سپر جلو برروي رام،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
تسمه ايمني را از رادياتور خنك كننده جدا كنيد.

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــل ها را بررسي كنيد (به بخش مقادير تنظيم  مقادير تنظيم اكس

اكسل هاي جلو مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
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31A اجزاء اکسل جلو
ميل موج گير جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Sus. 1413 ــتيكي براي ــده بوش الس جمع كنن

ــمت  ــب كردن ميل موج گير. (س نص
چرخ).

Sus. 1734 ــردن ميل موج ــدل براي نصب ك مب
گير.

mگشتاور محكم كردن

ــه اتصال ميل موج  مهره هاي ميل
گير

14  N.m

ــيمنگاه هاي مركزي  پيچ هاي نش
ميل موج گير

105  N.m 

 24.5 mm. :قطر ميل موج گير جلو

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).

108351

مهره هاي مخصوص (1) عايق حرارتي را باز كنيد.
ــيمنگاه  ــي (2) را كمي كنار بزنيد تا بتوانيد مهره نش عايق حرارت

سمت راست ميل موج گير را باز كنيد.

توجه
ــيد به  ــدن قطعات اطراف، مراقب باش ــراي اجتناب از داغ ش ب
عايق حرارتي صدمه نرسانيد (پارگي، سوراخ كردن، خم شدن 

و غيره).
كليه عايق هاي حرارتي معيوب را حتمًًا تعويض نماييد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109145

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (3) نشيمنگاه هاي مركزي ميل موج گير،

ــيمنگاه هاي مركزي ميل موج گير (پيچ نصب  پيچ هاي (4) نش
قسمت عقب رام)،

مهره هاي پاييني (5) ميله اتصال ميل موج گير،
ميل موج گير.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت نشيمنگا ه هاي مركزي و ميله هاي اتصال را بررسي كرده 

و در صورت لزوم آنها را تعويض نماييد.
پيچ هاي رام را حتمًا تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ميل موج گير،
ضربه گيرهاي الستيكي روي ميل موج گير،

نشيمنگاه هاي مركزي،
مهره هاي نشيمنگاه هاي مركزي،

ــر (پيچ نصب  ــزي ميل موج گي ــيمنگاه هاي مرك پيچ هاي نش
قسمت عقب رام).

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
ميل موج گير جلو: باز كردن - نصب مجدد

12992

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ميله هاي اتصال ميل موج گير،

ــر به كمك  ــال ميل موج گي ــي (1) ميله اتص ــاي پايين مهره ه
.(Sus. 1734) و ابزار (Sus. 1413)ابزار

ترتيب محكم كردن پيچ هاي ميل موج گير را حتمًا رعايت كنيد.
ــده  ــتاورهاي تعيين ش ــچ و مهره هاي زير را به ترتيب و با گش پي

محكم کنيد:
،( 14 N.m) مهره هاي ميله اتصال ميل موج گير

گيـر مـوج  ميـل  مركـزي  نشـيمنگاه هاي  پيچ هـاي 
.( 105 N.m)

III - مرحله پاياني
عايق حرارتي را در محل خود قرار دهيد.

مهره هاي مخصوص نصب عايق حرارتي را نصب كنيد.

–

–

–

–
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33A-1

33A اجزاء اکسل عقب
اجزاء اكسل عقب: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

I - نكات ايمني
ــر دارد،  ــتفاده از جك باالب ــه اس ــه نياز ب ــام عملياتي ك ــگام انج هن
ــي را رعايت كنيد (به بخش خـودرو: يدك  ــتورالعمل هاي ايمن دس

كشيدن و باال بردن مراجعه نماييد) (02A، وسايل باالبر خودرو).

ــت. قسمت هايي از خودرو  روغن ترمز داراي خواص خورندگي زياد اس
را كه به روغن ترمز آلوده شده اند، با دقت تميز كنيد.

II - تميزي
ــا روغن ترمز  ــت بر اثر تماس ب ــه را كه ممكن اس ــمت هايي از بدن قس

آسيب ببينند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.

اطراف سيستم ترمز را با ماده BREAKE CLEANER تميز كنيد 
(به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم بـراي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B، مواد مصرفي).

توجه
ــتم، از جاري  ــت جلوگيري از صدمه زدن به اجزاء اطراف سيس جه

شدن روغن جلوگيري كنيد.

III - توصيه هاي حرفه اي
۱ - ترمز

ــورت كامل تعويض كنيد. از نصب  لنت هاي ترمز هر دو طرف را به ص
لنت هاي ترمزبا مارك و كيفيت متفاوت جدًا خودداري نماييد.

ــته كنيد  رزوه ميله اتصال تكيه گاه به كمي BR 2 GREASE آغش
(به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم بـراي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B، مواد مصرفي).
ــت، از نصب قطعات به  ــمت راست و چپ متفاوت اس مكانيزم ترمز س
جاي يكديگر خودداري كنيد. پيچ ترمز سمت چپ، راست گرد است. 

پيچ ترمز سمت راست، چپ گرد است.

ــدال ترمز تنظيم  ــي روي پ ــارهاي متوال ــا را با وارد كردن فش لنت ه
نماييد.

تذكرات مهم
به منظور حفظ تعادل به هنگام ترمزگيري، هر دو كاسه بايد داراي 
قطرهاي مساوي باشند. هنگام اصالح كاسه ترمز، الزامًا كاسه طرف 

مقابل نيز بايد اصالح شود.

۲ - كاسه هاي ترمز عقب، لنت هاي ترمز عقب
كاسه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد.

ــرعت چرخ، به محل آن  ــگر س به منظورتضمين عملكرد صحيح حس
برروي سر مغناطيسي كاسه چرخ آسيب نرسانيد.

۳ - فنر سيستم تعليق
ــت فنر و كالهك هاي ابزار جمع  هنگام تعويض فنر، به موقعيت و جه

كننده فنر دقت كنيد.
از عملكرد صحيح ابزار جمع كننده فنر اطمينان حاصل كنيد.

توجه
ــتن زود هنگام فنر سيستم تعليق، به محافظ  براي اجتناب از شكس

ضد زنگ آسيب نرسانيد.

ــده را در ابزار جمع كننده  ــظ نكات ايمني، فنر جمع ش به منظور حف
فنر رها نكنيد.

۴ - اكسل عقب
ــك فنر را فقط پس از قرار دادن چرخ ها روي زمين  پيچ هاي نصب كم

محكم كنيد.
مهره نصب قسمت باالي كمك فنر را حتمًا تعويض نماييد.

توجه
براي اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير شكل، با دستگاه باالبر به اكسل 

عقب فشار وارد نكنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن اجزاء اكسل عقب (مفاصل الستيكي، 
ــا را به طور همزمان باز نكنيد.  ــيلنگ هاي ترمز،…) كمك  فنره ش

هر طرف را به نوبت باز كنيد.
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33A-2

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان معمولي

ترمز عقب Bosch : ۷ اينچ و ۸ اينچ
ــورت كامل تعويض كنيد. از نصب  لنت هاي ترمز هر دو طرف را به ص

لنت هاي ترمزبا مارك و كيفيت متفاوت جدًا خودداري نماييد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،
ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

98993

ــي (2) را به كمك انبر مخصوص  ــپس فنر باالي فنر پاييني (1) س
لنت ترمز باز كنيد.

–

–

98994

قطعات زير را باز كنيد:
فنر (4) سيستم اصالح خالصي،

ــرار دادن اهرم اتصال  نگهدارنده هاي جانبي (3) با در تماس ق
به صفحه ترمز،

اهرم (F) اصالح خالصي.
يك انبر روي پيستون سيلندر ثانويه ترمز قرار دهيد.

 (C) ــه ثابت ــه  (D) را به ترتيب از نقط ــك از پايه هاي قطع هر ي
بيرون بكشيد.

كابل ترمز دستي را از لنت ترمز آزاد كنيد.
لنت هاي ترمز (B) و (A) را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد  کاس
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

–

–

–
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33A-3

اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان معمولي

33A
رزوه ميله اتصال تكيه گاه را كمي گريس كاري كنيد.

تذکر:
مكانيزم ترمز سمت راست و چپ متفاوت است، از نصب قطعات 

به جاي يكديگر خودداري كنيد.
پيچ ترمز سمت چپ، راست گرد است.
پيچ ترمز سمت راست، چپ گرد است.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را روي لنت جلويي نصب كنيد:

اهرم اصالح خالصي،
فنر سيستم اصالح خالصي.

كابل ترمز دستي را روي لنت عقبي محكم كنيد.
مجموعه لنت جلويي و لنت عقبي را روي صفحه ترمز قرار دهيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
فنر بااليي،
فنر پاييني،

ــال به صفحه  ــا تماس دادن اهرم اتص ــاي جانبي ب نگهدارنده ه
ترمز.

انبر روي پيستون سيلندرهاي ثانويه ترمز را برداريد.

–

–

–

–

–

116013

بررسي كنيد كه كابل ترمز دستي به خوبي روي اهرم ترمز دستي 
قرار گرفته باشد.

98992

ــتي، فاصله لنت ها را برروي محور اتصال  ــيله يك پيچ گوش به وس
  179,4 mm ± 0,25 برابر با (X1) ــد كه قطر طوري تنظيم كني

شود.
اين تنظيم را براي سمت ديگر نيز انجام دهيد.
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33A-4

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان معمولي

98992-2

درصورتي كه اهرم بين شكاف اول و دوم دامنه حرکت ترمز دستي 
 ،37A ــرد (به بخش ــتي را بايد تنظيم ك قرار مي گيرد، ترمز دس

كنترل اجزء مكانيكي، كابل ترمز دستي مراجعه نماييد).

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
ــي روي پدال ترمز تنظيم  ــارهاي متوال لنت ها را با وارد كردن فش

كنيد.
ــويد  ــتم خود تنظيم خالصي مطمئن ش از عملكرد صحيح سيس

(صداي  "تـق " بايد در سطح كاسه ترمز شنيده شود).

–

–
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33A-5

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان هيدروليک

ترمز عقب LUCAS GIRLING - TRW:  ۸ اينچ
ــورت كامل تعويض كنيد. از نصب  لنت هاي ترمز هر دو طرف را به ص

لنت هاي ترمز با مارك و كيفيت متفاوت جدًا خودداري نماييد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،
ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

86561

ــي (2) را به كمك انبر مخصوص  ــپس فنر باالي فنر پاييني (1) س
لنت ترمز باز كنيد.

–

–

86560

يك انبر روي پيستون سيلندرهاي ثانويه ترمز قرار دهيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــتن ارتباط  ــاي نگهدارنده جانبي قطعات (R)، با نگه داش فنره
،(E) با صفحه ترمز (T) اهرم اتصال

،(A) لنت جلويي
،(F) ميله اتصال
.(B) لنت عقبي

كابل ترمز دستي را از اهرم ترمز دستي باز كنيد.

–

–

–

–
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33A-6

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان هيدروليک

86559

قطعات زير را از لنت جلويي را جدا كنيد:
،(G) فنر

.(H) اهرم تنظيم

نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن
ــه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد  کاس
(به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات 

مراجعه نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
رزوه ميله اتصال تكيه گاه را كمي گريس كاري كنيد.

تذکر:
مكانيزم ترمز سمت راست و چپ متفاوت است، از نصب قطعات 

به جاي يكديگر خودداري كنيد.
پيچ ترمز سمت چپ، راست گرد است.
پيچ ترمز سمت راست، چپ گرد است.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را روي لنت جلويي نصب كنيد:

اهرم تنظيم،
فنر.

–

–

–

–

كابل ترمز دستي را روي لنت عقبي مجددًا محكم كنيد.
قطعات زير را نصب كنيد:

لنت عقبي را در جاي خود نصب و محكم كنيد،
ــتن تايپيت سمت اهرم تنظيم  ميله اتصال تكيه گاه را با برداش

نصب كنيد،
لنت جلويي را در جاي خود نصب و محكم كنيد.

انبر روي پيستون سيلندرهاي ثانويه ترمز را برداريد.

116013

بررسي كنيد كه كابل ترمز دستي به خوبي روي اهرم ترمز دستي 
قرار گرفته باشد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
فنر بااليي،
فنر پاييني،

ــال به صفحه  ــا تماس دادن اهرم اتص ــاي جانبي ب نگهدارنده ه
ترمز.

–

–

–

–

–

–

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


33A-7

33A اجزاء اکسل عقب
لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

B90 يا L90، و فرمان هيدروليک

86557

ــتي، فاصله لنت هاي روي محور اتصال را  به وسيله يك پيچ گوش
ــت  ــد كه قطر mm ± 0,25 202,45  به دس طوري تنظيم كني

آيد.
اين تنظيم را براي سمت ديگر نيز انجام دهيد.

ــه حركت ترمز  ــكاف اول و دوم دامن ــي كه اهرم بين ش در صورت
ــود (به بخش  ــتي بايد تنظيم ش ــتي قرار مي گيرد، ترمز دس دس
37A، كنتـرل اجزء مكانيكـي، كابل هاي ترمز دسـتي: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 37A-89 مراجعه نماييد).

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
ــي روي پدال ترمز تنظيم  ــارهاي متوال لنت ها را با وارد كردن فش

نماييد.
ــويد  ــتم خود تنظيم خالصي مطمئن ش از عملكرد صحيح سيس

(صداي " تــق " بايد در سطح كاسه ترمز شنيده شود).

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
سيلندر ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14پيچ نصب سيلندر ترمز

ــيلندر ثانويه  ــال لوله روي س اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد).

فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 
روغن جلوگيري شود.

ترمز دستي را آزاد كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد).
ــاط اهرم اتصال با  ــده جانبي را در حالي كه ارتب فنرهاي نگهدارن
ــت، باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء  ــده اس صفحه ترمز حفظ ش
اکسـل عقب، لنت ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 33A-2 مراجعه نماييد).
به كمك انبر مخصوص لنت، فنر بازگرداننده بااليي را باز كنيد (به 
بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - 

نصب مجدد، صفحه 33A-2 مراجعه نماييد).
ــت جلويي جدا  ــي را از روي لن ــتم اصالح خالص ــره فنر سيس گي

كنيد.
لنت ها را برداريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــاز كنيد (مراقب ريزش  ــيلندر ثانويه ترمز را ب اتصال  لوله  روي س

روغن ترمز باشيد).
يك در پوش روي اتصال لوله ترمز قرار دهيد.

–

–

L90 يا B90

108341

پيچ هاي (1) نصب سيلندر بر روي صفحه ترمز را باز كنيد.

U90 يا K90 يا F90

118636

پيچ (2) نصب سيلندر برروي صفحه ترمز را باز كنيد.

سيلندر ترمز را باز كنيد.
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33A-9

33A اجزاء اکسل عقب
سيلندر ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
كاسه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سيلندر را روي صفحه ترمز نصب كنيد.

پيچ يا پيچ هاي نصب سيلندر را برروي صفحه ترمز ببنديد.
 ( 14 N.m) پيچ يا پيچ هاي نصب سـيلندر ترمز را با گشتاور

محكم كنيد.
درپوش روي اتصال لوله ترمز را برداريد.

اتصال لوله  روي سيلندر ثانويه ترمز را نصب كنيد.
 ( 14 N.m) اتصال لوله روي سيلندر ثانويه ترمز را با گشتاور

محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
گيره فنر سيستم اصالح خالصي را روي لنت جلويي وصل كنيد.

ــده بااليي را نصب  ــر بازگردانن ــر مخصوص لنت، فن به كمك انب
كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، لنت ترمز عقب: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 33A-2 مراجعه نماييد) 
ــاط اهرم اتصال با  ــده جانبي را در حالي كه ارتب فنرهاي نگهدارن
صفحه ترمز حفظ شده است، نصب كنيد (به بخش 33A، اجزاء 
اکسـل عقب، لنت ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 33A-2 مراجعه نماييد).
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــه هاي ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب، کاسه  کاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

ــي روي پدال ترمز تنظيم  ــارهاي متوال لنت ها را با وارد كردن فش
نماييد.

–

–
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33A-10

33A اجزاء اکسل عقب
كاسه ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 1050-04 ــه عقب (داراي ــاردهنده پلوس ب فش

صفحه و چنگك، بدون جك).
Tav. 1420-01 ،Tav.1420 ــراي ابزار جك پيچي ب

و   Tar.1454  ،Tav.1050-04 
.Tar.1850

mگشتاور محكم كردن

N.m  175مهره كاسه ترمز

N.m  280مهره كاسه ترمز

ــه ترمز طرف مقابل را  ــه ترمز، حتمًا كاس هنگام تعويض يك كاس
نيز تعويض كنيد.

ــز را نيز تعويض  ــز، الزامًا لنت هاي ترم ــه ترم هنگام تعويض كاس
كنيد.

تذكرات مهم
هر دو كاسه بايد داراي قطرهاي مساوي باشند.

ــرف مقابل نيز بايد  ــه ط ــه ترمز، الزامًا كاس هنگام اصالح كاس
اصالح شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و باال بردن مراجع

وسايل باالبر خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــد (ب ــاز كني ــب را ب ــاي عق چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109709

درپوش هاي (1) كاسه هاي ترمز را برداريد.

109710

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (2) كاسه هاي ترمز،

ــه هاي ترمز به كمك ابزار (Tav. 1050-04) و در صورت  کاس
.(Tav. 1420-01) لزوم ابزار

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطر داخلي كاسه ترمز را كنترل كنيد.

–

–
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33A-11

33A اجزاء اکسل عقب
كاسه ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

قطعات معيوب را تعويض كنيد.
قسمت هاي زير را تميز كنيد:

لنت هاي ترمز،
كاسه هاي ترمز،

محور،
مهره هاي كاسه  ترمز،

درپوش كاسه هاي ترمز.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــه حركت ترمز  ــكاف اول و دوم دامن ــي كه اهرم بين ش در صورت
ــود (به بخش  ــتي بايد تنظيم ش ــتي قرار مي گيرد، ترمز دس دس
37A، كنترل اجزء مكانيكي، اهرم ترمز دسـتي: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 37A-56 مراجعه نماييد).
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

كاسه هاي ترمز،
مهره هاي كاسه ترمز،

درپوش هاي كاسه ترمز.

L90 يا B90

مهره کاسه ترمز را با گشتاور (N.m 175 ) محكم كنيد.

U90 يا K90 يا F90

مهره کاسه ترمز را با گشتاور (N.m 280 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را نصب كني ــاي عق چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــي روي پدال ترمز تنظيم  ــارهاي متوال لنت ها را با وارد كردن فش

كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–
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33A-12

33A اجزاء اکسل عقب
كاسه ترمز عقب: مشخصات

تجهيزات مورد نياز
ابزار كوليس

I - مرحله پيش از بررسي
ــه بخش خودرو:  ــتون قرار دهيد (ب ــودرو را روي جک باالبر دو س خ
بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A ، MR 388، وسايل 

باالبر خودرو).
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــب كنيد (ب ــه را نص ــب مربوط چرخ  عق
الستيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع 

كنيد).
ــه ترمز عقب مربوطه را باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء اكسـل  كاس
عقب، كاسـه ترمـز عقب: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

33A-13 رجوع كنيد).

II - مرحله بررسي قطعه مورد نظر

تذکر:
براي اندازه گيري قطر دروني كاسه  چرخ از ابزار كوليس استفاده 

كنيد.

116995

ــه ترمز نصب  ابزار كوليس را براي اندازه گيري قطرهاي داخلي كاس
كنيد.

ــودي (1) و (2) را  ــه ترمز برروي محورهاي عم قطرهاي داخلي کاس
اندازه گيري كنيد.

ــط سازنده مقايسه كنيد (به بخش  اندازه ها را با مقادير ذكر شده توس
30A، اطالعات كلي، ترمز: مشـخصات، صفحه 30A-12 مراجعه 

نماييد).

III - مرحله پاياني
ــه را تعويض كنيد (به بخش  ــه ترمز عقب مربوط در صورت لزوم، كاس
33A، اجزاء اكسـل عقب، كاسـه ترمز عقب: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 33A-13 مراجعه نماييد).
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــب كنيد (ب ــه را نص ــب مربوط چرخ  عق
 35A-1 السـتيك ها، چـرخ: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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اجزاء اکسل عقب
33Aفنر سيستم تعليق عقب: باز كردن - نصب مجدد

33A-13

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن
ــمت پايين  ــای نصب قس پيچ ه

كمك فنرها
 105  N.m 

 N.m  105 پيچ های نصب چرخ

هنگام باز كردن، رنگ فنرها را مشخص كنيد تا در موقع نصب مطمئن 
شويد كه قطعات را درست نصب مي كنيد.

هنگام تعويض فنر تعليق، حتمًا فنر هر دو طرف را تعويض نماييد.
ــاز كردن و نصب  ــدن بيش از حد فنرها، ب ــرای جلوگيری از كش آم ب

مجدد فنر تعليق هر سمت را به نوبت انجام دهيد.

توجه
ــتگاه باالبر به  ــكل، با دس برای اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير ش

اكسل عقب فشار وارد نكنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را باز كني ــای عق چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).

118141

دسته سيم حسگر سرعت چرخ را از محل (1) جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108341

ــده طوري زير   جـك مخصوص قطعـات (3) را، با يك نگهدارن
تکيه گاه فنر قرار دهيد كه به آن فشار وارد نشود.

محل نصب فنر را عالمت بزنيد.
پيچ (2) قسمت پايين كمك فنر را باز كنيد.
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اجزاء اکسل عقب
33Aفنر سيستم تعليق عقب: باز كردن - نصب مجدد

33A-14

108924

ــرون آوردن جك  ــن آن، ضمن بي ــه گاه پايي ــر (4) را با تكي فن
مخصوص قطعات، باز كنيد.

تذکر:
در صورتی كه بست تكيه گاه بااليي باز شده است، آنرا تعويض 

نماييد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
پيچ هاي نصب كمك فنر را فقط پس از قرار دادن چرخ ها روي 

زمين محكم كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:

ــد (راهنما را  ــل عقب نصب كني ــه گاه پاييني را روي اكس تكي
درست جا بياندازيد)،

ــي آن در محل خود نصب كنيد.  فنر را به همراه تكيه گاه باالي
ابتدا از قسمت باال شروع نماييد.

ــر تکيه گاه فنر قرار  جك مخصـوص قطعات را با يك حايل، زي
دهيد.

اكسل عقب را فشار دهيد تا بتوانيد پيچ نصب قسمت پايين كمك 
فنر را محكم كنيد.

–

–

پيچ های قسمت پايين كمك فنر را نصب كنيد.
جك مخصوص قطعات را بيرون بياوريد.

دسته سيم حسگر سرعت چرخ را نصب كنيد.

III - مرحله پايانی
چرخ  عقب را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 

چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد).
مراحل فوق را در سمت ديگر نيز انجام دهيد.

ــتاور ــا گش ب را  فنرهـا  كمـك  پاييـن  پيچ هـای قسـمت 
ــتاور  گش ــا  ب را  چـرخ  نصـب  پيچ هـای  و   (105 N.m) 
ــرار گرفته اند،  ــا روی زمين ق ــی كه چرخ ه  (N.m 105) در حال

محكم كنيد.
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اجزاء اکسل عقب
33Aلوله ترمز: باز كردن - نصب مجدد

33A-15

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن
ــل  ــال  لوله های روی اكس اتص

عقب
14  N.m 

ــز روی  ــای ترم ــال لوله ه اتص
سيلندر ترمز.

 14  N.m

لوله ها داراي دو قسمت سخت و انعطاف پذير مي باشند.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ابزار فشـاردهنده پدال را روی پدال ترمز قرار دهيد تا از جاری 

شدن روغن ترمز جلوگيری شود.
جك را باال ببريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - لوله ترمز عقب سمت چپ

108927

پيچ اتصال های زير را باز كنيد:
اتصال لوله ترمز روی اكسل عقب (1)،

اتصال لوله ترمز روی سيلندر ترمز (2).
لوله ترمز را از اكسل عقب آزاد كنيد.

لوله ترمز عقب سمت چپ را باز كنيد.

۲ - لوله ترمز عقب سمت راست

108928

پيچ اتصال های زير را باز كنيد:
اتصال لوله ترمز روی اكسل عقب (3)،

اتصال لوله ترمز روی سيلندر ترمز (4).
لوله ترمز را از اكسل عقب آزاد كنيد.

لوله ترمز عقب سمت راست را باز كنيد.

–

–

–

–
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33A

33A-16

اجزاء اکسل عقب
لوله ترمز: باز كردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
گيره های نگهدارنده لوله های ترمز را تعويض كنيد.

تذکر:
دقت كنيد لوله ترمز پيچ نخورد.

ــته  ــي كنيد كه لوله ترمز با قطعات مجاور تماس نداش بررس
باشد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله های ترمز عقب را مانند وضعيت اولشان نصب كنيد.

