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رانتیگا دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

 

 نام قطعه يا مجموعه:

 مجموعه کمک فنر

 X200و  X100خانواده  مدل خودرو :

    SKY01 34 700(900) - SK137 34 900(700)- 54660(50)FD101 : شماره فنی کمک فنرجلو

TN030-56150(60) 

 TH160-56240(30)A , DN030-56220A(210C) – KK135 28 700B : شماره فنی کمک فنرعقب

– SK135 28 700  
   CNG : DN040 56 210 – DN033-56220A(210B)شماره فنی کمک 

  --------شماره مجموعه اصلی : 

 شرکت کوشاوران –شرکت فرآوری ساخت  –: شرکت ايندامين  کمک فنرنام سازندگان 

 تنظيم کننده : واحد فنی و مهندسی

 1395ماه  بهمنتاريخ تنظيم : 

 يک شمارة ويرايش :

 

 مهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو( ايران
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 فهرست مندرجات
 صفحه                                        عنوان  

 3            مقدمه -1

 3        تشريح عملكرد و پارامترهاي مهم مجموعه -6

 5          فلوچارت عيب يابي -3

 2      هاتعميرگاه در کمک فنر جلو و عقب اشكاالت منجر به تعويض  -0

 7         اقدامات و بررسي هاي اوليه -5

 11     خيص عيوب مجموعه کمک فنر قبل از دمونتاژآزمون هاي مورد نياز براي تش -2

 11       آزمون بررسي ظاهري مجموعه کمک فنر -2-1

 11         تجهيزات آزمون -2-1-1

 11         روش آزمون -2-1-6

 16         معيار پذيرش -2-1-3

 10       کمک فنر آزمون بررسي عملكرد مجموعه -2-6

 10         تجهيزات آزمون -2-6-1   

 10         روش آزمون -2-6-6

 10         معيار پذيرش -2-6-3

 15     ـ آزمون هاي مورد نياز براي تشخيص عيوب مجموعه کمک فنر بعد از دمونتاژ7

 15         آزمون بررسي ظاهري -7-1

 15         تجهيزات آزمون -7-1-1

15         روش آزمون -7-1-6

 12         شمعيار پذير -7-1-3  

 19        آزمون عملكرد مجموعه کمک فنر -7-6

 19          تجهيزات آزمون -7-6-1

 19          روش آزمون -7-6-6

 64          معيار پذيرش -7-6-3

 66        مجموعه کمک فنرها  ياجزاء و مشخصات فن -8

 62      هانكاتي در مورد نحوه نگهداري و انتقال مجموعه از تعميرگاه -9
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 مقدمه : -1

 ياين دستورالعمل جهت افزايش دقت و صحت در تشخيص عيوب قطعات در تعميرگاهها به منظور کاهش خطاها

در تعويض قطعات و همچنين افزايش دقت و صحت در فرآيند تفكيک قطعات تعويض شده سالم و معيوب با  ياحتمال

لذا در  گردد . يتشخيص عيوب تنظيم م رز  جهت کاهش خطاها دال يو تعريف روشها و آزمونها ياستفاده از يكسان ساز

به کمک فنر مربوط  يدر خصوص بروز عيب و عيب ياب يآزمونها و نكات ضرور ،شده است روشها  يالعمل سعراين دستو

 تشريح شود.جلو و عقب 

 

 : تشريح عملکرد و پارامترهای مهم مجموعه -6

 ر عهده دارد :مهم ب)ميرا کننده( دو وظيفه  کمک فنر

 ايمني خودرو را افزايش مي دهد. (الف

 رامش و راحتي راننده و سرنشينان را تامين مي کند.( آ ب

کمک فنر نگه داشتن الستيک در حد استاندارد روي سطح جاده است مشروط بر اين که باد الستيک ها اولين وظيفه 

ابت نگه مي دارد تا هدايت خودرو ث فنرها را مهار و تقريباً خودرو روين نوسانات بدنه آباشد و دومين وظيفه استاندارد 

ها بهتر انجا  گيرد. همچنين هنگا  ترمز کردن از شيرجه رفتن جلوگيري مي کند و کنترل خودرو نيز  در سر پيچ خصوصاً

فنر در جهت  همانطوري که مي دانيد حرکت کمک خودرو کمتر مي شود.در نتيجه استهالک فنرها و بدنه بهتر خواهد شد 

