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3فهرست

راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
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4
ت81L تا فوريه 1973 استفاده مي شد. جعبه دنده نوع 81L از مارس 1973 استفاده شده است كه با مقايسه قبلي داراي  Lگيربكس از نوع  
قدرت و استقامت بيشتري مي باشد. مكانيزم تغيير كلي نكرده است. تمام چرخ دنده هاي جلو داراي مكانيزم هم دور كننده بودند و شكل 

دنده ها به صورت پيچي است. دنده عقب از نوع لغزشي و ساده مي باشد.
پوسته گيربكس پوسته گلداني گيربكس،  از پوسته كالچ مجموعه گيربكس شامل چهار بخش اصلي قابل تفكيك بوده كه عبارتند 
درب فوقاني، پوسته كالچ از آلياژ آلومينيم ساخته شده و گلداني گيربكس در عقب و محفظه گيربكس از آهن چكش خور به طريقه 

ريخته گري ساخته شده است. درب فوقاني گيربكس، به قسمت باالي پوسته گيربكس وصل شده است و دسته دنده را در خود جاي 
مي دهد. محفظه گيربكس شامل چرخ دنده هاي اصل، شفت خروجي دنده ها و شفت زيري مي باشد. گلداني گيربكس شامل چرخ دنده 

اوردرايو (كمك كننده) و چرخ دنده 1 كيلومتري مي باشد.
شكل 1- قطعات گيربكس

1
2
3
4
درپوش فوقاني گيربكس 5  - 5
سوپاپ هواكش6  - 6
پوسته گيربكس7  - 7
سوئيچ چراغ دنده عقب8  - 8
در پوش بازديد سطح روغن9  - 9
در پوش بلبرينگ0  - 10
غالف دنده كيلومتر1  - 11
خار قفل2  - 12
دنده كيلومتر شمار3  - 13
گلداني گيربكس (پوسته گيربكس)4  - 14
نگه دارنده بلبرينگ5  - 15

درپوش پوسته گيربكس درپوش پوسته گيربكس16 -   - 16
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45نام قطعه45نام قطعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

بلبرينگ
دنده اصلي 4

بلبرينگ سوزني
فنر النگوئي

موشكي
مغزي كشويي (دنده 3 و 4)

كشويي (دنده3 و 4)
دنده اصلي 3

شفت خروجي
ساچمه قفل كننده

دنده اصلي 2
مغزي كشويي دنده 1 و 2

چرخ دنده عقب و كشويي3 و 4
دنده برنجي

دنده اصلي 1
بوش شفت

دنده اوردرايو (دنده كمكي)
بوش شفت

دنده كيلومتر شمار
كوپلينگ گاردان

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

مهره چاك دار
اشپيل

دنده زير
بوش دنده كمك
بلبرينگ سوزني

دنده كمك
دنده برنجي
فنر النگوئي

مغزي كشويي دنده
اوردرايو (دنده كمكي)

خار قفل كن
خار قفل كن

كشويي اوردرايو
موشكي كشويي
رابط دنده عقب
رابط دنده عقب

شفت رابط دنده عقب
واشر

خار قفل كن

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

شكل  2- قطعات داخل گيربكس

جدول مخصوص بكار بردن چرخ دند هاي موجود در گيربكس
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45        نام قطعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

درب فوقاني گيربكس
كاسه نمد

شفت دسته دنده
اهرم رابط دسته دنده 

رابط ماهك
پين

اهرم تعويض دهنده
پين اتصال

ماهك دنده 3 و 4
شفت ماهك3 و 4
ماهك دنده 1 و 2

شفت ماهك 1 و 2
واسطه دنده عقب وكمك
شفت دنده عقب وكمك

نگه دارنده
ماهك دنده عقب

كفشك ماهك
پيچ ماهك

مهره قفل كن
گردگير

پين ضامن شفت ماهك
ساچمه

پيچ ساچمه فنر

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

45        نام قطعه
24
25
26
27
28
29
30

ماهك دنده كمك
شفت ماهك

واسطه شفت ماهك
پايه واسط
پيچ اتصال

پيچ تنظيم ماهك عقب
مهره قفل كن

*
*

*
*
*
*
*
*
*

جدول قطعات دنده        
شكل 3- قطعات داخل گيربكس       

-3
جدول قطعات دنده 
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گيربكس
پياده و سوار كردن گيربكس

پياده كردن
براي بازكردن گيربكس از اتومبيل به شرح زير عمل مي كنيم:

1 - كابل منفي باطري را از محل اتصال جدا كنيد.
2 - زير اتومبيل جك بزنيد و چهار عدد خرك را با رعايت كردن
اصول ايمني زير آن بگذاريد. به منظور راحتي توصيه مي شود كه

از جك هيدروليكي و يا از جك چاله سرويس استفاده كنيد.
3 - مجموعه گاردن را پياده كنيد به قسمت مراجعه شود.

