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نام ابزار : سیبک کش
0K670321019  :شماره فنی

شماره سریال: 800028
مورد استفاده : ابزار بیرون کشیدن سیبک فرمان از روی 

سگدست . 

نام ابزار : ابزار تنظیم لقي بلبرینگ چرخ جلو
0K130331016  :شماره فنی

شماره سریال: 502183
موارد استفاده : ابزار تنظیم لقي اولیه بلبرینگ چرخ جلو

نام ابزار : نگهدارنده دنده هاي هرزگرد
0K201270014  :شماره فنی

شماره سریال: 800014
ابزار جلوگیري از ریزش روغن گیربكس

ابزار تعميرات پلوس

DSH002

DSH001

DSH003
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ابزار تعميرات پلوس

نام ابزار : توپي کش چرخ
0K130331AA0A  :شماره فنی

شماره سریال: 800006
موارد استفاده : ابزار بیرون آوردن توپي چرخ

 

نام ابزار : مجموعه آچار بلبرینگ کش
0K670990AA0  :شماره فنی

شماره سریال: 800005
موارد استفاده : ابزار بازکردن سنسور دیسک چرخ

DSH005

DSH004
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مشخصات فني  پلوس و اکسل

مشخصات فني  پلوس 

B3

نوع اتصال
اتصال سه شاخه TJداخلی
اتصال ساچمه ای و سیبكی BJبیرونی

ظرفیت تعادل
75 #بیرونی
75 #داخلی

طول پلوس میلیمتر )اینچ(
 )35/2( 895راست
 )24/4( 619چپ

قطر پلوس میلیمتر )اینچ(
 )0/90( 23راست
 )0/90( 23چپ

موتورردیف
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راهنماي عيب یابي

راهنماي عيب یابي

روش رفع عيبعلت احتماليعيب

عملكرد نامناسب پلوس

پلوس را تعویض نمائید.شكستن سیبک

پلوس را تعویض نمائید.شكستن سه شاخه سیبک

پلوس را تعویض نمائید.فرسودگي یا گیرپاژ کردن سیبک

سروصداي غیرعادي

گریس را تخلیه و گریس جدید اضافه کمبود گریس در سیبک یا اتصال آن
نمائید.گردگیرپلوس بازدید شود.

پلوس را تعویض نمائید.لقي بیش از حد هزار خار

پلوس را تعویض نمائید.سیبک ها فرسوده شده اند

در  رانندگي  هنگام 
جاده و مسیر صاف 

غربیلک  مسطح،  و 
طرف  یک  به  فرمان 

کشیده مي شود.

لقي را تنظیم و یا رولبرینگ چرخ جلو تنظیم نامناسب لقي اولیه رولبرینگ چرخ جلو
را تعویض نمائید

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائیدخمیدگي اتصال فرمان

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائیدفنر لول ضعیف است

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.سائیدگي یا آسیب دیدگي بوش بازوئي پائین

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.خمیدگي سگدست

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.خمیدگي بازویي پایین و یا شل بودن تكیه گاه

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.تنظیم نبودن زاویه تواین   

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.فشار باد الستیک ها مناسب نیست

سائیدگي غیریكنواخت الستیک ها 
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.)اختالف بین سائیدگي الستیک هاي چپ و راست(

به کتاب سیستم ترمز مراجعه نمائید.کشیدن ترمز
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راهنماي عيب یابي

تعادل  فرمان  سیستم 
ندارد

لقي را تنظیم و یا رولبرینگ چرخ جلو تنظیم نامناسب لقي اولیه رولبرینگ چرخ جلو
را تعویض نمائید

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائید.اتصال فرمان خمیدگي دارد

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائید.فرسودگي یا آسیب دیدگي اتصال سیستم فرمان

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائید.تنظیم نامناسب لقي پینیون فرمان

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.ضعیف شدن فنرلول

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.شل بودن یا عدم کارایي کمک فنر

