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75 مجموعه توپي چرخ و سگدست

مجموعه توپي چرخ و سگدست

اجزاء و قطعات
1- بلبرینگ )داخلي(

2- سگدست فرمان
3- گردگیر محافظ دیسک ترمز

4- بلبرینگ )خارجي(
5- توپي چرخ

توجه:
گردگیر محافظ را باز ننمائید مگر اینکه احتیاج به تعمیر داشته باشد. 

AX00125

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 151 / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسل ها

باز کردن مجموعه توپی چرخ و سگدست76

باز کردن
1- مجموعه سگدست را باز نمائید. 

2- به کمک ابزار TS99999022 توپی را از سگدست 
جدا کنید. 

3- بلبرینگ را به وسیله پرس خارج کنید.

بازدید
داده  شستشو  را  آنها  شده  جدا  قطعات  بازدید  از  قبل 
ضمناً  نمائید.  تعویض  را  دیده  آسیب  قطعات  کلیه  و 
هرگونه زنگ زدگي را با کاغذ سنباده نرم برطرف نمائید. 
1- سائیدگي غیرعادي و هرگونه آسیب دیدگي دیگر را 

در بلبرینگ کنترل نمائید. 

در  دیگر  آسیب  یا وجود هرگونه  و  ترک خوردگي   -2
محل  زدگي  زنگ  و  خراشیدگي  همچنین  و  سگدست 

نشیمنگاه بلبرینگ را کنترل نمائید. 
3- آسیب دیدگي محافظ دیسک ترمز یا جذب نبودن 

آن با سگدست را کنترل نمائید. 
نیز  و  توپي  دیدگي  آسیب  یا  و  خوردگي  ترک   -4
و  بلبرینگ  نشیمنگاه  زدگي  زنگ  یا  و  خراشیدگي 

سائیدگي سطح تماس کاسه نمد را کنترل نمائید. 

TS99999022
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77 سوار کردن مجموعه توپی چرخ و سگدست

طریقه سوار کردن اکسل جلو

برای سوار کردن، روش عکس باز کردن را به کار برده و 
به موارد زیر توجه کنید. 

 الف ( محافظ دیسک ترمز را با یک چکش و لوله به 
طرف داخل جا بزنید. 

توجه:
تا حد  و  استفاده شود  ابزار مخصوص  از  المقدور  حتی 
قطعات  زدن  جا  جهت  به  نیرو  کردن  وارد  از  امکان 

خودداری گردد.

 ب( بلبرینگ را بوسیله پرس در سگ دست جا بزنید.
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سوار کردن مجموعه توپی چرخ و سگدست78

کاسه نمد 
نصب  را  بیرونی  نمد  کاسه  پالستیکی،  چکش  یک  با 

کنید. 

توجه:
الف( کاسه نمد جدید را نصب کرده به لبه آن گریس 

بمالید. 
ب( دقت کنید که کاسه نمد به خوبی روی سگدست 

بنشیند.  

توجه:  
قسمتهایی که در تصویر با هاشور مشخص شده کاماًل با 

گریس لیتیوم نوع )NLGI( پرکنید. 

دیسک ترمز
عالئم تنظیم چرخ و دیسک ترمز را مقابل یکدیگر قرار 
کنید.  نصب  توپی  روی  بر  را  دیسک  مجموعه  و  داده 

سپس پیچهای نصب را سفت کنید. 

 4/5 ~5/5 N.m                                    :میزان گشتاور
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79 سوار کردن مجموعه توپی چرخ و سگدست

توپی چرخ جلو :
1- توپی را به همراه واشر فاصله پر کن نصب کنید.

مخصوص   ابزار  با  و  دهید  قرار  پرس  زیر  را  توپی   -2
030T2501 آن را نصب کنید. 

 2500 kg                                :حد استاندارد فشار

ابزار مخصوص  را به کمک  3- کاسه نمد سمت پلوس 
0K201170AA نصب کنید.

030T2501

0K201170AA
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