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   :ROA 28  معرفي گيربكس 

 اين راهنما جهت آشنايي تعميركـاران بـا نحـوه بـاز و جمـع               

تهيـه شـده    ) OHVG2( روآ سـال   كردن گيربكس خـودرو پـژو     

تاي آداپتـه كـردن آن بـا        تغييرات اين گيربكس در راسـ     .است

به  ROA تغييرات پيش بيني شده در پروژه بهينه سازي خودرو 

ويژه افزايش قابليت انتقال گشتاور متناسـب بـا موتـور جديـد             

OHVG2       الزم به ذكر است قطعـات طـرح        .  انجام گرفته است

) 1( كه مطابق ليست پيوسـت     ROA27قبلي گيربكس موسوم به     

س جديد همخوان نبـوده و اسـتفاده از         تغيير يافته اند با گيربك    

 حتـي   ROA28اين قطعات به عنوان جايگزين قطعات گيربكس        

  .در صورت شباهت ظاهري با يكديگر مجاز نمي باشد
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  . درجدول زير آورده شده است ROA28مشخصات اصلي گيربكس 

  

  
  

  

  

  جدول مشخصات گيربكس

RA28 مدل 

 ليرانسيفنوع د ل عقبيفرانسيد

 تعداد دنده ها 5

  1دنده  1 : 3.37

 2دنده  1 : 2.106

 3دنده  1 : 1.378

 4دنده  1 : 1

 5دنده  1 : 0.798

دنده عقب 1 : 3.503

 لينسبت تبد

 ( Kg ) وزن خشک 41.8

( lit ) ت روغنيظرف 2.4

SAE 75 W 90 ( API GL4) نوع روغن  

153 Nm At 3000 RPM گشتاور ت انتقاليظرف
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  Roa28  گيربكسليست ابزارهای مخصوص

  كد ابزار  شرح ابزار  شماره 

 25412055  ابزار مونتاژ بلبرينگ بر روي  شفت ورودي 01

  25412030  سنبه جا زدن رولبرينگ دنده زير  02

 25412074  سنبه جهت دمونتاژ پين ميل ماهک  03

04  
نتاژ بلبرينگ شفت خروجي روي جعبه سنبه جهت مونتاژ و دمو

  دنده
25412054 

  25412049 سنبه جا زدن بلبرينگ دنده زير  05

  25412073  بلبرينگ کش دنده زير 06

  25412070  ابزار مونتاژ دنده کائوچويي کيلومتر شمار 07

  25412071  ابزار دمونتاژ مجموعه دنده کائوچويي کيلومتر شمار 08

 25412072  5هره قفل کن دنده آچار مخصوص جهت م 09

 25412068  تجهيزات مونتاژ شفت اصلي بر روي بلبرينگ جعبه دنده 10

 25412079  ابزار دمونتاژكنز خارجي نيدل بيرينگ از گلداني عقب 11

 24415029  سنبه مونتاژ كاسه نمد پوسته كالچ  12

 25412076  سنبه پرس كنز داخل نيدل بيرينگ برروي كوپلينگ 13

  25412075  سنبه پرس كنز خارجي نيدل بيرينگ  برروي گلداني عقب 14

  25412077  ابزار نگهدارنده كوپلينگ  15

 24412078  ابزار مونتاژ رينگ برروي بلبرينگ شفت ورودي  16
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  نحوه بازكردن گيربكس
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  روش باز كردن گيربكس

لينگ را از روي كوپلينگ گيربكس باز  ، مهره كوپنگهدارنده ابتدا به كمك ابزار مخصوص - 1

  .كرده سپس كوپلينگ را جدا نماييد 
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  .جهت سهولت كار مي توان از پولي كش براي جدا نمودن كوپلينگ استفاده نمود: توجه

  

  

  

  

  .  سپس پيچ دسته دنده را مطابق شكل باز نمائيد -2

 

          

  

  

  

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/


   سال                                                                       روآگيربكس جديد                                                   
 

8 
 

  

  كاور را باز کنيد  پيچهاي تاپ-3

  

  

  

  .را از گلداني عقب جدا کنيد  به كمك اهرم مجموعه تاپ كاور و دسته دنده-4
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  . پيچهاي پايه الستيکي رام را باز كنيد-5

  

  

  

  .هاي گلداني عقب را باز كنيدچ طبق شكل پي-6
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  .كش استفاده نماييد براي جدا كردن آسانتر گلداني عقب از پوسته چدني از پولي: توجه

