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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

ترمز مشکالت  شناسايي 

ترمز مشکالت  شناسايي 

ترديف مختصرآزمونمشکال مرجعتوضیح  مقدار 

کشش، لرزش نوسان1
براي تعیین اینکه 
موضوع مربوط به 

سیستم ترمز جلو یا 
عقب مي باشد.

دستي  ترمز  و سپس  ترمز  پدال  از  ابتدا 
)مثاًل کشش،  شرایط  اگر  کنید.  استفاده 
ترمز  عملکرد  در  فقط  نوسان(  ارتعاش، 
دستي رخ دهد، مسئله مربوط به سیستم 
ترمز عقب مي باشد. اگر این شرایط وقتي 
دهد،  رخ  شود  مي  فشرده  ترمز  پدال 

مسئله مربوط به ترمز جلو مي باشد.

کشش یا رانش ترمز2
شیر کنترل فشار 

)شیر تقسیم( 
را چک کنید.

گریس  در  را  فشار  گیري  اندازه  گیج 
و  چپ  سمت  جلو  هواگیري  خورهاي 

عقب سمت راست نصب کنید.

چراغ ترمز مدام روشن3
مي باشد

چک کردن 
چراغ هشدار ترمز

را  ترمز  اصلي  سیلندر  مخزن  پوش  در 
پائین  در  شناور  تا  دهید  اجازه  بردارید. 
ترین نقطه بي حرکت بماند. اگر نشانگر 
هشدار ترمز روشن مي شود، سیم کشي/ 
سوئیچ OK مي باشد. اگر سطح مایع زیر 
حداقل سطح باشد، چراغ ترمز بطور مدام 

روشن خواهد شد.

4
1- لق بودن 

)لرزیدن( ترمز
2- حرکت 

نامنظم پدال ترمز

چک کردن 
ضخامت دیسک

تغییر  میکرومتر  یک  از  استفاده  با 
ضخامت دیسک را چک کنید. در هشت 
لبه  از   15mm و  درجه   45 موقعیت 
را  اندازه گیري ضخامت  خارجي دیسک 
انجام دهید. گشتاورهاي پیچ هاي نصب 

را چک کنید که در مقدار مناسب باشد.

از  کدام  هر  اگر 
تا  شده  خوانده  مقادیر 
بیشتر  یا   0.015mm
یا  داشتند  مغایرت 
از  کمتر  ضخامت  اگر 
باشد،   19.22mm

دیسک را عوض کنید.

آزمون خالء بوسترترمزگیري سخت5
انتهاي  روي  را  فشار  گیري  اندازه  گیج 
مقدار  کنید.  نصب  ترمز  بوستر  شلنگ 

خوانده شده را چک کنید.

شده  خوانده  مقدار 
از  بیشتر  بایستي 

600mmHg باشد. 

دویدگيلق بودن )لرزیدن(ترمز6 کردن  چک 
)run out( دیسک

1- ساعت اندازه گیري را طوري قرار 
از  میلیمتر   10 فاصله  در  که  دهید 
تماس  با سطح دیسک  لبه خارجی 

داشته باشد.
2- دیسک را بچرخانید و عدد را بخوانید.

 حداکثر دویدگي 
0.12mm دیسک مجاز   

  مي باشد.

چک کردن دویدگي رویهلق بودن )لرزیدن(ترمز7
توپي چرخ

قرار دهید  را طوري  اندازه گیري  ساعت 
چرخ  توپي  یابد.  تماس  چرخ  توپي  با  تا 

را بچرخانید.

ترمز 8 ضعیف  عملکرد 
تنظیم کابل ترمزدستيدستی

مهره  بیاورید.  پایین  را  ترمزدستي  اهرم 
تنظیم را شل کنید. پدال ترمز را 6 مرتبه 

فشار دهید.
اهرم ترمز دستي را با 7 تیک باال بیاورید.

مهره تنظیم را سفت کنید.
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