
راهنماي تعمیرات و سرویس سایپا 232/ بدنه و تزئینات

مشخصات ابعادی بدنه  جهت اطالع صافکاری16

فواصل بين نقاط بدنه
قسمت جلوی اتاق

1- محل اتصال پیچ های لوالی درب موتور)قطر8 (                                                                 
2- محل اتصال پیچ های کمک فنر جلو) قطر 12(

3- محل اتصال پیچ چراغ جلو)قطر 6( 
4- محل اتصال پیچ دیاق سپر)قطر 15(
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17 مشخصات ابعادی بدنه جهت اطالع صافکاری

محفظه موتور

4 3 2 1  شماره در شکل

1071 1186 1109 1258 فاصله )میلیمتر(
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دیواره جانبی اتاق

1( سوراخ باالیی محل اتصال لوالی درب جلو )قطر 14(
2( سوراخ پایینی محل اتصال لوالی درب جلو )قطر 14(
3( سوراخ باالیی محل اتصال لوالی درب عقب )قطر 14(
4( سوراخ پایینی محل اتصال لوالی درب عقب )قطر 14(

5( سوراخ محل نصب کلید الدری عقب )قطر 14( 
6( سوراخ روی گلگیر جلو

7( سوراخ روی دیواره جانبی اتاق عقب )قطر 16(
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بخش جانبی اتاق خودرو

6 5 4 3 2 1  شماره در شکل
1091 1043 1023 335 863 957 فاصله )میلیمتر(
12 11 10 9 8 7  شماره در شکل

1384 1422 296 1022 940 1013 فاصله )میلیمتر(

مشخصات ابعادی بدنه جهت اطالع صافکاری
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بخش مربوط به اتصاالت متعلقات داخلی خودرو

1( سوراخ پایینی ستون جلو)قطر 8.5(
2( سوراخ محل اتصال قاب ستون جلو)قطر 8.5(

3( سوراخ کشویی محل اتصال قالب کمربند ایمنی )قطر 12(
4( سوراخ پایینی محل اتصال کمربند ایمنی جلو )قطر 15(

5( سوراخ پایینی محل اتصال کمربند ایمنی عقب ) قطر 15(
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اندازه های داخلی اتاق

5 4 3 2 1  شماره در شکل
1100 1273 1159 1103 1325 فاصله )میلیمتر(

مشخصات ابعادی بدنه جهت اطالع صافکاری
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قسمت عقب بدنه

1( سوراخ محل نصب چراغ عقب)قطر 8(
2( سوراخ محل نصب دیاق سپر عقب)قطر 14(

3( سوراخ محل نصب زبانه قفل درب صندوق عقب
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قسمت عقب بدنه

5 4 3 2 1 شماره  در شکل
1078 361 587 935 1104 فاصله )میلیمتر(
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اندازه های مستقيم ابعاد قسمت زیر اتاق

7 6 5 4 3 2 1 شماره در شکل
1036 1160 769 769 758.6 966 703 فاصله )میلیمتر(
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 تصادفات
محدوده بخشی که باید در تصادف از جلو تعمیر و بیشتر از آن اتاق تعویض شود

قطعات تعویضی:
1- تعویض درب موتور

2- تعویض گلگیر های آسیب دیده
3- تعویض تقویتی سپر جلو

4- برش رکاب و ریل سقف در ناحیه وسط درب جلو )مطابق شکل(
5- تعویض یا باز سازی بخشی از مجموعه های محفظه موتور )سر شاسی ، نگهدارنده رادیاتور، رام موتور و...(

6- سقف
7- کف
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تصادف از عقب
محدوده بخشی که باید در تصادف از عقب تعمیر و بیشتر از آن اتاق تعویض می شود.

  
    1- تعویض درب صندوق 

    2- تعویض تقویتی سپر عقب و سینی عقب
    3- برش رکاب و ریل سقف در ناحیه وسط درب عقب )مطابق شکل(

    4- تعویض یا باز سازی سایر نواحی آسیب دیده
    5- سقف

    6- کف
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قطعات قابل تعویض دیواره جانبي

    
    1- ستون جلو

    2- ستون وسط
    3-گلگیر عقب
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تصادف ازکنار

   1- تعویض بخش آسیب دیده ساید
   2- تعویض درب جلو آسیب دیده

آسیب دیده    3- تعویض درب عقب 
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