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 :شهری سی بلندشایک استاندارد خصوصيات 

  اینچی 11و 11چرخ های بزرگ 

  (نیسان قشقایی مشابه با) از سطح زمین زیاد ارتفاع 

 در سرتاسر خودرو محافظ اجزاء 
 

 زیبا در مجموعه ای

 و برآمدهشیب دار  یشیشه جلو 

 و طراحی  خطوط جانبی با زیبایی منحصر بفرد

 دقیق

 رنگ ترکیبی دوبل با قابلیت سفارشی سازی 
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 نقاط قوت

 با شکوه ......1

 

 سفارش سازی

 ظاهر خارجی که منعکس کننده شخصیت من می باشد □

 بودن را به من می دهد  "احساس در خانه"تزئینات داخلی که  □

  

 صندلی فریم

 مفهوم بودن در پیله کرم ابریشم را تداعی می نماید □
 

 داشبورد

 و کاربردی، ساده خلوت □

 فراگیر □

 کنسول وسط مجهز به □

 کشویی داخل داشبوردنور رنگی  □

 

 کاربردیو  ...2

 

 فضای بار

 و قابل دسترس محصورجادار،  □

 با دسترسی آسانداشبورد کشویی  □

 صندلی روکش 

 زیپ دارروکش های با صندلی  □

 متنوع روکش صندلیانتخاب  □

 سفارشی سازی و شستشو، قابل تعویض □

 نمایی یکپارچهجا

 سانتی متر 11 متغیر تاصندلی کفی   □

 ها، حرکت آسانبه دستگیره  راحتدسترسی : جابجایی آسان □

 مسطح تا شدن آسان جهت ایجاد یک کف □

 کفی صندوق بار دو وضعیتی و دو طرفه □
 

 نوآوری ها

 MEDIA NAV, R-LINK: مضاعف چندرسانه ایی سیستم □

 صدای با کیفیت □

       2                                                                                                        حفظ سالمتو  یفیت هوامدیریت ک □
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 كپچر تعليقات خودرو                    

را مرهون این زوج عالی لذت رانندگی : با کالچ دوبلاسب بخار مجهز به گیربکس اتوماتیک  121جدید لیتری  1.2موتور  □

 (سریع، تعویض دنده با کیفیت)باشید  گیربکس می/ موتور
 

پلت )  چاالک، پرقدرت و لذت بخش برای رانندگی: TCe 120و  Energy  dCI 90,Energy TCe 90  موتورهای  □

 (کلیو جدیدرنو فرم و موتورهایی مشابه 

 .موجود می باشد  TCe 120 هنگام تولید انبوهکه در  EDCگیربکس اتوماتیک  □

 CO2کمترین میزان تولید گاز و  پائیناقتصادی با مصرف سوخت  هریش اولین شاسی بلند

 (EDCجز مدل های مجهز به ب) حرکت استانداردو شروع  قفتو سیستم □

 (بهبود می بخشدعملکردهای خودروها را %)11برای کاهش مصرف تا  Eco مود □

 .، هدف متعالی شرکت رنوخزوجی CO2 کاهش گاز شامل آخرین فن آوری  □

 .موارد بازیافت شده طراحی شده است% 11لین خودرو رنو که با او □

 مداوم هزینه های تولیدکنترل  □

 

 NCAPیورو  در آزمایشخودروی پنج ستاره  هدف این -ی مضاعفایمن

ه محدود کننده نیروی کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان، سه عدد پای، چهار کیسه هوا، شاسی تقویت شده: غیر فعال یمنیا □

 ، حفاظت از عابرین پیاده در برابر ضربه(ISOFIX)نگهدارنده صندلی کودک 

کروز ، (بازگشتضد )          RMFو ( لغزشسیستم ضد ) AFU ,ASR مجهز به  ABS/ESC سیستم ترمز:فعال یمنیا □

 سیستم محدود کننده سرعت/ کنترل

و ( یخ زدا/مه شکن)            "Clear view   "دکمه چراغ های اضافی برای گردش در پیچ ها، :تجهیزات راحت و ایمن □

 غیره
 

 آسان برای رانندگی

 

 وضعیت رانندگی نیمه بلند: بلند با فاصله زیاد از سطح زمین

 همانند یک خودروی تجاری به لطف کف بلند خودروامنیت، موقعیتی  اسحساو  میدان دید بهتر □

 برای رانندگی کردن در مناطق دشوارمناسب ( قشقایی ند نیسانهمان) از سطح زمین ی سانتی متر 21ارتفاع  □

 اینچی 11و  11بزرگ  چرخ های □

 دلپذیرایمن و  کنترل

 پایداری قابل ستایش □

 برای راننده و سرنشینان ، مطبوع سیستم تعلیق نرم و راحت □

 ارتفاع از سطح زمین مطمئن و موثر □

 هوشمند در حین رانندگی

 به حرکت روی سطح شیبدار بدون استرسشروع  یکمکسیستم  □

 سیستم کمکی پارک مجهز به دوربین عقب به منظور پارک راحتتر □
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 راحت برای زندگی

 

 .با طراحی بهترخودروی حمل سرنشین فضایی در خور : فضای موثر

 .(سانتی متر طول بیشتری دارد 11که  Mokkaو حتی بهتر از  B Maxجوک، بهتر از )  نسبت ابعاد به گنجایش عالی □

یک . تجربه مشترک داخل خودرو  و حس آرامش برای همه سرنشینان. در صندلی های عقبحتی  همان حس جادار بودن □

 رنوی واقعی

ات کاری که در بقیه تولید.  به سهولت انجام می شود خودرو و قفل کردن، استارت زدن درب باز کردن ،کارت هندزفری رنو  با □

 .در این کالس به ندرت دیده می شود
 

 :قابل سفارش اجزاء

 "دو رنگ"یا  "تک رنگ"بدنه . 1

 خودرو رنگ سقفهمآینه  های و قاب ستون ها -

 دنهبسته رنگ ب. 2

 خودرونوار روی جلو پنجره و درب عقب  -

 چراغ مه شکن قاب -

 جانبیمحافظ های زه  -

 چرخرینگ . 3

 ودروخ روی بدنه و سقف نوارهای.4
 

 فضای بار

 

 کاربرد همه نوعبرای 

 .است تعبیه شده وسطبر روی داشبورد و کنسول فضای ذخیره سازی اصل  □

 داشبورد کشویی باور نکردنی □

 بهترین در کالس خود -لیتر11: گنجایش  -

 و المپ رنگی( بسته به آپشن های سفارش)قسمت تحتانی رنگی   -

 (لیتر 1.1 آب بطریمناسب برای )و دربهای عقب ( لیتری 1.1بطری مناسب برای ) درب های جلوروی فضای ذخیره سازی  □
 

 (لیتر 11با گنجایش )ی با دسترسی آسان کشوی داشبورد. 1

 ولت 12در نزدیکی محل اتصال به سیستم صوتی بهمراه یک سوکت  "تجهیزات چند رسانه ای "فضای کاربردی دخیره . 2

 (لیتر1.1با گنجایش )ذخیره سازی بسته بر روی داشبورد فضای محصور . 3

 ذخیره سازی بین صندلی های جلو فضاهای متعدد. 4

 (لیتر1.1عقب درب ، و لیتر1.1جلو )درب ها روی ذخیره سازی فضای . 1

 خودرو عقبقسمت ذخیره سازی متحرک در فضای . 1
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 جای راننده

 

 روکش های صندلی زیپ دار -بودن درون پیله کرم ابریشم  آسایش  -راحت  صندلی فریم  -دید وسیع   □

 .کاربردی می باشد، ساده و که خلوت : سرتاسری داشبورد "  □

 داشبورد کشویی با دسترسی آسان: فضاهای انبارش جادار که محصور و دارای دسترسی آسان می باشند  □

  70mmصندلی راننده قابل تنظیم تا ارتفاع  –مق ع در( 25mm±)ارتفاع و  در( 30±)فرمان قابل تنظیم غربیلک   □

 برای صرفه جویی در مصرف سوخت حین رانندگی Ecoو دکمه مود  Eco²رانندگی مود   □

□  MEDIA NAV  یا R-LINK( ناوبری موجود در این محدوده قیمتبهترین سیستم) 

محدود کننده سرعت و / ، کروز کنترل(ضد بازگشت) RMFو ( ضد لغزندگی) AFU ،ASRمجهز به َ ABS/ESC: ایمنی  □

 غیره

 و غیره( یخ زدا/مه شکن) "Clear view "کارت هندز فری رنو، چراغ های اضافی در هنگام پیچیدن، دکمه : راحتی  □

سیستم کمکی شروع به حرکت روی سطح شیبدار، سیستم کمکی پارک خودرو مجهز به : تجهیزان کمکی جهت رانندگی  □

 هدوربین عقب و غیر

طرح های دو رنگ، قابهای دریچه هوا، قاب کنسول وسط، قاب بلندگوی روی درب ها، روکش صندلی و غربیلک : سازی یسفارش

 فرمان

 

 پشت و صندوق عقبفضای 

 

 بارصندوق فضای نامتقارن دسترسی وسیع به  □

 (برگرفته از مدل مفهومی خودرو)وط عبوری از چراغ های عقب خط □

 (جابجایی راحت، دستگیره های پهن و حرکت آسان)16cmتا  ⅓-⅔(  متغیر)تی کفی صندلی دو وضعی □

 .صندلی هایی که به راحتی تا میشوند □

 (251/830dm³در مقایسه با  377/1235dm³)برای ثبت رکورد حجم صندوق بار کف مسطح  □

 (کاربردی برای بارگذاری اجسام کثیف)بار دورو کف صندوق  □

 (کاربردی برای خرید های روزانه)ضعیتی بار وسیع دو وصندوق  □

 درب عقبروی نوار : سفارش سازی
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 آسایش

 تعلیق □

 کمک فنرها □

 پکسواد □

از )  سیستم تعلیق بهینه : تاثیر بهینه □

راحتی ، (نظر دینامیکی،ایمنی و آسایش

نرمی ) سیستم تعلیق خودروبسیار عالی 

 (رایج در سیستم تعلیق رنو

 

های بسیار پایین در هنگام در سرعت  □

کارکرد سیستم گذر از دست انداز، کارکرد 

 .نشان دهید تعلیق خودرو را 

 قدرت مانور

 هدایت □

 شعاع چرخش □

 هب خودرو مجهز پارک یکمکسیستم  □

 دوربین عقب

به حرکت در سر  ی شروعکمک سیستم □

 باالیی

 برای و دقیق  در شهر ماهرانههدایت  □

 اتوبان ها

و شعاع ( متر 4.12) د کلی محدودابعا □

 (متر 11.1)بهینه بین پیاده روها چرخش 

راه اندازی  هنگام مانور ودیگر در  □

خودرو در سرباالیی استرس نخواهید 

 داشت

در هنگام مانور، بر دقت و ارزش یک  □

 خودروی جادار اشاره نمائید

شروع به حرکت در سر باالیی را تست  □

 .کنید

 تسلط بر جاده

 پلت فرم کلیو جدید □

□ ESC/ASR 
 بکسواد □

 سیستم ضد بازگشت □

 