بازوئي  هاي  بوش  دیدگي  آسیب  یا  و  سائیدگي 
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.پایین

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.تنظیم غلط تواین )جلو و عقب(

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.فشار نامناسب باد الستیک ها

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.باالنس نبودن چرخ ها یا تابیدگي رینگ ها
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راهنماي عيب یابي

روش رفع عيبعلت احتماليعيب

لقي بیش از حد غربیلک 
فرمان

تنظیم نمائید.تنظیم غلط لقي اولیه رولبرینگ چرخ جلو

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائید.تنظیم نامناسب لقي پینیون فرمان

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائید.سائیدگي دنده شانه اي و پینیون

به کتاب سیستم فرمان مراجعه نمائید.فرسودگي یا آسیب دیدگي اتصال سیستم فرمان

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.ساییدگي یا آسیب بوشهاي بازویي پایین 

سائیدگي بیش از حد با غیر 
یكنواخت الستیک ها

تنظیم نامناسب لقي رولبرینگ چرخ جلو
)شل بودن بیش از حد(

تنظیم نمائید.

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.تنظیم نامناسب تواین

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.فشار نامناسب باد الستیک ها

به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.باالنس نبودن چرخ ها

تعویض نمائید.خرابي رولبرینگ چرخسروصداي غیرعادي اکسل
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تشریح عملکرد

تشریح عملکرد
پلوس نوعي اتصال مكانیكي است که گشتاور موتور را 
از گیربكس و دیفرانسیل به چرخ هاي جلو منتقل مي 
نماید. سرپلوس بصورت هزار خار، به دنده هاي جانبي 
شده  متصل  گیربكس  انتهائي  قسمت  در  دیفرانسیل 
است. از یک خار فنري بازشو فوالدي براي جلوگیري از 
خارج شدن شفت از دنده ها استفاده شده است. هنگام 
نصب پلوس در داخل دنده ها، خار فنري متراکم شده 
و از میان دنده هاي دیفرانسیل عبور مي کند و داخل 
شیاري که در انتهاي دنده ها تراشكاري شده است قرار 

مي گیرد. 
به صورت  توپي چرخ  داخل  در  پلوسها  میل  دیگر  سر 
آنها توسط رولبرینگ هاي مخروطي  هزار خار است و 
چرخ نگه داشته مي شوند. به منظور جلوگیري از خارج 
شدن پلوس از توپي چرخ،  از یک واشر و یک مهره قفلي 

استفاده میشود. 
خالصي بین توپي چرخ و پلوس، توسط هزار خار سر 
با یک برش  پلوس بر طرف مي شود. هزار خار پلوس 
مارپیچي جزئي و هزار خار توپي چرخ بصورت مستقیم 

تراشكاري مي شود تا این خالصي از بین برود. 
 CV متفاوت سیبک  نوع  دو  پلوس،  انتهاي  دو  در هر 
تعمیریاتعویض قطعات  فنی،  لحاظ  است.به  نصب شده 
شاخ  شود.سه  نمی  توصیه   CV های  سیبک  داخلی 
عرضی  راستای  در  موتور  لرزش  انتقال  از   CV پلوس 
مي  جلوگیري  خودرو  بدنه  به  پلوس  موتورازطریق 
نماید.وجود سیبک به منظور انتقال گشتاور از پلوس و 
الزامي است. هنگام  جبران جابه جایي سیستم تعلیق، 
تغییر  خودرو،  گیری  وفرمان  تعلیق  سیستم  جابجایي 
توسط  متفاوت،  زوایاي  در  آن  حرکت  و  پلوس  طول 
انعطاف  ایجاد  براي  مي گردد.  امكانپذیر   ،CV سیبک 
پذیري الزم، ساچمه ها در یک محفظه به صورت شناور 
رولبرینگ  ازسه   CV پلوس  شاخه  سه  روند.  مي  بكار 
سوزنی ویک اتصال سه شاخه، تشكیل شده است .سطح 
خارجی هر دو نوع سیبک، جهت قرارگیری پوسته سه 