مدگي جاده عبور کند فنر فشرده مي شود و کمک فنر در جهت آاگر خودرو از روي بر مي باشد. مثالًعكس حرکت فنر 

مي کند يعني از فشردگي سريع فنر جلوگيري مي کند. همچنين اگر خودرو در حين حرکت به داخل  حرکت فنر مقاومت

در تماس چرخها با سطح جاده است باعث کشيدگي عادي فنر شده و  گودالي فرو رود نيروي عكس العمل وزن خودرو که

بالفاصله فنر در جهت باز شدن عمل مي کند. در اين حالت نيز کمک فنر در جهت عكس حرکت فنر کار کرده و انرژي 

 .شود مي مستهلک  ذخيره شده در فنر با تبديل به گرما در سيستم کمک فنر
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 اساس کار کمک فنر:

در سيستم تعليق موازي با فنر بسته مي شود و مانند فنر نيروي محوري را جذب مي کند. در موقع جمع شدن  کمک فنر

کمک فنر به سهولت منقبض شده اما در موقع باز شدن کمک فنر مقاومت مي نمايد و با کندي باز مي شود وقتي کمک فنر 

شود و لذا به سهولت تغيير مكان مي دهد اما وقتي حالت  ن جابجا ميآسوپاپ مي شود روغن از سوراخهاي درشت تر فشرده 

مي رسد. برگشت روغن به محل اوليه خود از مجاري کوچكتر ميسر مي گردد در اثر برگشت روغن از مجاري  ن فراآانبساط 

 ا پخش کوچک نيروي اصطكاک روغن باال رفته و انرژي مكانيكي به انرژي حرارتي تبديل مي گردد سپس گرما روغن در فض

ن به آمي گردد متداول ترين ارتعاش گيرها نوع تلسكوپي است که از دو سيلندر يک طرف بسته ساخته شده و قسمت بسته 

ن يک پيستون با دسته پيستون آپوسته محور چرخ متصل مي شود طرف باز سيلندر به سمت باال قرار داشته و در داخل 

کمک فنرهاي جلو و عقب مورد استفاده در سيستم تعليق . شود  دسته پيستون به شاسي بسته مي حرکت مي کند .

براي مشاهده نا  ، اجزاء و شماره فني مدول به  مي باشد .( 6) و( 1شماره )هاي مطابق شكل  X200و  X100هاي خودرو

 دستورالعمل مراجعه نماييد . 8بند 

 

 

 

 

 

 

 X100 و عقب فنر جلو( کمک 1شكل شماره )
 

 

 

 

 

 

 

 X200 عقبجلو و  ( کمک فنر6)شكل شماره 
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 :فلوچارت عيب يابی  -3

ا هارات مشتری در خ و  کمک فنر

بازديد کمک فنر عقب بازديد کمک فنر جلو صدای  ير عادی در دست انداز

بررسی های اوليه

                                   :                                                     
                                             (                            )                  

                                                                                                
                                    7 (    5 )                              .

ايرادات منجر به 
تعويض کمک فنر

خرابی بو  قرقره ای کمک فنر 
عقب خ صی کمک فنر رو ن زدگی 

بررسی  اهری کمک فنر ق ل از 
دمونتاژ مطاب  رو  ص  ه

12 و 11 

بررسی تکميلی کمک فنر بعد  
از دمونتاژ مطاب  رو  ص  ه 

18 تا 15

بررسی عملکرد کمک فنر ق ل از 
14دمونتاژ مطاب  رو  ص  ه 

بررسی عملکرد کمک فنر بعد از 
دمونتاژ مطاب  رو  ص  ه 

20 و 19

بررسی  اهری کمک فنر ق ل از 
دمونتاژ مطاب  رو  ص  ه

12  و 11

بررسی تکميلی کمک فنر بعد  
از دمونتاژ مطاب  رو  ص  ه 

18 تا 15

                                                                        (                )  CNG       
                                                                           .
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 : ها در تعميرگاه کمک فنر جلو و عقباشکاالتی که منجر به تعويض  -4

 نيشتريب يکه دارا ييها رگاهياز تعم دي، سازه گستر ، بازد دکي پايتوجه به آمار و اطالعات بدست آمده از گزارشات سا با

جلو و  کمک فنر ضياشكاالت منجر به تعو نيتر عيشا دک،ي پايشده در انبار سا ضيقطعات تعو يبوده اند و بررس ضيوتع

