
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



31
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میل موجگیر جلو

میل موجگیر جلو 

1- رابط میل موجگیر 
2- مهره 

3- مهره رام موتور
4- بوش الستیکي 

5- بست میل موجگیر 
6- پیچ بست میل موجگیر 
7- پیچ و واشر دسته موتور

8- میل موجگیر 
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پیاده کردن میل موجگیر 

پیاده کردن میل موجگیر 
 1-ابزار مناسب را به موتور وصل کرده و موتور را با آن 

مهار نمایید.
2- خودرو را توسط جک بلند کرده و توسط پایه هاي 

محافظ ) خرک ( در همان حال نگهدارید.
3- چرخ را جدا نمایید.

4-میل موجگیر را از میل رابط آن جدا نمایید.
5- میل رابط را از روي پایه آن برروي کمک فنر جدا 

نمایید.

6- بست میل موجگیر را باز نمایید.
1: میل موجگیر 

2 : میل تعادل

7-پیچ و مهره هاي دسته موتور را از قسمت جلویي رام 
باز نمایید.

8-رام را به اندازه اي پایین بیاورید که میل موجگیر را 
از روي آن بیرون آورید.

9- میل موجگیر را بطور کامل بیرون بیاورید.
بازديد 

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
1- خرابي یا تغییر شکل بوشهاي الستیکي .

میل  دیدگي  آسیب  یا  ترک  وجود   ، خمیدگي   -2
موجگیر .
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نصب میل موجگیر 

نصب میل موجگیر 
موجگیر  میل  نصب  عالمت  با  را  الستیکي  بوش   -1
آن  شیار  که  دهید  قرار  طوري  را  آن  و  کرده  تنظیم 

بطرف جلو قرار گیرد.

2-میل موجگیر را در جلو رام موتور قرار دهید.
3- رام موتور را بلند کرده و در محل خود قرار دهید 
و سپس پیچ و مهره هاي قسمت جلویي آن را سفت 

نمایید.
گشتاور مورد نیاز   

پیچ : 1 90- 65 نیوتن متر
  ) 1/ 9-5/ 6 کیلو گرم متر(

مهره :  52- 39 نیوتن متر
  )  3/ 5- 3/9 کیلو گرم متر(

4- پیچ هاي نصب بست میل موجگیر را نصب کرده و 
سفت نمایید. 

گشتاور مورد نیاز: 
        8/ 60- 43 نیوتن متر                                                   

      )2/ 6- 4/ 4 کیلوگرم متر( 
5- میل رابط موجگیر را بر روي کمک فنر نصب نمایید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

نصب میل موجگیر 

- میل موجگیر را برروي میل رابط آن قرار دهید.
گشتاور مورد نیاز 60/8- 43 نیوتن متر 

        ) 2/ 6- 4/ 4 کیلوگرم متر (

توجه 
قبل از یاپپن آوردن خودرو ، دو مهره رابط میل موجگیر 

را با گشتاور مشخص شده سفت نمایید. 

7- چرخ را در محل خود نصب نمایید.
8- خودرو را پایین بیاورید.

9- ابزار را از موتور جدا کنید
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