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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

پیشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو 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 می شود 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 فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

مشخصات
استاندارد تعمیرات

 مشخصات mm(in.) موضوع
0.25 ~ 0.45 )0.0098 ~ 0.0177(لقي انتهایي شفت ورودي ) عقب(

2.35 ~ 2.65 )0.0925 ~ 0.1043(لقي انتهایي صفحه فشاري ترمز 2/6
2.25 ~ 2.55 )0.0886 ~ 0.1004(لقي انتهایي صفحه فشاري برگشت ترمز

0.65 ~ 0.95 )0.0255 ~ 0.0374(لقي انتهایي خارفنري ترمز
0.095 ~ 0.155 )0.0037 ~ 0.0061(لقي انتهایي فاصله دهنده یاتاقان دیفرانسیل

0.095 ~ 0.155 )0.0037 ~ 0.0061(لقي انتهایي فاصله دهنده دنده پینیون
1.05 ~ 1.35 )0.0413 ~ 0.0531(لقي انتهایي خارفنري کالچ اوردرایو

35R لقي انتهایي خارفنري کالچA6MF0.0453 ~ 0.0335( 1.15 ~ 0.85 : 1(
 A6MF0.0531 ~ 0.0413( 1.35 ~ 1.05 : 2(

0.1 ~ 0.4 )0.0039 ~ 0.0157(لقي انتهایي دنده سیاره اي عقبي و میاني
0.55 ~ 0.85 )0.0216 ~ 0.0334(لقي انتهایي شفت ورودي ) جلو(

0.025 ~ 0.150 )0.0009 ~ 0.0059(بکلش دنده پینیون و دیفرانسیل و دنده مخروطي دیفرانسیل

گشتاورهاي سفت کردن
ItemN.mkgf.mlb-�

22.4 ~ 3.126.0 ~ 30.43.6 ~ 35.3دنده محرک
20.3 ~ 2.825.3 ~ 27.53.5 ~ 34.3قاب عقب

22.4 ~ 3.126.0 ~ 30.43.6 ~ 35.3نگهدارنده ترمز محرک
3.6 ~ 0.57.2 ~ 4.91.0 ~ 9.8دریچه ترمز محرک

7.2 ~ 1.08.7 ~ 9.81.2 ~ 11.8راهنماي اهرم ترمز دستي
7.2 ~ 1.08.7 ~ 9.81.2 ~ 11.8لوله پمپ روغن

14.5 ~ 2.015.9 ~19.62.6 ~ 25.5پمپ روغن
7.2 ~ 1.08.7 ~ 9.81.2 ~ 11.8مجموعه فیلتر روغن

20.3 ~ 2.825.3 ~27.53.5 ~ 34.3هوزینگ مبدل گشتاور
9.4 ~ 1.310.8 ~ 12.81.5 ~ 14.7قاب شیر هیدرولیک

18.1 ~ 2.526.0 ~ 24.53.6 ~ 35.3فنر شیطانک
7.2 ~ 1.08.7 ~ 9.81.2 ~ 11.8قاب بدنه شیر

7.2 ~ 1.08.7 ~ 9.81.2 ~ 11.8سوئیچ مانع گیربکس اتوماتیک
13.0 ~ 1.818.1 ~ 17.72.5 ~ 24.5اهرم تعویض دنده دستي
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

درزگیرها
درزگیر مخصوصبخش

واشر قاب عقب
Three bond 1281B يا LOCTITE FMD-546 واشر هوزینگ مبدل گشتاور

واشر شیر هیدرولیک

خارفنري، واشر، قاب و صفحه فشاري
شماره فني  ضخامتmm(in.)نام قطعه

صفحه فشاري )برگشت ترمز(
* A6MF1.1 : 1t ~ 2.3t
* A6MF2.9 : 2t ~ 3.9t

1.1)0.0433(45649-3B611
1.3)0.0512(45649-3B613
1.5)0.0591(45649-3B615
1.7)0.0669(45649-3B617
1.9)0.0748(45649-3B619
2.1)0.0827(45649-3B621
2.3)0.0906(45649-3B623
2.5)0.0984(45649-3B625
2.7)0.1063(45649-3B627
2.9)0.1142(45649-3B629
3.1)0.1220(45649-3B631
3.3)0.1299(45649-3B633
3.5)0.1378(45649-3B635
3.7)0.1457(45649-3B637
3.9)0.1535(45649-3B639

race )لقي انتهایي شفت ورودي-عقب(

1.4)0.0551(45853-3B614
1.5)0.0591(45853-3B615
1.6)0.0630(45853-3B616
1.7)0.0669(45853-3B617
1.8)0.0709(45853-3B618
1.9)0.0748(45853-3B619
2.0)0.0787(45853-3B620
2.1)0.0827(45853-3B621
2.2)0.0866(45853-3B622
2.3)0.0906(45853-3B623
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

شماره فني ضخامت mm(in.) نام قطعه

واشر)لقي انتهایي شفت ورودي-جلو(
* A6MF1.8 : 1t ~ 2.8t
* A6MF4.4 : 2t ~ 5.4t

1.8)0.0709(45472-3B618
2.0)0.0787(45472-3B620
2.2)0.0866(45472-3B622
2.4)0.0945(45472-3B624
2.6)0.1024(45472-3B626
2.8)0.1102(45472-3B628
4.4)0.1732(45472-3B644
4.6)0.1811(45472-3B646
4.8)0.1890(45472-3B648
5.0)0.1969(45472-3B650
5.2)0.2047(45472-3B652
5.4)0.2126(45472-3B654

خارفنري) دیسک ترمز(

1.7)0.0669(45619-3B617
1.9)0.0748(45619-3B619
2.1)0.0827(45619-3B621
2.3)0.0906(45619-3B623
2.5)0.0984(45619-3B625
2.7)0.1063(45619-3B627
2.9)0.1142(45619-3B629

واشر ) لقي انتهایي دنده سیاره اي عقبي 
و میاني(

3.0)0.1181(45729-3B630
3.2)0.1260(45729-3B632
3.4)0.1339(45729-3B634
3.6)0.1417(45729-3B636
3.8)0.1496(45729-3B638
4.0)0.1575(45729-3B640
4.2)0.1654(45729-3B642
4.4)0.1732(45729-3B644
4.6)0.1811(45729-3B646
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

شماره فني ضخامت mm(in.) نام قطعه

صفحه فشاري ) دیسک ترمز 2/6(
* A6MF1.5 : 1t ~ 2.9t
* A6MF1.9 : 2t ~ 3.1t

1.5)0.0591(45683-3B615
1.7)0.0669(45683-3B617
1.9)0.0748(45683-3B619
2.1)0.0827(45683-3B621
2.3)0.0906(45683-3B623
2.5)0.0984(45683-3B625
2.7)0.1063(45683-3B627
2.9)0.1142(45683-3B629
3.1)0.1220(45683-3B631

خارفنري ) کالچ اوردرایو(

1.7)0.0669(45552-3B617
1.9)0.0748(45552-3B619
2.1)0.0827(45552-3B621
2.3)0.0906(45552-3B623
2.5)0.0984(45552-3B625
2.7)0.1063(45552-3B627
2.9)0.1142(45552-3B629

)35R خارفنري)کالچ

1.6)0.0630(45452-3B616
1.8)0.0709(45452-3B618
2.0)0.0787(45452-3B620
2.2)0.0866(45452-3B622
2.4)0.0945(45452-3B624
2.6)0.1024(45452-3B626
2.8)0.1102(45452-3B628