پيچ اتصال های زير را با گشتاورهای زير محكم كنيد:
،(14  N.m) اتصال لوله ترمز روی اكسل عقب

.( 14 N.m) اتصال لوله های ترمز روی سيلندر ترمز

III - مرحله پايانی
ــش 30A، اطالعات کلی،  ــری کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيری، صفحه 30A-3 رجوع نماييد).

–

–
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33A-17

33A اجزاء اکسل عقب
كمك فنر: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن

ــي كمك  ــب پايين ــاي نص پيچ ه
فنرها

105  N.m 

N.m  21مهره هاي بااليي كمك فنرها

هنگام باز كردن، رنگ فنرها را مشخص كنيد تا در موقع نصب مطمئن 
شويد كه قطعات را درست نصب مي كنيد.

توجه
ــدن سيستم تعليق، كمك فنرهاي هر  براي اجتناب از نامتقارن ش

دو طرف را تعويض كنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن اجزاء اكسل عقب (مفاصل الستيكي، 
ــا را به طور همزمان باز نكنيد.  ــيلنگ هاي ترمز،…) كمك  فنره ش

هر طرف را به نوبت باز كنيد.

توجه
براي اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير شكل، با دستگاه باالبر به اكسل 

عقب فشار وارد نكنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قسمتي از پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب را باز كنيد 
(به بخش پوشـش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب: باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (71A  ،MR 389، پوشش 

فضاي داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108340

در حالي كه چرخ هاي خودرو روي زمين قرار دارد، قطعات زير را 
از داخل صندوق عقب باز كنيد:

مهره (1)،
ضربه گير الستيكي (2).

B90

125475

در حالي كه چرخ هاي خودرو روي زمين قرار دارد، قطعات زير را 
از داخل صندوق عقب باز كنيد:

مهره (3)،

–

–

–
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33A-18

33A اجزاء اکسل عقب
كمك فنر: باز كردن - نصب مجدد

L90 يا B90

ضربه گير الستيكي (4).

جك را باال ببريد.
ابزار جك مخصوص قطعات را با يك حايل، در محل كمك فنر 

زير اكسل عقب قرار دهيد.

108341
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ پاييني (5) كمك فنر،
كمك فنر.

مراحل فوق را در سمت ديگر نيز انجام دهيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

مهره قسمت باالي كمك فنر را حتمًا تعويض نماييد.

تذکر:
پيچ هاي نصب كمك فنر را فقط پس از قرار دادن چرخ ها روي 

زمين محكم كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

كمك فنر،
پيچ پاييني كمك فنر.

سر كمك فنر را در جاي خود قرار دهيد.
جک باالبر را پايين آورده و چرخ ها را روي زمين قرار دهيد.

سر كمك فنر را با سوراخ داخل صندوق عقب تراز كنيد.

–

–

–

–

–

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ضربه گير الستيكي،

مهره نو قسمت باالي كمك فنر.
مراحل فوق را در سمت ديگر نيز انجام دهيد.

III - مرحله پاياني
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

پيچ هاي پاييني كمـك فنرهـا (N.m 105 )، در حالي كه 
جك مخصوص قطعات همچنان نصب است،

مهره هاي بااليي كمك فنرها (N.m 21) ضمن نگهداشتن 
سر پيچ، در حالي كه چرخ ها روي زمين قرار دارند.

ــش داخلي جانبي را در صندوق عقب نصب كنيد (به بخش  پوش
پوشـش داخلي جانبي محفظه صندوق عقـب: باز كردن - 
ــش فضاي  نصب مجـدد مراجعه كنيد) (71A  ،MR 389، پوش

داخلي).

–

–

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
بلبرينگ كاسه ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

ــه ترمز ثابت شده است،  به كمك ابزار اندازه گيري دقيق كه روي كاس
بررسي كنيد كه خالصي محوري كمتر از mm 0,03  باشد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 

بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). 
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــه  ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، کاسه ترمز  کاس
ــه 33A-13 مراجعه  عقـب: باز كردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109373

قطعات زير را از كاسه ترمز جدا كنيد:
خار فنري (1) نگهدارنده بلبرينگ،

ــر خارجي mm  49 و با  ــيله لوله اي با قط بلبرينگ (2)، به وس
دستگاه پرس.

تذکر:
ــه خارجي بلبرينگ  ــد كه لوله به خوبي روي حلق ــي كني بررس

قرار بگيرد.

–

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قسمت هاي زير را تميز كنيد:
ــطوح داخلي و خارجي بلبرينگ نو كه با كاسه ترمز و محور  س

در تماس است،
سطوح كاسه ترمز كه با بلبرينگ نو در تماس است،

سطوح محور كه با بلبرينگ نو در تماس است.

توجه
ــار وارد نكنيد زيرا موجب صدمه  ــه حلقه داخلي بلبرينگ فش ب
ــود (براي جا انداختن قطعه نيروي بيش  ديدن بلبرينگ مي ش

از حد وارد نکنيد).

تذکر:
قبل از نصب بلبرينگ، وضعيت سطح محور و قطر داخلي كاسه 
ترمز را بررسي كنيد. در صورت معيوب بودن صفحه محور آنرا 

تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
L90 يا B90

به وسيله لوله اي با قطر خارجي mm 50 و با فشار دستگاه پرس، 
بلبرينگ را به ديواره انتهايي بچسبانيد.

U90 يا K90 يا F90

به وسيله لوله اي با قطر خارجي mm 60 و با فشار دستگاه پرس، 
بلبرينگ را به ديواره انتهايي بچسبانيد.

خار فنري را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــه  ترمز (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، کاسه ترمز  کاس
ــه 33A-13 مراجعه  عقـب: باز كردن - نصب مجدد، صفح

نماييد)،
چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–
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33A-20

33A اجزاء اکسل عقب
بوش الستيكي اكسل عقب: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Tar. 1838 ــزار باز كردن و نصب مجدد مفاصل اب

الستيكي اكسل عقب

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك باالبر دوس
ــايل باالبر  بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي عقب (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

ــه هاي ترمز عقب (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب،  کاس
کاسـه ترمـز عقـب: باز كـردن - نصـب مجـدد، صفحه

33A-13 مراجعه نماييد).

اكسل كامل عقب (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، اكسل 
 33A-31 كامل عقب : باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133256

قبل از باز كردن بوش الستيكي عقب موقعيت آنرا در سوراخ پين 
راهنماي بازوي اكسل عقب عالمت گذاري كنيد:

ــل  عالمت هاي (M1) و (M2) را روي پين راهنماي بازوي اكس
عقب و روي بوش الستيكي را ايجاد كنيد،

ــتعمل را به بوش نو منتقل  ــتيكي مس عالمت (M1) بوش الس
كنيد.

تذکر:
ــن عالمت  گذلري ها براي اطمينان از نصب صحيح و اجتناب  اي
ــتيكي و حركت صحيح  ــتهالك زود هنگام بوش هاي الس از اس

خودرو در جاده ضروري هستند.

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
بوش الستيكي اكسل عقب: باز كردن - نصب مجدد

122816

ــزار (Tar. 1838) را در محل خود  ابزار خارج كردن بوش (A) اب
قرار دهيد.

ــل عقب را با ضربه زدن چکش برروي ابزار  ــتيكي اکس بوش الس
خارج كننده بوش (A) ابزار (Tar. 1838) باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعات زير را حتمًا تعويض نماييد:

بوش هاي الستيكي،
پيچ ها و مهره هاي بوش هاي الستيكي.

 HIGH ــتيكي، آنها را به ماده قبل از نصب پيچ هاي بوش هاي الس
RESISTANCE THREADLOCK آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم بـراي تعميرات رجوع 

نماييد) (04B، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بوش هاي الستيكي در سوراخ هاي وسط پين هاي راهنماي بازوي 
اكسل عقب به نحوي قرار دهيد كه عالمت هاي (M1) و (M2) در 

يك راستا قرار گيرند.

–

–

122817

براي نصب بوش هاي الستيكي اكسل عقب از ابزارهاي زير استفاده 
كنيد:

،(B) ميله رزوه دار
،(C) درپوش
،(D) درپوش

،(E) واشر ضد اصطكاك
(Tar. 1838) ابزار (F) مهره

122815

ابزار (Tar. 1838) را نصب كنيد.
مهره (F) ابزار (Tar. 1838) تا تماس سطح (T) بوش الستيكي 

با پين راهنماي بازوي اکسل عقب محكم كنيد.

–

–

–

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
بوش الستيكي اكسل عقب: باز كردن - نصب مجدد

ــي كنيد كه عالمت هاي (M1) و (M2) دقيقًا در يك راستا  بررس
باشند.

ابزار (Tar. 1838) را باز كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

اكسل كامل عقب (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، اكسل 
 33A-31 كامل عقب : باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه كنيد).
ــه هاي ترمز عقب (به بخش 33A، اجزاء اکسـل عقب،  کاس
کاسـه ترمـز عقـب: باز كـردن - نصـب مجـدد، صفحه

33A-13 مراجعه نماييد).

اكسل عقب را تنظيم كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، 
اكسل عقب: تنظيم، صفحه 33A-34 مراجعه نماييد).

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را نصب كني ــاي عق چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–
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33A اجزاء اکسل عقب
اكسل كامل عقب: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

جك مخصوص قطعات

تسمه ايمني

mگشتاور محكم كردن

N.m  62پيچ نصب نشيمنگاه ها

ــيلندرهاي  اتصاالت لوله روي س
ترمز

14  N.m

اتصاالت لوله  ها روي شينلگ هاي 
ترمز

14  N.m

N.m  175مهره هاي كاسه ترمز

N.m  280مهره هاي كاسه ترمز

ــب كمك  ــي نص ــاي پايين پيچ ه
فنرها

105  N.m 

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ترمز دستي را آزاد كنيد.

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و باال بردن مراجع

وسايل باالبر خودرو).
ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــد (ب ــاز كني ــب را ب ــاي عق چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد). 
ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري 

شدن روغن ترمز جلوگيري شود.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــه هاي ترمز عقب را باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل  کاس
عقب، کاسـه ترمز عقـب: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-13 مراجعه نماييد).

98992

كابل هاي ترمز دستي (1) را با فشار دادن اهرم (2) به وسيله گيره 
و پيچ گوشتي خارج كنيد.

روكش (3) كابل ترمز دستي را از صفحه ترمز جدا كنيد.
ــرعت چرخ را باز كنيد (در صورتي كه خودرو به آن  حسگرهاي س

مجهز است).
ــل عقب جدا كنيد (در صورتي  حسگرهاي سرعت چرخ را از اكس

كه خودرو به آن مجهز است).
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33A-24

33A اجزاء اکسل عقب
اكسل كامل عقب: باز کردن - نصب مجدد

108926

اتصاالت لوله  ها را از روي شيلنگ هاي ترمز (4) باز كنيد.
ــار ترمز (5) اكسل عقب را جدا كنيد (در  اهرم محدود كننده فش

صورتي كه خودروبه آن مجهز است).
ــاي تعليق عقب را باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسـل  فنره
عقب، فنـر تعليق عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-16 مراجعه نماييد).

اتصاالت لوله هاي روي سيلندر ترمز را باز كنيد.

108931

جك مخصوص قطعات (6) را در مركز اكسل عقب قرار دهيد.
اكسل عقب را به جك مخصوص قطعات ببنديد براي اين كار از 

تسمه ايمني (7) استفاده كنيد.

108923

پيچ هاي (8) نشيمنگاه ها را باز كنيد.
اكسل عقب را به وسيله جك مخصوص قطعات پايين بياوريد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد
تجهيزات اكسل عقب را نصب كنيد.

108932

اكسل عقب را با تسمه روي جك مخصوص قطعات ببنديد.
اكسل را زير خودرو قرار دهيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
راهنماي نشيمنگاه ها را با سوراخ هاي راهنما هم مرکز کنيد.

پيچ هاي نشيمنگاه ها را نصب كنيد. از نشيمنگاه سمت چپ شروع 
كنيد.
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33A-25

33A اجزاء اکسل عقب
اكسل كامل عقب: باز کردن - نصب مجدد

لوله هاي ترمز را در جاي خود قرار دهيد.
اتصاالت لوله  ها را روي شيلنگ ها ببنديد.

تسمه ايمني و جك مخصوص قطعات را بيرون آوريد.
صفحه هاي ترمز را نصب كنيد.

پيچ ها و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 62 N.m) پيچ هاي نصب نشيمنگاه ها

پيچ هـاي اتصـاالت لوله هـاي روي سـيلندرهاي ترمـز
،( 14 N.m)

.( 14 N.m) پيچ هاي اتصاالت لوله ها برروي شيلنگ ها
فنرهاي تعليق عقب را نصب كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل 
عقب، فنـر تعليق عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-16 مراجعه نماييد).

كابل هاي ترمز دستي را نصب كنيد.
بررسي كنيد نگهدارنده كابل هاي ترمز درست در محل خود قرار 

گرفته است.
ــد (به بخش 33A، اجزاء اکسـل  ــه هاي ترمز را نصب كني کاس
عقب، کاسـه ترمز عقـب: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-13 مراجعه نماييد) 

كابل ها و حسگرهاي سرعت چرخ را نصب كنيد.
ــتي را در محل خود وصل  ــيم كشي هاي واحد كنترل ترمز دس س

كنيد.
اكسل عقب را تنظيم كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، 

اكسل عقب: تنظيم، صفحه 33A-34 مراجعه نماييد). 
پيچ هاي قسمت پايين كمك فنر را نصب كنيد.

توجه
پيچ هاي نصب كمك فنر را فقط پس از قرار دادن چرخ ها روي 

زمين محكم كنيد.

جك را پايين بياوريد.

L90 يا B90

مهره هاي کاسه ترمز را با گشتاور (N.m 175 ) محكم كنيد.

–

–

–

K90 يا F90
مهره هاي کاسه ترمز را با گشتاور (N.m 280 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را نصب كني ــاي عق چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
 ( 105 N.m) پيچ هاي نصب پاييني كمك فنرها را با گشتاور

محكم كنيد.
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
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33A-26

33A اجزاء اکسل عقب
اكسل عقب: تنظيم

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن

N.m 125 مهره بوش الستيكي

توجه
هرگز با دستگاه باالبر به اكسل عقب فشار وارد نكنيد.

تنظيم
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك باالبر دوس
ــايل باالبر  بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــد (ب ــاز كني ــب را ب ــاي عق چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

118141

دسته سيم حسگر سرعت را از هر طرف خودرو در محل (1) جدا 
كنيد.

117785

ــل عقب را از هر طرف خودرو آزاد  ــتيكي اكس مهره (2) بوش الس
كنيد.

ــاي تعليق عقب را باز كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسـل  فنره
عقب، فنـر تعليق عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-16 مراجعه نماييد).

3312

ــل  جك مخصوص قطعات را در محل (3) با يك حايل زير اكس
عقب قرار دهيد.

L90 يا B90

ــه بين  ــم كنيد ك ــوري تنظي جـك مخصـوص قطعـات را ط
ــدار X برابر ــل عقب مق ــيمنگاه اكس مركز توپي چرخ عقب و نش

mm ± 3  8,2 به دست آيد.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


33A-27

33A اجزاء اکسل عقب
اكسل عقب: تنظيم

U90 يا K90 يا F90

ــه بين  ــم كنيد ك ــوري تنظي جـك مخصـوص قطعـات را ط
ــدار X برابر ــل عقب مق ــيمنگاه اكس مركز توپي چرخ عقب و نش

mm ± 3  16 به دست آيد.

مهره بوش الستيكي را با گشتاور (N.m 125 ) محكم كنيد.
اين عمليات را بر روي طرف ديگر نيز انجام دهيد.

فنرهاي تعليق عقب را نصب كنيد (به بخش 33A، اجزاء اکسل 
عقب، فنـر تعليق عقب: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

33A-16 مراجعه نماييد).

دسته سيم حسگر سرعت را وصل كنيد.
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب را نصب كني ــاي عق چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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35A-1

35A چرخ ها و الستيك ها
چرخ : باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ هاي نصب چرخ

ــاي با رينگ فلزي و  ــردن و نصب مجدد براي تمام چرخ ه روش باز ك
آلومينيومي يكسان است.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A  ،MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و باال بردن مراجع

وسايل باالبر خودرو).
ترمز دستي را آزاد كنيد.

قالپاق را باز كنيد (در صورتي كه خودرو به آن مجهز است).
سوپاپ چرخ را در طرف باال قرار دهيد.

موقعيت رينگ چرخ را روي توپي عالمت گذاري كنيد.

تذکر:
اين عالمت در موارد زير ضروري است:

حفظ موقعيت اوليه رينگ روي توپي،
عمليات باالنس چرخ.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
در حالي كه چرخ روي زمين است، پيچ ها را شل كنيد.

تذکر:
براي اينكه روي رينگ هاي آلومينيومي خط نيفتد، از آچارهاي 

داراي روكش محافظ استفاده كنيد.

جك را باال ببريد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي چرخ،
چرخ.

اگر چرخ بعد از باز كردن پيچ ها باز نشد:
تمام پيچ ها را سر جاي خود قرار دهيد.

پيچ ها را محكم كنيد تا سر پيچ ها با رينگ در تماس قرار گيرد.
پيچ هاي چرخ را يك دور شل كنيد.

–

–

100682

ــتيك  با چكش چوبي تعدادي ضربه به بدنه داخلي و خارجي الس
(1) بزنيد تا رينگ جدا شود.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي چرخ،

چرخ.
–

–
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35A-2

35A چرخ ها و الستيك ها
چرخ : باز كردن - نصب مجدد

اگر اين روش كارساز نبود:

106089

با يك گوه و چكش چوبي به قسمت داخلي رينگ (2) ضربه بزنيد 
تا جدا شود.

تذکر:
به سطح رينگ محكم ضربه نزنيد تا تغيير شكل پيدا نكند.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي چرخ،

چرخ.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
محفظه توپي را با يك برس فلزي تميز كنيد.

وضعيت الستيك را بررسي كنيد.
وزنه هاي باالنس را جابه جا نكنيد و آنها را برنداريد.

–

–

110809

دو نوع پيچ مختلف براي رينگ هاي آلومينيومي (A) و رينگ هاي 
فلزي (B) وجود دارد، آنها را اشتباه نگيريد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــطوح اتصال چرخ و محفظه توپي را به وسيله برس فلزي تميز  س

كنيد.
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35A-3

35A چرخ ها و الستيك ها
چرخ : باز كردن - نصب مجدد

124750

COPPER ANTI- ــاده ــه م ــرخ (3) را ب ــيمنگاه رينگ چ نش
ــش خودرو: قطعات و  ــته كنيد (به بخ SEIZE AGENT آغش
  ،MR 388) (مواد مصرفي الزم براي تعميرات مراجعه نماييد

04B، مواد مصرفي).

عالمت رينگ چرخ را با عالمت توپي كه در هنگام بازكردن ايجاد 
شده  است را هم راستا كنيد.

ــوپاپ در قسمت باالي آن قرار دارد، نصب  چرخ را در حالي كه س
كنيد.

تمام پيچ ها را سر جاي خود قرار دهيد.

113180

پيچ ها را محكم كنيد تا سر پيچ ها با رينگ در تماس قرار گيرد.
ــن (4) و بعد  ــت، ابتدا پيچ هاي پايي ــه چرخ معلق اس در حالي ك

پيچ هاي باال (5) را با گشتاور  (N.m 30 )  محكم كنيد.
چرخ را °180  بچرخانيد تا سوپاپ در موقعيت پايين قرار گيرد.

خودرو را روي چرخ ها قرار دهيد.

113180

ــتاور (N.m 105 ) محكم  ــب و با گش پيچ هـاي چرخ را به ترتي
كنيد.
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35A-4

35A چرخ ها و الستيك ها
چرخ : باز كردن - نصب مجدد

III - مرحله پاياني
قالپاق را نصب كنيد.
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35A-5

35A چرخ ها و الستيك ها
چرخ: باالنس

I - پيش شرط هاي باالنس چرخ ها
باالنس چرخ ها نوعي عمل اندازه گيري است.

ــل قبولي حاصل  ــام اين عمل نتيجه قاب ــراي آنكه با يك بار انج ب
شود، بايد شرايط بسياري فراهم شده باشد.

ــتورالعمل هاي سازنده آن نصب  ــتگاه باالنس بايد مطابق دس دس
شده باشد.

ــازنده  ــط س ــده توس حتمًا آنرا مطابق برنامه زمان بندي ارائه ش
دستگاه تنظيم كنيد.

هرگز محور رزوه شده را گريس كاري نكنيد.
وضعيت قسمت هاي تكيه  گاه، مركزيابي و نصب را بررسي كنيد.

قطعه هاي معيوب را تعويض نماييد (به توصيه هاي سازنده دستگاه 
مراجعه كنيد).

چرخ و دستگاه باالنس بايد تميز باشند.

حس راننده
ــا كف خودرو  ــرزش در فرمان و ي ــت باعث ايجاد ل باالنس نادرس

مي شود.
اين لرزش ها بين 90 وkm/h  150  ظاهر مي شود.

II - مرحله پيش از باالنس كردن
ــتيك ها را تنظيم كنيد(به بخش 35A، چرخ ها و  ــار باد الس فش
 35A-11 السـتيك ها، فشار باد چرخ ها: شناسـايي، صفحه

مراجعه نماييد)
الزم است قبل از باالنس چرخ ها، براي برطرف كردن تغيير شكلي 
ــده است، حداقل ــتيك ايجاد ش كه هنگام توقف خودرو روي الس

km  2 با خودرو رانندگي كنيد.

ــود به ترتيب  ــه محض اتمام رانندگي انجام ش عملياتي كه بايد ب
زير است:

ــد (به بخش  ــتون قرار دهي ــك باالبر دو س ــودرو را روي ج خ
خودرو: بكسل كردن و باال بردن مراجعه كنيد)،

خودرو را باال ببريد،
چهار چرخ را در حالت معلق بگذاريد،

ترمز دستي را آزاد کنيد.

–

–

–

–

105870

تذکر:
حلقه نزد سازنده تجهيزات مورد استفاده موجود است.

ــد وضعيت نصب آن  ــت مانن براي آنكه وضعيت نصب چرخ درس
برروي خودرو باشد، از يك حلقه (1) با قطر زير استفاده كنيد:

۶۰ ميليمتر
سه نوع وزنه وجود دارد:
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35A-6

35A چرخ ها و الستيك ها
چرخ: باالنس

113742

براي رينگ فلزي لبه دار (2) 
براي رينگ آلومينيومي لبه دار (3) 
براي رينگ  آلومينيومي بدون لبه (4) 

در بعضي كشورها، استفاده از وزنه هاي سربي ممنوع است، توصيه 
مي شود به جاي آن از وزنه ZAMAC استفاده كنيد.

ــوند، استفاده  فقط از وزنه هايي كه در قطعات يدكي عرضه مي ش
كنيد.

چرخ ها را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
حتمًا سطوح تكيه چرخ ها، ديسك ها و توپي ها را تميز كنيد.

III - مرحله باالنس چرخ مربوطه
ــتگاه باالنس و تجهيزات  ــطوح اتكاء دس توجه كنيد كه تمامي س

مركزيابي تميز باشند (حلقه، صفحه فشار و غيره...).
ــيد ابزار محكم كردن چرخ روي رينگ (آلومينيومي)  مراقب باش

خط نياندازد.

105871

چرخ را به ترتيب زير روي دستگاه باالنس سوار كنيد:
(5) حلقه،

(6) صفحه باالنس،
(7) ابزار محكم كردن چرخ (براي بعضي رينگ هاي آلومينيومي 
به ابزاري به قطر ۲۰۰ ميليمتر نياز است تا رينگ خوب محكم 

شود)،
(8) صفحه بيروني،

(9) چرخ.

100681

ــرار دارد، روي  ــمت باال ق ــوپاپ آن در قس چرخ را در حالي كه س
دستگاه باالنس قرار دهيد، سپس آنرا محكم كنيد.

–

–

–

–

–
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35A-7

35A چرخ ها و الستيك ها
چرخ: باالنس

شن ريزه هايي را كه احتماًال بين شيارهاي الستيك گير كرده اند، 
پاك كنيد.

ــاخص هاي مربوط به  ــتگاه باالنس، ش هنگام به كار انداختن دس
چرخ را وارد كنيد.

دستگاه را به كار بياندازيد و بررسي كنيد كه ميزان باالنس برروي 
هر يك از سطوح چرخ معادل g 0  باشد.

ــي را حذف كنيد و  ــود، وزنه هاي قديم ــي كه چنين نب در صورت
ــطوح چرخ  ــه بايد برروي هر يك از س ــل باالنس چرخ را ك مراح

معادل 0 باشد، تكرار كنيد.

