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 ۹۷ ترمز سيستم مشخصات

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 مشخصات سيستم ترمز 
  ترمز هاي جلو-۱

 :تاور مورد نياز سفت كردن قطعاتگش
 متر.  كيلوگرم ۵: (1)ما بوش راهن •

 متر.  كيلوگرم ۵/۱۰ : (2)پيچهاي كاليپر ترمز  •

 
 
 
 
 
 
 
 لنتهاي ترمز. ۱-۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لنتهاي ترمز

 مقطع  هر لنت سطح ارتفاع ضخامت
Min Max X 

 يد ساختگر
 زانتيا

 1.8i 16V  ميليمتر۴۵  ميليمتر۱۲  ميليمتر۳  سانتيمتر مربع۴۱

  سانتيمتر مربع۴۸

  سانتيمتر مربع۵۰
  ميليمتر۵۵  ميليمتر۱۱  ميليمتر۲

ABEX 949 
2.0i 16V 
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 ترمز سيستم مشخصات ۹۸

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 جلوديسك هاي ترمز . ۲-۱

  جلو از نوع تهويه شونده ميباشندديسكهاي ترمز
 ). نمايندپودر لنت را به خارج هدايت مي(
 

 ضخامت
ماكزيمم تغييرات دور ديسك ماكزيمم خروج از مركز

 ماكزيمم مينيمم
 زانتيا قطر

  ميليمتر۴/۲۰  ميليمتر۴/۱۸ ميليمتر ۰۳/۰

  ميليمتر۲۲  ميليمتر۲۰  ميليمتر۰۵/۰
 1.8i 16V  ميليمتر۲۶۶

  ميليمتر۰۱/۰

 2.0i 16 V  ميليمتر۲۸۳ ميليمتر۲۶  ميليمتر۲۴ 
 

 كاليپرهاي ترمز جلو. ۳-۱
ــز   ــناور ترم ــاليپر ش ــدل ك                                                BENDIX SERIES 5Gدو م

 ميليمتـر مكـانيزم     ۵۴وجود دارنـد و داراي پيسـتوني بـا قطـر            
 .باشند تنظيم خودكار ترمز دستي مي

 

 ـ ترمز هاي عقب ۲
متـر سـفت    .  كيلـوگرم    ۷/۴ را با گشـتاور      (3)پيچ كاليپر ترمز    

 .ييدنما
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 ۹۹ ترمز سيستم مشخصات

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 لنت هاي ترمز عقب.  ۱-۲
 

 لنت هاي ترمز

 درجه ساخت ضخامت
 لنتسطح مقطع هر 

 حداكثر حداقل

  ميليمتر۴/۱۱  ميليمتر۲  سانتيمتر مربع۱۷

ABEX  949 
 )بدون آزبست(

 
 ديسك هاي ترمز عقب. ۲-۲

 .اي ترمز عقب بدون تهويه ميباشندديسك ه
 

 ضخامت ماكزيمم خروج از مركز بيشترين اختالف ضخامت دور هر ديسك

 حداكثر داقلح
 قطر

  ميليمتر۰۵/۰  ميليمتر۰۱/۰
  ميليمتر۲۲۴  ميليمتر۹  ميليمتر۷

 
 كاليپرهاي ترمز عقب . ۳-۲

 پيســتون بــه قطــر ۲كاليپرهــاي ثابــت ترمــز ســيتروئن داراي 
 .ميليمتر مي باشند۳۳

 
 
 
 
 
 
 ـ  پدال ترمز ۳

 : گشتاور مورد نياز سفت كردن 
 متر.  كيلوگرم ۵/۱: (4)اتصال به بدنه  •

 متر. يلوگرم  ك۲: (5)پيچ شير كنترل  •
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 ترمز سيستم مشخصات ۱۰۰

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
   شير كنترل ترمز-۴

 راهه شير كنترل سه
 

 
 

  واشر زرد رنگ (6) 

  تغذيه ترمزهاي جلو (7)

  مسير برگشت روغن اضافي (8)

  ورودي فشار باال(9)
  ورودي فشار سيستم تعليق عقب(10)
  تغذيه ترمزهاي عقب(11)
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 ۱۰۱ ترمز سيستم مشخصات

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 ـ ترمز دستي۵

 .بر روي چرخهاي جلو عمل ميكندتي ترمز دس
انيزم خودكــار ترمـز دســتي  كاليپرهـاي ترمـز جلــو داراي مكـ   

 .ميباشند
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 ترمز مدار هواگيري ۱۰۲

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 هواگيري مدار ترمز 
 "HIGH" و "LOW" هـاي  سيستم تعليق را چندين بار در حالت   

