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

تنظیم چرخهاي جلو 

تنظیم چرخهاي جلو 

بازديد مقدماتي 
 1- فشار باد الستیک ها را بررسي کرده و در صورت 

نیاز تا مقدار توصیه شده ، تنظیم نمایید.
در  و  کرده  بررسي  را  جلو  چرخهاي  بلبرینگ  2-لقي 

صورت نیاز تصحیح نمایید.
3-رینگها و الستیکها را از نظر خارج از مرکز بودن مورد 

بازدید قرار دهید.
4- سیبک ها و اتصاالت فرمان را از نظر شل بودن مورد 

بازدید قرار دهید.
5- خودرو را بر روي سطح صافي ) بدون وجود هر گونه 

بار اضافي بر خودرو ( قرار دهید.
گلگیر  لبه  تا  چرخها  مرکز  مابین  ارتفاع  اختالف   -6
درسمت راست و چپ نباید بیشتر از 10 میلیمتر باشد.

توجه 
زاویه  باشند.  نمي  تنظیم  قابل  کستر  و  کمبر  زاویاي 

تواین قابل تنظیم است .
تنظیمات 

حداکثر زاویه چرخش فرمان به سمت چپ و راست 
1- چرخ هاي جلو را برروي صفحه گردان قرار دهید.

زاویه  و  چرخانده  چپ  سمت  به  انتها  تا  را  2-فرمان 
سمت  چرخ  خارجي  زاویه  و  چپ  سمت  چرخ  داخلي 

راست را مورد توجه قرار دهید.
شل  را  ها  سیبک  راست  و  هاي سمت چپ  مهره   -3
به  به جهت دسترسي  را  کرده و سپس هر دو سیبک 

زاویه قابل قبول بچرخانید.
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تنظیم چرخهاي جلو 

4- مراحل ذکر شده را براي پیچاندن کامل فرمان به 
سمت راست انجام دهید در این هنگام زاویه چرخ راست 

داخلي زاویه چرخ چپ بیروني  مي باشد.
5- مهره هاي سیبک را سفت نمایید.

کشتاور مورد نیاز: 50- 34 نیوتن متر 
                 )1/ 5- 5/ 3 کیلوگرم متر (      

6- زاویه چرخش فرمان  را بررسی کرده و پس از تنظیم 
زاویه فرمان ، زاویه تواین را تنظیم نمایید.
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