  

  

  

  .ته گلداني را از پوسته چدني مطابق شكل جدا كنيد پوس-7
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  . اورينگ روي شفت اصلي را خارج كنيد-8 

  

  

  

   پيچهاي درپوش پوسته گيربكس را باز كنيد و درپوش را از پوسته جداكنيد-9
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  . فنرها و اورينگهاي مربوط به درپوش پوسته گيربكس را مطابق شكل جدا كنيد-10

  

  

  

  .پوسته چدني را باز كنيد) دو سر رزوه (ند پيچهاي بل -11
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خارج نموده و سپس ) 03(پينهاي ماهكها را طبق شكل توسط چکش و ابزار مخصوص -12

  .ماهكها و ميل ماهكها را خارج نمائيد

  

  

  

  .ي داخل پوسته چدني را طبق شكل خارج كنيد ها ساچمه -13
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  .  باز نمائيد28)توسط بكس (مهره داخل دنده پنج زير را طبق شكل  -14

 

  

  

ها را با هم   بهتر است دو تا از دنده,براي راحت باز كردن مهره داخل دنده پنج زير:  توجه

  .درگير نمائيد
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را طبق ) دنده مخروطي_ دنده برنجي _ كشويي _ دنده پنج (مجموعه دنده پنج زير  -15

  .شكل از روي شفت زير خارج نمائيد

  

  

  

در اين . كش استفاده كنيد موعه باال مشكل باشد بهتر است از پولياگر خارج كردن مج: توجه

  .كش طوري قرار گيرد كه به دنده آسيب نرسد صورت بايد فك پولي
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  توسط خار باز کن خار پشت دنده کائوچويي را خارج سازيد -16

  

  

  

 مجموعه دنده کائوچويي و رينگ داخل آن را از روي) 08(با استفاده از ابزار مخصوص  -17

  .شفت خارج نموده و سپس خار دوم را نيز توسط خار باز کن از محل خود خارج نمائيد
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جهت باز کردن (باز کنيد) 09(مهره قفلي پشت دنده پنج رو را توسط ابزار مخصوص  -18

  ).مهره بهتر است يکي از دنده هاي گيربکس را درگير نمائيد
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 و مغزی آن را از روي شفت 5 نموده ودندهخار مفتولي را توسط خار باز کن خارج -19

  .خارج سازيد

  

  

  

  .بوش دنده پنج زير را توسط دو عدد پيچ گوشتي از محل خود خارج سازيد -20
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 باز نموده و سپس صفحه نگهدارنده  بلبرينگها را 4هفت عدد پيچ آلن را توسط آچارآلن  -21

  .خارج نمائيد

  

  

  

  . كنيدمهره اهرم كالچ را مطابق شكل زير باز -22
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  اهرم كالچ را مطابق شكل از جای خودخارج سازيد -23

  

  

  

  .پيچهاي گلداني جلو را باز نمائيد و گلداني را از پوسته جدا كنيد -24
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پس از خارج کردن فاصله انداز الستيكي، رولبرينگ دنده زير را به کمک يک عدد فنر  -25

  . دنده زير آزاد نمائيدرينگ با استفاده از ضربات چکش مسي مطابق شکل از روي 

  

  

  

  .بلبرينگ دنده زير را مطابق شکل بيرون آوريد) 06(به کمک ابزار مخصوص -26
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روي بلبرينگ شفت زير براي ايجاد فاصله، از سمت ) 06(قبل از بستن ابزار مخصوص: توجه

  .جلوي گيربكس به شفت زيربا چکش مسي ضربه بزنيد

تـوان شـفت زيـر را در داخـل            دن شـفت زيـر مـي      پس از خارج کردن بلبرينگ با جابجا كـر        

  .گيربكس آزاد نمود

  

  .مجموعه شفت ورودي را از جعبه دنده جدا كنيد  -27

  

  

 جهت آزادشدن شفت اصلي از داخل بلبرينگ، باچکش مسی به انتهای شفت ضربه بزنيدو               -28

ـ           ) بغير ازمجموعه دنده يك وبوش آن     ( مجموعه شفت    ه را از داخـل پوسـته خـارج نمـوده وب

  .دنبال آن مجموعه دنده يک وشفت زير را از پوسته خارج کنيد 

  

  

  

  

  

