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بخش 1- اکسل عقب

1.	نصب	و	باز	کردن	اکسل	عقب

ابزار	مخصوص	مورد	نیاز
•	V.A.G 1383A	ای	دنده	جک	مخصوص	ابزار

باز کردن
هنگام	باز	کردن	اکسل	عقب	،	بوش	نگهدارنده	نباید	باز	

شود.

پیچ	1	 باشد،	 با	زمین	می	 تماس	 -	وقتی	که	چرخ	در	
را	باز	نمایید.	)خودرو	را	تا	ارتفاعی	که	پیچ	در	دسترس	

باشد	به	سمت	باال	بیاورید(
-	خودرو	را	تا	ارتفاعی	به	سمت	باال	ببرید	که	نیرویی	بر	

فنر	لول	وارد	نشود.

ترمز	و	خارج		• ابزار	مخصوص	جهت	پر	کردن	روغن	
V.A.G 1869	هوا	کردن
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-	چرخ	را	باز	نمایید.
-	مطابق	شکل	کابل	ترمز	را	باز	نمایید.

-		بست	حلقه	ای	2	را	باز	نمایید.
-	لوله	ترمز	را	باز	نمایید.

-	پیچ	اتصال	A	کالیپر	ترمز	را	باز	نمایید.

-	روکش		سنسور	1را	باز	نمایید
-	دسته	سیم	سنسور	را	جدا	نمایید.
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ای	 دنده	 جک	 از	 عقب	 اکسل	 از	 نگهداری	 جهت	 	-
نمایید. استفاده	 	V.A.G 1383A

-	پیچ	های	بوش	نگهدارنده	1		را		در	هر	دو	سمت	اکسل	
عقب	و	اکسل	عقب	پایین	باز	نمایید.	

نصب کردن:
روغن کاری نشيمنگاه الستيکی

	G052 150 A2	گریس	از	،	عقب	اکسل	نصب	از	قبل	-
جهت	گریس	کاری	روزنه	نگهدارنده	نشیمنگاه	الستیکی	

استفاده	نمایید.

مراحل	نصب	معکوس	مراحل	باز	کردن	می	باشد.

پس	از	انجام	نصب	،	موقعیت	غربیلک	فرمان	را	کنترل	
نمایید.

در	صورتی	غربیلک	فرمان	تنظیم	نشده	است،	اکسل	جلو	
را	بررسی	نمایید.

گشتاور محکم کردن
75Nm کمک	فنر	و	بدنه	خودرو	

از پيچ جديد استفاده نماييد.
80Nm بوش	نگهدارنده	

از پيچ و مهره جديد استفاده نماييد. 
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2. شکل شماتيک مجموعه اکسل عقب
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توضيحات
بر	روی	ستون	اکسل	جوشکاری	نکنید.	•
مهره	قفلی	را	تعویض	نمایید.	•

120±15Nm	,چرخ	پیچ	-	1

2	-	پیچ	تنظیم	دیسک	چرخ

3	-	دیسک	ترمز

4	-	درپوش	گردگیر
و	 نمد	 کاسه	 مناسب	 عملکرد	 یک	 به	 رسیدن	 جهت	

افزایش	عمر	قطعه	،		از	گردگیر	استفاده	نمایید.

180±6Nm	،شماره	قفلی	12	شماره	مهره	-	5

6	-	توپی	چرخ	همراه	بلبرینگ
نصب		• نگهدارنده	 داخل	 را	 توپی	 و	 چرخ	 بلبرینگ	

نمایید.
توپی/	بلبرینگ	چرخ	را	تعمیر		یا	تنظیم	نکنید.	•

60±5Nm	گوش	شش	پیچ	-	7

8	-	محافظ	کاسه	چرخ

9	-	براکت	کابل	ترمزدستی

10	-	کابل	ترمزدستی

80±5Nm	,گوش	شش	قفلی	مهره	-	11
وقتی	که	مهره	بسته	شد،	ستون	اصلی	می	بایستی	به		•

صورت	عمودی	قرار	گیرد	)هیچ	نیرویی	بر	خودرو	وارد	
نشود.(

70±5Nm	گوش	شش	پیچ	-	12	
در	صورتی	که	نقاط	جوش	آسیب	دیده	اند	،	جهت		•

تعمیر	آنها	از	ابزار	مخصوص	استفاده	نمایید.