بی صدا و کنترل عالی من،یرفتار ا □

 (مقاومت عالی در برابر بکسواد)بکسواد 

زیاد بین فاصله : شرایطثبات در تمام  □

، قطر بزرگ چرخ ها، محور چرخ ها

 الستیک های پهن

 تغییر مسیر دقیق □

خودرو  نشان دهید کهدر پیچ جاده ها  □

کامالً کف جاده پهن شده و بکسواد محدود 

 و تسلطی عالی بر سطح جاده دارد

، دقت هدایت پر پیچ و خمدر جاده های  □

 .مسیر را نشان دهید

 ایمنی

 گیری ترمز □

 ایمنی فعال و غیر فعال □

 

تست خودروی  پنج ستاره از : هدف □

Euro NCAP 
ترمز های ) بهترین ترمز گیری ممکن □

 (جلو و کاسه ای عقب دیسکی

در صورت تصادف، عملکرد گسترده  □

 ایمنی غیر فعالتجهیزات 

 

سهولت استفاده از بر پیشرفته بودن و  □

 .تاکید نمائیدپدال ترمز 

سیستم محدود و   ABS/ESCعملکرد □

کنترل را توضیح کروز / کننده سرعت 

 .دهید

کیسه های هوا را نشان نصب محل  □

 .دهید
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 پشن هاآ

 E1 E2 E3 

 S S 0 مه شکن

MEDIA NAV 0 0 - 
 0 0 - گرم کن جلو مجهزبهصندلی + پک چرمی

 R-LINK - 0 Sرنو +مطبوعپک تهویه 

 0 0 - شیشه های عقب تیره + مشکی 11رینگ 

 0 0 - عقب پک دوربین

اینچی مناسب برای همه شرایط آب  11الستیک 

 و هوایی

0 0 - 

 0 0 0 هشدار پیش تجهیزات

 0 0 - عقب با دوربین سنسور

 - RO 2 DIN 0 Sرادیو 

 0 0 - نارنجی الماس اینچی برش 11 چرخ های

 0 0 - فیلی رنگ الماس اینچی برش 11 چرخ های

 0 0 - مشکی الماس اینچی برش 11 چرخ های

 0 0 - آینه تاشو برقی

 S 0 - اینچی11چرخ های آلومینیومی 

 0 0 0 چرخ زاپاس

 0 0 0 گرمکن داری جلو صندل

S :استاندارد 

 آپشن: 1
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 ابعاد خودرو

 خارجیابعاد          

 کلیو جدید کپچر (متر)در مقیاس 

 4.11 4.12 طول کلی خودرو.1

 1.12 1.11 فاصله محور عقب تا انتهای خودرو.2

 2.12 2.11 فاصله بین محور جلو و عقب.3

 1.11 1.11 ای خودروفاصله محور جلو تا ابتد.4

 1.41 1.11 ارتفاع خودرو بدون بار و سرنشین.1

 1.13 1.11 عرض کلی خودرو. 1

 1.12 1.21 ارتفاع از سطح زمین.1

 

 ابعاد داخلی

 

 کپچر 

  (متر و میلی متر)ابعاد داخلی 

 1.11 (جلو و عقب)ارتفاع صندلی 

 1.31 پهنای آرنج گاه

 1.11/ 1.14 (جلو و عقب)ارتفاع زیر سقف 

 121 (میلی متر)حداکثر فضای زانوها در صندلی های عقب 

  (دسی متر مکعب)حجم صندوق 

 411/311 (بسته به موقعیت صندکی کشویی عقب) حداکثر حجم صندوق / حداقل 

 1231 حداکثر فضای صندوق هنگامی که صندلی کشویی تا شده باشد
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۱

سيستم اکسل جلو: تنظيم

۱. آماده سازي براي تنظيم
تذکر: 

در طول عمليات بررسي و تنظيم مجموعه اکسل:  ■
کارت کليد رنو بايد در کارت خوان باقي بماند،  ■
دکمه "START" فشار داده نشود.  ■

وضعيت قطعات اکسل جلو را بررسي کنيد (به 30A، اطالعات کلي، اکسل ها: بررسي رجوع کنيد). ■

۲ مرحله تنظيم 
۱. ميزان فرمان 

چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد.  ■
فرمان را با استفاده از ابزار تثبيت فاليويل قفل کنيد. ■

مهره (۱) ميزان فرمان را شل کنيد.  ■
بوش ميل رابط فرمان (۲) را به ميزان مورد نظر بچرخانيد.  ■
بعد از تنظيم، مهره هاي ميزان فرمان را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

۲- زاويه کستر

غير قابل تنظيم. ■

۳- زاويه کمبر 

غير قابل تنظيم. ■

۴- زاويه محور 

غير قابل تنظيم. ■
سنسور زاويه غربيلک را فرمان را تنظيم کنيد.  ■
فرآيند بعد از تعمير را انجام دهيد:  ■

دستگاه عيب ياب را وصل کنيد، ■
"واحد کنترل الکترونيکي ترمز" را انتخاب کنيد، ■
به حالت تعمير برويد،  ■
"فرآيند قبل/بعد از تعمير" را براي واحد کنترل الکترونيکي انتخاب شده نمايش دهيد،  ■
"حسگر زاويه غربيلک فرمان" را در "فهرست قطعات کنترل شده توسط اين واحد کنترل الکترونيکي" انتخاب کنيد،  ■
عمليات شرح داده شده در قسمت "فرآيند بعد از تعمير" را انجام دهيد.  ■

تجهيزات مورد نياز 
دستگاه عيب ياب

ابزار ثابت نگه داشتن فاليويل
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۱. ميزان فرمان: عالئم قراردادي 
واگرايي (باز بودن): عالمت منفي

توجه
عالئم مورد استفاده رنو:  ■

واگرايي (باز بودن): -,  ■
هم گرايي (بسته بودن): +. ■

هم گرايي (بسته بودن): عالمت مثبت

توجه
عالئم مورد استفاده رنو: ■

واگرايي (باز بودن): -,  ■
هم گرايي (بسته بودن): +. ■

۲. ميزان فرمان

اکسل جلو

وضعيت خودروتلرانسمقدار (براي دو چرخ)

۱۰’
خودرو در وضعيت حرکت’۱۰+

-۱۰’

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است
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۳. زاويه کستر فرمان

غير قابل تنظيم.

وضعيت خودروتلرانسمقدار (براي دو چرخ)
خودرو در وضعيت حرکت ’۶۰  ’۲۸˚۵+ 

 ۶۰’ 

۴. زاويه کمبر 
غير قابل تنظيم.

وضعيت خودروتلرانسمقدار (براي دو چرخ)
خودرو در وضعيت حرکت ’۶۰  ’۳۰ 

-۶۰’

۵. زاويه محور
غير قابل تنظيم.

وضعيت خودروتلرانسمقدار (براي دو چرخ)
خودرو در وضعيت حرکت’۳۵+ ’۲۳˚۱۱+ 

-۳۵’



۱

اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

فنر و کمک فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

 هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، اجزاء اکسل جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره) (به 31A، اجزاء اكسل جلو، مجموعه اکسل جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

بازوهاي برف پاک کن جلو (به برف پاک کن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد)، ■
شبکه سيني زير شيشه جلو (به شبکه سيني زير شيشه جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
چرخ جلو (به 31A، اجزاء اکسل جلو، محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

مکانيزم برف پاک کن جلو را باز کنيد (به برف پاک کن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد). ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
بست قطعات زير را باز کنيد: ■

کابل حسگر سرعت چرخ از پايه نگهدارنده شيلنگ ترمز،  ■
درپوش پايه نگهدارنده شيلنگ ترمز. ■
قطعات زير را باز کنيد (به 31A، اجزاء اكسل جلو، مجموعه اکسل جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد): ■
پايه شيلنگ ترمز. ■
مهره ميل موج گير برروي پايه کمک فنر،  ■
مهره ميل رابط فرمان، ■
پيچ هاي پايه کمک فنر. ■

محفظه توپي چرخ را به رام وصل کنيد.  ■
قطعات زير را باز کنيد (به 31A، اجزاء اكسل جلو، مجموعه اکسل جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد): ■

پيچ هاي الستيك سر كمك فنر برروي بدنه، ■
مجموعه "فنر - كمك فنر". ■

درپوش هاي مناسب را روي فنر جمع کن قرار دهيد.  ■
فنر را روي فنر جمع کن قرار دهيد.  ■
مجموعه "فنر جمع کن - فنر" را داخل يک گيره مجهز به فک قرار دهيد.  ■
فنر را با استفاده از فنر جمع کن تحت فشار قرار دهيد تا جدا شود. ■

تجهيزات مورد نياز 
جمع کننده فنر



۲

مهره سر کمک فنر را با استفاده از آچار مخصوص باز کنيد.  ■
اجزاء مختلف مجموعه "فنر - کمک فنر" را باز کنيد. ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

در صورتي که الستيک سر کمک فنر آسيب ديده است آنرا تعويض کنيد (به 31A، اجزاء اکسل جلو، مجموعه اکسل جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر 
فنر جمع کن را داخل گيره قرار دهيد.  ■
فنر را تحت فشار قرار دهيد. ■



۳

فنر را داخل گلويي تکيه گاه قرار دهيد. ■

بررسي کنيد فنر با خار (۲) در تماس است.  ■
ترتيب و جهت نصب قطعات را رعايت کنيد (به 31A، اجزاء اكسل جلو، مجموعه اکسل جلو:نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■
مهره ميله کمک فنر نو را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به 31A، اجزاء اکسل جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■
فشار را از فنر برداريد.  ■
فنر جمع کن را باز کنيد.  ■

۳. عمليات پاياني 
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
وضعيت هندسي اکسل جلو را بررسي کنيد (به اکسل ها: بررسي رجوع کنيد). ■
در صورت لزوم اکسل جلو را تنظيم کنيد (به سيستم اکسل جلو: تنظيم رجوع کنيد). ■



١

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).

 هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، اجزاء اکسل جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات
توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است



٢

براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

اطالعات شرحشماره

(به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  پيچ هاي چرخ۱

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  ديسک ترمز جلو۲

(Rou. 604-01) مهره سيستم انتقال قدرت جلو۳

توپي چرخ جلو۴

حلقه الستيکي بلبرينگ محفظه توپي چرخ۵

(به حسگر سرعت چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  حسگر سرعت چرخ جلو۶

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، کاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد) کاليپر ترمز جلو۷

محافظ ديسک ترمز جلو۸

(به 31A، اجزاء اکسل جلو، بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  بلبرينگ توپي چرخ جلو۹

محفظه توپي سيستم انتقال قدرت جلو۱۰

(به سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد) و (به سيستم انتقال قدرت جلو سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)سيستم انتقال قدرت جلو۱۱



۱

مجموعه اکسل ها: بررسي

صفحه هاي لغزان جک را قفل کنيد.  ■
خودرو را روي جک قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
وضعيت قطعات زير را بررسي کنيد: ■

ميله هاي اتصال فرمان، ■
اتصال هاي مفصلي جعبه فرمان، ■
رام، ■
بوش هاي الستيكي بازوي تحتاني (طبق)، ■
سيبك هاي بازوي تحتاني (به سيبك بازوي تحتاني اكسل جلو: بررسي رجوع کنيد)، ■
كمك فنرها، ■
الستيک ها. ■

موارد زير را بررسي کنيد: ■
اندازه الستيک (به الستيک ها: مشخصات رجوع کنيد)، ■
فشار باد الستيک ها (به فشار باد الستيک ها: مشخصات رجوع کنيد). ■

خودرو را در وضعيت حرکت (VODM) حرکت قرار دهيد)(به 30A، اطالعات کلي، ارتفاع هاي زير بدنه: مقادير تنظيم رجوع کنيد): ■
باک پر،  ■
خودروي خالي (بدون بار و غيره). ■

مقادير زير را بررسي کنيد: ■
وضعيت هندسي اکسل جلو (به 30A، اطالعات کلي، اجزاء اکسل جلو: مقادير تنظيم رجوع کنيد)، ■
وضعيت هندسي اکسل عقب (به 30A، اطالعات کلي، اجزاء اکسل جلو: مقادير تنظيم رجوع کنيد)، ■

براي دستگاه تست وضعيت هندسي اکسل به دفترچه راهنما رجوع کنيد.  ■
وضعيت هندسي را با استفاده از دستگاه تست بررسي کنيد.  ■
در صورتي که مقادير اندازه گيري شده با مقادير تعيين شده توسط سازنده مطابقت نداشت:  ■
اكسل جلو را تنظيم کنيد (به 30A، اطالعات کلي، سيستم اکسل جلو: تنظيم رجوع کنيد). ■
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 33A، اجزاء اكسل عقب، اجزاء اکسل عقب: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

محفظه توپي چرخ عقب: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

اطالعات شرحشماره
صفحه پايه توپي چرخ عقب۱

(به حسگر سرعت چرخ عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  حسگر سرعت چرخ عقب۲
پايه توپي چرخ عقب۳

حلقه دندانه دار حسگر سرعت چرخ عقب۴

(به بلبرينگ کاسه ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)بلبرينگ کاسه ترمز عقب۵
خار فنري بلبرينگ۶

(به 33A، اجزاء اکسل عقب، مجموعه ترمز کاسه اي عقب مراجعه کنيد) کاسه ترمز عقب۷
مهره پايه توپي چرخ عقب۸

درپوش مهره پايه توپي چرخ عقب۹

(به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پيچ هاي چرخ۱۰
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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

قطعات زير را باز كنيد:  ■
بست هاي محافظ اکسل عقب (۱).  ■
پيچ  هاي محافظ اکسل عقب (۲).  ■
محافظ اکسل عقب. ■

بوش الستيکي اکسل عقب: باز كردن - نصب مجدد

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 33A، اجزاء اكسل عقب، اجزاء اکسل عقب: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره) (به 33A، اجزاء اكسل عقب، مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
چرخ هاي عقب را باز کنيد (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■

تجهيزات مورد نياز 
جک مخصوص قطعات

ابزار مخصوص مورد نياز
ابزار باز کردن و نصب مجدد بوش هاي الستيکي اکسل عقب

گشتاور محكم كردن
N.m 16 مهره درپوش



۲

پيچ نصب شيلنگ ترمز (۳) را باز کنيد.  ■
جک مخصوص قطعات را زير اکسل عقب قرار دهيد.  ■
پيچ هاي اکسل عقب را باز کنيد (به 33A، اجزاء اکسل عقب، مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

اکسل عقب را حدود ۲۰ سانتيمتر پايين بياوريد.  ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

اکسل عقب را براي قرار دادن بوش الستيکي عالمت گذاري (۴) کنيد. ■

بوش هاي الستيکي (۵) را با ضربه زدن چکش برروي ابزار خارج کننده بوش (۶) باز کنيد.  ■

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

بوش الستيکي نو را طوري قرار دهيد که عالمت هاي روي آن با عالمت هايي که قبًال روي اکسل عقب گذاشته ايد هم راستا شود. ■



۳

قطعات زير را نصب کنيد: ■
درپوش هاي ابزار باز کردن و نصب مجدد بوش هاي الستيکي اکسل عقب (۷)،  ■
ميله رزوه دار ابزار باز کردن و نصب مجدد بوش هاي الستيکي اکسل عقب (۹)،  ■
واشر ابزار باز کردن و نصب مجدد بوش هاي الستيکي اکسل عقب (۸)، ■
مهره ابزار باز کردن و نصب مجدد بوش هاي الستيکي اکسل عقب (۱۰)، ■

ميله (۱۱) ابزار باز کردن و نصب مجدد بوش هاي الستيکي را محکم کنيد تا درپوش با اکسل عقب در تماس قرار گيرد.  ■
بررسي کنيد عالمت ها هنوز در محل (۱۲) هم راستا هستند.  ■
مهره درپوش را با گشتاور  N.m 16  محکم کنيد.  ■
ابزار باز کردن و نصب مجدد بوش هاي الستيکي اکسل عقب را باز کنيد. ■

۲. عمليات پاياني 
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■



توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 33A، اجزاء اكسل عقب، اجزاء اکسل عقب: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

توجه
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به اکسل ها، خودرو نبايد با استفاده از بازوهاي اکسل جلو باال برده شود يا جک در زير اکسل عقب قرار گيرد. 

توجه
براي اجتناب از نامتقارن شدن سيستم تعليق، كمك فنرهاي هر دو طرف اکسل را تعويض كنيد. 

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن اجزاء اكسل عقب (مفاصل الستيكي، شيلنگ هاي ترمز،...) كمك فنرها را به طور همزمان باز نكنيد. 

هر طرف را به نوبت باز كنيد.
براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره) (به 33A، اجزاء اكسل عقب، مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
چرخ عقب را باز کنيد (به 33A، اجزاء اکسل عقب، محفظه توپي چرخ عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 
دريچه دسترسي را باز کنيد (به پوشش هاي داخلي جانبي: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■
در حالتي که چرخ ها روي زمين قرار دارند، مهره باالي کمک فنر را ضمن نگه داشتن سر پيچ شل کنيد (به 33A، اجزاء اکسل عقب، مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■
جک را باال ببريد. ■

كمك فنر: باز كردن - نصب مجدد

جك مخصوص را در زير نگهدارنده پاييني فنر قرار دهيد.  ■
کمک فنر را باز کنيد (به 33A، اجزاء اکسل عقب، مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

تجهيزات مورد نياز 
جک مخصوص قطعات

۱



نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

تذکر: 
هنگام نصب مجدد کمک فنرها، مطمئن شويد حفره  بااليي کمک فنر به شکل صحيح قرار گرفته باشد. 

شش برجستگي آن (۱) بايد رو به بدنه و چهار فرورفتگي به سمت سر پيچ قرار گيرد.

کمک فنر را نصب کنيد (به 33A، اجزاء اکسل عقب، مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
همين عمليات را براي کمک فنر سمت ديگر نيز انجام دهيد. ■

۲



۱

۱. ميزان فرمان: عالئم قراردادي

توجه
عالئم مورد استفاده رنو: ■

واگرايي (باز بودن):  ■
هم گرايي (بسته بودن): + ■

۲. ميزان فرمان

اکسل عقب

وضعيت خودرومقدار
خودرو در وضعيت حرکت’16 ± ˚0

۳. زاويه کمبر

وضعيت خودرومقدار
خودرو در وضعيت حرکت’20 ± ’50˚0- 

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است



۱

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 31A، اجزاء اكسل عقب، اجزاء اکسل عقب: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد) . ■

مجموعه اکسل عقب: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

اطالعات شرحشماره
اکسل عقب ۱

(به 33A، اجزاء اکسل عقب، كمك فنر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)  كمك فنر عقب۲
ضربه گير اكسل عقب۳

نگهدارنده بااليي فنر۴

فنر ۵

نگهدارنده پاييني فنر۶

(به 31A، اجزاء اكسل عقب، بوش الستيکي اکسل عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (Tar. 1838)بوش الستيکي اکسل عقب۷
نشيمنگاه اکسل عقب۸

درپوش کمک فنر۹



۱

مجموعه اکسل ها: بررسي

صفحه هاي لغزان جک را قفل کنيد.  ■
خودرو را روي جک قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
وضعيت قطعات زير را بررسي کنيد: ■

ميله هاي اتصال فرمان، ■
اتصال هاي مفصلي جعبه فرمان، ■
رام، ■
بوش هاي الستيكي بازوي تحتاني (طبق)، ■
سيبك هاي بازوي تحتاني (به سيبك بازوي تحتاني اكسل جلو: بررسي رجوع کنيد)، ■
كمك فنرها، ■
الستيک ها. ■

موارد زير را بررسي کنيد: ■
اندازه الستيک (به الستيک ها: مشخصات رجوع کنيد)، ■
فشار باد الستيک ها (به فشار باد الستيک ها: مشخصات رجوع کنيد). ■

خودرو را در وضعيت حرکت (VODM) حرکت قرار دهيد)(به 30A، اطالعات کلي، ارتفاع هاي زير بدنه: مقادير تنظيم رجوع کنيد): ■
باک پر، ■
خودروي خالي (بدون بار و غيره). ■

مقادير زير را بررسي کنيد: ■
وضعيت هندسي اکسل جلو (به 30A، اطالعات کلي، اجزاء اکسل جلو: مقادير تنظيم رجوع کنيد)، ■
وضعيت هندسي اکسل عقب (به 30A، اطالعات کلي، اجزاء اکسل جلو: مقادير تنظيم رجوع کنيد)، ■

براي دستگاه تست وضعيت هندسي اکسل به دفترچه راهنما رجوع کنيد.  ■
وضعيت هندسي را با استفاده از دستگاه تست بررسي کنيد.  ■
در صورتي که مقادير اندازه گيري شده با مقادير تعيين شده توسط سازنده مطابقت نداشت:  ■
اكسل جلو را تنظيم کنيد (به 30A، اطالعات کلي، سيستم اکسل جلو: تنظيم رجوع کنيد). ■
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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، اجزاء جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد).   ■
توجه 

براي جلوگيري از آسيب رسيدن به شيلنگ ترمز:  ■
شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد، ■
شيلنگ را نپيچانيد، ■
از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد. ■

باز كردن 
۱. آماده سازی برای باز کردن

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
چرخ هاي جلو را باز کنيد (به 31A، اجزاء اکسل جلو، محفظه توپي چرخ جلو، محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).   ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

لنت هاي ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد.  ■
محل درپوش شيلنگ ترمز جلو (۱) را با استفاده از مداد غير قابل پاک شدن برروي پايه کمک فنر عالمت گذاري کنيد.  ■
درپوش شيلنگ ترمز جلو (۱) را از پايه کمک فنر جدا کنيد.  ■

H5F K9K

گشتاور محكم كردن 
N.m 14  پيچ هاي پين راهنما

تجهيزات مورد نياز
مداد غير قابل پاک شدن

ابزار مخصوص مورد نياز 
Fre. 1190-01فشاردهنده پيستون کاليپر.
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فنر نگهدارنده (۲) با استفاده از يک پيچ گوشتي تخت باز کنيد. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■
درپوش هاي پيچ پين راهنما (۳)،  ■
پيچ هاي پين راهنما ■

کاليپر ترمز را به رام آويزان کنيد.  ■
لنت هاي ترمز را باز کنيد.  ■

نصب مجدد 
۱. مرحله پيش از نصب مجدد 

از تماس قطعات درگير شونده با گريس، روغن يا ساير روان سازها و مواد تميز کننده حاوي روغن معدني جلوگيري کنيد.  ■
قطعات زير را با استفاده از برس سيمي يا ماده تميز کننده ترمز تميز کنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع كنيد): ■

پايه هاي نگهدارنده کاليپر ترمز جلو، ■
کاليپرهاي ترمز جلو. ■

■  .(Fre. 1190-01) .پيستون کاليپر ترمز جلو را با استفاده از ابزار فشاردهنده پيستون فشار دهيد تا در انتها قرار گيرد

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر 
لنت هاي ترمز جلو را نصب کنيد.  ■
کاليپر ترمز جلو را نصب کنيد. ■
پيچ هاي پين راهنما را با گشتاور N.m 14 محکم کنيد.  ■
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد.  ■
درپوش شيلنگ ترمز جلو را با استفاده از عالمت گذاري (۱) روي پايه کمک فنر نصب کنيد.  ■

 هشدار 
جهت جلوگيري از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد تا پيستون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا كنند. 