  .قرار دهيد
 . قرار دهيد"HIGH"يت اهرم كنترل ارتفاع را در وضع

خودرو را از روي زمين بلند كنيـد، بطوريكـه چرخهـاي آن از              
 .ن حالت نگه داريدزمين جدا شوند و آن را در هما

 .نماييدچرخهاي خودرو را باز 
 .موتور را روشن كنيد

 :نماييدبه ترتيب ذيل هواگيري 
  چپ–جلو  •

  راست–جلو  •

  چپ–عقب  •

  راست-عقب  •

 

 ـ چرخ هاي جلو ۱
 متصل نموده و سر ديگـر       (1)يك لوله شفاف به پيچ هواگيري       

لوله را داخل ظرفي قرار دهيد تـا از بـه هـدر رفـتن روغـن در                  
 .حين هواگيري جلوگيري شود

 . پدال ترمز را به آرامي فشار دهيد
 .  را باز كنيد(1)پيچ هواگيري 

اجازه دهيد تا زمانيكه روغـن عـاري از حبابهـاي هـوا باشـد،               
 . دخارج شو

 .  را ببنديد(1)پيچ هواگيري 
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 ۱۰۳ ترمز مدار هواگيري

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 

  چرخ هاي عقب -۲
 متصل نموده و سر ديگـر       (1)يك لوله شفاف به پيچ هواگيري       

لوله را داخل ظرفي قرار دهيد تـا از بـه هـدر رفـتن روغـن در                  
 . حين هواگيري جلوگيري شود

 . پدال ترمز را به آرامي فشار دهيد
 .  را باز كنيد(1)پيچ هواگيري 

هيد تا زمانيكـه روغـن عـاري از حبابهـاي هـوا شـود،               اجازه د 
 . خارج شود

 .  را ببنديد(1)پيچ هواگيري 
 . چرخ هاي خودرو را ببنديد

 . خودرو را پائين آورده و روي زمين قرار دهيد
 . متر سفت كنيد.  كيلوگرم ۹پيچ هاي چرخ را به ميزان 

 ايد بـه     را كه در حين هواگيري داخل ظرف ريخته        LHMروغن  
 .مخزن برگردانيد
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 دستي ترمز تنظيمات ۱۰۴

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 تنظيمات ترمز دستي 
 خودكـار  سـائيدگي لنـت ترمـز توسـط سيسـتم تنظـيم              :توجه

ايـن سيسـتم بطـور يكپارچـه بـا      . سايش لنـت جبـران ميشـود    
 .پيستون ترمز ساخته شده است

 ـ تنظيم خودكار سايش۱
 .موتور را روشن كنيد

 .اهرم ترمز دستي را بخوابانيد
 .متر فشار دهيد.  كيلوگرم ۲۰ي روپدال ترمز را ده بار با ني
 .پدال ترمز را رها كنيد

 ـ تنظيم غالف ترمز دستي۲
 قبل از انجام اين عمليات، مطمئن شويد كه غـالف ترمـز           :توجه

 .ستي در محل  خود قرار گرفته استدستي بدر
رتبه بـاال  متر، ده م.  كيلوگرم ۴۰اهرم ترمز دستي را با نيروي    

 .آورده و بخوابانيد
 .آورده و در همان حالت نگه داريدودرو را باال جلوي خ

 .چرخ هاي جلو را باز كنيد
 .ها بطور مستقيم قرار گيرند فرمان را چرخانده تا چرخ

 .اهرم ترمز دستي را بخوابانيد
 :روي هر دو سمت خودرو انجام دهيدعمليات زير را 

 .شل كنيد را (1)مهره قفل كن  •

 .ر دهيد قرا"a" در قسمت (1)مهره قفل كن  •

 . را شل كنيد(2)مهره  •

 .مات را از سمت راست شروع نماييدانجام تنظي
 . را با دست بكشيد(3)كلگي كابل ترمز دستي 

 . تماس با كاليپر ترمز قرار گيرد بايد در(2)مهره 
رار داشـته    ق (4) بايد در تماس با اهرم       (3)در اين حالت كلگي     (

 ).باشد
ــره   ــمبه  (2)روي يـــك طـــرف از دو طـــرف مهـ توســـط سـ

 .گذاري نماييد عالمت
در تمامي خودروهـاي چـپ فرمـان و در خودروهـاي راسـت              

 بـا  (2) به بعد مهـره  PRO NO .6376فرمان از شماره توليد 
 .نيم دور چرخش شل ميشود

 .متر سفت كنيد.  كيلوگرم ۳ميزان مهره قفل كن را به 
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 ۱۰۵ دستي ترمز تنظيمات

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
ه و   بايد در هر دو طرف خودرو به يك انـدازه بـود            "L"فاصله  

