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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

                 

  اطالعات فني

 3 ها و مهره ها سفت كردن پيچ گشتاور 

 4 اطالعات عمومي

 5 ابزار مخصوص

  مشخصات فني

 7 نماي كلي سيستم

 8 مشخصات فني سيستم

  دستورالعمل هاي تنظيم و تعويض

 01 روغن هيدروليكهواگيري  و تخليه كردن، پرُ كردن

 03  جعبه فرمان

 05 شير كنترل

 07 پالنجر دنده شانه اي جعبه فرمانتنظيم 

 44 تعويض جك هيدروليك جعبه فرمان

 45 مخزن روغن هيدروليك

 47  هيدروليك فرمانپمپ فشار بازرسي 

 34 رسي رگالتور پمپبر

 34 غربيلك و قابهاي فرمان/ فرمان ستون

 33 شفت مياني

 37 سوئيچ استارت

 33 (ي فرمانچپق)سيبك فرمان 

 44 فرمانميل 

 43 گردگير الستيكي ميل فرمان و جعبه فرمان

 44 جلو چرخزاويه 

 45 تنظيم

 45 (موتور ملي)سوئيچ فشار روغن
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 :راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 

 

 

 . باطري بايد جدا شودقبل از اينكه هر گونه تعميرات بر روي سيستم الكتريكي انجام گيرد، ابتدا قطب منفي : 

 

در خصوص خودروهايي كه داري ايربگ مي باشند الزم است قبل از هرگونه اقدامي بر روي غربيلك : نكته

 فرمان و اقدامات الكتريكي، ايربگ مطابق با توضيحات راهنماي تعميرات ايربگ غير فعال گردد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

عبه فرماان  ج( محكم كنندة)پيچ هاي   - 4

 مترنيوتن   31   :رامبه 

ميل فرماان باه   اتصال چهار شاخه  پيچ  - 3

                                              :شاااااااااااااااااير كنتااااااااااااااااارل

مترنيوتن  45-44

 

 سفت كردن پيچ ها و مهره ها گشتاور 
در خصوص خودروهايي كه داري ايربگ مي باشند : توجه 

الزم اساات قباال از هرگونااه اقاادامي ايربااگ م اااب  بااا   

 .ايربگ غير فعال گردد توضيحات راهنماي تعميرات

  متريوتن ن 3775 : فرمانغربيلك مهره   - 0
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

جااك )اتصااال پوسااته كمااك فرمااان پاايچ  - 4

 مترنيوتن  31:           به جعبه فرمان ( فرمان

 

( فرمان جك)صال ميل كمك فرمان اتمهرة  - 5

 مترنيوتن   31 :        به جعبه فرمان 
 

به ( چپقي)ه فرمان ميل سيبكمهرة اتصال  - 3

 متر نيوتن  31:  دست شغال

 

ه فرمااان ميلااساايبك مهااره باباات كنناادة  - 7

 مترنيوتن  45:     به ميل فرمان ( چپقي)

جعبه فرمان ه شير كنترل باتصال پيچ هاي  - 8

 مترنيوتن  05  :

 

 اطالعات عمومي
   :                    قفل تا قفل غربيلك فرمان 

 دور 0/3

                                      :چرخش  شعاع

 متر 00

:   چرخهاي جلو (TOE-IN)مقدار تواين 

 ميليمتر 5/1+1/0

 :موتوربدون بار  دور آرام وفشار پمپ در حالت 

                                                        

 بار 35 – 015

 5     :           روغن سيستم فرمانظرفيت 

                             ليتر  

ATF Dextron II – D            :نوع روغن  

 

https://cargeek.live

https://cargeek.live



 

 

 5 

 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

ا بزار مخصوص

 كوركن شيلنگ 

         43310110:   كد اختصاصي

 ابزار بيرون كشيدن سيبك

   44714110   :كد اختصاصي

 

 ابزار تست فشار روغن مدار فرمان هيدروليك 

    44713110:    كد اختصاصي 
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

مشخصات فني

نماي كلي سيستم

 مخزن روغن هيدروليك فرمان - 0

 فرمان پمپ هيدروليك - 4

 شير كنترل  -3

 (جك فرمان)كمك فرمان  - 4

در يك  (جك فرمان)و كمك فرمان شير كنترل به همراه اي و پينيون ميباشد كه شانه  جعبه فرمان از نوع دنده

اجزاء اصلي سيستم را تشكيل  ،وليكبه همراه پمپ هيدروليك و مخزن روغن هيدرقرار دارد و محفظة مشترك 

 .ميدهند

روغن هيدروليك از پمپ به شير كنترل پمپاژ ميشود و در آنجا بسته به جهت چرخش فرمان  به سمت چپ يا 

بر روي پيستون ( جك فرمان)كمك فرمان روغن هيدروليك درون . هدايت ميگردد (جك فرمان)كمك فرمان راست 

اعمال ميجعبه فرمان اي  شانه دندهبر روي ارد كه در نتيجه قدرت كمكي  ابر ميگذ( رمانجك ف)كمك فرمان 
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