 از : عبارتندعقب 

 روغن زدگي 

 خالصي کمک فنر  

 خرابي بوش قرقره اي اتصال پايين کمک فنر عقب 
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اقدامات و بررسی های اوليه : -5  

  سيبک فرمان ، طبق ، توپي چرخ ، صحيح قطعات جلوبندي از قبيل : قبل از هر اقدامي مي بايست از عملكرد

را مطابق با دستور العمل هاي مربوطه کنترل و بررسي نماييد زيرا باعث تشخيص  اتصاالت فرمان و بوش ميل تعادل

 اشتباه خرابي کمک فنر مي گردد.

  مطابق  اعم از بريدن قسمتي از فنر لول کم کردن ارتفاع خودرو توسط مشتري و هر گونه تغيير در سيستم تعليقاز

 از تاير و رينگ هاي اسپرت غير استاندارد و متفرقه اطمينان حاصل نموده ، استفاده ( 5تا ) (3شماره ) هاي شكل

  نمي گردد.گارانتي زيرا مجموعه کمک فنر شامل 

 
 بريدن قسمتي از فنر لول (3شماره )شكل 

 

 
 ستيک نشيمنگاه غير استاندارداستفاده از ال (0شماره )شكل 

 

 تغيير در سيستم تعليق (5شماره )شكل 

 

 فنر لول بريده شده و غير استاندارد

الستيک نشيمنگاه  استانداردالستيک نشيمنگاه 

 استانداردغير 
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 شامل موارد ذيل است : X100خودروهاي خانواده سايزهاي استاندارد رينگ و تاير 

 رينگ j 4.5×13    با تايرR13 65×165 

   رينگj 5×13    با تايرR13 60× 175  و  (R13 65×165) 

 شامل موارد ذيل است : X200خودروهاي خانواده ر سايزهاي استاندارد رينگ و تاي

  : رينگ فوالديj 5  ×13    با تايرR13  70×175  

  :  رينگ آلومينيوj  5.5×  14   با تايرR14  65× 175  

  گردگيرهاي پلوس را از لحاظ پارگي بررسي نماييد زيرا باعث پاشيدن گريس به کمک فنر و در نهايت تشخيص

 ي گردد .اشتباه روغن ريزي م

  محكم بودن پيچ هاي مجموعه کمک فنر جلو را کنترل و بررسي نماييد 

 کيلوگر  متر 2/5 - 9/2:  (2مطابق شكل شماره ) ميزان استاندارد گشتاور سفت کردن مهره ميله کمک فنر جلو

                                                                               
 

 (2شماره ) شكل
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 کيلوگر  متر   7/0 - 0/2 ( : 7کمک فنر جلو مطابق شكل شماره )ميزان استاندارد گشتاور پيچ کالهک 

                                                                      

 (7شكل شماره )

 کيلو گر  متر  5/9 - 9/11 (  :8)فنر به سگ دست مطابق شكل شماره  ميزان استاندارد پيچهاي اتصال کمک

 

 (8شكل شماره )
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  فنر کمک نحوه قرارگيري صحيح کالهکX100 ( مورد بررسي قرار دهيد . عد  مونتاژ 9را مطابق شكل شماره )

مطابق شكل زير زائده روي کالهک کمک  صحيح کالهک سر کمک فنر باعث عد  تنظيم زواياي چرخ مي گردد .

 خل خودرو باشد . جلو بايد به سمت دا

 

  (9شكل شماره )

 را کنترل و بررسي نماييد عقب  محكم بودن پيچ هاي مجموعه کمک فنر 

 کيلوگر  متر 2/1 - 0/6 ک عقب :ميزان استاندارد گشتاور مهره ميله کم

 رکيلوگر  مت  5/5 - 9/2( : 14ميزان استاندارد گشتاور پيچ بوش پاييني کمک فنر عقب مطابق شكل شماره )

 

 (14شكل شماره )
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  را کنترل و بررسي نماييد.( 11مطابق شكل شماره )سالم بودن بوش اکسل عقب 

 

 (11شكل شماره )

  کنترل و بررسي نماييد.( 16نشيمنگاه الستيكي فنر لول را مطابق شكل شماره )سالم بودن 

 

 (16شكل شماره )