 بـه منظـور ايجـاد تعـادل بـراي         ( ميليمتـر باشـد      ۵/۱مقدار آن   
 .)مكانيزم برابر كننده ترمز دستي

 هنگامي كه ترمز دستي در حالت خالص اسـت، در هـر             :توجه
بايـد   ن (4)ارتفاعي از خودرو و در هر زاويه قفل فرمان، اهـرم            

 .توسط كابلها تحت فشار باشد
 .ها را نصب نماييد چرخ

 . را سفت نماييدپيچ هاي چرخ
 .ئين آورده و روي زمين قرار دهيدخودرو را پا

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 ترمز جلو كردن لنت هاي سوار و پياده ۱۰۶

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 پياده و سوار كردن لنت هاي ترمز جلو 
 ـ ابزار مخصوص ۱

 T-9011 ابزار مخصوص براي خارج كردن پيستون كاليپر[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ پياده كردن ۲
 .هاي چرخها را شل كنيد پيچ

 .نگه داريد برده و در همان حالت جلوي خودرو را باال
 .چرخهاي جلو را باز كنيد

 .ر دهنده سايش لنت را جدا نماييدسيمهاي المپ هشدا
 . شل كنيد"a"كابل ترمز دستي را در قسمت 

 . را از كاليپر جدا نماييد(2)كابل ترمز دستي 
 
 
 
 

 : قطعات زير را جدا كنيد
  (3)اشپيل  •

  (4)پين  •

 .كاليپر را بچرخانيد تا باز شود
 .رمز را جدا كنيدهاي ت لنت

 .لم بودن آنها را بررسي نماييدقطعات را تميز نموده و سا
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 ۱۰۷  كردن لنت هاي ترمز جلو سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 پيسـتون را در محـل خـود قـرار     [1]توسط ابـزار مخصـوص      

 . دهيد
 .  شيار پيستون را در خالف جهت پين راهنما قرار دهيد:توجه

 
 
 
 
 
 
 
 

  نصب-۳
 .هاي ترمز را نصب كنيد لنت

 .رگردانيدمحل اوليه خود بكاليپر را به 
ون  بررسي كنيد كـه خـار تعيـين موقعيـت پيسـتون در             :توجه

 .شيار پيستون قرار گرفته باشد
 :قطعات زير را نصب نماييد

 (4)پين  •

 (3)اشپيل  •

 .  نصب شده باشد(5) كه بست نماييدبررسي 
 . دهنده سايش لنت را متصل نماييداتصاالت سيم المپ هشدار

 .صل نماييد مت(6)كابل ترمز دستي را به اهرم 
 . كابل ترمز دستي را بكشيد

 :د قسمت هاي زير را بررسي نماييدعملكر
 ترمز دستي  •

 ترمزها  •

ها را نصب كرده و سپس خودرو را پـائين آورده و روي           چرخ
 . زمين قرار دهيد

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۹زان هاي  چرخها را به مي پيچ
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 جلو ترمز كاليپر كردن سوار و پياده ۱۰۸

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 اده و سوار كردن كاليپر ترمز جلوپي
  پياده كردنـ۱

 . جلوي خودرو را باال برده و در همان حالت نگهداريد
 .اتصال منفي باطري را جدا نماييد
 . دور چرخاندن ، باز كنيد پيچ تنظيم رگالتور فشار را با يك

 : قطعات زير را جدا كنيد
 چرخ  •

 ).يدبه عمليات مربوطه مراجعه نماي(مز هاي تر لنت •

 . را جدا نماييد(1)لوله تغذيه 
 . و لوله مربوطه را مسدود نماييدكاليپر ترمز

 
 .قطعات زير را جدا نماييد

 (2)دو عدد پيچ  •

 كاليپر ترمز •

  نصب-۲
 .كاليپر را نصب نماييد

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۵/۱۰  را به ميزان(2)اي ه پيچ
 . را نصب نماييد(1)هاي تغذيه  لوله

 : قطعات زير را نصب كنيد
 هاي ترمز لنت •

 چرخ •

 .اتصال منفي باطري را وصل نماييد
 .ها را هواگيري نماييد ترمز

 .ئين آورده و روي زمين قرار دهيدخودرو را پا
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 ۱۰۹ جلو  ترمز ديسك كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن ديسك ترمز جلو 
 ـ پياده كردن۱

 . جلوي خودرو را باال برده و در همان حالت نگه داريد
 .اتصال منفي باطري را جدا نماييد

 ).ه عمليات مربوطه مراجعه نماييدب(نيد هاي ترمز را جدا ك لنت
 . را جدا نماييد(1)لوله تغذيه 

 . كاليپر را به يك سمت بكشيد
 
 
 