4 - سيم سوئيچ چراغ دنده عقب را باز نمائيد.
5 - مهره سيم كيلومتر را باز كنيد.

6 - اهرم دسته دنده قسمت باال را آزاد كنيد.
7 - اهرم دسته دنده قسمت زير را جدا كنيد. شفت واسطه بين

شاسي و گيربكس را بيرون بياوريد.

پياده كردن دسته دنده شكل 4-

شكل 5- باز كردن ميله رابط تعويض دنده و شفت عرضي

-4

-5

8 - پمپ پائين كالچ را از پوسته كالچ جدا نمائيد. (نوع فرمان
مراجعه شود. شفت تنظيم كننده سمت چپ) به شكل 6-

دسته دنده را بازكنيد. (نوع فرمان سمت راست)

به شكل 5- مراجعه شود.

پياده كردن پمپ پائين كالچ شكل 6-
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9 - دو عدد پيچ بسمت لوله اگزوز را كه به پوسته كالچ اتصال
داده است بازكنيد.

10 - مجموعه لوله اگزوز را  از اتومبيل پياده نمائيد.
و نمائيد  باز  را  كالچ  پوسته  به  استارت  اتصال  هاي  -پيچ   11

استارت را از پوسته كالچ جدا كنيد.
12 - كاسه ترمز دستي را پياده كنيد و كابل ترمز را از اهرم جدا
نمائيد با قرار دادن يك پيچ گوشتي بين كفشك ترمز و اهرم آن،

ساچمه قفل كننده به آساني بيرون مي آيد. 
مطابق شكل 7-

شكل 7- پياده كردن كاسه ترمز دستي و آزاد نمودن كامل
آن

گلداني  پوسته  به  عقب  موتور  دسته  اتصال  پيچ  عدد  دو   -  13
گيربكس را باز كنيد. مطابق شكل 9-

14 - گيربكس را توسط يك جك نگه داريد.
توضيح:

 از  آنجايي كه گيربكس بسمت عقب كشيده مي شود  بطور  محكم 
آنرا نگه داريد تا از چرخيدن و يا افتادن آن جلوگيري شود. به شكل

8- مراجعه شود.

پياده كردن مجموعه گيربكس شكل 8-

15 - پيچ هاي رام زير گيربكس را باز كرده و آنرا از شاسي جدا
سازيد.

-9 مطابق  شكل

شكل 9- تصوير زير گيربكس

-9
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توضيح:
تحمل  را  موتور  وزن  تا  گذاشته  جلو خودرو  ناحيه  زير  را  جك 
نمايد. مواظب باشيد جك را روي مهره تخليه روغن قرار ندهيد. 
وقتي جك مي زنيد براي آنكه كارتل آسيب نبيند يك تكه چوب 

بين جك و كارتل قرار دهيد.
16 - پيچ هاي اتصال گيربكس به موتور را باز نموده و با كشيدن 

گيربكس بسمت عقب آنرا از موتور جدا كرده و پياده نمائيد.

نصب كردن
براي نصب كردن برعكس روش پياده كردن عمل نمائيد.

ميزان سفت كردن پيچ ها
پيچ هاي اتصال موتور به گيربكس :

پاوند) متر (47 تا 65 فوت  6/5 تا 9 كيلوگرم
ممتر پيچ هاي  دسته موتور عقب گيربكس 0/8 تا 1/3 كيلوگرم 

پاوند) (5/8 تا 9/4 فوت 

متر پيچ هاي گاردان به گيربكس 6/5 تا 8 كيلوگرم
پاوند) (47 تا 58 فوت

متر پيچ هاي رام به شاسي (3/2 تا 4/3 كيلوگرم
پاوند) (23 تا 31 فوت

بازكردن قطعات گيربكس
براي بازكردن گيربكس روش زير را بكار ببريد:

1 - روغن گيربكس را تخليه كنيد.
پياده هم  با  را  كالچ  بلبرينگ  و  كالچ  شاخه  دو  و  -گردگير   2

كنيد.
پياده كردن دو شاخه و بلبرينگ كالچ شكل10-

3 - پيچ كيلومتر شمار را باز كرده و دنده و ضامن و واشر كيلومتر
شمار را پياده نمائيد.