مشخصات فني سيستم

نصب شده ( چپقي) فرمانفرمان كه در دو انتهاي آن سيبك است و توسط ميل شده نصب  بر روي رامجعبه فرمان 

 .به سگدست منتقل مي كندمتصل است، نيروي خود را به شغالدستهاي 

 . ،دريافت مي كندميل لنگ حركت ميكندولي ط پتوسنيروي خود را از تسمة شياردار كه  هيدروليكپمپ 

بااليي ستون فرمان كه متصل به غربيلك مي باشد و ميل ميل فرمان : ستون فرمان از دو قسمت تشكيل شده است 

اييني چهار شاخة پ. فرمان مياني كه توسط دو چهار شاخه به ميل فرمان بااليي و شير كنترل، متصل مي باشد

 .ميشود متصل رله شير كنتتوسط پيچ ب

 :ق عات تشكيل دهندة سيستم فرمان عبارتند از

 شير كنترل   - 4غربيلك فرمان                                                     - 0

 شيلنگ هيدروليك فرمان   - 5(                                          چپقي)سيبك فرمان   - 4

ستون فرمان - 3                                             جعبه فرمانرام زير   - 3
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

سيبك فرمان مشخصات فني 

 

به . مي شود بابت نصب شده است كه توسط مهره بر روي ميل فرمان ( چپقي )فرمان، سيبك فرمان ميلة  انتهايدر 

شده ايي تعبيه  بر روي ميل فرمان رزوه چرخهاي جلو، Toe-outاوت  -تو  Toe-inاين  -هاي تو منظور تنظيم زاوية

 .ها، زواياي فوق تنظيم مي شوند بر روي اين رزوه( چپقي)ست كه با چرخاندن سيبك فرمان ا

 .ميل فرمان را نمي توان از جعبه فرمان،جدا نمود

 (چپقي)سيبك فرمان   -0

 (چپقي)ة سيبك فرمان مهره بابت كنند - 4

 تيكي جعبه فرمانالس گردگير - 3

 ميل فرمان   - 4
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 تنظيم و تعويض

روغن هيدروليكهواگيري  وپرُ كردن  ،تخليه كردن 

تخليه كردن

هيدروليك بايد با رعايت موارد زير تخليه  روغن

 :گردد

 موتور خاموش باشد - 0

 اتصال باطري ق ع باشد - 4

 اشددرپوش مخزن روغن هيدروليك باز ب - 3

 .خودرو را از زمين بلند كرده و ساكن كنيد - 4

ظرفي را در زير اتصال لولة روغان هيادروليك    - 5

مهاره  . كه بر روي جعبه فرماان قارار دارد بگذارياد   

ه اجاازه دهياد كا   و باز كنيدرا مربوط به لوله روغن 

 .روغن هيدروليك در ظرف تخليه شود

تا انتها به آهستگي  فرمان خودرو را چندين بار - 3

صابر كنياد تاا جرياان     . چپ و راست بچرخانيدبه 

.روغن متوقف شود
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

ر كردنپُ
لولة روغان هيادروليك باه جعباه فرماان را       -0

مهارة اتصاال دهناده را باه     . دوباره وصل كنياد 

 .محكم كنيد متر نيوتن 45 مقدار

مخزن روغان هيادروليك را باا ناوع روغان       - 4

 .كنيد  توصيه شده پرُ

چپ به  انتهاتا فرمان خودرو را  به آهستگي  - 3

 .و پرُ كنيد هاربودمخزن را . و راست بچرخانيد

 هواگيري كردن
 .باطري را متصل كنيد - 0

بدون باار   دور آرامموتور را روشن كنيد و با  - 4

دقيقه خودرو را روشان نگاه دارياد تاا      4بمدت 

 .يابد روغن در داخل سيستم جريان

فرمااان خااودرو را بااه آهسااتگي بااه چااپ و  - 3

راست بچرخانياد و هنگاميكاه مقادار روغان در     

 .مي يابد، روغن اضافه نماييد مخزن كاهش 

مقدار س ح روغان بساته باه دماا متفااوت       - 4

مقدار روغان را باياد در وضاعيت موتاور       .است

خاموش ، چرخها در وضعيت مساير مساتقيم و   

نكه روغان عااري از حبااو هاوا شاد،      پس از اي

س ح روغان باياد باين عالمتهااي     . تنظيم نمود

 .موجود بر روي مخزن روغن باشد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 

جعبه فرمان

 ابزار بيرون كشيدن سيبك

   44714110   :كد اختصاصي
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 پياده كردن

باياد در زماان ساوار     قفلاي تمام مهره هااي  : توجه

 .تعويض شوند ،كردن

 .اتصال باطري را ق ع كنيد  - 0

 ،خودرو را از زمين بلند كارده و سااكن كنياد     - 4

 .كنيد بازسپس چرخها را 

 .روغن هيدروليك را از سيستم تخليه كنيد  - 3

 .به شير كنترل را جدا  كنيد ها اتصال لوله  - 4

 .كنيد بازسپر حرارتي را   - 5

را بردارياد و پايچ    نفرماپوش اتصال جعبه در  - 3

پيچ بست چهار شاخه به شفت شاير كنتارل را بااز    

محور اتصال را باز كنياد، اتصاال دهناده را از    .كنيد

( سيم)جعبه دنده فرمان دور كنيد و بوسيلة طناو 

 .آنرا مهار كنيد

 

