
 پيشگفتار 

 ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

 پيشگفتار
 

يدك به منظور راهنمايي متخصصين       رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين اداره فني و مهندسي شركت سايپا             كتابي كه در پيش   
 .تعميرات خودروي زانتيا تهيه و تدوين گرديده شده است

ه اين كتاب، روش تعميرات خود را با دسـتورات داده           اميد است كه تعميركاران و متخصصين عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر ب             
 .ها حاصل گردد شده در اين راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه

 از كليه عزيزانـي كـه   در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقايصي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد،                
شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال، مراتب را همراه با پيشـنهادات ارزشـمند خـود                    كنند درخواست مي    اين كتاب را مطالعه مي    

 .به اداره فني و مهندسي شركت سايپايدك ارسال فرمايند) باشد فرم پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي(
 .باشد برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي نه تغيير يا كپيالزم به ذكر است كه حق هرگو

 
 

 شركت سايپايدك
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تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  
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 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 
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 ۳ تعليق سيستم مشخصات

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 مشخصات سيستم تعليق 
 ـ سيستم تعليق جلو ۱

 
 

  ميليمترX = ۳۲۳ ± ۱:  طول ميل رابط
 : گشتاور سفت كردن

 متر.  كيلوگرم ۵/۶ (*): قمهره باالي گوي تعلي (1) •

 متر.  كيلوگرم ۵/۲:  مهره اتصال گوي تعليق به بدنه(2) •

پايـه  ): 6615شماره توليد    تا( مهره بااليي ميل رابط      (3) •
 متر.  كيلوگرم ۴ : ميليمتر۱۰قطر ه مهره سيبك ب

پايـه  : 6616از شماره توليـد     :  مهره بااليي ميل رابط    (3) •
 متر.  كيلوگرم ۷:  ميليمتر۱۲ طرمهره سيبك به ق

پايـه  ): 6615 توليد   هتا شمار : ( مهره پايين ميل رابط    (4) •
 متر.  كيلوگرم ۴:  ميليمتر۱۰قطر ه مهره سيبك ب

پايـه  ): 6616تا شـماره توليـد    ( مهره پائين ميل رابط      (4) •
 متر.  كيلوگرم ۷:  ميليمتر۱۲مهره سيبك بقطر 

 متر.  كيلوگرم ۵/۴:   مهره سيبك(5) •

 متر.  كيلوگرم ۲۵:  به سگدستاتصال سيبك (6) •

 :مهــــره اتصــــال گــــوي تعليــــق بــــه سگدســــت(7) •
 متر.  كيلوگرم ۴/۵

 متر.  كيلوگرم ۳۲:   مهره سرپلوس (8) •

  . استفاده نماييدLOCTITEها از چسب   براي رزوه(*)

شماره مرجع گوي 
 تعليق

 نوع خودرو
(mm) 

قطر پيستون سيستم 
 تعليق

(mm) 
سمت  گير قطر ميل موج

 سمت چپ راست

ه متوقف كنند
 هيدروليكي

1.8i 16V LC 09 LC 59 ندارد 

2.0i 16V 
۴۰ ۲۲ 

LC 0C LC 5C دارد 
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 تعليق سيستم مشخصات ۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 بررسي ارتفاع سيستم تعليق جلو. ۱-۱

 L1اندازه  = ۱۲۱ميليمتر
به منظور كنترل و بررسي ارتفاع قسمت جلوي سيستم تعليق،          

 جلــو از فــريم اكســل D را كــه فاصــله بــين ســطح L1انــدازه 
(Sub frame)  و خط المركـزين C    از چـرخ ميباشـد را انـدازه 

  .نماييدگيري 
گيريها كه ناشي از موارد زيـر        با اين روش كليه تغييرات اندازه     

 : ميباشد برطرف ميشود
 اتصاالت گوناگون چرخها  •

 وزن خودرو  •

 سائيدگي الستيكها و تنظيم نبودن فشار تايرها •

H1 = R1 - L1 
 H1 = تم تعليق سجلوي سيارتفاع 

 )ميليمتر+ ۷ ~ -۱۰با تلورانس (
R1 =  ميليمتر(شعاع چرخ( 

L1 = ۱۲۱متر ميلي 
 و (Sub frame) كه فاصله بـين فـريم اكسـل جلـو     H1ارتفاع 

زمين ميباشد را در محل قرار گيري محور پلوس اندازه گيـري     
 . نماييد

جعـه  به عمليات مربوطـه مرا     (نماييدارتفاع را بررسي و تنظيم      
 ).كنيد

 
 واحد تعليق . ۲-۱
 متوقف كننده . ۱-۲-۱

 : انواع سيلندرهاي تعليق
• (A)  بدون متوقف كننده هيدروليكي 

• (B)همراه با متوقف كننده هيدروليكي  
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 ۵ تعليق سيستم مشخصات

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 پايه نگهدارنده واحد پنوماتيكي . ۲-۲-۱

نصـب واحـد پنومـاتيكي تعيـين        زاويه كستر با توجه به جهـت        
 .ميشود

ستر سه درجه    اي فرمان هيدروليك زاويه ك    در خودروهاي دار  
 .ميباشد

در ( به سمت عقب خودرو قرار گيرد        R1توجه كنيد كه عالمت     
 يك خط به عنوان عالمـت مشخصـه گـذارده شـده             R1قسمت  
 ).است

 
 

 ـ  سيستم تعليق عقب ۲

 
 : گشتاور سفت كردن

 متر. رم  كيلوگ۱۳:   پيچ بازوي اكسل عقب(9) •

 متر.  كيلوگرم ۵/۹: پيچهاي ميل تعادل(10) •

 :  مهره اتصال ضربه گير عقب متصل به بدنه(11) •

 متر.  كيلوگرم ۸/۲ •

  پيچ عقبي متصل كننده فريم اكسل(12) •

 (Sub frame) متر.  كيلوگرم ۱۱ (*) به بدنه 

  پـــيچ جلـــويي متصـــل كننـــده فـــريم اكســـل (13) •
(Sub farme)   متر. وگرم  كيل۸  (*) به بدنه 

 .ها، خودداري كنيد  رزوهي از كاربرد گريس بر رو(*)

 (mm) نوع خودرو
 قطر پيستون سيستم تعليق

(mm) 
 گير قطر ميل موج

1.8i 16V 
2.0i 16V 

۳۷ ۲۱ 
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 تعليق سيستم مشخصات ۶

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 بررسي ارتفاع سيستم تعليق عقب. ۱-۲

 L2ه انداز = ۱۳۶متر ميلي
تعليـق،  از سيسـتم    (به منظور كنتـرل و بررسـي ارتفـاع عقـب            

و ) مقابل ضربه گيـر   ( از بدنه    E كه فاصله بين سطح      L1اندازه  
  .يداندازه گيري نماي از چرخ ميباشد را Fالمركزين خط 

گيريها كه ناشي از موارد زيـر        با اين روش كليه تغييرات اندازه     
 : يباشد برطرف خواهد شدم

 اتصاالت گوناگون چرخها •

 وزن خودرو •

 بودن فشار تايرهاسائيدگي الستيكها و تنظيم ن •

H2 = R2+L2 

H2 =  مترميلي + ۷ ~  -۱۰  باتلورانس(ارتفاع عقب( 
R2 =  مترميلي(شعاع چرخ( 
L2 = ۱۳۶متر ميلي 

 از سيستم تعليق عقب كه فاصله بين سطح زمين و           H2ارتفاع   
) آن سطحي از بدنه كه روبـروي ضـربه گيـر قـرار دارد             (بدنه  

 .نماييد تنظيمميباشد را 
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 ۷ تعليق سيستم مشخصات

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 نترل ارتفاعـ ك۳

 
 بـه   (14)گشتاور سـفت كـردن بسـت اهـرم كنتـرل اتوماتيـك              

 . كيلوگرم متر ميباشد۴/۱ميزان 
  TOTAL MULTS (G6)براي پيچ اين بست از گريس 

 .داستفاده نمايي
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 ماتيكيپنو واحدهاي مشخصات ۸

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 مشخصات واحدهاي پنوماتيكي
 ـ مشخصات۱

وده و  عدد روي واحـد پنومـاتيكي شـماره مشخصـه واحـد بـ             
 . باشد شماره سفارش قطعه يدكي نمي

 . كند عدد دو رقمي پنوماتيكي فشار اوليه گوي را مشخص مي
  : انواع ديافراگم

D = Desmopan 
U = Urepan 
M = Multi layer 

 
، بايد  ل براي سيلندرهاي تعليق در هر دو سمت يك اكس         :توجه

 .ز يك نوع ديافراگم استفاده نمودا

  به بعد۹۶ي مدل ـدر كليه خودروها۲
 (1)انباره اصلي فشار . ۱-۲

 

 Desmopan )بار(فشار  )سي سي (حجم  شماره مشخصه واحد سيستم تعليق موتور

 D 96154588 در تمام مدلها

 96154588 U 

 ندارد ۶۲ +)۵ و – ۳۲( ۴۰۰

 

 در سيستمهاي تعليق غير هيدرو اكتيو. ۲-۲
  :(2)گوي تعليق جلو 

 

 ه واحد سيستم تعليقشماره مشخص موتور
حجم 

 )سي سي(
 )بار(فشار  

 قطر سوارخ دمپر
 )مترميلي(

 ۵۵+) ۵ و -۲۰( ۴۰۰ 589 96178

96 194 444 
۵ 

 در تمام مدلها

96 199 318 ۶ 
۴۵۰ ۵۰ 

۵/۱ 

 

  :(3)گوي تعليق عقب 
 

 شماره مشخصه واحد سيستم تعليق موتور
حجم 

 )بار(فشار   )سي سي(
 قطر سوارخ هپر 

 )متريليم(

96 238 977 D در تمام مدلها 
96 239 023 U 

 ۲/۱ ۳۰+) ۵ و -۱۰( ۴۰۰
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 ۹ پنوماتيكي واحدهاي مشخصات

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 

 
 

  اصلي فشار انباره (1) 
  جلو تعليق گوي (2)
  تعليق عقب گوي(3)
 (SC/MAC) سوپاپ ضد نشست انباره (4)

 
ي  آنها شناساي  فوقاني واحدها با سه مشخصه روي قسمت        اين
 . شوند مي

 فقـط بـه     پنومـاتيكي  فشار ذكر شده براي اين واحـدهاي         مقدار
 . باشد منظور ارائه اطالعات مي

 تواننـد از مقـدار   مي مقادير فشار خوانده شده    ، هنگام تست  در
  .نامي ذكر شده براي آنها بيشتر باشد
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  كردن واحد هيدروپنوماتيكيسوار و پياده ۱۰

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 پياده و سوار كردن واحد هيدروپنوماتيكي
 ـ معرفي ابزار ۱

  جهت بازكردن گويهاي تعليق T-4129 ابزار [1]

 ـ باز كردن۲

 پس از شل كردن گوي به اندازه       :توجه
4

دور، باز كردن آن با     1

دست آسان خواهد بود، در غير اين صورت واحـد پنومـاتيكي            
بررسي كنيد كه فشـار سيسـتمهاي       . هنوز داراي فشار ميباشد   
 . هيدروليكي آزاد شده باشد

 ه مهمنكت. ۱-۲
واحـد پنومـاتيكي را     . مدارهاي هيدروليكي را تخليه فشار كنيـد      

 .گوي تعليق را باز كنيد.  باز كنيد[1]توسط ابزار 
 
 موارد خاص. ۲-۲

 واحد تعليـق     و واحد پنوماتيكي كه به پايه فلزي پيچ شده است        
مدارهاي الكتريكـي   )  اكسل عقب  (SC/MACشير ضد نشست    
 . را تخليه فشار كنيد

 جـدا كـرده و توسـط        (2) را از واحد پنوماتيكي      (4)ه تغذيه   لول
 . ، واحد پنوماتيكي را باز كنيد[1]ابزار 

 )گوي تعليق: واحد پنوماتيكي(
 
 
 
 
 ـ سوار كردن۳

 كاسه نمدها و اجزاء داخلـي گـوي قبـل از بسـته شـدن                :توجه
 آغشته شـوند قـرار دادن كاسـه نمـدها           LHMبايستي به مايع    

 . را در محل خود قرار دهيد(1)كاسه نمد . ضروري مي باشد
از . سطوح تماس گـوي تعليـق را بـه آرامـي گريسـكاري كنيـد              

 . استفاده كنيد(G6)گريس معدني 
 . گوي را با دست سفت نماييد:نكته

 را  (4)لولـه   : قسمتي از گوي كه به پايه فلزي پـيچ شـده اسـت            
 .جدا كنيد
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 ۱۱   ) ۶+ ۲( فشار باالي نوع پمپ عملكرد اصول