پياده كردن غالف و دنده كيلومتر شمار مطابق شكل 11-

-11
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4 - سوئيچ چراغ دنده عقب را از پوسته گيربكس جدا كنيد.
مطابق شكل 12-

باز كردن سوئيچ چراغ دنده عقب -12 شكل

5 - پيچ هاي درب فوقاني گيربكس را باز كنيد و سپس آنرا از
گيربكس جدا كنيد. مطابق شكل 13-

پياده كردن درب فوقاني گيربكس شكل 13-

انتهاي شفت خروجي را خارج كرده و ضامن مهره  6 - اشپيل 
شفت را آزاد كنيد در اين دنده يك را با دنده عقب يا دنده عقب 
باز كرده و توپي گاردان را  درگير كنيد و سپس مهره شفت را 

خارج سازيد.
اتصال سيني نگه دارنده كفشك ترمز دستي به  7-4 عدد پيچ 
خارج  را  دستي  ترمز  مجموعه  و  كرده  باز  را  گيربكس  پوسته 

سازيد.
8 - پيچ هاي گلداني پوسته گيربكس را باز كرده و قسمت متصل 
شده به گيربكس را جدا مي كنيم. چنانچه به آساني خارج نشد 
مي توانيد به آرامي با يك چكش چوبي يا پالستيكي چند ضربه 

به آن بزنيد.
به شكل 14- مراجعه كنيد.

پياده كردن گلداني پوسته گيربكس شكل 14-
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توضيح: 
پيچ اين قسمت به منظور جلوگيري از نشت روغن با ماده چسبي
(آلكيد) آغشته شده است. هميشه وقتي گيربكس را مي بنديد از

پيچ هاي نو استفاده نمائيد.
9 - پيچ هاي محكم كننده پوسته كالچ را باز كنيد و پوسته كالچ

را از پوسته گيربكس جدا نمائيد. مطابق شكل 15-

شكل 15- باز كردن پوسته كالچ  

10 - پيچ هاي درپوش بلبرينگ را باز كرده و درپوش را خارج
كنيد. مطابق شكل 16-

پياده كردن در پوش بلبرينگ شكل 16-
توضيح:

پيچ هاي در پوش بلبرينگ آغشته به چسب آلكيد مي باشد تا
از نشت روغن جلوگيري كند وقتي اين پيچ ها را باز مي نمائيم

نبايد دوباره  از آنها استفاده كنيم.

باز نمودن چرخ دنده اوردرايو (دنده كمك)
1 - رينگ قفلي 2 را باز نموده و اشپيل 3 را بيرون بياوريد.

مغزي و  نمود  باز  زيري  انتهاي شفت  از  را   8 قفلي  رينگ   -  2
دنده و  سوزني  بلبرينگ  مربوط  دنده  چرخ  و  اوردرايو  كشويي 

برنجي ماهك 7 و شفت ماهك 4 را با هم پياده كنيد.
و 18- مطابق شكل 17-

پياده كردن مجموعه چرخ دنده ها كمك شكل 17-
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1 - شفت ماهك دنده اوردرايو و دنده عقب
2 - رينگ قفلي 3- ضامن فوالدي 4- شفت رابط ماهك 

5 - اتصال دهنده دو شاخه  6- شفت ماهك
7 - ماهك 8- رينگ قفلي

شكل 18- مجموعه دنده كمك

ماهك و شفت ماهك
1 - در پوش ساچمه فنر ميل ماهك 1 را باز كنيد و 3 عدد فنر
2 و ساچمه 3 را بيرون بياوريد دقت كنيد اين قطعات گم نشود.

مطابق شكل 21-
ميل نگه دارنده KV32101100 2 - با استفاده از ابزار مخصوص

ميل ماهك را خارج سازيد. 
مطابق شكل 19-

بيرون آوردن پين نگه دارنده ميل ماهك شكل  19 -

-18

گيربكس پوسته  عقب  قسمت  از  را  ماهك  عدد شفت  - سه   3
بيرون آوريد و دو عدد ماهك هاي دنده جلو و دنده عقب را خارج

كنيد. شكل 20-
4 - واسطه قفل كننده 7 و ساچمه ضامن 8 و پين 9 داخلي را

باز كنيد و دقت كنيد گم نشود.