 
 

 : قطعات زير را جدا كنيد
 (2)دو عدد پيچ  •

 ديسك ترمز •

 
 
 
 
 
 
 

 ـ نصب ۲
 : قطعات زير را نصب كنيد

 ديسك ترمز •

 (2)هاي  پيچ •

 .كاليپر را نصب نماييد
. متـر سـفت نماييـد   .  كيلـوگرم  ۵/۱۰ان  را بـه ميـز     (1)هاي   پيچ
 .هاي ترمز را نصب نماييد لنت

 .تصال منفي باطري را متصل نماييدا
 .ئين آورده و روي زمين قرار دهيدخودرو را پا
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  عقبترمز هاي لنت كردن سوار و پياده ۱۱۰

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 پياده و سوار كردن لنت هاي ترمز عقب 
  پياده كردنـ۱

 .هاي چرخها را شل كنيد پيچ
 .گه داريدعقب خودرو را باال برده و در همان حالت ن

 .چرخهاي عقب را باز كنيد
 :قطعات زير را جدا نماييد

 (1)مهره  •

 (2)صفحه محافظ  •

 
 
 
 

 :قطعات زير را جدا نماييد
 (3)پين  •

 (4)فنر  •

 لنت هاي ترمز •

 .پيستون را با بنزين تميز نماييد
 . روي پيستونها بريزيدLHMچند قطره روغن 

 :قطعات زير را نصب نماييد
 يهاي ترمز قديم نتل •

 (3)پين  •

 بطـور كامـل در       به پيستون فشار وارده كرده تـا       "a"در نقطه   
 .محل خود قرارگيرد

 :قطعات زير را جدا نماييد
 (3)پين  •

 هاي ترمز لنت •

 .ها را تميز كنيد محل قرار گيري لنت
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 ۱۱۱  عقبترمز هاي لنت كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 

 ـ نصب۲
 :قطعات زير را نصب نماييد

 هاي ترمز لنت •

 (4)فنر  •
يح نصـب شـده      كه فنر بطور صـح      اطمينان حاصل كنيد   :توجه
 .باشد

 :قطعات زير را نصب كنيد
 (3)پين  •

 (1)مهره  •

 (2)صفحه محافظ  •

 . را سفت نماييد(1)مهره 
 .چرخها را نصب نماييد

 .خودرو را بر روي زمين قرار دهيد
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۹زان هاي چرخها را به مي پيچ
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 عقب ترمز كاليپر كردن سوار و پياده ۱۱۲

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 پياده و سوار كردن كاليپر ترمز عقب 
 ـ پياده كردن۱
ودرو را توسط جك بلند كرده بطوريكه چرخهـاي آن كـامالً            خ

 .الت نگه داريدآزاد باشند و آن را در همان ح
“ تخليه فشار مدار سيستم تعليـق     ” به عمليات مربوط به      :توجه

 .مراجعه نماييد
 .چرخ را جدا نماييد

بـه عمليـات مربوطـه مراجعـه         (هـاي ترمـز را جـدا نماييـد         لنت
 ).دينماي
 .صب كنيد را ن(3)پين 

نيمـه كـاليپر را بـه هـم         يـد تـا دو       را آنقدر سفت نماي    (4)مهره  
 .فشرده كند
 . را جدا كنيد(1)لوله تغذيه 
 .مز و لوله مربوطه را مسدود كنيدكاليپر تر

 : قطعات زير را جدا كنيد
 (2)هاي  پيچ •

 كاليپر •

  نصب -۲
 .كاليپر را نصب نماييد

سـطوح  . متر سفت كنيد  .  كيلوگرم   ۷/۴ را به ميزان     (2)هاي   پيچ
 .ها را روغن كاري كنيد و رزوه

ز اتصـاالت جديـد اسـتفاده       ا(نماييـد    را متصـل     (1)لوله تغذيه   
 ).نماييد

 . را خارج نماييد(3)پين 
ه عمليـات مربوطـه مراجعـه    بـ (هـاي ترمـز را نصـب كنيـد        لنت

 ).نماييد
 .ديدپيچ تنظيم رگالتور فشار را ببن
 . قرار دهيد"HIGH"يت اهرم كنترل ارتفاع را در وضع

 .ها را هواگيري كنيد ترمز
 .چرخ را نصب كنيد

 .ين آورده و روي زمين قرار دهيديخودرو را پا
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 ۱۱۳ عقب ترمز ديسك كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن ديسك ترمز عقب 
 ـ پياده كردن۱

خودرو را توسـط جـك بلنـد كـرده بطوريكـه چرخهـاي آن از                
 .، آن را در همان حالت نگه داريدزمين جدا شوند

