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اکسل و پلوس/ سراتو

پیشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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اکسل و پلوس/ سراتو

استاندارد تعمیرات

مقدارد استاندارد اينچ ) میلیمتر(موارد
0.05L-0.00(0.0019L-0.00(لقي انتهاي بلبرینگ عقبي شفت ورودي

70kgf( )0.05T-0.00(0.0019T-0.00در نیروي ( لقي انتهاي بلبرینگ شفت خروجي
0.05L-0.00(0.0019L-0.00(لقي انتهاي بلبرینگ جلویي شفت ورودي

70kgf()0.20T-0.15T(0.0078T-0.0059Tدر نیروي(  لقي انتهاي بلبرینگ دیفرانسیل

0.1L MAX(0.004L.(پس زني )بکلش( پینیون دیفرانسیل

تذکر:
T: سفت شدن لقي انتها را در جهت منفي )-( نشان مي دهد.
L: شل شدن لقي انتها را در جهت مثبت )+( نشان مي دهد.

گشتاورهاي سفت کردن

�-Nmkgf.mlbمقدار استاندارد
14.5 ~ 2.019.5 ~ 19.62.7 ~ 26.5پیچ مجموعه تعویض دنده

43.4 ~ 6.057.8 ~ 58.88.0 ~ 78.5درپوش شلنگ روغن
43.4 ~ 6.057.8 ~ 58.88.0 ~ 78.5درپوش روغندان
Poppet ball34.3 ~ 29.43.5 ~ 3.025.3 ~ 21.7

31.1 ~ 4.339.8 ~ 42.25.5 ~ 53.9اتصال پوسته کالچ به پوسته گیربکس
2.17 ~ 0.33.62 ~ 2.90.5 ~ 4.9دنده کیلومتر شمار
31.1 ~ 4.339.8 ~ 42.25.5 ~ 53.9پیچ هرزگرد عقب

backup 28.9 ~ 4.043.4 ~ 39.26.0 ~ 58.8سوئیچ المپ
10.8 ~ 1.515.9 ~ 14.72.2 ~ 21.6پیچ براکت کابل تعویض دنده
10.8 ~ 1.515.9 ~ 14.72.2 ~ 21.6پیچ مجموعه اهرم دنده عقب

10.8 ~ 1.515.9 ~ 14.72.2 ~ 21.6نگهدارنده یاتاقان شفت ورودي
94.0 ~ 13.0101.3 ~ 127.514.0 ~ 137.3پیچ آب بند دنده محرک دیفرانسیل

39.8 ~ 5.543.4 ~ 53.96.0 ~ 58.8پیچ مفصل دو شاخه کالچ
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اکسل و پلوس/ سراتو

رينگ فلزي و فاصله دهنده براي تنظیمات

شماره فنیضخامت [)in.)mm] نام قطعه

فاصله دهنده )براي تنظیم لقي انتهاي 
بلبرینگ دیفرانسیل(

)0.71( 0.028023071-43331
)0.74( 0.029023074-43331
)0.77( 0.030323077-43331
)0.80( 0.031523080-43331
)0.83( 0.032723083-43331
)0.86( 0.033923086-43331
)0.89( 0.035023089-43331
)0.93( 0.036623092-43331
)0.95( 0.037423095-43331
)0.98( 0.038623098-43331
)1.01( 0.039823101-43331
)1.04( 0.040923104-43331
)1.07( 0.042123107-43331
)1.10( 0.043323110-43331
)1.13( 0.044523113-43331
)1.16( 0.045723116-43331
)1.19( 0.046923119-43331
)1.22( 0.048023122-43331
)1.25( 0.049223125-43331
)1.28( 0.050423128-43331

فاصله دهنده )براي تنظیم پس زني 
پینیون دیفرانسیل(

)0.12-0.17( 0.0047-0.006723016-45835
)0.08-0.13(  0.0031-0.005123012-45835
)0.04-0.09(  0.0016-0.003523008-45835
45 )0-0.05( 0.0000-0.002023004-835
)0.04-0.01( 0.0016-0.000423000-45835
)0.08-0.03( 0.0031-0.001223096-45835
)0.12-0.07( 0.0047-0.002823092-45835
)0.16-0.11( 0.0063-0.004323088-45835
)0.20-0.15( 0.0079-0.005923084-45835
)0.24-0.19( 0.0094-0.007523080-45835
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اکسل و پلوس/ سراتو

شماره فنیضخامت [)in.)mm] نام قطعه

فاصله دهنده )براي تنظیم لقي انتهاي 
یاتاقان شفت خروجي(

)0.52( 0.020532052-43203
)0.55( 0.021732055-43203
)0.58( 0.022832058-43203
)0.61( 0.024032061-43203
)0.64( 0.025232064-43203
)0.67( 0.026432067-43203
)0.70( 0.027632070-43203
)0.73( 0.028732073-43203
)0.76( 0.029932076-43203
)0.79( 0.031132079-43203
)0.82( 0.032332082-43203
)0.85( 0.033532085-43203
)0.88( 0.034632088-43203
)0.91( 0.035832091-43203
)0.94( 0.037032094-43203
)0.97( 0.038232097-43203
)1.00( 0.039432100-43203
)1.03( 0.040632103-43203
)1.06( 0.041732106-43203
)1.09( 0.042932109-43203