فاصله دهنده ) یاتاقان دیفرانسیل(

0.77 )0.0303(45867-3B677
0.80 )0.0315(45867-3B680
0.83 )0.0327(45867-3B683
0.86 )0.0339(45867-3B686
0.89 )0.0350(45867-3B689
0.92 )0.0362(45867-3B692
0.95 )0.0374(45867-3B695
0.98 )0.0386(45867-3B698
1.01 )0.0398(45867-3B601
1.04 )0.0409(45867-3B604
1.07 )0.0421(45867-3B607
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

شماره فني  ضخامت mm(in.)نام قطعه

فاصله دهنده ) یاتاقان دیفرانسیل(

1.10 )0.0433(45867-3B610
1.13 )0.0445(45867-3B613
1.16 )0.0457(45867-3B616
1.19 )0.0469(45867-3B619
1.22 )0.0480(45867-3B622
1.25 )0.0492(45867-3B625
1.28 )0.0504(45867-3B628
1.31 )0.0516(45867-3B631
1.34 )0.0528(45867-3B634

فاصله دهنده )پینیون(

0.83 )0.0327(45849-3B683
0.86 )0.0339(45849-3B686
0.89 )0.0350(45849-3B689
0.92 )0.0362(45849-3B692
0.95 )0.0374(45849-3B695
0.98 )0.0386(45849-3B698
1.01 )0.0398(45849-3B601
1.04 )0.0409(45849-3B604
1.07 )0.0421(45849-3B607
1.10 )0.0433(45849-3B610
1.13 )0.0445(45849-3B613
1.16 )0.0457(45849-3B616
1.19 )0.0469(45849-3B619
1.22 )0.0480(45849-3B622
1.25 )0.0492(45849-3B625
1.28 )0.0504(45849-3B628
1.31 )0.0516(45849-3B631
1.34 )0.0528(45849-3B634
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

ابزارهاي ويژه تعمیرات
کاربردتصوير ابزارابزار ( نام و شماره)

09453-3L200
نصب یاتاقان پینیون ) باالیي(نصب کننده یاتاقان

09453-3L210
نصب یاتاقان پینیون ) پاییني(نصب کننده یاتاقان )پایین(

09453-3L220
باز کردن و نصب کردن مهره قفلينصب کننده و بازکننده مهره قفلي

09453-3L230
نصب کننده و بازکننده خارفنري

بازکردن و نصب کردن خارفنري کالچ 
35R

09452-3L100
نصب کننده و بازکننده خارفنري

بازکردن و نصب کردن فنر بازگشتي پمپ 
روغن

09453-3L240
نصب کاسه نمد هوزینگ پوسته گیربکسنصب کننده کاسه نمد

09453-3L250
نصب یاتاقان دیفرانسیلنصب کننده یاتاقان

09453-1M110
نصب کننده و بازکننده خارفنري

نصب خارفنري فنر بازگشتي پیستون 
برگشت ترمز )به همراه میله و مهره و ابزار 

)1M210-09453:.SST No شماره
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

کاربردتصوير ابزارابزار ( نام و شماره)

09453-3L270
نصب خارفنري فنر ترمزنصب کننده و بازکننده خارفنري

09459-3L100
نصب کاسه نمد شفت گیربکس دستينصب کننده کاسه نمد

09453-4C400
جمع کننده فنر

نصب و بازکردن خارفنري پیستون باالنس 
کالچ اوردرایو
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات (1)

)�-N.m )kgf.m.lb :گشتاور

1- پوسته گیربکس اتوماتیک
2- پیستون برگشت ترمز

3- فنر بازگشتي پیستون برگشت ترمز
4- خارفنري

5- مجموعه دنده حلقوي جلو
6- مجموعه دنده سیاره اي جلو

7- مجموعه خورشیدي جلو
8- یاتاقان

9- مجموعه خورشیدي میاني
10- مجموعه سیاره اي عقبي و میاني

11- دنده حلقوي عقب
12- کالچ تک مسیره داخلي

13- مجموعه دیسک برگشت ترمز
14- خارفنري

15- مجموعه کالچ تک مسیره
16- خارفنري

17- مجموعه کالچ اوردرایو
18- مجموعه قاب عقبي

19- مجموعه شیر هیدرولیک
20- قاب شیر هیدرولیک
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات (2)

)�-N.m )kgf.m.lb :گشتاور

21- نگهدارنده ترمز 
22- دریچه ترمز

23- پیستون ترمز
24- فنر ترمز
25- خارفنري

26- مجموعه دیسک ترمز
27- خارفنري

28- مجموعه توپي ترمز
29- واشر

35R 30- مجموعه توپي 6/2 و
31- یاتاقان

32- مجموعه دیسک ترمز 6/2
35R 33- مجموعه کالچ

34- واشر
35- مجموعه پمپ روغن

36- مجموعه پینیون
37- مجموعه دیفرانسیل
38- مجموعه فیلتر روغن

39- اسپراگ
40- فنر و اهرم اسپراگ

41- شفت کمکي
42- راهنماي میله پارک
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

ها  پیچ  بازکردن  با  را   )A( شیرهیدرولیک  مجموعه  قاب   -3
)19ea( جدا نمایید.

گیربکس  مانع  مجموعه  مربوطه،  پیچ  دو  بازکردن  از  بعد   -2
اتوماتیک )A( را باز کنید.

پیاده کردن
1- اهرم تعویض دنده )A( و  واشر )B( را بعد از بازکردن مهره 

باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

6- مجموعه شیر هیدرولیک )A( را باز کنید.

5- با باز کردن پیچ، مجموعه فنر شیطانک )A( و صفحه شیطانک 
)B( را باز کنید.

4- بعد از قطع اتصال مجموعه کانکتور شیر سلنوئیدي )A( و 
کانکتور سنسور دماي روغن )B(، پیچ هاي مربوطه )3ea-C( را 

باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

9- بعد از قطع اتصال کانکتور )A( از دسته سیم اصلي و بازکردن 
ورودي/ سرعت  سنسور  مجموعه   ،)2ea-B( مربوطه  پیچهاي 

خروجي را جدا نمایید.

8- توسط یک آهنربا، پین ثابت کننده )A( را باز کنید.

7- لوله هاي آب بند )2ea-A( را باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

با  پارک  اهرم  مجموعه  انتهایي  قسمت  کردن  جدا  از  بعد   -12
اعمال فشار در جهت فلش، مجموعه اهرم شیطانک )A( را جدا 

کنید.

کرده،  باز  را   )A( کننده  ثابت  پین  پیچ،  بازکردن  از  بعد   -11
با فشار دادن در جهت فلش  را  سپس کانکتور شیر سلنوئیدي 

نشان داده شده، جدا نمایید.

10- پیچهاي اتصال )2ea( دسته سیم اصلي را باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

پیچ هاي  کردن  جدا  با  را   )B( هوزینگ  مجموعه  مبدل   -15
مربوطه )22ea( از مجموعه پوسته گیربکس )A( جدا نمایید.

14- کاسه نمد اهرم تعویض دنده )A( را جدا نمایید.

جدا  پارک  اهرم  راهنماي  از  را   )A( پارک  اهرم  مجموعه   -13
کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

17- بعد از باز کردن پیچ ها )3ea(، راهنماي روغن )A( را جدا 
نمایید.

16- کاسه نمد دیفرانسیل )A( را باز کنید. 
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

20- مجموعه دیفرانسیل )A( را باز کنید. 