 . جدا كنيدچرخ را 
 . پيچ تنظيم رگالتور فشار را باز كنيد

 . قرار دهيد"LOW"اهرم كنترل ارتفاع را در وضعيت 
 ).ه عمليات مربوطه مراجعه نماييدب(هاي ترمز را جدا كنيد  لنت
 .  را نصب كنيد(3)پين 

يد كه دو نيمه كاليپرها را بـه هـم   ي را طوري سفت نما (4)مهره  
 . محكم كند

 : جدا نماييدقطعات زير را
 (2)هاي كاليپر  پيچ •

 (1)پيچ  •

نيد ديسـكهاي ترمـز      به آرامي كاليپر را باز كرده تا بتوا        :توجه
 .را جدا نماييد

 .گه داريد، كاليپر را ن(2)با بستن يكي از دو پيچ 
 

  نصب -۲
 . را باز نماييد(2)پيچ 

 .قطعات زير را نصب نماييد
 ديسك ترمز •

 (1)پيچ  •

متـر  .  كيلـوگرم  ۷/۴بسته و به ميزان  را (2)دو عدد پيچ   •
 .نماييدها را روغنكاري   سطوح و رزوه.نماييدسفت 

 . را جدا نماييد(3)پين 

بوطـه مراجعـه    بـه عمليـات مر     (نماييـد لنت هاي ترمز را نصب      
 ).نماييد

 .چرخ را نصب كنيد
 .چ تنظيم رگالتور فشار را ببنديدپي

 "NORMAL DRIVING"تنظيم كننـده ارتفـاع را در وضـعيت   
 .قرار دهيد

 . خودرو را پائين آورده و روي زمين قرار دهيد
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  دستيترمز اوليه كابل كردن سوار و پياده ۱۱۴

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 پياده و سوار كردن كابل اوليه ترمز دستي 
 ـ پياده كردن۱

خودرو را توسط جـك بلنـد كـرده، بطوريكـه چرخهـاي آن از               
 . زمين جدا شوند و آن را در همان حالت نگه داريد

 . اهرم ترمز دستي را بخوابانيد
 . را باز كنيدچرخهاي جلو 

 .  را شل كنيد(1)مهره 
 .  را جدا كنيد(2)كلگي 

 
 
 
 

 :دا نماييدقطعات زير را ج
  (4)هاي تعويض دنده  ميله •

  (3)واشر اگزوز  •

 :قطعات زير را جدا نماييد
 ).ه عمليات مربوطه مراجعه نماييدب(سنسور اكسيژن  •

 مبدل كاتاليتيكي •

 
 
 
 
 

 :قطعات زير را جدا نماييد
 (5)اي ه پرچ •

 (6)سپر حرارتي  •
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 ۱۱۵  دستيترمز اوليه كابل كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 :قطعات زير را جدا نماييد

 (8)پيچ  •

 (9)ميله كنترل دنده  •

 (10)محافظ حرارتي  •

 (7)واشرهاي دندانه دار  •

  (11)محافظ حرارتي  •

 
 
 
 
 

 نماييد جدا   (13) را از مكانيزم برابر كننده       (12)كابلهاي ثانويه   
 ).نماييدبه عمليات مربوطه مراجعه (

نجام اين عمليات نيازي به آزاد كردن كابلهاي         در حين ا   :توجه
 .باشد ثانويه از نگهدارنده كابل نمي

 
 
 
 
 
 
 

بــه عمليــات مربوطــه مراجعــه (د يــكنســول وســط را جــدا نماي
 ).يدنماي

 . را جدا نماييد(14)كابل اوليه 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 دستي ترمز اوليه كابل كردن سوار و پياده ۱۱۶

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 :قطعات زير را جدا نماييد

 (15)هاي  مهره •

 (16)بست  •

 (17)هاي  مهره •

 (14) و كابل اوليه (13)كننده مكانيزم برابر  •

 
 
 
 
 
 

 ـ نصب ۲
 :قطعات زير را نصب كنيد

 (14) و كابل اوليه (13)برابر كننده  •

 (17)هاي  مهره •

 (16)بست  •

 . را بررسي كنيد(16)وضعيت قرار گيري واشر زير بست 
 . را باز كنيد(15)مهره هاي 
 . بماليد"G6"  گريس "a"روي نقاط 

 
 
 

 .ا نصب نماييد ر(14)كابل اوليه 
 ).دييه عمليات مربوطه مراجعه نماب(كنسول وسط را جا بزنيد 
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 ۱۱۷ دستي ترمز اوليه كابل كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 متصــل نماييــد (13)  را بــه برابــر كننــده(12)كابــل ثانويــه 