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

  ) ۶+۲(اصول عملكرد پمپ فشار باالي نوع 
 ـ تشريح اجزاء سيستم۱

 

 
 

  پولي پمپ (1)
  بدنه پمپ (2)

  سوپاپ تغذيه (3)

  فنر (4)
  پيستون (5)

 سوپاپ  (6)

 سوپاپ  (7)

 پيستون  (8)

  فنر(9)

 راهه سوپاپ سه (10)

 سوپاپ اطمينان فشار  (11)

  پوسته(12)

  پيچ(13)

  شفت(14)

 (A) يستم تعليق س-ترمزها ( خروجي ( 

(B) خط مكش 

(C ) سيستم فرمان(خروجي ( 

(D) قسمت شش پيستون 

(E) قسمت دو پيستون 
پمپ تشكيل شده از هشت پيستون يكسان مي باشد كه بـه دو             

هـا دور شـفتي كـه توسـط          پيسـتون . قسمت تقسيم شده اسـت    
 . پولي به گردش در مي آيد قرار گرفته اند

 ر ا  LHMكانالي كه مـايع     ) الف: پمپ داراي سه كانال مي باشد     
 ۶كانـال خروجـي قسـمت       ) ب. از منبع ذخيره مكـش مـي كنـد        

 . را تغذيه مي كند) فرمان(پيستون كه مدار سيستم 
تعليـق و   ( پيستونه كه مدار سيستم      ۲كانال خروجي قسمت    ) ج

 .كند را تغذيه مي) ترمزها

 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


  ) ۶+۲( نوع باالي فشار پمپ عملكرد اصول ۱۲

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

 ـ عملكرد ۲
 )سيستم فرمان: ( پيستون پمپ ۶قسمت . ۱-۲

 

 
 

  سوپاپ (7)
 پيستون (8) 

  فنر (9)

 راهه   سوپاپ سه(10)

(B) خط مكش  

(C) سيستم فرمان( خروجي ( 

(F) فاز تراكم و تخليه  

 (G) فاز ورودي و پر شدن سيستم 
  فاز ورودي و پر شدن .)۱-۱-۲(

 مدار تغذيـه را مسـدود كـرده     (10)راهه   قسمتي از سوپاپ سه   
 فشاري را ايجـاد كـرده       (8) ، پيستون    (9)با فشردن فنر    . است

 را به داخل سيلندر مـي       LHM اجازه ورود مايع     (7)و بلبرينگ   
 .دهد

  فاز تراكم و تغذيه .)۲-۱-۲(
فشار داخل سيلندر از فشار درون سيستم فرمان بيشتر اسـت           

كنـد و      مدار را بـاز مـي      (10)يك شاخه از سوپاپ سه گوشه       . 
 را  LHM را به پائين پيستون فشار آورده و مـايع           (7)بلبرينگ  

 . به طرف خروجي جريان مي يابد
 بـه   ن پوسته به هم متصـل بـوده و        اين شش اوريفيس در درو    

 .شوند منتهي مي) سيستم فرمان(جي خرو
  تنظيم فشار سيستم.)۳-۱-۲(

 زيـاد مـي شـود       (12)در مواردي كـه فشـار در پوسـته پمـپ            
 بـه طـرف     LHM باز شده و مـايع       (11)سوپاپ اطمينان فشار    

 جريـان پيـدا     (14) و شـافت   (13)كانال ورودي از طريـق پـيچ        
 .كند مي
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 ۱۳   ) ۶+ ۲( نوع باالي فشار پمپ عملكرد اصول

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 )سيستم تعليق و ترمز: ( پيستون پمپ ۲قسمت . ۲-۲

 

 
 

  سوپاپ تغذيه(3)
  فنر(4)
 پيستون (5) 

 سوپاپ(6) 
 (A) سيستم تعليق و ترمزها(خروجي( 

 (B)كشخط م 
(F)  فاز تراكم و تغذيه 

(G) فاز ورودي و پر شدن 
 ندفاز ورودي و پرش. ۱-۲-۲

بـا فشـرده شـدن      . مدار تغذيه توسط سوپاپ بسته شده اسـت       
 (6) فشــاري را ايجــاد كــرده و بلبرينــگ (5)، پيســتون (4)فنــر

 .دهد  را به داخل سيلندر ميLHMاجازه ورود مايع

 فاز تراكم و تغذيه . ۲-۲-۲
.  بيشتر است   سيلندر از فشار درون سيستم فرمان      فشار داخل 

 .  مدار را باز مي كند(3)راهه  يك شاخه از سوپاپ سه
 LHM به پائين پيستون فشار وارد كـرده و مـايع            (6)بلبرينگ  

 . به طرف خروجي جريان مي يابد
اين دو اوريفيس توسط درون بدنه پمپ به هم وصل شده انـد             

 . منتهي مي شوند ) زهاسيستم تعليق ترم(و به خروجي 
 تنظيم فشار سيستم. ۳-۲-۲

در اين مدار، فشار درون سيستم توسط رگالتور فشار تنظـيم           
 .گردد مي
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 (SC/MAC) زمين از سطح خودرو ارتفاع نگهدارنده ثابت سيستم عملكرد اصول ۱۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

اصول عملكرد سيستم ثابت نگهدارنده ارتفـاع       
 (SC/MAC)خودرو از سطح زمين 

 SC/MACـ معرفي سيستم ۱
 ، تمــامي خودروهــاي زانتيــا كــه داراي فرمــان ۱۹۹۳از ســال 
نگهدارنـده   ((SC/MAC)مجهـز بـه سيسـتم       . ليك بودند هيدرو

 . شده اند) ارتفاع ثابت از سطح زمين
 
  (SC/MAC)عملكرد سيستم . ۱-۱

هنگامي كه خودرو به مـدت طـوالني در يـك مكـان بـه حالـت                 
ــت فشــار    ــدروليكي داراي اف ــده باشــد سيســتم هي توقــف مان

 : محسوسي خواهد شد
 در قسمت جلو از تصحيح كننده ارتفاع •

در قسمت عقب و از تصحيح كننده ارتفاع و شير كنتـرل             •
 ترمز

 سيســتم هـاي تعليــق از ســاير  (SC/MAC)بـا سيســتم   •
 . قسمتهاي هيدروليكي در هنگام افت فشار مجزا ميگردند

 .بنابراين خودرو در ارتفاع ثابتي از سطح زمين قرار ميگيرد

  (SC/MAC)تركيب بندي دستگاه سيستم . ۲-۱
 ذيهمدار تغ. ۱-۲-۱

 :مدار تغذيه تشكيل شده از
كـه سـيال    )  پيسـتون  ۶بجـاي پمـپ     ( پيسـتون    ۶+۲پمپ   •

 “تعليــق و ترمــز” هيــدروليكي را در مــدارهاي فرمــان و
 .كند تقسيم مي

رگالتور فشـار كـه فشـار مـورد نيـاز عملكـرد صـحيح                •
 . مدارهاي سيستم تعليق و ترمز را تامين مي كند 

مــدار ترمــز ســوپاپ اطمينــان كــه تــامين كننــده فشــار   •
 .باشد مي

  (SC/MAC)مدار سيستم . ۲-۲-۱
 : مدار سيستم تعليق جلو تشكيل شده است از

  (SC/MAC)سوپاپ  •

 تصحيح كننده ارتفاع  •

 دو سيلندر تعليق •

 :مدار سيستم تعليق عقب تشكيل شده است از
  (SC/MAC)سوپاپ  •

  (SC/MAC)گوي  •

 تصحيح كننده ارتفاع  •

 دو سيلندر تعليق •
 
 قطعات و اجزاء سيستمفهرست . ۳-۱

 تشريح اجزا شماره

۱ 
۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
۹ 
۱۰ 
۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 
۱۴ 
۱۵ 

 واحد تعليق 
 سوپاپ برقي و رگالتور سيستم تعليق جلو 

 ) سمت راست(واحد تعليق جلو 
  جلو (SC/MAC)سوپاپ 

 تصحيح كننده ارتفاع 
 پيستون ) ۶+۲(پمپ 

 رگالتور فشار 
 سوپاپ اطمينان 

   عقب(SC/MAC)سوپاپ 
 سوپاپ برقي و رگالتور سيستم تعليق عقب 

  ) (SC/MACگوي 
 شير سوپاپ كنترل ترمز 

 تصحيح كننده ارتفاع عقب 
 ) سمت چپ(واحد تعليق عقب 
 )سمت راست(واحد تعليق عقب 
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 SC/MAC( ۱۵( از سطح زمين خودرو ارتفاع نگهدارنده ثابت سيستم عملكرد اصول

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 مدار هيدروليكي. ۴-۱
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 (SC/MAC) زمين سطح از خودرو ارتفاع نگهدارنده ثابت سيستم عملكرد اصول ۱۶

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 موقعيت قرار گيري اجزاء سيستم هيدروليكي. ۵-۱
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 SC/MAC( ۱۷( زمين سطح از خودرو ارتفاع نگهدارنده ثابت سيستم عملكرد اصول

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
  (SC/MAC)ـ تشريح جزئيات سوپاپ ۲

 در قسمتهاي عقب و     (SC/MAC)توضيحات زير در خصوص     
 .باشند جلو يكسان مي

(a)فشار سيستم  

(b)واحد تعليق سمت چپ( سيستم تعليق  فشار( 

(c)تغذيه تصحيح كننده ارتفاع  
(d)     رتفاع و گوي   طرف تصحيح كننده ا   ه  ب( فشار سيستم تعليق

(SC/MAC) 
(e)واحد تعليق سمت راست(ستم تعليق  فشار سي( 

 (c) را به تصـحيح كننـده ارتفـاع        (a)اين سوپاپ فشار سيستم     
اشته دهنگامي كه سوپاپ در حالت توقف قرار        . مرتبط مي كند  
 در محل خود باقي مي ماند و در اين حالـت            (16)باشد پالنجر   

بـه تصـحيح كننـده ارتفـاع     ارتباط فشار بين فشارهاي سيستم    
(d) و واحدهاي تعليق (b) و (e)باشد  امكان پذير نمي. 

 (17) مطلـوب باشــد، پيســتون  (a)هنگـامي كــه فشـار تــاميني   
 را فشار داده و ارتباط بين فشارهاي ايجاد شـده           (16)پالنجر  

 .سازد  امكان پذير مي(e) و (b) و (d)توسط سيستم تعليق با 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 (SC/MAC) زمين سطح از خودرو ارتفاع ندهنگهدار ثابت سيستم عملكرد اصول ۱۸

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 (SC/MAC)گوي . ۱-۲

 

 
 

 نوع ديافراگم )بار(فشار   )سي سي(حجم  شماره حك شده گوي

 DESMOPAN ۵۰+) ۵۰ و-۲۰( ۴۰۰ 672 145 96

 UREPAN ۵۰+) ۵۰ و-۲۰( ۴۰۰ 613 198 96
 

 سيال هيدروليكي تحت فشار را جهت تغذيه        (SC/MAC)گوي  
 . ترمز هاي عقب برگشت مي دهد
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 SC/MAC( ۱۹( زمين سطح از خودرو ارتفاع نگهدارنده ثابت سيستم عملكرد اصول

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 مدار نمودارهاي -۳

 جلـو ميباشـد و مـدار        (SC/MAC)نمودار زير بيانگر سيستم     
 .نند و يكسان با قسمت جلو ميباشدقسمت عقب هما

 

 
 

 (a)رف گـــوي  بـــه طـــ(SC/MAC) و نيـــز كنتـــرل ترمـــز   
 ) فقط قسمت عقب(
 اصول كاركرد. ۱-۳
 موتور در حالت كاركرد . ۱-۱-۳

 باشـــد كـــافي حـــد بـــه ســـتمي سهنگـــامي كـــه فشـــار  
 .باشد  در حالت فعال مي(SC/MAC)سوپاپ

 ارتفـاع بـا همـديگر       واحدهاي سيسـتم توسـط تصـحيح كننـده        
 .ارتباط دارند

 موتور در حالت توقف. ۲-۱-۳
هنگامي كـه فشـار سيسـتم       . افت فشار در سيستم رخ مي دهد      

سيستم تعليق از ساير    . كند، سوپاپ بسته مي شود      افت پيدا مي  
 .ي مدار هيدروليكي مجزا خواهد شدقسمتها

 تخليه فشار سيستم : ـ تعميرات۴
ــوپاپ      ــرار دارد، س ــارك ق ــت پ ــودرو در حال ــه خ ــامي ك هنگ

(SC/MAC)در حالت پر فشار مي باشند . 
 تخليه فشار سيستم هيدروليكي در حالت كاركرد *

 فعال (SC/MAC)، تا سوپاپهاي  موتور را به حركت در آوريد     
 ). بسته باشد(18) رگالتور پيچ تنظيم(شوند 
ــت     • ــودرو را در موقعي ــاع خ ــيم ارتف ــرل تنظ ــته كنت دس

(LOW)قرار دهيد تا سيستم تخليه گردد  . 