 

 

به منظور تسريع در نصب مجادد ميال فرماان     - 7

يك  مياني بر روي شفت شير كنترل، بر روي هر دو

عالمت بگذاريد سپس پيچ بسات چهاار شااخه باه     

.شفت شير كنترل را باز كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

را باااز كنيااد و بااا ( چپقااي)مهااره ساايبك فرمااان  - 8

 استفاده از ابزار مخصوص سيبك كش با كد اختصاصي 

دساات، خاااري كنيااد  از شااغالرا  ساايبك 44714110

جام همين عمليات را در مورد سيبك طرف ديگر نيز ان

.دهيد

را بااز   رامدو پيچ محكم كنندة جعبه فرماان باه     - 3

باراي ساوار    آنباه وضاعيت   . واشرها را برداريد و كنيد

 .توجه كنيد مجددكردن 

 .جعبه فرمان را بچرخانيد - 01

را از زير گلگير چرخ سامت راسات    فرمانجعبه  - 00

 .بيرون آوريد

 نصب مجدد

 عكس مراحل پياده كردن است مراحل سوار كردن

 .هيدروليك را دوباره پرُ كنيد و هواگيري كنيد روغن

نيوتن متر  35را به ميزان  ( چپقي)مهرة سيبك فرمان 

 .محكم كنيد

نيوتن متار   31به ميزان  رامپيچ اتصال جعبه فرمان به 

 .محكم كنيد

 .محكم كنيدنيوتن متر   84-011چرخهاي خودرو را 

ز نظر گردش غربيلاك و صاداي   حركت فرمان را ا

 .كنيد غير عادي كنترل
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

شير كنترل
 پياده كردن

خودرو را از س ح زمين بلند كرده و ساكن  - 0

 .كنيد

 .جعبه فرمان را پياده كنيد - 4

ر پوش پالنجر تنظيم كنندة لقي دنده شانه د - 3

اي ميل فرمان را به همراه ق عات داخلي آن باز 

 .كنيد

فلزي ارسال روغن هيدروليك از شير لولة  - 4

آنها را مسدود  وكنترل به كمك فرمان را باز كنيد 

ها بر روي شير كنترل را  محل اين لوله. كنيد 

 .نيزمسدود كنيد

هاي اتصال شير كنترل به جعبه فرمان را  پيچ - 5

 .باز كنيد و شير كنترل را جدا كنيد

در زمانيكه سوراخها مسادود هساتند، شافت    : مهم

اطمينان حاصل كنيد . شير كنترل را حركت ندهيد

 .كه تمام قسمتها تميز باشند و نقصي نداشته باشند

 ينيون را با گريس بپوشانيد پ - 0

 05 ه ميزانپينيون را درگير كرده و پيچ ها را ب - 4

 .محكم كنيدنيوتن متر 

 .را نصب و تنظيم كنيد در پوش و متعلقات آن – 3

نياوتن   5/04لوله هاي تغذيه را ساوار كارده و    - 4

 .محكم كنيدمتر 

را ساوار كارده و سيساتم     فرماان ميااني  ميل  - 5

 .واگيري كنيدهيدروليك را ه

و در صاورت  بررساي كارده   جابجايي فرمان را  - 3

 .تنظيم كنيدنياز 

 

https://cargeek.live

https://cargeek.live



 

 

 15 

 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 
 پالنجردنده شانه اي جعبه فرمانتنظيم 

 ابزار 

  

عموميهاي ابزار 

 پايه و واس ة ميل ساعت      -

 ساعت اندازه گيري     -

 سااكن  كارده و  بلناد  زمين س ح از را خودرو - 0

 .كنيد

را  03 صاافحة)جعبااه فرمااان را پياااده كنيااد   - 4

 (.ببينيد

بابات  بر روي مياز كاار،   ا بوسيلة گيره رجعبه  - 3

 .كرده و دو پيچ و صفحة پوششي را باز كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 پياده كردن
 اورينگ  - 4

 تنظيم واشر  - 5

 انع اف پذير( اليي)واشرهاي  - 3

 پيش بار واشر - 7

 در پوش فنرواشر  - 8

 رفن - 3

 پالنجر -01

 محل پالنجر را درون جعباه فرماان،  تمام ق عات و 

 .تميز كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

را به گاريس آغشاته كارده و دوبااره      پالنجر - 00

 .سوار كنيد

 .و فنر را دوباره سوار كنيدپيش بار واشر  - 04

بجاي واشر انع اف پذير از دو واشر تنظيم به  - 03

سااتفاده كنيااد اميليمتااري  8/1 و 7/1ضااخامتهاي 

مجموع اين دو واشر برابر با ضاخامت اصالي واشار    

 .انع اف پذيري ميباشد

ميلي متري هم مركز  8ق عات را توسط متة  - 04

 .كنيد

 