 فنر ق ل از دمونتاژ :آزمونهای مورد نياز برای تشخيص عيوب مجموعه کمک -2

 :  اهری مجموعه کمک فنرآزمون بررسی  -2-1

 تجهيزات آزمون : -2-1-1

 جک دو ستون اي يچيجک ق -

 رو  آزمون : -2-1-6

  باال ببريد سپس موارد ذيل را از لحاظ ظاهري به صورت چشمي روي  جک دو ستون اي يچيقجک توسط خودرو را

 : نماييدبررسي کنترل و  هاي جلو و عقبکمک فنرمجموعه 

 نماييدبررسي و کج شدگي کنترل و دفرمگي ن ريزي ، وجود هر گونه را از لحاظ روغهاي جلو و عقب کمک فنر . 

  بررسي نماييد .کنترل و هر گونه ترک ، پارگي و تور   لحاظکالهک باالي کمک فنر جلو را از 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X200و  X100خانواده  نوع خودرو:

 95216کد پروژه  :

در  X200و  X100فنر خانواده مجموعه کمک دستورالعمل تعویض 

 نمایندگیهاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا

 40/11/1395تاريخ تهيه

 يک شماره بازنگري:
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  بررسي نماييدکنترل و دگي شديد و لهيهر گونه ترک ، پارگي را از لحاظ بوش پاييني کمک فنر عقب . 

 به سمت داخل  هر گونه ترک ، شكستگي و شكم دادن فنر لول به يک سمت ) مخصوصاً را از لحاظ فنر لول

 بررسي نماييد .کنترل و خودرو( 

 معيار پذير : -2-1-3

 مطابق  مقدار روغن زدگي بصورت بخارات روغن که موجب جذب گرد و خاک بر نيمه بااليي کمک فنر گردد ،

 ( عيب محسوب نمي شود . 13شكل شماره )

 

 (13شكل شماره )

اگر روغن داخل کمک فنر به بيرون نشت کند و اين نشتي به مقداري باشد که حجم روغن داخل کمک فنر از 

دو سو  از بدنه کمک فنر تا محدوده کاپ اگر ميزان مورد نياز براي عملكرد صحيح کمتر شود به عبارت ديگر 

دمونتاژ و پس از بررسي و اطمينان کمک فنر نياز است ه باشد ، خيس کرد( 10مطابق شكل شماره )روغن  توسط

 را تعويض نماييد.از عد  وجود عوامل خارجي کمک فنر 
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 40/11/1395تاريخ تهيه

 يک شماره بازنگري:

13 

 

در حالت ماکزيمم  هاي رفت و برگشتي خصوصاً کاهش روغن کمک فنر موجب خالي کردن کمک فنر در حرکت

 کورس خود مي گردد .

 

  (10ل شماره )شك

  بايستي  وجود پارگي و تور  بر روي کالهک کمک فنر جلو ، قطعه معيوب بوده و، ترک در صورت مشاهده

 د .نماييتعويض را  کالهک کمک فنر

  بوش پاييني کمک فنر عقب ، قطعه معيوب  جدايشو ، لهيدگي شديد هر گونه ترک ، پارگي در صورت مشاهده

 د .نماييتعويض را کمک فنر عقب بوده و بايستي 

  ستي  بايرا ترک ، شكستگي و شكم دادن فنر لول ) کمانش ( ، قطعه معيوب بوده و فنر لول در صورت مشاهده

 تعويض نماييد .

  جه :                  ح ی ق    قب     ت  ه       ه                   ه          ج   

    ی     ع  ی        .

 

 

میزان نشتی مورد قبول 

 تا محدوده مشخص شده 
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 : مجموعه کمک فنر عملکرد یآزمون بررس -2-6

 تجهيزات آزمون : -2-6-1

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد . -

 رو  آزمون : -2-6-6

  ( 15با قرار دادن دو دست بر روي گلگير مورد نظر مطابق شكل شماره )جاي مسطح قرار دهيد سپس در خودرو را

 . رو را به پايين فشار دهيددنيرو اعمال کرده و خوتا سه مرتبه 

 

 (15شكل شماره )

 معيار پذير : -2-6-3

 ، را شود ، در غير اينصورت کمک فنر نبايد بيش از يک بار نوسان مشاهده  پس از رها کردن و باال آمدن خودرو