 خـودرو بـه     ، صبر كنيد تـا    قبل از خاموش كردن موتور     •
 .طور كامل پائين بيايد

 . رگالتور فشار را با يك دور چرخش باز كنيد(18)پيچ  •
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 (SC/MAC) زمين سطح از خودرو ارتفاع نگهدارنده ثابت سيستم عملكرد اصول ۲۰

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 حالت توقف موتورتخليه فشار هيدروليكي در  *

 . پيچ تنظيم رگالتور فشار را با يك دور چرخش باز كنيد •

ــت     • ــودرو را در موقعي ــاع خ ــيم ارتف ــرل تنظ ــته كنت دس
"LOW"قرار دهيد . 

 . را از رگالتور فشار جدا كنيد(16)لوله  •
   4135 و يـا T-4034ابـزار تسـت سيسـتم هيـدروليكي      •

 .نيد متصل ك(19)را به لوله  ) T-4146و جعبه ابزار (
 بــا اســتفاده از تســت سيســتم هيــدروليك فشــار برابــر  •

bar )۱۵۰ ت كنيدرا تثبي ) ۱۸۰ تا. 

 . خودرو به طور كامل پائين بيايدصبر كنيد •
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 ۲۱ تعليق سيستم مدار فشار تخليه

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 تخليه فشار مدار سيستم تعليق 
 ـ  معرفي ابزار ۱
  T-4135 پمپ تست سيستم هيدروليك [1] 
  ) T - 4034ميز تست هيدروليك (
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   T-4146 كيت گيجها و آدابتورهاي سيستم هيدروليكي [2]
 ـ مدار حفظ و تامين فشار ۲

توسط پيچ تنظيم رگالتـور فشـار، فشـار سيسـتمهاي زيـر را              
 :تخليه كنيد

 انباره اصلي •

 ترمزهاي جلو •

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 تعليق سيستم مدار فشار تخليه ۲۲

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 . دور باز كنيد  را يك(1)پيچ تنظيم 

تـور فشـار، صـداي       هنگام شل كـردن پـيچ تنظـيم رگال         :توجه
سوت مانندي شنيده ميشود كه بيانگر اين است كه مايع تحـت            

 .به طرف منبع ذخيره در حركت استفشار 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) را خـارج نكنيـد، زيـرا سـاچمه           (1) پـيچ تنظـيم      :نكته مهم 
  .ن است بيرون افتاده و مفقود شودممك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ار سيستم تعليقـ  مد۳
 :  فشار مدارات زير را تخليه ميكند(3)اهرم كنترل ارتفاع 

 سيستم تعليق •

 ترمزهاي عقب •
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 ۲۳ تعليق يستمس مدار فشار تخليه

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 

  خودرو با سيستم تعليق استاندارد -۴
 خودروهـا بـه سـوپاپ ضـد نشسـت       12/93 از تاريخ :توجه

(SC/MAC)ــد   مجهــز شــده ــاع  (ان ــده ارتف سيســتم تثبيــت كنن
 ) خودرو

همراه با سوپاپ هاي ضـد  (سيستم تعليق هيدروليكي    . ۱-۴
 )SC/MACنشست 

 : و بر روي زمين قرار داردردر حالتي كه خود. ۱-۱-۴
 : عمليات زير انجام دهيد

 .  را سفت كنيد(1)پيچ تنظيم رگالتور فشار  •

خودرو را روشـن نمـوده و مـدار هيـدروليك اصـلي را               •
 . تحت فشار قرار دهيد

 . قرار دهيد"LOW"اهرم كنترل ارتفاع را در وضعيت  •

 . ست كندو نشرمنتظر بمانيد تا خود •

 . دور باز كنيدپيچ تنظيم فشار را يك •
 : در حالتي كه خودرو بر روي جك قرار دارد. ۲-۱-۴

 : عمليات زيرا را انجام دهيد
 .پيچ رگالتور فشار را سفت كنيد •

خودرو را روشن كرده و مدار اصلي هيدروليك را تحت           •
 .ار قرار دهيدفش

 قرار دهيد "LOW" اهرم كنترل ارتفاع را در حالت •

 بـه سـمت   LHMچرخ هاي خودرو را بلند كنيد تـا مـايع           •
 . مخزن جاري شود

 .رگالتور فشار را يك دور باز كنيدپيچ تنظيم  •

 پس از برگشت روغـن هيـدروليك بـه مخـزن، سيسـتم              :توجه
پيـاده و سـوار     : تعليق آزاد شده و ميتوان فعاليتهـايي از قبيـل         

 .نجام داد و سوار كردن پلوس را اكردن بازوي تعليق ، پياده
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 تعليق سيستم مدار فشار تخليه ۲۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

   موارد خاص-۵
 . مجزا در هر اكسل انجام ميگيردتخليه فشار بطور

 انجام گيرد   "LOW" تصحيح ارتفاع بايستي در موقعيت       :توجه
 به منبع ذخيره اطمينان حاصـل       LHMتا از برگشت كامل مايع      

 در جهت فلش نشان داده شده به مخزن باز          LHMمايع  (گردد  
 .)ميگردد

 داراي سيستم تعليق غير هيدرواكتيو  خودروهاي .۱-۵
  )SC/MACسوپاپ ضد نشست (اكسل جلو . ۱-۱-۵

 .گالتور فشار را يك دور باز كنيدپيچ تنظيم ر
  .نماييد را از سيستم تصحيح كننده ارتفاع، جدا (5)لوله 

 از كيـــت گيجهـــا و [S] و يـــا [R]بـــا اســـتفاده از اتصـــاالت 
 پمـپ هيـدروليك     [2]آدابتورهاي هيدروليكي و توسط آدابتور      

 .  متصل كنيد(5) را به لوله [1]
با استفاده از پمپ هيدروليكي، فشار مورد نيـاز بـراي حركـت             

 . و رگالتور را تامين كنيدSC/MACدادن سوپاپهاي سيستم 
 
 
 

 :دياگرام انجام عمليات
 

 نتيجه عمليات زير بايستي انجام بگيرد ترتيب تعميرات

 تخليه فشار انباره اصلي فشار.را با يك دور چرخش باز كنيدپيچ تنظيم رگالتور فشار  ۱

  . را از تصحيح كننده ارتفاع جدا كنيد(5)لوله  ۲

  . وصل كنيد(5) را به لوله (1)پمپ هيدروليك  ۳

۴ 
 را جهت فعال سازي سوپاپ ضد (1)پمپ هيدروليكي 

 . بكار ببريدSC/MACنشست 
د نشست تخليه فشار گوي تعليق و انباره شير ض

SC/MAC 

 .صبر كنيد تا خودرو كامالً پائين بيايد ۵
 مربوط به اجزاي مرتبط سيستم تعليق LHMمايع 

 .به طرف مخزن ذخيره خارج ميگردد

 افت فشار در سيستم تغذيه .پيچ هواگيري پمپ هيدروليك را باز كنيد ۶

  . را باز كنيد(1)پمپ هيدروليك  ۷

  . ارتفاع وصل كنيد را به تصحيح كننده(5)لوله  ۸
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 ۲۵ تعليق سيستم مدار فشار تخليه

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 )با سوپاپ هاي ضد نشست( اكسل عقب . ۲-۱-۵

نظــيم پــيچ ت در خودروهــاي داراي سيســتم تعليــق اســتاندارد
 .رگالتور را يك دور باز كنيد

  .نماييد را از سوپاپ سيستم ضد نشست جدا (7)لوله 
 (6b) را به سـوپاپ سيسـتم ضـد نشسـت    [1]پمپ هيدروليك 

(SC/MAC) يدنماي متصل. 
با استفاده از پمپ هيدروليكي فشار مـورد نيـاز بـراي حركـت              

 . و رگالتور را تامين كنيدSC/MACدادن سوپاپهاي سيستم 
 
 

 :دياگرام انجام عمليات
 

 نتيجه عمليات زير بايستي انجام بگيرد ترتيب تعميرات

 اصلي فشارتخليه فشار انباره  .پيچ تنظيم رگالتور فشار را با يك دور چرخش جدا كنيد ۱

  . جدا كنيد(SC/MAC) را از سوپاپ ضد نشست (7)لوله  ۲

  . وصل كنيد(SC/MAC) را به سوپاپ (1)پمپ هيدروليك  ۳

۴ 
 SC/MAC را جهت بكار انداختن سوپاپ (1)پمپ هيدروليكي 

 .بكار ببريد
تخليه فشار گوي تعليق و انباره 

SC/MAC 

 .ئين بيايدصبر كنيد تا سيستم تعليق بطور كامل پا ۵
 مربوط به اجزاي مرتبط LHMمايع 

سيستم تعليق به طرف مخزن ذخيره 
 خارج ميگردد

 افت فشار در سيستم تغذيه . را باز كنيد(1)پيچ هواگيري پمپ هيدروليك  ۶

  . را جدا كنيد (1)پمپ هيدروليك  ۷

  . وصل كنيدSC/MAC را به شير ضد نشست (7)لوله  ۸

 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 تعليق سيستم مدار فشار تخليه ۲۶

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

  هواگيري سيستم -۶
هواگيري مدار هيدروليكي بدون توجـه بـه نـوع مـدار در همـه              

 .باشد مدلهاي مدار يكسان مي
 

 نتيجه عمليات زير بايستي انجام بگيرد ترتيب تعميرات

 . به حد مطلوب خود ميرسدLHMمايع  .، منبع را پر كنيدLHMبا استفاده از مايع  ۱

  .استارت بزنيد ۲

۳ 
 كرده و چند بار آنرا پيچ تنظيم رگالتور فشار را شل

 .باز و بسته كنيد
 

۴ 
دسته كنترل تنظيم ارتفاع را در باالترين موقعيت 

 .خود قرار دهيد
 . پر ميشودLHMمدار هيدروليكي از مايع 

۵ 
 را بازديد كرده و در صورت نياز LHMسطح مايع 

 .به سطح مطلوب برسانيد
 در مدار هيدروليكي صحيح LHMمقدار مايع 

 .ميباشد

  .صبر كنيد تا خودرو بطور كامل باال بيايد ۶

۷ 
.  برسانيدLHMمنبع را به سطح مطلوب از مايع 

 .موتور در حالت كاركرد باشد
 . به حد مطلوب خود رسيده است LHMمايع

  .موتور را متوقف كنيد ۸
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 ۲۷ ارتفاع كنترل تنظيمات و بررسي

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 بررسي و تنظيمات كنترل ارتفاع 
 ـ معرفي ابزار ۱

 :ابزارهاي تنظيم ارتفاع
 TA-8003ر مخصــوص كنتــرل تنظيمـات ارتفــاع  آچا[1]

 TB-8003پين قـفل كننــده تنظيــم ارتفاع  [2]

 TC-8003 جلو ابـزار تنـظيم كننده سيستم تنظيم ارتفاع [3]

 TD-8003 ابزار تنظيـم كننده سيستم تنظيم ارتفاع عقب [4]

 
 
 
 
 

 T-8006 صفحه نشاندهنده مركز چرخ [5]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T-2305 خط كش اندازه گيري ارتفاع [6] 
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 ارتفاع كنترل تنظيمات و بررسي ۲۸

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

 ـ شرايط عمومي مورد نياز براي انجام تنظيمات ۲
 .ها را باز بيني كنيد فشار الستيك

 . بر روي جك چهار ستون قرار دهيدخودرو را
 .يد قرار دهNORMALاهرم تنظيم كننده ارتفاع را در حالت 

 . اهرم ترمز دستي را بخوابانيد
 .دموتور را روشن كني

 
 ـ شرايط موردنياز براي تنظيم و بررسي ارتفاع جلو ۳

پس از هر بار اندازه گيري، با چرخاندن چرخهـاي خـودرو بـا           
دست، خودرو را به آرامي به عقب و جلو حركت دهيـد تـا هـر            

 .نماييدگونه فشار موجود روي سيستم تعليق جلو را برطرف 
در صورتيكه چرخهاي جلـوي خـودرو روي صـفحات گـردان          
جك چهار ستون قرار داشته باشند مـي توانيـد از انجـام ايـن               