80±5Nm ،11	شماره	گوش	شش	پیچ	-	13

14	-	براکت	اتصال	دهنده	اکسل	عقب
بررسی		• را	 عقب	 اکسل	 سیم	 دسته	 	 نصب،	 از	 پس	

نمایید.
نگهدارنده		• بوش	 اکسل	عقب،	 در	هنگام	جدا	کردن	

را	باز	نکنید.

15	-	براکت	کابل	ترمزدستی

16	-	بوش	الستیکی	اکسل	عقب

17	-		ستون	اصلی	اکسل	عقب
را		• شیار	 روزنه	 و	 اتصال	 ستون	 سطح	 روی	 آلودگی	

تمیز	نمایید.	

ABS	سنسور	-	18

8±2Nm	،گوش	شش	پیچ	-	19
	

20	-	نگهدارنده	فنر	لول
جنس:	فلز	روی	•
عدم	آسیب	دیدگی		را	بررسی	نمایید.	•

21	-	فنر	لول

22	-	نشیمنگاه	فنر

54-62Nm	گوش	شش	پیچ	-	23

65±5Nm	گوش	شش	پیچ	-	24
ابزار		• از	 جوش	 نقطه	 دیدگی	 آسیب	 صورت	 در	

مخصوص	استفاده	نمایید.

25	-	کمک	فنر

26	-	مهره	شش	گوش
هنگامی	که	مهره	بسته	می	باشد،	ستون	اصلی	می		•

بایستی	در	مرکز	قرار	گیرد.
جهت	نصب	کردن،	میبایستی	سنگینی	یک	نفر	روی		•

صندلی	عقب	وجود	داشته	باشد.

27	-	شفت	توپی	عقب
بر	روی	قطعه	شیار	مجددا	ایجاد	نشود.	•

56-70Nm	،گوش	شش	پیچ	-	28

29	-	کالیپر	ترمز
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	 ابزار	مخصوص	جا	زدن	3416/1	

	 ابزار	مخصوص	نصب	3346	

نشيمنگاه الستيکی
	 ابزار مخصوص مورد نياز:	

	VW771	منظوره	چند	مخصوص	ابزار
	 ابزارمخصوص	نصب	3301	
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	 ابزار	مخصوص	بوش	محافظ	3416/3	

	 ابزار	مخصوص	جا	زدن	3416/2	
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باز کردن
-	مطابق	فلش،	کابل	ترمز	را	باز	نمایید.

-	بست	حلقه	ای	2	را	باز	نمایید.
-	پیچ	1	بوش	نگهدارنده	اکسل	عقب	را	باز	نمایید.

بدنه	خودرو	 و	 اکسل	 بین	 را	 	100mm به	طول	 چوبی	
قرار	دهید.	

-	از	ابزار	مخصوص	VW771	جهت	باز	کردن	نشیمنگاه	
الستیکی	استفاده	نمایید.

نصب کردن:
گذاری	 نشانه	 را	 	1 عالمت	 الستیکی	 نشیمنگاه	 روی	

نمایید.
	2 پیچشی	 میله	 نگهدارنده	 با	 بایستی	 می	 عالمت	 این	

عقب	تنظیم	شود.
گذاری	 عالمت	 را	 	1 الستیکی	 نشیمنگاه	 موقعیت	 	-

نمایید.
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ابزار	مخصوص	و	نشیمنگاه	الستیکی	را	نصب	نمایید.

اکسل	 روی	 را	 نشیمنگاه	الستیکی	 و	 ابزار	مخصوص	 	-
عقب	نصب	نمایید.

-	از	تنظیم	صحیح	عالئم	با	نوک	طبق	اطمینان	یابید.
به	نشیمنگاه	الستیکی	 به	 تا	 بچرخانید	 را	 میله	 نوک	 	-

فشار	وارد	شود.
بررسی	 از	نصب	 بعد	 را	 نشیمنگاه	الستیکی	 موقعیت	 	-

نمایید.
 G 052 150 A2	گریس	از	عقب،	اکسل	نصب	از	قبل	-

استفاده	نمایید.	
باز	 معکوس	 عقب	 اکسل	 قطعات	 دیگر	 نصب	 مراحل	

کردن	می	باشد.