توجه
ــط از وزنه هاي باالنس  ــدن وزنه ها، فق ــراي اجتناب از جدا ش ب

متناسب با رينگ خودرو استفاده كنيد.

IV - مرحله پاياني
ــه بخش 35A، چرخ ها و السـتيك ها،  ــرخ  را نصب كنيد (ب چ
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد)،
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35A-8

35A چرخ ها و الستيك ها
الستيك : احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

I - تميزي
قسمت هاي زير را تميز كنيد:

لبه الستيك،
اتصال رينگ / لبه الستيك.

شن ريزه هايي را كه بين شيارهاي الستيك گير كرده اند، پاك كنيد.
سطوح قسمت هاي زير را تميز كنيد:

چرخ ها،
ديسك ها،

توپي ها.

II - توصيه هاي  حرفه اي

توجه
ــار باد در حالت گرم، فشار چرخ ها را 0,2 تا  ــي فش در صورت بررس

0,3 بار نسبت به فشار تعيين شده افزايش دهيد.

توجه
ــت قبل از باالنس چرخ ها، براي برطرف كردن تغيير شكلي  الزم اس
ــت، حداقل ــده اس ــتيك ايجاد ش كه هنگام توقف خودرو روي الس

km  2 با خودرو رانندگي كنيد.

توجه
براي اجتناب از جدا شدن وزنه ها، فقط از وزنه هاي باالنس متناسب 

با رينگ خودرو استفاده كنيد.

–

–

–

–

–
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35A-9

35A چرخ ها و الستيك ها
الستيك ها: شناسايي

. 205/65 R 15 91 V :نمونه عالمت گذاري الستيك

101008

123448

205(L) عرض الستيك به ميليمتر
65(H/L) نسبت ارتفاع به پهنا
Rساختار راديال

15(C) قطر داخلي به اينچ
شاخص ظرفيت وزن91
Vشاخص سرعت

رابطه شاخص هاي سرعت:

حداكثر سرعت کد
km/h به

R170

S180

T190

U200

H210

V240

ZR240 بيش از
W270

Y300
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35A-10

35A چرخ ها و الستيك ها
الستيك ها: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

ــه (به بخش 35A، چرخ ها و السـتيك ها،  چرخ هاي مربوط
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد). 
وزنه هاي باالنس،
مكانيزم سوپاپ.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قسمت هاي زير را جدا كنيد:

لبه بيروني الستيك،
لبه داخلي الستيك.

18885

ــتيك، ابزار باز كردن الستيك را  براي جدا كردن لبه بيروني الس
روي قسمت بيروني رينگ قرار دهيد.

لبه بيروني را جدا كنيد.
ــتيك را  ــتيك، ابزار باز كردن الس براي جدا كردن لبه داخلي الس

روي قسمت داخلي رينگ قرار دهيد.
لبه داخلي را جدا كنيد.

سوپاپ را باز كنيد.

–

–

–

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
سوپاپ را حتمًا تعويض كنيد.

سوپاپ را به صابون آغشته كنيد.
لبه هاي دو طرف الستيك را به صابون آغشته كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سوپاپ نو را نصب كنيد.

لبه داخلي الستيك را داخل رينگ قرار دهيد.
لبه داخلي را جا بياندازيد.

لبه خارجي را به كمك ابزار باز كردن الستيك جا بياندازيد.
مكانيزم سوپاپ را باز كنيد.

الستيك را باد كنيد تا لبه هاي آن به رينگ بچسبند.

III - مرحله پاياني
مكانيزم سوپاپ را نصب كنيد.

 ،35A ــده باد كنيد (به بخش ــار توصيه ش الستيك را تا حد فش
چرخ ها و الستيك ها، فشـار باد چرخ ها: شناسايي، صفحه 

35A-11 مراجعه نماييد).

چرخ ها را باالنس كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و السـتيك ها، 
چرخ: باالنس، صفحه 35A-5 مراجعه نماييد).

تذکر:
بعد از باالنس كردن الستيك نو، نيازي به تست جاده نيست.

ــش 35A، چرخ ها و  ــد (به بخ ــه را نصب كني چرخ هاي مربوط
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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35A-11

35A چرخ ها و الستيك ها
فشار باد چرخ ها: شناسايي

I - فشار باد
.(bar) فشار باد در حالت سرد

توجه
ــار باد در حالت گرم، فشار چرخ ها را 0,2 تا  ــي فش در صورت بررس

0,3 بار نسبت به فشار تعيين شده افزايش دهيد.

L90

رينگ 
الستيك چرخ

فشار باد در حالت 
(bar) معمولي

عقبجلو
5,5  J 14165/80R14 85T22

5,5  J 14165/70R14 88T22

6  J 15185/65R15 88H2,02,2

6  J 15185/65R15 88T2,02,2

6  J 15*185/65R15 88T2,02,2

B90

رينگ 
الستيك چرخ

فشار باد در حالت 
(bar) معمولي

عقبجلو
5,5  J 14185/80R14 88T22

6  J 15185/65R15 88T2,02,0

6  J 15*185/65R15 88T2,02,2

6,5J 16*195/60R16 89T2,02,2

K90

رينگ 
الستيك چرخ

فشار باد در حالت 
(bar) معمولي

عقبجلو
5,5  J 14185/70R14 88T2,42,6

6  J 15185/65R15 88T2,42,6

6  J 15*185/65R15 88T2,42,6

F90

رينگ 
الستيك چرخ

فشار باد در حالت 
(bar) معمولي

عقبجلو
6  J 15185/65R15 92T2,63,2

U90

رينگ 
الستيك چرخ

فشار باد در حالت 
(bar) معمولي

عقبجلو
6  J 15185/65R15 92T2,43,0

* رينگ آلومينيومي

II - بررسي و تنظيم
حداكثر ميزان تاب برداشتن قطر بيروني رينگ:

، 0,8 mm :رينگ فلزي
. 0,3 mm :رينگ  آلومينيومي

–

–
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35A-12

35A چرخ ها و الستيك ها
فشار باد چرخ ها: شناسايي

. 0,7  mm:حداكثر فرورفتگي روي سطح رينگ

فاصله محور عمودي رينگ از محل بستن پيچ ها (افست):
، 43 mm :رينگ  فلزي 14 اينچ
، 50 mm :رينگ فلزي 15 اينچ

، 50 mm :رينگ آلومينيومي 15 اينچ
  : 195/60R1689H ــتيك هاي رينگ آلومينيومي 16 اينچ با الس

. 36 mm

براي بستن زنجيرها (به دفترچه راهنماي خودرو مراجعه كنيد).

–

–

–

–
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35A-13

35A چرخ ها و الستيك ها
رينگ چرخ: شناسايي

عالمت گذاري روي رينگ ها به دو صورت انجام مي شود:
عالمت حك شده براي رينگ فلزي،

عالمت ريخته گري شده براي رينگ آلومينيومي.
اين عالمت معرف ابعاد اصلي رينگ است.

اين عالمت گذاري مي تواند:
كامل باشد، به عنوان مثال J 144 CH 36 1/2 5 ؛

. 5 1/2 J14 ساده باشد، به عنوان مثال

J14  5,5نوع چرخ

5,5پهنا (به اينچ)1

Jمقطع لبه رينگ2

14قطر اسمي (به اينچ)3

4تعداد سوراخ ها4

CHمقطع محل قرارگيري تاير5

36افست (به ميليمتر)6

100988

ــخص شده   محل پيچ  چرخ ها برروي يك دايره به قطر mm  100 مش
است (چهار پيچ نصب).

پيچ نصب چرخ هاي آلومينيومي نمي تواند براي نصب چرخ هاي فلزي 
استفاده شود.

حداكثر تاب برداشتن بر روي لبه رينگ اندازه گيري شده است.

–

–

–

–
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مجموعه فرمان
36Aفرمان : احتياط های الزم برای انجام تعميرات

36A-1

I - نكات ايمنی

۱ - دستورالعمل هايی كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات 
رعايت شود

ــر دارد،  ــتفاده از جك باالب ــه اس ــه نياز ب ــام عملياتی ك ــگام انج هن
ــی را رعايت كنيد (به بخش خـودرو: يدك  ــتورالعمل های ايمن دس
ــايل  ــه نماييد) (02A  ،MR 388، وس كشـيدن و باال بردن مراجع

باالبر).

۲ - دستورالعمل هايی كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت 
شود

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتمًا دستکش مخصوص بپوشيد.

II - تميزی

۱ - دستورالعمل هايی كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات 
رعايت شود

ــاس با روغن فرمان  ــت بر اثر تم ــمت هايي از بدنه را كه ممكن اس قس
هيدروليك آلوده شوند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.

۲ - دستورالعمل هايی كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت 
شود

ــان هيدروليك را با مـاده پاك كننـده ترمز  ــتم فرم ــراف سيس اط
ــه بخش خودرو: مواد مصرفـی الزم برای تعميرات  تميز كنيد (ب

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفی).

III - توصيه های حرفه ای
ــتم، تعميرات  به منظور تضمين عملكرد صحيح و كارآيی باالی سيس
ــده در بخش خدمات پس از فروش،  را به جز برروی قطعات عرضه ش

انجام ندهيد.
برای اطمينان از كيفيت انجام تعميرات، فقط از ابزارآالت توصيه شده 

توسط سازنده استفاده كنيد.

۱ - مدار فرمان هيدروليك
ــط سازنده  ــده توس ــتم از روغن توصيه ش برای تضمين كارآيی سيس
استفاده كنيد (به بخش خودرو: مواد مصرفی الزم برای تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفی).

۲ - واشر آب بندی
ــب مدار فرمان هيدروليك، پس از هر باز  برای تضمين آب بندی مناس

كردن لوله های فرمان هيدروليك، واشرها را تعويض نماييد.

۳ - ستون فرمان

توجه
ــا غربيلك فرمان،  ــتون ي ــاندن به س ــيب رس برای اجتناب از آس

هزارخارهای راهنمای ستون - غربيلك فرمان را تراز نماييد.

ــتون فرمان - محور رابط" را با نگهداشتن  عمليات برروی مجموعه "س
هر كدام از قسمت ها انجام دهيد (يك دست روی ستون و دست ديگر 
ــان به طرز صحيح  ــتون فرم ــور رابط). اگر عمليات برروی س روی مح
انجام نگيرد، ممكن است باعث افتادن ستون فرمان يا محور رابط و در 

نتيجه خرابی سيستم گردد.

۴ - جعبه فرمان
برای اجتناب از آسيب ديدن گردگيرها و يا لوله ها، جعبه فرمان نبايد 

به وسيله آنها جابه جا شود.

۵ - پمپ فرمان هيدروليك
موتور را بدون وجود روغن در مدار فرمان هيدروليك روشن نكنيد.

۶ - مجموعه الكتروپمپ

تذكرات مهم
به منظور پرهيز از بروز هر گونه حادثه در صورت فعال شدن اتفاقی 
فرمان هيدروليك به دليل ايراد مجموعه الكتروپمپ، هنگام انجام 

عمليات برروی اكسل جلو اتصال باتری را جدا كنيد.

موتور را بدون وجود روغن در مدار فرمان هيدروليك روشن نكنيد.

۷ - دسته سيم های الكتريكی
تميزی و مسير صحيح دسته سيم ها را رعايت كنيد.
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36A-2

36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

Tav. 1747 ــراي كار برروي ــاي رزوه دار ب ميله ه
رام.

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ جعبه فرمان

اتصال لوله فشار قوي روي جعبه 
فرمان

21  N.m

ــار ضعيف روي  ــال لوله فش اتص
جعبه فرمان

21  N.m

ــاي روي  ــت لوله ه ــاي بس پيچ ه
جعبه فرمان

21  N.m

N.m  21پيچ محافظ حرارتي جعبه فرمان

 N.m 105پيچ نصب رام جلو

مهره هاي اتصال اگزوز به منيفولد 
دود

21  N.m

N.m 37 مهره هاي سيبك هاي فرمان

پيچ هاي قسمت فوقاني پايه هاي 
نگهدارنده رام جلو

21  N.m

N.m  21پيچ مفصل شفت ميل فرمان

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:
چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،
سيني محافظ زير موتور،

ــه بخش صفحه  ــلگير) جلو (ب ــه چرخ (ش ــاي محفظ صفحه ه
محفظه چرخ (شـلگير) جلـو: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).

 
121974

پيچ (1) مفصل شفت ميل فرمان را باز كنيد.
مفصل شفت ميل فرمان را از جعبه فرمان جدا كنيد.

–

–

–

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


36A-3

36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

24800

مهره هاي (2) سيبك هاي فرمان را باز كنيد.

24807

سيبک هاي فرمان را به وسيله ابزار (Tav. 476) خارج كنيد.

K7J يا K7M

107926

مهره هاي (3) لوله اگزوز در محل منيفولد دود را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107921

ــده روي جعبه دنده را  ــه گاه ميله اتصال تقويت كنن پيچ (4) تكي
باز كنيد.

پيچ (5) ميله اتصال تقويت كننده روي جعبه دنده را باز كنيد.
تكيه گاه (6) ميله اتصال تقويت كننده را بچرخانيد.
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36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

108934

براي نگهداشتن قسمت عقب رام جلو از جك مخصوص قطعات  
(7) استفاده كنيد.

ــد، دو پيچ جلويي رام  ــوي رام را كمي پايين بياوري براي آنكه جل
جلو را با دو ميله ابزار (Tav. 1747)   (8) جايگزين كنيد.

107934

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (9) قسمت فوقاني رام جلو،

پيچ هاي قسمت عقب رام جلو.
رام جلو را به وسيله جك مخصوص قطعات پايين آوريد.

–

–

فرمان هيدروليک

121977

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

يك درپوش روي لوله فشار ضعيف نصب كنيد تا مانع جاري شدن 
روغن فرمان هيدروليك شود.

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (10) لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،

اتصال (11) لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان.

K7J يا K7M، و فرمان سمت راست، و فرمان هيدروليك

گيره نگهدارنده دسته سيم سنسور اكسيژن برروي بست لوله هاي 
فشار ضعيف را در محل (12) جدا كنيد.

–

–
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36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و فرمان هيدروليك

122032

پيچ (13) بست لوله هاي روي جعبه فرمان را باز كنيد.

K9K يا K4M

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي محافظ حرارتي جعبه فرمان،

محافظ حرارتي جعبه فرمان.

پيچ هاي جعبه فرمان را باز كنيد.

فرمان سمت چپ
جعبه فرمان را با كشيدن آن به سمت چپ، باز كنيد.

فرمان سمت راست
جعبه فرمان را با كشيدن آن به سمت راست، باز كنيد.

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بعد از هر بار باز كردن، قطعات زير را حتمًا تعويض نماييد:
پيچ ها و مهره هاي مفصل شفت ميل فرمان،

پيچ هاي رام جلو.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

جعبه فرمان،
پيچ هاي جعبه فرمان.

ــتاور (N.m 105 ) محكم  پيچ هاي نصب جعبه فرمان را با گش
كنيد.

فرمان هيدروليک
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

اتصال لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،
اتصال لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان.

اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 21 N.m) اتصال لوله فشار قوي روي جعبه فرمان

.( 21 N.m) اتصال لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان
درپوش روي لوله فشار ضعيف را برداريد.

فرمان سمت راست، و فرمان هيدروليك
پيچ بست هاي لوله هاي روي جعبه فرمان را نصب كنيد.

ــتاور پيچ بسـت هاي لوله هـاي روي جعبـه فرمان را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

K7J يا K7M، و فرمان سمت راست، و فرمان هيدروليك

ــت لوله هاي فشار ضعيف  ــيژن را به بس ــيم سنسور اكس دسته س
وصل كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–
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36A-6

36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

K9K يا K4M

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
محافظ حرارتي جعبه فرمان.

پيچ هاي محافظ حرارتي جعبه فرمان.
ــتاور پيچ هـاي نصب محافظ حرارتـي جعبه فرمان را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

رام جلو را محل خود قرار دهيد.
پيچ هاي قسمت عقب رام جلو را نصب كنيد.

ــاي ابزار ــو را جايگزين ميله ه ــوي رام جل ــمت جل ــاي قس پيچ ه
(Tav. 1747) نماييد.

107924

 ( 105 N.m) ــتاور پيچ هاي نصب رام جلو را به ترتيب و با گش
محكم كنيد.

ــال تقويت كننده را نصب كنيد (به بخش ميله  تكيه گاه ميله اتص
اتصـال تقويت كننـده تحتانـي: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (19D  ،MR 388، پايه  هاي نگهدارنده موتور).

III - مرحله پاياني

K7J يا K7M

مهره هاي لوله اگزوز را در محل منيفولد دود نصب كنيد.
ــتاور ــا گش مهره هـاي لولـه اگـزوز روي منيفولـد دود را ب

(N.m 21 ) محكم كنيد.

–

–

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
مفصل شفت ميل فرمان،

پيچ ها و مهرهاي نو مفصل شفت ميل فرمان،
سيبك هاي فرمان،

پيچ هاي قسمت فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام جلو،
ــه بخش  صفحه  ــلگير) جلو (ب ــاي محفظه چرخ (ش صفحه ه
محفظه چرخ (شـلگير) جلـو: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).
پيچ ها و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 37 N.m) مهره هاي سيبك هاي فرمان

پيچ هاي قسـمت فوقانـي پايه هاي نگهدارنـده رام جلو
،( 21 N.m)

.( 21 N.m) پيچ مفصل شفت ميل فرمان
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــي كنيد (در صورت لزوم آنها  زاويه هاي اكسل جلو را حتمًا بررس
را تنظيم نماييد) (به بخش 30A، اطالعات كلي، اكسـل جلو: 

مقادير تنظيم، صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).

فرمان هيدروليک
ــوع: (ن ــد  كني ــر  پ را  ــک  هيدرولي ــان  فرم ــن  روغ ــدار  م

.(ELFRENAULTMATIC D2

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

مخزن روغن را پر كنيد.
بررسي كنيد نشتي روغن وجود نداشته باشد.

–

–

–

–

–

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
ميله اتصال فرمان: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

mگشتاور محكم كردن

N.m 37 مهره سيبك ميله اتصال فرمان

N.m 50 مهره تثبيت تنظيم چرخ ها

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).

تذکر:
زاويه هاي اكسل جلو را حتمًا بررسي كنيد (در صورت لزوم آنها 

را تنظيم نماييد)

ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117474

مهره (1) تثبيت ميزان كردن چرخ ها را باز كنيد.
مهره (2) سيبك ميله اتصال فرمان را باز كنيد.

 
24807

سيبك را به كمك ابزار (1)  (Tav. 476)  بيرون بياوريد.
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36A مجموعه فرمان
ميله اتصال فرمان: باز كردن - نصب مجدد

117806

ــاعت بپيچانيد  ــان را در جهت خالف حركت س ــه اتصال فرم ميل
ــب مجدد به خاطر  ــا را براي تنظيم هنگام نص و تعداد چرخش ه

بسپاريد.
ميله اتصال فرمان را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

ــش آن در هنگام باز  ــا رعايت تعداد چرخ ــه اتصال فرمان را ب ميل
كردن، ببنديد.

اجزاء زير را مجددًا در محل نصب قرار دهيد:
سيبك فرمان،

مهره سيبك فرمان.
مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

.( 37 N.m) مهره سيبك ميله اتصال فرمان
.( 50 N.m) مهره تثبيت تنظيم ميزان كردن چرخ ها

II - مرحله پاياني
ــه بخش 35A، چرخ ها و السـتيك ها،  ــرخ  را نصب كنيد (ب چ
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد)،

تذکر:
ــي كنيد (در صورت لزوم  ــل جلو را حتمًا بررس زاويه هاي اكس
آنها را تنظيم نماييد) (به بخش 30A، اطالعات كلي، اكسل 

جلو: مقادير تنظيم، صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).

–

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
اتصال مفصلي جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Dir. 1306-01.(TRW) ابزار تثبيت محور فرمان

Dir. 1305-01 ــردن و نصب مجدد اتصال ابزار باز ك
 35  mm مفصلي جعبه فرمان با قطر

.41  mm تا

mگشتاور محكم كردن

N.m  80اتصال مفصلي

باز كردن - نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ميله اتصال فرمان را باز كنيد (به بخش 36A، مجموعه فرمان، 
 36A-7 ميله اتصال فرمان: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــش 36A، مجموعه  ــد (به بخ ــه فرمان را باز كني ــر جعب گردگي
فرمـان، گردگيـر جعبه فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 36A-13 مراجعه نماييد).
قفل فرمان را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

102206

ــزار (Dir. 1306-01)   (1) را روي محور فرمان در طرف دنده  اب
پينيون قرار دهيد.

117808

  (Dir. 1305-01) ــزار ــال مفصلي جعبه فرمان را به كمك اب اتص
(2) آزاد كنيد.

اتصال مفصلي را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
مراقب باشيد گردگيرها تغيير شكل پيدا نكنند: خطر آسيب هاي 

جبران ناپذير.
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36A مجموعه فرمان
اتصال مفصلي جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

108414

 LOCTITTE FRENBLOC ــه ــال مفصلي را ب رزوه هاي اتص
آغشته كنيد.

اتصال مفصلي (1) را نصب كنيد.
ــتاور  اتصال مفصلـي را به كمك ابزار (Dir. 1305-01) با گش

(N.m 80 ) محكم كنيد.

ابزار (Mot. 1306-01) را باز كنيد.
قطعات زير را به گريس ليتيوم آغشته كنيد:

دنده شانه اي،
گردگير،

اتصال مفصلي.

III - مرحله پاياني
ــه بخش 36A، مجموعه  ــه فرمان را نصب كنيد (ب گردگير جعب
فرمـان، گردگيـر جعبه فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 36A-13 مراجعه نماييد). 
ــش 36A، مجموعه  ــد (به بخ ــان را نصب كني ــه اتصال فرم ميل
فرمان، ميله اتصـال فرمان: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

36A-7 مراجعه نماييد).

ــه بخش 35A، چرخ ها و السـتيك ها،  ــرخ  را نصب كنيد (ب چ
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد). 

تذکر:
ــي كنيد (در صورت لزوم  ــل جلو را حتمًا بررس زاويه هاي اكس
آنها را تنظيم نماييد) (به بخش 30A، اطالعات كلي، اكسل 

جلو: مقادير تنظيم، صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
ستون فرمان: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ مفصل شفت ميل فرمان

N.m  21مهره هاي ستون فرمان

براي انجام اين كار به جک باالبر نياز نيست.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــرف جلو قرار  ــتقيم به ط ــوري تنظيم كنيد كه مس چرخ ها را ط

گيرد.
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــه هواي جلوي راننده (به بخش کيسـه هـواي جلوي  کيس
 ،88C) (ــه نماييد راننده: باز كـردن - نصب مجدد مراجع

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــش 36A، مجموعه فرمان، غربيلك  غربيلك فرمان (به بخ
فرمان: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 36A-15 مراجعه 

نماييد)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
سيستم صوتي خودرو (به بخش سيستم صوتي خودرو: باز 

كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو)،
ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش

مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

–

–

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108913

پيچ (1) مفصل شفت ميل فرمان را باز كنيد.

108914

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) ستون فرمان،

ستون فرمان.
سوئيچ استارت را باز كنيد (به بخش سوئيچ استارت: باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد) (82A، سيستم ضدسرقت).

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعات زير را حتمًا تعويض کنيد:

پيچ و مهره مفصل شفت ميل فرمان،

–

–

–
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36A-12

36A مجموعه فرمان
ستون فرمان: باز كردن - نصب مجدد

برروي ستون فرمان نو، مهره مفصل شفت ميل فرمان،
پيچ غربيلك فرمان،

ــوراخ روي مفصل شفت ميل فرمان)  مهره را در جاي خود (س
ثابت كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــتارت را نصب كنيد (به بخش سـوئيچ اسـتارت:  ــوئيچ اس س
ــتم  ــه نماييد) (82A، سيس باز كـردن - نصب مجـدد مراجع

ضدسرقت).
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ستون فرمان،
پيچ مفصل شفت ميل فرمان،

پيچ ستون فرمان.
پيچ ها  و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
، ( 21 N.m)پيچ مفصل شفت ميل فرمان

.( 21 N.m) مهره هاي ستون فرمان

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش
مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

سيستم صوتي خودرو (به بخش سيستم صوتي خودرو: باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (86A، راديو)،

ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش
نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،

ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــش 36A، مجموعه فرمان، غربيلك  غربيلك فرمان (به بخ
فرمان: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 36A-15 مراجعه 

نماييد)،
ــه هواي جلوي راننده (به بخش کيسـه هـواي جلوي  کيس
 ،88C) (ــه نماييد راننده: باز كـردن - نصب مجدد مراجع

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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36A-13

36A مجموعه فرمان
گردگير جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك باالبر دوس
ــايل باالبر  بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو (به بخش 35A، چرخ ها و السـتيك ها، چرخ: باز 
كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــال فرمان (به بخش 36A، مجموعـه فرمان، ميله  ميله اتص
 36A-7 اتصال فرمان: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
مهره تثبيت ميزان كردن چرخ ها.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118883

تذکر:
هنگام باز كردن گردگير جعبه فرمان، با دميدن هواي فشرده، 
ــردن آلودگي هايي كه امكان  ــطوح گردگير را براي از بين ب س

ورود به جعبه فرمان را دارند، تميز كنيد.