در حين انجام اين عمليات خودرو       (نماييدعمليات چشم پوشي    
 .) بصورت تراز قرار داده شده باشددر حالت افقي و

 

 ـ بررسي اكسلها ۴
 .دهيد خودرو را به سمت باال فشار -

را حـس    كه بار سنگين خودرو      تا زماني اين كار را ادامه دهيد      
 .كنيد

خودرو ابتـدا پـائين آمـده و مجـدداً كمـي بـاال رفتـه و سـپس                   
 . متوقف ميشود

 . داكنون ارتفاع را اندازه گيري نماييهم 
 . خودرو را به سمت پائين بكشيد-

ن وضـعيت   بعد از اينكه خودرو را پائين آورديد كمـي در همـي           
ر خـودرو د  . هيد تا خودرو بـاال بـرود      نگه داريد و بعد اجازه د     

آيد و بعـد در همـين حالـت          ابتدا باال رفته سپس كمي پائين مي      
 . باقي مي ماند

 .  مجدداً ارتفاع را اندازه بگيريد-
 . اندازه گيري را بدست آوريدبار  ميانگين هر دو-
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 ۲۹ ارتفاع كنترل تنظيمات و بررسي

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 

 ـ اندازه گيري ارتفاع هاي عقب و جلو ۵
 اندازه گيري شعاع چرخ. ۱-۵

هـاي     را روي پيچ   [5] براي تعيين مركز چرخ ، ابزار مخصوص      
 .چرخ نصب نماييد

ــزار مخصــوص  R1شــعاع  ــد [6] را توســط اب ــدازه بگيري  ، ان
 ). و زمين را اندازه گيري نماييدفاصله بين مركز چرخ(
 
 
 
 
 
 محاسبه ارتفاع . ۲-۵
 ارتفاع جلو . ۱-۲-۵

 كه فاصله بين فريم اكسل و زمين ميباشـد را        "H1"ارتفاع جلو   
 .ندازه گيري نماييدر محل محور پلوس اد

H1 = R1 – L1 

H1 =  مترميلي+ ۷ ~ -۱۰با تلورانس (ارتفاع جلو( 
R1 =  مترميلي(شعاع چرخ جلو( 
L1 = ۱۲۱متر ميلي 

 
 
 
 ارتفاع عقب. ۲-۲-۵

 بايـد فاصـله بـين       "H2"به منظور انـدازه گيـري ارتفـاع عقـب           
 .وي بدنه و زمين اندازه گيري شودالستيك ضربه گير ر

H2 = R2 + L2 

H2 =  ميليمتر+ ۷ ~ -۱۰ با تلورانس(ارتفاع عقب( 

R2 =  مترميلي(شعاع چرخ عقب( 
L2 = ۱۳۶متر ميلي 
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 ارتفاع كنترل تنظيمات و بررسي ۳۰

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

   تنظيم ارتفاع جلو -۶
 مكانيزم كنترل اتوماتيك ارتفاع . ۱-۶

بست مكانيزم كنترل اتوماتيك ارتفاع كه بوسيله سـيبكها روي          
 .ميل موج گير قرار گرفته است را باز كنيد

 
 
 
 
 
 
 

 را بـاز  (2) روي بست مكـانيزم كنتـرل دسـتي ارتفـاع        (4)پيچ  
 .كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درگير (3)  را روي لبه براكت تنظيم كننده  [1]ابزار مخصوص   
 .كنيد
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 ۳۱ ارتفاع كنترل تنظيمات و بررسي

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 :  قرار دهيدH1براي اينكه خودرو را در ارتفاع محاسبه شده 

ــر     • ــورد نظ ــل م ــطحي را در مح ــاف و مس ــفحه ص  ص
 .فريم اكسل قرار دهيددر مقابل )  H1ارتفاع (

 سيستم تنظيم ارتفاع را فعال      [1]توسط ابزار مخصوص     •
 يـد ينموده  تا خودرو را به سمت باال و پائين جابجـا نما            

د نظر را بكشـيد و يـا فشـار          براي اين منظور ابزار مور    (
 ).دهيد

 با توجه به اين مورد كه سيستم تنظيم ارتفاع بـا تـاخير              :توجه
ر ا از وارد كــردن فشــار روي ابــزازمــاني عمــل مــي كنــد، لــذ
 .مخصوص اجتناب نماييد

 

 (1) را در محل خود قـرار داده و بسـت            [2]پين قفل كن شمار     
متـر  .  كيلـوگرم    ۴/۱را روي ميل موج گير بسته و با گشـتاور           

 .سفت كنيد
 را خـارج    [2] قبل از حركت دادن خودرو، پين قفـل كـن            :توجه

 .ن آسيب خواهد ديدصورت مكانيزم آيد، در غير اينينما

 
 
 
 
 
 

 مكانيزم كنترل دستي ارتفاع . ۲-۶
 .راكت تنظيم كننده ارتفاع نصب نماييد را روي ب[3]ابزار 

 اهرم براكت تنظيم كننده ارتفـاع را        [3]توسط ابزار مخصوص    
ع را  جابجا نموده و توسط آن ، اهرم سيستم تنظيم كننده ارتفا          

 .در موقعيت مناسب قرار دهيد
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 ارتفاع كنترل تنظيمات و بررسي ۳۲

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 را در همان موقعيت باقي گذاشـته اجـازه          [3]زار مخصوص   اب

 موقعيـت خـود     (2)دهيد كه بست مكانيزم كنترل دستي ارتفاع        
 .روي ميله كنترل دستي تنظيم نمايدرا 

 . را سفت نماييد(4)پيچ 
 . را جدا نماييد[3]ابزار 

 
 
 
 
 
 

  تنظيم ارتفاع عقب -۷
 مكانيزم كنترل اتوماتيك ارتفاع . ۱-۷

مكانيزم اتوماتيك ارتفاع كه بين سيبكها روي ميـل         بست   •
 .گير قرار گرفته را باز كنيد موج

 را بـاز    (6) روي بسـت مكـانيزم دسـتي ارتفـاع           (7)پيچ   •
 .نماييد

 درگير  (8) را روي لبه براكت تنظيم كننده        [1]ابزار مخصوص   
 .كنيد

 
 
 

 :  قرار دهيدH2براي اينكه خودرو را در ارتفاع محاسبه شده 
آوريد   رتفاع مورد نظر را در محلي كه اندازه گيري به عمل مي           ا

نسبت به بدنه خودرو توسط يك وسـيله انـدازه گيـري تعيـين              
 . يدينما
 سيستم تنظيم ارتفاع را فعال      [1]توسط ابزار مخصوص     •

يـد  ا به سمت باال و پـائين جابجـا نماي         نموده تا خودرو ر   
 .) فشار دهيدبدين منظور ابزار مورد نظر را كشيده و يا(

 با توجه به اين مورد كه سيستم تنظيم كننده ارتفـاع بـا              :وجهت
 روي ابـزار    تاخير زماني عمل ميكند لـذا از وارد كـردن فشـار           

 .مخصوص اجتناب نماييد
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 ۳۳ ارتفاع كنترل تنظيمات و بررسي

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 را (5) را در جاي خودش قـرار داده و بسـت    [2] پين قفل كن

ت متر سف .  كيلوگرم   ۴/۱روي ميل موج گير بسته و با گشتاور         
 .ييدنما

 را خـارج    [2] قبل از حركت دادن خودرو، پين قفـل كـن            :توجه
 . كنيد، در غير اينصورت ممكن است مكانيزم آن آسيب ببيند

 
 
 
 
 
 

 مكانيزم كنترل دستي ارتفاع. ۲-۷
 . تنظيم كننده ارتفاع نصب نماييد را روي براكت[4]ابزار 

تفـاع را    اهرم براكت تنظيم كننده ار     [4]توسط ابزار مخصوص    
جابجا نموده و توسط آن، اهرم سيستم تنظيم كننده ارتفـاع را            

 . در موقعيت مناسب قرار دهيد
 درگيـر   (8) را با لبه براكـت تنظـيم كننـده           [4]زائدة روي ابزار    

 .دارد تا آن را در همين وضعيت نگهكنيد 
 
 
 
 

 .را در همين وضعيت باقي بگذاريد [4]ابزار 
 موقعيـت   (6)نيزم كنترل دستي ارتفاع     اجازه دهيد كه بست مكا    

 . تنظيم نمايد(9)خود را روي ميله كنترل دستي 
 . را سفت نماييد(7)پيچ 

 . را جدا نماييد[4]ابزار 
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  تعليق جلوسيلندر كردن سوار و پياده ۳۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 پياده و سوار كردن سيلندر تعليق جلو 
 ـ ابزار مخصوص ۱

 T-4129 كردن گوي هاي تعليق  ابزار مخصوص باز[1]

 ـ پياده كردن ۲
 . شل كنيدپيچ هاي چرخ را

بصورت آزاد بـوده   خودرو را بلند كنيد بطوريكه چرخهاي آن
 . و آن را در همان حالت نگه داريد

تخليـه  ” به فعاليتهاي مربوط به تخليـه فشـار در بخـش             :توجه
 .ييد مراجعه نما“ار مدار سيستم تعليقشف
 
 
 

 . چرخ را باز كنيد
 . ميل رابط ميل موج گير را باز كنيد

 .  باز كنيد(2) را از پايه (1)پيچ هاي 
 . را كنار بكشيد(2)پايه 

 
 
 
 
 
 
 

 . را باز كنيد(3)پيچ 
را در سـوراخ پايـه      ) متـر  ميلي ۸آچار آلن    ([2]ابزار مخصوص   

 . قرار دهيد(4)

آچار را 
4

 .از كنيددور چرخانده و پايه را ب 1
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 ۳۵  تعليق جلوسيلندر كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 . را جدا كنيد(5)لوله برگشتي 

دا كـردن سـيلندر     حسب نوع نياز ، دو روش براي ج        بر   :توجه
 .تعليق وجود دارد

 
 
 
 
 
 
 
 

تعليـق همـراه بـا گـوي     جدا كردن سـيلندر    : روش اول . ۱-۲
 تعليق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . را باز نماييد(6)وله تغذيه ل

 . را باز كنيد(7)ها  مهره
 .واحد تعليق را جدا كنيد
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 جلو تعليق سيلندر كردن سوار و پياده ۳۶

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 بدون گوي جدا كردن سيلندر تعليق : روش دوم . ۲-۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  را از قسمت فوقاني آزاد كنيد(8)گرد گير 
 .  را شل كنيد(9)مهره 

قسمت فوقاني آن كـه از برنـز        (قسمت مخروطي سيلندر تعليق     
را ) ن انجام گرفته استريختگي بوده و عمليات حرارتي روي آ   

 .جدا كنيد
 .سيلندر تعليق را جدا كنيد

 
 
 
 
 

 ـ نصب۳
  نصب سيلندر تعليق همراه با گوي تعليق :روش اول. ۱-۳

 .تعليق را در محل خود نصب نماييدواحد 
 .تر  سفت نماييدم.  كيلوگرم ۲ را به ميزان (7)پيچ هاي 

 . را متصل كنيد(6)لوله تغذيه 
 . مراجعه نماييد۳-۳ليات به قسمت براي ادامه عم
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 ۳۷ جلو تعليق سيلندر كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 نصب سيلندر تعليق بدون گوي: روش دوم. ۲-۳

 در محـل    (11) اطمينان حاصل كنيد كه نگهدارنده       هنگام نصب، 
 .خود نصب شده باشد

قســـمت مخروطـــي ســـيلندر تعليـــق و ناحيـــه تمـــاس آن را 
  .)باشند بندي ميقسمت با يكديگر آباين دو (يد يروغنكاري نما

 
 
 
 
 
 

 . سيلندر تعليق را نصب كنيد
روي  (يـد متر سـفت نماي   .  كيلوگرم   ۵/۴شتاور   را با گ   (9)مهره  

 ). استفاده كنيدLOCTITE (E3)زوه از چسب ر
 .يدي را نصب نما(8)گرد گير 

 
 
 
 
 
 
 

 )ادامه(نصب . ۳-۳
را درون سـوراخ پايـه سـيلندر        ) ميليمتـر ۸ن  آچار آل  ([2]ابزار  

 . قرار دهيد(4)

آچار را 
4

1
 . دور بچرخانيد تا طرفين پايه از هم باز شوند 
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 جلو تعليق سيلندر كردن سوار و پياده ۳۸

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 . گيري سيلندر تعليق در پايه توجه كنيدبه وضعيت قرار

 قــرار گيــرد تــا ســيلندر در (13) بايــد درون شــيار (12)خــار 
 .وضعيت زاويه اي مناسبي نسبت به پايه قرار گيرد