 اييد.دمونتاژ نموده و از لحاظ خالصي کنترل و بررسي نم
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 بعد از دمونتاژ : مجموعه کمک فنرآزمونهای مورد نياز برای تشخيص عيوب  -7

 بررسی  اهری  آزمون  -7-1

مجموعه کمک فنر داراي قطعاتي شامل فنر لول ، گردگير ، بوش ضربه گير پايين و باال ، الستيک نشيمنگاه باالي فنر 

را قبل از بررسي کمک فنر صحت عملكرد قطعات مدول  ورت مجموعه مدول مي شوند پسلول و ... مي باشد  که بص

 .ترل نماييد و کنبررسي 

 تجهيزات آزمون : -7-1-1

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد . -

 رو  آزمون : -7-1-6

  صورت چشمی بررسی و کنترل نماييدقطعات مدول در کمک فنر جلو را به : 

 . الستيک ضربه گير را از نظر هر گونه پارگي بررسي نماييد 

 نماييد .و ترک خوردگي بررسي لهيدگي  ،ارگي الستيک نشيمنگاه باالي فنر لول را از نظر پ  

 . قرار گيري صحيح الستيک نشيمنگاه باالي فنر لول را کنترل نماييد 

 ديينما يبررس يخراب اي يکالهک را از نظر شكستگ ريز اتاقاني . 

 ( ( کنترل نماييد که فرو رفتگي) محل 12قرار گيري صحيح فنر لول در نشيمنگاه مربوطه را مطابق شكل شماره

 قرار گيري انتهاي فنر لول ( روي آن بايد به سمت بيرون خودرو  باشد .

 

 (12شكل شماره )
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 يک شماره بازنگري:
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 صورت چشمی بررسی و کنترل نماييدرا به در کمک فنر عقب  قطعات مدول : 

 . الستيک ضربه گير را از نظر هر گونه پارگي بررسي نماييد 

 بررسي نماييدي و دفرمگي بوش کمک فنر را از لحاظ لهيدگ . 

 . الستيک نشيمنگاه باالي فنر لول را از نظر پارگي و ترک خوردگي بررسي نماييد 

 گيري صحيح الستيک نشيمنگاه باالي فنر لول را کنترل نماييد .قرار 

  کنترل نماييد کهصفحه قبل ،( 12نشيمنگاه مربوطه را مطابق شكل شماره )قرارگيري صحيح فنر لول در 

 باشد .روي آن بايد به سمت بيرون خودرو تهاي فنر لول ( گيري انرفتگي ) محل قرارفرو

  دفرمگي بررسي نماييد .پارگي و بوش قرقره اي اتصال پايين کمک فنر عقب را از نظر 

 معيار پذير  : -7-1-3

 کمک فنر جلو :

  آن را تعويض نماييد . (17مطابق شكل شماره )پارگي الستيک ضربه گير مشاهده در صورت 

          

  (17شكل شماره )

  مطابق شكل شماره و ترک خوردگي الستيک نشيمنگاه باالي فنر لول ، لهيدگي پارگي  مشاهدهدر صورت

 تعويض نماييد .مي بايست صرفا فقط الستيک نشيمنگاه را  (18)

                             

 (18شكل شماره )
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 را تنظيم نماييد . منگاه باالي فنر لول آند  قرار گيري صحيح الستيک نشيع در صورت مشاهده 

  را تنظيم نماييد . عد  قرار گيري صحيح فنر لول در نشيمنگاه مربوطه آن مشاهدهدر صورت 

  عويض نماييد .تزير کالهک را  شكستگي يا خرابي بلبرينگ مشاهدهدر صورت 

مطابق زیر کالهک کمک فنر  ان یاتاقحتماً جلو می بایست هنگام تعویض کمک فنر  X100نکته : در خودروي 

 را تعویض نمایید .(  91شکل شماره )

                                      

 (19شكل شماره )

 کمک فنر عقب :

  آن را تعويض نماييد .  (64مطابق شكل شماره ) پارگي الستيک ضربه گير مشاهدهدر صورت 

 

 

  (64شكل شماره )

  ک خوردگي الستيک نشيمنگاه باالي فنر لول آن را تعويض نماييد .پارگي و تر مشاهدهدر صورت 

