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127 باز و بستن اکسل عقب 

باز و بستن اکسل عقب 

1- اکسل عقب
2- فنر تخت عقب
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ترتيب پياده و سوار کردن اکسل عقب 
1- اتومبیل را بوسیله جک باال ببرید.

2- پیچ چرخ را باز کرده و الستیک و رینگ را در آورید.
لوله های  ابتدا پیچ  ترمز  لوله های  باز کردن  برای   -3

ترمز را باز کنید.

وسپس خار لوله ترمز را باز کنید.

4-پیچ ترمز دستی را باز کنید.
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129 ترتيب پياده و سوار کردن اکسل عقب 

با  را  چرخ  ترمز  کابل  با  دستی  ترمز  کابل  ارتباط   -5
کشیدن مطابق شکل قطع کنید.

6- سیم های سنسور ABS را از چرخ آزاد کنید.

7- بوسیله جک، اکسل عقب را مهار کرده و پیچ های 
کرپی جلو را باز کنید.

                                   120~130 N.m                 :گشتاور سفت کردن
)12/2~13/2 kg.m(                                        
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8- هر دو پیچ های کرپی عقب را باز کنید.

                                   120~130 N.m                 :گشتاور سفت کردن
)12/2~13/2 kg.m(                                        

9- 4عدد پیچ باالی قسمت فنرها را باز کنید.

                                      98 N.m                             :گشتاور سفت کردن
)10 kg.m(                                                   

 ،Fixing plate 10- درصورت خراب شدن بوش داخل
این قطعه باید باز شودکه در این صورت پس از باز کردن 
کرپی فنر )شکل و عملیات مرحله 8(، پیچ های نصب 

Fixing plate به بدنه را باز کنید. 

70~80 N.m                       :گشتاور سفت کردن
)7/1~8/1 kg.m(                                           

ترتيب پياده و سوار کردن اکسل عقب 
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131 ترتيب پياده و سوار کردن اکسل عقب 

سوار کردن:
پیاده  مراحل  عکس  عقب،  اکسل  کردن  سوار  مراحل 

کردن است.

تذکر: 
پس از بستن اکسل عقب حتما چرخ ها هواگیری شود.

نکته قابل توجه هنگام بازدید اکسل عقب:
اکسل عقب را از نظر وجود هرگونه آسیب دیدگی، ترک 
خوردگی و یا خمیدگی، بازدید کرده و در صورت لزوم 

آن را تعویض کنید.
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