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گیربکس دستی/ سراتو

پيشگفتار

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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سراتو/گیربکس دستی

روانسازها
مقدارمشخصات روغنشرح

روغن جعبه دنده

85/W 75 SAE
4-API GL

)14-MS517( 7 -TGO
85/75W ZIC G-F TOP

85/75W HD GEAR OIL XLS

2 لیتر

به مقدار الزمMS721-38هواکش
به مقدار الزمorMS721 40-MS721- 38پوسته جعبه دنده

به مقدار الزم)Grease )CASMOLY L9508بلبرینگ و سطح دو شاخه کالچ

ابزارهاي ويژه
مورد استفادهشکلشرح )نام و كد(

38001-09200
باز و بست جعبه دندهابزار نگهدارنده موتور
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گیربکس دستی/ سراتو

عيب يابی
روش اصالحعلت احتمالينشانه عيب

لرزش، صدا

سفت کردن یا تعویض قطعات آسیب دیدگي یا شل شدن پیچ هاي پایه جعبه دنده و دسته موتور
اصالح لقيبازي کم انتهای محور 

تعویض دنده ها خرابي یا فرسودگي دنده ها
تعویض با روغن استاندارد استفاده از روغن نامناسب

پرکردن مجددپائین بودن سطح روغن
تنظیم دور موتورکافی بودن دور آرام

تعویض قطعاتآسیب دیدگی اورینگ یا کاسه نمد نشت روغن

سختی تعویض دنده
تعویض کابل تعویض دندهخرابي کابل تعویض 

تعمیر یا تعویضساییدگي یا شکستگي در دنده برنجي
تعویض با روغن مناسباستفاده از روغن نامناسب

بیرون زدن دنده
تعویض ماهك یا فنرفرسودگي ماهك جعبه دنده یا شکستگي فنر ساچمه اي

تعویض دنده برنجي و کشوییلقی خیلی زیاد بین دنده برنجی و کشویی
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سراتو/گیربکس دستی

تعويض روغن جعبه دنده
تراز پارک شده است پیچ  1-  در حالي که خودرو در سطحي 

تخلیه روغن را باز کنید.
2- روغن جعبه دنده را تخلیه کنید.

3- پیچ تخلیه را با واشر جدید دوباره ببندید.
گشتاور بستن: 

)Lb.� 43/4 -57/8 ،kgf.m 6 -8( 60- 80 N.m
4- از طریق سوراخ مجدداً روغن جعبه دنده را تا سطح پائین پیچ 

در پوش پر کنید.

مشخصات روغن :
API GL .85/75W SAE و گنجایش روغن 1/9 لیتر است.

1- پیچ تخلیه روغن )A( را باز کنید 
2- سطح روغن را با انگشت کنترل کنید.

آنقدر  باشد و در صورت کسري  لبه سوراخ  تا  باید  سطح روغن 
روغن اضافه کنید که سرریز شود.

3- پیچ را مجدداً ببندید.
گشتاور بستن: 

 )43/4 -57/8 lb-� ، 6-8 kgf.m( 60 -80 N.m

سيستم جعبه دنده:
راهنمای تعميرات جعبه دنده:

مقدار روغن جعبه دنده:
بازرسی

با برداشتن  تمامي اجزاء را به لحاظ نشتی روغن بررسی کنید. 
را  بودن آن  فاسد  و در صورت  بررسی  را  در پوش سطح روغن 

عوض کنید. 
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گیربکس دستی/ سراتو

سيستم جعبه دنده
اجزاء

1- براکت نگه دارنده پایه گیربکس
2- دسته  تعویض دنده

3- اتصال سویچ المپ دنده عقب
4- سنسور سرعت خودرو

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



12

سراتو/گیربکس دستی

)B( 3-  کابل برق اتصال زمین مربوط به جعبه دنده را جدا کنید

کانکتور  اتصال  و   )B( عقب  دنده  المپ   کانکتور  و  اتصال   -2
سنسور سرعت خودرو )A( را جدا کنید

پياده كردن
1-  موارد ذیل را باز کنید:

موتور بخش  تعمیرات مکانیکی  به کتاب   (  )A( موتور  •روکش 
سیستم منیفولد دود و هوا رجوع شود(.