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/


   سال                                                                       روآگيربكس جديد                                                   
 

23 
 

  

هـا را    مهره روي شفت را باز كرده تا بتوان كليـه دنـده          , پس از خارج كردن شفت اصلی        -29

  .جهت بررسي از روي شفت آزاد نمود

  

وچکـش از روي جعبـه دنـده خـارج          ) 04( بلبرينگ شفت اصلي را توسط ابزار مخصوص         -30

  .يدساز
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  . توسط خار جمع كن خار انتهاي گلداني عقب را از محل مربوطه خارج نماييد-31

  

  

  

  .كنز خارجي نيدل بيرينگ را از انتهاي گلداني خارج نماييد)  11( توسط ابزارمخصوص -32
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  نحوه جمع كردن گيربكس
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  :توجه

بـی ورفـع خرابـی گيـربکس       قبل از جمع نمودن گيربكس به نکات دفترچه راهنمـاي خرا          

در مرحله مونتاژ قبل از نصب هر قطعه با کنترل ها و بازرسی های چـشمی و                 توجه نموده و  

 .عملکردی از درستی و سالم بودن وهمچنين تميز بودن آنها مطمئن شويد

خار ها، پين های فنـری، اورينـگ        :  از مصرف دوباره قطعات استاندارد و مصرفی از قبيل         -

  .خودداری نماييد. . . وجي ، رولرهای شفت ورودی و انتهاي شفت خر

 . تمامی بيرينگ ها را بازرسی کرده و در صورت نياز تعويض کنيد-

 از باز بودن راهگاه روغن بـوش گلـدانی عقـب و سـوراخ هـای روغـن شـفت ورودی                      -

  .اطمينان حاصل کنيد

 . يد از عدم وجود نشتی پس از مونتاژ کامل گيربکس اطمينان حاصل نماي-

 هر گونه تغيير در چيدمان قطعات گيربکس از قبيل افزودن واشر و يا جـايگزينی قطعـات                  -

 . غير استاندارد ممکن است سبب بروز مشکالت جدی و از کار افتادن گيربکس گردد

  . از باز بودن سوراخ خروج بخار روغن تاپ کاور اطمينان حاصل نماييد-

 :ايد داراي مشخصات زير باشدچسب مورد تاييد جهت مونتاژ گيربكس ب

  .پايه سيليكون، واشر ساز، مقاوم به حرارت و روغن

  :چند نمونه از چسب هاي مورد تاييد عبارتند از

⋅ Loctite 5900 
⋅ Loctite 5522 
⋅ Soudal HTN 
⋅ Orapi 112 
⋅ Loxeal 58‐31  
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  : کليه پيچ ومهره ها رابراساس گشتاورهای جدول زير ببنديد -

  نام قطعه شماره فني قطعه  )N.M(ميزان گشتاور    

 پيچ پين قفل كننده 79040116 3-8

 پيچ دوسررزوه سنتركننده پوسته كالچ 79008053 13-17

 مهره قفل كن سر شفت خروجي 1217970 82-125

 سوييچ فشنگي دنده عقب 71803686 25-50

 پيچ دوسررزوه سنتركننده گلداني 72702153 13-17

  اتصال صفحه نگهدارنده بلبرينگپيچ هاي 72702133 6-12

 مهره سر دنده زير 660183840 65-79

 پيچ هاي بلنداتصال گلداني 79040080 20-25

 پيچ هاي كوتاه اتصال گلداني 72702158 20-25

 مهره هاي شش گوش گلداني 79510053 20-25

 پيچ هاي اتصال رام به گلداني 79040151 6-15

 صال پايه پينيون پيچ هاي ات 79040146 6-12

 پيچ هاي ا تصال درپوش آلومينيومي 72702185 8-14

 پيچ هاي اتصال تاپ كاور به گلداني 79040153 15-21

 پيچ اتصال دسته دنده به گلداني 660194340 35-50

 پيچ هاي اتصال پوسته کالچ  به جعبه دنده 79010031 40-50

 جعبه دندهمهره اتصال پوسته کالچ  به  79510064 35-50

 مهره اتصـال پيچ اهرم كالچ به گلداني 79510040 3-8

   پيچ مغناطيسي تخليه روغن 72702178 30-40

   مهره قفل دنده پنج متحرك  660212840 60-80

  مهره كوپلينگ 660183840 65-79

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/


   سال                                                                       روآگيربكس جديد                                                   
 