بست نگهدارنده (1) گردگير را ببريد.
گردگير (2) را بيرون بياوريد.

–

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعات زير را حتمًا تعويض نماييد:

گردگير جعبه فرمان،
بست نگهدارنده.

 SURFACE سطوح اتصال بين جعبه فرمان و گردگير را با ماده
ــد (به بخش خـودرو: قطعات و مواد  ــز كني CLEANER تمي

مصرفي الزم براي تعميرات مراجعه نماييد).
ــرروي اتصال  ــر، پايه آنرا ب ــچ خوردن گردگي ــراي اجتناب از پي ب
ــته كنيد (به  ــاده SILICONE GREASE آغش ــي به م مفصل
بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفـي الزم براي تعميرات 

مراجعه نماييد).

تذکر:
غربيلك فرمان را الزامًا در موقعيت وسط قرار دهيد تا در جريان 

هواي داخل گردگيرها تعادل برقرار شود.

تذکر:
مراقب باشيد گردگيرها تغيير شكل پيدا نكنند: خطر آسيب هاي 

جبران ناپذير.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

گردگير جعبه فرمان نو،
بست نگهدارنده نو.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

مهره تثبيت ميزان كردن چرخ ها،
ــال فرمان (به بخش 36A، مجموعـه فرمان، ميله  ميله اتص
 36A-7 اتصال فرمان: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــش 35A، چرخ ها و السـتيك ها، چـرخ: باز  چرخ  (به بخ

كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش اكسل ها:  ــي اكسل ها را بررس وضعيت هندس

بررسي مراجعه نماييد).
ــم كنيد (به  ــل ها را تنظي ــي اكس در صورت لزوم وضعيت هندس
30A- 30، اطالعات كلي، اكسل جلو: تنظيم، صفحهA بخش

20 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–
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36A

36A-14

مجموعه فرمان
واشر سينی داشبور: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ های جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد)،

سينی محافظ زير موتور.
ــه بخش 36A، مجموعـه فرمان،  ــاز كنيد (ب ــه فرمان را ب جعب
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 36A-2 رجوع 

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108823

ــبورد (2) را به كمك يك پيچ گوشتی از نقطه  ــينی داش واشر س
(1) جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

گردگير را در موقعيت اوليه خود قرار دهيد.

II - مرحله پاياني
ــش 36A، مجموعه فرمان،  ــان را نصب كنيد (به بخ جعبه فرم
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 36A-2 رجوع 

نماييد).

–

–

قطعات زير را نصب كنيد:
سينی محافظ زير موتور،

چرخ های جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد).

–

–
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36A-15

36A مجموعه فرمان
غربيلك فرمان: باز كردن ـ نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  44پيچ غربيلک فرمان

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قفل فرمان را باز كنيد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

تذكرات مهم
ــك يا بر روي آن  ــي يك قطعه پيروتكني ــگام كار در نزديك هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
ــه هاي هوا يا پيش کشنده  ــتکاري سيستم انفجاري (کيس دس
هاي کمربند) در نزديکي منبع گرما يا شعله ممنوع است، زيرا 
احتمال فعال شدن کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند 

وجود دارد.

ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

فرمان سمت چپ

107812

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) غربيلک فرمان،

غربيلک فرمان.
–

–
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36A-16

36A مجموعه فرمان
غربيلك فرمان: باز كردن ـ نصب مجدد

فرمان سمت راست

121583

اتصال الكتريكي (2) كليد كنترل بوق را جدا كنيد (در صورتي كه 
خودرو به آن مجهز است).

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (3) غربيلک فرمان،

غربيلک فرمان.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــتون فرمان  ــيله دو رديف دندانه برروي س غربيلك فرمان به وس

درجه بندي شده است.
پيچ غربيلك فرمان را حتمًا تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصاالت الكتريكي مختلف را به غربيلك فرمان وصل كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
غربيلك فرمان در محل اوليه خود،

پيچ نو غربيلك فرمان.
پيچ غربيلك فرمان را با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.

–

–

–

–

فرمان سمت راست
ــوق را وصل كنيد (در صورتي كه  اتصال الكتريكي كليد كنترل ب

خودرو به آن مجهز است).

III - مرحله پاياني
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هاي هوا و 

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
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36B-1

36B فرمان هيدروليک
فشار پمپ فرمان هيدروليک: بررسي

D4D يا K4M يا K7J يا K7M – K9K، و سيستم گرمايش ساده

ابزار مخصوص مورد نياز
Dir. 1204 ــار ــدازه گيري فش ــراي ان ــال ب اتص

ــان  ــوي فرم ــار ق ــاي فش در لوله ه
هيدروليک.

Fre. 244-03 ــي ــنج (مانومتر) براي بررس فشارس
ــا ــان: از 0 ت ــك فرم ــدار هيدرولي م

. 160 bar

Dir. 803 ــار روغن اتصال براي اندازه گيري فش
هيدروليك فرمان. رزوه غيرمتريك.

Fre. 284-06 (مانومتر) ــنج اتصال نرم براي فشارس
.Fre.244-03 Fre.1085-01

mگشتاور محكم كردن

N.m  12سوئيچ فشار

ــار قوي خروجي پمپ  اتصال فش
فرمان هيدروليک

21  N.m

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

ــه ورودي روغن پمپ فرمان هيدروليك قرار  يك درپوش روي لول
دهيد تا از جاري شدن روغن جلوگيري شود.

K7J يا K7M، و سيستم گرمايش ساده

تذکر:
ــت،  ــتم تهويه مطبوع مجهز نيس در صورتي كه خودرو به سيس
ــي  ــپ فرمان هيدروليک زير دينام قرار دارد، اما نحوه بررس پم

قطعه يكسان است.

تذکر:
ــدن روغن فرمان هيدروليک روي دينام جلوگيري  از ريخته ش

نماييد.

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

108912

اتصال الكتريكي سوئيچ فشار را جدا كنيد.

سوئيچ فشار را جدا كنيد.

ابزار (Dir. 1204) را به جاي سوئيچ فشار (1) قرار دهيد.

ابزار (Fre. 244-03) را به ابزار (Dir. 1204) وصل كنيد.
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36B-2

36B فرمان هيدروليک
فشار پمپ فرمان هيدروليک: بررسي

D4D يا K4M يا K7J يا K7M – K9K، و سيستم گرمايش ساده

K9K

108935

ــان هيدروليک را باز  ــپ فرم ــار قوي خروجي پم اتصال لوله فش
كنيد.

ــان هيدروليک و اتصال  ــن پمپ فرم ــزار (Dir. 803)  (2) را بي اب
فشار قوي خروجي پمپ فرمان هيدروليک نصب كنيد.

ــاي (Fre. 244-03)  (3) و(Fre. 284-06)  را روي ابزار  ابزاره
(Dir. 803) وصل كنيد.

درپوش شيلنگ را برداريد.
خودرو را پايين بياوريد.

 ELF RENAULT MATIC مدار فرمان هيدروليك را با روغن
ــد (به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم  D2 پر كني
براي تعميرات رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

توجه
ــتم فرمان هيدروليک، از  ــدن سيس براي جلوگيري از خراب ش

نگه داشتن غربيلك فرمان در انتها خودداري كنيد.

چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.
ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش

هواگيري كنيد.
مخزن روغن را پر كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــت (به بخش صفحه محفظه چرخ  ــمت راس ــلگير جلو س ش
ــوع كنيد) (شـلگير) جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد رج

(55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،

–

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــه غربيلك فرمان  ــک را در حالي ك ــان هيدرولي ــار پمپ فرم فش
مستقيم و بي حركت است بررسي كنيد، مقدار فشار نبايد از 5 تا 

bar 7  بيشتر باشد.

غربيلك فرمان را تا انتها بچرخانيد و فشار پمپ فرمان هيدروليک 
را بررسي كنيد، مقدار فشار نبايد از 79 تا bar 86  بيشتر باشد.

موتور را خاموش كنيد.
خودرو را باال ببريد.

ــه ورودي روغن پمپ فرمان هيدروليك قرار  يك درپوش روي لول
دهيد تا از جاري شدن روغن جلوگيري شود.

ابزار (Fre. 244-03) و سپس (Dir. 1204) را جدا كنيد.

توجه
ــس از باز كردن  ــاالت فرمان هيدروليک را پ ــاي اتص اورينگ ه

حتمًا تعويض نماييد.

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار (Fre. 244-03) و اتصال آن(Dir. 1204)  را باز كنيد.
سوئيچ فشار را نصب كنيد.

سوئيچ فشار را با گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.
اتصال الکتريکي آن را وصل كنيد.

K9K

ابزار (Fre. 244-03) و اتصال آن (Dir. 803) را باز كنيد.
ــان هيدروليک را نصب  ــار قوي خروجي پمپ فرم اتصال لوله فش

كنيد.
اتصال فشـار قوي خروجي پمـپ فرمـان هيدروليک را با 

گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

درپوش شيلنگ را برداريد.
 ELF RENAULT MATIC مدار فرمان هيدروليك را با روغن
ــد (به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم  D2 پر كني
براي تعميرات  رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

–
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36B فرمان هيدروليک
فشار پمپ فرمان هيدروليک: بررسي

D4D يا K4M يا K7J يا K7M – K9K، و سيستم گرمايش ساده

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

توجه
ــتم فرمان هيدروليک، از  ــدن سيس براي جلوگيري از خراب ش

نگه داشتن غربيلك فرمان در انتها خودداري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

مخزن روغن را پر كنيد.
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــت (به بخش صفحه محفظه چرخ  ــمت راس ــلگير جلو س ش
ــوع كنيد) (شـلگير) جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد رج

(55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
چرخ  جلو سمت راست(به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
از عدم وجود نشتي مطمئن شويد.

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

–

–
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36B فرمان هيدروليک
پمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و تهويه مطبوع

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1202-02 ــت الستيكي انبر مخصوص براي بس

(نوع كوچك).

mگشتاور محكم كردن

پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليک 
روي پايه چند منظوره

21  N.m

اتصال فشار قوي روي پمپ فرمان 
هيدروليک

21  N.m

پيچ نصب لوله فشار قوي بر روي 
بلوك موتور

21  N.m

ــظ ريل  ــب محاف ــاي نص مهره ه
سوخت رساني

21  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
 ،02A ــرار دهيد (به بخش ــتون ق خودرو را روي جك باالبر دو س
وسـايل باالبر، خودرو: بكسـل كـردن و باال بـردن مراجعه 

كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:

ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت باال و جلوي موتور،  تس
تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد)،

محافظ ريل سوخت رساني.

توجه
ــدن روغن فرمان هيدروليک روي دينام جلوگيري  از ريخته ش

نماييد.

مخزن روغن فرمان هيدروليك را با سرنگ تخليه كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــه هيدروليك ورودي و خروجي پمپ فرمان  درپوش ها را روي لول

هيدروليک نصب كنيد.

–

–

116658

116646

بست (1) دور شيلنگ ورودي پمپ فرمان هيدروليك را به كمك 
ابزار (Mot. 1202-02) باز كنيد.
شيلنگ ورودي (2) را جدا كنيد.

ــير انبساط روي مجموعه فن رادياتور  لوله مخزن رطوبت گير - ش
را باز كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب لوله فشار قوي بر روي بلوك موتور،

اتصال (3) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
–

–
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36B فرمان هيدروليک
پمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و تهويه مطبوع

لوله فشار قوي پمپ فرمان هيدروليک را آزاد كنيد.
ــا و پمپ فرمان  ــي، دهانه لوله ه ــري از ورود آلودگ ــراي جلوگي ب

هيدروليک را با درپوش بپوشانيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــک روي پايه چند  ــان هيدرولي ــاي (4) نصب پمپ فرم پيچ ه
منظوره،

پمپ فرمان هيدروليك طرف مجموعه فن رادياتور.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
درپوش كليه قطعات را تا آخرين لحظه جدا نكنيد.

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليک روي پايه چند منظوره.

درپوش ها را از دهانه لوله ها برداريد.
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

اتصال فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ نصب لوله فشار قوي بر روي بلوك موتور.

پيچ ها و اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليک روي پايه چند منظوره 

،( 21 N.m)

اتصـال فشـار قـوي روي پمـپ فرمـان هيدروليـك
،( 21 N.m)

.( 21 N.m) پيچ نصب لوله فشار قوي روي بلوک موتور

تذکر:
ــمه دينام و سپس پيچ هاي طرف ديگر  ــمت تس ابتدا دو پيچ س

را محكم كنيد.

ــير انبساط را روي مجموعه فن موتور  لوله مخزن رطوبت گير - ش
محكم كنيد.

شيلنگ ورودي را مجددًا وصل كنيد.
بست دور شيلنگ ورودي پمپ فرمان هيدروليك را به كمك ابزار 

(Mot. 1202-02) نصب كنيد.

ــي پمپ فرمان  ــك ورودي و خروج ــوش روي لوله هيدرولي درپ
هيدروليک باز كنيد.

–

–

–

–

–

–

–
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36B فرمان هيدروليک
پمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و تهويه مطبوع

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

محافظ ريل سوخت رساني،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت باال و جلوي موتور،  تس

تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد)،
ــتاور مهره هاي نصب محافظ ريل سـوخت رسـاني را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

 ELF RENAULT مدار روغن فرمان هيدروليک را پر كنيد (نوع
.(MATIC D2

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

مخزن روغن را پر كنيد.
بررسي كنيد نشتي روغن وجود نداشته باشد.

–

–
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36B فرمان هيدروليک
پمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1202-02 ــت الستيكي انبر مخصوص براي بس

(نوع كوچك).

mگشتاور محكم كردن

پيچ پمپ فرمان هيدروليک روي 
پايه چند منظوره

21  N.m

اتصال لوله فشار قوي برروي پمپ 
فرمان هيدروليک

21  N.m

ــت لوله فشار قوي برروي  پيچ بس
بلوك سيلندر

21  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ديواره شلگير سمت راست،

صفحه محفظه چرخ.
صفحه محفظه چرخ را باز كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
تسمه دينام (به بخش تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد 
مراجعه كنيد) (11A ، MR 388، قسمت باال و جلوي موتور)،

سيني محافظ زير موتور.
ــپ فرمان  ــف ورودي پم ــار ضعي ــوش روي لوله فش ــك درپ ي

هيدروليك نصب كنيد.

–

–

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

122175

ــار ضعيف پمپ فرمان هيدروليك را به كمك  ــت (1) لوله فش بس
ابزار (Mot. 1202-02) باز كنيد.

لوله فشار ضعيف را از پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (2) بست لوله فشار قوي برروي بلوك سيلندر،
اتصال (3) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.

لوله فشار قوي پمپ فرمان هيدروليک را آزاد كنيد.
ــا و پمپ فرمان  ــي، دهانه لوله ه ــري از ورود آلودگ ــراي جلوگي ب

هيدروليک را با درپوش بپوشانيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــک روي پايه چند  ــان هيدرولي ــاي (4) نصب پمپ فرم پيچ ه
منظوره،

پمپ فرمان هيدروليک.

–

–

–

–
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فرمان هيدروليک
36Bپمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
درپوش كليه قطعات را تا آخرين لحظه جدا نكنيد.

ــته بندي  ــات را نيز تا زمان نصب آنها برروي خودرو، از بس قطع
خارج نكنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ پمپ فرمان هيدروليک روي پايه چند منظوره.

درپوش ها را از دهانه لوله ها برداريد.
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

اتصال فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ بست لوله فشار قوي برروي بلوك سيلندر.

تذکر:
ــمه دينام و سپس پيچ طرف ديگر را با  ــمت تس ابتدا دو پيچ س

گشتاور تعيين شده محكم كنيد.

پيچ  ها و اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليک روي پايه چند منظوره 

،( 21 N.m)

اتصـال لوله فشـار قـوي روي پمپ فرمـان هيدروليک
،( 21 N.m)

پيـچ بسـت لولـه فشـار قـوي روي بلـوك سـيلندر
.( 21 N.m)

لوله فشار ضعيف را روي پمپ فرمان هيدروليك نصب كنيد.
ــار ضعيف پمپ فرمان هيدروليك را به كمك ابزار  ــت لوله فش بس

(Mot. 1202-02) نصب كنيد.

ــپ فرمان هيدروليك  ــار ضعيف ورودي پم درپوش روي لوله فش
برداريد.

–

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

سيني محافظ زير موتور،
تسمه دينام (به بخش تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد 
مراجعه كنيد) (11A ، MR 388، قسمت باال و جلوي موتور)،

صفحه محفظه چرخ،
ديواره شلگير سمت راست،

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
 ELF RENAULT MATIC مدار فرمان هيدروليك را با روغن
ــد (به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم  D2 پر كني
براي تعميرات رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

مخزن روغن را پر كنيد.
بررسي كنيد نشتي روغن وجود نداشته باشد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–

–
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36B-9

36B فرمان هيدروليک
لوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1448 ــت هاي ابزار مخصوص بلند براي بس

الستيکي.

mگشتاور محكم كردن

ــار ضعيف روي  ــال لوله فش اتص
جعبه فرمان

21  N.m

پيچ بست لوله فشار ضعيف روي 
رام

21  N.m

اتصال لوله فشار قوي برروي پمپ 
فرمان هيدروليک

21  N.m

اتصال لوله فشار قوي روي جعبه 
فرمان

21  N.m

ــوي روي جعبه  ــار ق پيچ لوله فش
دنده

21  N.m

ــوي روي پايه  ــار ق ــچ لوله فش پي
نگهدارنده جعبه دنده

21  N.m

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

۱ - لوله فشار ضعيف بين پمپ فرمان هيدروليك و مخزن 
روغن

مخزن روغن فرمان هيدروليك را به وسيله سرنگ تخليه كنيد.

۲ - لوله فشار قوي بين پمپ فرمان هيدروليک و جعبه 
فرمان

يك درپوش روي لوله تغذيه پمپ فرمان هيدروليک نصب كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو سمت چپ (به بخش صفحه 
محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).

۳ - لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان
مخزن روغن فرمان هيدروليك را به وسيله سرنگ تخليه كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو سمت چپ (به بخش صفحه 
محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).

–

–

–

–
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36B-10

فرمان هيدروليک
36Bلوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - لوله فشار ضعيف بين پمپ فرمان هيدروليك و مخزن 
روغن

121971

ــار ضعيف روي مخزن روغن را به كمك ابزار  ــت (1) لوله فش بس
(Mot. 1448) باز كنيد.

لوله فشار ضعيف را از روي مخزن جدا كنيد.

K7J يا K7M، و سيستم گرمايش ساده

122033

بست (2) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.
لوله فشار ضعيف را از روي پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.
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36B فرمان هيدروليک
لوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

K4M، و سيستم گرمايش ساده

122175

بست (3) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.
لوله فشار ضعيف را از روي پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.

K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

121970

بست (4) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.
لوله فشار ضعيف را از روي پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.
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فرمان هيدروليک
36Bلوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

K4M، و تهويه مطبوع

116658

بست (5) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.
لوله فشار ضعيف را از روي پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.

ــان هيدروليک و مخزن روغن را  ــار ضعيف بين پمپ فرم لوله فش
باز كنيد.

۲ - لوله فشار قوي بين پمپ فرمان هيدروليک و جعبه 
فرمان

اتصال الكتريكي سوئيچ فشار را جدا كنيد.

K7J يا K7M، و سيستم گرمايش ساده

122033

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (6) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
–

–
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36B فرمان هيدروليک
لوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

K4M، و سيستم گرمايش ساده

122175

پيچ (8) لوله فشار قوي روي پايه چند منظوره را باز كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

اتصال (7) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.
لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،

–

–

K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

121970

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (9) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
–

–
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فرمان هيدروليک
36Bلوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

K4M، و تهويه مطبوع

116658

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (10) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
–

–

24766

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (11) لوله فشار قوي روي جعبه دنده،

پيچ (12) لوله فشار قوي روي پايه نگهدارنده جعبه دنده.

125719

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ محافظ حرارتي،

محافظ حرارتي جعبه فرمان.
اتصال (13) لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،

–

–

–

–

–

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


36B-15

36B فرمان هيدروليک
لوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،
لوله فشار قوي فرمان هيدروليک.

۳ - لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان

121971

لوله فشار ضعيف را در محل (14) جدا كنيد.
بست (15) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.

لوله فشار ضعيف را از روي مخزن جدا كنيد.

24762
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (16) بست لوله فشار ضعيف روي رام،
پيچ هاي محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،

محافظ حرارتي.

–

–

–

–

–

125719

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (17) لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان،

لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
حتمًا اورينگ هاي لوله هاي فرمان هيدروليک را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان
اتصال لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان.

پيچ بست لوله فشار ضعيف روي رام
پيچ ها و اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 21 N.m) اتصال لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان

–

–

–

–

–

–
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فرمان هيدروليک
36Bلوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

.( 21 N.m) پيچ هاي بست لوله فشار ضعيف روي رام
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
محافظ حرارتي جعبه فرمان.

پيچ هاي محافظ حرارتي،
لوله  فشار ضعيف روي مخزن روغن،
.(Mot. 1448) بست به كمك ابزار

لوله فشار ضعيف را برروي تكيه گاه مجموعه فن نصب كنيد.

۲ - لوله فشار قوي بين پمپ فرمان هيدروليک و جعبه 
فرمان

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
لوله فشار قوي بين پمپ فرمان هيدروليک و جعبه فرمان

اتصال لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،
اتصال فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،

پيچ لوله فشار قوي روي پايه نگهدارنده جعبه دنده
پيچ لوله فشار قوي روي جعبه دنده،

پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
اتصـال لوله فشـار قـوي روي پمپ فرمـان هيدروليک

،( 21 N.m)

،( 21 N.m) اتصال لوله فشار قوي روي جعبه فرمان
،( 21 N.m) پيچ لوله فشار قوي روي جعبه دنده

پيچ لوله فشـار قـوي روي پايه نگهدارنـده جعبه دنده
.( 21 N.m)

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،

پيچ هاي محافظ حرارتي،
اتصال الكتريكي سوئيچ فشار را وصل كنيد.

۳ - لوله فشار ضعيف بين پمپ فرمان هيدروليك و مخزن 
روغن

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
لوله فشار ضعيف بين پمپ فرمان هيدروليك و مخزن روغن

لوله فشار ضعيف روي پمپ فرمان هيدروليك،
لوله  فشار ضعيف روي مخزن روغن،

.(Mot. 1448) بست ها به كمك ابزار

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو سمت چپ (به بخش صفحه 
محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
سيني محافظ زير موتور،
درپوش شيلنگ را برداريد.

 ELF RENAULT MATIC مدار فرمان هيدروليك را با روغن
ــد (به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي الزم  D2 پر كني
براي تعميرات  رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

توجه
ــتم فرمان هيدروليک، از  ــدن سيس براي جلوگيري از خراب ش

نگه داشتن غربيلك فرمان در انتها خودداري كنيد.

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

در صورت لزوم، سطح روغن ترمز را به ميزان مناسب برسانيد.
از عدم وجود نشتي مطمئن شويد.

–

–

–
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aمكانيزم ترمز: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

37A-1

I - نكات ايمنی
مخلوط شدن دو نوع روغن ترمز ناهمخوان در مدار ترمز، ممكن است 
باعث نشتی قابل مالحظه روغن شود كه عمدتًا به دليل صدمه رسيدن 

به واشرها است.

توجه
به منظور پرهيز از فعال شدن شيرهای برقی مجموعه هيدروليك 

هنگام هواگيری مدار ترمز، سوئيچ استارت را ببنديد.

يادآوری:
ــتم  ــز، كاليپر و مجموعه سيس ــپ ترم ــاط لوله های ميان پم ارتب

هيدروليك با اتصاالت رزوه شده متريك می باشد.
ــات يدكی خودرو  ــه در كاتالوگ قطع ــن، فقط از قطعاتی ك بنابراي

مشخص شده است، استفاده كنيد.

تذكرات مهم
ــتم ضد قفل چرخ ها، مطمئن  برای تضمين عملكرد صحيح سيس
ــده اند و با  ــر بدنه به خوبی محكم ش ــه لوله های ترمز زي ــويد ك ش

يكديگر تالقی ندارند.