 . به عنوان نگهدارنده سيلندر عمل ميكند(14)لبه سيلندر تعليق 
براي ايـن   (متر سفت كنيد    .  كيلوگرم   ۵/۵ را با گشتاور     (3)پيچ  
 .) جديد استفاده كنيدNYLSTOP از مهره پيچ

 
 
 
 
 

متر .كيلوگرم۴نصب كرده و با گشتاور      سيبك ميل موج گير را      
 .يديسفت نما

 .يدي را سفت نما(1) را نصب نموده و پيچهاي (2)پايه 
 :يدي را متصل نما(5)لوله برگشتي 

 .يديها را نصب نما چرخ

 .پيچ تنظيم رگالتور فشار را ببنديد
 . قرار دهيد"HIGH"يم ارتفاع را در حالت اهرم تنظ

 .خودرو را پائين آورده و روي زمين قرار دهيد
  .يديهاي چرخ را سفت نما پيچ
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 ۳۹ عقب تعليق سيلندر كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن سيلندر تعليق عقب 
 ـ ابزار مخصوص ۱

  T - 4129 ابزار مخصوص باز كردن گوي هاي تعليق [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ پياده كردن ۲

 . را شل كنيدها  پيچ هاي چرخ
خودرو را بلند كرده بطوريكه چرخهاي آن آزاد بـوده و آن را             

 . در همين حالت نگه داريد
تخليـه   ” به فعاليتهاي مربوطه به تخليه فشـار در بخـش          :توجه

 .ييد مراجعه نما“فشار مدار سيستم تعليق
 .چرخ را باز نماييد

 . نيد را باز ك(4) گوي تعليق [1]با استفاده از ابزار مخصوص 
 . را باز كنيد(1)اتصال لوله تغذيه 

 . را خارج كنيد(2)بست فنري روي ميل رابط 
 . سيلندر تعليق را خارج كنيد(3)نگهدارنده ) اشپيل(بست فنري 

 
 .يديسيلندر تعليق را آزاد نما

 .  را جدا نماييد(5)لوله برگشت جريان اضافي 
 .سيلندر تعليق را جدا كنيد
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 عقب تعليق سيلندر كردن سوار و پياده ۴۰

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

 ـ نصب ۳
 درون گـرد گيـر   (6) را از طريق لوله     LHMسي روغن     سي ۲۵

 .بريزيد
 .سيلندر تعليق را جا بزنيد

 .گشت جريان اضافي را متصل نماييدلوله بر
 .ق را در وضعيت مربوطه قرار دهيدسيلندر تعلي

 را  (6) هنگام نصب سيلندر در وضـعيت مربوطـه لولـه            :توجه
 .در محل آن نصب نماييد

 
 
 

 .يدحل خود نصب نماي در مقطعات زير را
  سيلندر تعليق (3)بست فنري نگهدارنده  •

 روي ميل رابط (2)بست فنري  •

 . را متصل كنيد(1)لوله تغذيه 
 . را با دست ببنديد(4)گوي تعليق 

 .يد روغنكاري شده استفاده نماييد از يك عدد واشر جد:توجه
 . روي محل تماس گوي تعليق بماليدمقدار كمي گريس

 
 
 
 

 .  م رگالتور فشار را ببنديدپيچ تنظي
 . قرار دهيد"HIGH"اهرم تنظيم ارتفاع را در حالت 

 . موتور را روشن كنيد
 .ييدسي نمارنشتي مدار را بر

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

  .پيچ هاي چرخ را سفت كنيد
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 ۴۱  جلوگير موج ميل كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن ميل موج گير جلو 
  ابزار ـ معرفي۱

  T-7504انبر براي خارج كردن بستهاي پالستيكي  [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ پياده كردن ۲

ده و  خودرو را باال برده تا چرخهاي آن كامالً از زمين جدا شـ            
 .در همان حالت نگه داريد

تخليه فشار  ” به عمليات مربوط به تخليه فشار در بخش          :توجه
 .مراجعه نماييد“ ار سيستم تعليقمد

 .ييدهاي جلو را باز نماچرخ 
 : باز نماييد (CRADLE)قطعات زير را روي بازوي تعليق 

 (1)اهرم تعويض دنده  •

  (2)سيستم فرمان  •

 . را جدا نماييد"a"واشرهاي تنظيم در قسمت 
 

 . را باز نماييد(3)پيچ 
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  جلوگير موج ميل كردن سوار و پياده ۴۲

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
كنترل كننده اصلي آن    مكانيزم تنظيم ارتفاع را از قسمت        •

 .جدا نماييد

هـا را كـور       سـر لولـه   (يـد   ي را بـاز نما    (7)رمز  هاي ت  لوله •
 ).كنيد

 :بوط به بازوي تعليق را باز كنيدقطعات زير مر
 (8)شير اطمينان  •

 (9)لوله  •

مـپ هشـدار      و دسته سـيم مربـوط بـه ال          ABSسيستم   •
 دهنده سائيدگي لنت ترمز

 
 
 

 . را باز نماييد(10)پيچ  •

 . را باز نماييد(11)دو عدد پيچ  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يدي را باز نما(12)عدد پيچ دو  •

 (13)، بست پالستيكي    [1]با استفاده از ابزار مخصوص       •
 .را خارج نماييد

 . را باز نماييد"C"لوله و بستهاي محل  •
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 ۴۳ جلو گير موج ميل كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 . را باز نماييد(15)سه عدد پيچ 

 را  (14) ، بسـت پالسـتيكي       [1]با استفاده از ابزار مخصـوص       
 .خارج نماييد

 .ط سيلندر تعليق جدا نماييدل رابميل موج گير را از مي •

ها را كـور      لوله(يد   باز نماي  (16) را از پايه     (17)هاي   لوله •
 ).كنيد

 .ا از جلوي بازوي تعليق جدا كنيدلوله ترمز ر •

 
 
 
 

 . را باز نماييد(19)هاي  پيچ •

 . را جدا كنيد(18)پوسته بلبرينگ ميل موج گير  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . بازوي تعليق را نگه داريد
هـا در جـاي       ها و دسـته سـيم      بررسي كنيد كه همه لوله     :توجه

 .محل خود قرار داشته باشند
 .  را باز كنيد(22)شش عدد پيچ 

 . بازوي تعليق را به آرامي پائين بياوريد
 .ماييد را از ميل موج گير جدا ن(20)بلبرينگهاي 

 . جدا نماييد(21)ها را از صفحه محافظ زير بدنه  لوله
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 جلو گير موج ميل كردن سوار و پياده ۴۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 .متر پائين بياوريد ميلي۱۰۰را تقريباً بازوي تعليق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  نصب-۳
 . قرار دهيد(16)ميل موج گير را زير پايه 

 .ماييد را درگير ن(23)ميل موج گير 
 .جلو را نصب نماييد(23) ميل موج گير 

ر نصـب   بست سيستم تنظيم كننده ارتفاع را روي ميل موج گيـ          
 .كنيد اما آن را سفت نكنيد

 . روي نشيمنگاه خود تنظيم نماييدراميل موج گير 
 
 
 
 

 . را نصب كنيد(20)بلبرينگهاي 
 .ي صفحه محافظ زير بدنه جا بزنيدها را رو لوله

 . به فريم اكسل جلو نزديك نماييدبازوي تعليق را
هـا در محـل      ها و دسته سـيم      بررسي كنيد كه  همه لوله      :توجه

 .خود قرار داشته باشند

را در محل خـود بـين بدنـه و بـازوي            صفحه محافظ زير بدنه     
 پايه نگهدارنده آن    مكانيزم تنظيم ارتفاع را به    . تعليق قرار دهيد  

 .تعليق را در محل خود نصب نماييدبازوي  و متصل
 ر را بسـته و بـا گشـتاو        (22)شش عدد پيچ نگهدارنـده تعليـق        

 .متر  سفت نماييد. كيلوگرم ۱۲
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 ۴۵ جلو گير وجم ميل كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 . كنيد متصل(16) را به پايه (17)هاي  لوله
 . را ببنديد(15)سه عدد پيچ  •

 . را نصب نماييد(14)بست پالستيكي  •

 
 
 
 
 
 
 
 

 .جا بزنيد "C" ها و دسته سيمها را در ناحيه لوله
 . را ببنديد(12)دو عدد پيچ 

موقعيت و نحوه قرار گيري مسير سيم كشـي سنسـور المبـدا             
 .را كنترل كنيد) تعيين آاليندگي گازهاي خروجي اگزوز(

 .يد را نصب نماي(13)پالستيكي بست 
 .پيچهاي پايه نگهدارنده مكانيزم تنظيم ارتفاع را ببنديد

مكانيزم كنترل دستي ارتفاع را به تنظيم كننده ارتفاع و كنتـرل            
 .ه اصلي متصل نماييدكنند

 
 
 
 

 :قطعات زير را نصب نماييد
 "a"هاي تنظيم كننده فرمان در قسمت واشر •

متـر  . كيلـوگرم ۷نهـا را بـه ميـزان        آ : (2)هاي فرمان    پيچ •
 .سفت كنيد

متـر  . كيلوگرم۸/۲آن را به ميزان : (1)اهرم تعويض دنده  •
 .سفت كنيد

 پوسته •
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 جلو گير موج ميل كردن سوار و پياده ۴۶

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 : را به بازوي تعليق متصل نماييدقطعات زير

ــتم  • ــده     ABSسيس ــدار دهن ــپ هش ــيم الم ــته س  و دس
 سائيدگي لنت ترمز

 (9) لوله •

 (8)شير اطمينان  •

 . نماييد را نصب(7)هاي ترمز  لوله
 
 
 
 
  

 . را ببنديد(11)دو عدد پيچ •

 . را ببنديد(10)پيچ  •

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۵ ميزان   را به(10)پيچ  •

 
 :قطعات زير را نصب نماييد

 (18)پوسته بلبرينگهاي ميل موج گير  •

  (19)پيچ هاي  •

  به ميـزان  Aميل موج گير را به گونه اي تنظيم كنيد تا فاصله 

  .مترلي مي۲۱ ± ۲

 .اييدمتر سفت نم.  كيلوگرم ۵/۸ را به ميزان (19)هاي  پيچ
 .ت جلوي بازوي تعليق متصل نماييدلوله ترمز را به بست قسم

 . رابط سيلندر تعليق متصل نماييدميل موج گير را به ميل
 :سيلندر تعليق

هــا را  پــس از هــر بــار دمونتــاژ ســيلندر تعليــق ، مهــره  •
 .تعويض نماييد

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۴زان ا به ميها ر مهره •

 . رخ را نصب كنيدچ
 .خودرو را پائين آورده و روي زمين قرار دهيد

 ).ه عمليات مربوطه مراجعه نماييدب(ترمزها را هواگيري كنيد 
بـه عمليـات مربوطـه مراجعـه        (د  ارتفاع خـودرو را تنظـيم كنيـ       

 ).نماييد
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 ۴۷ عقب گير موج ميل كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن ميل موج گير عقب 
  پياده كردن-۱

 . خودرو را بر روي جك چهار ستون قرار دهيد
 مراجعـه   “تخليه فشار مـدار سيسـتم تعليـق       ” به عمليات    :توجه

 .ييدنما
 
 
 
 
 
 
 

 :قطعات زيرا را باز كنيد
 از روي ميل موج گيـر بـاز         "a" تنظيم كننده ارتفاع را در ناحيه     

 .نماييد
يزم كنتـرل دسـتي     از مكـان   "b" تنظيم كننده ارتفاع را در ناحيه     

 .ارتفاع جدا كنيد

 . را باز كنيد(1)پيچهاي 
ا پايه نگهدارنـده آن جـدا       سيستم تنظيم كننده ارتفاع را همراه ب      

 .نماييد
 
 
 

 :مت راست قطعات زير را جدا نماييداز س
 (2)دو عدد پيچ  •

 (3)بست فنري  •
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 عقب گير موج ميل كردن سوار و پياده ۴۸

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 :ر را جدا نماييداز سمت چپ قطعات زي

 (2)هاي  پيچ •

 (4)صفحه  •
 .ييد جدا نما"c"زوز را از قسمت اگ

 . خودرو را به نحوي بلند كنيد كه چرخهاي عقب آن آزاد باشند
 . ميل موج گير را از سمت راست گرفته و پائين بكشيد

 .ميل موج گير را جدا نماييد
 

  نصب-۲
 :قطعات ذيل را نصب نماييد

 گيرميل موج  •

  (3)بست فنري  •

ج گيـر را بسـته       مربوط به سمت چپ ميل مو      (4)صفحه   •
 . ولي پيچ آن را نبنديد