رینگ فلزي ) براي تنظیم لقي انتهاي 
یاتاقان عقبي شفت ورودي(

)1.88( 0.074032188-43279
)1.92( 0.075632192-43279
)1.96( 0.077232196-43279
)1.96( 0.078732200-43279
)2.04( 0.080332204-43279
)2.08( 0.081932208-43279
)2.12( 0.083532212-43278

رینگ فلزي ) براي تنظیم لقي انتهاي 
43224-0.096523450 )2.45(یاتاقان جلویي شفت ورودي(
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اکسل و پلوس/ سراتو

روغن ها

مقدارروغن مجازپارامترها
-SAE 75W/85 API GL4- TGOروغن گیربکس

7)MS14-517( 
1.8L )0.48 U.S.gal.. 1.90 U.S. qt.. 1.58 
lmp qt.( 

به مقدار نیاز MS38-721هواگیر 
به مقدار نیاز MS721-40 or MS721-38پوسته گیربکس

به مقدار نیاز )Grease )CASMOLY L9508سطح دوشاخه کالچ و بلبرینگ کالچ
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اکسل و پلوس/ سراتو

ابزارهاي مخصوص تعمیرات

کاربردشکلابزار ) شماره و نام (

09431-26100
نصب کننده کاسه نمد

نصب کاسه نمد هوزینگ و پوسته 
)09231-H1100 دیفرانسیل )کاربرد با

09431-26200
نصب کننده قاب خارجي یاتاقان

نصب قاب خارجي یاتاقان هوزینگ، شفت 
)09231-H1100 خروجي ) کاربرد با

09431-26300
نصب کننده قاب خارجي یاتاقان

نصب قاب خارجي هوزینگ و پوسته 
)09231-H1100 دیفرانسیل )کاربرد با

09431-26400
نصب کننده قاب خارجي یاتاقان

نصب قاب خارجي هوزینگ، شفت خروجي 
)09231-H1100 کاربرد با(

09431-26500
نصب کننده کاسه نمد

نصب کاسه نمد داخلي هوزینگ 
)09231-H1100 کاربرد با(

09453-23400
نصب یاتاقان غلتکي مخروطي دیفرانسیلنصب کننده یاتاقان غلتکي مخروطي

09231-H1100
نصب کاسه نمد، قاب خارجيدستگیره ) هندل(
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اکسل و پلوس/ سراتو

قطعات )1(

1-مجموعه تعویض دنده
2- قاب عقبي

3- پوسته گیربکس
4- میل ماهک دنده عقب، دنده 6 و دنده 5

rug -5 تعویض دنده عقب
6- میل ماهک دنده 1 و 2
7- میل ماهک دنده 3 و 4

8- ماهک دنده 3 و 4
9- ماهک دنده 1 و 2

10- مجموعه شفت ورودي

11- ریس عقب خارجي شفت خروجي
12- مجموعه شفت خروجي

13- ریس جلویي خارجي شفت خروجي
14- راهنماي روغن شفت خروجي

15- راهنماي روغن
16- مجموعه دیفرانسیل

17- پوسته کالچ
18- کاسه نمد دیفرانسیل

19- ریس عقبي خارجي دیفرانسیل
20- ریس جلویي خارجي دیفرانسیل
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اکسل و پلوس/ سراتو

قطعات )2(

1- پیچ مسدود کننده ) سمت چپ(
2- بلبرینگ ) ورودي(

3- کشویي دنده 6
4- یاتاقان سوزني

5- دنده 6 ) ورودي(
6- دنده برنجي 5 و 6

7- مغزي برنجي 5 و 6
8- کشویي برنجي 5 و 6

9- ماهک 5 و 6
10- دنده 5 ) ورودي(

11- یاتاقان سوزني
12- کشویي دنده 5

13- دنده 5 ) خروجي(
14- دنده 6 ) خروجي(

15- بلبرینگ ) خروجي(
16- پیچ مسدود کننده )سمت راست(
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اکسل و پلوس/ سراتو

3- بلبرینگ کالچ )A( و دوشاخه کالچ )B( را جدا کنید.

2- سنسور سرعت )A( خودرو را با باز کردن پیچ آن جدا نمایید.

پیاده کردن
1- براکت )A( کابل تعویض دنده را جدا نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

باز  را  ماهک  میل  پیچ هاي  و   )backup )B المپ  سوئیچ   -6
کنید.

 )4ea-A( پیچها  بازکردن  با  را   )B( دنده  تعویض  مجموعه   -5
جدا نمایید.

4- گردگیر )A( دوشاخه کالچ را جدا کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

 )B( و خروجي سمت چپ )A( 9- پیچهاي ورودي سمت راست
را باز کنید.

توجه:
بعد از نصب جفت دنده هاي )دنده 1/دنده 3( یا )دنده 3/ دنده 5( 
پیچ راست را با چرخاندن به سمت چپ و پیچ چپ را با چرخاندن 

به سمت راست باز کنید.

