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

طبق پايین 

طبق پايین 

1- پیچ 
2- مهره 

3- بوش طبق 
4- طبق پایین 
5- میل تعادل 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پیاده کردن طبق پايین 

پیاده کردن طبق پايین 
1- قسمت جلوي خودرو را بلند کرده و توسط نگهدارنده 

هاي ایمني ) خرک ( آن را در همان حالت نگهدارید
2- چرخ خودرو را باز کنید.                                                                            
3- پیچ اتصال میل تعادل را از نگهدارنده آن باز نمایید.

4- میل تعادل را پس شل کردن دو مهره آن از طبق 
جدانمایید.

واشر  و  بوش  و  کرده  جدا  طبق  از  را  تعادل  میل   -5
جلویي آن را باز کنید.

از شل کردن پیچ و مهره طبق سیبک آن را  6- پس 
از طریق پایین کشیدن طبق از سگدست بیرون آورید.                                                
7- پیچ اتصال طبق به بدنه را باز کرده و طبق را جدا 

نمایید.
1: طبق                                                                                                  

نکات قابل توجه هنگام بازديد موارد زير را بازديد 
تعویض  را   مربوطه  قطعات   ، لزوم  در صورت  و  کرده 

نمایید: 
1- خمیدگي یا ترک خوردگي طبق 

2- خمیدگي یا سائیدگي بوش 
3- گشتاور مورد نیاز جهت چرخش سیبک
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

نصب طبق پايین 

نصب 
1- ابزار مخصوص به شماره : 0K130322020  را به 
گشتاور  سنج  نیرو  از  استفاده  با  و  کرده  وصل  سیبک 

چرخش آن را اندازه بگیرید.
کشتاور پیچشي : 3/5- 1 نیوتن متر

                ) 35/ 0 – 1/ 0 کیلوگرم متر(
مقدار مقاومت مجاز سیبک                                                                                       

5/ 3 – 1 نیوتن ) 35- 10 کیلوگرم ( 
2- پایه انتهایي طبق را داخل بدنه جا زده سپس پیچ 

آن را نصب نمایید.
3- سیبک را در سگدست قرار داده و پیچ و مهره هاي 

آن را نصب و سفت نمایید.
گشتاور مورد نیاز : 68- 54 نیوتن متر  

                 )9/ 6 – 5/ 5 کیلوگرم متر(

4- پیچ پایه انتهایي طبق را سفت نمایید.
گشتاور مورد نیاز :         147- 118 نیوتن متر

                              ) 15 –12 کیلوگرم متر(
 

5- میل تعادل را به طبق متصل کرده و دو مهره آن را 
سفت نمایید

6- مهره سر میل تعادل را سفت نمایید. 
گشتاور مورد نیاز:      47- 118 نیوتن متر

                         ) 15–12 کیلوگرم متر(  
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