28 
 

  

  :روش مونتاژ شفت اصلي 

  

   :4و3 – 2و1پيش مونتاژتوپي وكشويي هاي

توپي هاوكشويي ها ميتوان بـه دوروش دسـتي ويـا بـه كمـك فيكـسچر                  جهت مونتاژمجموعه   

  .اقدام نمود

  . در روش دستي به ترتيب ذيل عمل نماييد2و1 جهت مونتاژتوپي وكشويي -1

  

 قـسمت   ROA 28 در طـرح  2-1توجه كنيد به علت سراسري نبودن شيار داخل كشويي :نكته 

  . ) گانه كشويي منطبق گرددشيارهاي سه گانه توپي بر روي شيار هاي سه
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 دو عدد خاركشويي وساچمه فنرديگر را نيز به همين ترتيب مونتـاژ نمـوده و سـپس بـا                    -2

  . نيروي دست توپي وكشويي را بايكديگر هم سطح نماييد 
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  :  به ترتيب ذيل عمل نماييد4و3 جهت مونتاژتوپي وكشويي -3
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  :قبل از مونتاژ: نکته

  .  چرخش آزاد برنجي بر روي توپي هاي مربوطه را کنترل نمائيد-  الف

  

  

بوش هاي دنده ها و مخروطي آنهـا را روغنکـاري کـرده و قفـل شـدن برنجـي بـر روي                  -ب

 ميليمتر بين کف دنده برنجي وپيشاني مخروطي مربوطه را          1مخروطي و وجود حداقل فاصله      

  .  نترل نمائيدک
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ها روي شفت اصلي ابتدا دنده برنجي را مطابق شكل روي مجموعه پيش                براي مونتاژ دنده   -4

 .مونتاژشده توپي و كشويي دنده سه قرار دهيد

  .هنگام مونتاژ دنده برنجي زائده دنده برنجي مي بايست در شيار توپي قرار گيرد

  

  

  .ه را مطابق شكل مونتاژ كنيد پس از قرار دادن دنده برنجي ،  دنده س-5
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 شفت اصلي را داخل مجموعه مونتاژ شده قـرار دهيـد و دنـده دو را روي  شـفت اصـلي                       -6

  .مونتاژ كنيد

 

 

  . دنده برنجي را مطابق شكل روي مخروطي دنده دو قرار دهيد-7
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دقت كنيد كه زائده .   مجموعه توپي و كشويي دنده يک و دو را مطابق شكل مونتاژ كنيد-8

  .هاي  دنده برنجي در شيارهاي توپي قرار گيرد

  

  

 برنجي ها را بر روي شيارتوپي ها  تنظيم نمائيد وكل مجموعـه مونتـاژي را مطـابق شـكل                     -9

  .پرس كنيد
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  .هره انتهاي شفت اصلي را محكم كنيد پس از پرس كردن مجموعه شفت، م-10

  

  

 لبه آن را مطابق , پس از سفت كردن مهره انتهاي شفت براي ممانعت از باز شدن مهره-11

  .شكل پرچ كنيد

  

  

و رواني چرخش دنده دو و سه را  ) 0.2mm‐0.1(ميزان لقي محوري دنده سه: نکته  

  . کنترل کنيد
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که دهانه رينگ روی آن به سمت سوراخ مربـوط بـه             بلبرينگ شفت اصلي را به گونه اي         -12

  .مونتاژ کنيد) 04(دنده زير باشد بر روي جعبه دنده با استفاده از سنبه مخصوص

  

 کنز داخلي رولبرينگ دنده زير را در صورت معيوب بودن تعويض، و کنـز جديـد را بـر                    -13

  .روي دنده زيرپرس نمائيد
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  ه دنده قرار دهيد شفت دنده زير در داخل پوسته جعب-14

  

  

  

پس از مونتاژ بوش دنده يك و دنده برنجي برروي دنـده يـك ، مجموعـه دنـده يـك را                      -15

مطابق شكل زير در داخل پوسته چدني قرار داده سپس شـفت اصـلي را از  داخـل آن عبـور                      

  .دهيد
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  . ذيل ببنديدرا به روش) 10( جهت پرس شفت اصلي داخل بلبرينگ ابتدا ابزار کمکي -16
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  را با شيارهاي توپي تنظيم نموده وسپس با چرخاندن دسته ابـزار              2-1 زائده برنجي هاي     -17

