
تصويب كنندهتاييد كننده تهيه كننده

ههدی عليشاهینام: 

 ءاهضا

علی قياسوندنام: 

 ءاهضا

شهرام رضائی عدلنام: 

 ءاهضا
 FRS1030اهداد خودرو سايپاكد فرم:  -8نوايندگيهای هجاز  -7هديريتهای ذيربط  -6هعاوى خدهات پس از فروش  -5 -هعاوى بازرگانی -4 و كيفيت سیههندهعاوى -3قائن هقام هدير عاهل   -2هدير عاهل   -1توزيع نسخ 

()سهامي خاصسايپا يذك شركت بازرگاني   

(مهندسي)مديريت 

16/11/95 :تاريخ 

2از 1صفحه: شواره :فني اطالعيه

(S300)آريو  نوع خودرو: 

(S300)آريوروش شناسايی ديسک و صفحه خودروی موضوع : 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

سايپا يذك های مجاز منتخب ینذگينما هیبه کل
با حجم مًتًر  (S300) آریًدیسک ي صفحٍ کالچ خًدريی قطعٍ بٍ مىظًر تسُیل در شىاسایی رساود سراسر کشًر میبٍ اطالع کلیٍ ومایىدگی َای مجاز 

وکتٍ تًجٍ شًد کٍ امکان جایگسیىی دي مجمًعٍ دیسک ي  ایه، مقتضی است ضمه کىترل شمارٌ حک شدٌ بر ريی قطعٍ بٍ  سی سی  0011ي  0011

استفادٌ از قطعات دیسک ي صفحٍي يجًد داشتٍ يلی امکان جایگسیىی  (Aجایگسیىی)با رابطٍ  433220ي  433224با شمارٌ سریال َای  کالچ صفحٍ

 .ویستکالچ آوُا بٍ طًر مجسا بٍ جای یکدیگر مًرد تایید 

شامل : 433224با شمارٌ سریال مجمًعٍ دیسک ي صفحٍ کالچ 

ريی قطعٍحک شدٌ  160103003DJ6H25 ي با کد  422295سریالکالچ با  صفحٍ

شدٌ بر ريی قطعٍحک  160102003DJ6105کدي با  422296سریال کالچ با  دیسک
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تصويب كنندهتاييد كننده 

نام: ههدی عليشاهی

اهضاء 

نام: علی قياسوند

اهضاء 

نام: شهرام رضائی عدل

اهضاء 
8نوايندگيهای هجاز 7هديريتهای ذيربط 6هعاوى خدهات پس از فروش  5بازرگانی- هعاوى  4كيفيت و ههندسیهعاوى 3قائن هقام هدير عاهل 2هدير عاهل1توزيع نسخ  FRS1030 اهداد خودرو سايپاكد فرم:  - - - ---  -   -

سهامي خاص()  شركت بازرگاني سايپا يذك 

)مديريت مهندسي(

تاريخ : 95/11/16

صفحه: 2 از2شواره :اطالعيه فني

(S300)نوع خودرو:   آريو

(S300)وضوع : روش شناسايی ديسک و صفحه خودروی آريو
 
م 

 صفحٍ کالچ با سریال 422376 ي با کد 160103003DJ6L12 حک شدٌ بر ريی قطع

:م جمًعٍ دیسک ي صفحٍ کالچ با شمارٌ سریال 433220 شامل 

دیسک کالچ با سریال 422247 ي با کد 160102003DJ6J11 حک شدٌ بر ريی قطع

↔رابطه جایگسینی A : هر دو قطعه قابلیت جایگسینی با یکدیگر را دارند.    ) قطعه جدید  قطعه قدیم(()
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