 .را نصب كرده و مته را برداريد پايه ساعت - 05 

 

ساعت اندازه گيري را به هماراه واسا ه ميلاه     -03

.نصب كنيدساعت 
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

توسط ميل كماك فرماان در   جعبه فرمان را  - 07

 .جهت نشان داده شده حركت دهيد

توجه گيري  ساعت اندازهبه تغيير مقدار درجة  - 08

مقاادار نشااان داده شااده توسااط ساااعت     كنيااد

.را ياداشت كنيد  (d)گيري اندازه

 ميال فرماان  الساتيكي را از انتهااي    گردگير - 03

مان را در جهتي حركت دهياد  و ميل فر كنار بزنيد

 81نشان داده شده در شكل، برابر با  (X)تا فاصلة 

 .باشدميليمتر

ة مركز پيچ اتصال ميل كمك فرمان باه  فاصل - 41

 بايد برابر با  (Y)ميل فرمان تا پوسته كمك فرمان 

 .باشد ميليمتر     014

در اين حالت، ميل فرمان در موقعيات وساط، قارار    

 .استگرفته 

اي بر روي ميل فرمان در نظر گرفته شود،  هر نق ه

.مبداً خواهد بود
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 31ميل فرمان را از نق اة وساط باه ميازان      - 40

در محلاي كاه    حركات دهياد،  ين ميليمتر به طارف 

گياري بيشاترين مقادار را نشاان ماي       ساعت اندازه

 .دهد، ميل فرمان را بابت كنيد

عت را بر روي عقربة در اين حالت، عقربة كوچك سا

اصاا الحاً ساااعت را صاافر . )باازر ، تنظاايم كنيااد

 .( كنيد
 

در زمان حركت ميل فرماان باه طارفين، در    : توجه

ميليمتر به طرفين نق ة وسط،  31محدودة حركت 

اختالف بين بيشترين و كمترين مقدار خوانده شده 

 .باشدميليمتر  03/1بايد كمتر از 

مان را از نق اة وساط   در زماني كه ميل فر -

تااا انتهاااي كااوري حركتااي، بااه طاارفين  

 دهيد حركت مي

اختالف باين بيشاترين و كمتارين مقادار خواناده      

 .باشدميليمتر  08/1شده، بايد كمتر از 

ي كه شرايط فوق براي جعبه فرمان صادق    صورتدر 

 .نمي باشد، آنرا تنظيم يا تعويض نماييد
بار روي پالنجر بايد باين  ضخامت واشر پيش  - 44 

واشر بنابراين ضخامت . باشدميليمتر  18/1تا  14/1

+  15/1 )تنظيم نهايي از فرمول زير بدست مي آيد 

d (e =  هااي تنظايم باا ضاخامتهاي      از بين واشار

هاايي را انتخااو كنياد كاه      مختلف، واشر يا واشار 

 .را تامين كند   (e)ضخامت

 واحااد)د هاااي اسااتاندار  واشاار تنظاايم  ضااخامت 

 (ميليمتر

41/1 – 08/1 – 05/1 – 04/1 – 01/1  

81/1 – 71/1 – 31/1 – 51/1 – 41/1 – 31/1 

گياري، پاياه سااعت و واشارها             سپس، ساعت اندازه

 71/1 و 81/1 هاااي مبنااا بااا ضااخامتهاي   تنظاايم

 .ميليمتر را خاري كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 گياري  انادازه ضخامت واشر انع ااف پاذير را    - 43

كمتر ياا بيشاتر از   آن د، درصورتي كه ضخامت كني

.، آن را تعويض كنيدميليمتر باشد 5/0

هاي تنظيم، از واشر نازك  هنگام چيدن واشر – 44

 .شروع كنيدتر 

 اورينگ آبندي  – 45
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 كنترل كنيد كه واشر دور فنر نشسته باشد - 43

 .واشر در پوش فنر را قرار دهيد – 47

 .ها را قرار دهيد واشرصفحة درپوش و  - 48

 نياوتن متار   01 - 05پيچ هاا را باا گشاتاور     - 43

كنترل كنيد كه وقتاي بوسايلة آچاار    . محكم كنيد

پينيون را به دو انتهاي چپ و راسات ميچرخانياد،   

 . نداشته باشد گيرجعبه فرمان هيچ نق ة 

 .خودرو سوار كنيد بر رويجعبه فرمان را 

 .يك را پرُ و هواگيري كنيدسيستم هيدرول

و در  بررسااي كنياادجابجااايي و حركاات فرمااان را 

.تنظيم كنيدنياز دوباره  صورت
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 جك هيدروليك فرمان 

 پياده كردن

جاك  )اتصاال پوساته كماك فرماان     پيچ  ابتدا- 0

 :        به جعبه فرمان  را باز كنيد  ( فرمان

 كجا )اتصال ميل كماك فرماان   مهرة سپس  – 4

به جعبه فرماان را بااز كارده و جاك راآزاد     ( فرمان

 :        كنيد 

 