مربوطه  پیچهاي  کردن  باز  با  را   )A( عقب  قاب  مجموعه   -8
)8ea( باز کنید.

7- پیچ هرزگرد دنده عقب )A( را جدا نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

12- پین فنري )A( را از ماهک جدا نمایید.

11- دنده برنجي )A( دنده 6 را باز کنید.

 )A(6 10- بعد از نصب هرکدام از چرخدنده هاي اکسل ورودي
و اکسل خروجي B(6( با استفاده از دنده کش، بلبرینگ ورودي 

)C( و خروجي )D( را جدا نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

15- رینگ برنجي دنده A( 5( را جدا نمایید.

14- مغزي برنجي 5 و A( 6( را جدا نمایید.

13- ماهک 5 و B( 6( و کشویي برنجي 5 و 6 را جدا نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

جدا  کالچ  پوسته  داخل  از  را   )4ea-A( نصب  پیچهاي   -18
نمایید.

شفت  مجموعه  از  را   )A( سوزني  یاتاقان  و   )B( کشویي   -17
ورودي جدا نمایید.

16- دنده 5 شفت خروجي )B( و ورودي )A( را جدا نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

پوسته  در  که  اي  دهنده  فاصله  و  یاتاقان  خارجي  قاب   -21
 SLIDING از  استفاده  با  را  شده  نصب  دستي  گیربکس 

HAMMER جدا نمایید.

20- راهنماي روغن )A( را باز کنید.

جدا   )B( کالچ  پوسته  از  را   )A( گیربکس  پوسته   -19
.)17ea(نمایید
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اکسل و پلوس/ سراتو

24- ماهک )C( و میل ماهک )B( را با بازکردن پین هاي فنري 
)3ea-A( جدا نمایید. 

23- با باز کردن یک پیچ و پیچ مخصوص، مجموعه اهرم دنده 
عقب )A( را جدا کنید.

22- مجموعه چرخدنده هرزگرد عقب )A( را جدا نمایید. 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



22

اکسل و پلوس/ سراتو

27- مجموعه دیفرانسیل )A( را جدا کنید.

از  را همزمان   )A( و ورودي   )B( 26- مجموعه شفت خروجي 
روي پوسته کالچ باز کنید.

مخصوص  پیچهاي  کردن  باز  با  را   )B( یاتاقان  نگهدارنده   -25
)3ea-A( جدا کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

30- پیچهاي مفصل اهرم دوشاخه کالچ )A( را باز کنید.

29- کاسه نمد دیفرانسیل )A( را جدا نمایید.

قابهاي   ،  SLIDING HAMMER یک  از  استفاده  با   -28
خراجي یاتاقان ها )A( را که بر روي پوسته گیربکس نصب شده، 

جدا نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

33- کاسه نمد جلویي شفت ورودي )A( را باز کنید.

32- راهنماي روغن شفت خروجي )A( را جدا کنید.

31- مگنت )A( را جدا نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

3- پیچ مفصل اهرم دو شاخه کالچ )A( را نصب کنید.
گشتاور سفت کردن:

58.8 ~ 53.9 N.m )6.0 ~ 5.5 kgf.m. 43.4 ~ 39.8 lb-
�(

2- راهنماي روغن جلویي شفت خروجي )A( را نصب کنید.

سوار کردن مجدد
ابزار  از  استفاده  با  را   )A( ورودي  شفت  جلوي  نمد  کاسه   -1

مخصوص زیر نصب کنید.
)SST : 09431-26500(

توجه
از کاسه نمد مستعمل استفاده نکنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

6- فاصله مناسب را اندازه گیري و انتخاب نمایید)مطابق زیر(.
 ~  0(.0.0019T in-0.00T )میلیمتر(:  اینچ  انتهایي-  لقي 

)0.05Tmm
]اینچ  هوزینگ  ارتفاع  )میلیمتر(=  اینچ   - فاصله  ضخامت 
)میلیمتر([–  ]اینچ  گیربکس   پوسته  ارتفاع   + )میلیمتر([ 
.0.0010in  [ انتهایي  لقي   + )میلیمتر([  ]اینچ  خروجي  طول 

] )0.05mm(.0.0010in [ تلورانس + ])0.025mm(

ابزار  توسط  را  پوسته کالچ  )A(در  دیفرنسیل  خارجي  قاب   -5
مخصوص زیر نصب کنید.

)SST : 09431-26300(

توسط  را  پوسته کالچ  )A( در  قاب خارجي شفت خروجي   -4
ابزار مخصوص زیر نصب کنید.

)SST : 09431-26200(
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اکسل و پلوس/ سراتو

تذکر:
طول شفت خروجي را با در نظر گرفتن دو طرف بلبرینگ اندازه گیري نمایید.

براي باال بردن دقت، حداقل در سه نقطه اندازه گیري را انجام داده و مقدار متوسط این سه عدد را وارد کنید.
تلورانس به معني مقدار واقعي طول دیفرانسیل شفت ها براي وزن پوسته گیربکس مي باشد.