 را بسـته و آنهـا را بـا          (2)چهار عدد پيچ ميل مـوج گيـر        •
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۵/۹شتاور گ

 . را سفت نماييد(4)پيچ صفحه  •

 
 :قطعات زير را نصب نماييد

 "a"ه ارتفاع در محل پيچ بست مكانيزم تنظيم كنند •

 ده آن تنظيم كننده ارتفاع و پايه نگهدارن •
 

 ۲ را در محـل خـود قـرار داده و بـا گشـتاور       (1)سه عدد پيچ    
 .ييدمتر آنها را سفت نما. كيلوگرم 

 .كانيزم كنترل ارتفاع را متصل نماييد م"b"در ناحيه  •

 .لوله اگزوز را ببنديد •

ه عمليـات مربوطـه مراجعـه       بـ (ارتفاع خـودرو را تنظـيم كنيـد         
 ).نماييد
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 ۴۹ جلو  رگالتور كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

  جلو پياده و سوار كردن رگالتور
  معرفي ابزار -۱

 T [1]-4121انبر بست بازكن 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  پياده كردن-۲
 .خودرو را روي جك قرار دهيد

مراجعـه  “ تخليه فشار مـدار سيسـتم تعليـق       ” به عمليات    :توجه
 .نماييد

 انواع مدل هاي خودرو . ۲-۲
 .  را قطع كنيد(5)شير برقي 

 .ا باز نماييد ر(6) بست لوله [1]با استفاده از ابزار 
 . را جدا نماييد(5)شير برقي 

 . را باز كنيد(7)لوله 
 
 

 . جدا نماييد"b" قسمت  را از(8)لوله شماره 
 كرده و قطعـات زيـر را جـدا        را باز  (10) و   (9) و   (8)هاي   لوله
 :كنيد
 (11) عدد پيچ ۳ •

 رگالتور جلو •
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 جلو رگالتور كردن سوار و پياده ۵۰

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

 ـ نصب ۳
 تمام مدل هاي خودرو . ۱-۳

 . نيدرگالتور جلو را نصب ك
 . را به رگالتور متصل نماييد(8) و (7)هاي  لوله
 . را به رگالتور متصل نماييد(10) و (9)هاي  لوله

 )ز اتصاالت جديد استفاده نماييدا(
 را ببنديد ) سه عدد پيچ  ((11)پيچهاي 

 :يدقطعات ذيل را سفت نماي
 متر.  كيلوگرم ۸/۰ را به ميزان (8) و (9)هاي  لوله •

 متر.  كيلوگرم ۳ را به ميزان (8)و  (7)هاي  لوله •

 متر.  كيلوگرم ۸/۰ را به ميزان (11)هاي  پيچ •

 . متصل نماييد"b" را به قسمت (8)لوله 
متـر  . كيلـوگرم ۳/۳اور   را نصب نموده و با گشت      (5)شير برقي   
 .سفت نماييد

 . را متصل نماييد(6) لوله [1]با استفاده از ابزار 
 . را وصل كنيد(5)شير برقي 
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 ۵۱ عقب رگالتور كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن رگالتور عقب 
 ـ معرفي ابزار ۱

  T-4121 انبر بست بازكن [1]
 
 
 
 
 
 

 ـ پياده كردن ۲
 . خودرو را روي جك قرار دهيد

جعـه   مرا “تخليه فشار مـدار سيسـتم تعليـق        ” به عمليات  :توجه
 .نماييد

 .يد را باز نماي(1) ، لوله [1]با استفاده از ابزار مخصوص 
 . را شل كنيد(2)ر تعليق لوله هاي مدا

 . را باز كنيد(4)لوله 
 . را باز كنيد(5)پيچ هاي 

 .قطعات زير را جدا نماييد
 (2)لوله هاي مدار تعليق  •

 (3)لوله  •

 .شير برقي را قطع كنيد
 .دا نماييدرگالتور عقب را ج

 

  نصب -۳
 )يدياز اتصاالت جديد استفاده نما(يد ي را متصل نما(3)لوله 
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۸/۰ن به ميزا را (3)لوله 
 .)ييداز اتصاالت جديد استفاده نما(يد  را متصل نماي(4)لوله 
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۸/۰ميزان  را به (4)لوله 

 . يديشير برقي را وصل نما
 . را ببنديد(2)هاي مدار تعليق  لوله
 .ييدمتر سفت نما.  كيلوگرم ۳زان  را به مي(2)هاي  لوله
 .ييدمتر سفت نما.  كيلوگرم ۸/۰ را به ميزان (5)هاي  پيچ

 .ييد را متصل نما(1) ، لوله [1]با استفاده از ابزار مخصوص 
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 جلو اكسل مشخصات ۵۲

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 مشخصات اكسل جلو

 
 

 : گشتاور مورد نياز سفت كردن قطعات
متـر روي   .  كيلـوگرم  ۵/۴: ره بااليي گـوي تعليـق        مه (1) •

 . بماليد LOCTITEسب ها چ ندهد

 متر. كيلوگرم۵/۲:  اتصال بين گوي تعليق و بدنه(2) •

 متر.  كيلوگرم ۴:  مهره بااليي ميل رابط (3) •

 متر.  كيلوگرم ۴:  مهر ه پائين ميل رابط(4) •

 متر.  كيلوگرم ۴:  مهره سيبك(5) •

 متر.  كيلوگرم۲۵:  اتصال بين سيبك و سگدست(6) •

 : و سگدســـت اتصـــال بـــين ســـيلندر و تعليـــق   (7) •
 متر.  كيلوگرم ۴/۵

 متر.  كيلوگرم ۳۲:  مهره توپي سر چرخ(8) •

 متر.  كيلوگرم ۹:  مهره هاي چرخ(9) •

 متر.  كيلوگرم ۵/۸:  اتصال جلوي طبق(10) •

 متر.  كيلوگرم ۵/۸:  اتصال عقب طبق(11) •

 متر. كيلوگرم۵/۸:  اتصال بين ميل موج گير و طبق(12) •
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 ۵۳ لوج اكسل مشخصات

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 اطالعات

 فرمان
 تنظيم چرخها

 )قابل تنظيم (

 زاويه كستر
 )غير قابل تنظيم(

 زاويه كمبر
 )غير قابل تنظيم(

 زاويه كينگ پين
 )غير قابل تنظيم(

 ۱۳°۲۰' ۰°۰۰±۳۰' ۳° ميليمتر۳از صفر تا  هيدروليك
 

 .ميباشد“ توات ” بيانگر حالت)-(مقدار منفي 
 .  ميباشد“تواين”بيانگر حالت (+) مقدار مثبت 

 با توجـه بـه جهـت نصـب پايـه نگهدارنـده               زاويه كستر  :توجه
 .واحد پنوماتيكي تعيين ميشود

 .باشد  درجه مي۳هيدروليكي زاويه هاي  در فرمان
R1به سمت عقب خودرو قرار دارد . 
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  در جلوي خودروپايين طبق سواركردن و پياده ۵۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 لوي خودرو جدر ينيپا طبق پياده و سواركردن
 ـ  معرفي ابزار۱

  T-6323 ابزار مخصوص خارج كردن سيبك [1]
  T-1892رج كردن سيبك  ابزار مخصوص خا[2]

 

 ـ پياده كردن۲
 . خودرو را بلند كنيد بطوريكه چرخهاي جلوي آن آزاد باشند

 .ييدچرخ را باز نما
ه عمليـات  بـ (قرار دهيد   "LOW"اهرم تنظيم ارتفاع را در حالت       

 .)مربوطه مراجعه نماييد
يد و تا هر مقداري كه ممكـن اسـت      ي سگدست را بلند نما    :توجه

گالتور پيچ تنظيم ر  . يديسيلندرهاي تعليق خارج نما   روغن را از    
 .فشار را يك دور باز كنيد

 
 . را جدا نماييد(1)، سيبك [1]با استفاده از ابزار مخصوص 
 را از ميل موج     (2) ميل رابط    [2]با استفاده از ابزار مخصوص      

 .گير جدا نماييد
متر ميلي۵ را توسط آچار آلن (1) در صورت نياز سيبك      :توجه

 . بنديدب
 را در محــل خــود بســته تــا از (4) و (3) مهــره هــاي :توجــه
 .هاي مربوطه محافظت نمايند رزوه

 
 

 :قطعات زير را باز نماييد
 (5)دو مهره نگهدارنده انتهاي طبق جلو  •

 (6)پوسته بلبرينگ ميل موج گير  •
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 ۵۵  در جلوي خودرو پايين طبق سواركردن و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 : زير را باز نماييدقطعات

 (7)پيچ نگهدارنده طبق جلو  •

 طبق جلو •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  نصب -۳

ــد  :توجــه ــام نصــب از مهــره هــاي جدي  NYLSTOP در هنگ
 .استفاده نماييد

 .اي عقب و جلوي آن درگير نماييدطبق را داخل نگهدارنده ه
 :قطعات زير را نصب نماييد

 (7)پيچ  •

 NYLSTOP (8)مهره  •

 (6)پوسته بلبرينگ  •

 (9)پيچ هاي  •

 NYLSTOP (5)مهره هاي  •

 .، ببنديد  كردن آنها را بدون سفت(8) و (5)هاي  مهره
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 خودرو جلوي در پايين طبق سواركردن و پياده ۵۶

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبـق  "a" قبل از سفت كـردن ، توجـه كنيـد كـه قسـمت        :توجه
 از فريم اكسل جلو قـرار داشـته         "b"متر زير سطح    ميلي۸تقريباً  
 .باشد
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۵/۸ن  را به ميزا(7)پيچ 
 .ييدمتر سفت نما.  كيلوگرم ۵/۸ را به ميزان (9)هاي  پيچ

 
 
 
 
 
 

 . را به طبق متصل نماييد(1)سيبك 
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۵/۴   را به ميزان(4)مهره 

 . را به ميل موج گير متصل نماييد(2)ميل رابط 
 .متر سفت نماييد ميلي۵آچار آلن  را با (1) سيبك :توجه

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۴زان  را به مي(3)مهره 
 .چرخ را ببنديد

 . قرار دهيد"HIGH"تنظيم ارتفاع را در حالت اهرم 
 .ئين آورده و روي زمين قرار دهيدخودرو را پا
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 ۵۷  تعليقسيلندر پايه كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن پايه سيلندر تعليق 
  ابزار مخصوص -۱

 T [1]-6310ابزار مخصوص قفل كننده توپي 
  T [2]-6323ابزار مخصوص خارج كردن سيبك 
  T [3]-1892ابزار مخصوص خارج كردن سيبك 

 
 
 
 
 
 
 ن پياده كرد-۲

 . كرده و در همان حالت نگه داريدجلوي خودرو را بلند
“ تخليه فشار مدار سيستم تعليق    ” به عمليات مربوطه به      :توجه

 .مراجعه نماييد
 .اهرم ترمز دستي را بخوابانيد

 .چرخ را باز كنيد
 .سائيدگي لنت ترمز را جدا نماييدسيم هشدار 

 :قطعات زير را جدا نماييد
 (2)اشپيل  •

 (11)مهره قفل كن  •

ــزار مخصــوص    ــوپي از اب ــوگيري از چــرخش ت ــراي جل  [1]ب
 .ييداستفاده نما

 .مهره سرپلوس را باز كنيد
 :هاي زير را جدا نماييد قسمت

 را  (3)، سيبك بازوي تعليـق      [2]با استفاده از ابزار مخصوص      
 .جدا نماييد

 را جـدا    (4)، سـيبك فرمـان      [3]با استفاده از ابزار مخصـوص       
 .اييدنم
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  تعليقسيلندر پايه كردن سوار و پياده ۵۸

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 . خارج كنيد(6) را از پايه نگهدارنده (5)هاي  پيچ

 . را به يك سمت بكشيد(6)نگهدارنده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، قطعـات زيـر را جـدا        ABSدر خودروهاي مجهز بـه سيسـتم        
 :كنيد
 (7)پيچ هاي  •

 (10)صفحه محافظ حرارتي  •

 (8)راهنماي كابل  •

 . را به يك سمت بكشيد(9)سنسور 
 
 
 
 
 

 . كابل ترمز دستي را از كاليپر جدا كنيد
 :ييدقطعات زير را جدا نما

 لنت هاي ترمز •

 (11)دو عدد پيچ نگهدارنده  •

 كاليپر ترمز •

 .كاليپر را آويزان كنيد

 .ديسك ترمز را بيرون آوريد
 .پلوس را از توپي جدا كنيد
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 ۵۹ تعليق سيلندر پايه كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 . را باز كنيد(13)پيچ نگهدارنده سيلندر تعليق 

