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الستيک 58

الستيک 
بازدید و تنظيمات

فشار باد الستيک  
فشار هواي الستیک را، بطور منظم و با استفاده از گیج 
فشاردقیقي بازدید نمایید. فشار باد الستیک ها هیچ گاه 

از میزان توصیه شده باالتر یا پایین تر نباشد.

فشار باد الستیک ها را، به جهت رانندگي مناسب و نیز 
فرمان پذیري ایده آل، دقیقاً تنظیم نمایید.   

نشتي باد
از سوپاپ )والو(  باد  بررسي کنید که هیچ گونه نشتي 

الستیک وجود نداشته باشد.
1- الستیک 

2- والو الستیک 
3- رینگ 
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59 سائيدگي الستيک 

سائيدگي الستيک 
جهت افزودن کارآیي الستیک ها، آج هاي الستیک را 
ازنظرفرسودگي مورد بازدید قرار دهید، زیرا فرسودگي 
نامناسب  باد  فشار  نشانگر  است  ممکن  آنها  عادي  غیر 
با  ها  بایست محل الستیک  می  این خصوص  در  بوده 
یکدیگر تعویض شود. ممکن است چرخها نیاز به باالنس 
یا سیستم تعلیق جلو نیاز به بازدید داشته باشد. الستیک 
اشیاء  برخورد  ها،  بریدگي  لحاظ  از  منظم  بطور  را  ها 
خارجي که باعث متورم شدن آنها مي شود، فرسودگي 
و سایش و یا گیر کردن مواد خارجي در بین آجها مورد 
بازدید قرار دهید. هم چنین زمانهاي بازدید را در هنگام 
تغییرات ناگهاني آب و هوا و یا پس از رانندگي در جاده 
زماني  هاي  بازه  در  و  داده  افزایش  مسطح،  غیر  هاي 
کمتر این بازدیدها را انجام دهید. جهت بررسي میزان 
سایش الستیک به نشانگرهاي داخل شیارهاي بین آنها 

توجه نمایید.

هشدار:
باد الستیک  فشار  مقدار  بودن  متفاوت  به  توجه  با   -1
های جلو و عقب، ضروری است که در هنگام تنظیم آنها 
 ،psi 28 مقدار باد صحیح الستیک ها رعایت شود )جلو

.)psi 42 عقب
2- با توجه به مقدار بار مجاز روی محور عقب خودرو، 
در هنگام تعویض الستیک چرخ های عقب، حتماً دقت 
شود که از الستیک با مشخصات اعالم شده )86/88 = 

Load index( استفاده شود.

AX0099

اندازهعنوان

بنزینی، دوگانه سوزنوع خودرو

اندازه تایر
165/70 R13 LT 88/86

از تایر با اندیس سرعت S و یا T استفاده شود. 

kpa (28psi) 195فشار باد تایرها جلو

kpa (42psi) 289فشار باد تایرها عقب
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بازدید )رینگ و الستيک( 60

بازدید )رینگ و الستيک( 
در صورتي که الستیک ها مکرراً نیاز به تنظیم باد داشته 

باشند، آنها را از نظر نشتي باد بازدید نمایید.
دیواره  والو،  دهانه  الستیک،  والو  نواحي  در  را  نشتي 
الستیک و طوقه بازدید نمایید. الستیک را از نظر وجود 
خارجي  اشیاء  و  مواد  وجود  یا  و  دیدگي  آسیب  ترک، 

نظیر سنگ ریزه، شیشه و میخ بازدید نمایید.
رینگ هاي چرخها را بطور منظم، از نظر آسیب دیدگي 

و تغییر شکل بازدید نمایید.

تابيدگي رینگ و الستيک 
نگهدارنده  هاي  پایه  برروي  و  زده  را جک  خودرو   -1

ایمني )خرک( قرار دهید.
2- گیج اندازه گیري مخصوص را برروي رینگ قرار داده 
اندازه  کامل چرخ،  یک چرخش  در طي  را  تابیدگي  و 

گیري کنید.
3- در صورت نیاز، رینگ را تعویض نمایید.

حد مجاز تابیدگی رینگ افقی 2.5 mm

حد مجاز تابیدگی رینگ عمودی 2 mm

توجه: 
و  رینگ  مجموعه  الستیک،  یا  رینگ  تعویض  از  پس 

الستیک را باالنس نمایید. 
مهره هاي چرخ 

1- مهره هاي چرخ را از نظر سفت بودن آنها تا مقدار 
توصیه شده بازدید نمایید.

88-118  N.m                         :گشتاور مورد نیاز
 )9-12 kg.m(                                                   

پياده و سوار کردن چرخ 
1- نواحي تماس چرخ و توپي بایستي تمیز باشد.

2- مهره هاي چرخ را تا مقدار توصیه شده سفت نمایید.
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61 تعویض محل الستيک ها 

تعویض محل الستيک ها 

اطمینان  و  الستیکها  عمر  طول  افزایش  جهت   -1
را  الستیکها  محل  الستیکها،  یکنواخت  ساییدگي  از 

هر6000 کیلومتر با یکدیگر تعویض نمایید.

توجه: 
پس از تعویض محل الستیکها، فشار باد آنها را تا مقدار 

توصیه شده تنظیم نمایید.

اگر چرخها باالنس نباشد و یا رینگ و الستیک تعویض 
باالنس  دوباره  بایستي  چرخها  باشند،  شده  تعمیر  یا 

گردند. 

مقدار مجاز خارج از باالنس بودن چرخ )در لبه رینگ(:    
20 گرم 

توجه: 
در  چرخ  باالنس  جهت  را  باالنس  وزنه   2 از  بیشتر   -

قسمت دروني یا بیروني آن بکار نبرید.
- اگر مجموع وزنه ها بیشتر از 100 گرم باشد، پس از 

چرخاندن و حرکت الستیک برروي چرخ، چرخ را دوباره 
باالنس نمایید.

برروي چرخ  کاماًل محکم  بطور  را  باالنس  وزنه هاي   -
قرار دهید.

- از وزنه هاي باالنس مناسب استفاده نمایید.
گیربکس  به  مجهز  مدلهاي  در  جا  در  باالنس  از   -
دیدن  آسیب  باعث  زیرا  نمایید.  خودداري  اتوماتیک 

سیستم گیربکس خواهد شد.
1- وزنه باالنس 
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