 ،)B( کنس خارجي ،)A( 19- فاصله دهنده یاتاقان دیفرانسیل
روي  از  را   )D( خارجي  کنس  و   )C( پینیون  دهنده  فاصله 

هوزینگ مبدل و بوسیله یک پولر جدا نمایید. 

18- بعد از بازکردن پیچ، لوله روغن کاري )A( را جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

23- بعد از بازکردن پیچ، راهنماي روغن )A( را جدا نمایید. 

22- آب بندها )5ea( را باز کنید.

21- فاصله دهنده )A( و کنس خارجي یاتاقان )B( را بوسیله 
پولر جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

27- واشر )A( را از مجموعه پمپ روغن )B( جدا نمایید.

25- اورینگ را از مجموعه پمپ روغن جدا کنید.
26- بعد از بازکردن پیچ ها )7ea(، مجموعه پمپ روغن را جدا 

کنید.

را  روغن  فیلتر  مجموعه   ،)2ea-A(پیچ ها بازکردن  از  بعد   -24
باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

30- رینگ هاي آب بندي )2ea-A( را باز کنید.

29- مجموعه دیسک ترمز 6/2 را به ترتیب جدا نمایید.

28- رینگ هاي ّآب بندي )2ea-A( را از مجموعه پمپ روغن 
جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

33- واشر )A( را جدا نمایید.

باز  را   )B( یاتاقان  35R A( و  32- مجموعه توپي ترمز 6/2 و 
کنید.

31- مجموعه کالچ 35R )A( را جدا نمایید.

(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

36- مجموعه دیسک ترمز را به ترتیب جدا نمایید.

35- خارفنري )A( را باز کنید.

34- مجموعه توپي ترمز )A( را باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

39- پیستون ترمز )A( را باز کنید.
توجه

باید   )B( قطعه  مکان   )A( ترمز  پیستون  کردن  باز  هنگام  در 
مطابق شکل زیر باشد.

38- فنر ترمز )A( را باز کنید.

37- خار فنري )A( را بوسیله ابزار زیر باز کنید.
)SST.No:09453-3   270(L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

43- نگهدارنده ترمز )A( را جدا نمایید.
توجه

جهت و مکان نصب بایستي کنترل گردد.

42- پیچ هاي نصب )6ea-A( نگهدارنده ترمز )B( را باز کنید.
توجه

مکان پیچ ها )6ea( را کنترل نمایید.

40- دي رینگ ) خارجي( و اورینگ )داخلي( را باز  کنید.
41- بعد از باز کردن دو پیچ مربوطه، دریچه ترمز )A( را جدا 

نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

46- اسپراگ )A( را باز کنید.

45- اهرم اسپراگ )A( و فنر )B( را جدا کنید.

44- راهنماي اهرم پارک )A( را جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

49- کنس خارجي پینیون )A( را توسط پولر باز کنید.

48- مجموعه پینیون )A( را باز کنید.

47- اهرم نگهدارنده )A( را جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

53- آب بند )3ea-A( را از پوسته گیربکس جدا نمایید.

51- سمت چپ پوسته گیربکس را درزگیري نمایید.
52- فاصله دهنده )A( را از مجموعه قاب عقبي جدا نمایید.

 )A( قاب عقبي )14ea( 50- بعد از باز کردن پیچ هاي مربوطه
پوسته گیربکس را باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

58- مجموعه کالچ تک جهته )A( را جدا نمایید.

56- واشر پالستیکي را باز کنید.
57- خار فنري )A( را باز کنید.

54- یاتاقان را باز کنید.
55- مجموعه کالچ اوردرایو )A( را باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

62- خارفنري )A( را جدا نمایید.

با فشردن  را   )A( داخلي کالچ یک طرفه  61- مجموعه کنس 
خارفنري، جدا نمایید.

59- خارفنري را باز کنید.
60- صفحه فشاري پیستون برگشت ترمز )A( و مجموعه دیسک 

و ضربه گیر را به ترتیب جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

65- یاتاقان )A( و مجموعه کنس )B( را باز کنید.

مجموعه  و   )A( میاني  و  عقبي  اي  سیاره  دنده  مجموعه   -64
خورشیدي میاني )B( را جدا نمایید.

63- بعد از باز کردن دنده حلقوي عقب )A(، واشر)B( را جدا 
نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

68- مجموعه دنده سیاره اي جلو )A( را باز کنید.

67- واشر )A( را جدا نمایید.

66- مجموعه خورشیدي جلو )A( را باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

71- فنر بازگشتي پیستون برگشت ترمز )A( را جدا نمایید.

70- خار فنري )A( را بوسیله ابزار زیر باز کنید.
)SST.No:09453-1    110(

69- مجموعه دنده حلقوي جلو )A( را باز کنید.

M
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

سوار کردن مجدد
بر روي پوسته گیربکس قرار  را   )B( 1- مجموعه تعویض دنده

داده و پیچ هاي مربوطه )3ea-A( را سفت کنید.
گشتاور سفت کردن

35.3~30.4 N.m )3.6~3.1 kgf.m. 26.0~22.4 lb-�(
توجه

بعد از کنترل عالمتگذاري پیچها، مجموعه تعویض دنده را نصب 
کنید.

73- دي رینگ )2ea( داخلي و خارجي را جدا کنید.
74- بعد از باز کردن پیچهاي مربوطه )3ea( مجموعه تعویض 

دنده را از پوسته گیربکس جدا کنید.
توجه

محل نصب پیچ باید عالمت گذاري شود.

72- پیستون برگشت ترمز )A( را جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

5- خارفنري )A( را بوسیله ابزار زیر نصب کنید.
)SST.No:09453-1   110(

4- فنر بازگشت ترمز )A( را نصب نمایید.

2- دي رینگ )2ea( را از داخل و خارج نصب کنید.
3- پیستون برگشت ترمز )A( را نصب کنید.

M

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


40

تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

8- دریچه ترمز )B( را نصب و پیچ ها )2ea-A( را سفت کنید.
گشتاور سفت کردن

9.8 ~ 4.9 N.m)1.0~0.5 kgf.m. 7.2 ~ 3.6 lb-�(

7- پیچ هاي نصب )6ea-A( نگهدارنده ترمز )B( را سفت کنید.
گشتاور سفت کردن

35.3 ~ 30.4 N.m )3.6~3.1 kgf.m. 26.0 ~ 22.4 lb-�(
توجه

مکان پیچ ها )6ea( باید کنترل شوند.

6- نگهدارنده ترمز )A( را نصب کنید.
توجه

کنترل  باید   )3ea( نصب  پیچ هاي  مکان  و  نصب  و جهت  محل 
شوند.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

11- فنر بازگشت ترمز )A( را نصب کنید.

پیستون  روي  بر  را  داخلي  اورینگ  و  خارجي  رینگ  دي   -9
برگشت ترمز نصب کنید.

10- پیستون برگشت ترمز )A( را نصب کنید.
توجه

در  باید   )B( قطعه   )A( ترمز  برگشت  پیستون  در هنگام نصب 
محل نشان داده شده در شکل نصب شود.

12- خارفنري )A( را توسط ابزار زیر نصب کنید.
)SST.No:09453-3   270(L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

15- واشر )A( را نصب کنید.

14- مجموعه دنده سیاره اي جلو )A( را نصب کنید.

