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سيستم تعليق عقب

سيستم تعليق عقب 

1- اکسل عقب
2- کمک فنر عقب 

3- فنر تخت
4- کرپی فنر

5- نگهدارنده وسطی فنر تخت
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125 ترتيب پياده و سوار کردن کمک فنر عقب 

ترتيب پياده و سوار کردن کمک فنر عقب 

توجه:
لوله  عقب  فنرهای  کمک  کردن  باز  از  قبل  است  الزم 
های ترمز و سپس خار ترمز مطابق شکل روبرو باز شود 

تا در اثر کشیدگی آسیبی به آنها وارد نشود.

پياده کردن:
1- قسمت عقب اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک 

بگذارید.
2-  ابتدا پیچ های پایین کمک فنر عقب باز شود.

3- مهره باالی کمک فنر عقب باز شود.

سوار کردن:
کلیه مراحل باال به روش عکس انجام می پذیرد.

بازدید:
موارد زیر را باز کرده و در صورت لزوم قطعات مربوطه 

را تعمیر و یا تعویض کنید.
از  1- نشت روغن و یا شنیده شدن صدای غیر عادی 

کمک فنر
2- شل شدن پیچ و مهره های اتصال کمک فنرها
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نکات قابل توجه هنگام نصب کمک فنر عقب 
1- دقت شود که جهت کمک فنر درست نصب شود. 

2- مهره باالی کمک فنر را تا حد استاندارد آن سفت 
کنید.

                                   110~120 N.m                 :گشتاور سفت کردن
)11/2~12/2 kg.m(                                        

3- پیچ پایین کمک فنر را تا حد استاندارد آن سفت 
کنید.

                                   110~120 N.m                 :گشتاور سفت کردن
)11/2~12/2 kg.m(                                        
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