١

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد.  ■
محل درپوش شيلنگ ترمز جلو  (۱) را با استفاده از مداد غير قابل پاک شدن برروي پايه کمک فنر عالمت گذاري کنيد.  ■
درپوش شيلنگ ترمز جلو  (۱) را از پايه کمک فنر جدا کنيد.   ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 
مهره شيلنگ ترمز جلو را از روي کاليپر باز کنيد (به 31A، اجزاء اکسل جلو، کاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).   ■
قطعات زير را باز کنيد (به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد).   ■

درپوش  پين هاي راهنماي کاليپر ترمز جلو،   ■
پين هاي راهنماي کاليپر ترمز جلو،   ■
کاليپر ترمز از پايه نگهدارنده کاليپر،  ■
مهره شيلنگ ترمز جلو از کاليپر ترمز،  ■
کاليپر ترمز جلو. ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

موارد زير را بررسي کنيد:   ■
وضعيت گردگير کاليپر،  ■
وجود ترک يا شکاف عميق روي کاليپر.  ■

قطعات معيوب را تعويض کنيد (به 31A، اجزاء اکسل جلو، کاليپر جلو: تعمير رجوع كنيد).   ■

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، اجزاء اکسل جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد).   ■
توجه 

به منظور محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد. . 

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره) (به 31A، اجزاء اكسل جلو، كاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).  

باز كردن 
۱. مرحله آماده سازی برای باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد).  ■
ابزار فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري شود.   ■
چرخ هاي جلو را باز کنيد (به 31A، اجزاء اکسل جلو، محفظه توپي چرخ جلو، محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).   ■

کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

مداد غير قابل پاک شدن

ابزار مخصوص مورد نياز 
Fre. 1190-01فشاردهنده پيستون کاليپر.
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قطعات زير را با استفاده از برس سيمي يا ماده پاك کننده ترمز تميز کنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع كنيد). ■
کاليپر ترمز جلو. ■
پايه نگهدارنده کاليپر ترمز جلو. ■

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر  
■  .(Fre. 1190-01) .پيستون هاي کالپير ترمز جلو را با استفاده از ابزار فشاردهنده پيستون کاليپر داخل پوسته برگردانيد
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
مهره شيلنگ ترمز جلو را از روي کاليپر ببنديد (به 31A، اجزاء اکسل جلو، کاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).   ■
چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد.  ■
درپوش شيلنگ ترمز جلو را با استفاده از عالمت گذاري (۱) روي پايه کمک فنر نصب کنيد.  ■
مدار ترمز را هواگيري کنيد (به مدار ترمز: هواگيري رجوع کنيد)  ■

هشدار 
جهت جلوگيري از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد تا پيستون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا كنند. 
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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

واشر گلويي كاليپر را به كمك يك ابزار انعطاف پذير با لبه گرد (فيلر تيغه اي) خارج كنيد. ■

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد (به 31A، اجزاء اكسل جلو، اجزاء 

جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد).
توجه 

به منظور محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد.

تعمير
۱. مرحله آماده سازی برای تعمير

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بکسل کردن و باال بردن خودرو مراجعه کنيد) (02A، وسايل باالبر خودرو). ■
ابزار فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري شود.   ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ جلو (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
کاليپر ترمز جلو (به 31A، اجزاء اكسل جلو، کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■

۲. مرحله تعمير قطعه مورد نظر

کاليپر ترمز جلو: تعمير

پيستون را به كمك هواي فشرده خارج كنيد، قبل از شروع كار يك قطعه چوب بين پيستون و كاليپر قرار دهيد تا به پيستون آسيب نرسد. وارد آمدن هر گونه ضربه برروي لبه پيستون آنرا غيرقابل  ■
استفاده خواهد كرد. 

گردگير را باز کنيد. ■

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

ابزار مخصوص مورد نياز 
Fre. 1190-01فشاردهنده پيستون کاليپر.
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توجه 
در صورت وجود هر گونه خط افتادگي در جدار داخلي كاليپر، کل كاليپر بايد الزامًا تعويض شود. 

قطعات را با الکل تميز کنيد.  ■

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد: ■
واشر نو در داخل گلويي کاليپر،  ■
■  ،(Fre. 1190-01) پيستون (بعد از آغشته كردن آن به گريس موجود در كيت تعميرات) به كمك ابزار فشاردهنده پيستون کاليپر
گردگير. ■

۲. مرحله پاياني.
قطعات زير را نصب کنيد: ■

کاليپر ترمز جلو (به 31A، اجزاء اكسل جلو، کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)، ■
چرخ جلو (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■

ابزار فشاردهنده پدال را باز کنيد. ■

هشدار 
جهت جلوگيري از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد تا پيستون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا كنند.

مدار ترمز را هواگيري کنيد (به مدار ترمز: هواگيري رجوع کنيد). 



براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

اطالعات نام قطعهشماره
(به حسگر سرعت چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)حسگر سرعت چرخ۱
(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع کنيد)ديسک ترمز جلو۲
(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع کنيد)لنت ترمز۳
(به پايه نگهدارنده کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع کنيد)پيچ پايه نگهدارنده کاليپر ترمز۴
(به پايه نگهدارنده کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع کنيد)پايه نگهدارنده کاليپر ترمز۵
فنر۶

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)گردگير ترمز۷
(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کاليپر ترمز۸
پيچ هواگيري کاليپر ترمز ۹

(به مدار ترمز: هواگيري رجوع کنيد) درپوش۱۰
(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع کنيد)پين راهنماي کاليپر ترمز۱۱
کاليپر ترمز۱۲

پيچ هواگيري کاليپر ترمز ۱۳

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع کنيد)
BRAKE CLEANER (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع کنيد)

(Fre. 1842)

HIGH STRENGTH THREAD LOCK (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع کنيد)پيچ پايه نگهدارنده کاليپر ترمز۱۴

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به مدار ترمز: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

مجموعه کاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

١



(به راهنماي نقشه: شرح رجوع کنيد)
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندار مراجعه كنيد (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

اطالعاتنام قطعهشماره

(به حسگر سرعت چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد)حسگر سرعت چرخ۱
(به پايه نگهدارنده کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد)پيچ پايه نگهدارنده کاليپر ترمز۲
(به 31A، اجزاء اکسل جلو، محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد)ديسک ترمز جلو۳
(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد)شاخص ساييدگي لنت ترمز۴
(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد)لنت ترمز۵
(به پايه نگهدارنده کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد)پايه نگهدارنده کاليپر ترمز۶
(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)گردگير پين راهنماي کاليپر ترمز۷
(به 31A، اجزاء اكسل جلو، ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)گردگير پيستون کاليپر ترمز۸
۹

پين راهنماي کاليپر ترمز

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)
BRAKE CLEANER (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات)

 (Fre. 1842)

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، کاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کاليپر ترمز۱۰
(به مدار ترمز: هواگيري رجوع کنيد)پيچ هواگيري کاليپر ترمز ۱۱
درپوش هواگيري۱۲

۱۳
شيلنگ ترمز جلو 

(به 31A، اجزاء اكسل جلو، شيلنگ ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)
(به مدار ترمز: هواگيري رجوع کنيد)

٢
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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد (به 31A، اجزاء اكسل جلو، اجزاء 

جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد).
احتياط 

به منظور محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد. 
براي محل قرارگيري و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره) (به 31A، اجزاء اكسل جلو، كاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).  

باز كردن 
۱. آماده سازی برای باز کردن

عمليات زير را انجام دهيد: ■
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد)، ■
چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد.  ■
ابزار فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري شود.   ■

چرخ جلو را باز کنيد (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■

 ۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

شيلنگ ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

اتصال شيلنگ (۱) به رابط لوله را شل کنيد.  ■
دوشاخه نگهدارنده (۲) را از شيلنگ جدا کنيد.  ■
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز بر اثر اصطکاک، روش زير را قبل از جدا کردن بست شيلنگ رعايت کنيد:  ■
چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد.  ■
در صورت مجهز بودن خودرو:  ■

محل درپوش را با استفاده از مداد غير قابل پاک شدن برروي پايه کمک فنر عالمت گذاري کنيد،  ■
درپوش شيلنگ ترمز (۳) را از پايه کمک فنر جدا کنيد.  ■

اتصال شيلنگ به کاليپر ترمز را شل کنيد.  ■
شيلنگ ترمز را باز کنيد.  ■

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

 احتياط 
براي جلوگيري از آسيب رسيدن به شيلنگ ترمز:  ■

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد، ■
شيلنگ را نپيچانيد، ■
از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد. ■

چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد.  ■
شيلنگ ترمز را به کاليپر وصل کنيد.  ■
اتصال شيلنگ ترمز جلو را با گشتاور تعيين شده روي کاليپر محکم کنيد (به 31A، اجزاء اکسل جلو، کاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).  ■

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال



٢

درپوش شيلنگ ترمز را با هم راستا كردن عالمت گذاري هاي انجام شده با مداد غير قابل پاك شدن روي پايه كمك فنر متصل كنيد (اگر خودرو به آن مجهز است). ■

قطعات زير را نصب کنيد: ■
شيلنگ ترمز به رابط لوله،  ■
دوشاخه نگهدارنده لوله. ■

اتصال شيلنگ ترمز به رابط لوله را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به مدار ترمز: گشتاور محکم کردن رجوع کنيد).  ■

۲. عمليات پاياني
چرخ جلو را نصب کنيد (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
ابزار فشاردهنده پدال را باز کنيد.  ■
مدار ترمز را هواگيري کنيد (به مدار ترمز: هواگيري رجوع کنيد). ■



۱

لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به مدار ترمز: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد) (01D، توصيه هاي فني). ■

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره) (به 33A، اجزاء اكسل عقب، کاسه ترمز عقب رجوع کنيد).

