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به كليه نمايندگي هاي مجاز
قطعـات مـرتبط هنگام عيب يابي و يا  تعويض  درهمچنين لزوم رعايت موارد ايمني  مجموعه پمپ و بوستر ترمز در خودروها و با توجه به اهميت عملكرد 

دگي ها و مناطق اعـالمكه ليست  مشخصات و شماره شاسي آنها توسط مديريت امور نماينيي كليه خودروها؛ مي رساند  مجازبه اطالع كليه نمايندگي هاي 
مجموعـهو يا تعمير  ذيل بر روي قطعه ، نسبت به تعويضبه شرح آنها كنترل و در صورت مشاهده مشخصات  مجموعه پمپ و بوسترمي گردد ، مي بايست 

امور نمايندگي ها و مناطق بـه  مديريت محترم توسط هاي مذكور مطابق فرم ارائه شده خواهشمند است گزارش خودرو.اقدام گرددمطابق دستور العمل ذيل 
. ارسال گردد مديريت فوق 

:احتياط هاي الزم جهت انجام تعميرات  
.را گذرانده باشد مجاز به تعمير سيستم مي باشد ABSسيستم ترمز تنها فرد متخصص كه دوره هاي آموزشي خاص .   1
شده و در نهايت نشتي مدارباعث صدمه ديدن اورينگها و واشر هاي آب بندي  مخلوط شدن دو نوع روغن ترمز ناهمخوان در مدار ترمز ، ممكن است .1

 .در اين خصوص استفاده شود ) با برند سايپا(لذا صرفا از روغن ترمز استاندارد .ترمز را در پي خواهد داشت 
مـز بـالنـت و ديسـك هـاي تر   ، پيستونقطعات هيد تا ، پدال ترمز را چند بار فشار د پس از انجام تعميرات دثهاجلوگيري و پرهيز از هر گونه ح براي .2

.يكديگر تماس پيدا كنند
.آنها خواهد شدبه جلوگيري نماييد زيرا موجب صدمه زدن و اجزاي اطراف سيستم ترمز ات رنگ شده خودرو عقط ااز جاري شدن و تماس روغن ب .3
 .كنيد را از نظر ظاهري بررسيسيستم ترمز تعميرات وضعيت قطعات قبل از انجام  .4
 .استفاده نكنيد موارد مشابهبندي و  جهت جلوگيري از نشتي اتصاالت هرگز از نوار تفلون ، چسب آب .5
.بندي قطعات باز شده را كنترل نماييد  ، وضعيت آب ترمزبعد از انجام هر گونه عمليات بر روي سيستم  .6

:مراحل كنترل و فرايند اجرايي  
ظر روي خودرو به روش ذيل اقدام نماييددر ابتدا نسبت به كنترل قطعه مورد ن  

.كنترل و بررسي شماره شاسي خودروها با محدوده فراخوان اعالم شده  .1
 كنترل شماره سريال رديابي مجموعه بوستر مطابق تصوير ذيل .2

شمارهمحدوده  717238الي    743696
  777978الي    792212 سريال بوستر

16/4/90الي21/2/90تاريخ توليد محدوه
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شـايان.در صورت عدم قرارگيري خودرو در بازه مشخص شده مطابق  زمان استاندارد تعميرات ذيل اقدام نموده در غير اين صورت وارد فاز بعدي شـويد  
به نمايندگي در نظر گرفته شده استذكر است زمان مذكور با در نظر گرفتن هماهنگي هاي صورت گرفته جهت مراجعه مشتري 

ساعت -زمان  ) تيبا(كد عمليات ) X100(كد عمليات شرح عمليات
ABS  SY-C90-002  S1111C00  0.4فراخوان بازديد مجموعه پمپ و بوستر ترمز

  :در صورت قرارگيري خودرو در بازه اعالم شده مطابق با دو حالت تعميراتي ذيل اقدام نماييد 

  :در شرايطي كه نشتي روغن ترمز در داخل بوستر مشاهده گرديد : 1حالت 
 :ابزارهاي مورد نياز 

 لوله هاي روغن ترمز به مجموعه پمپ ترمزابزار مخصوص باز كردن و نصب  .1
ارسال شبكهيندگي هاي در صورت عدم وجود دستگاه عيب ياب ، متعاقبا نرم افزار مربوطه براي نما: (دستگاه عيب ياب جهت انجام فرايند هوا گيري .2

بـوش خودروهـاي تيبـا و ABSدر ضمن نمايندگي هاي منتخب تيبا مي توانند از نرم افزار مذكور جهت هواگيري مدار ترمز سيستم ترمز خواهد شد 
X100  استفاده نمايند( 

