
سیستم تعلیق جلو
TBARM1D/2/2

ww
w.
Ca
rG
ara
ge
.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



بسمه تعالي

تیبا

راهنما ي تعمیرات و سرويس

Āö« مجموعه سیستم تعلیق 

TBARM1D/2/1

ww
w.
Ca
rG
ara
ge
.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



20

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

مجموعه کمک فنر 

مجموعه کمک فنر 
اجزاء مجموعه 

قسمت جلوي خودرو را بلند کرده و توسط نگهدارنده هاي ایمني ) خرک ( آن را در همان حالت نگهدارید.

1-مهره                                                                         
2-مهره میل رابط                                                             
3- خار دو شاخه شیلنگ ترمز                                              

4- مجموعه کمک فنر 
5-میل رابط

6-پیچ
7-مهره
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پیاده کردن مجموعه کمک فنر 

پیاده کردن مجموعه کمک فنر 
قسمت جلوي خودرو را بلند کرده و توسط نگهدارنده 

هاي ایمني  ) خرک ( آن را در همان حالت نگهدارید.
1-بست کناري کمک فنر را باز کنید.

 2- شیلنگ کناري و کابل سنسور ABS ) در صورت 
وجود( را از نگهدارنده آن جدا نمایید. 

برروي  آن  نگهدارنده  پایه  از  را  رابط میل موجگیر   -3
کمک فنر 

جدا نمایید.

4ww- کمک فنر را از سگدست جدا نمایید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پیاده کردن مجموعه کمک فنر 

5- مهره اتصال را باز کنید.
6- کمک فنر را از تکیه گاه آستر گلگیر جدا نمایید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

اجزاء و قطعات

اجزاء و قطعات 

1- در پوش 
2- مهره 

3- صفحه 
4- تکیه گاه فنر لول 

5- بلبرینگ 
6- نشیمنگاه باالیي فنر 
7- نشیمنگاه الستیکي 

8- ضربه گیر 
9- فنر لول 

10- کمک فنر 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

اجزاء و قطعات

اجزا و قطعات 
باز کردن فنر لول 

1- کمک فنر را به گیره ببندید.

توجه 
از صفحات محافظ در فکهاي گیره استفاده نمایید

2- مهره باالیي میله پیستون را چند بار بگردانید تا شل 
شود.  مراقب باشید که باز نشود      

توجه 
مهره را کاماًل باز نکنید. 

  0K2A1341001A مخصوص  ابزار  از  استفاده  با   -3
فنر لول را جمع کنید.

4- مهره و واشر مربوطه را باز کنید.
5- تکیه گاه فنر لول و صفحه راباز کنید

6- بلبرینگ را از روي میله کمک فنر جدا نمایید.
7- نشیمنگاه باالیي فنر ، نشیمنگاه الستیکي و فنر را 

باز کرده و جدا نمایید.
8- ضربه گیر را خارج نمایید.

0K2A1341001A

0K2A1341001A
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

اجزاء و قطعات

توجه 
را  لول  فنر  در  موجود  فشار   ، لول  فنر  تعویض  جهت 
 ، آن  در  ایجاد خمش  از  جلوگیري  جهت  وبه  بتدریج 

آزاد نمایید.
 0K2A1341001A فک هاي گیره و یا ابزار مخصوص
نیز در آن  باز کنید که فنر لول جدید  اندازه اي  به  را 
موقعیت قرار بگیرد و سپس به آرامي فک ها را ببندید 

تا کمک فنر بدون درگیري مونتاژ گردد.  

9- قبل از نصب فنر ، کمک فنر را باز دید کنید.
بازديد 

یا  و  تعمیر  نیاز  بازدید کرده و در صورت  را  زیر  موارد 
تعویض نمایید.

1- نشتي روغن و یا وجود صداهاي غیر عادي از کمک 
فنر 

2- آسیب دیدگي و یا شل بودن تکیه گاه فنر لول 
3- ساییدگي و یا اسیب دیدگي ضربه گیر الستیکي یا 

خرابي 
4- بلبرینگ 

سوار کردن فنر لول 
1- ضربه گیر را بر روي بدنه کمک فنر قرار دهید.

2- فنر ) متراکم شده ( نشیمنگاه الستیکي و نشیمنگاه 
باالیي کمک فنر را نصب نمایید.

نشیمنگاه  روي  بر  صحیح  طور  به  لول   فنر  آزاد  سر 
پاییني کمک فنر قرار گیرد.

3- بلبرینگ را بر روي میله کمک فنر قرار دهید.
4- هنگام نصب تکیه گاه فنر لول ، دقت کنید عالمت 
سفید رنگ روي آن در سمت پایه اتصال به سگدست 

باشد.

0K2A1341001A

0K2A1 341 001A
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

اجزاء و قطعات

5- صفحه را نصب کنید.
6- مهره میله کمک فنر را بطور موقت با دست محکم 

نمایید.
7- ابزار مخصوص جمع کن فنر لول را باز نمایید.

8- تکیه گاه فنر لول را از طریق سفت کردن پیچ آن تا 
حد استاندارد محکم کنید

گشتاور مورد نیاز :  68- 55 نیوتن متر
                    )9/ 6 – 6/ 5 کیلوگرم متر(

سوار کردن مجموعه کمک فنر 
آن   ، گلگیر  روي  لول  فنر  گاه  تکیه  نصب  هنگام   -1
به سمت  را طوري نصب کنید که عالمت سفید رنگ 

بیرون خودرو قرار گیرد.   
2- مهره هاي اتصال را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : 63- 46 نیوتن متر 
                ) 4/ 6 – 7/ 4 کیلوگرم متر(

-کمک فنر را بر روي سگدست قرار داده و پس از جازدن 
پیچها مهره ها راسفت کنید.

گشتاور مورد نیاز : 123- 103 نیوتن متر
                  )5/ 12 – 5/ 10 کیلوگرم متر(    
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

اجزاء و قطعات

4- رابط میل موجگیر را به کمک فنر متصل نمایید.
گشتاور مورد نیاز : 60/8- 43 نیوتن متر

                  ) 2/ 6 – 6/ 4 کیلوگرم متر(

صورت  در   (  ABS سنسور  کابل  و  ترمز  شیلنگ   -5
وجود ( را در نشیمنگاه آن برروي کمک فنر قرار داده و 

توسط بست محکم نمایید.
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