 سوار كردن 

. مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است

 گشتاور پيچها رعايت شود
 

1 

2 

https://cargeek.live

https://cargeek.live



 

 

 23 

 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

مخزن روغن هيدروليك

پياده كردن

 .روغن هيدروليك را خالي كنيد - 0

 كنياد  جادا شايلنگ هااي روغان را از مخازن      - 4

 (.ها را درجاي خود بگذاريد و محكم كنيد بست)

 .دو پيچ را باز كنيد - 3

 .مهره را باز كنيد - 4
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 سوار كردن

 .مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است

 .بستهاي جديد براي شيلنگ استفاده كنيداز : توجه

.هواگيري كنيد كرده و روغن هيدروليك را پرُ
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

فرمان پمپ هيدروليكبازرسي فشار 

ابزار مخصوص
 ابزار تست فشار روغن مدار فرمان هيدروليك 

   44713110:    كد اختصاصي 

 

 كوركن شيلنگ – 8

  43310110:كد اختصاصي

 ابزاري كه بايد ساخته شود

  دو عدد پيچ كور كننده 
  M12x100  

ساخته شده  پمپ هيدروليكلولة  نوع  از كه بايد

 .باشد

برياده، انتهااي    ميليمتر 55 لوله را با حداكثر طول

تاا  (  جاوش بارن   )كرده و جوش دهياد  له   آن را

اين ابزار را در كيت ابازار مخصاوص   . مسدود شود 

 .نگهداري كنيد
  

8 
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 رسيبرآماده سازي براي 
از  كامل صحيح تجهيزات نيازمند پاكيزگي كاركرد

 .ميباشدمربوطه روغن و ق عات  نظر نشتي

 .مقدار روغن را كنترل كنيد - 0

 .كشش تسمه را كنترل كنيد - 4

وضعيت لوله ها و اتصاالت را كنترل كنيد - 3

بست، مخزن را به پمپ متصل  با استفاده از – 4

با استفاده از ابزار كوركن شيلنگ با كد  .كنيد

 .شيلنگ را مسدود كنيد 43310110اختصاصي 
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

را از پمپ ق ع كنيد قوياتصال لولة فشار  - 5

محل اتصال لولة را به  Saginawابزار زانويي  – 3

جزء كيت .)فشار قوي بر روي پمپ، متصل كنيد

 (44713110ابزار با كد 

متصل قوي را به لولة  فشار  Saginawرابط  – 7

 .كنيد

 (44713110يت ابزار با كد جزء ك)      
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

                           شيلنگ تست توسطفشار سن  را  - 8

جزء كيت ابزار با كد .) .به شير سه راهه وصل كنيد

44713110) 

 .شيلنگ تست را به شير سه راهه متصل كنيد - 3

 (44713110جزء كيت ابزار با كد .)

راهه متصل شيلنگ تست را به شير سه  - 01

 (44713110جزء كيت ابزار با كد .) .كنيد

متصل  قويرا به لولة فشار از باال  3 شيلنگ – 00

 .كنيد

. را به پمپ متصل كنيداز باال  01 شيلنگ – 04

 .شير سه راهه را باز كنيد

 .شيلنگ را برداريد بست كوركن – 03

 .داريد روشن نگه در حالت در جا موتور را - 04

مدار هيدروليك را هواگيري كرده و كنترل  - 05

كنيد كه نشتي وجود نداشته باشد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 .بانيه ببنديد 05شير را به مدت  - 03

، فشار بايد در حالت در جازياد  دور موتوردر  - 07

 .باشد (Bar) بار 015تا  35

 :بار باشد 35در صورتيكه فشار پمپ كمتر از 

 .را وارسي كنيدرگالتور پمپ  

اگر شير كنترل وضعيت خوبي دارد،  

 .پمپ را تعويض كنيد

 :اگر فشار پمپ صحيح باشد

 .رسي كنيدبررا  فشارقسمتهاي تحت  

 

 فشارقسمتهاي تحت رسي بر

باه كماك    كنتارل انتقال روغن از شير دو لولة  - 0

 .را باز كنيد( جك فرمان)فرمان 

 ننده اي كه قبال ساخته ايددو عدد پيچ كور ك - 4

 .سوار كنيد را

فرماان را باه آهساتگي باه دو انتهااي چاپ و        - 3

 موتور در حالت دور .راست بچرخانيد تا تخليه شود

   درجا باشد

. فرمان را كاامال در انتهااي ياك سامت نگهدارياد     

 .سپس در انتهاي سمت ديگر نگهداريد

 .باشدبار  015تا  35حدود فشار بايد 

 نصببار است، شير كنترل را  35ر كمتر از اگر فشا

 .كنيد

 .اگر فشار صحيح است، رام را تعويض كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