گشتاور محکم کردن:
80Nm						عقب	اکسل	نگهدارنده	بوش

از پيچ و مهره جديد استفاده نماييد. 

فنر لول را نصب و باز نماييد.
ابزار مخصوص مورد نياز:

•	V.A.G 1752 فنر	نگهدارنده	مخصوص	ابزار
•	V.A.G 1752/3	فنر	نگهدارنده
•	V.A.G 1752, 9	مخصوص	ابزار
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فنر لول را باز نماييد.
-	ابزار	مخصوص	نگهدارنده	فنر	1	را	نصب	نمایید.

-	تا	زمان	جدا	شدن	فنر	لول	،	فنر	لول	را	نگهدارید.
-	فنر	لول	را	باز	نمایید.

V.A.G 1752/1	فنر	نگهدارنده	مخصوص	ابزار	-	1
V.A.G 1752/9	مخصوص	ابزار	-	2
V.A.G 1752/3	فنر	نگهدارنده	-	3

فنر را نصب نماييد.
از	عدم	آسیب	دیدگی	فنر	لول	اطمینان	یابید.

-	در	صورت	لزوم		قطعه	را	تعویض	نمایید.
با	هم	نصب	 را	 و	عایق	الستیکی	ضربه	گیر	 لول	 فنر	 	-

نمایید.
-	فنر	لول	را	باز	نمایید	و	ابزار	مخصوص	نگهدارنده	فنر	

لول	را	جدا	کنید.
موقعیت	نصب	قطعه	را	به	دقت	کنترل	نمایید.

عایق	 با	 بایستی	 می	 شکل	 مطابق	 لول	 فنر	 انتهای	
الستیکی	ضربه	گیر	تنظیم	شود.

کمک فنر را باز نماييد.
فنر	لول	را	باز	نمایید.	

پیچ	شماره	1	را	باز	نمایید،	خودرو	را	به	سمت	باال	ببرید	تا	
پیچ	در	دسترس	باشد.
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-	پیچ	شش	گوش	شماره	1	را	از	کمک	فنر	اکسل	عقب	
جدا	نمایید.

برای	مشاهده	بهتر	جزییات،	چرخ	در	شکل	نشان	داده	
نشده	است.

-	کمک	فنررا	باز	نمایید.
مراحل	نصب	معکوس	مراحل	باز	کردن	می	باشند.

گشتاور محکم کردن:
60Nm کمک	فنرو	اکسل	عقب	

از پيچ جديد استفاده نماييد.
در	هنگام	نصب	،	جهت	ایجاد	سنگینی	فردی	در	صندلی	

عقب	بنشیند.
75Nm کمک	فنر	و	بدنه	خودرو	

از پيچ جديد استفاده نماييد.
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3. شکل شماتيک کمک فنر اکسل عقب

1	-	کمک	فنر
امکان	تعویض	به	صورت	مجزا	وجود	دارد.	•
وجود	شکستگی	و	صدای	غیرعادی	در	کمک	فنر		•

را	بررسی	نمایید.
عملکرد سيستم را بررسی نماييد.

هنگامی	که	کمک	فنر	فشرده	می	شود،	دسته	پیستون	
می	بایستی	حرکت	نماید.

زمانی	که	کمک	فنر	انحراف	پیدا	کرده	است،	دسته	
پیستون	باید	به	حالت	اولیه	خود	برگردد.

خود	 اولیه	 حالت	 به	 پیستون	 دسته	 که	 صورتی	 در	

برنگشته	است،	و	هیچ	گونه	نشتی	روغنی	وجود	ندارد،	
کمک	فنر	در	حال	کار	کردن	می	باشد.

2	-	درپوش
3	-	بوش	آب	بند

4	-	ضربه	گیر
5	-	درپوش	باالی	کمک	فنر

25Nm	,گوش	شش	قفلی	مهره	-	6
باز	کردن	•

7-	درپوش	محافظ
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شکل 1. مهره شش گوش کمک فنر را جدا نماييد.