[in.)mm(] ضخامت شماره قطعه
32052-43203)0.52( 0.0205
32055-43203)0.55( 0.0217
32058-43203)0.58( 0.0228
32061-43203)0.61( 0.0240
32064-43203)0.64( 0.0252
32067-43203)0.67( 0.0264
32070-43203)0.70( 0.0276
32073-43203)0.73( 0.0287
32076-43203)0.76( 0.0299
32079-43203)0.79( 0.0311
32082-43203)0.82( 0.0323
32085-43203)0.85( 0.0335
32088-43203)0.88( 0.0346
32091-43203)0.91( 0.0358
32094-43203)0.94( 0.0370
32097-43203)0.97( 0.0382
32100-43203)1.00( 0.0394
32103-43203)1.03( 0.0406
32106-43203)1.06( 0.0417
32109-43203)1.09( 0.0429
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اکسل و پلوس/ سراتو

8- فاصله مجموعه دیفرانسیل را به گونه اي انتخاب کنید که لقي 
انتهایي کمینه گردد. 

لقي انتهایي  [اینچ )میلیمتر(]= )ارتفاع هوزینگ  [اینچ )میلیمتر(
] دیفرانسیل   طول   – )میلیمتر(](  [اینچ  گیربکس  پوسته   +  [

 + ] )0.175mm(.0.0007in [  لقي انتهایي + [)اینچ )میلیمتر
] )0.05mm(.0.0010in [ تلورانس

7- فاصله دهنده هاي انتخاب شده را سوار  کرده و قاب خارجي 
شفت خروجي )A( را بوسیله )SST : 09431-26400( نصب 

کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

تذکر
طول شفت خروجي را با در نظر گرفتن دو طرف بلبرینگ اندازه گیري نمایید.

براي باال بردن دقت، حداقل در سه نقطه اندازه گیري را انجام داده و مقدار متوسط این سه عدد را وارد کنید.
تلورانس به معني مقدار واقعي طول دیفرانسیل شفت ها براي وزن پوسته گیربکس مي باشد.

انتخاب فاصله دهنده

ضخامت )in.)mmشماره قطعه
23071-43331)0.71( 0.0280
23074-43331)0.74( 0.0290
23077-43331)0.77( 0.0303
23080-43331)0.80( 0.0315
23083-43331)0.83( 0.0327
23086-43331)0.86( 0.0339
23089-43331)0.89( 0.0350
23092-43331)0.93( 0.0366
23095-43331)0.95( 0.0374
23098-43331)0.98( 0.0386
23101-43331)1.01( 0.0398
23104-43331)1.04( 0.0409
23107-43331)1.07( 0.0421
23110-43331)1.10( 0.0433
23113-43331)1.13( 0.0445
23116-43331)1.16( 0.0457
23119-43331)1.19( 0.0469
23122-43331)1.22( 0.0480
23125-43331)1.25( 0.0492
23128-43331)1.28( 0.0504
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اکسل و پلوس/ سراتو

کالچ  پوسته  درون  را   )B( خروجي  و   )A( ورودي  شفت   -11
نصب کنید. 

10- مجموعه دیفرانسیل )A( را نصب کنید. 

9- قاب خارجي دیفرانسیل )A( را درون پوسته گیربکس توسط 
ابزار مخصوص زیر نصب کنید.

)SST : 09431-26300(
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اکسل و پلوس/ سراتو

14- ماهک )C( و میل ماهک )B( را با قرار دادن پینهاي فنري 
)3ea-A( نصب کنید.

پیچهاي مخصوص  از  استفاده  با  را   )B( یاتاقان  نگهدارنده   -13
)3ea-A( نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
21.6 ~ 14.7 N.m )2.2 ~ 1.5 kgf.m. 15.9 ~ 10.8 lb-
�(

12- مگنت )A( را نصب کنید.
توجه

و  خروجي  اکسل  ورودي،  اکسل  نصب  از  اطمینان  از  بعد 
دیفرانسیل، مگنت را سوار  کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

16- راهنماي روغن )A( را در پوسته گیربکس نصب کنید.

15- مجموعه اهرم دنده عقب )A( را بوسیله یک پیچ و یک پیچ 
مخصوص نصب کنید.
گشتاور سفت کردن:

26.5 ~ 19.6 N.m )2.7 ~ 2.0 kgf.m. 19.5 ~ 14.5 lb-
�(

توجه
در هنگام نصب، از ایجاد زاویه 15 درجه بین شکاف پین با خط 

محور میل ماهک اطمینان حاصل نمایید.
درز

پین فنری

پین فنری
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اکسل و پلوس/ سراتو

.)17ea(را نصب کنید )B( و گیربکس )A( 19- پوسته کالچ
گشتاور سفت کردن:

26.5 ~ 19.6 N.m )2.7 ~ 2.0 kgf.m. 19.5 ~ 14.5 lb-
�(

توجه
در هنگام سفت کردن پیچها از گشتاورسنج استفاده کنید.

18- مجموعه چرخدنده هرزگرد عقب را نصب کنید.