رسي رگالتور پمپبر

بوسايلة ابازار   را مخزن روغن به پماپ  شيلنگ  - 0

  43310110كااوركن شاايلنگ بااا كااد اختصاصااي  

 .كنيدمسدود 

بست نگهدارندة لوله به پايه پمپ هيدروليك را  - 4

 . باز كنيد

لوله به پمپ هيدروليك را باز كنيد ال اتصمهرة  - 3

 .كنيدو لوله را جدا 

 .آداپتور لوله را برداريد - 4

 .پيستون خروجي رگالتور را بيرون بكشيد - 5

 .فنر را بيرون بكشيد - 3

 پيستون خروجي رگالتور، صافي توري، تاوپي،  - 7

 و فنار را بيارون آورياد    و آو بندي كنناده  اورينگ

 .ميز كنيدت

رساي كنياد تاا هيچگوناه     برسوراخ خروجي را  - 8

كثافات يا خط افتادگي وجود نداشاته باشاد كاه از    

رگالتاور را  . حركت آزادانة پيستون جلوگيري كناد 

.دوباره مونتاژ كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 .رگالتور را در پمپ سوار كنيد فنر و آداپتور - 3

 .متر محكم كنيديوتن ن 31مهره را با گشتاور 

لوله را سوار بست نگهدارندة و  قويلولة فشار  - 01

 .كنيد

 .كوركن شيلنگ را آزاد كنيد - 00

هاواگيري   كارده و  روغان هيادروليك را پارُ     -04

.كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

فرمانستون 

 پياده كردن

 .اتصال باطري را ق ع كنيد - 0

رو چرخهاااي جلااو را در وضااعيت مسااتقيم  - 4

 .بجلو قرار دهيد

فرماااان خاااودرو را    غربيلاااك  پوشاااش  - 3

 (م اب  دستورالعمل بازو بست ايربگ).برداريد

عالمتااي باار روي وضااعيت اتصااال شاافت و  - 4

 .فرمان خودرو ترسيم كنيد

مهره را چند دور بچرخانيد و با احتيااط باه    - 5

. فرمان ضربه بزنيد تا از محور شافت آزاد گاردد  

فرمان خودرو را از شفت پياده  مهره را برداريد و

 .كنيد

 

فرماان را   ساتون پوشش هاي بااال و پاايين    - 3 

 .برداريد

 

هاي متصل به ستون فرمان در مورد  كانكتور - 7

دسته راهنما و دساته بارف پااك كان را، جادا      

 .كنيد

دساته راهنماا و   پيچ را باز كرده و قسامت   - 8

.را برداريدمتعلقات 
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 . پوشش زير ستون فرمان را باز كنيد - 3

 . هاي متصل به سويچ را جدا كنيد كانكتور - 01

بااليي به پيچ بست محكم كنندة ميل فرمان  - 00

 .ميل فرمان مياني را شل كنيد

هاي نگهدارندة ستون فرمان به بدنه را باز  پيچ - 04

 .كنيد

https://cargeek.live

https://cargeek.live



 

 

 34 

 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 .كنيد بازرا يي ستون فرمان باالقسمت  - 03

ساوار كنياد،   ق عاات را  قبل از اينكه دوباره : توجه

رساي  هاا بر  حركت آزادانه ميال فرماان را در باوش   

را براي هرگونه نشاانه هااي    ها چهارشاخهكنيد ، و 

اگر آسيب . رسي كنيدبرساييدگي و آسيب ديدگي 

 ق عاه معياوو  ديدگي يا ساييدگي شناسايي شاد،  

.ودبايد تعويض ش
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 شفت مياني

پياده كردن

كنياد، كفپاوش خاودرو را     بااز فرمان را  ستون -0

 4مجموعه پدال گاز را با باز نماودن  بلند كرده 

مهره باز نماوده و آنارا از داخال ميال     ( 0)عدد

 .خاري نمائيد( 4)فرمان

 

مان چهار شاخة ميل فرپيچ محكم كنندة  - 4

 .را آزاد كنيدمياني به شفت شير كنترل 

 .كشيدبشفت را از داخل خودرو بيرون  - 3

 سوار كردن
 .مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است

ياني برداشته شده است، ابتدا آنرا ميل فرمان ماگر 

را با گشتاور  چهار شاخه سوار كرده و پيچ بست 

و جابجايي حركت . محكم كنيد نيوتن متر 45-44

 و  كنيدرسي برفرمان را بر روي شفت ميل فرمان 

 متر نيوتن 71با گشتاور پيچ بست چهار شانه را 

.محكم كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

سوئيچ فرمان پياده كردن

 اتصال باطري را ق ع كنيد - 0

 بااز فرماان را   ساتون زيارين و باااليي   هاي  پوشش - 4

 .كنيد

 .كنيدرا جدا سوئيچ استارت  كانكتورسه  - 3

خودرو را در قفل استارت وارد كرده و آنرا با  سوئيچ  - 4

.عالمت پيكان كوچك بر روي صفحة قفل من ب  كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 .پيچهاي محكم كنندة قفل را باز كنيد - 5