تعمیرات  کتاب  به   (  )C( هواکش  و   )B( هوا  فیلتر  •مجموعه 
مکانیکی موتور بخش سیستم منیفولد دود و هوا رجوع شود(.

•باتری و سینی آن( ) به کتاب تعمیرات برق موتور رجوع شود(.
• ECM ) E( ) به کتاب تعمیرات سوخت رسانی   موتور برجوع 

شود(.
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گیربکس دستی/ سراتو

6- پیچ هاي )2ea-A( اتصال باالئي جعبه دنده و پیچ های نصب 
استارت )2ea-B( را باز و خارج کنید.

گشتاور باز كردن :
[A.B] 54.0  ~  42.2 N.m )5.5  ~  4.3 kgf.m.~  31.1 
39.8 lb-�(

5- پیچ پایه لوله )A( را باز کنید.
گشتاور باز كردن: 

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

4- کابل یا مجموعه دسته تعویض دنده  را)B( بعد از آزاد کردن 
پین ) A( جدا کنید.
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سراتو/گیربکس دستی

9- کاور باالیی  )A( را باز و جدا  کنید.
گشتاور باز كردن :

)lb-� 8.6 ~ 7.2 .kgf.m 1.2 ~ 1.0( N.m 11.7 ~ 9.8

8- پیچهای براکت نگهدارنده دیاق جعبه دنده را باز کنید.
گشتاور باز كردن :

78.5 ~ 58.9 N.m )8.0 ~ 6.0 kgf.m. 57.9 ~ 43.4 lb-�(

7- با استفاده از ابزار ویژه )09200-38001( ایمنی الزم براي 
موتور را تامین کنید.
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گیربکس دستی/ سراتو

13 – روکش پلوس را جدا کنید.

مراجعه  پلوس  تعمیرات  کتاب  به  کنید)  باز  را  ذیل  موارد   -11
شود(: 

•مجموعه پلوس) به کتاب تعمیرات پلوس مراجعه شود(
•مجموعه رام  فرعی ) به کتاب تعمیرات سیستم تعلیق مراجعه 

شود(
12-  مجموعه سیلندر آزاد کننده کالچ ) B( را بعد از باز کردن 

مهره ها های آن )2ea-A( باز و جدا کنید.
گشتاور باز كردن :

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

10- کاور کناری  )A( را باز و جدا کنید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



16

سراتو/گیربکس دستی

سوار كردن
برای سوار کردن عکس روش پیاده کردن عمل شود.

به  انجام آن  برای روش  اضافه کنید)  را  توجه: روغن گیربکس 
همین کتاب مراجعه شود(

14-پیچ هاي )2ea-A( اتصال باالئي جعبه دنده و پیچ های نصب 
استارت )2ea-B( را باز و خارج کنید.

اتصال   )2ea. B2ea-A( پیچ هاي  جك،  یك  از  استفاده  با  و 
پائیني جعبه دنده را باز و خارج کنید.

توجه: دقت کنید در حین باز کردن موتور و جعبه دنده سایر 
قطعات آسیب نبینند.
گشتاور باز كردن :

)A( 49 ~ 43 N.m )4.9 ~ 4.3 kgf.m. 35.4 ~ 31.1 lb-�(
)B( 55 ~ 43 N.m )5.5 ~ 4.3 kgf.m. 39.8 ~ 31.1 lb-�(
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گیربکس دستی/ سراتو

سيستم تعويض دنده 
اهرم تعويض دنده

قطعات

1- دسته دنده 
2- پایه دسته دنده

3- کابل انتخاب دنده
4- مجموعه کابل دسته دنده
5- اهرم بندی تعویض دنده 
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سراتو/گیربکس دستی

4- کابل تعویض دنده )B(  را با آزاد کردن گیره آن جدا کنید.

5-برای سوار کردن عکس روش پیاده کردن عمل شود.
قرار  محفظه  تنظیم   از  قبل  خودرو  که  شوید  مطمئن  توجه: 
گیری دسته دنده حرکت نکرده و دسته دنده در وضعیت خالص 

می باشد

3- مجموعه اهرم تعویض دنده ) B( را با باز کردن پیچهای آن 
) 2ea-A( باز کنید.