17- درزگیر مخصوص را بر روي سطوح پوسته گیربکس اعمال 
کنید. 

40-721 MS :درزگیر مخصوص
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اکسل و پلوس/ سراتو

شفت  مجموعه  در  را   )A( کشویي  و   )B( سوزني  یاتاقان   -22
ورودي نصب کنید.

21- پیچ هرزگرد عقب )A( را نصب کنید.
گشتاور سفت کردن:

53.9 ~ 42.2 N.m )5.5 ~ 4.3 kgf.m. 39.8 ~ 31.1 lb-
�(

نصب  را  گیربکس  پوسته  داخل   )4ea-A( نصب  پیچهاي   -20
کنید.

گشتاور سفت کردن:
26.5 ~ 19.6 N.m )2.7 ~ 2.0 kgf.m. 19.5 ~ 14.5 lb-
�(

توجه:
در هنگام سفت کردن پیچها از گشتاورسنج استفاده کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

25- مغزي برنجي 5 و A( 6( را نصب کنید.

توجه
 )B( در هماهنگ شده مجموعه دنده برنجي و شیارهاي مغزي
را  برنجي  دنده  مجموعه  زدن، چرخش  جا  از  بعد  نمایید.  دقت 

کنترل نمایید.

24- دنده برنجي A( 5( را نصب کنید.

23- شفت خروجي دنده B( 5( و شفت ورودي دنده 5 )A( را 
نصب کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

28- دنده برنجي A( 6( را نصب کنید. 

27- پین فنري )A( را در ماهک نصب کنید.

26- ماهک برنجي 5 و B( 6( و کشویي برنجي 5 و 6 )A( را 
نصب کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

31- دنده 6 شفت خروجي را نصب کنید. 

30- یاتاقان سوزني )B( و کشویي دنده 6 شفت ورودي )A( را 
نصب کنید.

29- دنده 6 شفت ورودي )A( را نصب کنید. 
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اکسل و پلوس/ سراتو

34- بعد از نصب راهنماي روغن )A(، از درزگیر مورد تایید در 
ناحیه سطح تماس قاب عقبي استفاده کنید.

40-721 MS :درزگیر مخصوص

 )B( و خروجي سمت چپ )A( 33- پیچ ورودي سمت راست
را نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
)A.B( 107.9 ~ 88.3 N.m )11.0 ~ 9.0 kgf.m. ~ 65.1 
79.6 lb-�(

توجه
بعد از نصب جفت چرخدنده هاي )دنده 1/ دنده 3( یا )دنده 3/ 
دنده 5(، پیچ سمت راست را با چرخاندن به سمت چپ و پیچ 

سمت چپ را با چرخاندن به سمت راست سفت کنید.

32- بلبرینگ شفت خروجي )B( و ورودي )A( را نصب کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

37- بعد از ریختن روغن مجاز به میزان 1.8L مجموعه تعویض 
دنده را توسط درزگیرهاي معرفي شده، درزگیري نمایي.

40-721 MS :درزگیر مجاز

ماهک  میل  پیچهاي  و   )BACKUP )B المپ  سوئیچ   -36
)3ea-A( را نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
)A.B( 58.8  ~  39.2 N.m )6.0  ~  4.0 kgf.m. ~  28.9 
43.4 lb-�(

مربوطه  پیچهاي  از  استفاده  با  را   )A( جلو  قاب  مجموعه   -35
)8ea( نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
26.5 ~ 19.6 N.m )2.7 ~ 2.0 kgf.m. 19.5 ~ 14.5 lb-
�(
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اکسل و پلوس/ سراتو

40- بلبرینگ کالچ )A( و دوشاخه )B( را نصب کنید.

39- گردگیر دوشاخه کالچ )A( را نصب کنید.

38- مجموعه تعویض دنده )B( را با استفاده از پیچهاي مربوطه 
)3ea-A( نصب نمایید.

گشتاور سفت کردن:
26.5 ~ 19.6 N.m )2.7 ~ 2.0 kgf.m. 19.5 ~ 14.5 lb-
�(
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اکسل و پلوس/ سراتو

43- کاسه نمد دیفرانسیل )A( را درون هوزینگ نصب کرده و 
براي این کار از ابزار مخصوص استفاده نمایید. 

)SST : 09431-26100( 

42- براکت کابل تعویض دنده )A( را نصب کنید.
گشتاور سفت کردن:

21.6 ~ 14.7 Nm )2.2 ~ 1.5 kgf.m. 15.9 ~ 10.8 lb-�(

تذکر:
سطوح یاتاقان و سوراخهاي دوشاخه کالچ را گریسکاري کنید.

CASMOLY L9508 :گریس استاندارد
نصب  مربوطه  پیچ  توسط  را   )A( خودرو  سرعت  سنسور   -41

کنید.
گشتاور سفت کردن:

4.9 ~ 2.9 N.m )0.5 ~ 0.3 kgf.m. 3.6 ~ 2.2 lb-�(
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اکسل و پلوس/ سراتو

44- کاسه نمد دیفرانسیل )A( را درون پوسته کالچ نصب کرده 
و براي این کار از ابزار مخصوص استفاده نمایید.

