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تست  و کنترل شرايط 
معيار شنيده (بروز عيب 

شدن صدا ، گوش کردن به 
صدا از داخل کابين مطابق 
رويه تعريف شده توسط 

 )ايساکو می باشد

 نتيجه گيری و اقدام حالت بروز عيب

 فرصت دهيد تا موتور و گيربکس خودرو گرم شود صدای در جا موقع سرد بودن □ 

صدای درجا که با چند بار گرفتن و رها کردن کالچ کم و زياد □ 
 می شود

و پين های سنتر کننده آن را مطابق دستورالعمل عيب گيربکس را از روی موتور باز کنيد 
در صورت  عدم رفع عيب ، مجددًا گيربکس را  .يابی تعويض کرده  و گيربکس را ببنديد 

 .کالچ را تعويض نماييدباز کرده و 

 صدای در جای يکنواخت در هنگام گرم بودن موتور  □ 
 تعويض/  تعميراز عملکرد کالچ مطمئن شويد و در صورت برطرف نشدن عيب گيربکس 

 گردد
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 ...اطمينان از عدم صدای غير عادی نظير صدای چرخ ،  باد  و  □ ی شيشه جلو خودرويیکنترل آببند □

 خاموش بودن سيستم های صوتی و تهويه مطبوع □ کنترل باال بودن شيشه ها و آببندی آنها □

 و باد چرخ هاکنترل وضعيت الستيک ها  □ کنترل پارگی و اشکاالت نصب دسته موتورهای باال،پايين و سمت گيربکس □

 کنترل سطح روغن گيربکس □ اطمينان از اينکه از روغن توصيه شده برای گيربکس استفاده شده است □
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 دنده عقب□   ۵دنده □   ۴دنده □   ٣دنده □   ٢دنده □   ١دنده □   زوزه در کدام دنده شنيده می شود؟

 در چه شرايطی عيب اتفاق می افتد؟
ندگی ران □

در حالت 
 گاز مرده

در رانندگی  □
طبيعی با افزايش 

سرعت زوزه 
 افزايش می يابد

 ۵و  ۴در دنده  □
 محدودهزوزه در 
 ١١٠تا  ٨٠سرعت 

شروع و سپس قطع 
 می شود

با گرفتن کالچ يا خالص کردن دنده □
 تغييری در نويز ايجاد نمی شود

 در تمام دنده ها □
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 نتيجه گيری و اقدام حالت بروز عيب

زوزه در تمام دنده ها شنيده می شود ولی با خالص کردن دنده  تغييری احساس  □
 نمی شود

 .را کنترل نماييد... ساير عوامل نظير بلبرينگ چرخ و . گيربکس خودرو مشکلی ندارد 

زوزه در تمام دنده ها شنيده می شود ولی با خالص کردن دنده تغيير احساس می  □
 شود

 نوع و سطح روغن   گيربکس چک شود

 طبيعی است و خودرو مشکلی ندارد دنده عقب زوزه دارد □

 طبيعی است و خودرو مشکلی ندارد زوزه در حالت رانندگی با گاز مرده شنيده می شود □

کيلومتر بر ساعت  ١١٠تا  ٨٠و يا هر دو در محدوده سرعت  ۵يا  ۴زوزه در دنده  □
 شود و سپس قطع ميگرددشنيده می 

قبل از . را تعويض نماييد) ماهک های کوتاه و بلند ( مطابق رويه ايساکو ، پک تعويض دنده 
 تعويض با فشار دست به قيمت الستيکی آنها از نرمی و انعطاف آن اطمينان حاصل نماييد

 تعويض گردد/ گيربکس تعمير ددر يکی از دنده ها و در همه سرعت ها زوزه بيش از حد طبيعی شنيده می شو □
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کنترل و 
رفع 

اشکاالت 
 هاولي

 کنترل متعارف بودن آج الستيک ها □ کنترل اسناندارد بودن رينگ چرخ ها □

قبل از تست خودرو آن را باز  در صورت نصب باربند ،( کنترل نصب باربند  □
 )نماييد

 روی بدنه  کنترل دستکاری و نصب تجهيزات جانبی بر □

شرايط 
بروز 
 عيب

در چه شرايطی صدای غير عادی شنيده می 
 فقط در سرعت های باال □ شود؟

در رانندگی  با  □
 هر دنده ای 

 در آسفالت زبر □

انتشار  □
صدا از غير 

سمت 
 گيربکس

انتشار صدا از  □
 سمت گيربکس
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 نتيجه گيری و اقدام حالت بروز عيب