تذکر: 
کليه لنت هاي ترمز روي يک محور هم زمان تعويض كنيد. از نصب لنت هاي ترمزبا مارك و كيفيت متفاوت جدًا خودداري نماييد. 

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد).  ■
ترمز دستي را آزاد کنيد.  ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ عقب (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)، ■
کاسه ترمز (به 33A، اجزاء اکسل عقب، کاسه ترمز عقب رجوع کنيد). ■



۲

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

قطعات زير را باز كنيد: ■
فنر پاييني (۱)،  ■
فنر بااليي (۲). ■



۳

يك انبر روي پيستون هاي سيلندر ثانويه ترمز قرار دهيد.  ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

فنر (۳) سيستم اصالح خالصي،  ■
فنرهاي نگهدارنده هاي (۴) از اتصال کفشک عقبي،  ■
نگهدارنده هاي جانبي (۵) با در تماس قرار دادن اهرم اتصال به صفحه ترمز،  ■
اهرم اصالح خالصي (۶).  ■

هر يک از پايه هاي کفشک (D) را به تناوب از نقطه ثابت (C) بيرون بکشيد.  ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

■  ،(A) کفشک جلويي
■  .(B) کفشک عقبي

کابل ترمز دستي را از اهرم ترمز دستي جدا کنيد.  ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

کاسه ها و صفحه هاي ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع كنيد). ■
رزوه ميله اتصال تكيه گاه را كمي گريسكاري كنيد.  ■

تذکر:
مكانيزم ترمز سمت راست و چپ متفاوت است، از نصب قطعات به جاي يكديگر خودداري كنيد. 

پيچ ترمز سمت چپ، راست گرد است.
پيچ ترمز سمت راست، چپ گرد است. 



۴

بررسي کنيد کابل ترمز دستي به شکل صحيح روي اهرم ترمز دستي قرار گرفته باشد. ■

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب کنيد: ■
کفشک عقبي به همراه فنر آن برروي اهرم اصالح خالصي،  ■
فنر سيستم اصالح خالصي برروي اهرم،  ■
کابل ترمز دستي برروي اهرم ترمز دستي،  ■
کفشک جلويي،  ■
فنر سيستم اصالح خالصي برروي کشفک جلويي.  ■

مجموعه کفشک هاي جلويي/عقبي را روي صفحه ترمز نصب کنيد.  ■
قطعات زير را نصب کنيد:  ■

فنر بااليي، ■
فنر پاييني،  ■
نگهدارنده هاي جانبي با در تماس قرار دادن اهرم اتصال به صفحه ترمز،  ■

انبر را از پيستون هاي سيلندر ثانويه جدا کنيد. ■



۵

با استفاده از يک پيچ گوشتي، فاصله کفشک ها را برروي محور طوري تنظيم كنيد كه قطر ۰,۱ ± ۲۰۲,۵ ميليمتر به دست آيد.  ■
اين تنظيمات را براي سمت ديگر نيز انجام دهيد. ■
درصورتي كه اهرم بين شكاف اول و دوم دامنه حرکت ترمز دستي قرار گيرد، ترمز دستي بايد تنظيم شود: (به اهرم ترمز دستي: تنظيم رجوع کنيد). ■

۳. عمليات پاياني

قطعات زير را نصب کنيد: ■
کاسه ترمز (به 33A، اجزاء اکسل عقب، کاسه ترمز عقب رجوع کنيد). ■
چرخ عقب (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■

لنت ها را با وارد كردن فشارهاي متوالي روي پدال ترمز تنظيم كنيد. ■
از عملكرد صحيح سيستم اصالح خالصي مطمئن شويد (هنگام فشارهاي متوالي روي پدال ترمز، بايد از کاسه ترمز صداي "تق" شنيده شود).  ■
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■



۱

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

سيلندر ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به مدار ترمز: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

توجه
به منظور محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد. 

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
ترمز دستي را آزاد کنيد.  ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ عقب (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)، ■
کاسه ترمز عقب (به کاسه ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)، ■
لنت ترمز عقب (به 33A، اجزاء اکسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■

 گشتاور محكم كردن
N.m 8 پيچ سيلندر ترمز عقب برروي صفحه ترمز
N.m 17 اتصال لوله ترمز برروي سيلندر ترمز عقب

 تجهيزات مورد نياز
دستگاه شستشوي قطعات



۲

اتصال لوله ترمز (۱) برروي سيلندر ترمز عقب را باز کنيد. ■
روي اتصال لوله ترمز درپوش بگذاريد.  ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ سيلندر ترمز عقب (۲) برروي صفحه ترمز ■
سيلندر ترمز عقب.  ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد 

كاسه ها و صفحه هاي ترمز را با دستگاه شستشوي قطعات تميز كنيد.  ■
وضعيت گردگيرها و پيستون هاي سيلند ترمز را بررسي کنيد (قطعات معيوب را تعويض نماييد).  ■

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد:  ■
سيلندر ترمز عقب،  ■
اتصال لوله ترمز برروي سيلندر ترمز عقب ■

قطعات زير را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد:  ■
■ ،8 N.m پيچ سيلندر ترمز عقب (۸) برروي صفحه ترمز



۳

■  .17 N.m اتصال لوله ترمز برروي سيلندر ترمز عقب
عمليات را درجهت عكس باز كردن انجام دهيد.  ■
مدار ترمز را هواگيري کنيد (به مدار ترمز: هواگيري رجوع کنيد).  ■
لنت ها را با وارد كردن فشارهاي متوالي روي پدال ترمز تنظيم نماييد. ■



۱

کاسه ترمز عقب: نقشه جزئيات

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به مدار ترمز: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، اجزاء اکسل عقب: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است



۲

اطالعات شرحشماره
(به 33A، اجزاء اکسل عقب، محفظه توپي چرخ غقب: نقشه جزئيات رجوع كنيد)کاسه ترمز۱
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)ضامن۲
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)فنر نگهدارنده کفشک ترمز۳
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کفشک ثانويه۴
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)فنر نگهدارنده۵
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)فنر نگهدارنده کفشک۶
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)سيستم اصالح خالصي۷
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)فنر برگشت کفشک۸
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)فنر برگشت بااليي۹
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کفشک اوليه۱۰
(به 33A، اجزاء اكسل عقب، سيلندر ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)سيلندر ترمز عقب۱۱
(به مدار ترمز: هواگيري رجوع کنيد)پيچ هواگيري۱۲
درپوش پيچ هواگيري۱۳

(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لوله ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)لوله ترمز۱۴
(به حسگر سرعت چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)حسگر سرعت۱۵
درپوش صفحه ترمز۱۶

واشر فنري ۱۷

(به 33A، اجزاء اكسل عقب، لنت ترمز عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)پين نگهدارنده۱۸
درپوش صفحه ترمز۱۹

(به 33A، اجزاء اکسل عقب، محفظه توپي چرخ غقب: نقشه جزئيات رجوع كنيد)صفحه ترمز۲۰

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).



١

 هشدار 
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد: ■

(به مدار ترمز: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محكم كردن، قطعات كه بايد هميشه تعويض شوند، غيره.):  ■
(به مجموعه ترمز دستي: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
(به محفظه توپي چرخ عقب: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
(به كاسه ترمز چرخ عقب رجوع كنيد) . ■

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد).  ■
کنسول وسط را باز کنيد (به کنسول وسط: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
چرخ هاي عقب را باز کنيد (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
کاسه  ترمزهاي عقب را باز کنيد (به کاسه ترمز چرخ عقب رجوع کنيد). ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 
کابل ترمز دستي را با استفاده از انبر و پيچ گوشتي باز کنيد (به مجموعه ترمز دستي: نقشه جزئيات رجوع کنيد).  ■
بست قطعات زير را جدا کنيد (به مجموعه ترمز دستي: نقشه جزئيات رجوع كنيد).   ■

روكش كابل ترمز دستي از كاسه ترمز، ■
کابل ها از محل خود،  ■
روکش سيم ها از نگهدارنده آنها بر روي بدنه به کمک يک انبر،  ■
کابل هاي ترمز دستي از راهنماي آنها. ■

کابل هاي ترمز دستي را باز کنيد (به مجموعه ترمز دستي: نقشه جزئيات رجوع کنيد).   ■

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■

بررسي کنيد کابل ها (۱) به طور صحيح روي اهرم قرار گرفته اند.  ■
کابل هاي ترمز دستي را تنظيم کنيد (به 37A، کنترل اجزاء مکانيکي، اهرم ترمز دستي: تنظيم رجوع کنيد). ■

کابل هاي ترمز دستي: باز كردن - نصب مجدد

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است



١

کانکتور سوئيچ ترمز دستي (۱) را جدا کنيد.  ■
بست کانکتور سوئيچ ترمز دستي را جدا کنيد.   ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 
مهره تنظيم کابل هاي ترمز دستي را شل کنيد.  ■
اهرم ترمز دستي را باز کنيد (به مجموعه ترمز دستي: نقشه جزئيات رجوع کنيد).   ■

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■
ترمز دستي را تنظيم کنيد (به 37A، کنترل اجزاء مکانيکي، اهرم ترمز دستي: تنظيم رجوع کنيد). ■

اهرم ترمز دستي:باز كردن - نصب مجدد
براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محكم كردن، قطعات كه بايد هميشه تعويض شوند) (به مجموعه ترمز دستي: نقشه جزئيات رجوع کنيد).  