  .شفت را داخل بلبرينگ پرس کنيد) 10(

  

  

پس از پرس، دنده برنجي ها را توسط پيچ گوشتي آزاد نموده و رواني چرخش دنـده                 : توجه  

  .داخل بلبرينگ پرس شده باشد" که شفت کامالدقت کنيد . ها را کنترل نمائيد

   ).0.2mm‐0.1. (جهت اطمينان ، لقي محوري دنده هاي يک و دو را کنترل نمائيد
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ــزي را   -18 ــره مغ ــنج رو و مه ــده پ  دن

مطابق شکل بر روي شـفت اصـلي قـرار          

داده و خار مفتولي را توسط خار باز کن         

  .بر روي شفت  مونتاژ كنيد

  

  

  

  

  

 مهره دنده پنج رو را بر روي مغزي         -19

دقت شـود کـه پـس از مونتـاژ           .(ببنديد

کامل دنده زير، مهره مورد نظـر محکـم         

  ).مي شود

  

  

  روش مونتاژ شفت ورودي

  

 4 ابتدابرروي شـفت وروردي بـه ترتيـب واشـرروغن برگـردان وبلبرينـگ شـفت دنـده                  -20

  .گيربكس را قرار دهيد
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و چکش ، بلبرينگ را روي شفت دنده چهار گيربکس ) 01(صوص با استفاده از سنبه مخ-21

  .پرس نماييد
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 واشر تنظيم جلوي بلبرينگ و خار نگهدارنـده را مطـابق شـكل مونتـاژ نمـوده وسـپس از        -22

  .نشستن کامل خار اطمينان حاصل نماييد

  

  

  

  

  

  

  

  

 پـيچ گوشـتي      خاررينگي نگهدارنده بلبرينگ شفت ورودي رامطابق شكل مقابل به کمک          -23

  مونتاژ كنيد
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)  16(  مجموعه شفت ورودي وبلبرينگ رامطابق شكل زير درون ابزار مخصوص -24
قرار دهيد و سپس رينگ بلبرينگ شفت ورودي را برروي بلبرينگ و سنبه ابزار را 
برروي رينگ بلبرينگ قرار داده و به كمك چكش برروي سنبه ضربه بزنيد تا خار 

 .ورودي به بلبرينگ برسدنگهدارنده بلبرينگ شفت 
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 عدد رولرهاي داخل شفت ورودي را با استفاده از گريس مطابق شـكل مونتـاژ                23 تعداد   -25

  .كنيد

  

  

ازنشستن کامل رولرها در محل مربوطه اطمينان حاصل نماييد و دقت كنيد هيچگونه : توجه

  . نگرددآلودگي شامل پليسه و جسم خارجي  به همراه گريس وارد اين موضع

 رينگ رولرهاي داخل شفت ورودي دنده چهار را با استفاده از گريس روي رولرها قرار -26

  .دهيد
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  مجموعه را به گونه اي بر , پس از قرار دادن دنده برنجي بر روي مخروطي دنده چهار -27

ل روي جعبه دنده مونتاژ كنيدكه شيار مجموعه رينگ نگهدارنده بلبرينگ شفت ورودي مقاب

درهنگام جازدن دقت كنيد . (پين موقعيت دهنده تعبيه شده بر روي جعبه دنده قرار گيرد 

  )زائده هاي دنده برنجي در داخل شيارهاي توپي قرار گيرد

  

 

  

  )سپس برنجي ها را آزاد کرده وروانی چرخش شفت ها راکنترل کنيد (
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 دنده  قرار گيـرد نگـه داشـته و            دنده زير را به گونه اي که سر آن در مرکز سوراخ جعبه             -28

به گونه اي که فقط رولبرينگ بر روي        ) 02(سپس رولبرينگ را ابتدا به کمک سطح صاف سنبه        

بـا کمـک    ) 02(دنده زير و جعبه دنده استقرار يابد مونتاژ کرده سپس توسط سمت ديگر سـنبه              

  .مونتاژ کنيد" چکش مسي رولبرينگ را در محل خود کامال
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مطابق شكل زير و با کمک چکش مسي در محل خـودبر            ) 12(مد را با كمك سنبه         كاسه ن  -29

  .روي پوسته كالچ مونتاژ کنيد

  

  

  

  

  

  .واشر الستيكي را روي رولربرينگ دنده زير قراردهيد -30

  

  

  