شاخه ماشین کاری می شود.
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نمایش کلی پلوس

نمای کلی پلوس ها

1- مهره قفلی
2- واشر

3- مجموعه شافت و سیبک
4- بست گردگیر

5- گردگیر
6- دمپر دینامیكی 
7- سه شاخه پلوس

8- بست
9- بست

10- خار فنری
11- پوسته سه شاخه

سمت چرخ

DSH006
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1- چرخ
2- محافظ جانبی

3- میل تعادل
4- پلوس چپ

5- پلوس راست

ترتيب باز کردن پلوس
قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر نشان داده شده باز کنید.

DSH0010

ترتيب باز کردن پلوس
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ترتيب باز کردن پلوس

ترتيب باز کردن پلوس
برای باز کردن پلوس،به ترتیب عددی نشان داده شده در شكل عمل کنید.

توجه:
الف- شفت پلوس را روی یک گیره محكم کنید.برای اینكه از وارد آمدن هرگونه آسیبی جلوگیری شود از محافظ 

استفاده کنید.
ب- هنگام باز و بسته کردن دقت کنید که موارد خارجی و یا گردو غبار وارد اتصاالت نشود.

ج- سیبک سه شاخه طرف چرخ را جدا کنید. در صورتی که اشكالی مشاهده نمی شود،گیربكس ها را پاک نكنید.
د- چنانچه اشكالی وجود نداشت بستی را که اتصال سه شاخه را به دنده سر پلوس دیفرانسیل محكم کرده جدا نكنید 

اگر بست را باز می کنید، آن را حتماً تعویض کنید.

DSH0011
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1- بست گردگیر
2- بست

3- پوسته سه شاخه
4- خار فنری

5- اتصال سه شاخه 
6- بست گردگیر

7- گردگیر
8- دمپر دینامیكی )فقط سمت راست(

9- بست گردگیر
10- گردگیر

11- مجموعه شفت و سیبک
12- بست )برای قفل کردن اتصال سه گوش در دنده سرپلوس دیفرانسیل(

ترتيب باز کردن پلوس
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ترتيب باز کردن پلوس

پوسته سه شاخه
روی سه شاخه و پوسته سه شاخه عالئم تنظیم بگذارید.

توجه:
برای این کار از سنبه نشان استفاده نكنید بلكه از رنگ 

و یا ماژیک استفاده کنید.

مجموعه سه شاخه 
1- خارفنری را باز کنید.

عالئم  را  پلوس  انتهای  قسمت  و  شاخه  سه  روی   -2
تنظیم بگذارید.

1- عالمت تنظیم

باز کردن پلوسها
بست گردگير

بست گردگیر راباز کرده و سپس با پیچ گوشتی گردگیر 
را به بیرون بكشید.

DSH0013

DSH0012

DSH0014
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طریقه سوار کردن پلوس
روش بستن پلوس عكس روش باز کردن آن می باشد.

1- قبل از سوار کردن گردگیر روی شافت پلوس،هزار 
خاری شافت را با نوار چسب بپوشانید.

بازدید
قطعات زیر رابازدید کنید.

1- تاب خوردگی و ترک خوردگی پلوس
2- سائیدگی هزار خارها

3- شل بودن بیش از حد اتصال
4- ترک خوردگی و یا پوسیدگی گردگیرها

برآمدگی سه  به  میله،  و  یک چكش  از  استفاده  با   -3
شاخه ضربه زده و آن را باز کنید.

احتياط: 
مراقب باشید که به غلطک ها آسیبی نرسد.