توجه
برای اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

تذكرات مهم
ــار دهيد  ــرای پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فش ب
ــك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  ــتون ها، لنت ها و ديس تا پيس

كنند.

II - تميزی

توجه
ــرا روغن موجب صدمه  ــدن روغن جلوگيري كنيد زي از جاري ش

زدن به اجزاء اطراف سيستم ترمز مي شود.

–

–

III - توصيه های حرفه ای

۱ - پمپ ترمز / بوستر ترمز
واشر پمپ ترمز را حتمًا تعويض كنيد.

ــر آب بندی بوستر ترمز مطمئن شويد. در صورت معيوب  از وجود واش
بودن واشر آنرا تعويض نماييد.

ــتر ترمز، حتمًا  ــه داخل بوس ــتی از پمپ ترمز ب ــود نش در حالت وج
ــتر ترمز را تعويض نماييد. در صورت آغشته   مجموعه پمپ ترمز- بوس
ــتر ترمز به روغن ترمز، اين بازو ديگر برای  شدن بازوی الستيكی بوس

خودرو غير قابل استفاده خواهد بود.

تذكرات مهم
ــتر ترمز و پدال  ــار بوس برای اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فش
ترمز، قفل شدن ضامن ايمنی روی اهرم فشار بوستر ترمز را با جا 

به جا کردن آن از باال به پايين، بررسی کنيد.

۲ - سوئيچ چراغ ترمز
ــا موقعيت پدال  ــت كه ب ــوئيچ پدال ترمز دارای تنظيم خودكار اس س

منطبق می شود.
تنظيم خودكار با صدای دندانه ها همراه است.

توجه
در صورت ۳ بار تنظيم كردن پيستون، سوئيچ بايد تعويض شود.

توجه
در صورت خارج کردن کامل پيستون سوئيچ وضعيت پدال ترمز، 

سوئيچ را بايد تعويض كرد.
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37A-2

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي روي بوستر ترمز

ــپ  ــاي روي پم ــاالت لوله ه اتص
ترمز

14  N.m

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه زدن 

به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــد (در صورتي كه خودرو مجهز به  روكش محافظ موتور را برداري

آن است).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد).

116643

مهره هاي (1) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
ــي كردن آن، جدا  ــاط مايع خنك كننده را بدون خال منبع انبس

كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108344

اتصال الكتريكي (2) حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
درپوش (3) مخزن روغن ترمز را باز کنيد.

مخزن روغن ترمز را به وسيله يك سرنگ تخليه كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مخزن روغن ترمز (4)،
ــن عالمت گذاري محل  ــاي (5) پمپ ترمز ضم اتصاالت لوله ه

آنها،
مهره هاي روي بوستر ترمز (6)،

پمپ ترمز.

–

–

–

–
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37A-3

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

108920

واشر (9) پمپ ترمز را حتمًا تعويض کنيد.

تذکر:
در حالت وجود نشتي از پمپ ترمز به داخل بوستر ترمز، حتمًا 

مجموعه پمپ ترمز - بوستر ترمز را تعويض نماييد.
ــته  شدن بازوي الستيكي بوستر ترمز به روغن  در صورت آغش
ترمز، اين بازو ديگر براي خودرو غير قابل استفاده خواهد بود.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

101711

ــتر ترمز قرار دهيد تا اهرم فشار در  ــطح با بوس پمپ ترمز را همس
محل پمپ ترمز جا گيرد.

مهره هاي پمپ ترمز را روي بوستر نصب كنيد.
 ( 21 N.m) ــتاور مهره هـاي نصب روي بوسـترترمز را با گش

محكم كنيد.
اتصاالت لوله هاي ترمز را نصب كنيد.

 ( 14 N.m) ــتاور اتصاالت لوله هـاي روي پمپ ترمز را با گش
محكم كنيد.

مخزن روغن ترمز را به كامًال روي پمپ ترمز (8) محکم کنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

منبع انبساط مايع خنك كننده،
مهره هاي منبع انبساط مايع خنك كننده.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد رجوع كنيد).

ــور را نصب كنيد (در صورتي كه خودرو مجهز  روكش محافظ موت
به آن است).

–

–
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37A-4

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ
عمليات زير را انجام دهيد:

ــز (به بخش 30A، اطالعـات كلي، مدار  هواگيري مدار ترم
ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

هواگيري مدار هيدروليك كالچ (به بخش 37A، كنترل اجزء 
37A- مكانيكي، مدار هيدروليك كالچ: هواگيري، صفحه
71 مراجعه نماييد) (در صورتي كه خودرو به آن مجهز است).

–

–
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37A-5

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

mگشتاور محكم كردن

ــر روي  ــپ ترمز ب ــاي پم مهره ه
بوستر ترمز

21  N.m

ــپ  ــاي روي پم ــاالت لوله ه اتص
ترمز

14  N.m

N.m  8پيچ مخزن روغن ترمز

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

ــه بخش محفظـه فيلتر هوا:  ــوا را باز كنيد (ب ــه فيلتر ه محفظ
 ،12A  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

مخلوط سوخت و هوا).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121962

اتصال الكتريكي (1) حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا کنيد.
اجزاء زير را از محل (2) خارج كنيد:

كابل پدال گاز،
كابل كنترل تنظيم نور چراغ هاي جلو.

درپوش مخزن روغن ترمز را باز كنيد.

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

مخزن روغن ترمز را به وسيله يک سرنگ تخليه کنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (3) مخزن روغن ترمز برروي پمپ ترمز،
مخزن روغن ترمز،

اتصاالت (4) لوله هاي پمپ ترمز،
مهره هاي (5) پمپ ترمز برروي بوستر ترمز،

پمپ ترمز.

–

–

–

–

–

–

–
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37A-6

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

108920

واشر (6) پمپ ترمز را حتمًا تعويض کنيد.

تذکر:
در حالت وجود نشتي از پمپ ترمز به داخل بوستر ترمز، حتمًا 

مجموعه پمپ ترمز - بوستر ترمز را تعويض نماييد.
ــته  شدن بازوي الستيكي بوستر ترمز به روغن  در صورت آغش
ترمز، اين بازو ديگر براي خودرو غير قابل استفاده خواهد بود.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

101711

ــتر ترمز قرار دهيد تا اهرم فشار در  ــطح با بوس پمپ ترمز را همس
محل پمپ ترمز جا گيرد.

مهره هاي پمپ ترمز را روي بوستر نصب كنيد.
ــتاور مهره هـاي پمپ ترمـز را بـرروي بوسـتر ترمز با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصاالت  لوله  هاي روي پمپ ترمز را نصب كنيد.
ــتاور اتصـاالت لوله هـاي ترمـز روي پمـپ ترمـز را با گش

(N.m 14 ) محكم كنيد.

مخزن روغن ترمز را كامًال روي پمپ ترمز محکم کنيد.
پيچ مخزن روغن ترمز را برروي پمپ ترمز نصب كنيد.

پيچ مخزن روغن ترمز را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را وصل كنيد.
اجزاء زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:
كابل كنترل تنظيم نور چراغ هاي جلو،

كابل پدال گاز.
–

–
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37A-7

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

III - مرحله پاياني
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.

ــش محفظه فيلتر هوا:  ــر هوا را نصب كنيد (به بخ محفظه فيلت
 ،12A  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

مخلوط سوخت و هوا).
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
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37A-8

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

باز کردن

مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدالرا روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

117821

اتصال (1) لوله هاي  ترمز به شيلنگ  ترمز را باز کنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (2) جدا كنيد.
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37A-9

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

118631

اتصال (3) لوله پمپ ترمز را باز کنيد.
ــد (در صورتي كه  ــي را باز كني ــت هاي نگهدارنده عايق صوت بس

خودرو مجهز به آن است).
ــودرو مجهز به آن  ــد (در صورتي كه خ ــي را جدا کني عايق صوت

است).
گيره نگهدارنده لوله ترمز را باز كنيد.

ــمت راست را باز  ــيلنگ  ترمز جلو س لوله ترمز بين پمپ ترمز و ش
کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله ترمز بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت راست را نصب 

کنيد.
لوله  ترمز را روي پايه نگهدارنده نصب کنيد.

گيره هاي نگهدارنده لوله هاي ترمز را محکم کنيد.
اتصال لوله ترمز به شيلنگ  ترمز جلو سمت راست ببنديد.

اتصال لوله ترمز به پمپ ترمز را ببنديد.
اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز
.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

–

–

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

عايق صوتي (در صورتي كه خودرو به آن مجهز است)،
بست هاي نگهدارنده عايق صوتي،

ــه آن مجهز  ــي كه خودرو ب ــور (در صورت ــش محافظ موت روک
است)،

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


37A-10

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

ــيلنگ ترمز  اتصال لوله ترمز به ش
جلو سمت راست

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.
ــت را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  ــمت راس چرخ  جلو س
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117821

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

اتصال (1) لوله هاي  ترمز به شيلنگ  ترمز را باز کنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (2) جدا كنيد.
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37A-11

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

121975

اتصال (3) لوله پمپ ترمز را باز کنيد.
لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (4) جدا كنيد.

ــمت راست را باز  ــيلنگ  ترمز جلو س لوله ترمز بين پمپ ترمز و ش
کنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

لوله ترمز بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت راست را نصب 
کنيد.

لوله ترمز را در گيره هاي نگهدارنده قرار دهيد.
لوله  ترمز را روي پايه نگهدارنده نصب کنيد.

اتصاالت زير را ببنديد:
اتصال لوله ترمز به پمپ ترمز،

اتصال لوله ترمز به شيلنگ ترمز جلو سمت راست.
اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز
اتصال لوله ترمز روي شـيلنگ ترمز جلو سـمت راست 

.( 14 N.m)

II - مرحله پاياني
ــمت راست را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  چرخ جلو س
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.
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37A-12

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

ــيلنگ   ــال لوله ترمز روي ش اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدالرا روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117816

اتصال (1) لوله ترمز به شيلنگ  ترمز را باز کنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (2) جدا كنيد.

118630

اتصال (3) لوله پمپ ترمز را باز کنيد.
لوله بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت چپ را باز کنيد.
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37A-13

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت چپ را نصب کنيد.

لوله  ترمز را روي پايه نگهدارنده نصب کنيد.
لوله ترمز را روي گيره نگهدارنده آن محکم کنيد.

اتصال لوله ترمز به شيلنگ  ترمز جلو سمت چپ را ببنديد.
اتصال لوله ترمز به پمپ ترمز را ببنديد.

اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــه آن مجهز  ــي كه خودرو ب ــور (در صورت ــش محافظ موت روک
است)،

چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–

–

–
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37A-14

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

ــيلنگ   ــال لوله ترمز روي ش اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدالرا روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.

K9K

قطعات زير را باز كنيد:
روكش محافظ موتور،

گيره هاي قسمت باالي عايق صوتي.
قسمت باالي عايق صوتي را جدا كنيد.

ــش 35A، چرخ ها و  ــاز كنيد (به بخ ــمت چپ را ب چرخ جلو س
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117816

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

اتصال (1) لوله ترمز به شيلنگ  ترمز را باز کنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (2) جدا كنيد.
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37A-15

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

121976

121966

گيره هاي نگهدارنده (3) لوله هاي ترمز را باز كنيد.
اتصال (4) لوله پمپ ترمز را باز کنيد.

لوله بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو چپ را باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت چپ را نصب کنيد.

لوله ترمز را در گيره هاي نگهدارنده قرار دهيد.

لوله  ترمز را روي پايه نگهدارنده نصب کنيد.
اتصاالت زير را ببنديد:

اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز جلو سمت چپ،
اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز.

اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز

II - مرحله پاياني
ــمت چپ را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  چرخ جلو س
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

K9K

اجزاء زير را مجددًا نصب كنيد:
عايق صوتي،

گيره هاي نگهدارنده عايق صوتي،
روكش محافظ موتور.

–

–

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108933

ــتر ترمز جدا کنيد. براي جدا  ــوپاپ يكطرفه (1) را از روي بوس س
ــتيكي آب بندي از سوپاپ يكطرفه، آنرا پيچانده،  کردن واشر الس

سپس باز کنيد.

K7J يا K7M

سوپاپ يكطرفه (2) را از روي توزيع کننده ورودي هوا جدا کنيد.

K9K

24753

سوپاپ يكطرفه (3) را از روي پمپ خالء جدا کنيد.
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37A-17

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

K4M

116552

سوپاپ يكطرفه (4) را از روي توزيع کننده ورودي هوا جدا کنيد.

D4D

126259

سوپاپ يكطرفه (5) را از روي توزيع کننده ورودي هوا جدا کنيد.

سوپاپ يكطرفه را باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت واشر آب بندي و سوپاپ يكطرفه را بررسي کنيد.

قطعات معيوب را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سوپاپ يكطرفه را در جاي خود قرار دهيد.

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

سوپاپ يكطرفه را روي توزيع كننده هوا وصل کنيد.
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37A-18

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

K9K

سوپاپ يكطرفه را روي پمپ خالء وصل کنيد.

سوپاپ يكطرفه را روي بوستر ترمز نصب کنيد.

III - مرحله پاياني

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.
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37A-19

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

K9K

قطعات زير را باز كنيد:
روكش محافظ موتور.

گيره هاي نصب عايق صوتي،
قسمت باالي عايق صوتي را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121963

سوپاپ يكطرفه (1) را از روي بوستر ترمز جدا کنيد.
ــر الستيكي آب  ــيد تا از واش ــوپاپ يكطرفه را بپيچانيد و بكش س

بندي جدا شود.

–

–

K9K

24753

سوپاپ يكطرفه (2) را از روي پمپ خالء جدا کنيد.
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37A-20

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

K7J يا K7M

121965

سوپاپ يكطرفه (3) را از روي توزيع کننده هوا جدا کنيد.

گيره نگهدارنده سوپاپ يكطرفه را در نقطه (4) جدا كنيد.
سوپاپ يكطرفه را باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت واشر آب بندي و سوپاپ يكطرفه را بررسي کنيد.

قطعات معيوب را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

K9K

سوپاپ يكطرفه را روي پمپ خالء وصل کنيد.

K7J يا K7M

سوپاپ يكطرفه را روي منيفولد هوا نصب کنيد.

سوپاپ يكطرفه را روي بوستر ترمز نصب کنيد.

III - مرحله پاياني

K9K

قسمت باالي عايق صوتي را نصب كنيد.
گيره هاي نگهدارنده عايق صوتي را نصب كنيد.

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.
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37A-21

37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي بوستر ترمز

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و باال بردن مراجع

وسايل باالبر خودرو).

108933

قطعات زير را باز كنيد:
ــش 37A، كنترل اجـزء مكانيكي، پمپ  پمپ ترمز (به بخ
ــه 37A-2 مراجعه  ترمز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
سوپاپ يكطرفه (1) از روي بوستر ترمز.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108348

109879

ــمت محفظه سرنشين، بين اهرم فشار  ضامن ايمني (2) را در قس
ــتر ترمز و پدال ترمز، بعد از اينکه محور اتصال را به طرف باال  بوس

حرکت داديد، باز کنيد.
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد).
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37A-22

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aبوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

109449

مهره هاي مخصوص (4) فوم آب بندي را باز کنيد.
فوم آب بندي را کمي جا به جا کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (3) بوستر ترمز، سمت محفظه سرنشين (مهره هاي 

نصب نگهدارنده مجموعه پدال ها به بوستر ترمز)،
بوستر ترمز.

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

109206

از وجود واشر آب بندي (5) بوستر ترمز مطمئن شويد، در صورت 
معيوب بودن آنرا تعويض نماييد.

ــتر و  ــار بوس پس از هر بار باز كردن، محور ارتباط ميان اهرم فش
پدال ترمز را حتمًا تعويض نماييد.
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37A-23

37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

91101

قبل از نصب مجدد، مقدار 145,8 mm ± 0,5 = (X1)  را بررسي 
كنيد.

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از باال به پايين، بررسي کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

بوستر ترمز،
مهره هاي بوستر ترمز.

مهره هاي بوستر ترمز را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.
ــتر ترمز و پدال ترمز را الزامًا با  ــار بوس محور اتصال بين اهرم فش

حركت دادن از باال به پايين و از راست به چپ نصب كنيد.
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

فوم آب بندي،
مهره هاي مخصوص فوم آب بندي.

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

سوپاپ يكطرفه برروي بوستر ترمز،
ــش 37A، كنترل اجـزء مكانيكي، پمپ  پمپ ترمز (به بخ
ــه 37A-2 مراجعه  ترمز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
ــوئيچ پدال ترمز را تنظيم كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء  س
37A- مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

44 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد رجوع كنيد).

–

–
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37A-24

37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي بوستر ترمز

ــير  پيچ اتصاالت لوله هاي روي ش
انبساط

8  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــش محفظه فيلتر هوا: باز  ــه فيلتر هوا را باز كنيد (به بخ محفظ
كردن - نصب مجدد رجوع نماييد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا).

تهويه مطبوع
مدار سيستم تهويه مطبوع را به كمك دستگاه شارژ و تخليه 
كننده:  خنك  سيال  مدار  بخش  (به  كنيد  تخليه  كولر  گاز 
تخليه - پر كردن مراجعه نماييد) (62A  ،MR 388، سيستم 

تهويه مطبوع).

K9K

قطعات زير را باز كنيد:
روكش محافظ موتور،

گيره هاي قسمت باالي عايق صوتي.
قسمت باالي عايق صوتي را جدا كنيد.

–

–

121963

قطعات زير را باز كنيد:
سوپاپ يكطرفه (1) روي بوستر ترمز،

ــش 37A، كنترل اجـزء مكانيكي، پمپ  پمپ ترمز (به بخ
ــه 37A-2 مراجعه  ترمز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).

تهويه مطبوع

108112

پيچ هاي (2) اتصاالت لوله هاي روي شير انبساط را باز كنيد.
لوله هاي (3) را از شير انبساط جدا كنيد.

منفذهاي شير انبساط و دهانه لوله ها را با درپوش بپوشانيد.

–

–
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37A-25

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aبوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

24784

مهره هاي (4) بست لوله هاي روي بدنه را باز كنيد.
لوله هاي تهويه مطبوع را كنار بزنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K7J يا K7M

121587

گيره نگهدارنده (5) كابل پدال گاز را خارج كنيد.
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37A-26

37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

K9K

121527

اتصال الكتريكي (7) پدال گاز را جدا كنيد.

اتصال الكتريكي (8) يا (6) سوئيچ چراغ ترمز را جدا كنيد.

109879

ضامن ايمني (9) بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال ترمز را بعد از 
حركت دادن محور اتصال به طرف باال و فشار دادن حلقه (10) با 

يك پيچ گوشتي، باز كنيد.

121587

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (11) بوستر ترمز، سمت محفظه سرنشين (مهره هاي 

نصب نگهدارنده مجموعه پدال ها به بوستر ترمز)،
بوستر ترمز.

–

–
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37A-27

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aبوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

109206

از وجود واشر آب بندي (12) بوستر ترمز مطمئن شويد، در صورت 
معيوب بودن آنرا تعويض نماييد.

ــتر و  ــار بوس پس از هر بار باز كردن، محور ارتباط ميان اهرم فش
پدال ترمز را حتمًا تعويض نماييد.

91101

ــي  قبل از نصب مجدد، مقدار 131 mm ± 0,5 = (X1)  را بررس
كنيد.

تهويه مطبوع
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

براي راحت جا رفتن واشرها، آنها را با روغني كه براي استفاده در 
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده است، روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:

بوستر ترمز،
تكيه گاه مجموعه پدال هاي ترمز و گاز،

مهره هاي بوستر ترمز.
مهره هاي بوسترترمز را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

ــتر ترمز و پدال ترمز را الزامًا با  ــار بوس محور اتصال بين اهرم فش
حركت دادن از باال به پايين و از راست به چپ نصب كنيد.

K7J يا K7M

گيره نگهدارنده كابل پدال گاز را نصب كنيد.

K9K

اتصال الكتريكي پدال گاز را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصال الكتريكي سوئيچ چراغ ترمز را وصل كنيد.

تهويه مطبوع
درپوش هاي منفذهاي شير انبساط و دهانه لوله ها را برداريد.

قطعات زير را نصب كنيد:
اتصاالت لوله هاي روي شير انبساط،

–

–

–

–
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37A-28

37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست
پيچ اتصاالت لوله هاي روي شير انبساط،

بست هاي لوله هاي روي بدنه،
مهره هاي بست  لوله هاي روي بدنه.

پيچ هاي اتصاالت لوله هاي روي شـير انبسـاط را با گشتاور
(N.m 8 ) محكم كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
ــش 37A، كنترل اجـزء مكانيكي، پمپ  پمپ ترمز (به بخ
ــه 37A-2 مراجعه  ترمز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
سوپاپ يكطرفه برروي بوستر ترمز.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

ــوئيچ پدال ترمز را تنظيم كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء  س
37A- مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

44 مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از باال به پايين، بررسي کنيد.

محفظه فيلتر هوا را نصب كنيد (به بخش محفظه فيلتر هوا: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع نماييد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد رجوع كنيد).

K9K

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
عايق صوتي روي سيني داشبورد،

روكش محافظ موتور.

تهويه مطبوع
قبل از پر كردن مدار، مقدار سيال خنك كننده و روغن را بررسي 
كنيد (به بخش سيستم تهويه مطبوع: قطعات و مواد مصرفي 
ــتم  الزم براي تعميرات مراجعه كنيد) (62A  ،MR 388، سيس

تهويه مطبوع).
ــتم تهويه مطبوع را به كمك دستگاه شارژ و تخليه  مدار سيس
گاز كولر پر كنيد (به بخش مدار سـيال خنك كننده: تخليه 
ــتم تهويه  - پر كـردن مراجعه نماييد) (62A  ،MR 388، سيس

مطبوع).

–

–

–

–

–

–

–

عملكرد صحيح سيستم تهويه مطبوع را در حالي كه مجموعه فن 
با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.

عدم نشتي را بررسي كنيد (به بخش مدار سيال خنك كننده: 
بررسي رجوع كنيد) (62A  ،MR 388، سيستم تهويه مطبوع).
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aبوستر ترمز: بررسی

37A-29

هنگام بررسی آب بندی بوستر ترمز، از آب بندی کامل بين بوستر 
ــتی، واشر  ــويد. در صورت وجود نش ترمز و پمپ ترمز مطمئن ش

(A) را تعويض کنيد.

ــتر ترمز بايد بر روی خودرو، در حالی که  ــی آب بندی بوس بررس
مدار هيدروليک فعال است، انجام شود.

ابزار (Mot. 1311-01) را بين بوستر ترمز و منبع خالء (منيفولد 
ــيار کوتاه نصب  ــکل " T " و يک لوله بس ــوا) با يک اتصال به ش ه

کنيد.
موتور را با دور آرام حدود ده دقيقه روشن کنيد.

ــيله ابزار  ــالء را به وس ــكل و منبع خ ــال " T " ش ــه بين اتص لول
(Ms. 583)  (1) نگه داريد.

ــتر از mbar  33 در ۱۵ ثانيه باشد، ممکن  ــار تخليه بيش اگر فش
است در يکی از محل های زير نشتی وجود داشته باشد:

در سوپاپ يكطرفه (آنرا تعويض کنيد)،
ــز را تعويض  ــتر ترم ــار (در اين حالت بوس ــازوی اهرم فش در ب

نماييد).
ــتر ترمز از کار بيفتد، سيستم ترمز کار می کند  در صورتی که بوس
ــرعت به مراتب  ــار مورد نياز روی پدال برای کم کردن س ولی فش

بيشتر از هنگامی است که از ترمز هيدروليک استفاده می شود.

–

–

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1311-01 و ــنج)  (فشارس ــر  مانومت

ــار  رابط های اندازه گيری فش
بنزين.

 Ms. 583.انبر مخصوص لوله ها

بررسی آب بندی

3701
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37A-30

37A
فرمان سمت راست

کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - گاز: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــده مجموعه  ــاي نگهدارن مهره ه
پدال ها

21  N.m

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109879

ضامن ايمني (1) بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال ترمز را بعد از 
ــار دادن حلقه (2) با  حركت دادن محور اتصال به طرف باال و فش

يك پيچ گوشتي، باز كنيد.

K9K

121527

اتصال الكتريكي (3) پدال گاز را جدا كنيد.
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37A-31

37A
فرمان سمت راست

کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - گاز: باز كردن - نصب مجدد

K7J يا K7M

121587

گيره نگهدارنده (4) سيم پدال گاز را جدا كنيد.

ــش 37A، كنترل اجزاء  ــاز كنيد (به بخ ــوئيچ چراغ ترمز را ب س
37A- مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

47 مراجعه نماييد).