 ).ييدبه عمليات مربوطه مراجعه نما(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  بماليد"G6" را متصل نموده و روي آن گريس (2)كلگي 
 ده بـار بـا نيـروي         پـس از تنظـيم اوليـه ترمـز دسـتي،           :توجه

كيلوگرم اهرم ترمز دسـتي را بـاال كشـيده و سـپس پـائين               ۴۰
 .بياوريد تا غالفها بدرستي در محل خود قرار گيرند

بــه عمليــات مربوطــه مراجعــه (يــد يترمــز دســتي را تنظــيم نما
 ).ييدنما

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۳ با  را(1)مهره 
 
 
 
 

 :قطعات زير را نصب نماييد
  (11)حرارتي محافظ  •

  (17)چهار عدد واشر جديد دندانه دار  •

  (9)ميله كنترل دنده  •

  (10)محافظ حرارتي  •

انـد را بـه       كـه بـا گـريس پوشـيده شـده          (8)پيچ و مهره     •
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۷/۱ن ميزا
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 دستي ترمز اوليه كابل كردن سوار و پياده ۱۱۸

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 . نصب نماييد(5) را توسط پرچهاي (6)محافظ حرارتي 

ــدل  ( ــا از م ــن پرچه ــه داراي قطــر  ميباشــنPOP ALUاي د ك
 ).باشند  ميليمتر مي۱۶متر و طول ميلي۴
 
 
 
 
 
 
 
 

 : قطعات زير را نصب كنيد
 مبدل كاتاليتيكي  •

 .)ه عمليات مربوطه مراجعه نماييدب(سنسور اكسيژن  •

 : قطعات زير را نصب كنيد
متر سـفت   .  كيلوگرم   ۱زان   و آنرا به مي    (3)واشر اگزوز    •

 .نماييد

  (4)ميله تعويض دنده  •

 .خها را نصب نماييدچر
 .ين آورده و روي زمين قرار دهيديخودرو را پا
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 ۱۱۹ دستي ترمز ثانويه كابل كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن كابل ثانويه ترمز دستي 
 ـ پياده كردن۱

 بـرده و در همـان حالـت نگـه           خودرو را توسط جك بلند كرده     
 .داريد

 .اهرم ترمز دستي را بخوابانيد
 .چرخهاي جلو را باز كنيد

 . را شل نماييد(1)مهره هاي 
 . را جدا نماييد(2)كلگي 

 
 
 
 

 . آزاد نماييد(3)هاي آن  كابل را از نگهدارنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نماييد را جدا (4)دار  واشر دندانه
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 دستي ترمز ثانويه كابل كردن سوار و پياده ۱۲۰

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 .  را نگهداريد(5)با استفاده از يك قطعه چوب محافظ حرارتي 

دست خود را از بـين سـپر حرارتـي و بدنـه عبـور داده و بـه                   
 .نده قرار دارد دسترسي پيدا كنيدبرابر كناي كه مكانيزم  ناحيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 را باال و كابل  (6)روي مكانيزم برابر كننده، كابل سمت راست        
 را به پائين فشـار داده و در سـمت مخـالف آن     (7)سمت چپ

 .  را داخل غالف فشار دهيد تا از قالب آزاد شود(8)كابل 
 .كابلها را جدا كنيد
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 ۱۲۱ دستي ترمز ثانويه كابل كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 

 وار كردن ـ س۲

 
 

 سـفيد رنـگ     (9) كابـل سـمت راسـت داراي سـرغالف           :توجه
باشد، كه از سر شيار بااليي برابـر كننـده ميگـذرد و كابـل                 مي

 سياه رنگ ميباشد كه از شيار       (9)سمت چپ داراي سر غالف      
 .پائيني برابر كننده ميگذرد

 . مان جا بزنيدكابل را بين فريم و اكسل و سيستم فر
 . نگه داريد(10) را مقابل مكانيزم برابر كننده (9)سرغالف 

 كابل را درون غالف خود فشار داده تا كلگي را           (8)در قسمت   
 كابـل را    (8) درگيـر كنيـد، سـپس از قسـمت           (11)داخل قالب   

 . كه كابل بدرستي درگير شده باشدكشيده و كنترل كنيد
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 دستي ترمز ثانويه كابل كردن سوار و پياده ۱۲۲

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
شاري وارد كنيـد كابـل را داخـل         ف (8)بدون اينكه روي قسمت     

 . جا بزنيد(3)نگهدارنده هاي آن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  بماليد"G6" را متصل كنيد و روي آن گريس (2)كلگي 
ــه ــز دســتي  :توج ــه ترم ــيم اولي ــا پــس از تنظ ــروي ر، ده ب  ني