13- مجموعه دنده حلقوي جلو )A( را نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

مجموعه  و   )A( میاني  و  عقب  اي  سیاره  دنده  مجموعه   -18
خورشیدي میاني را نصب کنید.

17- یاتاقان )A( و مجموعه کنس )B(  را نصب کنید.

16- مجموعه خورشیدي جلو )A( را نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

21- خارفنري )A( را نصب کنید.

20- بعد از نصب دنده حلقوي عقب )A(، واشر)B( را نصب کنید.

19- واشر مجموعه سیاره اي عقب و میاني را نصب کنید.
).0.0157in ~ 0.0039( 0.4mm~0.1 :مشخصات

شماره قطعهضخامت   میلیمتر(اينچ) 
)0.1181(3.03B630-45729
)0.1259(3.23B632-45729
)0.1338(3.43B634-45729
)0.1417(3.63B636-45729
)0.1496(3.83B638-45729
)0.1574(4.03B640-45729
)0.1653(4.23B642-45729
)0.1732(4.43B644-45729
)0.1811(4.63B646-45729
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45

تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

لقي  الزامات  تا  کنید  نصب  درستي  به  را  فشاري  صفحه   -24
انتهایي دیسک برگشت ترمز اجرا شود.

مشخصات لقي انتهایي:
A6MF2.55 ~ 2.25 : 2/1 mm )0.01004 ~ 0.0886 in.(

توجه
صفحه فشاري مناسب را به شیوه زیر انتخاب نمایید.

A-B-ضخامت صفحه فشاري= مشخصات
A: سطح باالیي پیستون بازگشت ترمز )L/R( ~ شیار خارفنري 

 )lb-� 36 .kgf.m 5( 49N.m تحت نیروي
B : ارتفاع فشار مجموعه دیسک )ترمز L/R( به همراه ضربه گیر 
 + )2532lb-� .350kgf.m( 3.433N.m تحت نیروي حدود

ضخامت خارفنری

23- صفحه فشاري برگشت ترمز، ضربه گیر مجموعه دیسک و 
خارفنري را به ترتیب نصب کنید.

توجه
 )5ea( و دیسک )5ea( در هنگام نصب مجموعه دیسک، صفحات
را در پایین قرار داده و  صفحه عکس العملي )1ea-A( در باال 

قرار گیرد.

22- مجموعه کنس داخلي کالچ یک طرفه )A( را نصب و توسط 
خارفنري ثابت کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

25- مجموعه کالچ تک جهته )A( را نصب کنید.
تذکر

این  نمایید.  کنترل  را   )A( جهته  تک  کالچ  مجموعه  چرخش 
مجموعه فقط باید در جهت پادساعتگرد بچرخد.

صفحه فشاري را از جدول زير انتخاب نمايید:
شماره قطعهضخامت    میلیمتر(اينچ)

)0.0433(1.13B611-45649
)0.0512(1.33B613-45649
)0.0591(1.53B615-45649
)0.0669(1.73B617-45649
)0.0748(1.93B619-45649
)0.0827(2.13B621-45649
)0.0906(2.33B623-45649
)0.0984(2.53B625-45649
)0.1063(2.73B627-45649
)0.1142(2.93B629-45649
)0.1220(3.13B631-45649
)0.1299(3.33B633-45649
)0.1378(3.53B635-45649
)0.1457(3.73B637-45649
)0.1535(3.93B639-45649

2.3t ~ 1.1t : A6MF1 *
3.9t ~ 2.9t : A6MF2 *
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

27- واشر مناسب مجموعه سیاره اي عقب و میاني را نصب کنید.
مشخصات:

0.4 ~ 0.1mm )0.0157 ~ 0.0039in.(
تذکر

ضخامت واشر=)انتهاي خورشیدي مجموعه کالچ اوردرایو~سطح 
واشر مجموعه سیاره  واشر(-)یاتاقان~قطعات نصب شده  تماس 

اي عقب و میاني(-مشخصات)مقدار متوسط(
شماره قطعهضخامت    میلیمتر(اينچ)

)0.1181(3.03B630-45729
)0.1260(3.23B632-45729
)0.1339(3.43B634-45729
)0.1417(3.63B636-45729
)0.1496(3.83B638-45729
)0.1575(4.03B640-45729

26- خارفنري )A( را نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

نصب  عقبي  قاب  مجموعه  روي  بر  را   )A( دهنده  فاصله   -31
کنید.

مشخصات:
0.45 ~ 0.25 mm )0.0177 ~ 0.0098in.(

تذکر
ضخامت فاصله دهنده =  قسمت نصب شده قاب عقبي پوسته 
 {  21.7lb�  .kgf.m  3(  29.4N.m نیروي  گیربکس{تحت 
دهنده(- فاصله  نصب  عقبي-عمق  قاب  شده  نصب  -)قسمت 

مشخصات)مقدار متوسط(

شماره قطعهضخامت     میلیمتر(اينچ)
)0.0591(1.53B615-45683
)0.0669(1.73B617-45683
)0.0748(1.93B619-45683
)0.0827(2.13B621-45683
)0.0906(2.33B623-45683
)0.0984(2.53B625-45683
)0.1063(2.73B627-45683
)0.1142(2.93B629-45683
)0.1220(3.13B631-45683

29- یاتاقان را نصب کنید.
30- آب بند )3ea-A( را بر روي پوسته گیربکس نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

34- کنس خارجي پینیون )A( را نصب کنید.

 )B( مجموعه قاب عقبي )14ea-A( 33- با سفت کردن پیچ ها
پوسته گیربکس را نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
34.3 ~ 27.5 N.m )3.5~2.8 kgf.m. 25.3~20.3 lb-�(

32- سمت چپ پوسته گیربکس را درزگیري نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

37- اسپراگ پارک)A( را نصب کنید.

36- شفت کمکي )A( را نصب نمایید.

35- مجموعه پینیون را )A( نصب کنید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


51

تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

40- مجموعه دیسک ترمز را به ترتیب نصب کنید.

39- اهرم راهنماي پارک )A( را نصب کنید.
گشتاور سفت کردن

11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(

38- اهرم اسپراگ پارک )A( و فنر آن)B( را نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

42- مجموعه توپي ترمز )A( را نصب کنید.

شماره قطعهضخامت     میلیمتر(اينچ)
)0.0669(1.73B617-45619
)0.0748(1.93B619-45619
)0.0827(2.13B621-45619
)0.0906(2.33B623-45619
)0.0984(2.53B625-45619
)0.1063(2.73B627-45619
)0.1142(2.93B629-45619

لقي  الزامات  به گونه اي نصب کنید که  را   )A( 41- خارفنري 
انتهایي مجموعه دیسک ترمز را برآورده سازد.

مشخصات لقي انتهايي:
).0.0374in ~ 0.0255( 0.95mm ~ 0.65 : 2/A6MF1

تذکر
خارفنري مناسب را به شیوه زیر انتخاب نمایید.

H-G-ضخامت خارفنري= مشخصات
)U/D( شیار خارفنري  ترمز  برگشت  پیستون  باالیي  A: سطح 

)lb-� 36 .kgf.m 5( 49N.m تحت نیروی
نیروي  تحت   )U/D )ترمز  دیسک  مجموعه  فشاري  ارتفاع   :B

)lb-� 36 .kgf.m 5( 49N.m  حدود
خارفنري مناسب را از جدول زیر انتخاب نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

45- مجموعه کالچ 35R A( را نصب کنید.

