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رینگ و الستیک
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الستيك

w
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الستيك
بازديد و تنظيمات
فشار باد الستيك
فشار هواي الستيك را ،بطور منظم و با استفاده از گيج
فشاردقيقي بازديد نماييد .فشار باد الستيك ها هيچ گاه
از ميزان توصيه شده باالتر يا پايين تر نباشد.
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فشار باد الستيك ها را ،به جهت رانندگي مناسب و نيز
فرمان پذيري ايده آل ،دقيقاً تنظیم نمایید.
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AX0097
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نشتي باد
بررسي كنيد كه هيچ گونه نشتي باد از سوپاپ (والو)
الستيك وجود نداشته باشد.
 -1الستيك
 -2والو الستيك
 -3رینگ
2
3

AX0098
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سائيدگي الستيك
جهت افزودن كارآيي الستيك ها ،آج هاي الستيك را
ازنظرفرسودگي مورد بازديد قرار دهيد ،زيرا فرسودگي
غير عادي آنها ممكن است نشانگر فشار باد نامناسب
بوده در این خصوص می بایست محل الستيك ها با
يكديگر تعويض شود .ممكن است چرخها نياز به باالنس
يا سيستم تعليق جلو نياز به بازديد داشته باشد .الستيك
ها را بطور منظم از لحاظ بريدگي ها ،برخورد اشياء
خارجي كه باعث متورم شدن آنها مي شود ،فرسودگي
و سايش و يا گير كردن مواد خارجي در بين آجها مورد
بازديد قرار دهيد .هم چنين زمانهاي بازديد را در هنگام
تغييرات ناگهاني آب و هوا و يا پس از رانندگي در جاده
هاي غير مسطح ،افزايش داده و در بازه هاي زماني
كمتر اين بازديدها را انجام دهید .جهت بررسي ميزان
سايش الستيك به نشانگرهاي داخل شيارهاي بين آنها
توجه نماييد.
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سائيدگي الستيك
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نوع خودرو

بنزینی ،دوگانه سوز

اندازه تایر

165/70 R13 LT 88/86
از تایر با اندیس سرعت  Sو یا  Tاستفاده شود.

فشار باد تایرها جلو

)195 kpa (28psi
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عنوان

اندازه

فشار باد تایرها عقب

)289 kpa (42psi
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هشدار:
 -1با توجه به متفاوت بودن مقدار فشار باد الستیک
های جلو و عقب ،ضروری است که در هنگام تنظیم آنها
مقدار باد صحیح الستیک ها رعایت شود (جلو ،psi 28
عقب .)psi 42
 -2با 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 indexاستفاده شود.
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بازديد (رينگ و الستيك)
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بازديد (رينگ و الستيك)
ً
در صورتي كه الستيك ها مكررا نياز به تنظيم باد داشته
باشند ،آنها را از نظر نشتي باد بازديد نماييد.
نشتي را در نواحي والو الستيك ،دهانه والو ،ديواره
الستيك و طوقه بازديد نماييد .الستيك را از نظر وجود
ترك ،آسيب ديدگي و يا وجود مواد و اشياء خارجي
نظير سنگ ريزه ،شيشه و ميخ بازديد نماييد.
رينگ هاي چرخها را بطور منظم ،از نظر آسيب ديدگي
و تغییر شکل بازديد نماييد.
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2 mm

حد مجاز تابیدگی رینگ عمودی

ar

2.5 mm

حد مجاز تابیدگی رینگ افقی
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توجه:
پس از تعويض رينگ يا الستيك ،مجموعه رينگ و
الستيك را باالنس نماييد.
مهره هاي چرخ
 -1مهره هاي چرخ را از نظر سفت بودن آنها تا مقدار
توصيه شده بازديد نماييد.
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گشتاور مورد نياز:

.C

تابيدگي رينگ و الستيك
 -1خودرو را جك زده و برروي پايه هاي نگهدارنده
ايمني (خرك) قرار دهيد.
 -2گيج اندازه گيري مخصوص را برروي رينگ قرار داده
و تابيدگي را در طي يك چرخش كامل چرخ ،اندازه
گيري كنيد.
 -3در صورت نياز ،رينگ را تعويض نماييد.
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AX00100

AX00101

88-118 N.m
()9-12 kg.m

پياده و سوار كردن چرخ
 -1نواحي تماس چرخ و توپي بايستي تميز باشد.
 -2مهره هاي چرخ را تا مقدار توصيه شده سفت نماييد.

AX00102
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تعويض محل الستيك ها

61

تعويض محل الستيك ها
 -1جهت افزايش طول عمر الستيكها و اطمينان
از ساييدگي يكنواخت الستيكها ،محل الستيكها را
هر 6000كيلومتر با يكديگر تعويض نماييد.
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توجه:
پس از تعويض محل الستيكها ،فشار باد آنها را تا مقدار
توصيه شده تنظيم نماييد.
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مقدار مجاز خارج از باالنس بودن چرخ (در لبه رينگ):
 20گرم

.C

اگر چرخها باالنس نباشد و يا رينگ و الستيك تعويض
يا تعمير شده باشند ،چرخها بايستي دوباره باالنس
گردند.
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توجه:
 بيشتر از  2وزنه باالنس را جهت باالنس چرخ درقسمت دروني يا بيروني آن بكار نبريد.
 اگر مجموع وزنه ها بيشتر از  100گرم باشد ،پس ازچرخاندن و حركت الستيك برروي چرخ ،چرخ را دوباره
باالنس نماييد.
 وزنه هاي باالنس را بطور كام ًال محكم برروي چرخ
قرار دهيد.
 از وزنه هاي باالنس مناسب استفاده نماييد. از باالنس در جا در مدلهاي مجهز به گيربكساتوماتيك خودداري نماييد .زيرا باعث آسيب ديدن
سيستم گیربکس خواهد شد.
 -1وزنه باالنس

AX00104

AX00105
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