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

کنسول وسط را باز کنيد (به کنسول وسط: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).   ■
کابل های ترمز دستی را از جبران کننده (compensator) جدا کنيد (به مجموعه ترمز دستي: نقشه جزئيات رجوع کنيد).   ■



١

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

اطالعات شرحعالمت
(به اهرم ترمز دستي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)اهرم ترمز دستي۱
(به اهرم ترمز دستي: تنظيم رجوع کنيد)محدود كننده فشار ترمز دستي۲
(به اهرم ترمز دستي: تنظيم رجوع کنيد)مهره تنظيم۳
پايه نصب اهرم ترمز دستي۴

(به کابل هاي ترمز دستي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کابل ترمز دستي۵
(به کابل هاي ترمز دستي: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)کابل ترمز دستي۶
(به مجموعه اکسل عقب:نقشه جزئيات رجوع كنيد)مجموعه اکسل عقب۷

هشدار
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به مکانيزم ترمز: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

ترمز دستي: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است



١

تنظيم غير صحيح ترمز دستي موارد زير را به دنبال خواهد داشت: ■
عدم عملكرد صحيح سيستم تنظيم خودكار لنت هاي ترمز،  ■
ساييدگي زودهنگام لنت هاي ترمز. ■

تنظيم
۱. مرحله آماده سازي براي تنظيم

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد).  ■
براي عملكرد ترمز دستي، پنج بار آنرا كشيده و رها کنيد. ■
ترمز دستي را آزاد کنيد.  ■
بررسي کنيد که چرخ هاي عقب آزادانه مي چرخند. در صورتي که چرخ ها به راحتي نمي چرخند، قطعات زير را بررسي و در صورت لزوم تعمير کنيد: ■

کابل هاي ترمز دستي، ■
پيستون کاليپر،  ■
سيستم تنظيم خودكار، كاليپر. ■

چرخ هاي عقب را باز کنيد (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
کنسول وسط را باز کنيد (به کنسول وسط: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).  ■

۲. مرحله تنظيم قطعه مورد نظر

اهرم ترمز دستي: تنظيم

مهره (۱) را براي آزاد کردن کابل ها شل کنيد.  ■
اهرم ترمز دستي را روي شيار دوم قرار دهيد.  ■
مهره تنظيم را حرکت دهيد تا چرخاندن ديسک يا کاسه چرخ ديگر با دست امکان پذير نباشد.  ■
ترمز دستي را چند بار بکشيد.  ■
ترمز دستي را آزاد کنيد.  ■
ديسک يا کاسه چرخ بايد به راحتي بچرخد. در غير اين صورت، مهره را به تدريج حرکت دهيد تا ديسک يا کاسه چرخ بتواند آزادانه بچرخد.  ■
چرخ هاي عقب را نصب کنيد (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
کنسول وسط را نصب کنيد (به کنسول وسط: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■



۱

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

ابزار تثبيت (TRW) (۱) را طرف دنده پينيون دنده شانه اي فرمان قرار دهيد. ■

اتصال مفصلي جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

هشدار 
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد: ■

(به 36A، مجموعه فرمان، فرمان: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره)(به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ  جلو (به محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
ميل رابط فرمان (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
گردگير جعبه فرمان (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

قفل فرمان را باز کنيد.  ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

اتصال مفصلي جعبه فرمان را با استفاده از ابزارباز کردن - نصب مجدد اتصال مفصلي جعبه فرمان (قطر ۳۵ تا ۴۱ ميليمتر) (Dir.1923) آزاد کنيد.  ■
اتصال مفصلي جعبه فرمان را باز کنيد.  ■

نصب مجدد 
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■

ابزار مخصوص مورد نياز
ابزار باز كردن - نصب مجدد اتصال مفصلي جعبه فرمان (قطر ۳۵ تا ۴۱ ميليمتر). 

.(TRW) ابزار تثبيت دنده شانه اي فرمان



۲

رزوه هاي اتصال مفصلي را به ماده HIGH STRENGTH THREAD LOCK آغشته کنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع کنيد). ■
قطعات زير را به گريس سيليکونيآغشته کنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع كنيد). ■

جعبه فرمان، ■
اتصال مفصلي جعبه فرمان. ■

مقادير تنظيم اکسل جلو را بررسي کنيد (به مجموعه اكسل جلو: مقادير تنظيم رجوع کنيد)، ■
در صورت لزوم اکسل جلو را تنظيم کنيد (به سيستم اكسل جلو: تنظيم رجوع کنيد). ■



۱

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بکسل کردن و باال بردن خودرو مراجعه کنيد) (02A، وسايل باالبر خودرو).  ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ جلو (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)، ■
ميل رابط فرمان، (به 36A، مجموعه فرمان، ميل رابط فرمان: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)، ■
مهره تثبيت ميزان کردن چرخ ها.  ■

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

گردگير جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

تذکر: 
هنگام باز كردن گردگير جعبه فرمان، سطوح گردگير را براي از بين بردن آلودگي هايي كه امكان ورود به جعبه فرمان را دارند، با دميدن هواي فشرده تميز كنيد. 

بست نگهدارنده گردگير (۱) را برداريد ■
بست نگهدارنده گردگير (۲) را ببريد.  ■
گردگير (۳) را بيرون بياوريد.  ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد 

قطعاتي که بايد هميشه تعويض شوند:  ■
گردگير جعبه فرمان، ■
بست هاي نگهدارنده. ■

سطوح اتصال بين جعبه فرمان و گردگير را با ماده Surface cleaner تميز کنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع کنيد). ■
براي اجتناب از پيچ خوردن گردگير، سطح تماس آن با اتصال مفصلي را به گريس سيليکوني آغشته کنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع کنيد). ■

تذکر: 
غربيلك فرمان را در موقعيت وسط قرار دهيد تا در جريان هواى داخل گردگيرها تعادل برقرار شود. 

تذکر: 
مراقب باشيد به گردگير آسيب نرسد: خطر وارد آمدن آسيب جبران ناپذير. 

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر 
قطعات زير را نصب کنيد: ■

گردگير جعبه فرمان نو،  ■
بست هاي نگهدارنده نو. ■

۳. مرحله پاياني.
قطعات زير را نصب کنيد: ■

مهره تثبيت ميزان کردن چرخ ها،  ■
ميل رابط فرمان (به 36A، مجموعه فرمان، ميل رابط فرمان: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)، ■
چرخ جلو (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).  ■

مقادير تنظيم اکسل  را بررسي کنيد (به اكسل ها: بررسي رجوع کنيد).  ■
در صورت لزوم وضعيت هندسي اکسل ها را تنظيم کنيد (به سيستم اكسل جلو: تنظيم رجوع کنيد). ■



۱

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

ستون فرمان: باز كردن - نصب مجدد

 هشدار 
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد: ■

(به 36A، مجموعه فرمان، فرمان: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره) (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. مرحله آماده سازي براي باز کردن

چرخ ها را به صورت مستقيم قرار دهيد. ■
قبل از انجام عمليات تعمير، واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا را به وسيله دستگاه عيب ياب قفل کنيد (به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد):  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند قبل از تعمير:
"واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا". ■

اتصال باتري را جدا كنيد (به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).  ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

کيسه هواي جلوي راننده (به کيسه هواي جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)، ■
غربيلک فرمان (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
مجموعه کليدهاي کنترل زير فرمان (به کليدهاي کنترل: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد)، ■
قاب پاييني داشبورد (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ اتصال مفصلي فرمان (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
پيچ هاي ستون فرمان (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

براي جلوگيري از آسيب رسيدن به كانكتورها، زير ستون فرمان يک واشر شيم قرار دهيد.  ■
كانكتور قفل ستون فرمان را جدا کنيد (به سيستم ضدسرقت: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد)، ■
بست سيم کشي ستون فرمان را باز کنيد. ■

قطعات زير را جدا كنيد: ■
كانكتور واحد کنترل الکترونيکي فرمان هيدروليک (۱)،  ■
كانكتور سيگنال واحد كنترل الكترونيكي فرمان هيدروليك الكتريكي (۲). ■

ستون فرمان را باز کنيد (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

نصب مجدد 
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■

تذکر: 
بررسي کنيد سيستم قفل كانكتورها به درستي درگير شده است.

بررسي کنيد: ■
غربيلک فرمان صاف است،  ■
مکانيزم تنظيم ستون فرمان درست کار مي کند. ■

تجهيزات مورد نياز 
دستگاه عيب ياب 



۲

قفل واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا را بعد از انجام تعميرات به وسيله دستگاه عيب ياب باز کنيد (به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد):  ■
- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"واحد کنترل الکترونيکي کيسه هوا". ■
فرآيند بعد از تعمير را با به وسيله دستگاه عيب ياب انجام دهيد (به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد):  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:
"واحد کنترل الکترونيکي فرمان هيدروليک". ■

فرآيند بعد از تعمير را با به وسيله دستگاه عيب ياب انجام دهيد (به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد):  ■
- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

■ ،"ABS-ESP واحد کنترل الکترونيکي"
- قطعات کنترل شده توسط اين واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"حسگر غربيلک فرمان". ■



۱

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

فرمان سمت چپ

اطالعات شرحشماره
پيچ غربيلک فرمان ۱

غربيلک فرمان ۲

قطعه عرضي داشبورد۳

(به 36A، مجموعه فرمان، ستون فرمان: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)ستون فرمان۴
پيچ مفصل شفت ميل فرمان۵

مهره سيبک فرمان۶

جعبه فرمان ۷

پيچ هاي جعبه فرمان ۸

مهره هاي کشويي۹

۱۰
اتصال مفصلي جعبه فرمان

(به 36A، مجموعه فرمان، اتصال مفصلي جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)
( Dir. 1306-01 ) ( Dir. 1305-01 )

بست گردگير فرمان۱۱

گردگير جعبه فرمان۱۲

بست الستيكي گردگير فرمان۱۳

(Tav. 476) ميل رابط فرمان۱۴

(به مجموعه کاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد)کاليپر ترمز جلو۱۵
مهره سيبک فرمان۱۶

هشدار 
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد: ■

(به 36A، مجموعه فرمان، فرمان: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

مجموعه فرمان: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است 



۲

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آن ها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

اطالعات شرحشماره
پيچ غربيلک فرمان ۱

غربيلک فرمان ۲

(به 36A، مجموعه فرمان، ستون فرمان: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)ستون فرمان۳
قطعه عرضي داشبورد۴

مهره سيبک فرمان۵

(به مجموعه کاليپر ترمز جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد)کاليپر ترمز جلو۶
(Tav. 476) ميل رابط فرمان۷

بست الستيكي گردگير فرمان۸

گردگير جعبه فرمان۹

بست گردگير فرمان۱۰

(Dir. 1741) (Dir. 1305-01) اتصال مفصلي جعبه فرمان۱۱

مهره هاي کشويي۱۲

پيچ مفصل شفت ميل فرمان۱۳

پيچ هاي جعبه فرمان ۱۴

جعبه فرمان ۱۵

مهره سيبک فرمان۱۶

فرمان سمت راست



۱. نكات ايمني

۱ - دستورالعمل هايي كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات رعايت شود

هنگام انجام عملياتي كه نياز به استفاده از جك باالبر دارد، دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: بکسل کردن و باال بردن خودرو مراجعه کنيد) (02A، وسايل باالبر خودرو).

۲ - دستورالعمل هايي كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت شود

هشدار 
در طول عمليات از دستکش محافظ استفاده کنيد. 

توجه
به منظور محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد. 

۲. تميزي

۱ - دستورالعمل هايي كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات رعايت شود

قسمت هايي از بدنه را كه ممكن است بر اثر تماس با روغن فرمان هيدروليك آلوده شوند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.

۲ - دستورالعمل هايي كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت شود

اطراف سيستم فرمان هيدروليک را با ماده پاك كننده روغن ترمز تميز كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد) (04B، قطعات - مواد مصرفي).

۳. توصيه هاي حرفه اي
به منظور تضمين عملكرد صحيح و كارآيي سيستم، تعميرات را به جز با قطعات عرضه شده در بخش خدمات پس از فروش، اجام ندهيد. 

براي اطمينان از كيفيت انجام تعميرات، فقط از ابزارآالت توصيه شده توسط سازنده استفاده كنيد. 

۱- مدار فرمان هيدروليك: 

۱) روغن فرمان هيدروليک

براي تضمين كارآيي سيستم از روغن توصيه شده توسط سازنده استفاده كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد) (04B، قطعات - مواد مصرفي).

۲) درپوش ها

براي جلوگيري از ورود آلودگي به داخل مدار فرمان هيدروليک، روي قطعات باز شده درپوش بگذاريد.