  

  

  

  سطح گلداني جلو را مطابق -31

  .شکل چسب کاري نماييد
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و  گلداني جلو را مونتاژ کرده و پيچها -32

-50(مهره هاي آن را مطابق شكل با گشتاور 

 35 -50 نيوتن متر وبراي مهره برابر 39.5

  .ببنديد) نيوتن متر

 

  

  

  

 محل نشيمن دو شاخه کالچ را بر روي -33

گلداني جلو را گريسکاري کرده و سپس دو 

  .شاخه را مطابق شکل مونتاژ نمائيد

 

  

  

  

 . مهره بست دوشاخه كالج را ببنديد-  34
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   :5پيش مونتاژتوپي وكشويي 

 

  

  

   مونتاژ نماييد 5 با استفاده از سنبه وچکش سه عدد قطعه استکانی را برروی مجموعه توپی -35
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 بلبرينگ دنده زير را به گونـه اي کـه        - 36

شيار رينگ آن بـه سـمت بلبرينـگ شـفت           

  زاصلي باشد مطابق شكل زيربا استفاده ا

  .وچکش جا بزنيد)05( سنبه 
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 صفحه نگهدارنده بلبرينگ راتوسط -37

هفت عدد پيچ آلني مطابق شكل زير 

  .ببنديد

  

  

  

 بوش دنده پنج زير راپس از روغنکاري -38

  .مونتاژ كنيد

  

  

  

  

 يکي از دنده هاي گيربکس را درگير -39

) 09(نموده و سپس توسط ابزار مخصوص 

  .و را ببنديدمهره قفلي دنده پنج ر
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  .         مهره را بر روي مغزي توسط سنبه پرچ نمائيد-40

                       

  

  

  

  

  

  

  . مجموعه دنده پنج زير را پس از روغنکاري بوش برنجي آن مطابق شكل زير مونتاژ كنيد-41
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برنجـي در    برنجي را به گونه اي بر روي مجموعه دنده پنج قرار دهيد کـه زائـده دنـده                    -42

داخل شيارهاي توپي قرار گيرد و سپس مخروطي را پس از روغنکاري بـر روي برنجـي قـرار                   

. دهيد و توسط مهره آن را محکم نموده و لبه مهـره را  در محـل هـاي مربوطـه پـرچ نمائيـد                        

  ).جهت بستن مهره ،دنده پنج وعقب را جابزنيد(

  

  

  

  . دهيد ماهكها را مطابق شكل داخل پوسته چدني قرار-43
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  . ميل ماهك و ماهک دنده پنج را مطابق شكل مونتاژ كنيد– 44

  

  

  

  . ميل ماهكها را مطابق شكل مونتاژ كنيد-45
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  . پس از جازدن ميل ماهكها ، پينهاي آن را مطابق شكل جا بزنيد-46

  

  

 در يك بعد از مونتاژ ميل ماهك ها بايد توجه داشت كه دهانه سلكتورها مطابق شكل :توجه

  .راستا قرار گيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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/


   سال                                                                       روآگيربكس جديد                                                   
 

62 
 

  

  .  پيچهاي دو سر رزوه بلند را برروي پوسته چدني توسط آچار استود ببنديد-47

  

  

  

  

  . خار رينگي کيلومتر را بر روي شفت اصلي مونتاژ کنيد-48
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وچکش مجموعه دنده کائوچويي و رينگ را بـر روي شـفت اصـلي بـه                )  07( توسط ابزار  -49

  .روي خار مونتاژ شده قبلي قرار گيرد مونتاژ کنيدگونه اي که بر 

  

  
  

  . خار رينگي دوم را بر روي شفت اصلي مونتاژ کنيد-50
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مي توان از يك .(  اورينگ روي شفت اصلي را بگونه اي كه صدمه نبيند مونتاژ نماييد-51

  .)مقواي لوله شده جهت آسيب نديدن آن استفاده نمود

  

  .مونتاژ كنيد) 14(بيرينگ گلداني عقب رابا سنبه مخصوص  خارجي نيدل س كن-52
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  . به كمك خار جمع كن خار رينگي گلداني عقب را جا بزنيد-53

  

  

  

 سطح محل نشيمن كاسه نمد بروي گلداني عقب را با قلم مويي مقداري روغن زده -54

  .وعمليات پرس كاسه نمد را انجام دهيد
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  .مونتاژ كنيد) 13(گ كوپلينگ رابا سنبه مخصوص  داخلي نيدل بيرينس كن-55

