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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

مشخصات فني سیستم تعلیق

مشخصات فني سیستم تعلیق

 مشخصات فنيعنوان

جلو

 مک فرسوننوع سیستم تعلیق

 تنظیم زاویه چرخها

زاویه تواین
  )  میلي متر (

3±4 بدون سرنشین

3±2 با 4 سر نشین
`45±°30 بدون سر نشین زاویه کمبر

`45±°0 با 4 سر نشین
`45±°1 بدون سر نشین زاویه کستر

`45±`55°1 با 4 سر نشین
`45±`10°13 بدون سر نشین زاویه کینگ پین

`45±`55°13 با 4 سر نشین
دو جداره گازی فشار پاییننوع کمک فنر جلو
پاندولینوع میل تعادل
19قطر میل تعادل)میلی متر(

10/4قطر مفتول فنر )میلی متر(فنر لول
95/6قطر داخلی فنر )میلی متر(

369/7طول آزاد )میلی متر(
8/41تعداد حلقه ها

عقب

اکسل پیچشینوع سیستم تعلیق

 تنظیم زاویه چرخها
زاویه تواین

 ) میلي متر ( 
3±2 بدون سر نشین

3±5 با 4 سر نشین
`30±`35°1- بدون سر نشین زاویه کمبر

`30±`45°1- با 4 سر نشین
دو جداره گازی فشار پاییننوع کمک فنر عقب

CNGبنزین سوزفنر لول
10/811/8قطر مفتول فنر )میلی متر(

88/487/4قطر داخلی فنر )میلی متر(

370380طول آزاد )میلی متر(
8/559/66تعداد حلقه ها
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

مشخصات فني سیستم تعلیق

اندازهعنوان

 چرخ
 5J × 1314×5.5J اندازه

in)mm(1.57 ±0.04(40±1)انحراف از محور عمودي 
فوالد / آلومینیومفوالدجنس

P175/70 R13 82TP175/65R14 81Tاندازه الستیک

Kgf/cm2 (psi)
(29.0)2.0فشار باد  

175/70R13175/65R14         اندازه
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ابزارها 

ابزارها 
نام ابزار : ابزار اندازه گیري بار اولیه بلبریگ فرمان 

  0K130332020 : شماره فني ابزار
شماره سريال :  502189

بار(  پیش   ( اولیه  بار  گیري  اندازه   : استفاده  موارد 
سیبک

نام ابزار : جمع کن فنر لول 
     0K933281029 : شماره فني ابزار

شماره سريال :  502844
موارد استفاده : بیرون آوردن فنر لول کمک فنر جلو 
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