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 فرمان/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 
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 ۸۷ مشخصات سيستم فرمان

فرمان/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 فرمان  مشخصات سيستم
  ميل فرمان-۱

 

 
 

(A)  فرمان هيدروليكي 
 :گشتاور مورد نياز سفت كردن قطعات

 متر.  كيلوگرم ۳:  مهره غربيلك فرمان(1) •

 متر. كيلوگرم۲:  اتصاالت چهارشاخه فرمان(2) و (4) •

 متر.  كيلوگرم ۵/۱:  اتصاالت ميل فرمان (3) •
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 مشخصات سيستم فرمان ۸۸

 فرمان/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

 ـ فرمان۲
 

 
 

 متر در فرمان هيدروليكي  ميلي۳ واشر (16)
 :گشتاور مورد نياز سفت كردن قطعات

 متر.  كيلوگرم ۶:  سيبك دنده شانه اي فرمان (9) •

  ۵/۴:  مهــــره قفــــل كــــن ميــــل رابــــط فرمــــان(10) •
 متر. كيلوگرم

 متر. كيلوگرم ۵/۳:  مهره اتصال سيبك به سگدست(11) •

اي  دهنــده رم هيــدروليكي بــه شــانه  مهــره اتصــال(12) •
 متر.  كيلوگرم ۶: فرمان

  : پيچ اتصال دهنده رم هيدروليكي به پوسته فرمان(14) •
 متر.  كيلوگرم ۹

 ۲/۱: رمــان بــه ســوپاپ پــيچ هــاي اتصــال جعبــه ف(15) •
 متر. كيلوگرم 
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 ۸۹  فرمان هيدروليكيسواركردن و پياده

فرمان/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سواركردن فرمان هيدروليكي 
 ـ معرفي ابزار ۱
  T - 1892 ابزار مخصوص خارج كردن سيبك [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پياده كردن -۲
خودرو را توسط جك بلند نموده، بطوريكه چرخ هـاي جلـويي            

 .آن آزاد بوده و آن را در همان حالت نگهداريد
 . ا را جدا كنيده  چرخ

بـه عمليـات مربوطـه       (نماييـد فشار مدار هيـدروليك را تخليـه        
 ).نماييدمراجعه 

 
 
 
 
 
 .بهاي محافظ فرمان را جدا نماييدقا

 : قطعات زير را جدا كنيد
 ميله هاي كنترل كننده گيربكس •

 (6) و (5)لوله هاي تغذيه  •

 لوله برگشتي روغن از رم هيدروليكي •

 . چهار شاخه فرمان باز نماييد از را(4)پيچ و مهره 
 .  را از چهار شاخه فرمان جدا كنيد(2)ميل فرمان 
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  فرمان هيدروليكيسواركردن و پياده ۹۰

 فرمان/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 . استفاده كنيد[1]براي جدا كردن سيبكها از ابزار مخصوص 

 :قطعات زير را جدا كنيد
 (7) را كــه فرمــان را بــه فــريم اكســل (8)دو عــدد پــيچ  •

 را تعـويض    (9)واشـرهاي   (باز نماييـد    اند،    متصل نموده 
 .)ييدنما

 .رمان را از سمت راست جدا نماييدمجموعه ف •

 
 
 
 
 

  نصب -۳
 :قطعات زير را نصب كنيد

 . نصب نماييد(9)سيستم فرمان را با دو واشر 

ــيچ ــره (8)هــاي  پ ــا واشــرها و مه ــد NYLSTOPهــاي   ب  جدي
 ).باشد يمتر م.  كيلوگرم ۵/۴گشتاور سفت كردن آنها (

 
 
 
 
 
 

 .اخه فرمان قرار دهيدداخل چهار ش را (2)ميل فرمان 
 استفاده  NYLSTOPاز مهره جديد    ( را ببنديد    (4)پيچ و مهره    

 ).باشد متر مي.  كيلوگرم۲ گشتاور سفت كردن آن .نماييد
  :نماييدقطعات زير را وصل 

 لوله برگشت روغن رم هيدروليكي •

 . همراه با واشر آببندي جديد(6) و (5)هاي تغذيه  لوله •

 گيربكسهاي كنترل كننده  ميله •

  .نماييدقابهاي محافظ فرمان را نصب 
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 ۹۱ هيدروليكي فرمان سواركردن و پياده