 )SST : 09431-26100(
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اکسل و پلوس/ سراتو

قطعات

1- رینگ فلزي )خار فنري(
2- بلبرینگ جلویي

3- شفت ورودي
4- یاتاقان سوزني

5- دنده 3
6- دنده برنجي داخلي 3 

7- مغزي برنجي 3 و 4
8- خارموشکي

9- بوش کشویي دنده 4
10- یاتاقان سوزني
11- کشویي 3 و 4

12- دنده برنجي خارجي 4
13- دنده 4

)SPERCA( 14- واشر تخت
15- بلبرینگ عقبي

16- رینگ فلزي )خار فنري(
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اکسل و پلوس/ سراتو

2- تمامیم قطعات را با اعمال فشار بر صفحه نگهدارنده دنده 3 
)A( خارج کنید.

پیاده کردن
بلبرینگ جلویي )B( و   ،)A( از پیاده کردن خار فنري 1- بعد 

عقبي )C( را با فشار خارج نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

دنده برنجي
1- دندانه هاي دنده کالچ را از لحاظ آسیب بررسي کنید.

2- سطوح داخلي را از لحاظ آسیب، سایش یا وجود شکستگي 
در شیارها کنترل نمایید.

ياتاقان سوزني
1- یاتاقان سوزني را بر روي شفت به همراه کشویي و دنده، نصب 
کنید. گردش آرام و بدون صداي غیرعادي و لقي را در یاتاقان 

کنترل نمایید.
2- قفسه یاتاقان سوزني را از لحاظ اعوجاج بررسي کنید.

بازرسي
شفت ورودي

1- سطح خارجي شفت ورودي، در محل نصب یاتاقان سوزني را 
از لحاظ آسیب یا سایش غیر طبیعي کنترل نمایید.

از لحاظ آسیب دیدگي کنترل  2- دندانه هاي شفت ورودي را 
نمایید.

آسیب و سایش

آسیب و سایش
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اکسل و پلوس/ سراتو

توجه:
مغزي و کشویي باید با هم تعویض گردند.

خارموشکي
1- برآمدگي میاني خارموشکي را از لحاظ سایش بررسي نمایید.

2- مجموعه خارموشکي را تعویض نمایید.
دنده ها

1- آسیب و سایش را در دندانه هاي دنده مخروطي و دنده کالچ 
کنترل نمایید.

2- آسیب یا سایش را در سوراخ داخلي دنده کنترل نمایید.

مغزي و کشويي دنده برنجي
که  نمایید  کنترل  و  کرده  نصب  مغري  روي  بر  را  کشویي   -1

براحتي بلغزد.
2- کشویي را از لحاظ وجود آسیب بررسي نمایید.

3- سایش در سطوح انتهایي مغري ) در تماس با هر دنده ( را 
کنترل نمایید.

 )A( 3- دنده برنجي را در مقابل دنده کالچ قرار داده و کلیرانس
را کنترل نمایید. در صورتي که کلیرانس در محدوده مجازنباشد، 

آن را تعویض نمایید.
)0.5mm( .0.0020in :)A(محدوده مجاز

دنده

نها
ی ت

وط
خر

ة م
وع

جم
م
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اکسل و پلوس/ سراتو

4- دنده برنجي داخلي A( 3( را نصب کنید )نوع مخروطي یک 
جهته(

2- یاتاقان سوزني را روغنکاري کنید.
3- دنده A( 3( را نصب کنید.

سوار  کردن مجدد
1- شفت ورودي )B( را برروي یاتاقان سوزني )A( نصب نمایید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



48

اکسل و پلوس/ سراتو

6- با اعمال فشار، کشویي دنده 4 را نصب کنید.
توجه

در هنگام نصب کردن کشویي، شیار روغن ورودي )B( و شیار 
روغن کشویي )C( را منطبق نمایید.

5- مغري کشویي 3 و A( 4( را نصب کنید.
توجه

درهنگام نصب مغزي، دقت کنید که انگشتي هاي دنده برنجي، 
به درستي درون شیارهاي مغزي قرار گیرند.

بعد از نصب مغزي، روان بودن چرخش مغزي را بررسي کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

8- کشویي 3 و A( 4( را نصب کنید.
توجه

سطح شیب دار کشویي با عالمت مشخص را در پایین قرار دهید.
برنجي  مغزي  شیار  درون  کشویي  شیار  صحیح  گرفتن  قرار  تز 

اطمینان حاصل نمایید.

7- خار موشکي )A( را نصب کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

11- دنده A( 4( را نصب کنید.

10- یاتاقان سوزني A( 4( را نصب کنید.

9- دنده برنجي A( 4( را نصب کنید.
توجه

انگشتیهاي  گرفتن صحیح  قرار  از  برنجي  دنده  نصب  هنگام  در 
برنجي در شیار مغزي 3 و 4 اطمینان حاصل نمایید. 
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اکسل و پلوس/ سراتو

14- بلبرینگ جلو )A( را با اعمال فشار نصب کنید.

