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راهنمای تعمیرات و سرویس V5/تزئینات خارجی

پيشگفتار: 
کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 

خودرویV5 تهیه و تدوین شده است.
امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود را با 
دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت ، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد.
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود ) فرم 
پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد ( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. الزم به 

ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد. 

گروه خودروسازی سایپا

پيشگفتار
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1 عدد 1. مجموعه جلو پنجره 
8 عدد  ST4.2×12 2. پیچ
2.5±0.8N.m :گشتاور بستن

فصل اول- جلو پنجره
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. مجموعه روکش سپر جلو      1 عدد
2.5±0.8N.m :گشتاور بستن 6 عدد    M6×18 2. پیچ
2.5±0.8N.m :گشتاور بستن 2 عدد    ST5.2×14 3. پیچ
7.5±0.8N.m :گشتاور بستن 3 عدد    M6×22 4. پیچ

فصل دوم- سپر جلو

1. روکش سپر جلو
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ( 1. براکت چراغ جلوی چپ/ راست سپر جلو 
2 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ(  ST5.2×14 2. پیچ

4±0.5N.m :گشتاور بستن

2. براکت چراغ جلوی چپ/ راست سپر جلو
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ( 1. براکت چپ/ راست سپر جلو 
3 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ(   M6×18 2. پیچ

7.5±0.8N.m :گشتاور بستن

3. براکت چپ/ راست سپر جلو
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1 عدد 1. دیاق باالیی سپر جلو  
11 عدد   M6×22 2. پیچ

7.5±0.8Nm :گشتاور بستن

4. دياق بااليی سپر جلو 
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1 عدد 1. مجموعه دیاق جلو 
8.5±1N.m :6 عدد                      گشتاور بستن  M6×20 2. پیچ
45±10Nm :گشتاور بستن 10 عدد    M10×1.25×20 3. پیچ

5. مجموعه دياق جلو
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1 عدد 1. مجموعه روکش سپر عقب  
8.5±1N.m :6 عدد   گشتاور بستن   M6×22 2. پیچ
4±0.6N.m :گشتاور بستن 6 عدد    ST5.2×14 3. پیچ

6 عدد 4. نشیمنگاه پیچ  

فصل سوم- سپر عقب

1. مجموعه روکش سپر عقب
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. فوم ضربه گیر چپ/ راست
4 عدد 2. خار  

2.  فوم ضربه گير سپر عقب
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. براکت نصب چپ/ راست روکش سپر عقب
3 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ(    M6×20 2. پیچ

7.5±0.8N.m :گشتاوربستن

3. براکت نصب چپ/ راست روکش سپر عقب
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. براکت میانی سپر عقب
7.5±1N.m :گشتاور بستن 4 عدد    M6×22 2. پیچ

براکت ميانی سپر عقب
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

فصل چهارم- شلگير

1. شلگير جلو/ عقب چرخ جلو چپ/ راست
شلگير جلوی چرخ جلو چپ/ راست
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

)1/1( 1. شلگیر جلوی چرخ جلو چپ/ شلگیر جلوی چرخ جلو راست 
)1/1( 2. شلگیر عقب چرخ جلو چپ/ شلگیر عقب چرخ جلو راست  

)1/1( 3. صفحه محافظ حرارتی چپ موتور/ صفحه محافظ حرارتی راست موتور  
)4/4( 4. بست پالستیکی )چپ/ راست(  
)4/4( 5. بست پالستیکی )چپ/ راست(  

)10/10( 6. پیچ 6.2 )چپ/ راست(   
)15/15( 7. پیچ ST4.2×16 )چپ/ راست(  

)5/5( 8. مهره M6 )چپ/ راست(  
)5/5( 9. بست پیچ 4.2 )چپ/ راست(  

گشتاور بستن:

شلگير عقب چرخ جلو چپ/ راست

2.5±0.5Nm8.5±0.5N.m
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

2. شلگير چرخ عقب چپ/ راست
شلگير چرخ عقب چپ
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

)1( 1. شلگیر چرخ عقب چپ  
)1( 2. شلگیر چرخ عقب راست 

)2/4( 3. پیچ 4.2 )چپ/ راست(  
2.5±0.5N.m  )4/6( 4. پیچ ST4.2×16 )چپ/ راست(  

2.5±0.5N.m  )4/6( 5. مهره M6 )چپ/ راست(  
)2/2( 6. بست پیچ 4.2 )چپ/ راست(  

گشتاور بستن:

شلگير چرخ عقب راست

2.5±0.5Nm8.5±0.5N.m
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. مجموعه قاب آرم
5±0.5N.m :5 عدد         گشتاور بستن   M6 2. مهره

ترتیب باز کردن: 2 ← 1

فصل پنجم-  قاب آرم
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ( 1. مجموعه پارکابی 
2.5±0.5N.m :گشتاور بستن 2 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ(   ST5.2×14 2. پیچ

8 عدد 3. بست  
 

فصل ششم- پارکابی
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. زه گلگیر چرخ جلو چپ/ راست
7 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ( 2. خار  

فصل هفتم- زه گلگير

1. زه گلگير چرخ جلو چپ/ راست
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. زه گلگیر چرخ عقب چپ/ راست
6 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ( 2. خار  

2 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ(   ST5.2×14 3. پیچ

2.5±0.5N.m :گشتاور بستن

2. زه گلگير چرخ عقب چپ/ راست
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. شبکه هوای ورودی راست
2. شبکه هوای ورودی چپ

4±0.6N.m :گشتاور بستن 6 عدد     ST4.2×12 3. پیچ
4. بازویی برف پاک کن جلو چپ/ راست
ترتیب باز کردن: 4 ← 3 ← 1 ← 2

فصل هشتم- شبکه هوای ورودی اتاق چپ/ راست
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. رو ستونی جلوی ستون وسط چپ/ راست
2. رو ستونی عقب ستون وسط چپ/ راست

3. بست )یک عدد برای هر رو ستونی جلوی ستون وسط چپ/ راست و یک عدد برای هر رو ستونی عقب 
ستون وسط چپ/ راست(

فصل نهم- رو ستونی ستون وسط/ عقب چپ/ راست

1. رو ستونی جلو/ عقب ستون وسط چپ/ راست
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راهنمای تعمیرات و سرویسV5 / تزئینات خارجی

1. رو ستونی ستون عقب چپ
2. رو ستونی ستون عقب راست

1 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ( 3. بست  
2 عدد )برای هر یک از دو سمت راست و چپ(  ST4.2×7.5 4. پیچ

2. رو ستونی ستون عقب چپ/ راست
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راهنمای تعمیرات و سرویس V5/ تزئینات خارجی

فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................

  فرم نظرات و پیشنهادات
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V5

راهنمای تعمیرات 

سیستم تعلیق
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