اخ پايـه سـيلندر تعليـق     را داخل سور (12)ر  مت ميلي۸آچار آلن   
 .قرار دهيد

آن را 
4

 .د تا پايه سيلندر را باز نماييد دور بچرخاني1

 .پايه سيلندر را جدا نماييد
 
 
 
 
 
 

  نصب-۴
 .اخ پايه سيلندر تعليق قرار دهيد را داخل سور(12)آچار آلن 

 آن را
4

 .ييدرخانيد تا پايه را باز نما دور بچ1

 
 

 
 سيلندر تعليق را در موقعيت صحيحي نسبت به پايه آن           :توجه

  .قرار دهيد
 داخـل شـيار پايـه    (14)با قرار گرفتن خار روي سيلندر تعليق     

 موقعيت صحيح جاي گيري سيلندر درون پايه تعيين مي          (15)
 .شود
 .باشد به عنوان نگهدارنده سيلندر تعليق مي(16)لبه 
يـد  متر سـفت نماي   .  كيلوگرم   ۵/۵ميزان   را بسته و به      (13)پيچ  

 ).ييد جديد استفاده نماNYLSTOPاز يك مهره (
 .پلوس را داخل توپي قرار دهيد

 :قطعات زير را نصب نماييد
متر سفت .  كيلوگرم ۵/۴آن را به ميزان  ((3)سيبك طبق  •

 ). استفاده كنيدNYLSTOPيد و از مهره ينما
 متـر . كيلـوگرم   ۵/۴ن را بـه ميـزان       آ ((4)رمـان   سيبك ف  •

ــد  ســفت نماي ــره جدي ــد و از مه  اســتفاده NYLSTOPي
 ).كنيد
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 تعليق سيلندر پايه كردن سوار و پياده ۶۰

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 : يدقطعات زير را نصب نماي

 ديسك ترمز •

 كاليپر ترمز •

ــز   • ــاليپر ترم ــزان  (11)دو عــدد ك ــه مي ــا را ب  ۵/۱۰ ، آنه
 .متر سفت كنيد. كيلوگرم 

 هاي ترمز لنت •

 
 
 
 
 

، قطعـات زيـر را نصـب     ABSيستم  در خودروهاي مجهز به س    
 :نماييد
 (10)صفحه محافظ حرارتي  •

 (9)سنسور چرخ  •

 (8)راهنماي كابل  •

 (7)پيچ هاي  •

 
 
 
 
 

 :قطعات زير را نصب نماييد
 (6)پايه نگهدارنده  •

 (5)هاي  پيچ •

 .ائيدگي لنت ترمز را متصل نماييدسيم هشدار دهنده س
 . دستي را به كاليپر متصل نماييدكابل ترمز
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 ۶۱ تعليق سيلندر پايه كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 .  استفاده كنيد[1]براي جلوگيري از چرخش توپي از ابزار 

 .متر سفت نماييد. كيلوگرم ۳۲زان مهره سرپلوس را به مي

 (1)مهره قفل كن  •

 (2)اشپيل  •

 چرخ •

 . قرار دهيد"HIGH"اهرم كنترل ارتفاع را در حالت 
 .چ تنظيم رگالتور فشار را ببنديدپي

 .دهيدئين آورده و روي زمين قرار خودرو را پا
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 سگدست سيبك كردن سوار و پياده ۶۲

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 پياده و سوار كردن سيبك سگدست 
 ـ ابزار مخصوص ۱

  7- 7103 ابزار مخصوص پايه سيبك [1]
 )T - 9010از جعبه ابزار      (
  T - 6323 ابزار مخصوص براي خارج كردن سيبك [2]
 T – 6310 ابزار مخصوص قفل كننده توپي [3]

 
 
 
 
 
 

 (DYNAPACT FACOM) آچار ضربه اي [4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پياده كردن  -۲

خودرو را جك زده و باال ببريد به طوريكـه چرخهـاي جلـو از               
 .و آن را در همان حالت نگه داريدزمين بلند شوند 

“ تخليه فشار مدار سيستم تعليـق     ” به عمليات مربوط به      :توجه
 .مراجعه نماييد

 . چرخ را باز كنيد
 . را شل كنيد(1)مهره 
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 ۶۳ سگدست سيبك كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
  .، سيبك را جدا نماييد[2]ص با استفاده از ابزار مخصو

، پلوس را از گيـربكس خـارج         در طي انجام اين عمليات       :توجه
 .نكنيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 . را جدا كنيد(2)با استفاده از پيچ گوشتي، صفحه محافظ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  را نصب كنيد[1] ابزار مخصوص (1)توسط مهره 
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 سگدست سيبك كردن سوار و پياده ۶۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 .  را نصب كنيد[4]ابزار مخصوص 
 . يدسيبك را جدا كن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نصب-۳
 .ست سفت نماييدسيبك را با د
 . را نصب كنيد[1] ، ابزار (1)توسط مهره 

 دقت كنيد كه در هنگام نصـب السـتيك محـافظ، سـيبك              :توجه
 .آسيب نبيند

 
 
 
 
 
 

 . را نصب كنيد[3]ابزار 
 .له، از چرخش سگدست جلوگيري كنيدبا استفاده از يك مي
 .نماييدمتر سفت . لوگرم  كي۲۵سيبك را به ميزان 
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 ۶۵ سگدست سيبك كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
  "a"سيبـك را در محــل مخصـوص خـود در شيـارهـاي 

 .سگدست قفل كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . جديدي  را روي سيبك نصب نماييد(2)صفحه محافظ 
صفحه محـافظ را در شـكاف روي سـيبك و درون شـيارهاي              

 .نيدسگدست قفل ك
 
 
 
 
 
 
 
 

متـر  .  كيلـوگرم  ۵/۴ميـزان   را به NYLSTOP (1)مهره جديد 
 .سفت نماييد

 . قرار دهيد "HIGH" اهرم تنظيم را در حالت
 . پيچ تنظيم رگالتور  فشار را ببنديد

 . خودرو را پائين آورده و روي زمين قرار دهيد
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 جلو اكسل كردن سوار و پياده ۶۶

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 پياده و سوار كردن اكسل جلو
 ـ معرفي ابزار ۱

  T - 7504 انبر براي جدا كردن بستهاي پالستيكي [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ پياده كردن ۲
خودرو را توسط جك بلند كرده بطوريكه چرخهـاي آن كـامالً            

 .يداز زمين جدا شود و آن را در همان حالت نگه دار
 .چرخهاي جلو خودرو را باز كنيد

ه عمليـات   بـ (يـد   يفشار مـدار سيسـتم هيـدروليك را تخليـه نما          
 ).مربوطه مراجعه نماييد

 :ات زير را از روي اكسل باز كنيدقطع
 (1)هرم تعويض دنده ا •

 (2)سيستم فرمان  •

 . را برداريد"a"واشرهاي تنظيم در محل 
 

 : قطعات زير را باز كنيد
 (3)پيچ  •

 (4)دو عدد پيچ  •
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 ۶۷ جلو لاكس كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 . را از هر دو طرف باز نماييد(6) و (5)مهره هاي 

 . را باز نماييد(7)مهره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :قطعات زير را باز نماييد
 (8)هاي  پيچ •

 جـدا    را (9)، بست پالستيكي    [1] مخصوص   توسط ابزار  •
 .كنيد

 . جدا نماييد"b"ها و دسته سيمها را از قسمت  لوله •

 (11)تسمه مكانيزم تنظيم ارتفاع دستي  •

 (12)دو عدد پيچ  •

سه عدد لوله مرتبط به تنظيم كننده ارتفاع را بـاز نمـوده     •
 .و آنها را مسدود كنيد

 
 

 :قطعات زير را باز نماييد
 (14) عدد پيچ سه •

 را  (16) ، بسـت پالسـتيكي       [1]توسط ابزار مخصـوص      •
 .ييدجدا نما

هـا را     وده و سـر لولـه      را از پايـه آنهـا جـدا نمـ          (13)لوله هاي   
 .مسدود كنيد

هـا را مسـدود       را جدا نموده و سر لوله      (17) و   (15)لوله هاي   
 . كنيد

 .ز دستي را از كاليپر جدا نماييدكابلهاي ترم
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 جلو اكسل كردن سوار و پياده ۶۸

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 :يدر را از روي اكسل جدا نمايطعات زيق

 ABSدسته سيم الكتريكي سيستم  •

 دسته سيم مربـوط بـه المـپ هشـدار دهنـده سـائيدگي              •
 لنت ترمز

 (18)لوله هاي ترمز  •

 : زير را از روي اكسل جدا نماييدقطعات
 (20)اتصال  •

 (19)شير اطمينان  •

 . ترمز را از جلوي اكسل جدا كنيدلوله
 . يدسيبك سمت چپ فرمان را جدا كن

 . فرمان را به طور كامل به سمت چپ بچرخانيد
 .يدعدد پيچ نگهدارنده آن را باز نماياكسل را نگهداشته و شش 

 . اكسل را به آرامي پائين بياوريد
 .ييدها را جدا نما ها و دسته سيم لوله

 .كننده ارتفاع جلو را باز نماييدلوله برگشتي تنظيم 
 . كابلهاي ترمز دستي را باز كنيد

 . اكسل را بطور كامل پايين بياوريد
 

   نصب-۳
 را درون رينگهـاي     اكسل را بلند نموده و كابلهاي ترمز دسـتي        

 .اكسل جا بزنيد
 و بـاالي    ABS كابلهاي ترمز دستي را از باالي سيستم         :توجه

 . دسته سيم المپ هشدار دهنده سائيدگي لنت ترمز عبور دهيد
 . ا متصل كنيدلوله برگشت تنظيم كننده ارتفاع ر

اكسل را بلند نموده و سيبكهاي پائين و ميل رابطهاي ميل موج            
 . را به واحد  تعليق متصل نماييدگير

كـي در   هـاي الكتري    ها و دسته سيم     بررسي كنيد كه لوله    :توجه
 .محل خود قرار داشته باشند

 .م كننده ارتفاع را متصل نماييدهاي سيستم تنظي لوله
 .ده نماييدفااز اتصاالت جديد است

ــزان      ــه مي ــته و ب ــل را بس ــده اكس ــيچ نگهدارن ــدد پ ــش ع  ش
 . متر آنها را سفت كنيد. كيلوگرم ۱۲
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 ۶۹ جلو اكسل كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
متـر  .  كيلـوگرم    ۸/۰ن  هاي سيستم تنظيم كننده را به ميـزا        لوله

 .سفت نماييد
 قرار داده و مسـير عبـور دسـته          د را در محل خو    (8)پيچ هاي   

 .  كنترل كنيد را(LAMBDA)سيم الكتريكي سنسور المبدا 
 :قطعات زير را نصب نماييد

 (9)بست پالستيكي  •

 (12) عدد پيچ ۲ •

 (11)تسمه مكانيزم تنظيم ارتفاع دستي  •

 .يد را نصب نماي"b"هاي قسمت  ها و دسته سيم لوله
 
 

 :قطعات زير را نصب نماييد
 . را به پايه آنها متصل نماييد(13)لوله هاي  •

لـه زيـر بدنـه متصـل      لو را بـه (17) و  (15)لولـه هـاي    •
 .نماييد

 :قطعات زير را نصب كنيد

 (14)سه عدد پيچ  •

 (16)بست پالستيكي  •

 
 
 
 

 :قطعات زير را نصب نماييد
 "a"واشرهاي تنظيم كننده فرمان در قسمت  •

ر آنهـا را  متـ .  كيلـوگرم  ۷به ميـزان   ((2)هاي فرمان    پيچ •
 ).سفت كنيد

متـر   .  كيلـوگرم  ۷۵/۲به ميـزان     ((1)اهرم تعويض دنده     •
 ).آنرا سفت كنيد

 پوسته •
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 جلو اكسل كردن سوار و پياده ۷۰

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 :قطعات زير را نصب نماييد

هاي الكتريكي مربوط بـه المـپ هشـداردهنده           دسته سيم  •
 سائيدگي لنت ترمز

 (18)لوله هاي ترمز  •

 (20)اتصال  •

  (19)شير اطمينان •

 
 
 
 
 

 :ير را نصب نماييدقطعات ز
 (4)دو عدد پيچ  •

 ).فت كنيدمتر آنرا س.  كيلوگرم ۵به ميزان  ((3)پيچ  •

 .مز را به جلوي اكسل متصل نماييدلوله تر •
 .ز مهره هاي جديد استفاده نماييد پس از هر دمونتاژ، ا:توجه