44- مجموعه توپي ترمز 6/2 و 35R A( و یاتاقان )B( را نصب 
کنید.

43- واشر )A( را نصب کنید.

(

(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

که  شود  نصب  اي  گونه  به  باید  مناسب  فشاري  صفحه   -48
مشخصات لقي انتهایي مجموعه دیسک ترمز 6/2 رعایت گردد.

مشخصات لقي انتهایي:
).in 0.0925~0.0807( mm 2.35~2.05

تذکر:
صفحه فشاري را مطابق دستورالعمل زیر انتخاب نمایید:

)D-)C+E+F– ضخامت صفحه فشاري= مشخصات
D: قسمت نصب شده پمپ روغن ~ سطح باالیي نگهدارنده ترمز
C+F: ارتفاع فشاري مجموعه دیسک )ترمز 6/2( به همراه ضربه 

)2.894lb-� .400kgf.m( 3.924N.m  گیر تحت نیروي
E: قسمت نصب شده پمپ روغن ~ سطح باالیي پیستون 6/2

صفحه فشاري را از جدول زیر انتخاب نمایید.

47- مجموعه دیسک ترمز 6/2 را به ترتیب نصب نمایید.
توجه

 )1ea-A( در هنگام نصب مجموعه دیسک، صفحه عکس العملي
را در پایین و دیسک )4ea( و صفحات )4ea( بر روي هم نصب 

مي شوند. در پایان ضربه گیر در باال نصب مي شود.

46- حلقه هاي آب بندي )2ea-A( را نصب کنید.

بخش انتخاب
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

50- واشر )A( مجموعه پمپ روغن )B( را نصب نمایید.
مشخصات لقي انتهایي:

0.85~0.55 mm )0.0335~0.0217 in.(

49- رینگ هاي آب بندي )2ea-A( را بر روي مجموعه پمپ 
روغن نصب کنید.

شماره قطعهضخامت    میلیمتر(اينچ)
)0.0591(1.53B615-45683
)0.0669(1.73B617-45683
)0.0748(1.93B619-45683
)0.0827(2.13B621-45683
)0.0906(2.33B623-45683
)0.0984(2.53B625-45683
)0.1063(2.73B627-45683
)0.1142(2.93B629-45683
)0.1220(3.13B631-45683
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

با سفت کردن پیچها )7ea( مجموعه پمپ روغن )A( را   -51
نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
25.5~19.6 N.m )2.6~2.0 kgf.m. 18.8~14.5 lb-�(

تذکر:
واشر را به شیوه زیر انتخاب نمایید:
J-K– ضخامت واشر = مشخصات

J: پوسته گیربکس~ سمت چپ واشر شفت ورودي
K: پمپ روغن ~ قسمت نصب شده واشر پمپ روغن

واشر را از جدول زیر انتخاب نمایید.
A6MF1

شماره قطعهضخامت      میلیمتر(اينچ)
)0.0708(1.83B618-45472
)0.0787(2.03B620-45472
)0.0866(2.23B622-45472
)0.0944(2.43B624-45472
)0.1023(2.63B626-45472
)0.1102(2.83B628-45472

A6MF2
شماره قطعهضخامت      میلیمتر(اينچ)

)0.1732(4.43B644-45472
)0.1811(4.63B646-45472
)0.1890(4.83B648-45472
)0.1969(5.03B650-45472
)0.2047(5.23B652-45472
)0.2126(5.43B654-45472
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

55- آب بندها )5ea( را نصب کنید.

54- با سفت کردن پیچ، راهنماي روغن )A( را نصب کنید.
گشتاور سفت کردن:

11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(

52- اورینگ مجموعه پمپ روغن را نصب کنید.
 )B( مجموعه فیلتر روغن )2ea-A( 53- با سفت کردن پیچها

را نصب کنید.
گشتاور سفت کردن:

11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

 ،)B(کنس خارجي ،)A( دیفرانسیل  یاتاقان  فاصله دهنده   -58
فاصله دهنده پینیون )C(، و کنس خارجي )D( هوزینگ مبدل 

را نصب نمایید.

57- مجموعه دیفرانسیل )A( را نصب کنید.

 )B( و کنس خارجي یاتاقان دیفرانسیل )A( 56- فاصله دهنده
را نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

(.0.0061in ~ 0.0037) 0.155mm ~ 0.095 :مشخصات لقي انتهايي فاصله دهنده ياتاقان ديفرانسیل
شماره قطعهضخامت       میلیمتر(اينچ)

0.0303( 0.77(3-45867B677
0.0315( 0.80(3-45867B680
0.0327( 0.83(3-45867B683
0.0339( 0.86(3-45867B686
0.0350( 0.89(3-45867B689
0.0362( 0.92(3-45867B692
0.0374( 0.95(3-45867B695
0.0386( 0.98(3-45867B698
0.0398( 1.01(3-45867B601
0.0409( 1.04(3-45867B604
0.0421( 1.07(3-45867B607
0.0433( 1.10(3-45867B610
0.0445( 1.13(3-45867B613
0.0457( 1.16(3-45867B616
0.0469( 1.19(3-45867B619
0.0480( 1.22(3-45867B622
0.0492( 1.25(3-45867B625
0.0504( 1.28(3-45867B628
0.0516( 1.31(3-45867B631
0.0528( 1.34(3-45867B634
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

(.0.0061in ~ 0.0037) 0.155mm ~ 0.095 :مشخصات لقي انتهايي فاصله دهنده پینیون
شماره قطعهضخامت      میلیمتر(اينچ)

)0.0327( 0.833B683-45849
)0.0339( 0.863B686-45849
)0.0350( 0.893B689-45849
)0.0362( 0.923B692-45849
)0.0374( 0.953B695-45849
)0.0386( 0.983B698-45849
)0.0398( 1.013B601-45849
)0.0409( 1.043B604-45849
)0.0421( 1.073B607-45849
)0.0433( 1.103B610-45849
)0.0445( 1.133B613-45849
)0.0457( 1.163B616-45849
)0.0469( 1.193B619-45849
)0.0480( 1.223B622-45849
)0.0492( 1.253B625-45849
)0.0504( 1.283B628-45849
)0.0516( 1.313B631-45849
)0.0528( 1.343B634-45849

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


61

تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

61- کاسه نمد دیفرانسیل را توسط ابزار زیرنصب کنید.
)SST.No:09453-3   240(

مربوطه  پیچهاي  کردن  سفت  با  را   )A( روغن  راهنماي   -60
)3ea( نصب نمایید.

59- با سفت نمودن پیچ، لوله روغنکاري )A( را نصب نمایید.

L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

)2ea( مجموعه هوزینگ  مربوطه  پیچهاي  با سفت کردن   -63
مبدل را بر روي مجموعه پوسته گیربکس نصب نمایید.

گشتاور سفت کردن:
34.3~27.5 N.m)3.5~2.8 kgf.m. 25.3~20.3 lb-�(

62- سمت چپ هوزینگ مبدل را درزگیري نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

66- بعد از نصب مجموعه اهرم شیطانک، مجموعه اهرم پارک را 
با فشاردادن در جهت فلش، نصب کنید.

پارک  میله  راهنماي  روي  بر  را   )A( پارک  اهرم  مجموعه   -65
نصب نمایید.

64- کاسه نمد شفت تعویض دنده )A( را توسط ابزار زیر نصب 
نمایید.

)SST.No:09453-3   100(L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

69- لوله آب بندي )2ea-A( را نصب نمایید.