ضامن ها را بداخل فشار داده و در حاليكه سيم  - 3

نياد،  ها را در داخل محفظة لولة قفال هادايت ميك  

 قفل را بيرون بكشيد

 تعويض سوئيچ استارت

به همراه قسمت قفل ميل فرمان را سوئيچ استارت 

 .از ميل فرمان پياده كنيد ،

 .كليد را برداريد - 0

 .دو پيچ در پشت قفل را باز كنيد - 4

 .قسمت پشتي را از بدنة قفل بيرون بكشيد - 3

 .ة قفل بيرون بكشيدسوئيچ استارت را از بدن - 4

 سوار كردن

درزمانيكه سوئيچ اساتارت را در داخال بدناة قفال     

سوار ميكنيد، اطمينان حاصل كنيد كه ساوئيچ در  

جهت عكس عقربه هااي سااعت تاا آخارين نق اه      

 .چرخانده شده باشد

كنترل كنيد كه ضاامن هاا  در شاكاف بدناة قفال      

ز قفل را با استفاده ا. ب ور صحيح درگير شده باشند

.عكس مراحل  پياده كردن، دوباره سوار كنيد
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

 (چپقي فرمان)سيبك فرمان 

 ابزار بيرون كشيدن سيبك

   44714110   :كد اختصاصي

 پياده كردن

سيبك فرمان به مهرة اتصال دهندة :  توجه

را در هنگام دوباره سوار كردن بايد با دست  شغال

 .مهرة نو تعويض كنيد

 ساكن و كرده بلند زمين س ح از را خودرو - 0

 .كنيد

را نگه داريد و مهرة بابت كنندة فرمان  ميل - 4

 يك چهارمرا به مقدار سيبك فرمان به ميل فرمان

مهرة بابت كننده را از اين ) چرخش شُل كنيد

اين نق ه بعنوان راهنما  (.وضعيت حركت ندهيد

.شود كردن دوباره استفاده مي نصببراي 
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 دنا راهنماي تعميرات سيستم فرمان

اتصال سيبك فرمان به شغالدسات را بااز   مهرة  - 3

 باا اساتفاده از   (فقط از محل مهره آزاد كنيد)كنيد 

.نيدكاز سوراخ خاري  راسيبك كش، سر سيبك 

و  را بااز كنياد  ( چپقاي فرماان  )سيبك فرمان  – 4

تعداد چارخش ماورد نيااز باراي جادا كاردن آنارا        

 .شمارش كنيد

ل توپي را تعاويض ميكنياد، تعاداد رزوه از    اگر اتصا

تا مهرة بابت كنناده را شامارش    ميل فرمانانتهاي 

 .كرده و سپس مهره را پياده كنيد
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 سوار كردن
مهره بابت كنندة جديد را در وضعيت كامال دقيا   

تعاداد  ) .ساوار كنياد   ميل فرماان شمارش شده در 

نصاب  را سايبك فرماان   كنياد و  كنترل رزوه ها را 

، تعداد چرخش بايد برابر با تعداد چارخش در  كنيد

 فرمان عمليات باال ميلدر (. زمان پياده كردن باشد

ها باقي  چهارم رزوه يكتا چرخانيم  اي مي به اندازه را

 .بماند

دست، متصل كنيد و پايچ   سيبك فرمان را به شغال

 .محكم كنيد نيوتن متر 35سيبك را  

نياوتن  84-011اور و باا گشات   نصب كنيدچرخ را 

و توااااوت  (TOE-IN)زواياااي توااااين وضااعيت 

(TOE-OUT) و در  .بررسااي كنيااد را  هاااچرخ

اطالعاات فناي   به بخاش  ) تنظيم كنيد نيازصورت 

 (.مراجعه كنيد

 45را با گشتاور   فرمان مهرة بابت كنندة ميل

 .محكم كنيد نيوتن متر
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 فرمانميل 
پياده كردن