  

  

  . سطح گلداني عقب را مطابق شکل چسب کاري نماييد-56
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دقت کنيد که چسب سوراخ مربوط به عبور روغن از جعبه دنده به گلداني عقب را :توجه

  .هگاه عبور روغن در گلداني عقب اطمينان حاصل نمائيداهمچنين از باز بودن ر.مسدود نکند

  .گلدانی عقب را بر روی جعبه دنده جا بزنيد - 57 

  

  

  

 كوپيلينگ را بر روي گلداني عقب به گونه اي مونتاژ نماييد كه اورينگ آسيب نبيند – 58

  .سپس پيچهاي گلداني عقب  را  بصورت ضربدري ببنديد 
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  . مجموعه پينيون كيلومتر شمار را پس از چسب کاري واشر آن مونتاژ كنيد-59

در هنگام جا زدن پينيـون کيلـومتر،        : توجه

شـــفت اصـــلي را توســـط كوپلينـــگ    

ــد ــيب  .(بچرخاني ــوگيري از آس ــت جل جه

  ) ديدن دنده کائوچويي

  

  

  .  پايه الستيکي رام را بر روي گلداني عقب ببنديد-60

  

  

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/


   سال                                                                       روآگيربكس جديد                                                   
 

69 
 

  

 سطوح گلداني عقب و پوسته جعبه دنده را مطابق شکل چسب کـاري نمـوده و فنرهـا و                    -61

  . ي ميل ماهکها را جا بزنيدساچمه ها

  

  .كنيد  درپوش پوسته چدني را در محل خود قرار داده و پيچهاي آن سفت -62

  

  

  

  

  

  :توجه

هنگام بستن درپوش پوسته چدني توجه 

  .كنيد كه اورينگ نصب باشد
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 پس از اطمينان از وجود پينهاي تاپ -63

کاور بر روي گلداني عقب ، مجموعه تاپ 

دنده را مطابق شكل زير مونتاژ كاورودسته 

  .كرده و پيچهاي مجموعه رامحکم کنيد

  

  

  

  

به كمك ابزار مخصوص  _ 64

، مهره كوپلينگ انتهايي ) 15(نگهدارنده

  .شفت اصلي را محكم كنيد
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  1وست يپ

  1جدول 

 افتهير ييست قطعات تغيل

 1 پوسته كالچ

 2 جعبه دنده

 3  دنده زير

 4 شفت اصلي

 5  متالوژي پودر1/2وپي ت

 6  1/2كشويي 

 7  متالوژي پودر3/4توپی 

 8 4/3كشويي 

 9 رينگ بلبرينگ شفت ورودي

x 17 x 40 10 16  رولبرينگ

  11 پوسته گلداني عقب

 كاسه نمد گلداني عقب 12

 مجموعه دسته دنده 13

  

  

  2جدول
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 ست قطعات اضافه شدهيل

 1 اورينگ انتهاي شفت خروجي

 2 نگهدارنده نيدل برينگ كوپلينگخار 

 3 مجموعه كوپلينگ

 40/20NKI 4نيدل برينگ  

 5  واشر تخت نصب پوسته كالچ

 6  8/3 و 8/7پيچ دو سر رزوه 

 7 8/3واشر فنري 

  نصب پوسته كالچ به پوسته– 8/3مهره شش گوش  8 

 9 مهره كوپلينگ

 فاصله انداز الستيكي 10

 برينگ شفت ورودينده رينگ بلهپين موقعيت د 11
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  3جدول

 ست قطعات حذف شدهيل

 درپوش هاي پرسي سوراخ ماهكها 1 

 درپوش روغن گير جلوي دنده زير 2 

 درپوش جلوي گيربكس 3 

 واشر كاغذي درپوش جلوي گيربكس 4 

 )4ضريب ( نصب درپوش جلو – 16/5واشرهاي فنري  5 

 )4 ضريب( نصب درپوش جلو– 16/5مهره هاي شش گوش  6 

 )4ضريب (پيچهاي دو سر رزوه درپوش گيربكس  7 

 )1ضريب (پيچ بلند اتصال دسته دنده  8 

 )1ضريب (تكيه گاه  ال ستيكي پايه اتصال دسته دنده  9 

  10  )1ضريب (بوش پيچ پايه اتصال دسته دنده 
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