.)2ea(68- پیچ نصب دسته سیم اصلي را ببندید
گشتاور سفت کردن:

11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(

67- با سفت کردن پیچ بعد از نصب کانکتور شیر سلنوئیدي )با 
فشار دادن در جهت فلش( پین ثابت کننده را نصب نمایید.

گشتاور سفت کردن:
11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

72- مجموعه شیر هیدرولیک )A( را نصب کنید.
گشتاور سفت کردن:

11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(

71- پین ثابت کننده )A( را نصب کنید.

از  )بعد  کنید.  اصلي وصل  دسته سیم  به  را   )A( کانکتور   -70
نصب مجموعه سنسور سرعت ورودي/خروجي)C( بوسیله بستن 

))2ea-B(پیچ  هاي مربوطه
گشتاور سفت کردن:

11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

75- قاب شیر هیدرولیک را درزگیري نمایید.

 ،)B(روغن دماي  سنسور  کانکتور  کردن  متصل  از  بعد   -74
 )A( مجموعه کانکتور شیر سلنوئیدي )3ea-C( پیچهاي نصب

را ببندید.
گشتاور سفت کردن:

11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(

با  را   )B( شیطانک  صفحه  و   )A( شیطانک  فنر  مجموعه   -73
بستن پیچ نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
35.3~24.5 N.m )3.6~2.5 kgf.m. 26.0~18.1 lb-�(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

را توسط یک   )B( واشر  و   )A( تعویض دنده دستي  اهرم   -78
مهره نصب نمایید.

گشتاور سفت کردن:
24.5~17.7 N.m )2.5~1.8 kgf.m. 18.1~13.0 lb-�(

77- مجموعه مانع گیربکس اتوماتیک )A( را با سفت کردن 2 
پیچ مربوطه نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(

76- با سفت کردن پیچها )19ea(، قاب شیر هیدرولیک )A( را 
نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
14.7~12.8 N.m )1.5~1.3 kgf.m. 10.9~9.4 lb-�(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات

1- مجموعه پمپ روغن
2- پیستون ترمز 6/2

3- فنر بازگشتي
4- نگهدارنده فنر

5- خارفنري
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

3- پیستون ترمز A( 6/2( مجموعه پمپ روغن را جدا نمایید.

 )B( فنر  نگهدارنده  و   )A(6/2 ترمز  پیستون  بازگشتي  فنر   -2
مجموعه پمپ روغن را جدا نمایید.

پیاده کردن
1- خارفنري )A( را توسط ابزار مخصوص زیر باز کنید. 

)SST.No:09452-3   100(L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

2- دي رینگ )2ea( پمپ ترمز 6/2 را نصب کنید.
روغن نصب  پمپ  روي مجموعه  را   )A( ترمز 6/2  پیستون   -3

کنید.

سوار کردن مجدد
نصب  را  روغن  پمپ  مجموعه   )2ea-A( بندي  آب  رینگ   -1

کنید.

4- دي رینگ )2ea( پیستون ترمز 6/2 را جدا کنید.
5- رینگ آب بندي )2ea-A( مجموعه پمپ روغن را جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

5- بعد از نصب خارفنري )A( توسط ابزار نصب کننده، نگهدارنده 
فنر و فنر بازگشتي را ثابت کنید.

)SST.No:09452-3  100(

بر  را   )B( فنر  نگهدارنده  )A( و  ترمز  بازگشت پیستون  فنر   -4
روي مجموعه پمپ روغن قرار دهید.

L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات (1)

)VFS )NL 1- شیر سلنوئیدي
)VFS )NH 2- شیر سلنوئیدي

ON/OFF 3- شیر سلنوئیدي
)VFS )NH 4- شیر سلنوئیدي

5- پیچ تنظیم
6- فنر لول

35R 7- شیر کنترل فشار
8- شیر کنترل فشار ترمز 6/2
9- شیرکنترل فشار آندردرایو

10- شیر کنترل فشار اوردرایو

11- شیر کاهنده -1
12- صفحه متوقف کننده

13- شیر رگالتور
14- بوش رگالتور

15- شیر دستي
T/C 16- شیر کنترل فشار

T/C 17- درپوش کنترل فشار
T/C 18- بوش کنترل فشار

35R 19- شیر تغییر فشار
20- شیر تغییر فشار ترمز 6/2

21- شیر تغییر فشار آندردرایو
22- درپوش متوقف کننده

23- شیر تغییر پیستون برگشت دهنده ترمز
24- شیر کنترل ترمز

25- شیر تغییر فشار اوردرایو
26- شیر تغییر بازگشت دهنده ترمز و اوردرایو

T/C 27- شیرکنترل
28- شیر کاهنده -2

29- مجموعه شیر کنترل خارجي
30- مجموعه شیر کنترل میاني

)�-N.m )kgf.m.lb :گشتاور
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات (2)

)DN( 1- پیستون اکوموالتور
2- فنر لول

3- درپوش متوقف کننده
4- صفحه متوقف کننده

L/U 5- شیر تغییر
35R 6- شیر تغییر

)FAIL SAFE )OD 7- شیر

8- اکوموالتور 2
8- اکوموالتور 1
8- اکوموالتور 4
8- اکوموالتور 3

)RED2( 12- شیر دمپینگ
13- صفحه اکوموالتور

14- مجموعه شیر هیدرولیک دروني

)�-N.m )kgf.m.lb :گشتاور
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

باز کردن پیچها)18ea(، شیر خارجي )B( داخلي و  از  بعد   -2
میاني )A( را باز کنید.

پیاده کردن
1- شیر دستي )A( را جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

6- شیرمیاني را از مجموعه شیر خارجي جدا کنید.
7- صفحه جداکننده را از شیر خارجي جدا کنید.

8- شیر دمپینگ )A( شیر کنترل )B( و فنر لول )C( را جدا 
نمایید.

4- شیر دمپینگ )A( و فنر لول)B( را جدا نمایید.
5- صافي پمپ روغن )C( را باز کنید.

3- مجموعه شیر خارجي )A( را از شیر میاني )B( جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

.)2ea-A(را باز کنید ON/OFF 11- شیر سلنوئیدي

.)NH-( را باز کنید)سیاهVFS A 10- شیر سلنوئیدي

پیچها  بازکردن  از  بعد  را   )A( سلنوئیدي  شیر  نگهدارنده   -9
)9ea( جدا نمایید.

(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

15- پیچ تنظیم )A(، فنر لول )B( و شیر کنترل فشار )C( را 
به ترتیب باز کنید.

13- شیر کاهنده، فنرلول و پیچ تنظیم را به ترتیب و بعد از باز 
کردن صفحه متوقف کننده باز کنید.

پیچ  و   )C(رگوالتور بوش   ،)B(فنرلول  ،)A(رگوالتور شیر   -14
تنظیم )D( را به ترتیب و بعد از باز کردن صفحه متوقف کننده 

باز کنید.

 ،NL-کنید.)سفید باز  را   )5ea-VFS A سلنوئیدي  شیر   -12
)NH-سیاه

(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

تمام  و   )B( دمپینگ  شیر   )4ea-A( اکوموالتور  پیستون   -18
فنرلول ها را باز کنید.

توجه
رنگ فنرها باید مطابق شکل زیر باشد.

 )3ea( 17- صفحه اکوموالتور را بعد از باز کردن پیچهاي مربوطه
باز کنید.

16- شیر کنترل )2ea( و فنر لول را باز کنید.