 سااكن  كارده و  بلناد  زمين س ح از را خودرو - 0

 .كنيد

 صافحه )را پياده كنيد  فرمانانتهاي ميل  سيبك 4

 (.را ببينيد 33

       جعبه فرمان را آزاد كرده  و از انتهايگرد گير  - 3

فرمان ميل سيبك كنار بزنيد يا پوشش  فرمانميل 

فرماان   مت ميال كه بساتگي باه سا   . )را آزاد كنيد

 .(دارد

ا از انتهااي جعباه   فرماان ر اتصال تاوپي ميال    - 4

جلوگيري اي  دنده شانهاز چرخش ) فرمان باز كنيد

كنيد، واشر قفال كننادة اتصاال تاوپي را باا گياره       

س ح ميله انتهاي دنده  احتياط كنيد كه (.نگهداريد

 .و اتصال توپي را زخمي نكنيد اي شانه

واشار قفال كنناده را    را باز كنيد و  فرمانميل  - 5

از نظار لقاي   اتصال تاوپي را  . دوباره استفاده نكنيد

را فرماان   در صاورت ضارورت ميال    .كنترل كنياد 

 .تعويض كنيد

 سوار كردن
يك واشر قفل كنندة نو در انتهاي ميال دناده    - 0

 .قرار دهيداي  شانه

را روغان كااري كارده و    فرمان  رزوه هاي ميل - 4

سوار كنيد و درحاليكه واشر قفل كننده را با گياره  

 .نگه داشته ايد، آنرا محكم كنيد

گردگيار  اگر )جديد را سوار كنيد  گردگيريك  - 3

و آنارا بار روي محفظاة    ( قديمي آسيب ديده است

 .جعبه فرمان قرار دهيد

 سمت شاگرد
 هرا سوار كرده و آنرا در شكاف لبة جعبگير پوشش گرد

 .قرار دهيدفرمان  فرمان و ميل

بمنظور بررسي نصب صحيح، فرماان را باه دو انتهااي    

 .سمت راست وچپ بچرخانيد

را در غالف توپي ساوار  فرمان  اتصال توپي انتهاي ميل

 .كنيد

 نياوتن متار    84-011چارخ را باا گشاتاور    پيچ هااي  

 .محكم كنيد

و در صورت بررسي كنيد حركت فرمان را 

.(را ببينيد 41 صفحه) رت تنظيم كنيدضرو
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و جعبه فرمان فرمان ميلالستيكي گردگير 

پياده كردن
گردگير الستيكي روي اتصال ميل فرمان و فقط 

و همچنين سمت راننده ( چپقي)سيبك فرمان 

گردگير روي اتصال ميل فرمان روي خودرو و نصب 

براي تعويض اين . ميباشد، مي توان تعويض نمود

 صفحه) ق عات باز نمودن ميل فرمان، الزامي است 

  .(را ببينيد 38

الستيكي روي اتصال ميل  باز نمودن گردگيربراي 

فرمان و سيبك فرمان سمت شاگرد و همچنين 

فرمان جعبه يل فرمان وگردگير روي اتصال م

، باز خودروروي  بايد ازسمت راننده جعبه فرمان 

.(را ببينيد 03 صفحه) شود

 پياده كردن قطعات جعبه فرمان
 .كنيد بازشير كنترل را  - 0

 .كنيد بازدكمه فشار را  - 4

سمت چپ را با اتصال توپي انتهاي فرمان  ميل – 3

 .كنيد بازميله ب ور كامل 

 .كنيد بازرا اي   شانهميل دنده  - 4

جعبه فرمان را درآوريد گرد گير - 5
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جلو چرخزاوية 

 

 .استفاده كنيد تنظيم فرماناز تجهيزات  

ر فشا .دقت كنيد كه اندازه و نوع الستيك صحيح باشد ،سي و تنظيم كنيدبررقبل از اينكه وضعيت هندسي چرخ را 

وضعيت . رسي كنيدبرباد الستيك و ساييدگي آي الستيك و اينكه وزن خودرو به يك طرف بيشتر نباشد را 

 .رسي كرده و هرگونه نقص را تصحيح كنيدبرمحورهاي چرخ، حركت آزاد فرمان و اجزاء جلو بندي را 

 .شود دهيد تا هرگونه فشار بر روي فرمان و جلوبندي آزاد حركتخودرو را به جلو و عقب 

 .ميليمتر مي باشد  0.5 + 00براي چرخهاي جلو،  (Toe – in)اين  -مقدار زاوية تو

الستيكي را  گردگيررا روغن كاري كنيد،  فرمان قبل از تنظيم كردن فرمان، رزوه هاي موجود بر روي انتهاي ميل

 .پيچ نخورد ميل فرمان،چرخيدن در زمان  گردگيراين عمل باعث ميشود كه . كنار بزنيد و گريس اندود كنيد
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تنظيم
را با عالمات   فرمان وضعيت مكاني انتهاي ميل -0

 (.ترسيم كنيد)مشخص كنيد 

 .را شُل كنيد فرمانپيچ بست انتهاي ميل  - 4

را بچرخانيااد تااا صااف بناادي و فرمااان  مياال – 3

 .جابجايي صحيح را بدست آوريد

انحاراف باه   )پيچاندن باداخل اتصاال تاوپي    : توجه

پيچاناادن بااه . را كاااهش ميدهااد  toe-in( اخاالد

 .اين را افزايش ميدهداخاري اتصال توپي تو

باياد باه انادازه     فرماان  دقت كنيد كه هر دو ميال 

.يكسان و مساوي پيچانده شوند

 فشارروغن هيدروليك( سوئيچ)فشنگي

 :توجه 

فشنگي مذكور بر روي لوله فشار قوي فرمان نصاب  

ر حالت خودرو خاموش اين تعويض لذا د. شده است

 . صورت گيرد

 ابتدا كانكتور سوئيچ را جدا نماييد 

اقداام به بااز كاردن پايچ     40با آچار تخت  

 .سوئيچ نموده و سوئيچ را جدا نماييد 

 

جهاات پيشااگيري از شكسااتن سنسااور در : توجااه 

هنگام جدا كردن آن بهتري است ابتدا با يك آچاار  

را سفت نگهداشته و سپس اقدام باه  ( a)سر سنسور

باز نمودن آن نماييد
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