13- با اعمال فشار بلبرینگ عقب )A( را نصب کنید.

12- واشر فنري )Sperca( )A( را نصب نمایید. 
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اکسل و پلوس/ سراتو

ضخامت اينچ ) میلیمتر(شماره قطعه
32188-43279)1.88( 0.0740
32192-43279)1.92( 0.0756
32196-43279)1.96( 0.0772
32200-43279)1.96( 0.0787
32204-43279)2.04( 0.0803
32208-43279)2.08( 0.0819
32212-43278)2.12( 0.0835

15- کلیرانس )T( محل نصب خار فنري را اندازه گیري نمایید. 
و  انتخاب  زیر  نمودار  از  را   )B(عقبي بلبرینگ   )A( فنري  خار 

نصب کنید.
).0.0020L in-0( 0.05L mm-0 :مقدار استاندارد

T -[مقدار استاندارد]:ضخامت خار فنري
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اکسل و پلوس/ سراتو

قطعات

1- یاتاقان مخروطي جلویي
2- شفت خروجي
3- یاتاقان سوزني

4- دنده یک
5- دنده برنجي خروجي 1

6- رابط برگشت کشویي دنده 1
7- دنده برنجي داخلي 1

8- مغزي برنجي 1 و 2
9- خارموشکي

10- بوش کشویي 2 

11- یاتاقان سوزني
12- کشویي برنجي 1 و 2
13- دنده برنجي داخلي 2

14- رابط برگشت کشویي دنده 2
15- دنده برنجي خارجي 2

16- دنده 2
17- دنده 3
18- دنده 4

19- یاتاقان مخروطي عقبي
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اکسل و پلوس/ سراتو

 )B( 2 توسط هواي گرم، دنده )A( 3 3- بعد از گرم کردن دنده
را با آن جفت کرده و با اعمال فشار هردو را باهم خارج نمایید. 

توجه
گرم  گراد  سانتي  درجه   15 دماي  تا  مشعل  توسط  را  دنده 

نمایید)حدود 10 تا 20 دقیقه(

پیاده کردن
1- با اعمال فشار به صفحه نگهدارنده یاتاقان مخروطي )A( آن 

را خارج نمایید.
2- بعد از گرم کردن دنده A( 4( با هواي گرم، با اعمال فشار 

آن را خارج نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

ياتاقان سوزني
1- یاتاقان سوزني را بر روي شفت به همراه کشویي و دنده نصب 
کرده و حرکت روان و بدون لقي و صداي غیر عادي آن را کنترل 

نمایید.
قرار  بررسي  مودر  اعوجاج  لحاظ  از  را  یاتاقان سوزني  قفسه   -2

دهید.

بازرسي
شفت ورودي

شفت  روي  بر  سوزني  یاتاقان  نصب  محل  خارجي  سطح   -1
خروجي را از لحاظ آسیب یا سایش غیر طبیعي بررسي نمایید.

2- هزارخاري را از لحاظ آسیب دیدگي یا سایش بررسي نمایید.

4- با اعمال فشار به صفحه نگهدارنده دنده A( 1( آن را خارج 
نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

مغزي و کشويي برنجي
1- کشویي را بر روي مغزي نصب کرده و از روان بودن حرکت 

آن اطمینان حاصل نمایید.
2- کشویي را از لحاظ عاري بودن از آسیب دیدگي بررسي نمایید.

در  نمایید)سطوح  کنترل  را  مغزي  انتهایي  سطوح  سایش   -3
تماس با دنده ها(.

توجه
مغزي و کشویي را با یکدیگر تعویض نمایید.

 )A( 3- دنده برنجي را در مقابل دنده کالچ قرارداده و کلیرانس
را کنترل نمایید. در صورتي که در محدوده مشخص شده نباشد 

آن را تعویض نمایید.
)0.5mm( .0.0020in :A محدوده

دنده برنجي
بررسي  دیدگي  آسیب  لحاظ  از  را  کالچ  دنده  هاي  دندانه   -1

نمایید.
2- سطوح داخلي را از لحاظ آسیب دیدگي، سایش یا شکستگي 

شیار کنترل نمایید.

آسیب و سایش

دنده

نها
ی ت

وط
خر

ة م
وع

جم
م

آسیب و سایش
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اکسل و پلوس/ سراتو

2- یاتاقان سوزني را روغنکاري نمایید.
3- دنده A( 1( را نصب کنید.

سوار کردن مجدد
1- یاتاقان سوزني )A( را نصب کنید.

خار موشکي
1- وجود سایش در برآمدگي میاني خارموشکي را کنترل نمایید.

2- مجموعه خارموشکي را تعویض نمایید.
دنده ها

1- آسیب دیدگي یا سایش را در دندانه هاي دنده کالچ و دنده 
مخروطي کنترل نمایید.

2- سوراخ داخلي دنده را از لحاظ سایش یا آسیب دیدگي بررسي 
نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

توجه
زیررا  شکل  در  شده  داده  نشان  جهات  مغزي،  نصب  درهنگام 

رعایت کنید.