كيلوگرم اهرم ترمز دستي را باال و پـائين ببريـد تـا غالفهـا               ۴۰
 . بدرستي در محل خود قرار گيرند

 ).ه عمليات مربوطه مراجعه نماييدب(ترمز دستي را تنظيم كنيد 
 .متر سفت كنيد.  كيلوگرم ۳ميزان  را به (1)مهره 

 
 
 
 
 

 . جديد نصب نماييد(4)دار  واشر دندانه
بماليـد و سـپس      "G6" گـريس    (3)هـاي كابـل      روي نگهدارنده 

 .ئين آورده و روي زمين قرار دهيدخودرو را پا

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 ۱۲۳ ترمز كنترل شير كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 كردن شير كنترل ترمز پياده و سوار 
 ـ معرفي ابزار ۱

 T- 4121 انبر بست بازكن [1]
 
 
 
 
 
 
 
 

  پياده كردن -۲
بــه عمليــات مربوطــه ( را از مخــزن تخليــه كنيــد LHMروغــن 

 ). مراجعه كنيد
 . را جدا نماييد(1)راهنماي 

 
 
 
 
 
 
 

 . را جدا نماييد(2)هاي  لوله
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 ترمز كنترل شير كردن سوار و پياده ۱۲۴

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 .نيد را باز ك(3)دو عدد پيچ نگهدارنده 

 . را جدا نماييد(4)بست 
 .شير كنترل ترمز را آزاد كنيد

 .نيد را باز ك(5) ، لوله هاي رابط [1]با استفاده از ابزار
 .شير كنترل ترمز را جدا نماييد

 
 
 
 
 
 

 ـ نصب ۳
 :قطعات زير را نصب نماييد

 را بـا اسـتفاده از ابـزار     (5)هاي رابط انعطاف پذير لوله •
 . ببنديد[1]

ــه • ــاي  لول ــ(2)ه ــد اســتفاده  (د  را ببندي از اتصــاالت جدي
 .)دينماي

 (5) و لولـه هـاي رابـط    (2) بررسي كنيد كه لولـه هـاي      :توجه
 . بدرستي در محل خود قرار گرفته  باشند

 . ترمز را در جاي خودش قرار دهيدشير كنترل
 . را سفت نماييد(4)بست 

متر . كيلوگرم۵/۱اور   را بسته و آنها را با گشت       (3)دو عدد پيچ    
 .سفت نماييد

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۸/۰ن  را به ميزا(2)هاي  لوله
 :قطعات زير را نصب كنيد

  (1)راهنماي  •

 ).ه عمليات مربوطه مراجعه نماييدب (LHMمخزن روغن  •

 ).ه عمليات مربوطه مراجعه نماييدب(يد ها را هواگيري نماي ترمز
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 ABS ۱۲۵ در خودروهاي مجهز به سيستم  هيدروليكي شير بلوك كردن سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

ر پياده و سوار كردن بلوك شير هيـدروليكي د        
  ABSه سيستم خودروهاي مجهز ب

 ـ معرفي ابزار۱
 T- 4121 انبر بست باز كن [1]

 
 
 
 
 
 
 

 ـ پياده كردن ۲
 :قطعات زير را نصب نماييد

ه عمليـات مربوطـه مراجعـه       بـ  (LHM (1)مخزن روغـن     •
 ).نماييد

 (2)درپوش  •

 
 
 
 
 
 

 .ا جدا نماييد ر(3)سوكت 
 .د را جدا نمايي(6) و (5) و  (4)هاي  لوله

 . را جدا نماييد(8)، لوله [1]با استفاده از ابزار 
 : يدقطعات زير را نصب نماي

 (7)سه عدد پيچ  •

  آنECUبلوك شير هيدروليكي همراه با  •
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 ABS  در خودروهاي مجهز به سيستمهيدروليكي شير بلوك كردن سوار و پياده ۱۲۶

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

 ـ نصب ۳
 : قطعات زير را نصب كنيد

  مربوطه ECUبلوك شير هيدروليكي با  •

متـر سـفت    .  كيلوگرم   ۲/۲ آنها را به ميزان    ((7)هاي   پيچ •
 ).نماييد

 :قطعات زير را متصل نماييد
  (6)هاي  لوله •

 ). از اتصاالت جديد استفاده كنيد ((5) و (4)هاي  لوله •

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۱زان  را به مي(6)هاي  لوله •