شكل 20- پياده كردن ماهك دو شاخه اي 
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1 - در پوش ساچمه فنر
2 - فنر ساچمه قفل كننده

3 - ساچمه قفل كننده
4 - شفت ماهك دنده يك و دو

5 - شفت ماهك دنده سه و چهار
6 - شفت ماهك دنده عقب و ماهك اوردرايو

7 - پين قفل كننده
8 - ساچمه قفل كننده داخلي 

9 - پين قفل كننده داخلي
10- پوسته گيربكس

شكل 21- ساچمه فنرهاي قفل كننده ميل ماهك   

5 - ( براي گيربكس پنج دنده)     
شفت ماهك دنده كمك را باز كنيد سپس پيچ سر تخت را از
اتصال دهنده  و ماهك ياتاقان نگه دارنده به گيربكس باز كنيد.

اتصال دهنده اوردرايو را پياده كنيد. مطابق شكل 22-
1 - ميل ماهك 

2 - پيچ پايه رابط ماهك دنده كمك
3 - محور ماهك دنده 5

پياده كردن پايه رابط ماهك دنده كمك  شكل 22-

(براي گيربكس چهار دنده)
پيچ هاي صفحه نگه دارنده بلبرينگ ها را باز كرده و صفحه نگه

دارنده را خارج مي كنيد. 
مطابق شكل  23-

بلبرينگ دارنده  نگه  صفحه  كردن  پياده  -23 شكل 
شفت ها

-23
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دنده ورودي، شفت خروجي شفت  شفت خروجي، شفت 
عقب

1 - بلبرينگ شفت خروجي را توسط پولي كش خارج كرده و
سپس بوش واسط را خارج نمائيد. مطابق شكل 24-

پياده كردن بلبرينگ شفت خروجي  شكل 24-
2  - ساچمه فوالدي و بوش واسطه و دنده كيلومتر شمار را باز

نمائيد دقت كنيد ساچمه گم نشود. 

3 - (براي گيربكس پنج دنده)
با اهرم نمودن دو پيچ گوشتي در پشت دنده كمك آنرا از روي

شفت خارج نمائيد. مطابق شكل 25-
پياده كردن دنده كمك شكل 25-

(براي گيربكس چهار دنده)
خار قفل كن را از پشت شفت زيري با استفاده از ابزار خار جمع

كن باز مي كنيم. مطابق شكل 26-
شكل 26- باز كردن خار قفلي
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4 - پيچ هاي صفحه نگه دارنده بلبرينگ ها را باز كرده و صفحه 
نگه دارنده را خارج كنيد.

پياده كردن صفحه نگه دارنده بلبرينگ  شكل 27-

5 - از قسمت جلوي گيربكس مجموع شفت كالچ (شفت ورودي)
را بيرون كشيده چنانچه خارج نشد مي توانيد با ضربه زدن توسط
در عين حال و  پوسته گيربكس  به  يا چوبي  چكش پالستيكي 
شفت را به طرف پائين كشيده و  مجموعه شفت كالچ و بلبرينگ

و دنده برنجي را از گيربكس خارج نمائيد.
پياده كردن شفت كالچ (شفت ورودي) شكل 28-

6 - خار قفلي را از پشت شفت دنده عقب باز كنيد. 
شكل 29- باز كردن خار قفلي

-27

-28
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7 - سر جلوي شفت دنده عقب را از پوسته گيربكس آزاد نموده
و آنرا از قسمت عقب گيربكس خارج كنيد. 

8 - شفت زير را كمي بسمت عقب فشار داده و همزمان شفت
اصلي را هم به طرف عقب  فشار دهيد و به آهستگي آنرا بلغزانيد
تا دنده زير و رو به يكديگر صدمه اي نزنند اين كار را آنقدر ادامه
خارج شود. گيربكس  پوسته  از  انتهاي شفت  بلبرينگ  تا  دهيد 

مطابق شكل30-
پياده كردن شفت خروجي و شفت دنده زير شكل30-

9 - بلبرينگ عقب شفت زير و بوش اوردرايو توسط پولي كش
گيربكس پوسته  داخل  زير  دنده  بگذاريد شفت  و  نمائيد  خارج 

باقي بماند. 
پياده كردن بلبرينگ شفت زير شكل 31-

10 - با ضربه زدن چكش پالستيكي چند ضربه به انتهاي شفت
خروجي زده تا شفت بسمت داخل پوسته گيربكس حركت كند
را خارج بلبرينگ عقب شفت   KV32101200 ابزار با  و سپس 

نمائيد.
خارج كردن بلبرينگ شفت خروجي شكل 32-
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11 - مجموعه شفت خروجي را از داخل پوسته گيربكس خارج 
نمائيد.