  
 
 
 

 : قطعات زير را ببنديد
متر آنها را سفت    .  كيلوگرم   ۵/۴به ميزان    ((6)هاي   مهره •

 ).ييدنما
متـر آنهـا را سـفت       .  كيلوگرم   ۴به ميزان    ((5)هاي   مهره •

 ).نماييد

 ).متر آنرا سفت كنيد.  كيلوگرم ۵/۳به ميزان  ((7)مهره  •

ه عمليـات مربوطــه  بـ (يـد  يكابلهـاي ترمـز دسـتي را تنظــيم نما   
 ).مراجعه نماييد

 ).به عمليات مربوطه مراجعه كنيد (يديترمزها را هواگيري نما
 .ها را ببنديد چرخ

 .ئين آورده و روي زمين قرار دهيدخودرو را پا
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۹زان ه ميهاي چرخ را ب پيچ
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 ۷۱ عقب اكسل مشخصات

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 مشخصات اكسل عقب
 

 
 

 :تاور مورد نياز سفت كردن قطعاتگش
 متر.  كيلوگرم ۵/۹: مهره هاي ميل موج گير •

 متر.  كيلوگرم ۸/۲: مهره بين ضربه گير عقب و بدنه •

 متر. كيلوگرم۱۱: اتصال عقبي بين فريم اكسل و بدنه •

 متر.  كيلوگرم ۸: صال جلويي بين فريم اكسل و بدنهات •

 (4)هاي اتصـاالت      از به كار بردن گريس بر روي رزوه        :توجه
 .، اجتناب نماييد(3)و 
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 عقب اكسل مشخصات ۷۲

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 

 
 

 : گشتاور مورد نياز سفت كردن قطعات
 متر. كيلوگرم۱۳: بين بازوي تعليق  عقب و اكسلاتصال  •

 متر.  كيلوگرم۲۸: مهره توپي چرخ •

 متر.  كيلوگرم۹: پيچ هاي چرخ •

 متر.  كيلوگرم۸: اتصال جلويي بين فريم اكسل و بدنه •
 

 )غيرقابل تنظيم(زاويه كمبر  )غيرقابل تنظيم( تنظيمات چرخ (*)

 متر  ميلي۱~۶
 ۰°۵۰' تا ۱۰°۰'

'۲۰±'۱۵°۱- 

 

 .باشد مي“ توات” بيانگر (-) مقدار منفي (*)
 .باشد مي“ تواين”گر بيان) -(مقدار مثبت 
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 ۷۳  كردن بازوي تعليق عقبسوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن بازوي تعليق عقب
 ـ پياده كردن ۱

خودرو را توسط جك بلند كرده بطوريكـه چرخهـاي عقـب آن             
 .و آن را در همان حالت نگه داريدكامالً از زمين بلند شود 

“ تخليه فشار مدار سيستم تعليـق     ” به عملكرد مربوط به      :توجه
 .مراجعه نماييد

 . كنيدچرخ را باز
 ).ماييدبه عمليات مربوطه مراجعه ن(سيلندر تعليق را جدا كنيد 

 
 
 
 
  ABSدر خودروهاي داراي سيستم . ۱-۱

 :قطعات زير را باز نماييد
 (1)سه عدد پيچ  •

 (2)محافظ حرارتي  •

 :قطعات زير را جدا نماييد

 (5)پيچ  •

 ABS (3)سنسور  •

 (6)سپر محافظ حرارتي  •

 
 
 
 ها در انواع خودرو. ۲-۱

 . را باز كنيد(4)لوله تغذيه 
 .مز را مسدود نماييدسر لوله و كاليپر تر

 . جدا نماييد(8) و (7)لوله هاي ترمز را از ناحيه 
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  كردن بازوي تعليق عقبسوار و پياده ۷۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 . جدا نماييد(10) و (9)لوله هاي ترمز را از ناحيه 

 .يگر را موازي با زمين قرار دهيد بازوي تعليق سمت د:توجه
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دقطعات زير را باز كني
 ير ميل موج گ(14)دو عدد پيچ  •

 (11)مهره  •

 اهرم كنيد تـا     ، يك تكه چوب را بين بدنه و ميل موج گير          :توجه
 .يديبتوانيد آن را از بازوي تعليق جدا نما

 . را جدا نموده و تميز نماييد(13)پايه 
 :ييدقطعات زير را جدا نما

 (12)پيچ  •

 بازوي تعليق •

  نصب -۲
 .  گريس بماليد(12)بر روي سر تا سر پيچ 

 . بازوي تعليق را درون فريم اكسل قرار دهيد
  .نماييد را نصب (12)پيچ 

از مهره  (نماييدمتر سفت .  كيلوگرم ۱۳ را به ميزان   (11)مهره  
 ).  استفاده كنيدNYLSTOPجديد 
  .نماييد را نصب (13)پايه 

قطعه چوبي را كه بين بدنه و ميل موج گيـر قـرار داده بوديـد،                 
 . ارج كنيدخ

متـر سـفت   .  كيلـوگرم   ۵/۹ را بسته به ميزان      (14)دو عدد پيچ    
  .نماييد
 بازوي تعليق سمت ديگر را پائين آورده و در موقعيـت            :توجه

 .اصلي خود قرار دهيد
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 ۷۵ عقب تعليق بازوي كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 . متصل نماييد(10) و (9)هاي ترمز را به قسمت هاي  لوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يدتصل نماي م(8) و (7)هاي ترمز را در قسمتهاي  لوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ABS داراي سيستم در خودروهاي. ۱-۲
 : قطعات زير را نصب كنيد

 (6)محافظ حرارتي  •

 ABS (3)سنسور  •

 (5)پيچ  •
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 عقب تعليق بازوي كردن سوار و هپياد ۷۶

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 : قطعات زير را نصب كنيد

 (2)حرارتي  محافظ •

 (1)سه عدد پيچ  •

 در انواع خودروها . ۲-۲
  .نماييد را نصب (4)لوله تغذيه 

  .نماييدسيلندر تعليق را نصب 
 . پيچ تنظيم رگالتور فشار را ببنديد

 "NORMAL DRIVING"در حالت كننده انواع ارتفاع را تنظيم

 .قرار دهيد
 .نماييدموتور را روشن 

 .نشتي مدار را كنترل كنيد
 .ييدها را هواگيري نما ترمز

 . چرخ را ببنديد
 .قرار دهيدخودرو را پائين آورده و روي زمين 
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 ۷۷ عقب اكسل كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 دن اكسل عقبپياده و سوار كر
 ـ معرفي ابزار۱

  T - 7504 انبر براي جدا كردن بستهاي پالستيكي [1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ پياده كردن ۲
خودرو را توسط جك بلند نموده بطوريكه چرخهـاي عقـب آن            

 . آزاد بوده و آن را در همين حالت نگه داريد
 . چرخهاي عقب را باز كنيد

 . كنيدفشار مدار سيستم هيدروليك را تخليه 
 . الستيك زاپاس را بيرون آوريد

 : قطعات زير را جدا كنيد
 (2)ميله  •

 (1)منبع اگزوز عقبي همراه با لوله مياني آن  •

 (3)مكانيزم تنظيم كننده ارتفاع  •
 

 (5). يدرا جدا نماي ABSسنسور 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 عقب اكسل كردن سوار و پياده ۷۸

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 .  را جدا نموده و آن را  مسدود كنيد(6)لوله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ا جدا نموده و آنها را مسدود كنيد ر(8) و (7)هاي  لوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .د را جدا نموده و آنرا مسدود كني(9)لوله 
 .ا از باك و زير بدنه جدا نماييدها ر لوله

 .اكسل را نگهداريد
 يك چوب به صـورت عرضـي در قسـمت عقـب اكسـل               :توجه

 . نگهداريد"a" مقابل نقطه
 . چهار عدد پيچ نگهدارنده اكسل را باز كنيد

 . اكسل را به آرامي پائين بياوريد
 . ي باك از اكسل ، اكسل را به عقب بكشيديبراي جدا كردن گلو
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 ۷۹ عقب اكسل كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 
 . جدا نماييد"b"ها را در قسمت  ها و لوله دسته سيم

 .ز لوله هاي زير بدنه جدا نماييد را ا(10)هاي  لوله
 .اكسل را جدا نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 

  نصب-۳
 . اكسل را بلند كنيد

 . متصل نماييد"b" و دسته سيمها را در قسمت ها لوله
 . بدنه متصل نماييد را به لوله هاي زير(10)لوله هاي 
 . متصل نماييد"c" را به قسمت (8) و (6)لوله هاي 

 .نه و گلويي باك بنزين قرار دهيداكسل را بين بد
 ).از اتصاالت جديد استفاده نماييد(يد  را متصل نماي(9)لوله 

 
 
 
 
 :  زير را نصب كنيدطعاتق

 اكسل •

متـر  . كيلـوگرم   ۸آنهـا را بـه ميـزان         ((11)دو عدد پـيچ      •
 .)سفت كنيد

متـر  . كيلـوگرم ۱۱ بـه ميـزان      آنهـا را   ((12)دو عدد پيچ     •
 .)سفت كنيد

 .متر سفت كنيد.  كيلوگرم ۸/۰ را به ميزان (9)لوله  •
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 عقب اكسل كردن سوار و پياده ۸۰

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 ).اييداز اتصاالت جديد استفاده نم(يد ي را نصب نما(6)لوله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه ــاي  لول ــد (8) و (7)ه ــد اســتفاده  ( را ببندي از اتصــاالت جدي
 ).ييدنما
متر سفت  .  كيلوگرم   ۸/۰ميزان   را به    (8) و   (7) و   (6)هاي    لوله

 .نماييد
 .ك بنزين و زير بدنه متصل نماييدها را مجدداً به با لوله

 . را متصل نماييدABSسنسور 
 
 
 
 
 

 :ب نماييدقطعات زير را نص
 (3) نيزم تنظيم كننده ارتفاعمكا •

 (1) منبع اگزوز عقب و لوله مياني آن •

 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۸/۲ن  را به ميزا(2)ميله  •

 الستيك زاپاس •

 ).ييدبه عمليات مربوط مراجعه نما(ترمزها را هواگيري كنيد 
 . ا را ببنديده چرخ

 .خودرو را پايين آورده و روي زمين قرار دهيد
 .متر سفت نماييد.  كيلوگرم ۹زان ها را به ميهاي چرخ پيچ
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 ۸۱  عقبگير ضربه كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 پياده و سوار كردن ضربه گير عقب 
 ـ معرفي ابزار ۱

 T.E-9042 ابزار عالمت گذاري [1]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T.F-9042ا  ابزار جهت نم[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T-9010 جعبه ابزار  از T.A-9028  ابزار[3]
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  عقبگير ضربه كردن سوار و پياده ۸۲

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
 .T.G-9042 ابزار [4]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .T-9010ابزار   از جعبهT.C-9028بزار  ا[5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .T-9010ابزار   از جعبهT.B-9028 ابزار [6]
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 ۸۳ عقب گير ضربه كردن سوار و پياده

تعليق/ راهنماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا  

 

 ـ پياده كردن ۲
 ضربه گير عقب را جـدا   [6] و   [5] ، [3]بوسيله ابزار مخصوص    

 .نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ سوار كردن ۳
 .  قرار دهيد(3) را روي پايه [1]ابزار مخصوص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بـا مركـز     [1] را بچرخانيد تا لبه خط كش        [1] مخصوص   ابزار
 .راستا شود  هم"a" سوراخ

 . عالمت گذاري كنيد(3) روي پايه (2)توسط سنبه 
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 عقب گير ضربه كردن سوار و پياده ۸۴

 تعليق/ ماي تعميرات سيستم هيدروليك زانتيا راهن 

 
تـر     مشـخص  [2]عالمت صفر درجه كه روي ابزار مخصـوص         

خصوص روي پايه ضربه گيـر      است بمنظور قرار دادن ابزار م     
 .باشد مي

 ۳۰ درجـه يـا      ۱۸رجـه،   مجموعه را توسـط عالمتهـاي صـفر د        
نقطـه عالمـت    درجه چرخانده و اين نقطـه را در خـالف جهـت             

 .گذاري شده قرار دهيد
 
 
 
 
 

 .رينگ پايه ضربه گير را بچرخانيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را زير   [4] و ابزار مخصوص     [2] را روي    [3]ابزار مخصوص   
 . قرار دهيد(3)پايه 

 . مجموعه را بهم متصل نماييد[6]توسط ابزار 
 كامـل در     كـه ضـربه گيـر بطـور        نماييـد هره را آنقدر سـفت      م

 .موقعيت صحيح قرار گيرد
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