ترتيب سوار کردن پلوس
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پلوس (مدل گيربکس غير اتوماتيک)
قرار  گردگیر  بزرگ  انتهای  روی  گردگیررا  بست   -1

دهید.
2- قالب A  را به قالب B  وصل کنید

با فلش مشخص شده  را روی محلی که  انبردست   -3
قرار داده و با استفاده از انبردست قالب A و B  گیر 

دهید.
4- با استفاده از بست قفل قسمت انتهایی، بست را قفل 

کنید.

3- با استفاده از انبر دست مخصوص، خار فنری را نصب 
کنید.

آغشته  )لیتیوم(  مناسب  گریس  به  را  اتصال    -4
کنید،دقت کنید که از گریسهای دیگری استفاده نكنید.

توجه:
رنگ گریس لیتیوم زرد بوده

1- عالمت تنظیم

قرار  ردیف  یک  در  مطابق شكل  را  تنظیم  عالمت   -2
داده و با استفاده از یک چكش، میله سه شاخه را نصب 

کنید.

 ترتيب سوار کردن پلوس

DSH0019

DSH0018

DSH0020

 عالمت تنظیم
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بعداز سوار کردن پلوس به نکات زیر توجه کنيد:
1- دقت کنید که قسمتهای اتصالی در جهت فلشها به 

نرمی حرکت کنند.
2- گردگیرها را از نظر نشت گریس و یا وجود هرگونه 

اشكال دیگر امتحان کنید.

باز کردن قطعات پلوس و بازدید گردگير 

DSH0021
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اندازه گشتاورها هنگام نصب

اندازه گشتاورها هنگام نصب

DSH0022
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اندازه گشتاورها هنگام نصب

روش نصب پلوس عكس روش باز کردن آن می باشد
نکات قابل توجه هنگام نصب پلوس

1- طول پلوس را اندازه گیری نمایید.

B3

895 میلیمترپلوس راست
619 میلیمترپلوس چپ
486±3 میلیمترضربه گیر

توجه:
هنگام اندازه گیری طول پلوس، الزم است که سیبک را 

کاماًل به طرف پلوس فشار دهید.
1- ضربه گیر

2- قبل از آنكه پلوس را داخل گیربكس جا بزنید،دقت 
کنید که کاسه نمدها کاماًل سالم باشند. در صورت وجود 

هرگونه عیب آنها را تعویض کنید.

توجه:
بست را عوض کنید.

1- گیریس کاری کنید.
2- بست

3- پلوس را داخل گیربكس جا بزنید.

احتياط:
دقت کنید به کاسه نمد آسیبی وارد نشود.

توجه:
بعد از نصب با کشیدن توپی بطرف بیرون محكم بودن 

پلوس را آزمایش کنید.

DSH008

DSH009

DSH007

نوع پلوسنوع پلوس
مدل
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DSH0011

DSH0012

DSH0010

ميل تعادل
به طرف جلو  آن  کنید که شیار  نصب  را طوری  بوش 

قرار بگیرد.

55-69 N.m                                 :ميزان گشتاور
)5/6-7 kg.m(

روغن (واسکازین)
گیربكس را از واسكازین پر کنید.

واسكازین  بازدید  در خصوص  قبل  مطالب صفحات  به 
گیربكس مراجعه کنید.

4- مهره قفلی جدید پلوس را نصب کرده و آن را تا حد 
استاندارد سفت کنید.سپس مهره قفلی را داخل شیار 
و  کرده  نصب  را  پلوس  جدید  قفلی  کنید.مهره  محكم 
آن را تا حد استاندارد سفت کنید.سپس مهره قفلی را 

داخل شیار محكم کنید.
راحتی  به  و  دست  با  چرخ  توپی  که  کنید  دقت   -5

بچرخد.

16-24 kg.m                               :ميزان گشتاور

احتياط:
برای محكم کردن مهره قفلی، از ابزار نوکدار تیز استفاده 

نكنید.

اندازه گشتاورها هنگام نصب
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاریخ :   

          نام و کد نمایندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

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

  فرم نظرات و پیشنهادات
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