  :فرايند انجام تعميرات 
 سطح روغن ترمز را در مخزن ذخيره پمپ كنترل نماييد. 
  سپس بررسي شود كه آيا مايع ترمز بداخل بوستر .و مجموعه پمپ را از بوستر جدا نماييد مجموعه پمپ به بوستر را باز مهره هاي اتصال

 :نشت يافته است يا خير 
، حتمـاً مـي بايسـت و يا مشاهده اثر روغن ترمز بر روي نشيمنگاه پمپ بـر روي بوسـتر   در صورت مشاهده  نشتي از پمپ به داخل بوستر ترمز

 .گرددتعويض به طور كامل  و شيلنگ خالءموعه پمپ و بوستر ترمزمج
  شماره سريال مجموعه پمپ و بوستر ترمز)X100 ( :801330
  شيلنگ خالءشماره سريال)X100  : (506157 
  501876: روغن ترمز

ساعت -زمان  ) تيبا(كد عمليات ) X100(كد عمليات شرح عمليات
SY-C90-002A  S1111C0B  1.8  )تعويض مجموعه پمپ و بوستر( ABSو بوستر ترمزفراخوان بازديد مجموعه پمپ 

. 

502186: شماره سريال ابزار مخصوص

  100245):  تيبا(شماره سريال مجموعه پمپ و بوستر ترمز
 100244) : تيبا (شماره سريال شيلنگ خالء
  501876: روغن ترمز
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)پمپ اصلي تعويض قطعه آب بندي مجموعه (ت نكرده است اگر روغن ترمز به داخل بوستر نش :2حالت

:فرايند انجام تعميرات 
   نماييد مجموعه پمپ و بوستر جدا را به صورت كامل از ترمز پمپ . 
   با استفاده از گيره كارگاهي موقعيت مجموعه پمپ را تثبيت نماييد. 
   دقت كنيد مجموعه آب بندي و پيستون اوليه به بيرون پرتاب نشوند. كن خارج نماييد خار فنري انتهاي پمپ را به وسيله ابزار خار جمع.

  بر روي مجموعه) عالمت سفيد رنگ به سمت خارج پمپ ( مجموعه آب بندي جديد را پس از آغشته نمودن به روغن ترمز با توجه به جهت صحيح
.پيستون اوليه جايگزين نماييد 

  BODY SEALقطعات منفصله مجموعه 
 دو عدد اورينگ
 دو عدد پكينگ
 بدنه

 مجموعه پيستون اوليه

  خار فنري

802725شماره سريال   :)  X100تيبا و (   ABSمجموعه آب بندي پمپ اصلي ترمز

عالمت سفيد رنگ به
 سمت خارج پمپ

عه آب بندي پمپ اصلي ترمزمجمو
 ) 802725 شماره سريال (
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 ضروري است كه توجه به اينكه  .ار دهيد رمجموعه پيستون اوليه را به روغن ترمز آغشته نموده و با احتياط كامل و دقت نظر ويژه در داخل پمپ ق
 .كدام از قطعات الستيكي دچار آسيب و پارگي نشوند هيچ

  اطمينان حاصل نماييدآن خار فنري را در محل خود نصب نماييد و از نصب صحيح. 
 مجموعه پمپ را بر روي بوستر مونتاژ و كليه اتصاالت و لوله هاي ترمز را محكم نماييد.  

  : سيستم هواگيري     
بوسيله  ABSتي هواگيري نموده و سپس با توجه به سيستم پس از شارژ روغن ترمز در داخل مخزن ، سيستم ترمز را مطابق با دستورالمل هاي تعميرا

  .دستگاه عيب ياب عمليات هواگيري مي بايست تكميل گردد
  : ترمزتست هاي سيستم   

 خودرو را با استفاده از جك تعميرگاهي باال برده و از روان بودن حركت چرخها اطمينان حاصل نماييد. 
 عملكرد ترمز مورد تاييد است ، ثانيه فشار دهيد در صورت ثابت بودن كورس حركتي پدال  10مدت خودرو را روشن نماييد و پدال ترمز را به .

 . را تعويض نماييد مجموعه پمپ و بوستردر صورت تغيير كورس حركتي پدال ترمز ، 
  صورت پذيردب در يك مكان مناسجهت اطمينان از عملكرد صحيح سيستم ترمز پيشنهاد مي گردد تست جاده طي مسافت كوتاهي.  

  
  ساعت -زمان   ) تيبا(كد عمليات   ) X100(كد عمليات   شرح عمليات

 ABSفراخوان بازديد مجموعه پمپ و بوستر ترمز
  SY-C90-002B  S1111C0C  2  )تعويض مجموعه آببندي پمپ اصلي(

 

 ABSنماي برش خورده مجموعه پمپ اصلي ترمز 

 

 

مجموعه آب بندي 
  پمپ اصلي
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