زرد

سبززرد

صورتی

صورتی

سفید
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

21- شیر تغذیه )A(، فنرلول)B( و درپوش متوقف کننده )C( را 
از شیر داخلي به ترتیب باز کنید.

ساچمه   ،)3ea-B( کنترل  شیر   ،)4ea-A( دمپینگ  شیر   -20
)steel ball( )C( و فنرلول )D( را باز کنید.

19- بعد از باز  کردن پیچهاي مربوطه )2ea( صفحه جدا کننده 
)A( را از شیرهاي داخلي )B( جدا نمایید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


80

تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

 )C( ساچمه )3ea-B( شیر کنترل ،)4ea-A( 3- شیر دمپینگ
و فنرلول )D( را نصب کنید.

2- شیر تغذیه )A(، فنر لول )B(، درپوش متوقف کننده )C( و 
صفحه را در موقعیت خود نصب کنید.

تذکر
)FAIL SAFE OD 1- شیر

35R 2- شیر تغذیه
L/U 3- شیر تغذیه

سوار کردن مجدد
درپوش  و   )B(لول فنر   ،)DN( )A( اکوموالتور  پیستون   -1

متوقف کننده )C( را بر روي شیر داخلي نصب کنید.

(

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


81

تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

 )3ea( را با سفت کردن پیچهاي آن )A( 6- صفحه اکوموالتور
نصب کنید.

گشتاور سفت کردن
13.7 ~ 11.8 N.m )1.4 ~ 1.2 kgf.m. 10.1 ~ 8.7 lb-�(

تمامي  و   )2ea( دمپینگ  شیر   )A( اکوموالتور  پیستون   -5
فنرلول ها را نصب کنید.

4- صفحه جدا کننده )A( را توسط پیچهاي مربوطه )B( بر روي 
شیر داخلي نصب کنید.

گشتاور سفت کردن

زرد

سبززرد

صورتی

صورتی

سفید
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

9- شیر رگوالتور )A(، فنر لول)B(، بوش رگوالتور )C( و پیچ 
تنظیم )B( را به ترتیب نصب کرده و آنها را بوسیله صفحه متوقف 

کننده ثابت کنید.

8- پیچ تنظیم )A(، فنر لول )B( و شیر کنترل فشار )C( را به 
ترتیب نصب کنید.

7- شیر کنترلي )2ea( و فنرلول را نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

.)NH-( را نصب کنید)سیاهVFS A 13- شیر سلنوئیدي

محل  در  را   )2ea-ON/OFF A سلنوئیدي  شیرهاي   -12
مناسب نصب کنید.

10- شیر کاهنده، فنر لول و پیچ تنظیم را به ترتیب نصب کرده 
و توسط صفحه متوقف کننده آنها را ثابت کنید.

11- شیرهاي سلنوئیدي 5ea-VFS )A( را در محل خود نصب 
.)NH-سیاه ،NL-کنید )سفید

(

(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

16- صفحه جدا کننده را ر روي شیر خارجي نصب کنید.
17- شیر میاني را بر روي مجموعه شیر میاني نصب کنید.

18- فیلتر پمپ روغن )C( را نصب کنید.
نصب  مکان خود  در  را   )B( فنرلول  و   )A( دمپینگ  19- شیر 

کنید.

15- شیر دمپینگ )A(، شیر کنترلي )B( و فنرلول )C( را نصب 
کنید.

14- نگهدارنده شیر سلنوئیدي )A( را توسط پیچهاي مربوطه 
)9ea( نصب کنید.

گشتاور سفت کردن
11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7 ~ 7.2 lb-�(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

21- شیر داخلي، میاني )A( و خارجي )B( را توسط پیچهاي 
 φ6 18( نصب نمایید. براي این منظور در ابتدا میلهea( مربوطه

را در سوراخ راهنماي نصب )2ea( تنظیم نمایید.
گشتاور سفت کردن

11.8~9.8 N.m )1.2~1.0 kgf.m. 8.7 ~ 7.2 lb-�(

20- مجموعه شیر خارجي )A( را بر روي شیر میاني نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

22- شیر دستي )A( را نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات

1- مجموعه نگهدارنده کالچ اوردرایو
2- پیستون کالچ اوردرایو

3- فني بازگشتي کالچ اوردرایو
4- پیستون باالنس کالچ اوردرایو 

5- خارفنري
6- مجموعه دیسک کالچ اوردرایو

7- خارفنري

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


88

تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

3- خارفنري )A( را توسط ابزار زیر باز کنید.
)SST.No:09453-4   400(

2- دیسک کالچ اوردرایو را به ترتیب جدا نمایید.

پیاده کردن
1- خارفنري )A( را باز کنید.

C
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

6- پیستون کالچ اوردرایو )A( را جدا نمایید.

5- فنر بازگشتي کالچ اوردرایو را باز کنید.

4- پیستون باالنس کالچ اوردرایو )A( را جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

2- پیستون کالچ اوردرایو )A( را نصب کنید.

سوار کردن مجدد
1- دي رینگ )2ea( را نصب نمایید.

7- دي رینگ )2ea( را باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

5- خارفنري )A( را توسط ابزار نصب کنید.
)SST.No:09453-4   400(

4- پیستون باالنس کالچ اوردرایو )A( را نصب کنید.

3- فنر بازگشتي کالچ اوردرایو )A( را نصب کنید.

C
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

لقي انتهايي
).in 0.0610 ~ 0.0492( mm 1.55 ~ 1.25

ضخامت خارفنري = )ارتفاع نگهدارنده پیستون کالچ اوردرایو(-
 36 .kgf.m  5(  49N.m نیروی  ارتفاع مجموعه دیسک تحت 

�-lb(  - مشخصات )مقدار متوسط(

شماره قطعهضخامت   اينچ (میلیمتر)
)0.0669(1.73B617-45552
)0.0748(1.93B619-45552
)0.0826(2.13B621-45552
)0.0905(2.33B623-45552
)0.0984(2.53B625-45552
)0.1062(2.73B627-45552
)0.1141(2.93B629-45552

7- خارفنري )A( را نصب کنید.

6- دیسک کالچ اوردرایو را به ترتیب نصب نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات

35R 1- مجموعه نگهدارنده کالچ
35R 2- پیستون کالچ

35R 3- فنر بازگشتي کالچ
 35R 4- پیستون باالنس کالچ

5- خارفنري 
 35R 6- مجموعه دیسک کالچ

7- خارفنري 
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

3- خارفنري )A( را توسط ابزار زیر باز کنید.
)SST.No:09453-3   230(

2- دیسک کالچ 35R را به ترتیب باز کنید.

پیاده کردن
1- خارفنري )A( را باز کنید.

C
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

6- پیستون کالچ 35R A( را باز کنید.

5- فنر بازگشتي کالچ 35R A( را باز کنید.

)4- پیستون باالنس کالچ 35R A( را جدا نمایید.

(

(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

2- پیستون کالچ 35R A( را نصب کنید.

سوار کردن مجدد
1- دي رینگ )خارج-1ea( و اورینگ )در داخل-1ea( را نصب 

کنید.

7- دي رینگ )خارج-1ea( و اورینگ )در داخل-1ea( را جدا 
کنید.

(
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

5- خارفنري )A( را توسط ابزار زیر نصب کنید.
)SST.No:09453-3   230(

4- پیستون باالنس کالچ 35R A( را نصب نمایید.