 را تنظيم نماييد . در صورت عد  قرار گيري صحيح الستيک نشيمنگاه باالي فنر لول آن 

 را تنظيم نماييد . در صورت عد  قرار گيري صحيح فنر لول در نشيمنگاه مربوطه آن 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir
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  بوش قرقره اي اتصال پايين کمک فنر عقب  جدايشو ، لهيدگي شديد  ترکپارگي ،  مشاهدهدر صورت

 ( آن را تعويض نماييد .61مطابق شكل شماره )

                

 

 

 

 

  (61شكل شماره ) 

 )منظور بوشکمک فنر بوش حتماً عقب کمک فنر  ضیهنگام تعو ستیبا یم X200و   X100 هاينکته : در خودرو

 . دیینما ضیتعو(  22مطابق شکل شماره ) را معیوب  کمک فنرنمی باشد ( قرقره اي 

                                                         
  (66شكل شماره )

ال م  ه ذ     ت                   ک    قطع              ست  قط      قطعه  ع  ض           ذ   : 

  ع  ض   ک           ی      .

  ش    ج ی   ب  ق ل              ز    ی  ش  ه  آث  ( 32    پ س     ط  ق  ک         )         ی   جه : 

 قطعه  ع  ب   ت      ش                     .      

 
 (63شكل شماره )
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  :عملکرد کمک فنر آزمون  -7-6

 تجهيزات آزمون : -7-6-1

 گيره رو ميزي  -

 رو  آزمون :-7-6-6

 ( به گيره روميزي بسته و ثابت نماييد .60ودي مطابق شكل شماره )کمک فنر را بصورت عم 

  اييد.را فشرده و باز نم کمک فنرمرتبه  3با نيروي دست 

 دييبه کمک فنر اعمال نما يعيرفت و برگشت سر يکمک فنر ، حرکتها يانيدر کورس م . 

 هاي خانوادهدر خودرو X100 سپس توسط دست به سمت باال ده ميل پيستون کمک فنر را به سمت پايين فشار دا

 و نحوه برگشت ميل پيستون کمک فنر را کنترل و بررسي نماييد .د نيرو اعمال کني

  خودروهاي خانواده درX200 رها نموده و نحوه انتها به سمت پايين فشار داده سپس  ميل پيستون کمک فنر را تا

 برگشت ميل پيستون کمک فنر را کنترل و بررسي نماييد .

 
 (60شكل شماره )
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 معيار پذير  : -7-6-3

  X100خودروهاي خانواده 

  و يا ميل پيستون کمک فنر با نيروي بسيار کمي و بدون مقاومت به در صورتي که خالصي زير دست احساس شود

 کمک فنر معيوب بوده و بايستي آن را تعويض نماييد .باال و پايين حرکت کند ، 

  X200خودروهاي خانواده 

 يستون کمک فنر بايد بعد از برداشتن نيرو از روي آن با سرعت يكنواخت و بدون هيچگونه گير يا پله کردن به ميل پ

حرکت کند ميل پيستون براي کمک فنر عقب ( براي کمک فنر جلو و تا دو سو   )سمت بيرون و تا انتهاي کورس 

 د . در غير اينصورت کمک فنر معيوب بوده و بايستي آن را تعويض نمايي

   جه      گ         . 32جهت   ج م  ست  ذ       ی   ک      ب             ذ   : 

نکته : در صورت خالصی ناشی از ضربه خوردن سر میل پیستون ، آسیب رسیدن و شکستگی قطعات داخلی ، 

 کمک فنر شامل گارانتی نمی باشد  . قرشدگی و دفرمگی ،

 کمک فنر از روي خودرو میزان فرمان صورت پذیرد. مونتاژدیادآوري : بعد از هر بار 

 

 ح ح  ط  ق    ط   ال   ک  ش   گ            ذ    هم :   گ م      ژ   ک           ست   جه       ه 

 ط           ( 32  ک      ط  ق  ک        )گ        چ  ن      (   ی    ه       ق    32 ک        )

    ه           .