متر سفت  . م   كيلوگر ۸/۰ را به ميزان     (5) و   (4)هاي   لوله •
 .نماييد

 .نماييد را متصل (8)، لوله رابط  [1]با استفاده از ابزار

 . را وصل كنيد(3)سوكت 
 :قطعات زير را نصب نماييد

ه عمليـات مربوطـه مراجعـه       بـ  (LHM (1)مخزن روغـن     •
 ).نماييد

  (2)در پوش  •

بـه عمليـات مربوطـه مراجعـه        (ها را هواگيري كنيد      ترمز •
 ). يدينما

  ECUيدروليكي و ـ بلوك شير ه۴
 

 خودرو كد بلوك شير هيدروليكي E.C.Uشماره مرجع 

  و  Turbo CTكليدهاي خودرو بجز  .با يك بر چسب سياه مشخص مي شود 80 836 127 96
2 .1 Turbo D 
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 ۱۲۷ چرخ سنسورهاي مشخصات

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 مشخصات سنسورهاي چرخ

 
 

A :  به بعد ۹۵سنسور جديد از مدل سال  
B : ۹۵سنسور قديم تا مدل سال 

 .قابل تعويض با يكديگر نمي باشند سنسورها 
 ميليمتر تـا    ۶/۰بين  ور قابل تنظيم نبوده و هميشه       فاصله سنس 

 . مي باشد۸/۱
 

  ها  مشخصات چرخ دندانه

 قطر بر حسب ميليمتر

 ۹۵تا مدل سال   به بعد۹۵از مدل سال 
 تعداد دندانه

 ۴۸ )ماشين كاري شده  (۹۰ )چرخ دندانه نصب شده (۹۹

 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 ABS سيستم به مجهز خودروهاي در جلو چرخ سنسور كردن سوار و پياده ۱۲۸

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

پياده و سـوار كـردن سنسـور چـرخ جلـو در             
 ABS سيستم خودروهاي مجهز به

 ـ پياده كردن۱
الـت نگـه    جلوي خودرو را توسط جك بلند كرده و در همان ح          

 .داريد
 .چرخ را باز كنيد
 .  را باز كنيد(1)صفحه محافظ 

 .ها را باز كنيد دسته سيم
 
 
 

 . را از سنسور چرخ جدا نماييد(2)سوكت 
 .سنسور چرخ را جدا كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ سوار كردن۲
ــرخ را   • ــور چ ــد سنس ــب نمايي ــتاور  (نص ــا گش  آن را ب

 ).متر سفت نماييد. كيلوگرم ۸/۰

 . را نصب نماييد(1)صفحه محافظ  •

 . ها را در محل خود متصل كنيد دسته سيم
 .ده و آنرا روي اكسل متصل نماييد را نصب كر(2)سوكت 

 .چرخ را نصب نماييد
 . خودرو را پائين آورده و روي زمين قرار دهيد

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۹زان به ميهاي چرخها را  پيچ
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 ABS ۱۲۹در خودروهاي مجهز به سيستم   كردن سنسور چرخ عقب سوار و پياده

ترمز/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

ار كـردن سنسـور چـرخ عقـب در          پياده و سـو   
 ABSخودروهاي مجهز به سيستم 

 ـ پياده كردن۱
هاي عقـب    خعقب خودرو را توسط جك بلند كرده بطوريكه چر        

 . آن آزاد باشند و در همان حالت نگه داريد
 .چرخ را جدا نمايد

 .  را باز كنيد(1)صفحه محافظ 
 . را از سنسور چرخ جدا نماييد(2)وكت س
 
 
 
 

 .طنابي را به سوكت سنسور ببنديد
 . جدا كنيد"a" را از ناحيه (3)دسته سيم 
 . را آزاد كنيد(3)دسته سيم 

نـاب را در محـل مناسـبي قـرار           را جدا نموده و ط     (4)سنسور  
 .دهيد

 
 
 
 
 

 ـ نصب ۲
 . كمك طناب، سوكت را متصل نماييدبه

 .صب نماييد ن(5)را همراه با صفحه محافظ  (4)سنسور 
 ).متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۸/۰تاور آن را با گش(

 را داخل اكسل    (3)طناب را طوري بكشيد تا بتوانيد دسته سيم         
 .جا بزنيد
 بدرستي روي اكسل    (6) مطمئن شويد كه واشر حلقوي       :توجه

  .نصب شده باشد
 .نماييدفنر را جدا 

 . متصل نماييد"a"ت دسته سيم را به قسم
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 ABS سيستم به مجهز خودروهاي در عقب چرخ سنسور كردن سوار و پياده ۱۳۰

 ترمز/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 .رده و آنرا به اكسل متصل نماييد را نصب ك(2)سوكت  

 . را نصب نماييد(1)صفحه محافظ  •

 .چرخ را ببنديد •

 . خودرو را پائين آورده و روي زمين قرار دهيد
 .متر سفت نماييد.   كيلوگرم ۹ان ها را به ميز هاي چرخ پيچ
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