121587

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (5) مجموعه پدال ها،

مجموعه پدال ها.
–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
محور را به گريس MOLYCOTE 33M آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي الزم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

مجموعه پدال ها.
مهره هاي مجموعه پدال ها.

ــتاور ــا گش مهره هـاي نگهدارنـده مجموعـه پدال هـا را ب
(N.m 21 ) محكم كنيد.

ــه بخش 37A، كنترل اجزء  ــوئيچ چراغ ترمز را نصب كنيد (ب س
مكانيكي، سـوئيچ پدال ترمـز: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 37A-47 مراجعه نماييد).

K7J يا K7M

گيره نگهدارنده سيم پدال گاز را نصب كنيد.

K9K

اتصال الكتريكي پدال گاز را وصل كنيد.

ــتر ترمز و پدال ترمز را الزامًا با  ــار بوس محور اتصال بين اهرم فش
حركت دادن از باال به پايين و از راست به چپ نصب كنيد.

III - مرحله پاياني

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از باال به پايين، بررسي کنيد.

–

–
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37A-32

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي نگهدارنده پدال

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109450

ــمت  ــطح مهره نصب س مهره مخصوص (2) فوم آب بندي در س
چپ پدال گاز را باز کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (1) پدال گاز،

پدال گاز،
ــمت باال و حرکت دادن  ــيم گاز کنار پدال با هدايت آن به س س

انتهاي کابل به طرف کنسول مرکزي.

–

–

–

108918

قطعات زير را باز كنيد:
خار فنري (3) به کمک يک پيچ گوشتي،

محور پدال،
پدال.

تذکر:
ــرها به خاطر  ــبت به پدال  و موقعيت واش جهت تکيه  گاه را نس

بسپاريد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
پدال و واشرها را با توجه به جهت تكيه گاه در هنگام باز كردن، 

نصب كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را برروي نگهدارنده پدال گاز نصب كنيد:

پدال گاز،
محور پدال،
خار فنري.

–

–

–

–

–

–
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37A-33

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

انتهاي سيم گاز را در سوراخ سر پدال گاز قرار دهيد. براي اين كار 
ــيم را از راست به چپ حركت دهيد و آنرا به داخل گلويي پدال  س

هدايت كنيد.
ــول مركزي قرار  ــدال گاز و نگهدارنده آن را روي كنس مجموعه پ

دهيد.
مهره هاي پدال گاز را نصب كنيد.

 ( 21 N.m) ــتاور مهره هـاي نصب نگهدارنـده پدال را با گش
محكم كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
فوم آب بندي،

مهره مخصوص فوم آب بندي در سطح مهره نصب سمت چپ 
پدال گاز.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

FLEXFUEL - گازوئيلي - جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده - بنزيني، و تجهيزات گاز طبيعي فشرده

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ پدال گاز

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

سوئيچ را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24750

اتصال الكتريكي (1) پتانسيومتر پدال گاز را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (2) پدال گاز برروي نگهدارنده پدال،
پدال گاز.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
پدال گاز،

پيچ هاي نصب پدال گاز برروي نگهدارنده پدال،

–

–

–

–

پيچ هاي نصب پدال گاز را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.
اتصال الكتريكي پتانسيومتر پدال گاز را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــح مجموعه پدال گاز را  به كمك ابزار عيب يابي عملكرد صحي

بررسي كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي نگهدارنده پدال

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

109450

ــمت  ــطح مهره نصب س مهره مخصوص (1) فوم آب بندي در س
چپ پدال گاز را باز کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (2) نگهدارنده پدال گاز،

مجموعه نگهدارنده پدال گاز.
–

–

108918

قطعات زير را باز كنيد:
ــمت باال و حرکت دادن  ــيم گاز کنار پدال با هدايت آن به س س

انتهاي کابل به طرف کنسول مرکزي.
خار فنري (3) به کمک يک پيچ گوشتي،

تذکر:
ــه نگهدارنده مجموعه پدال ها به  ــبت ب جهت نصب محور را نس

خاطر بسپاريد.

قطعات زير را باز كنيد:
محور پدال،

پدال گاز.

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

فرمان سمت راست

121585

گيره نگهدارنده (5) سيم پدال گاز را جدا كنيد.

تذکر:
ــه نگهدارنده مجموعه پدال ها به  ــبت ب جهت نصب محور را نس

خاطر بسپاريد.

قطعات زير را باز كنيد:
خار فنري (4) به کمک يک پيچ گوشتي،

محور پدال گاز،
پدال گاز.

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب قطعه مورد نظر

محور را به گريس MOLYCOTE 33M آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي الزم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

تذکر:
محور را با توجه به جهت نگهدارنده مجموعه پدال ها در هنگام 

باز كردن، نصب كنيد.

تذکر:
براي نصب محور پدال، با چکش روي محور ضربه نزنيد.

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
فرمان سمت چپ

اجزاء زير را برروي نگهدارنده پدال گاز نصب كنيد:
پدال گاز،

محور پدال،
خار فنري.

انتهاي سيم گاز را در سوراخ سر پدال گاز قرار دهيد. براي اين كار 
ــيم را از راست به چپ حركت دهيد و آنرا به داخل گلويي پدال  س

هدايت كنيد.
ــول مركزي قرار  ــدال گاز و نگهدارنده آن را روي كنس مجموعه پ

دهيد.
مهره هاي نگهدارنده پدال گاز را نصب كنيد.

 ( 21 N.m) ــتاور مهره هـاي نصب نگهدارنـده پدال را با گش
محكم كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
فوم آب بندي،

مهره مخصوص فوم آب بندي در سطح مهره نصب سمت چپ 
پدال گاز.

فرمان سمت راست
پدال گاز را روي نگهدارنده آن نصب كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
محور پدال گاز،

–

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده
خار فنري محور پدال گاز،

گيره نگهدارنده سيم گاز برروي پدال.

II - مرحله پاياني
عملكرد صحيح مجموعه پدال گاز را بررسي كنيد.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
كابل پدال گاز: باز كردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

فرمان سمت راست
ــش 37A، كنترل اجزاء  ــاز كنيد (به بخ ــزن روغن ترمز را ب مخ
مكانيكـي، پمپ ترمـز: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

37A-2 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

122818

كابل پدال گاز را در محل (1) جدا كنيد.

فرمان سمت راست

121585

گيره نگهدارنده (2) كابل پدال گاز را جدا كنيد.

ــار  نگهدارنده روکش كابل پدال گاز را به داخل محفظه موتور فش
دهيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
كابل پدال گاز: باز كردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

فرمان سمت راست

123105

كابل پدال گاز را از نقطه (3) جدا كنيد.

K7J يا K7M

122819

مفصل (5) كابل پدال گاز را از دريچه گاز جدا كنيد.
گيره نگهدارنده (4) تنظيم كابل پدال گاز را باز كنيد.
كابل پدال گاز را از حلقه باال بردن موتور خارج كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
كابل پدال گاز: باز كردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

K4M

116652

كابل پدال گاز را در محل (6) از روي دريچه گاز جدا كنيد.
گيره نگهدارنده (7) تنظيم كابل پدال گاز را باز كنيد.

كابل پدال گاز را از توزيع کننده ورودي جدا کنيد.

كابل پدال گاز را از محفظه موتور خارج كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كابل پدال گاز را از محفظه موتور به داخل محفظه سرنشين وارد 

کنيد.
ــبورد محكم  ــيني داش نگهدارنده روکش كابل پدال گاز را روي س

كنيد.

فرمان سمت چپ
كابل پدال گاز را درون شكاف پدال گاز قرار دهيد.

فرمان سمت راست
گيره نگهدارنده كابل پدال گاز را نصب كنيد.

K4M

كابل پدال گاز را روي توزيع كننده هوا نصب كنيد.

K7J يا K7M

كابل پدال گاز را به حلقه باالبر موتور وصل كنيد.

فرمان سمت راست
كابل پدال گاز را در محل (3) نصب كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
كابل پدال گاز روي دريچه گاز،

گيره نگهدارنده تنظيم كابل پدال گاز.

II - مرحله پاياني
با فشار دادن پدال گاز تا انتها، كابل پدال را تنظيم كنيد.

فرمان سمت راست
ــد (به بخش 37A، كنترل اجزاء  مخزن روغن ترمز را نصب كني
مكانيكـي، پمپ ترمـز: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

37A-2 مراجعه نماييد).

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  16مهره محور پدال ترمز

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ چراغ پدال ترمز را باز كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء 
مكانيكي، سـوئيچ پدال ترمـز: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 37A-47 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109879

ضامن ايمني (1) بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال ترمز را بعد از 
ــار دادن حلقه (2) با  حركت دادن محور اتصال به طرف باال و فش

يك پيچ گوشتي، باز كنيد.

JH1 يا JH3 يا JR5، و فرمان سمت چپ

108103

مهره (3) محور مجموعه پدال ها را باز کنيد.
محور (4) مجموعه پدال ها را به طرف چپ جا به جا کنيد تا حدي 

که بتوان پدال ترمز را بيرون آورد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد

DP0، و فرمان سمت چپ

127741

مهره (3) محور پدال ترمز را باز كنيد.
محور (4) را بكشيد تا پدال ترمز آزاد شود.

فرمان سمت راست

121586

مهره (3) محور پدال ترمز را باز كنيد.
محور (4) را بكشيد تا پدال ترمز آزاد شود.

پدال ترمز را باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــتر و  ــار بوس پس از هر بار باز كردن، محور ارتباط ميان اهرم فش

پدال ترمز را حتمًا تعويض نماييد.
وضعيت قطعات مختلف را بررسي نماييد.

قطعات معيوب را تعويض كنيد.
محور را به گريس MOLYCOTE 33M آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي الزم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پدال ترمز را در محل خود قرار دهيد.

تذکر:
ــراي نصب محور مجموعه پدال ها، با چکش روي محور ضربه  ب

نزنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
محور پدال ترمز،

مهره محور پدال ترمز.
مهره محور پدال ترمز را با گشتاور (N.m 16 ) محكم كنيد.

ــتر ترمز و پدال ترمز را الزامًا با  ــار بوس محور اتصال بين اهرم فش
حركت دادن از باال به پايين و از راست به چپ نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
ــوئيچ چراغ ترمز را نصب كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزاء  س
مكانيكي، سـوئيچ پدال ترمـز: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 37A-47 مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از باال به پايين، بررسي کنيد.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوئيچ پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108348

اتصال الكتريكي سوئيچ چراغ ترمز را جدا كنيد.
ــوئيچ چراغ ترمز (1) را يك چهارم دور در خالف جهت حركت  س

عقربه ساعت بچرخانيد.
سوئيچ چراغ ترمز را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن

در هنگام باز كردن - نصب مجدد يا تعويض سوئيچ چراغ 
ترمز

108436

توجه
سوئيچ (3) را با احتياط جا به جا كنيد.

پيستون (2) را فقط براي تنظيم مقدار (X) راه اندازي كنيد.
در موارد زير الزامًا سوئيچ را تعويض كنيد:

اگر پيستون (2) از سوئيچ (3) جدا شده است،
اگر بيش از سه بار تنظيم مقدار (X) هنگام عمليات ضروري 

باشد.

–

–

مقدار (x) پيستون (2) را اندازه گيري كنيد. اگر مقدار (x) كمتر 
ــدار (x) بين حداقل mm  13 و  از mm 13  بود، براي تنظيم مق

حداكثر mm 14 ، با احتياط انتهاي پيستون را بكشيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
با دست روي پدال ترمز فشار دهيد.

سوئيچ چراغ ترمز را روي مجموعه پدال ها قرار دهيد.
ــارم دور جهت عكس  ــوئيچ چراغ ترمز را با چرخاندن يك چه س

عقربه ساعت قفل كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوئيچ پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد

با احتياط مراقب برگشت پدال ترمز باشيد.

تذکر:
ــت كه با موقعيت  ــوئيچ پدال ترمز داراي تنظيم خودكار اس س

پدال منطبق مي شود.
تنظيم خودكار با صداي دندانه ها همراه است.

اتصال الكتريكي سوئيچ چراغ ترمز را وصل كنيد.

III - مرحله نهايي
عملكرد سوئيچ چراغ ترمز را در موارد زير بررسي كنيد:
براي روشن كردن چراغ ها پدال ترمز را فشار دهيد،
براي خاموش كردن چراغ ها پدال ترمز را رها كنيد.

–

–
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37A-46

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود كننده فشار ترمز: باز کردن - نصب مجدد

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

ــار  ــچ نصب محدود كننده فش پي
ترمز

12  N.m

ــاي روي محدود  اتصاالت لوله ه
كننده فشار ترمز

14  N.m

تذکر:
ــار ترمز  ــتم ABS محدود كننده فش ــز به سيس ــاي مجه خودروه

ندارند.

باز کردن

مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.

108925

چهار لوله ترمز (1) را جدا کنيد.
ــري از ورود هر نوع آلودگي، دهانه  لوله هاي ترمز را با  براي جلوگي

درپوش بپوشانيد.
اهرم (2) محدود كننده فشار ترمز اکسل عقب را خارج كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (3) محدود كننده فشار ترمز،

محدود كننده فشار ترمز.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــه را تميز  ــار ترمز روي بدن ــدود كننده فش ــطح قرارگيري مح س

کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

محدود كننده فشار ترمز،
پيچ هاي (3) محدود كننده فشار ترمز،

درپوش ها را از دهانه لوله ها برداريد.
چهار لوله ترمز را روي محدود کننده فشار نصب كنيد.

اهرم محدود كننده فشار ترمز اکسل عقب را مجددًا در جاي خود 
قرار دهيد.

پيچ  ها و اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 12 N.m) پيچ هاي نصب محدود كننده فشار ترمز

–

–

–

–

–
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37A-47

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود كننده فشار ترمز: باز کردن - نصب مجدد

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها
اتصـاالت لوله هـاي روي محـدود كننـده فشـار ترمـز

.( 14 N.m)

III - مرحله پاياني
فشاردهنده پدال را برداريد.

محدود كننده فشار ترمز را تنظيم كنيد (به بخش 37A، كنترل 
اجزء مكانيكي، محدود كننده فشـار ترمـز: تنظيم، صفحه 

37A-55 مراجعه نماييد).

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–
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37A-48

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود کننده فشار ترمز: بررسي

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

ابزار مخصوص مورد نياز
Fre. 1085-01 0 ــار مدار ترمز از مانومتر کنترل فش

 250 bar تا

بررسي

I - اصول بررسي
اندازه گيري فشار به شکل X (ضربدري) با مقايسه بين فشار روي 
چرخ هاي عقب و فشاري که به چرخ هاي جلو وارد مي شود، انجام 

مي گردد.
ــاي عقب، محدود  ــت روي يکي از چرخ ه ــار نادرس در صورت فش

كننده فشار ترمز را تعويض کنيد.

تذکر:
حتمًا هر دو مدار زير را بررسي کنيد.

جلو راست / عقب چپ و جلو چپ / عقب راست.
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37A-49

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود کننده فشار ترمز: بررسي

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

85925

ــار ترمز بايد در حالتي انجام شود که  ــي محدود کننده فش بررس
خودرو با يک سرنشين روي زمين و باک بنزين پر باشد.

II - بررسي
:(I شكل) را وصل كنيد (Fre. 1085-01) دو مانومتر ابزار

يک عدد به قسمت جلو سمت راست،
يک عدد به قسمت عقب سمت چپ.

مدار ترمز را توسط پيچ هواگيري مانومتر هواگيري کنيد.
موتور را روشن كنيد.

ــار روي چرخ هاي جلو به  ــار دهيد تا فش پدال ترمز را به تديج فش
bar 100  برسد.

ــه مقادير کنترل  ــي کنيد (ب ــار روي چرخ هاي عقب را بررس فش
مراجعه نماييد).

.(II شکل) همين عمليات را روي مدار ديگر انجام دهيد
در صورت وجود تفاوت قابل مالحظه (مقدار بيش از حد مجاز)، با 
توجه به اينکه هيچ نوع دستکاري مجاز نمي باشد، محدود كننده 

فشار ترمز را تعويض کنيد.
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

تذکر:
ــد به هر حال تفاوت فشار  ــل عقب به هر مقدار که باش بار اکس

بين دو چرخ عقب نبايد بيشتر از bar 4  باشد.

III - مقادير كنترل فشار

۱ - بدون باالنس:

L90 يا B90

E0 الف - مدل
:K7J/K7M براي موتورهاي

،min 28 bar

.max 40 bar

:K9K براي موتورهاي
،min 30 bar

.max 42 bar

–

–

–

–

–

–
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37A-50

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود کننده فشار ترمز: بررسي

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها
:K4M براي موتورهاي

،min 31 bar

.max 43 bar

E1 ب - مدل
:K7J/K7M براي موتورهاي

،min 30 bar

.max 42 bar

:K9K براي موتورهاي
،min 31 bar

.max 43 bar

:K4M براي موتورهاي
،min 32 bar

.max 44 bar

E2 ج - مدل
:K4M/K7J/K7M/K9K براي موتورهاي

،min 32 bar

.max 44 bar

E3 د - مدل
:K4M براي موتورهاي

،min 33 bar

.max 45 bar

تذکر:
فشار را در حالي که باک بنزين پر است، بررسي کنيد.

K90

E0/E1 ه - مدل
:K7J/K7M/K9K

،min 37,5 bar

.max 48,4 bar

:K4M

،min 29,5 bar

.max 40,4 bar

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

E2 و - مدل
:K7J/K7M/K9K

،min 37,0 bar

.max 47,9 bar

:K4M

،min 28,8 bar

.max 39,9 bar

تذکر:
فشار را در حالي که باک بنزين پر است، بررسي کنيد.

U90

:K7M/K9K

،min 26,4 bar

.max 37,6 bar

۲ - با باالنس:

L90 يا B90

الف - وزن روي قسمت عقب - kg  460 (انواع موتور)
:E0 مدل

،min 31 bar

.max 43 bar

:E1/E2/E3 مدل
،min 33 bar

.max 45 bar

ب - وزن روي قسمت عقب - kg  550 (انواع موتور)
:E0 مدل

،min 44 bar

.max 55 bar

:E1/E2/E3 مدل
،min 46 bar

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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37A-51

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود کننده فشار ترمز: بررسي

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها
.max 58 bar

K90 يا F90

700  kg - ج - وزن روي قسمت عقب
:K90/5Pl - K7J/K7M/K9K و F90

،min 50,68 bar

.max 61,88 bar

:K90/5Pl - K4M

،42,24  bar

.53,44  bar

:K90/7Pl - K7J/K7M/K9K

،min 48,92 bar

.max 60,12 bar

:K90/7Pl - K4M

،40,9  bar

.52,1  bar

825  kg - د - وزن روي قسمت عقب
K90/5Pl - K7J/K7M/K9K و F90

،min 64,2 bar

.max 75,4 bar

:K90/5Pl - K4M

،min 57,2 bar

.max 68,3 bar

:K90/7Pl - K7J/K7M/K9K

،min 59,9 bar

.max 71,1 bar

:K90/7Pl - K4M

،min 52,4 bar

.max 63,6 bar

U90

وزن روي قسمت عقب - kg  550 (انواع موتور)
،min 32,60 bar

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

.max 43,80 bar

وزن روي قسمت عقب - kg  800 (انواع موتور)
،min 53,56 bar

.max 64,76 bar

–

–

–
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37A-52

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود كننده فشار ترمز: تنظيم

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

mگشتاور محكم كردن

N.m  12پيچ تنظيم

تنظيم

128019

پيچ تنظيم (1) را شل كنيد.
ــت رابط (2) را در تماس با اهرم (3) محدود كننده فشار ترمز  بس

قرار دهيد.
پيچ تنظيم را با گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.

تذکر:
ــار  ــار ترمز به مهره (4) فش در هنگام تنظيم محدود كننده فش

وارد نكنيد.
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aاهرم ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد

37A-53

mگشتاور محكم كردن
N.m  8 مهره های اهرم ترمز دستی

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــزات) (به بخش  ــب تجهي ــاز کنيد (بر حس ــول مرکزی را ب کنس
ــوع كنيد)  كنسـول مركزی: باز كـردن - نصـب مجدد رج

(57A  ،MR 389، تجهيزات جانبی داخلی).

24767

ــدار  ــردن مق ــدا ک ــا پي ــتی را ب ــز دس ــم ترم ــره (1) تنظي مه
ــيم ها از بازو، باز  ــردن س ــرای آزاد ک 16 mm ± 0,30 = (X)  ب

کنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108347

بست دو سيم (2) را باز کنيد.

109447

مهره های (3) را باز كنيد.
ــوئيچ ترمز  ــاال ببريد تا بتوانيد اتصال الكتريكی س اهرم را کمی ب

دستی (4) را جدا کنيد.
اهرم ترمز دستی را باز کنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد:
اهرم ترمز دستی،

اتصال الكتريكی سوئيچ ترمز دستی،
دو سيم قسمت بازوی اتصال،

مهره های نصب اهرم ترمز دستی.
ــدار  مق ــت  رعاي ــا  ب را  ــتی  دس ــز  ترم ــم  تنظي ــره  مه

X = 16mm ± 0,30 ببنديد.

 ( 8 N.m) ــتاور مهره های نصـب اهرم ترمز دسـتی را با گش
محکم کنيد.

–

–

–

–
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37A

37A-54

کنترل اجزاء مکانيکی
اهرم ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكی سوئيچ ترمز دستی را وصل کنيد.

ــه حركت ترمز  ــه اول و دوم دامن ــی كه اهرم بين مرحل در صورت
ــتی بايد تنظيم شود (به بخش اهرم  ــتی قرار گيرد، ترمز دس دس

ترمز دستی: تنظيم رجوع كنيد).
ــب تجهيزات) (به بخش  ــول مرکزی را نصب کنيد (بر حس کنس
ــوع كنيد)  كنسـول مركزی: باز كـردن - نصـب مجدد رج

(57A  ،MR 389، تجهيزات جانبی داخلی).
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aكنترل کالچ: فهرست و محل قرار گيری اجزاء

37A-55

۲. كالچ هيدروليك

مشخصاتشماره
لوله کشی تغذيه پمپ پايين كالچ (محفظه موتور)(5) 
پمپ باالی كالچ (ارتباط محفظه موتور - محفظه سرنشين)(6) 
پدال کالچ(7) 
پمپ پايين كالچ (روی جعبه دنده)(8) 

۱. كالچ سيمی

مشخصاتشماره
سيم كالچ(1) 
پدال کالچ(2) 
دو شاخه كالچ(3) 
بلبرينگ كالچ(4) 

109143

اين نوع كالچ دارای سيستم تنظيم خودکار نمی باشد.
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37A

37A-56

کنترل اجزاء مکانيکی
كنترل کالچ: فهرست و محل قرار گيری اجزاء

مشخصاتشماره
لوله تغذيه پمپ باالی كالچ (محفظه موتور)(9) 

مخزن روغن ترمز(10) 

119306
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37A-57

37A کنترل اجزاء مکانيکي
كنترل کالچ: تنظيم

mگشتاور محكم كردن

N.m  8مهره تثبيت

مقادير تنظيم

نوع كنترل كالچنوع خودرو
مقادير تنظيم

فرمان سـمت 
چپ

فرمان سـمت 
راست

XS0X0,5 ±  27,5 از طريق كابل
mm

 29,5  ± 0,5
mm

تنظيم

24747

91830

تذکر:
از موارد زير اطمينان حاصل كنيد:

اتصال صحيح  كابل روي دوشاخه (4)،
قرار گيري صحيح كابل درون نگهدارنده روکش (3).

–

–

–

–

به وسيله يک كوليس فاصله بين نگهدارنده روکش (3) و انتهاي 
دوشاخه کالچ (4) را در حالت هاي زير اندازه گيري كنيد:

بدون فشار دادن پدال کالچ، –
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37A-58

37A کنترل اجزاء مکانيکي
كنترل کالچ: تنظيم

با فشار دادن کالچ تا انتها.
محافظ كابل کنترل کالچ را روي انتهاي آن سمت جعبه دنده، به 

وسيله مهره (1) تنظيم کنيد.

مهره تثبيت (2) را آزاد کنيد.
ــاخه كنترل كالچ  ــره (1) را براي تنظيم دامنه حركت X دوش مه

شل و سفت كنيد.
مهره تثبيت (2) را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

فرمان سمت چپ
دامنه جابه جايي دوشاخه بايد: 27,5 ± 0,5 mm = (X)  باشد.

فرمان سمت راست
دامنه جابه جايي دوشاخه بايد: 29,5 ± 0,5 mm = (X)  باشد.

–
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37A-59

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيم کالچ: باز کردن - نصب مجدد

JH3 يا JH1

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24747

قطعات زير را باز كنيد:
سيم كالچ از نگهدارنده روكش سيم (1)،

سيم كالچ از دو شاخه كالچ (2).
–

–

فرمان سمت راست

121978

سيم را از گيره هاي آن در محل (3) جدا كنيد.