۲- واشر آب بندي 

براي تضمين آب بندي مناسب مدار فرمان هيدروليك، پس از هر باز كردن لوله هاي فرمان هيدروليك، واشرها را تعويض نماييد.

۳- ستون فرمان

توجه
براي اجتناب از آسيب رساندن به ستون يا غربيلك فرمان، هزارخارهاي راهنماي ستون - غربيلك فرمان را تراز نماييد. 

ستون فرمان را به اهرم تنظيم تكيه ندهيد. 
ستون فرمان را به وسيله اهرم تنظيم يا سيم ها جابه جا نكنيد. 

عمليات برروي مجموعه "ستون فرمان - محور رابط" را با نگهداشتن هر كدام از قسمت ها انجام دهيد (يك دست روي ستون و دست ديگر روي محور رابط). اگر عمليات برروي ستون فرمان به طرز صحيح 
انجام نگيرد، ممكن است باعث افتادن ستون فرمان يا محور رابط و در نتيجه خرابي سيستم گردد.در صورت افتادن يا وارد آمدن ضربه به ستون فرمان، آن را تعويض کنيد. 

۴- جعبه فرمان

براي اجتناب از آسيب ديدن گردگيرها و يا لوله ها، جعبه فرمان نبايد به وسيله آنها جابه جا شود. 
هنگامي که چرخ هاي خودرو روي زمين قرار ندارند، نبايد حرکت قفل تا قفل شديد روي دنده شانه اي فرمان انجام شود. 

خطر: آسيب ديدگي دندانه دنده شانه اي فرمان و پيينون مي تواند به دليل قفل شدن ناگهاني فرمان ايمني را به خطر بياندازد.

فرمان: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

۱



۵- اتصال  مفصلي جعبه فرمان

محدودکننده هاي اتصال مفصلي جعبه فرمان (۱) براي جلوگيري از خطا داراي کد رنگ هستند.. هنگام باز کردن يا تعويض اتصال مفصلي جعبه فرمان، از محدودکننده با کدرنگ مناسب استفاده کنيد. 

۶- پمپ فرمان هيدروليک 

موتور را بدون وجود روغن در مدار فرمان هيدروليك روشن نكنيد.

۷- مجموعه پمپ

موتور را بدون وجود روغن در مدار فرمان هيدروليك روشن نكنيد.

۸- دسته سيم هاي الکتريکي 

تميزي و مسير صحيح دسته سيم ها را رعايت كنيد. 

۲



۱

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

سيبک را به کمک ابزار جداکننده سيبک (Tav. 476) (۳) بيرون بياوريد.  ■
ميل رابط فرمان را در جهت خالف حركت ساعت بپيچانيد و تعداد چرخش ها را براي تنظيم هنگام نصب مجدد به خاطر بسپاريد.  ■
ميل رابط فرمان را جدا کنيد. ■

ميل رابط فرمان باز كردن - نصب مجدد

هشدار 
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 36A، مجموعه فرمان، فرمان: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد) (01D، توصيه هاي فني). ■

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که بايد حتمًا تعويض شوند و غيره) (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد).  ■
چرخ جلو را باز کنيد (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

مهره تثبيت ميزان کردن چرخ ها (۱) را شل کنيد.  ■
مهره (۲) سيبك ميل رابط فرمان را باز كنيد. ■

ابزار مخصوص مورد نياز 
Tav. 476ابزار جداکننده سيبک.



۲

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

ميل رابط فرمان را با رعايت تعداد چرخش آن در هنگام باز كردن، ببنديد.  ■
سيبک فرمان را در داخل محفظه توپي چرخ نصب کنيد.  ■
مهره سيبک ميل رابط فرمان را نصب کنيد.  ■
مهره ها را با گشتاورهاي تعيين شده محکم کنيد (به 36A، مجموعه فرمان، مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

مهره سيبک ميل رابط فرمان،  ■
مهره تثبيت ميزان کردن چرخ ها.  ■

۲. عمليات پاياني 
چرخ را نصب کنيد (به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
مقادير تنظيم اکسل  را بررسي کنيد (به اكسل ها: بررسي رجوع کنيد).  ■
در صورت لزوم اکسل ها را تنظيم کنيد (به سيستم اكسل جلو: تنظيم رجوع کنيد). ■



١

هشدار 
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 38C، سيستم ترمز ضدقفل، ABS : احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

براي محل قرارگيري و مشخصات (گشتاور محكم كردن، قطعات كه بايد هميشه تعويض شوند، غيره.) (به محفظه توپي چرخ عقب:نقشه جزئيات رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. مرحله پيش از باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: يدك كشيدن و باال بردن رجوع كنيد). ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ  عقب (به محفظه توپي چرخ عقب: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
محفظه چرخ عقب. ■

حسگر سرعت چرخ عقب: باز كردن - نصب مجدد

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است



٢

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكي حسگر سرعت چرخ عقب (۱) را جدا كنيد.  ■
اتصال الكتريكي حسگر سرعت چرخ عقب (۲) را آزاد كنيد.  ■

حسگر سرعت چرخ عقب را باز كنيد (به محفظه توپي چرخ عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

 توجه
براي اجتناب از صدمه ديدن كابل حسگر سرعت چرخ:  ■

كابل را تحت فشار قرار ندهيد، ■
كابل را نپيچانيد، ■
از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد،  ■
از ابزارهايي كه مي تواند به كابل آسيب برساند استفاده نكنيد. ■

حسگر سرعت چرخ عقب را نصب كنيد (به محفظه توپي چرخ عقب: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■
عمليات را درجهت عكس باز كردن انجام دهيد. ■



۱

هشدار 
جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

(به 38C، سيستم ترمز ضدقفل، ABS : احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)،  ■
(به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

براي محل قرارگيري و مشخصات (گشتاور محكم كردن، قطعات كه بايد هميشه تعويض شوند، غيره.) (به محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. مرحله آماده سازي براي باز کردن

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: يدك كشيدن و باال بردن رجوع كنيد) . ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ  جلو (به محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
محفظه چرخ جلو (به مجموعه تزئينات خارجي بدنه قسمت جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

حسگر سرعت چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

 توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است



كانكتور حسگر سرعت چرخ جلو (۱) را آزاد كنيد.  ■
كانكتور حسگر سرعت چرخ جلو را جدا كنيد. ■

۲

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر



۳



۴

سيم كشي حسگر سرعت چرخ جلو را در محل (۲) آزاد كنيد.  ■
حسگر سرعت چرخ جلو را باز كنيد (به محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد). ■

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

توجه
براي اجتناب از صدمه ديدن كابل حسگر سرعت چرخ:  ■

كابل را تحت فشار قرار ندهيد، ■
كابل را نپيچانيد، ■
از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد،  ■
از ابزارهايي كه مي تواند به كابل آسيب برساند استفاده نكنيد. ■

حسگر سرعت چرخ جلو را نصب كنيد (به محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

۲. عمليات پاياني

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد. ■



۱

۱. نكات ايمني

۱ - دستورالعمل هايي كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات رعايت شود

هنگام انجام عملياتي كه نياز به استفاده از جك باالبر دارد، دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: بکسل کردن و باال بردن رجوع كنيد) (02A، وسايل باالبر).
مدار تنظيم ترمز بايد عاري از هر گونه ايراد هيدروليكي و الكتريكي باشد. 

به کارگيري نادرست روغن ترمز مي تواند باعث جراحات جدي شود. دستورالعمل هاي سازنده در خصوص روغن ترمز را رعايت كنيد. 
براي جلوگيري از ورود گرد و غبار به مخزن پمپ و مدار ترمز، درپوش بايد درست قبل از پرکردن باز و بالفاصله بعد از آن بسته شود. 

۲ - دستورالعمل هايي كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت شود

هنگام كار برروي سيستم ترمز، پدال ترمز را فشار ندهيد. 
چنانچه هنگام عمليات، در يكي از قطعات سيستم ترمز خرابي مشاهده كرديد، قبل از به كار انداختن خودرو، حتمًا آن را تعمير كنيد. 

روغن ترمز داراي خاصيت خورندگي زياد است. قسمت هايي از خودرو را كه به روغن ترمز آلوده شده اند، با دقت تميز كنيد. 
از روغن هاي ترمز منطبق با استاندارد رنو استفاده كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد).

ميزان سطح روغن ترمز داخل مدار و دستگاه هواگيري را بررسي كنيد. 
مطمئن شويد كه فشار دستگاه هواگيري بين ۱,۵ بار و ۲ بار قرار داشته باشد. 

۲. تميزي 

۱ - دستورالعمل هايي كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات رعايت شود

قسمت هايي از بدنه را كه ممكن است بر اثر تماس با روغن ترمز آسيب ببينند، با يك روكش محافظ بپوشانيد. 

۲ - دستورالعمل هايي كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت شود

درپوش هاي مسدود كننده توصيه شده براي سيستم سوخت رساني Siemens K9K را در انتهاي هر کدام از لوله ها و در تمامي مجاري قطعات باز جدا شده مدار ترمز قرار دهيد. 
اطراف سيستم ترمز با ماده پاك كننده روغن ترمز تميز كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد) (04B، قطعات - مواد مصرفي).

توجه
جهت محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد. 

قطعات اصطكاكي را در تماس با گريس، روغن و ساير روانسازها يا مواد پاک کننده با پايه روغن معدني قرار ندهيد.

مدار ترمز: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

 توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است



۲

مشخصات قطعات:  ■
■  ،(A) شكل قسمت انتهايي لوله هاي فوالدي يا مسي
■  ،(B) شكل محل اتصال روي قطعه
شكل اتصال ها (C): شش گوش ۱۱ ميليمتري. ■

۳. توصيه هاي كلي
هنگام تعويض لنت ، حتمًا لنت هاي هر دو طرف را تعويض كنيد. 

هنگام تعويض ديسك، حتمًا ديسك هر دو را تعويض كنيد. 
هنگام تعويض ديسک ترمز، حتمًا لنت هاي ترمز را هم تعويض كنيد. 

توجه
جهت جلوگيري از آسيب رساندن به شيلنگ ترمز موارد زير را انجام دهيد:  ■

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد، ■
شيلنگ را نپيچانيد،  ■
از عدم تماس شيلنگ با قطعات مجاور در تمام وضعيت هاي قرار گيري چرخ مطمئن شويد.  ■
هشدار 

براي پرهيز از هرگونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد، تا پيستون ها، لنت ها و ديسك ها  با يكديگر تماس پيدا كنند. 