7- با اعمال فشار مغزي برنجي 1 و A( 2( را نصب کنید. 
توجه

در هنگام نصب مغزي، از قرار گرفتن صحیح انگشتي هاي دنده 
برنجي 1 در شیارهاي مغزي اطمینان حاصل نمایید.

4- دنده برنجي خارجي C( 1( را نصب نمایید.
5- رابط برگشت کشویي دنده B( 1( را نصب کنید.

6- دنده برنجي داخلي 1 را نصب کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

10- کشوییي 1 و 2 را نصب کنید. 
توجه

قسمت خارجي دنده را مطابق جهت دنده 2 سوار  نمایید.

9- خارموشکي ها )A( را نصب کنید.

8- بوش کشویي 2 را با اعمال فشار نصب کنید.
توجه

در هنگام نصب، شیارهاي روغن )B( را بر روي یکدیگر منطبق 
نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

15- دنده A( 2( را نصب کنید.

14- یاتاقان سوزني A( 2( را نصب کنید.

11- دنده برنجي خارجي C( 2( را نصب کنید.
12- رابط برگشت کشویي دنده 2 را نصب کنید.
13- دنده برنجي داخلي A( 2( را نصب نمایید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

18- با اعمال فشار، یاتاقان مخروطي )A( را نصب کنید.
توجه 

از یاتاقان مستعمل استفاده نکنید.

17- یاتاقان مخروطي عقبي )A( را با اعمال فشار نصب کنید.
توجه 

از یاتاقان مستعمل استفاده نکنید.

16- با اعمال فشار دنده 3 و 4 را نیز نصب نمایید.
توجه

با  را  آنها  از گرم کردن دنده 3/ دنده 4 توسط هواي گرم،  بعد 
اعمال فشار نصب کنید.

قطعات دنده را بعد ا گرم کردن در دماي 150 درجه سانتي گراد 
و به مدت 10 تا 20 دقیقه نصب کنید.
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قطعات

1- شفت پینیون ) دنده هرزگرد(
2- پین
3- واشر

4- یاتاقان مخروطي
5- فاصله دهنده

6- پوسته دیفرانسیل
7- دنده هرزگرد بزرگ

8- دنده پینیون
9- دنده سرعت سنج

10- فاصله دهنده
11- کرانویل

12- یاتاقان مخروطي
13- ضربه گیر

)�-N.m )kgf.m.lb :گشتاور
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اکسل و پلوس/ سراتو

3- پین )A( را باز کنید.

چکش  بوسیله   )B( دیفرانسیل  پوسته  از  را   )A( کرانویل   -2
پالستیکي یا یک پولي دنده اي باز کنید.

پیاده کردن
1- پیچهاي آب بند )A( کرانویل را باز کنید.
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اکسل و پلوس/ سراتو

6- دو کرانویل )A( و فاصله دهنده ها را پیاده کنید.

5- دو دنده پینیون )A( و واشر مربوطه )B( را باز کنید.

4- شفت پینیون )A( را باز کنید.
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سوار  کردن مجدد
نصب  را  دیفرانسیل  دهنده  فاصله  و   )A( کرانویل  عدد  دو   -1

نمایید.

8- یاتاقان مخروطي )A( را بوسیله پولر )B( باز کنید.

7- چرخدنده سرعت سنج )A( را بوسیله قلم )B( باز کنید.
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ضخامت        اينچ )میلیمتر( شماره قطعه
23016-45835)0.12-0.17( 0.0047-0.0067
23012-45835)0.08-0.13( 0.0031-0.0051
23008-45835)0.04-0.09( 0.0016-0.0035
23004-45835)0-0.05( 0.0000-0.0020
23000-45835)0.04-0.01( 0.0016-0.0004
23096-45835)0.08-0.03( 0.0031-0.0012
23092-45835)0.12-0.07( 0.0047-0.0028
23088-45835)0.16-0.11( 0.0063-0.0043
23084-45835)0.20-0.15( 0.0079-0.0059
23080-45835)0.24-0.19( 0.0094-0.0075

2- دو عدد دنده پینیون )A( و واشر )B( را نصب کنید.
)0.00394L in( 0.1Lmm پس زني مجاز: ماکزیموم

T – ضخامت فاصله دهنده= مقدار مجاز پس زني
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5- پین )A( را نصب کنید.

4- چرخدنده سرعت سنج )B( و ضربه گیر)A( را نصب کنید.

3- شفت پینیون )A( را نصب کنید.
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7- بعد از نصب یاتاقان مخروطي )A(، آن را توسط ابزار مخصوص 
)SST: 09453-23400( و چکش و اعمال فشار، جا بزنید.

6- پیچ هاي آب بندي )A( را بر روي کرانویل ببندید.
گشتاور سفت کردن:

137.3  ~  127.5 N.m )14.0  ~  13.0 kgf.m. ~  94.0 
101.3 lb-�(
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اکسل و پلوس/ سراتو

  فرم نظرات و پیشنهادات

فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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راهنمای تعمیرات 

پیش گیرانۀ گیربكس دستی

17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

CERATO

سراتو
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