فرمان/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 .داخل چهار شاخه فرمان قرار دهيد را (2)ميل فرمان 

 .نماييدمتر سفت .  كيلوگرم۲ را با گشتاور (1)پيچ 
 .نماييد را نصب (3)صفحه 

 .چ تنظيم رگالتور فشار را ببنديدپي
 .ئين آورده و روي زمين قرار دهيدخودرو را پا

رخهاي جلو را بررسي نموده و در صورت نياز         تنظيم بودن چ  
 .نماييدآنها را تنظيم 
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  فرمانميل كردن سوار و پياده ۹۲

 فرمان/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

  سوار كردن ميل فرمان پياده و

   پياده كردن-۱
 .درو را به طور مستقيم قرار دهيدچرخهاي خو

 .باطري را جدا كنيد
 :قسمت هاي زير را باز كنيد

 غربيلك فرمان •

 (1)قاب بااليي ميل فرمان  •

 (2)قاب پائيني  •

 (4)هاي زير داشبورد درب فيوز •

 (3)متعلقات  •

 
 

 :قطعات زير را جدا كنيد

 (6)هاي  سوكت •

 سوئيچ و اتصاالت باالي  ميل فرمان •

 : قسمت هاي زير را جدا كنيد
 (7)پيچ اتصال فرمان  •

 (5)هاي  پيچ •

 

 ـ  نصب ۲
ــل فرمــان  ــد  را (8)مي ــر نمايي ــار شــاخه فرمــان درگي ــا چه  .ب

 .ميل فرمان را نصب نماييد
متـر سـفت    .  كيلـوگرم    ۵/۱ن   را بـه ميـزا     (5) هـاي   مهره •

 .نماييد

 .متر سفت نماييد. لوگرم  كي۲ را به ميزان (7)پيچ  •

 :هاي زير را نصب نماييد قسمت
 (3)متعلقات  •

 (4)درب فيوزهاي زير داشبورد  •

 (1)قاب بااليي ميل فرمان  •

 (2)قاب پائيني  •

متر سـفت   .  كيلوگرم   ۳ گشتاور   آن را با  (غربيلك فرمان    •
 ).يداينم

  .باطري را وصل نماييد
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 ۹۳  فرمانقفل كردن سوار و پياده

فرمان/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن قفل فرمان 
 ـ پياده كردن ۱

 . باطري را جدا كنيد
 :قطعات زير را جدا نماييد

 غربيلك فرمان •

 (2)قاب پائيني ميل فرمان  •

 (1)ي ميل فرمان يقاب باال •

 (3)درب فيوزهاي زير داشبورد  •

 
 
 
 

 . را جدا نماييد(4)هاي  سوكت
 . را جدا نماييد(5)اي دسته سيم ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  را باز كنيد(7)پيچ 
 .  قرار دهيدS,A، بين (8)سوئيچ را روي عالمت 

 .  را به عقب فشار دهيد(6)با استفاده از پيچ گوشتي، خار 
 .قفل فرمان را جدا نماييد
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 فرمان قفل كردن سوار و پياده ۹۴

 فرمان/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

  نصب -۲
 . قرار دهيدS , A بين (8)سوئيچ را روي عالمت 

ود نصب نموده و كنترل كنيد كه خـار       قفل فرمان را در محل خ     
 . در محل مربوطه قرار گرفته باشد بطور صحيح(6)
 . را ببنديد(7)پيچ 

 .سوئيچ را بيرون بياوريد
 .ملكرد صحيح قفل را بررسي نماييدع
 
 
 
 

 .  را ببنديد(5)دسته سيم هاي 
 .نماييد را متصل (4)سوكتهاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .قطعات زير را نصب نماييد
  (3) فيوزهاي زير داشبورد درب •

 (2)قاب پائيني ميل فرمان  •

 (1)ي ميل فرمان يقاب باال •

متـر  . كيلوگرم ۳گشتاور سفت كردن آن   (يلك فرمان   غرب •
 ).باشد مي

 .باطري را وصل كنيد
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