بست هاي لوله ترمز را حتمًا تعويض كنيد. 
يادآوري:  ■

ارتباط لوله هاي ميان پمپ ترمز، كاليپر و مجموعه هيدروليك با اتصاالت رزوه شده متريك مي باشد. ■
بنابراين، فقط از قطعاتي كه در كاتالوگ قطعات يدكي خودرو مشخص شده است، استفاده كنيد. ■



۳

احتياط هاي الزم قبل از هواگيري مدار ترمز و در طول انجام عمليات: 
از روغن هاي ترمز منطبق با استاندارد رنو استفاده كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد) (04B، قطعات - مواد مصرفي). ■
سطح روغن ترمز داخل مدار و دستگاه هواگيري را بررسي كنيد.  ■
مدار تنظيم ترمز بايد عاري از هر گونه ايراد هيدروليكي و الكتريكي باشد.  ■
مطمئن شويد كه فشار دستگاه هواگيري بين bar 1.5 و bar 2 بار قرار داشته باشد.  ■



۱

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

ABS: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

۱. ايمني 
هنگام انجام عملياتي كه احتياج به جك باالبر دارد، دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: بکسل کردن و باال بردن رجوع كنيد).

قسمت هايي از بدنه را كه ممكن است بر اثر تماس با روغن ترمز آسيب ببيند را با روكش محافظ بپوشانيد. 
براي اطمينان از عدم وجود خطر جرقه، از قرار دادن اشياء فلزي برروي باتري اجتناب كنيد. 

روغن ترمز داراي خاصيت خورندگي زياد است. قسمت هايي از خودرو را كه به روغن ترمز آلوده شده اند با دقت تميز كنيد. 

۲. تميزي 
اطراف سيستم ترمز با ماده پاك كننده روغن ترمز تميز كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد).

چنانچه قطعه اي بايد تعويض شود، قطعه نو را تا زمان نصب برروي خودرو از بسته بندي خارج نكنيد. 

توجه
جهت محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد. 

۳. توصيه هاي كلي 
هنگام انجام عملياتي كه نياز به باز كردن مدار ترمز دارد، ابزار فشاردهند پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري شود. 

بعد از انجام هر گونه عمليات برروي سيستم ضد قفل چرخ ها، الزامًا از صحت انجام تعميرات از طريق تست جاده و بررسي به وسيله ابزار عيب يابي اطمينان حاصل كنيد 

۱ - سنسور شتاب جانبي و انحراف مسير

سنسور بايد در جهت مخالف حركت خودرو نصب شود (همانطور كه با پيکان نشان داده شده است). 
مراقب باشيد كه سنسورهاي ضربه ديده  را تعويض نماييد. 

۲ - مجموعه هيدروليک 

توجه
به منظور پرهيز از فعال شدن شيرهاي برقي مجموعه هيدروليك هنگام هواگيري مدار ترمز، سوئيچ استارت را ببنديد. 

۳ - سنسور سرعت چرخ 

توجه
به منظورتضمين عملكرد صحيح حسگر سرعت چرخ، به محل آن بر روي بلبرينگ آسيب نرسانيد. 

توجه
براي اجتناب از وارد آمدن آسيب جبران ناپذير به بلبرينگ توپي جلو:

مهره سيستم انتقال قدرت را در حالي كه چرخ هاي خودرو روي زمين قرار دارد، شل يا سفت نكنيد. 
چرخ هاي خودرو را در حالي كه سيستم انتقال قدرت باز شده يا پيچ هاي آن شل است، روي زمين قرار ندهيد.

۴ - بوستر ترمز

هشدار
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با جا به جا کردن آن از باال به پايين، بررسي کنيد. 

تجهيزات مورد نياز 
دستگاه عيب ياب 
فشار دهنده پدال



۳

توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

ABS : احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

۱. ايمني 
هنگام انجام عملياتي كه احتياج به جك باالبر دارد، دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: بکسل کردن و باال بردن رجوع كنيد).

قسمت هايي از بدنه را كه ممكن است بر اثر تماس با روغن ترمز آسيب ببيند را با روكش محافظ بپوشانيد. 
براي جلوگيري از ايجاد جرقه، اشياء فلزي را روي باتري قرار ندهيد. 

روغن ترمز داراي خواص خورندگي زياد است. قسمت هايي از خودرو را كه به روغن ترمز آلوده شده است با دقت تميز كنيد. 

۲. تميزي 
اطراف سيستم ترمز را با ماده پاك كننده ترمز تميز كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد).

چنانچه قطعه اي بايد تعويض شود، قطعه نو را تا زمان نصب برروي خودرو از بسته بندي خارج نكنيد. 

توجه 
جهت محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد. 

۳. توصيه هاي كلي
هنگام انجام عملياتي كه نياز به باز كردن مدار ترمز دارد، ابزار فشاردهند پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري شود.

بعد از انجام هر گونه عمليات برروي سيستم ضد قفل چرخ ها، الزامًا از صحت انجام تعميرات از طريق تست جاده و بررسي به وسيله دستگاه عيب ياب اطمينان حاصل كنيد

۱ - سنسور شتاب جانبي و انحراف مسير

سنسور بايد در جهت مخالف حركت خودرو نصب شود (همانطور كه با پيکان نشان داده شده است). 
سنسورهاي ضربه ديده  را حتمًا تعويض نماييد. 

۲ - مجموعه هيدروليک 

توجه
براي جلوگيري از فعال شدن شيرهاي برقي مجموعه هيدروليك در هنگام هواگيري مدار ترمز، سوئيچ را ببنديد.

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب ياب 

فشار دهنده پدال



۴

۳ - حسگر سرعت چرخ

توجه
به منظور تضمين عملكرد صحيح حسگر سرعت چرخ، به محل آن بر روي بلبرينگ آسيب نرسانيد. 

توجه 
براي اجتناب از وارد آمدن آسيب جبران ناپذير به بلبرينگ توپي جلو:  ■

مهره سيستم انتقال قدرت را در حالي كه چرخ هاي خودرو روي زمين قرار دارد، شل يا سفت نكنيد.  ■
چرخ هاي خودرو را در حالي كه سيستم انتقال قدرت باز شده يا پيچ هاي آن شل است، روي زمين قرار ندهيد. ■

۴ - بوستر ترمز

هشدار 
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با جا به جا کردن آن از باال به پايين، بررسي کنيد. 
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۱. نكات ايمني

۱ - دستورالعمل هايي كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات رعايت شود

هنگام انجام عملياتي كه نياز به استفاده از جك باالبر دارد، دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: بکسل کردن و باال بردن رجوع كنيد) (02A، وسايل باالبر).

۲ - دستورالعمل هايي كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت شود

هنگام كار برروي سيستم ترمز، پدال ترمز را فشار ندهيد. 
چنانچه هنگام عمليات، در يكي از قطعات سيستم ترمز خرابي مشاهده كرديد، قبل از به كار انداختن خودرو، حتمًا آن را تعمير كنيد. 

روغن ترمز داراي خاصيت خورندگي زياد است. قسمت هايي از خودرو را كه به روغن ترمز آلوده شده اند، با دقت تميز كنيد. 
استفاده نادرست روغن ترمز مي تواند باعث جراحات جدي شود. دستورالعمل هاي سازنده در خصوص روغن ترمز را رعايت كنيد. 

۲. تميزي 

۱ - دستورالعمل هايي كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات رعايت شود

قسمت هايي از بدنه را كه ممكن است بر اثر تماس با روغن ترمز آسيب ببينند، با يك روكش محافظ بپوشانيد. 

۲ - دستورالعمل هايي كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت شود

اطراف سيستم ترمز با ماده پاك كننده روغن ترمز تميز كنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد) (04B، قطعات - مواد مصرفي).

توجه 
جهت محافظت از اجزاء اطراف سيستم، از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد. 

قطعات اصطكاكي را در تماس با گريس، روغن و ساير روانسازها يا مواد پاک کننده با پايه روغن معدني قرار ندهيد.

۳. توصيه هاي كلي 

۱ - ترمز 

هنگام تعويض لنت ، حتمًا لنت هاي هر دو طرف را تعويض كنيد. 
هنگام تعويض ديسك، حتمًا ديسك هر دو را تعويض كنيد. 

هنگام تعويض ديسک ترمز، حتمًا لنت هاي ترمز را هم تعويض كنيد. 

اجزاء کسل عقب: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

 توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است
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توجه 
براي جلوگيري از آسيب زدن به محافظ هاي كابل ترمز دستي و فرسودگي زود هنگام سيستم، كابل ها را با ابزار دستكاري نكنيد.

هشدار 
براي تضمين عملكرد صحيح سيستم هاي ABS وESP، مطمئن شويد كه لوله هاي ترمز زير بدنه به خوبي محكم شده اند و با يكديگر تالقي ندارند. 

هشدار 
به منظور جلوگيري از اختالل در سيستم ESP و بروز تصادف، اتصاالت لوله ها و شيلنگ هاي ترمز را جابه جا نبنديد. 

توجه 
جهت جلوگيري از آسيب رساندن به شيلنگ ترمز:  ■

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد، ■
شيلنگ را نپيچانيد،  ■
از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد. ■

هشدار 
براي پرهيز از هرگونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد، تا پيستون ها، لنت ها و ديسك ها با يكديگر تماس پيدا كنند. 

بست هاي لوله ترمز را حتمًا تعويض كنيد. 

هشدار 
به منظور حفظ تعادل در هنگام ترمزگيري، هر دو كاسه بايد داراي قطرهاي مساوي باشند. هنگام تراش دادن كاسه ترمز، الزامًا كاسه طرف مقابل نيز بايد اصالح شود.
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۲ - بلبرينگ پايه توپي چرخ

قبل از نصب بلبرينگ، سطح پايه توپي چرخ و بلبرينگ را الزامًا بررسي كنيد. 

توجه 
به منظورتضمين عملكرد صحيح حسگر سرعت چرخ، به محل آن بر روي بلبرينگ آسيب نرسانيد. 

قطعات زير را با استفاده از ماده پاك كننده سطوح تميز کنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد) (04B، قطعات - مواد مصرفي):  ■
سطح داخلي بلبرينگ جديد در تماس با پايه توپي چرخ عقب، ■
سطح تماس پايه توپي چرخ عقب با بلبرينگ جديد.  ■

۳ - فنر سيستم تعليق 

هنگام تعويض فنر، مطمئن شويد جهت قرارگيري آن صحيح است. 
هنگام تعويض فنر حتمًا فنرهاي هر دو طرف را تعويض كنيد. 

طي مدت عمليات باز كردن و نصب مجدد، سطح و رنگ محافظ نبايد آسيب ببيند. 
هنگام عمليات نيايد هيچ گونه ضربه اي وارد شود. به منظور جلوگيري از آسيب ديدن فنرها، قالب هاي جابه جايي و گيره هاي نگهدارنده بايد به پالستيك يا الستيك مجهز باشند. 

تعويض فنرها در موارد زير توصيه مي شود:  ■
آسيب ديدگي رنگ،  ■
دندانه دار شدن فنر.  ■

توجه 
براي اجتناب از شكستن زود هنگام فنر سيستم تعليق، به محافظ ضد زنگ آسيب نرسانيد. 

۴ - اکسل عقب 

توجه 
براي جلوگيري از هر گونه آسيب، از اکسل عقب به عنوان نگهدارنده براي سيستم باالبر استفاده نكنيد. 

توجه 
براي اجتناب از خراب شدن اجزاء اكسل عقب (بوش هاي الستيكي، شيلنگ ترمز و غيره) دو كمك فنر را هم زمان باز نكنيد. هر طرف را جداگانه تعويض كنيد. 
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