گشتاور 
13.7 ~ 8.8 N.m )1.4 ~ 0.9 kgf.m. 10.1 ~ 6.5 lb-�(

پياده كردن
تعويض مجموعه دسته دنده

1- کنسول وسط را پیاده کنید) به کتاب تعمیرات تزئینات بدنه 
مراجعه شود(

2-  کابل تعویض دنده )B( را با  بر داشتن پین دسته دنده جدا 
کنید.
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گیربکس دستی/ سراتو

4- کابل تعویض دنده )B(  را با آزاد کردن گیره آن جدا کنید.

3- مجموعه اهرم تعویض دنده ) B( را با باز کردن پیچهای آن 
) 2ea-A( باز کنید.

گشتاور 
 13.7 ~ 8.8 N.m )1.4 ~ 0.9 kgf.m. 10.1 ~ 6.5 lb-�(

تعويض كابل تغيير دسته دنده
1- کنسول وسط را پیاده کنید) به کتاب تعمیرات تزئینات بدنه 

مراجعه شود(
2-  کابل تعویض دنده )B( را با  بر داشتن پین دسته دنده ) 

A( جدا کنید.
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سراتو/گیربکس دستی

7- کابل تعویض و تغییر  دنده  در کابین  اتاق را باز کنید.
بازرسی 

1- کابل تقسیم دنده را از نظر آسیب یا خرابی بررسي کنید.
2- کابل دسته دنده را از نظر آسیب یا خرابی بررسي کنید.

3- روکش های محافظ را  از نظر آسیب یا خرابی بررسي کنید.
4- روکش های محافظ را از نظر پوسیدگی، سایش، چسبندگی، 

محدودیت حرکت یا آسیب بررسي کنید.
5-  فنرها را از نظر آسیب دیدگی یا ضعف عملکرد بررسي کنید.

.

 )A( را با  بر داشتن پین دسته دنده )B( 6- کابل تعویض دنده
جدا کنید.

5- اهرم بندی تعویض دنده)B( و مهره ها )B( را باز کنید:
گشتاور

14.7 ~ 11.8 N.m )1.5 ~ 1.2 kgf.m. 10.8 ~ 8.7 lb-�(
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گیربکس دستی/ سراتو

• گیره کشوئی را تنظیم کنید تا کاماًل در خار اهرم تقسیم دنده 
)A( جا رفته و سپس پین فنری )C( را جا بزنید.

نصب
1- سوار کردن عکس روش پیاده کردن می باشد.

توجه:
قرار گیری  تنظیم  محفظه  از  مطمئن شوید که خودرو قبل   •
دسته دنده حرکت نکرده و دسته دنده در وضعیت خالص می باشد

• قطعه راهنمای )A( کابل تقسیم دنده )B( را نصب نمائید.
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سراتو/گیربکس دستی

تعويض
1- اتصال کلید چراغ دنده عقب )A( را جدا کنید.

را  عقب  دنده  کلید   2 و   1 سرسیم هاي  ارتباط  پیوستگي   -2
بررسي کنید.

زمانی که اهرم دسته دنده در دنده عقب باشد جریان باید ادامه 
یابد.

3- در صورت نیازکلید چراغ دنده عقب را تعمیر یا تعویض نمائید.
12شرايط
بازه عقب

سایر موقعیت ها

از  باید   )02.0 in(  mm5.0  از بیش  دنده عقب  روشن  چراغ 
نقطه روشن- خاموش فاصله داشته باشد.

كليد چراغ دنده عقب 
شرح 

همزمان با حرکت اهرم دنده عقب، کلید چراغ دنده عقب فشرده 
شده و چراغ روشن می شود.

مشخصات
10 ~V15 1- ولتاژ هنگام روشن شدن

2- نیروی الزم برای عملکرد:
kg3.0  حداکثر

-0.4 V 3- افت ولتاژ: حداکثر
 C˚100 ~  C˚30- 4- میزان حرارت دهی

بازرسي
1- اتصال کلید چراغ دنده عقب )A( را جدا کنید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



23

گیربکس دستی/ سراتو

3- کلید جدیدی جایگزین و اتصال را وصل کنید. 

گشتاور
34.3 ~ 29.4 N.m )3.5 ~ 3.0 kgf.m. 25.3 ~ 21.7 lb-�(

2- کلید چراغ را از محل خارج کنید.
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گیربکس دستی/ سراتو

فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و كد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

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