121973

سيم را از نقطه (4) جدا كنيد.
براي آوردن سيم کالچ به محفظه سرنشين، پدال را فشار دهيد.
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37A-60

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيم کالچ: باز کردن - نصب مجدد

JH3 يا JH1

108551

ــيم  ــدال، با بلند کردن پدال و باال بردن س ــيم را از محل (5) پ س
عمود بر پدال در آوريد.

نگهدارنده روکش سيم را درون محفظه موتور فشار دهيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

از طريق محفظه موتور، سيم را به محفظه سرنشين منتقل کنيد.
سيم را در شكاف پدال جاي دهيد.

تذکر:
مطمئن شويد که كابل به صورت کامل در شيار پدال که براي 

همين عمل در نظر گرفته شده است، قرار گيرد.

سيم را روي دوشاخه كالچ نصب كنيد.
ــت روکش سيم برروي سيني داشبورد، پدال كالچ  براي نصب بس

را فشار دهيد.
سيم كالچ را در گيره هاي نگهدارنده محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
ــاخه كالچ را بررسي و تنظيم نماييد (به بخش  دامنه حركت دوش
37A، كنتـرل اجزء مكانيكي، كنتـرل كالچ: تنظيم، صفحه 

37A-60 مراجعه نماييد).
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37A-61

37A کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - کالچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

mگشتاور محكم كردن

مهره هاي نصب نگهدانده مجموعه 
پدال ها

21  N.m

N.m  21پيچ مفصل شفت ميل فرمان

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن قطعه

108348

109879

اتصال الكتريكي (1) سوئيچ چراغ ترمز از پدال ترمز جدا کنيد.
ــار بوستر ترمز و پدال ترمز را  ضامن ايمني (2) بين اهرم (3) فش

بعد از اينکه محور اتصال را به طرف باال حرکت داديد، باز کنيد.

JH1 – JH3

ــيم کالچ را از محل خود بر روي پدال، با بلند کردن پدال و باال  س
بردن سيم عمود بر پدال باز کنيد.

160 – JR5 و ،JH3

119307

سيبك (4) پمپ باالي كالچ را از پدال کالچ جدا کنيد.

ــه پدال ها و فوم آب بندي  ــت نگهدارنده عايق مجموع دو عدد بس
را باز کنيد.

عايق مجموعه پدال ها را باز کنيد (در صورتي خودرو به آن مجهز 
است).

فوم آب بندي را کمي جا به جا کنيد.
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37A-62

37A کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - کالچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109449

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (5) مفصل شفت ميل فرمان،

مهره هاي (6) نصب نگهدارنده مجموعه پدال ها.

108917

ــوئيچ چراغ ترمز (7) را در صورت لزوم از پدال ترمز جدا كنيد،  س
(به بخش 37A، كنترل اجزاء مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 37A-44 مراجعه نماييد).
ــردن مجموعه  ــراي جدا ک ــوم آب بندي را ب ــورت لزوم، ف در ص

پدال هاي ترمز - کالچ، باز کنيد.
مجموعه پدال هاي ترمز - کالچ را باز کنيد.

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
الزامًا قطعات زير را تعويض كنيد:

ضامن ايمني،
پيچ مفصل شفت ميل فرمان.

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از باال به پايين، بررسي کنيد.

تذکر:
ضامن ايمني را قبل از نصب کردن، گريس بزنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه پدال هاي ترمز - کالچ را در جاي خود قرار دهيد.

 ،37A سوئيچ چراغ ترمز را روي پدال ترمز نصب كنيد (به بخش
كنترل اجزاء مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 37A-44 مراجعه نماييد).
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
فوم آب بندي از طريق شکاف،

مهره هاي نصب پايه نگهدارنده مجموعه پدال ها،
پيچ مفصل شفت ميل فرمان.

160 – JR5 و ،JH3

سيبك پمپ بااليي را به پدال کالچ وصل کنيد.

JH1 – JH3

ــد (به روش باز  ــيار خود، روي پدال قرار دهي ــيم کالچ را در ش س
کردن مراجعه کنيد).

–

–

–

–

–
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37A-63

37A کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - کالچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده
ــتر ترمز و پدال ترمز را پس از  ــار بوس ضامن ايمني بين اهرم فش

پايين بردن محور اتصال، باز کنيد.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محکم کنيد:

مهره هـاي نصـب پايـه نگهدارنـده مجموعـه پدال هـا
،( 21 N.m)

.( 21 N.m) پيچ مفصل شفت ميل فرمان

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــه آن مجهز  ــا (در صورتي كه خودرو ب ــه پدال ه عايق مجموع
است)،

ــا و فوم آب  ــق مجموعه پدال ه ــت نگهدارنده عاي ــدد بس دو ع
بندي.

JH1 – JH3

ــيار پدال که براي  ــيم به صورت کامل در ش مطمئن شويد که س
همين عمل در نظر گرفته شده است، قرار گيرد.

ــد (به بخش  ــزوم تنظيم کني ــيم کالچ را در صورت ل ــظ س محاف
37A، كنترل اجزاء مكانيكي، كنتـرل كالچ: تنظيم، صفحه

37A-60 مراجعه نماييد).

عملکرد صحيح مجموعه سيستم کالچ را بررسي کنيد.

–

–

–

–
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37A-64

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال کالچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره محور مجموعه پدال ها

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

JH1 – JH3

ــيم را از محل خود بر روي پدال، با بلند کردن پدال و باال بردن  س
سيم عمود بر پدال باز کنيد.

160 – JR5 و ،JH3

119307

سيبك (1) پمپ باالي كالچ را از پدال جدا کنيد.
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37A-65

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال کالچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

مهره (4) محور (2) مجموعه پدال ها را باز کنيد.
محور (2) را براي آزاد کردن مجموعه پدال ها بکشيد.

پدال كالچ (3) را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
محور را به گريس آغشته کنيد.

تذکر:
براي نصب محور پدال ها، با چکش روي آن ضربه نزنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

JH1 – JH3

پدال کالچ را همراه با فنر آن در جاي خود قرار دهيد.

160 – JR5 و ،JH3

پدال کالچ را در جاي خود قرار دهيد.

محور پدال را نصب کنيد.
مهره محور مجموعه پدال ها را نصب کنيد.

ــتاور (N.m 21 ) محكم  مهره محور مجموعه پدال ها را با گش
كنيد.

108790

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
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37A-66

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال کالچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

160 – JR5 و ،JH3

سيبك پمپ باالي كالچ را به پدال وصل کنيد.

JH1 – JH3

ــيار خود، روي پدال قرار دهيد (به روش باز کردن  ــيم را در ش س
رجوع کنيد).

ــيار پدال که براي  ــيم به صورت کامل در ش مطمئن شويد که س
همين عمل در نظر گرفته شده است، قرار گيرد.

انتهاي محافظ سيم کالچ، سمت جعبه دنده را باز بيني کنيد.
ــد (به بخش  ــزوم تنظيم کني ــيم کالچ را در صورت ل ــظ س محاف
37A، كنترل اجزاء مكانيكي، كنتـرل كالچ: تنظيم، صفحه

37A-60 مراجعه نماييد).

عملکرد صحيح مجموعه سيستم کالچ را بررسي کنيد.
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37A-67

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال کالچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

mگشتاور محكم كردن

N.m  16مهره محور كالچ

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــيم را از محل خود بر روي پدال، با بلند کردن پدال و باال بردن  س

سيم عمود بر پدال باز کنيد.

121584

مهره (1) محور مجموعه پدال ها را باز کنيد.
محور را براي آزاد کردن مجموعه پدال ها بکشيد.

ــيمنگاه آن (2) برروي پايه نگهدارنده پدال كالچ  فنر (3) را از نش
جدا كنيد.

پدال كالچ را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت قطعات مختلف را بررسي نماييد.

قطعات معيوب را تعويض كنيد.
محور را به گريس MOLYCOTE 33M آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي الزم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پدال کالچ را همراه با فنر آن در جاي خود قرار دهيد.

تذکر:
براي نصب محور پدال ها، با چکش روي آن ضربه نزنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
محور پدال كالچ،

مهره محور پدال كالچ.
مهره محور كالچ را با گشتاور (N.m 16 ) محكم كنيد.

سيم کالچ را در شيار خود بر روي پدال قرار دهيد.

III - مرحله پاياني
ــيار پدال که براي  ــيم به صورت کامل در ش مطمئن شويد که س

همين عمل در نظر گرفته شده است، قرار گيرد.
ــي و تنظيم کنيد (به  ــيم کالچ را در صورت لزوم بررس محافظ س
بخش 37A، كنتـرل اجزء مكانيكي، كنتـرل كالچ: تنظيم، 

صفحه 37A-60 مراجعه نماييد).
عملکرد صحيح مجموعه سيستم کالچ را بررسي کنيد.

–

–
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37A-68

37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كالچ: هواگيري

160 – JR5 و ،JH3

ابزار مخصوص مورد نياز
Ms. 554-07 ــک کننده و ــرل مدارخن ــزار كنت اب

ــاط مايع خنك  ــع انبس ــوپاپ منب س
كننده. شامل درپوش هاي 554-01 ، 

554-06 ، 554-04 

تذکر:
ــروز ايراد در  ــدار كم، باعث ب ــوا در مدار، حتي به مق ــود ه وج
ــتم مي شود (اشكال در برگشت پدال، وجود صدا  عملكرد سيس

هنگام تعويض دنده).
ــتباه و  ــت باعث عيب يابي اش هواگيري غير صحيح ممكن اس

تعويض بي مورد قطعات گردد.
بعد از انجام هر گونه عمليات برروي سيستم كالچ هيدروليك، 

هواگيري قسمت هاي زير الزامي است:
بين مخزن روغن كالچ و سوراخ هواگيري،

بين سوراخ هواگيري و بلبرينگ كالچ هيدروليك،
در صورت خالي كردن پدال.

–

–

–

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را باز كنيد.

I - هواگيري بين مخزن روغن كالچ و سوراخ 
هواگيري

پدال كالچ را وضعيت خالص رها كنيد.
مخزن مدار هيدروليك را با روغن تأييد شده پر كنيد.

ابزار (Ms. 554-07) را به مخزن مدار هيدروليك نصب كنيد.

24810
درپوش هواگيري را باز كنيد.

ــوراخ هواگيري (1) پمپ پايين كالچ وصل  ــفاف به س يك لوله ش
كنيد و سر ديگر لوله را درون ظرفي خالي در زير سوراخ هواگيري 

قرار دهيد.
گيره نگهدارنده (2) را فشار دهيد.

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

لوله كنترل كالچ را كمي بكشيد تا سوراخ هواگيري آزاد شود.
پمپ ابزار (Ms. 554-07) را فعال كنيد.

بگذاريد روغن در ظرف جاري شود تا جايي كه ديگر حباب هوا در 
آن مشاهده نشود.

توجه
ــال كنترل كالچ  ــه تا باالي محل اتص ــطح روغن بايد هميش س

باشد.

ــدن حباب هاي  لوله كنترل كالچ را كنار بزنيد تا به محض محو ش
هوا در روغن، سوراخ هواگيري را ببنديد.

توجه
هنگام قفل شدن لوله كنترل كالچ بايد صداي جا افتادن ضامن 

ايمني شنيده شود.

حدود ده بار پدال كالچ را فشار دهيد و رها كنيد.
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37A-69

37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كالچ: هواگيري

160 – JR5 و ،JH3

II - هواگيري بين سوراخ هواگيري و بلبرينگ 
كالچ هيدروليك

يك سرنگ خالي با حجم مفيد cm3 60  به سر لوله شفاف وصل 
كنيد.

گيره نگهدارنده (2) را فشار دهيد.

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

لوله كنترل كالچ را كمي بكشيد.
پمپ ابزار (Ms. 554-07) را فعال كنيد و بگذاريد روغن سرنگ 

را پر كند.
روغن داخل سرنگ را به طور كامل و به آرامي در مدار هيدروليك 

كالچ تزريق كنيد.
اين عمليات را سه بار تكرار كنيد.

ــدن حباب هاي  لوله كنترل كالچ را كنار بزنيد تا به محض محو ش
هوا در روغن، سوراخ هواگيري را ببنديد.

توجه
هنگام قفل شدن لوله كنترل كالچ بايد صداي جا افتادن ضامن 

ايمني شنيده شود.

سرنگ و لوله شفاف را از سوراخ هواگيري جدا كنيد.
درپوش را روي سوراخ هواگيري قرار دهيد.

حدود ده بار پدال كالچ را فشار دهيد و رها كنيد.
سطح روغن را تا عالمت حداكثر مخزن افزايش دهيد.

عملكرد صحيح سيستم كالچ را بررسي كنيد.
در صورت لزوم عمليات را تكرار كنيد.

III - در صورت خالي كردن پدال روش زير را 
دنبال كنيد

لوله تغذيه بين مخزن روغن و پمپ روغن را جدا كنيد.
خروجي مخزن را مسدود كنيد.

سرنگ را با كمي روغن تأييد شده پر كنيد.
ــپ باالي كالچ قرار  ــرنگ در دهانه لوله تغذيه بين مخزن و پم س

دهيد.
سرنگ را بكشيد تا هواي موجود در پمپ باالي كالچ تخليه شود.

سرنگ را جدا كنيد.
لوله تغذيه پمپ باالي كالچ را به مخزن روغن وصل كنيد.

پدال كالچ را پنج بار فشار دهيد.

سطح روغن كالچ را تا عالمت حداكثر مخزن افزايش دهيد.
عملكرد صحيح سيستم كالچ را بررسي كنيد.

در صورت لزوم عمليات را تكرار كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را وصل كنيد.
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.
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37A-70

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پمپ باالي كالچ: باز كردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

ابزار مخصوص مورد نياز
Emb. 1596 ــزار ۲۴ ميليمتري براي باز كردن و اب

نصب مجدد پمپ باالي كالچ
Emb. 1797 ــزار ۲۴ ميليمتري براي باز كردن و اب

نصب مجدد پمپ باالي كالچ

mگشتاور محكم كردن

ــاط مايع  ــره نصب منبع انبس مه
خنك كننده

8  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

دو مهره نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
منبع انبساط مايع خنك كننده را جابه جا كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را باز كنيد.

ــطح  ــرنگ تخليه كنيد تا س مخزن روغن ترمز را به كمك يك س
روغن به زير سوراخ تغذيه پمپ باالي كالچ برسد.

يك دستمال زير سوراخ قرار دهيد.
لوله تغذيه پمپ باالي كالچ را از مخزن روغن ترمز جدا كنيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24810

درپوش سوراخ هواگيري پمپ باالي كالچ را باز كنيد.
روي گيره نگهدارنده (1) پمپ باالي كالچ فشار بياوريد.

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

لوله (2) كنترل كالچ را كمي عقب بزنيد تا سوراخ هواگيري آزاد 
شود.

تذکر:
از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري كنيد.

ــوراخ هواگيري (3) وصل كنيد و سر ديگر  ــفاف به س يك لوله ش
لوله را درون ظرفي خالي در زير سوراخ هواگيري قرار دهيد.

ــراي تخليه پمپ بااليي و  ــت حركت دهيد (ب پدال كالچ را با دس
لوله هاي كالچ).
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37A-71

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پمپ باالي كالچ: باز كردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

119304

ــاال و پايين كالچ را از روي  ــره نگهدارنده (4) لوله رابط پمپ ب گي
پمپ باالي كالچ باز كنيد.

ــن كالچ (5) را از پمپ باالي كالچ جدا  لوله رابط پمپ باال و پايي
كنيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.

119307

سيبك (6) پمپ باالي كالچ را از پدال کالچ در محفظه سرنشين 
جدا کنيد.

19399

ــا پيچاندن يك  ــاالي كالچ را ب ــپ ب ــور، پم ــه موت درون محفظ
ــك ابزار (7) ــاعت به كم ــارم دور در جهت حركت عقربه س چه

ــيني داشبورد باز كنيد  (Emb. 1596) يا (Emb. 1797) از س
(اتصال از نوع پايه چفتي).

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت واشرها را بررسي كنيد.

تذکر:
ــت، تنها يك وضعيت  ــاالي كالچ داراي خار راهنما اس پمپ ب

نصب امكان پذير است.

توجه
از سوراخ كاري به عنوان تكيه گاه نصب استفاده نكنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــزار (Emb. 1596) با پيچاندن  ــاالي كالچ را به كمك اب پمپ ب
يك چهارم دور در جهت عكس حركت عقربه ساعت نصب كنيد.

ــين  ــيبك پمپ باالي كالچ را به پدال كالچ در محفظه سرنش س
وصل كنيد.

درپوش سوراخ ها را برداريد.
ــن كالچ را روي پمپ باالي كالچ  ــاي باال و پايي لوله رابط پمپ ه

نصب كنيد.
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37A-72

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پمپ باالي كالچ: باز كردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

گيره نگهدارنده پمپ باالي كالچ را فشار دهيد.

تذکر:
ــهولت نصب لوله تغذيه برروي حفره مخزن روغن  به منظور س

ترمز، دو سر آنرا به روغن ترمز آغشته كنيد.

لوله بين پمپ باالي كالچ و مخزن روغن ترمز را نصب كنيد.

تذکر:
هنگام قفل شدن لوله كنترل كالچ بايد صداي جا افتادن ضامن 

ايمني شنيده شود.

ــن كالچ را روي پمپ باالي كالچ  ــاي باال و پايي لوله رابط پمپ ه
نصب كنيد.

لوله شفاف را از سوراخ هواگيري جدا كنيد.

III - مرحله پاياني
درپوش سوراخ ها را برداريد.

لوله تغذيه پمپ باالي كالچ را به مخزن روغن ترمز وصل كنيد.
منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.

مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.
مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را با گشتاور 

(N.m 8 ) محكم كنيد.

مخزن روغن ترمز را پر كنيد و سطح آنرا كنترل نماييد.
كالچ را هواگيري كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء مكانيكي، 
مدار هيدروليك كالچ: هواگيـري، صفحه 37A-71 مراجعه 

نماييد).
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37A-73

37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كالچ: باز كردن - نصب مجدد

JR5 – JH3، و 160

mگشتاور محكم كردن

ــاط مايع  ــع انبس ــاي منب مهره ه
خنك كننده

8  N.m

تذکر:
ــتم كالچ هيدروليك،  ــر گونه عمليات برروي سيس ــد از انجام ه بع

هواگيري قسمت هاي زير الزامي است:
بين مخزن روغن كالچ و سوراخ هواگيري،

بين سوراخ هواگيري و بلبرينگ كالچ هيدروليك،
در صورت خالي كردن پدال.

–

–

–

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
منبع انبساط مايع خنك كننده را جابه جا كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را باز كنيد.

ــطح  ــرنگ تخليه كنيد تا س مخزن روغن ترمز را به كمك يك س
روغن به زير سوراخ تغذيه پمپ باالي كالچ برسد.

درپوش را روي سوراخ هواگيري قرار دهيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24810

يك دستمال زير پمپ پايين كالچ قرار دهيد.
روي گيره نگهدارنده (1) پمپ باالي كالچ فشار بياوريد.

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

لوله كنترل كالچ (2) را كمي عقب بزنيد تا سوراخ هواگيري آزاد 
شود.

تذکر:
از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري كنيد.

ــوراخ هواگيري (3) وصل كنيد و سر ديگر  ــفاف به س يك لوله ش
لوله را درون ظرفي خالي در زير سوراخ هواگيري قرار دهيد.

ــراي تخليه پمپ بااليي و  ــت حركت دهيد (ب پدال كالچ را با دس
لوله هاي كالچ).

روي گيره نگهدارنده (1) پمپ باالي كالچ فشار بياوريد.
ــر كدام از  ــدا كنيد و روي ه ــپ پايين كالچ ج ــه (2) را از پم لول

سوراخ ها يك درپوش قرار دهيد.
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37A-74

37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كالچ: باز كردن - نصب مجدد

JR5 – JH3، و 160

119304

ــاال و پايين كالچ را از روي  ــره نگهدارنده (4) لوله رابط پمپ ب گي
پمپ باالي كالچ باز كنيد.

يك دستمال زير پمپ باالي كالچ قرار دهيد.
درون محفظه موتور، لوله (5) روي پمپ باالي كالچ را باز كنيد و 

سوراخ ها را با درپوش بپوشانيد.

119305

بست قطعات زير را جدا كنيد:
ــاال و پايين كالچ برروي  ــت (6) ارتباط ميان پمپ هاي ب دو بس

بدنه،
ــاال و پايين كالچ برروي  ــت (7) لوله رابط ميان پمپ هاي ب بس

جعبه دنده.
لوله (8) ارتباط ميان پمپ هاي باال و پايين كالچ را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت واشرها را بررسي كنيد.

درپوش سوراخ ها را برداريد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله ارتباط ميان پمپ هاي باال و پايين كالچ را نصب كنيد.

قطعات زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:
بست لوله ارتباط ميان پمپ هاي باال و پايين كالچ برروي جعبه 

دنده،
دو بست لوله ارتباط پمپ هاي باال و پايين كالچ بر روي بدنه.
لوله را درون محفظه موتور برروي پمپ باالي كالچ وصل كنيد.

ــط پمپ باال و پايين كالچ را از روي پمپ  گيره نگهدارنده لوله راب
باالي كالچ نصب كنيد.

–

–

–

–
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37A-75

37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كالچ: باز كردن - نصب مجدد

JR5 – JH3، و 160

لوله را به پمپ پايين كالچ وصل كنيد.

تذکر:
هنگام قفل شدن لوله كنترل كالچ بايد صداي جا افتادن ضامن 

ايمني شنيده شود.

III - مرحله پاياني
منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.

مهره هاي منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.
ــتاور مهره هـاي منبع انبسـاط مايع خنـك كننده را با گش

(N.m 8 ) محكم كنيد.

مخزن روغن ترمز را پر كنيد و سطح آنرا كنترل نماييد.
كالچ را هواگيري كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء مكانيكي، 
مدار هيدروليك كالچ: هواگيـري، صفحه 37A-71 مراجعه 

نماييد).
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.
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37A-76

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

JH1 و ،JH3 – K7J و ،JH3 – K9K و ،K7M يا K4M

mگشتاور محكم كردن

ــت  كاتاليس روي  ــزوز  اگ ــچ  پي
كانورتور

21  N.m

ــت كانورتور  ــب کاتاليس پيچ نص
برروي منيفولد دود

21  N.m

N.m 27,5 مهره ميله كنترل جعبه دنده

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).

108352

مهره (1) ميله كنترل جعبه دنده را باز کنيد.

K7J – K7M
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

ــيژن خروجي كاتاليست كانورتور را  اتصال الكتريكي سنسور اكس
جدا كنيد.

107926

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) کاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

کاتاليست کانورتور روي ضربه گير.
–

–
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37A-77

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

JH1 و ،JH3 – K7J و ،JH3 – K9K و ،K7M يا K4M

K9K

114121

پيچ هاي (3) لوله اگزوز روي کاتاليست كانورتور را باز كنيد.

اگزوز را جدا کنيد.
بست گردگير روي کنسول مرکزي را جدا کنيد.

کنسول مرکزي را باز كنيد (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن 
ــد) (57A  ،MR 389، تجهيزات  ــه نمايي - نصب مجدد مراجع

داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108354

پيچ (4) سيستم كنترل تعويض دنده را باز کنيد.
در محل (5) سيستم كنترل تعويض دنده را جدا کنيد.

سيستم كنترل تعوض دنده را براي اينكه به لوله اگزوز اتكاء داشته 
باشد، پايين بياوريد.

ــتن از ميان لوله اگزوز و  ــتم كنترل تعويض دنده را با گذش سيس
كنسول وسط باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سيستم كنترل تعويض دنده را با عبور از ميان لوله اگزوز و كنسول 

وسط نصب کنيد.
سيستم كنترل تعويض دنده را نصب کنيد.

پيچ هاي سيستم كنترل تعويض دنده را ببنديد.

II - مرحله پاياني
ــول مرکزي را نصب كنيد (به بخش کنسـول مرکزي: باز  کنس
 ،57A  ،MR 389) (ــد ــه نمايي كـردن - نصب مجـدد مراجع

تجهيزات داخلي).
بست گردگير روي کنسول مرکزي را نصب کنيد.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


37A-78

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

JH1 و ،JH3 – K7J و ،JH3 – K9K و ،K7M يا K4M

K9K 790 و

لوله اگزوز را در جاي خود قرار دهيد.
پيچ هاي اگزوز را روي کاتاليست كانورتور ببنديد.

پيچ هاي نصب اگزوز روي كاتاليسـت كانورتور را با گشتاور 
(N.m 21 ) محكم كنيد.