)3- فنر بازگشتي کالچ 35R A( را نصب کنید.

(

L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

مشخصات لقي انتهايي
A6MF1.15~0.85 : 1 mm )0.0453~0.0335 in.(
A6MF1.35~1.05 : 2 mm )0.0531~0.0413 in.(
35R(- ضخامت  نگهدارنده پیستون کالچ  ضخامت خارفنري=)ارتفاع 
–مشخصات   )lb-�  36  .kgf.m  5(  49N.m نیروی  تحت  دیسک 

)مقدار متوسط(

شماره قطعهضخامت  میلیمتر(اينچ)
)0.0629(1.63B616-45452
)0.0708(1.83B618-45452
)0.0787(2.03B620-45452
)0.0866(2.23B622-45452
)0.0944(2.43B624-45452
)0.1023(2.63B626-45452
)0.1102(2.83B628-45452

7- خارفنري )A( را نصب کنید.

6- دیسک کالچ 35R را به ترتیب نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات

1- دنده پینیون
2- یاتاقان مخروطي
3- نگهدارنده یاتاقان
4- یاتاقان مخروطي

5- صفحه متوقف کننده
6- مهره قفلي

)�-N.m )kgf.m.lb :گشتاور
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

3- صفحه متوقف کننده )A( را باز کنید.

2- مهره قفلي را توسط گشتاور سنج و با ابزار زیر باز کنید. 
)SST.No:09453-3  220(

پیاده کردن
مهره  از  را   )2ea-A )حدود  فشاري  تا شده صفحه  قسمت   -1

قفلي باز کنید.

L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

2- صفحه متوقف کننده )A( را در شیار نصب کنید.

سوار کردن مجدد
1- یاتاقان مخروطي )B( و نگهدارنده یاتاقان )C( را از مجموعه 

تعویض دنده )A( به ترتیب نصب کنید.

4- یاتاقان مخروطي )B( و نگهدارنده یاتاقان )C( را از مجموعه 
تعویض دنده به ترتیب باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

4- قسمت هاي تاشونده )A( صفحه متوقف کننده مهره قفلي 
را تا کنید.

3- مهره قفلي را توسط گشتاور سنج و ابزار زیر نصب کنید.
)SST.No:09453-3  220(

گشتاور سفت کردن
323~294 N.m )33 ~ 30 kgf.m. 238 ~ 217 lb-�(

L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات

1- یاتاقان مخروطي
2- دنده پینیون

3- شفت خروجي
4- یاتاقان مخروطي
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

3- دنده پینیون )B( را از شفت خروجي )A( جدا نمایید.

2- یاتاقان مخروطي )B( دیگر را از سمت مخالف شفت خروجي 
)A( جدا کنید.

پیاده کردن
1- یاتاقان مخروطي )B( را از شفت خروجي )A( جدا نمایید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

یاتاقان مخروطي دیگر )B( را در سمت مخالف روي شفت   -3
خروجي )A( و توسط ابزار زیر نصب کنید.

)SST.No:09453-3  210(

2- یاتاقان مخروطي )B( را توسط ابزار زیر بر روي شفت خروجي 
نصب کنید.

)SST.No:09453-3  200(

سوار کردن مجدد
1- دنده پینیون )B( را بر روي شفت خروجي )A( نصب کنید.

L

L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

قطعات

1- یاتاقان مخروطي
2- فنجاني دیفرانسیل

3- شفت پینیون )دنده هرزگرد(
4- پین قفلي

5- فاصله دهنده کناري
6- دنده کناري دیفرانسیل )هرزگرد بزرگ(

7- دنده پینیون دیفرانسیل
8- واشر پینیون دیفرانسیل

9- قاب دیفرانسیل
10- رینگ درپوش
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

4- بعد از باز کردن پین )3ea-A( شفت پینیون را باز کنید.

باز  را  دیفرانسیل  فنجاني  و  قاب   )2ea( پیچ ها  کردن  باز  با   -2
کنید.

3- دنده هرزگرد بزرگ )B( را از قاب دیفرانسیل )A( باز کنید.

پیاده کردن
1- با باز کردن پیچها )A( کرانویل را باز کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

7- دنده پینیون )4ea-A( را جدا نمایید.

6- نگهدارنده شفت پینیون )A( را جدا کنید.

باز  را   )2ea-B(پینیون و شفت کوچک   )A( پینیون  5- شفت 
کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

10- فاصله دهنده )B( را از دنده هرزگرد بزرگ )A( جدا کنید.

9- اورینگ )A( را از دنده هرزگرد بزرگ جدا کنید.

8- دنده هرزگرد بزرگ )A( را از فنجاني دیفرانسیل جدا کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

13- یاتاقان مخروطي )B( را از فنجاني دیفرانسیل )A( باز کنید.

12- یاتاقان مخروطي )B( را از قاب دیفرانسیل )A( باز کنید.

11- رینگ درپوش )B( را از دنده هرزگرد بزرگ )A( جدا کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

3- رینگ درپوش )B( را بر روي دنده هرزگرد بزرگ )A( نصب 
کنید.

قاب  روي  بر  را   )B( مخروطي  یاتاقان  زیر،  ابزار  توسط   -2
دیفرانسیل )A( نصب کنید.

)SST.No:09453-3  250(

سوار کردن مجدد
 )A( دیفرانسیل  فنجاني  روي  بر  را   )B( مخروطي  یاتاقان   -1

توسط ابزار زیر نصب کنید.
)SST.No:09453-3  250(

L

L
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

6- دنده هرزگرد بزرگ )A( را بر روي فنجاني نصب کنید.

5- اورینگ )A( را بر روي دنده هرزگرد بزرگ نصب کنید.

4- فاصله دهنده )B( را بر روي دنده هرزگرد بزرگ )A( نصب 
کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

9- شفت پینیون )A( و شفت کوتاه پینیون )2ea-B( را نصب 
کنید.
توجه

بر  فنجاني  و  در هنگام نصب شفتها دقت کنید که شیار شفت 
روي یکدیگر قرار گیرند.

8- نگهداردنده شفت پینیون )A( را نصب کنید.

7- دنده پینیون )4ea-A( را نصب کنید.
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تعمیرات پیش گیرانة گیربکس اتوماتیک/ سراتو

12- فنجان و قاب را با بستن پیچهاي مربوطه )2ea( نصب کنید.
گشتاور سفت کردن:

11.8~9.8 N.m)1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(
13- با بستن پیچ ها )A( دنده دیفرانسیل )B( را نصب کنید.

گشتاور سفت کردن:
11.8~9.8 N.m)1.2~1.0 kgf.m. 8.7~7.2 lb-�(

 )A( دیفرانسیل  قاب  روي  بر  را   )B( بزرگ  هرزگرد  دنده   -11
نصب کنید.

توجه
فاصله  انتخاب  با  را  پینیون  و  بزرگ  هرزگرد  دنده  بین  بکلش 
دهنده مطابق مشخصات مذکور تنظیم کنید. ]0.025 ~ 0.150 
0.0059in ~ 0.0009( mm([ دقت کنید که بکلش ها را به 

صورت مساوري تنظیم نمایید.

را نصب  پینیون  )3ea-A( شفت  قفلي  پین  از  استفاده  با   -10
کنید.
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  فرم نظرات و پیشنهادات

فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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راهنمای تعمیرات 

پیش گیرانۀ گیربكس اتوماتیك

17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

CERATO

سراتو
10029/0101کد شناسایی 
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