 ر سرعت های باال شنيده می شودفقط د □
گيربکس مشکل ندارد ، وضعيت خودرو از نظرنصب باربند و قطعات تزئينی بر روی بدنه 

 کنترل و اصالح شود

 در رانندگی با هر دنده ای شنيده می شود □
ساير عوامل نظير بلبرينگ چرخ و بلبرينگ پلس ، خرابی . گيربکس خودرو مشکلی ندارد 

را ...، آببندی درز شيشه ها و خرابی قطعات جانبی موتور و سيستم تهويه و  دسته موتور ها
 .کنترل نماييد

)باد الستيک ، سايز الستيک و فرم آج الستيک. (مشکل از ناحيه الستيک می باشد  در آسفالت زبر و نرم تفاوت محسوس در صدا بوجود می آيد □  

ساير عوامل بروز صدا را کنترل نماييد. گيربکس مشکلی ندارد  ده نمی شودصدا از ناحيه زير پا و سمت گيربکس شني □  

. مطابق حالت عيب زوزه گيربکس عيب يابی نماييد صدا از ناحيه زير پا و سمت گيربکس شنيده می شود □  
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 نتيجه گيری و اقدام حالت بروز عيب

بکس و موتور پخش شده است بطوريکه امکان شناسايی رطوبت روغن اطراف گير □
 محل دقيق روغن ريزی ميسر نيست

به مشتری توصيه نماييد تا خودرو را به موتور شويی نماييد و چند روز بعد از آن مراجعه 
 نمايد

 رطوبت روغن از قسمت بااليی گيربکس پخش شده است  □
از ساير مواضع خودرو به ويژه ناحيه  امکان روغن ريزی. روغن ريزی از گيربکس نيست 

.سرسيلندر و درپوش سوپاپ ها بررسی شود  

 رطوبت روغن  در ناحيه پوسته کالچ پخش شده است  □
احتمال روغن ريزی از کاسه نمد ميل . سينی فاليويل را باز کنيد و مسير پخش روغن را بررسی نماييد

اگر روغن سياه باشد حتمًا از موتور است و اگر . ستلنگ و يا کاسه نمد شفت گيربکس به يک اندازه ا
. روشن باشد بايد بعد از باز کردن گيربکس و فاليويل محل دقيق روغن شناسايی گردد  

 رنگ قطرات روغن تيره ميباشد □
امکان روغن ريزی از ساير مواضع خودرو به ويژه ناحيه . روغن ريزی از گيربکس نيست 

.ها بررسی شود سرسيلندر و درپوش سوپاپ  

گردد تعويض/ تعميرگيربکس   پخش شده است) به غير از کاسه نمد های پلس(رطوبت روغن از روی گيربکس  □  

). مجاز می باشد در تمام دوره گارانتی اين تعمير(کاسه نمد مربوطه تعويض گردد رطوبت روغن از ناحيه کاسه نمد های پلس پخش شده است□  
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 نتيجه گيری و اقدام حالت بروز عيب ب

گردد تعمير/  گيربکس تعويض شکستگی در اثر ضربه از داخل گيربکس اتفاق افتاده است □  

 شامل گارانتی نمی باشد  شکستگی در اثر برخورد جسم خارجی به گيربکس يا تصادف اتفاق افتاده است □

  :نتيجه گيری نهايی

  تعمير گيربکس □)        در صورت داشتن گارانتی تعويض( تعويض گيربکس   □تعمير گيربکس         / رفع عيب بدون تعويض   □)       خودرو سالم است(عدم پذيرش  □       

  امضاء و مهر نمايندگی:                          تاريخ :                            کد شناسايی:                                        نام و نام خانوادگی کارشناس نمايندگی 
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كاركرد(كيلومتر):نوع خودرو:نام و نام خانوادگي:
: تاريخ تحويل:كدنمايندگي:تاريخ مراجعه به نمايندگي

(بد جا رفتن و يا سخت جا رفتن دنده) ايراد تعويض دنده
بكسواد كردن _ عدم كشش خودرو

شنيدن صدا در سيستم كالچ

جهت چك نمودن كشش خودرو
جهت بررسي لرزش پدال كالچ

لرزش شروع حركت

نام و نام خانوادگي :تشخيص اوليه كارشناس نمايندگي : 
امضاء و تاريخ :

ايراد تعويض دنده ( سخت جا رفتن دنده) توضيحات   
تعويض شدبدون ايرادچك نمودن سالم بودن مكانيزم تعويض دنده

