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117 طبق پایين

ترتيب پياده و سوار کردن طبق پایين و اجزاء آن 
اتومبیل را جک زده و زیر آن را خرک  قسمت جلوی 
بگذارید. قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده 

از یکدیگر جدا کنید. 
روش بستن قطعات عکس روش باز کردن آنها می باشد.
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ميزان گشتاور قطعات:

1- مهره، پیچ و واشر
2- پیچ و واشر

3- اشپیل و مهره
4- واشر
5- بوش

6- مهره و واشر
7- پایه نگهدارنده

8- میل 
9- بوش

10- واشر
11- بازوی پایین

12- بوش
13- گردگیر

55-69 N.m (5.6-7.0 kg.m)

55-69 N.m (5.6-7.0 kg.m)

64-77 N.m (6.5-7.9 kg.m)

AX00188

پياده کردن طبق پایين
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نکات قابل توجه هنگام باز کردن گردگير:
با کمک قلم گردگیر را باز کنید.

احتياط:
دقت کنید به سیبک آسیبی نرسد.

بوش بازوی پایين
با استفاده از ابزار مخصوص  )OK130342A0( بوش 

را باز کنید.

نکات قابل توجه هنگام بازدید
قطعات  لزوم  صورت  در  و  کرده  بازدید  را  زیر  موارد 

مربوطه را تعویض کنید:
1- خمیدگی و یا ترک خوردگی بازوی پایین

2- خمیدگی و یا سائیدگی بوش
3- گشتاور مورد نیاز جهت چرخش سیبک

AX00189

AX00190

AX00191

پياده کردن طبق پایين

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



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

120

نکته قابل توجه هنگام نصب گردگير
قسمت داخلی گردگیر جدید را به گریس لیتیوم آغشته 

کرده و گردگیر را نصب کنید.

اندازه گيری گشتاور چرخش سيبک
به  را   )OK130322020( شماره  به  مخصوص  ابزار 
گشتاور  سنج،  نیرو  از  استفاده  وبا  کرده  وصل  سیبک 

چرخش آن را اندازه بگیرید.

 1/8-3/1 kg                          : عدد روی نیرو سنج

بوش بازوی پایين 
)OK130342A0( با استفاده از ابزار مخصوص به شماره
و به روشی که در شکل نشان داده شده، بوش را نصب 

کنید.

احتياط:
دقت کنید که نیروی پرس را در جهت مخالف به بوش 

وارد نکنید.

AX00193

AX00192

AX00194

سوار کردن طبق پایين
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بازوی پایين
ابتدا در سمت بدنه و سپس در سمت  بازوی پایین را 

بازویی سگدست سفت کنید.

                                               55~69 N.m                             :میزان گشتاور
) 5/6~7/0kg.m(                                                      

1- سمت بازویی سگدست
2- سمت بدنه

AX00195

سوار کردن طبق پایين
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