K7J – K7M

پيچ هاي كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود را ببنديد.
پيچ هـاي كاتاليسـت كانورتور بـرروي منيفولـد دود را با 

گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.
ــيژن خروجي كاتاليست كانورتور را  اتصال الكتريكي سنسور اكس

وصل كنيد.
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

محور نگهدارنده ميله كنترل روي اهرم تعويض دنده را به گريس 
MOLYCOTE 33M آغشته کنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ميله كنترل جعبه دنده،

مهره ميله كنترل جعبه دنده.
 ( 27,5 N.m) ــتاور مهره ميله كنتـرل جعبه دنـده را با گش

محكم كنيد.

–

–
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37A-79

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ هاي نصب جعبه دنده

پيچ هاي اگزوز برروي كاتاليست 
كانورتور

21  N.m

ــاط مايع  ــع انبس ــاي منب مهره ه
خنك كننده

8  N.m

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
مهره هاي منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.

منبع انبساط مايع خنك كننده را از پايه آن جدا كنيد.

K9K، و 792 يا 794 يا 796

24828

ــي را در محل (1) جدا  ــارژر و خنك ميان لوله هواي ميان توربوش
كنيد.

مهره (2) لوله هوا روي جعبه دنده را باز كنيد.
لوله هوا را كنار بزنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118882

گيره نگهدارنده كابل هاي كنترل دنده روي جعبه دنده را در محل 
(3) جدا كنيد.

109149

ــار  ــش كابل هاي كنترل روي جعبه دنده را با فش نگهدارنده روک
دادن نقاط (4) جدا كنيد.

K7J يا K7M

سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.
ــيژن خروجي كاتاليست كانورتور را  اتصال الكتريكي سنسور اكس

جدا كنيد.
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37A-80

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

107926

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (5) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

کاتاليست کانورتور روي ضربه گير.
–

–

K9K

114121

بست هاي (6) لوله اگزوز را از روي کاتاليست كانورتور باز كنيد.

اگزوز را جدا کنيد.
بست گردگير روي کنسول مرکزي را جدا کنيد.

کنسول مرکزي را باز كنيد (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن 
ــد) (57A  ،MR 389، تجهيزات  ــه نمايي - نصب مجدد مراجع

داخلي).
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37A-81

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

119308

پيچ هاي (7) سيستم كنترل تعويض دنده را باز کنيد.
در محل (8) سيستم كنترل تعويض دنده را جدا کنيد.

ــا به اگزوز تكيه  ــتم كنترل تعويض دنده را پايين بياوريد ت سيس
كند.

ــتن از ميان لوله اگزوز و  ــتم كنترل تعويض دنده را با گذش سيس
كنسول وسط باز کنيد.

I - مرحله پيش از نصب مجدد
به منظور سهولت بخشيدن به عمل نصب كابل هاي كنترل برروي 
ــتم بيروني تعويض دنده و دسته دنده بايد الزامًا  جعبه دنده، سيس

در وضعيت خالص باشند.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سيستم كنترل تعويض دنده را در محل خود قرار دهيد.

بست هاي نگهدارنده سيستم كنترل تعويض دنده را نصب كنيد.
پيچ هاي سيستم كنترل تعويض دنده را ببنديد.

ــتاور ــا گش پيچ هـاي سيسـتم كنتـرل تعويـض دنـده را ب
(N.m 21 ) محكم كنيد.

ــول مرکزي را نصب كنيد (به بخش کنسـول مرکزي: باز  کنس
 ،57A  ،MR 389) (ــد ــه نمايي كـردن - نصب مجـدد مراجع

تجهيزات داخلي).
گردگير روي کنسول مرکزي را نصب کنيد.

پيچ هاي نصب اگزوز برروي كاتاليست كانورتور را ببنديد.
پيچ هاي نصب اگزوز روي كاتاليسـت كانورتور را با گشتاور 

(N.m 21 ) محكم كنيد.

K7J يا K7M

ــيژن خروجي كاتاليست كانورتور را  اتصال الكتريكي سنسور اكس
وصل كنيد.

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

بست هاي نگهدارنده قطعات زير را نصب كنيد:
نگهدارنده روكش كابل هاي كنترل دنده روي جعبه دنده،

كابل هاي كنترل دنده روي جعبه دنده.

III - مرحله پاياني
K9K، و 792 يا 794 يا 796

مهره نصب لوله هواي روي جعبه دنده را نصب كنيد.
لوله هواي بين توربو شارژر و خنك مياني را وصل كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
منبع انبساط مايع خنك كننده برروي پايه آن،

مهره هاي منبع انبساط مايع خنك كننده.
ــتاور مهره هـاي منبع انبسـاط مايع خنـك كننده را با گش

(N.m 8 ) محكم كنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–
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37A

37A-82

کنترل اجزاء مکانيکی
کابل ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

ــول مركزی (به بخش کنسـول مرکزی: بـاز كردن -  كنس
نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبی 

داخلی)،
ــش 35A، چرخ ها و السـتيك ها، چرخ: باز  چرخ ها (به بخ

كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد)،
ــه های ترمز (به بخش 33A، اجزاء اكسـل عقب، كاسه  كاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

98992

ــتی از اهرم ترمز  ــتی را به كمك يك پيچ گوش كابل (1) ترمز دس
دستی جدا كنيد.

بست روكش (2) كابل ترمز دستی را از كاسه ترمز جدا كنيد.

–

–

–

108347

بست اجزاء زير را جدا كنيد:
كابل های (3) از محل خود،

روکش  سيم ها از نگهدارنده آنها بر روی بدنه (4) به كمك يک 
انبر.

كابل های ترمز دستی را از راهنمای آنها جدا كنيد.
كابل های ترمز دستی را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كابل هاي ترمز دستی را نصب كنيد.

كابل های ترمز دستی را روی راهنماهای آنها وصل كنيد.

–

–
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aکابل ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد

37A-83

116013

روكش كابل ترمز دستی را به صفحه كاسه ترمز وصل كنيد.
كابل ترمز دستی را به كمك يك انبر و يك پيچ گوشتی در محل 

آن برروی اهرم ترمز دستی نصب كنيد.
ــتی  ــرروی اهرم ترمز دس ــح كابل های (5) ب ــری صحي از قرارگي

مطمئن شويد.
روكش كابل را در نگهدارنده آن برروی بدنه محكم كنيد.

بست اجزاء زير را نصب كنيد:
كابل های (3) در قسمت اهرم ترمز دستی،

روكش های كابل در نگهدارنده های برروی بدنه (4).
ــد (به بخش اهـرم ترمز  ــتی را تنظيم كني ــای ترمز دس كابل ه

دستی: تنظيم رجوع كنيد).

II - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

ــه های ترمز (به بخش 33A، اجزاء اكسـل عقب،كاسه  كاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

رجوع كنيد)،
ــش 35A، چرخ ها و السـتيك ها، چرخ: باز  چرخ ها (به بخ

كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد)،
ــول مركزی (به بخش کنسـول مرکزی: بـاز كردن -  كنس
نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبی 

داخلی).

–

–

–

–

–
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37A-84

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم بيروني تعويض دنده ها: باز کردن - نصب مجدد

JH3 و 790، و ،JH3 – K9K و ،K7M يا JH3 – K4M يا JH1 و ،K7J

mگشتاور محكم كردن

N.m 27,5 مهره ميله كنترل جعبه دنده

ــرل جعبه  ــب ميله كنت ــچ نص پي
دنده

 27,5 N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
 ،02A ــرار دهيد (به بخش ــتون ق خودرو را روي جك باالبر دوس
وسـايل باالبر خودرو: بكسـل كـردن و باال بـردن مراجعه 

كنيد).
مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.

قطعات زير را جدا كنيد:
مخزن انبساط از پايه خود،

گردگير اهرم جعبه دنده.
–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107931

پيچ (1) نصب ميله كنترل جعبه دنده را باز کنيد.

تذکر:
ــده  است هنگام باز  ميله كنترل با يک عدد فاصله انداز نصب ش

کردن پيچ (1) آنرا گم نکنيد.

توجه
بست تنظيم ميله كنترل را باز نکنيد.

108352

قطعات زير را باز كنيد:
مهره (2) ميله كنترل جعبه دنده،

ميله كنترل جعبه دنده.
–

–
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37A-85

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم بيروني تعويض دنده ها: باز کردن - نصب مجدد

JH3 و 790، و ،JH3 – K9K و ،K7M يا JH3 – K4M يا JH1 و ،K7J

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
 MOLYCOTE ــرل را به گريس محورهاي نگهدارنده ميله كنت

33M آغشته کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ميله كنترل جعبه دنده،
مهره نصب ميله كنترل جعبه دنده.

 ( 27,5 N.m) ــتاور مهره ميله كنتـرل جعبه دنـده را با گش
محكم كنيد.

پيچ نصب ميله كنترل جعبه دنده را نصب کنيد.
 ( 27,5 N.m) پيچ نصب ميله كنترل جعبه دنده را با گشتاور

محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
گردگير اهرم جعبه دنده را در جاي خود قرار دهيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
منبع انبساط مايع خنك كننده برروي پايه آن،
مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده.

–

–

–

–
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38C-1

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
ABS: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

ابزار عيب يابي

I - نكات ايمني
ــر دارد،  ــتفاده از جك باالب ــاز به اس ــام عملياتي كه ني ــگام انج - هن
ــتورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به بخش خودرو: بكسـل  دس

كردن و باال بردن مراجعه نماييد) (02A، وسايل باالبر).
ــت بر اثر تماس با روغن ترمز  ــمت هايي از بدنه را كه ممكن اس - قس

آسيب ببينند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.
ــزي را روي باتري قرار  ــياء فل - براي اجتناب از خطر ايجاد جرقه، اش

ندهيد.
ــمت هايي از  ــت. قس ــن ترمز داراي خاصيت خورندگي زياد اس - روغ

خودرو را كه به روغن ترمز آلوده شده اند، با دقت تميز كنيد.

II - تميزي
ــاده BREAKE CLEANER تميز  ــتم ترمز را با م - اطراف سيس
ــه بخش خـودرو: قطعـات و مـواد مصرفـي الزم براي  كنيد (ب

تعميرات مراجعه نماييد) (04B، مواد مصرفي).
ــه جديد را تا زمان  ــه تعويض يكي از قطعات، قطع ــورت نياز ب - در ص

نصب آن بر روي خودرو از بسته بندي خارج نكنيد.

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه زدن 

به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

III - توصيه هاي حرفه اي
ــز دارد، ابزار  ــاز كردن مدار ترم ــام عملياتي كه نياز به ب ــگام انج - هن
فشاردهند پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن روغن 

ترمز جلوگيري شود.
- بعد از انجام هر گونه عمليات برروي سيستم ضد قفل چرخ ها، الزامًا 
از صحت انجام تعميرات از طريق تست جاده و بررسي به وسيله ابزار 
ــش عيب يابي - تعويض  عيب يابـي اطمينان حاصل كنيد (به بخ

قطعات مراجعه نماييد) (38C، سيستم ضد قفل چرخ ها).

۱ - مجموعه هيدروليک

توجه
براي اطمينان از آب بندي اتصال واحد كنترل الکترونيکي مجموعه 
ــرف پايين قرار  ــه را به ط ــيم اتصال بدنه مجموع ــک، س هيدرولي

دهيد.

توجه
ــدن شيرهاي برقي مجموعه هيدروليك  به منظور پرهيز از فعال ش

هنگام هواگيري مدار ترمز، سوئيچ استارت را ببنديد.

۲ - حسگر سرعت چرخ

توجه
ــگر سرعت چرخ، به محل آن  به منظورتضمين عملكرد صحيح حس

بر روي بلبرينگ آسيب نرسانيد.

توجه
ــيب جبران ناپذير به بلبرينگ توپي  براي اجتناب از وارد آمدن آس

جلو:
ــه چرخ هاي خودرو  ــتم انتقال قدرت را در حالي ك مهره سيس

روي زمين قرار دارد، شل يا سفت نكنيد.
ــتم انتقال قدرت باز شده  چرخ هاي خودرو را در حالي كه سيس

يا پيچ هاي آن شل است، روي زمين قرار ندهيد.

–

–
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38C

38C-2

سيستم ضد قفل چرخ ها
حسگر سرعت چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــد (ب ــاز كني ــو را ب ــرخ  جل چ
مجـدد،  نصـب   - كـردن  بـاز  چـرخ:  السـتيك ها، 

صفحه 35A-1 رجوع كنيد).
ــلگير) جلو را باز كنيد (به  ــمت عقب صفحه محفظه چرخ (ش قس
بخش صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو : باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد) (55A  ،MR 389، محافظ های بيرونی).

توجه
برای جلوگيری از آسيب ديدن كابل حسگر سرعت چرخ :

كابل را تحت فشار قرار ندهيد،
كابل را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد،
ــانند،  ــيب برس ــت به كابل آس از ابزارهايي كه ممكن اس

استفاده نكنيد.

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

123098

حسگر سرعت چرخ جلو را از محل (1) جدا كنيد.
فوم آب بندی (2) روی محفظه توپی چرخ را خارج كنيد.

ــار  ــگر را فش ــتی با احتياط زبانه پايه حس به كمك يك پيچ گوش
دهيد تا حسگر سرعت چرخ آزاد شود.

ــرعت چرخ جلو را از پايه نگهدارنده محفظه توپی چرخ  حسگر س
جدا كنيد.

123097

حسگر سرعت چرخ جلو را از محل (3) جدا كنيد.
اتصال الكتريكی (4) حسگر سرعت چرخ را از كابل جلويي سيستم 

ضد قفل چرخ ها باز كنيد.
حسگر سرعت چرخ را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
فوم آب بندی حسگر سرعت چرخ را حتمًا تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
فوم آب بندی را درون محفظه توپی چرخ قرار دهيد.

ــرعت چرخ جلو را به قسمت های  اتصال های الكتريكی حسگر س
زير وصل كنيد:

كابل جلوی سيستم ضد قفل چرخ ها،
پايه نگهدارنده محفظه توپی چرخ.

گيره نگهدارنده حسگر سرعت چرخ جلو را وصل كنيد.

III - مرحله پايانی
صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو را نصب كنيد (به بخش صفحه 
محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ های بيرونی).

–

–
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سيستم ضد قفل چرخ ها
38Cحسگر سرعت چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

38C-3

35A، چرخ ها و  ــش  ــه بخ ــب كنيد (ب ا نص ــرخ  جلو ر چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).
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38C-4

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
حسگر سرعت چرخ عقب: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــگر  ــه محافظ حس ــره صفح مه
سرعت چرخ عقب

14  N.m

N.m  14پيچ حسگر سرعت چرخ

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
چرخ  عقب را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و السـتيك ها، 

چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد).

توجه
براي جلوگيري از آسيب ديدن كابل حسگر سرعت چرخ :

كابل را تحت فشار قرار ندهيد،
كابل را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد،
ــانند،  ــيب برس ــت به كابل آس ــي كه ممكن اس از ابزارهاي

استفاده نكنيد.

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

123101

حسگر سرعت چرخ عقب را از محل (1) جدا كنيد.
پيچ (2) حسگر سرعت چرخ عقب برروي صفحه ترمز را باز كنيد.

ــده صفحه ترمز باز  ــرعت چرخ عقب را از پايه نگهدارن ــگر س حس
كنيد.

123106

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (3) صفحه محافظ حسگر سرعت چرخ عقب،

ــرعت چرخ  ــگر س گيره هاي نگهدارنده (4) صفحه محافظ حس
عقب.

–

–
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38C-5

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
حسگر سرعت چرخ عقب: باز کردن - نصب مجدد

123100

ــرعت چرخ عقب را جدا كنيد و كمي تا  ــگر س صفحه محافظ حس
بزنيد.

حسگر سرعت چرخ عقب را از محل (5) جدا كنيد.
اتصال الكتريكي (6) حسگر سرعت چرخ را از كابل عقبي سيستم 

ضد قفل چرخ ها باز كنيد.
حسگر سرعت چرخ عقب را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكي حسگر سرعت چرخ را به كابل عقبي سيستم ضد 

قفل چرخ ها نصب كنيد.
ــرعت چرخ را روي صفحه محافظ حسگر سرعت چرخ  ــگر س حس

عقب محكم كنيد.
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

صفحه محافظ حسگر سرعت چرخ عقب برروي بدنه،
مهره هاي صفحه محافظ حسگر سرعت چرخ عقب،

گيره هاي نگهدارنده صفحه محافظ حسگر سرعت چرخ عقب.
مهره هاي صفحه محافظ حسـگر سـرعت چـرخ عقب را با 

گشتاور (N.m 14 ) محكم كنيد.
ــده محفظه توپي  ــرعت چرخ جلو را روي پايه نگهدارن ــگر س حس

چرخ نصب كنيد.
پيچ حسگر سرعت چرخ عقب را نصب كنيد.

ــتاور (N.m 14 ) محكم  پيچ حسـگر سـرعت چرخ را با گش
كنيد.

حسگر سرعت چرخ عقب را وصل كنيد.

–

–

–

II - مرحله پاياني
چرخ  عقب را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 

چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد).
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38C

38C-6

سيستم ضد قفل چرخ ها
معرفی

خودرو به سيستم ضد قفل چرخ های BOSCH 8.0 مجهز است.
ــدن چرخ ها به همراه يک  ــتم BOSCH 8.0 شامل ضد قفل ش سيس

توزيع کننده الکتريکی می باشد.

تذكرات مهم
پس از هر گونه عمليات روی سيستم، صحت تعميرات را با تست 

جاده بررسی کنيد.

مشخصات سيستم ضد قفل چرخ ها
سيستم ضد قفل چرخ ها از قطعات زير تشکيل شده است:

چهار حسگر سرعت چرخ ها،
يک مجموعه بوستر ترمز،

يک گروه الکتروپمپ شامل:
يک پمپ هيدروليک،

يک واحد مدوالسيون فشار (هشت شير برقی)،
يک واحد کنترل الکترونيکی،

يک حسگر فشار.

–

–

–

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


38C-7

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
ABS بدون ESP: نمودار عملكرد

سيستم ضد قفل چرخ ها

مشخصاتشماره
مجموعه هيدروليك(1)  
نشانگر ABS روي صفحه نشانگرها(2)  
سوكت عيب يابي(3)  
سرعت خودرو(4)  
ديسک ترمز با بلبرينگ مجهز به شاخص کنترل(5)  
حسگر سرعت چرخ(6)  
باتري(7)  
سوئيچ چراغ ترمز(8)  
پمپ ترمز(9)  

نوع اتصالشماره
  (A)CAN شبکه

مجموعه هيدروليک با هشت شيربرقي

110487
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38C-8

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
ABS بدون ESP: نمودار عملكرد

سيستم ضد قفل چرخ ها

نوع اتصالشماره
  (B)اتصال سيمي
  (C)اتصال هيدروليک

تذکر:
مجموعه هيدروليک سيستم ضد قفل چرخ ها شامل ۸ شير برقي و 

واحد کنترل الکترونيکي شامل ۲۶ پايه مي باشد.
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38C-9

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
ABS بدون ESP: مشخصات

ــه منحصرًا براي  ــت ک ــتمBOSCH 8.0  اس ــودرو مجهز به سيس خ
تذكرات مهمسيستم ضد قفل چرخ ها مي باشد.

ــتم، صحت تعميرات را با  ــس از انجام هرگونه عمليات روي سيس پ
تست جاده بررسي کنيد.

سيستم ضد قفل چرخ ها از قطعات زير تشکيل شده است:
يک مجموعه بوستر ترمز (30)،
يک مجموعه الکتروپمپ شامل:
يک پمپ هيدروليک (27)،

يک واحد مدوالسيون فشار (هشت شير برقي)،
يک واحد کنترل الکترونيکي (28)،

چهار حسگر چرخ (29).

–

–

–

109928

109927
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38C-10

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
ABS بدون ESP: مشخصات

  (A)فشار ترمز وارده از جانب پمپ ترمز
  (B)اطالعات مربوط به حسگرهاي چرخ ها
  (C)سوكت عيب يابي
  (D)(قبل از سوئيچ باز +) تغذيه
  (E)(بعد از سوئيچ باز +) تغذيه
  (F)اطالعات مربوط به حسگر چراغ ترمز
  (G)اتصال سيمي
  (H)اتصال هيدروليک
  (I) ،مجموعه الکتروپمپ (مجموعه هيدروليک

واحد کنترل الکترونيکي)
  (J)سوكت عيب يابي
  (K)نشانگر ايراد ترمز
  (L)ABS نشانگر ايراد
  (M) فشار ترمز تنظيم شده روي چرخ يا چرخ هاي

مربوطه

تذکر:
واحد کنترل الکترونيکي با مجموعه الکتروپمپ پيوسته است.

109805

مشخصاتپايه
اتصال بدنه موتورپمپ(1)  

تغذيه موتور پمپ (سوئيچ بسته)(2)  

تغذيه شير برقي (سوئيچ بسته)(3)  

اتصال بدنه شيرهاي برقي و واحد الکترونيکي(4)  

مشخصاتپايه
تغذيه حسگر سرعت جلو سمت چپ(5)  

تغذيه حسگر سرعت عقب سمت چپ(6)

استفاده نشده(7)

تغذيه حسگر سرعت عقب سمت راست(8)

تغذيه حسگر سرعت جلو سمت راست(9)

سيگنال حسگر سرعت جلو سمت راست(10)

مسير K (عيب يابي)(11)

نشانگر ايراد ترمز(12)

استفاده نشده(13)

استفاده نشده(14)

استفاده نشده(15)  

تغذيه حسگر سرعت جلو سمت چپ(16)  

سيگنال حسگر سرعت عقب سمت چپ(17)

12V سوئيچ باز (با فيوز محافظت شده)(18)

سيگنال حسگر سرعت عقب سمت راست(19)

سوئيچ چراغ ترمز(20)

استفاده نشده(21)

(22)ABS نشانگر ايراد

استفاده نشده(23)

استفاده نشده(24)

استفاده نشده(25)

استفاده نشده(26)  
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38C-11

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
مجموعه هيدروليک ترمز: باز کردن - نصب مجدد

سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

ــه هيدروليک  پيچ نصب مجموع
روي پايه آن

8  N.m

ــده مجموعه  ــچ نصب نگهدارن پي
هيدروليک

 22 N.m

ــاالت لوله هاي روي مجموعه  اتص
هيدروليک

14  N.m

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه زدن 

به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــرار دهيد تا جلوي  ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز ق

ريزش روغن گرفته شود.

109803

ــت را باز کنيد (در صورتي كه  ــمت راس ــه پيج عايق صوتي س س
خودرو به آن مجهز است).

ــي به مجموعه هيدروليک، عايق صوتي را باز کنيد  براي دسترس
(در صورتي كه خودرو به آن مجهز است).

ــي مجموعه  ــال الكتريك ــده (1) اتص ــه نگهدارن ــاال بردن پاي با ب
هيدروليک را جدا کنيد.

بست قطعات زير را جدا كنيد:
كابل اتصال الكتريكي مجموعه هيدروليک (2)،

لوله ترمز (3).
–

–
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38C-12

38C سيستم ضد قفل چرخ ها
مجموعه هيدروليک ترمز: باز کردن - نصب مجدد

سيستم ضد قفل چرخ ها

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109802

پيچ اتصال هاي زير را باز كنيد:
اتصاالت لوله هاي روي مجموعه هيدروليک (4)،

پيچ هاي نصب مجموعه هيدروليک (5).
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي نصب نگهدارنده مجموعه هيدروليک،
مجموعه هيدروليک با پايه نگهدارنده آن،

مجموعه هيدروليک از نگهدارنده آن.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
ــد كنترل الکترونيکي  ــان از آب بندي اتصال واح ــراي اطمين ب
ــه مجموعه را به طرف  ــيم اتصال بدن ــه هيدروليک، س مجموع

پايين قرار دهيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه هيدروليک را روي پايه نگهدارنده آن قرار دهيد.

پيچ هاي نصب مجموعه هيدروليک روي پايه نگهدارنده را 
با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
مجموعه هيدروليک با نگهدارنده آن،

–

–

–

–

–

–

پيچ هاي نصب نگهدارنده مجموعه هيدروليک،
اتصاالت لوله هاي روي مجموعه هيدروليک.

پيچ ها و اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
پيچ هـاي نصـب پايه نگهدارنـده مجموعـه هيدروليک

،( 22 N.m)

.( 14 N.m) اتصاالت لوله هاي روي مجموعه هيدروليک

III - مرحله پاياني
بست قطعات زير را نصب كنيد:

لوله ترمز،
كابل اتصال الكتريكي مجموعه هيدروليک.

اتصال الكتريكي مجموعه هيدروليک را وصل کنيد.
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
ــودرو به آن مجهز  ــب کنيد (در صورتي كه خ ــق صوتي را نص عاي

است).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–

–

–
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