تعويض شد   بدون ايراد        سالم بودن دسته موتورها    
اصالح شد        بدون ايراد        برداشتن زيرپايي اضافي  از زير پدال كالچ    

كابل سالم بودكابل عوض شد          رگالژشدبررسي رگالژ كابل كالچ و سالم بودن كابل خودرگالژ
اصالح شد        بدون ايراد مناسب بودن كورس دو شاخه كالچ

 تعويض شد بدون ايراد           در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود

توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسيلرزش خودرو در شروع حركت
تعويض شدسالم بودپارگي دسته موتور                    

رفع شدلرزش نداردلرزش موتور
رگالژ شدتنظيم بود رگالژ كابل كالچ قابل تنظيم                                  

تعويض شدسالم بود در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود

سفت بودن پدال كالچ توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسي  

                                                                                                    مشخصات مالك خودرو                                                                                             
چك ليست عيب يابي سيستم كالچ 

جهت چك نمودن بد جا رفتن دنده

نوع ايراد): دليل مراجعه به نمايندگي( _ نداي مشتري

خودرو بعد از گرم شدن در جاده صاف و بدون شيب به حالت سكون قرارگرفته  بدون لرزش شروع به حركت نمايد

در شروع حركت) لرزش خودرو(
سفت بودن پدال كالچ

لرزش پدال كالچ
شرايط رانندگي از قبيل ترافيك ؛ سربااليي ؛ گرم و سرد بودن خودرو ، مدت زمان الزم جهت بروز ايراد  .  لطفا با جزئيات كامل نحوه بوجود آمدن ايراد شرح داده شود.

نظر كارشناسي

ش.شاسي:
شماره همراه:

2 در حالت فعال بودن ترمز دستي آرام پا از روي پدال برداشته شده در صورت سالم بودن كالچ خودرو خاموش مي شود.    در دنده
در حالت روشن بودن موتور و در حالت سكون كالچ گيري به صورت معمولي انجام گيرد و لرزش در پدال چك گردد.

 پله كردن

1 و دنده عقب نحوه جا رفتن دنده در حالت موتور روشن چك شود.با توجه به اينكه ايراد در حالت سرد يا گرم بودن خودرو بروز مي كند.    در دنده
جهت بررسي وضعيت گيربكس ؛ در حالت خاموش بودن خودرو نحوه جا رفتن دنده ها چك گردد

الچ ل پ ن بو يت ر يرر ع ر يو و
  رگالژ شدسالم بود   بررسي رگالژ كابل كالچ قابل تنظيم                                                     
اصالح شدبدو ن ايراد چك نمودن مسير كابل كالچ                                                                

 اصالح شدبدون ايرادكنترل اهرم بندي كالچ                                                  
تعويض شدبدون ايرادكنترل كابل كالچ از لحاظ خرابي                                      

 اصالح شدبدون ايرادكنترل قيفي گيربكس و بوشهاي دوشاخه كالچ                                   
dowel ها pin  اصالح شدبدون ايراداطمينان از سالم بودن

 اصالح شدبدون ايراددر صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود

عدم كشش خودرو – بكسواد كردن توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسي 
 رگالژ          تعويض شد         بدون ايرادكابل كالچ                   

رفع شدلرزش نداردلرزش موتور

تعويض شدبدون ايراد                            در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود

توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسيلرزش پدال كالچ 
كابل سالم بودكابل عوض شد          رگالژشدبررسي رگالژ كابل كالچ و سالم بودن كابل خودرگالژ
 رگالژ شدبدون ايراد                 بررسي استقرار صحيح بلبرينگ بر روي دوشاخه كالچ

تعويض شد بدون ايراد                  كنترل ترك پيچهاي اتصال ديسك به فاليويل
اصالح شدبدون ايراد                     عدم قرار گيري جسم اضافه مابين ديسك و صفحه كالچ

 تعويض شدبدون ايراد                       در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك كالچ كنترل شود

توضيحاتنحوه رفع ايرادنظر كارشناسيشنيدن صدا در كالچ
تنظيم شد بدون ايراد                      بررسي كابل كالچ                                          

اصالح شد بدون ايراد                   بررسي اهرم بندي سيستم كالچ

عدم گريسكاريصداي بلبرينگ       در صورت عدم وجود ايرادات فوق ديسك و صفحه كالچ كنترل شود
 اهرم بندي

وضعيت خودرو پس از تعويض كالچ:  تاريخ و امضاء:  نام كارشناس:
دليل تعويض ديسك و صفحه كالچ و بلبرينگ به تشخيص كارشناس :                                 
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