1	-	آچار	بوکس
T10001/9	رابط	-	2

T10001/11-3
T10001/1	رابط	-	4

ابزار مخصوص مورد نياز:
  T10001	فنر	کمک	مخصوص	ابزار
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بخش 2- بررسی بلبرينگ چرخ
بلبرینگ	چرخ	را	بررسی	نمایید.

1. بررسی چرخ  اکسل جلو

شکل و توضيحات مربوط به ديسک ترمز
روش	نصب	کاسه	ترمز	و	چرخ	یکسان	می	باشد.

نصب	ترمز	کاسه	ای	می	بایستی	مطابق	توضیحات	گشتاور	بستن	انجام	شود.

1	-	پیچ	تنظیم
2	-	کاسه	چرخ	)دیسک	ترمز(

3	-	درپوش	گردگیر
از		• عمر	 طول	 افزایش	 و	 عملکرد	 بهبود	 جهت	

گردگیر	جدید	استفاده	نمایید.
4	-	مهره	قفلی	شماره	12

175-185Nm	:کردن	محکم	گشتاور	
5	-	توپی	و	بلبرینگ	چرخ

بلبرینگ	چرخ	و	توپی	را	داخل	نگهدارنده	نصب		•
نمایید.

توپی/	بلبرینگ	چرخ	را	تعمیر	یا	تنظیم	نکنید.	•

6	-	ستون	اصلی	اکسل	عقب
7	-	کالیپر	ترمز

را		• عقب	 ترمز	 ترمز؛	 نمایید←	سیستم	 بررسی	
بررسی	نمایید	)دیسک	ترمز(

8	-	نگهدارنده	اکسل
عملیات	جوشکاری	را	انجام	ندهید.	•
رزوه	ها	را	تعمیر	نکنید.		•
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شکل 2. گردگير را باز نماييد.

گردگير را باز نماييد. شکل 1. 

باز	 تا	گردگیر	 بزنید	 ای	 آرامی	ضربه	 به	 ابزار	 به	فک	 	-
شود.

2. باز کردن توپی/ بلبرينگ چرخ ديسک ترمز

ابزار مخصوص مورد نياز
ابزار	نصب	3420	•
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شکل 3. کاليپر ترمز را باز نماييد.
-	پیچ	A	را	از	کالیپر	ترمز	جدا	نمایید.

-	کالیپر	ترمز	را	باز	نمایید.
-	جهت	باز	کردن	دیسک	ترمز،	پیچ	تنظیم	دیسک	ترمز	

را	باز	نمایید.
-مهره	قفلی	شماره	12	را	باز	نمایید.

شکل 4. توپی/ بلبرينگ چرخ را باز نماييد.

شکل 5. کنس داخلی بلبرينگ اکسل را جدا نماييد.
از		ابزار	مخصوص	کششی	A و	2-204	استفاده	نمایید.
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نصب  اکسل  روی  را  چرخ  بلبرينگ  توپی/   .6 شکل 
نماييد.

-	توپی/	بلبرینگ	چرخ	را	روی	شفت	نصب	نمایید.
ابزار	مخصوص	3420	را	جهت		فشار	دادن	به	توپی					 	-

/	بلبرینگ	چرخ		نصب	نمایید.	

-  ابزار مخصوص3420.
گشتاور	 با	 و	 نمایید	 نصب	 را	 	12 شماره	 قفلی	 مهره	 	-

185Nm-175	ببندید.

شکل 7. گردگير را نصب نماييد.
بایستی		• می	 گردگیر	 دیدگی،	 آسیب	 صورت	 در	

تعویض	شود.
نفوذ	رطوبت	در	گردگیر	معیوب	وجود	دارد.		• امکان	

بنابراین	جهت	رفع	عیب	مطابق	شکل	از	ابزار	مخصوص	
استفاده	نمایید.

مراحل	نصب	قطعات	معکوس	مراحل	باز	کردن	می	باشد.

گشتاور محکم کردن:
56-70Nm	,عقب	اکسل	و	ترمز	کالیپر
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................

		فرم	نظرات	و	پیشنهادات www.CarGarage.ir
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