 

 (65شكل شماره )
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 (62شكل شماره )
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 : اجزاء و مشخ ات فنی مجموعه کمک فنرها -8

  X100مجموعه کمک فنر جلو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره فني نا  انگليسي نا  فارسي شماره

 NUT K 99921 1200 مهره 1

 WASHER-SPRING K 99971 1200 واشر فنري 6

 RUBBER-ST,MTG. FR K KY01 34 390A کالهک کمک فنر 3

 WASHER-PLAIN K KY01 34 382 واشر تخت 0

 SEAL-DUST M D001 34 016 رگردگي 5

 BRG. STRUT M D001 34 381 ياتاقان 2

 SEAT ASSY- SPG, UPR M D001 34 340 نشيمنگاه بااليي فنر 7

 RUBBER-BUMP,FR M D001 34 015A فنر لول نشيمنگاهالستيک  8

 STOPPER-BUMP,FR K KY01 34 111A گيرگرد 9

 SPRING COIL, FR T N120 34 011-A فنر لول 14

 کمک فنر 11
DAMPER ASSY - FR, 

LH(RH) 
K K137 34 900(700) 

1 

2 

5 

4 

3 

6 

11 

7 

8 

9 

10 
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  X100مجموعه کمک فنر عقب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره فني نا  انگليسي نا  فارسي شماره

 RUBBER-SPG.SEAT M D001 28 012 نشيمنگاه فنر 1

 SPRING COIL, RR T N121 28 011-A ر لولفن 6

 BUSH-DAMPER , LWR M D001 28 776C پايين بوش 3

 CASING-STOPPER M DX50 28 777 نعلبكي 0

 STOPPER-BUMP K KY01 28 111A گردگير 5

 RR DAMPER ASSY  DN040-56210 کمک فنر 2
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X200و  X100خانواده  نوع خودرو:

 95216کد پروژه  :

در  X200و  X100فنر خانواده مجموعه کمک دستورالعمل تعویض 

 نمایندگیهاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا

 40/11/1395تاريخ تهيه

 يک شماره بازنگري:

60 

 

   X200مجموعه کمک فنر جلو  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره فني نا  انگليسي نا  فارسي رهشما

 NUT-FLANGE M9YB0 41201 مهره 1

 MTG.RUBBER-STRUT, RH ,LH 54615 FD000 , 54610 FD000 کالهک کمک فنر 6

 SEAT ASSY- SPG, UP 0K30A 34340 لول فنر کاپ باالي 3

 RUBBER-SAET/BOOT M D001 34 015A الستيک نشيمنگاه فنر لول 0

 BOOT-DUST 0K30A 340A5A گردگير 5

 STOPPER-BUMPER 54626 FD000 ضربه گير 2

 SPRING COIL, FR TN030-54011 فنر لول 7

 DAMPER ASSY - FR, RH(LH) DH030-56110(120) کمک فنر 8
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X200و  X100خانواده  نوع خودرو:

 95216کد پروژه  :

در  X200و  X100فنر خانواده مجموعه کمک دستورالعمل تعویض 

 نمایندگیهاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا

 40/11/1395تاريخ تهيه

 يک شماره بازنگري:

65 

 

 مجموعه کمک فنر عقب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شماره فني نا  انگليسي نا  فارسي شماره

 RUBBER-SPG.SEAT M D001 28 012 لول الستيک نشيمنگاه فنر 1

 SPRING COIL , RR T N121 28 011-A فنر لول 6

 BUSH-DAMPER , LWR M D001 28 776C پايين بوش 3

 CASING-STOPPER M DX50 28 777 نعلبكي 0

 STOPPER-BUMP K KY01 28 111A گيرگرد 5

 DAMPER , RR , RH DN030-56220A ,DN030-56210C  کمک فنر 2
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشرکت مهندس

 

 X200و  X100خانواده  نوع خودرو:

 95216کد پروژه  :

در  X200و  X100فنر خانواده مجموعه کمک دستورالعمل تعویض 

 نمایندگیهاي مجاز خدمات پس از فروش  سایپا

 40/11/1395تاريخ تهيه

 يک شماره بازنگري:

62 

 

 

 : رگاههايو انتقال مجموعه از تعم یدر مورد ن وه نگهدار ینکات -9

 . دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي ، قطعه دچار ضربه خوردگي نشود 

 .دقت شود چيدمان اين قطعه در انبار به گونه اي باشد که از نظر رطوبت باعث زنگ زدگي نگردد 

  قرار داده و بسته بندي نماييد همچنين تگ مربوطه بصورتي بر لم کارتن قطعه سا تعويضي را داخلکمک فنر

 روي قطعه داغي نصب نماييد که مشخصات آن قابل رويت باشد. 

 .دقت نماييد اطالعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معيوب همخواني داشته باشد 
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