شكل 33- خارج نمودن مجموعه شفت خروجي 

واشر و  سوزني  بلبرينگ  و  عقب  دنده  شفت  مجموعه   -  12
مجموعه شفت دنده زير را خارج نمائيد.

شكل 34- خارج نمودن مجموعه شفت زير

بازكردن مجموعه شفت ورودي
1 - خار قفلي را از جلوي بلبرينگ چرخ دنده اصلي باز كنيد  و

واشر تنظيم را بيرون آوريد. مطابق شكل 35-
شكل 35- باز كردن خار قفل كن
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2 - توسط پرس با فشار مناسب بلبرينگ شفت ورودي را خارج
كنيد مطابق شكل 36-

بيرون آوردن بلبرينگ شفت ورودي شكل 36-
باشد روي شفت خروجي شفت مي  دنده يك  بوش  - چون   3
شفت را زير پرس قرار داده بوش دنده يك و دو همچنين دنده

دو و برنجي و بلبرينگ سوزني آنرا خارج مي نمائيم. 

شكل 37- تصوير باز شده قطعات

1 - خارقفلي
2 - واشر واسطه

3 - بلبرينگ شفت ورودي
4 -چرخ دنده اصلي (دنده چهار)

شفت ورودي
باز كردن شفت خروجي

1 - خار قفلي را از جلوي شفت خروجي بازكنيد مغزي و كشويي
بلبرينگ سوزني دنده سه را برنجي و  دنده سه و چهار و دنده 

بيرون بيآوريد.
شكل 38- طرز باز كردن خار قفلي 
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2 - بوش واسطه پشت دنده يك را با ساچمه مربوط خارج نمائيد.
دقت نمائيد ساچمه گم نشود سپس دنده يك و برنجي و بلبرينگ 

سوزني مربوط به آن خارج نمائيد. 
پياده كردن بوش واسط  شكل 39-

3 -چون بوش دنده يك بر روي  شفت خروجي مي باشد. شفت
خروجي را زير پرس قرار داده بوش دنده يك و كشويي دنده يك
و دو و همچنين دنده دو و برنجي و بلبرينگ سوزني آنرا خارج

مي نمائيم.  
شكل40- تصوير سطح مقطع مجموعه شفت خروجي

1 - شفت خروجي
2 - بوش دنده يك

3 - مغزي كشويي دنده 1 و 2  
4 - فنر النگوئي

5 - موشكي
6 -كشويي يك و دو و دنده عقب

7 - دنده برنجي
8 - چرخ دنده دو

9 - تكيه گاه پرس

باز كردن مجموعه كشويي هم دور كننده
1 - فنر النگوئي را باز نموده و موشكي را بيرون بياوريد.
2 - كشويي شماره 3 را از مغزي كشويي  4 جدا كنيد.

مطابق شكل 41-

1 - فنر النگوئي           
2  - موشكي              

كشويي اتصال ك- 3
4 - مغزي كشويي

(هم كشويي  مجموعه  دهنده  تشكيل  قطعات   -41 شكل 
دور كننده) 

توضيح: دقت نمائيد قطعات گم نشوند.

-40

-41
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باز كردن مجموعه شفت زيري
بلبرينگ جلوي ST30031000ب 1 - با استفاده از ابزار مخصوص 

شفت زير را خارج سازيد.
مطابق شكل 42-

بيرون آوردن بلبرينگ شفت زير -42 شكل

باز كردن مجموعه درب فوقاني گيربكس
بغل فرمان بدنده دسته 

1 - خار قفلي را از ميله دسته دنده بيرون آوريد و اهرم تعويض
دهنده را از شفت دسته دنده جدا سازيد.

مطابق شكل 43-
پيدا كردن اهرم تعويض دهنده شكل 43-

داده نشان  شكل  در  كه  جهتي  در  را  دهنده  تغيير  شفت   -2
-44 شكل  مطابق  بكشيد.  بيرون  و  بچرخانيد  است  شده 

شكل 44- جهت گردش شفت ماهك
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3 - مهره را محكم كنيد رابط شفت را باز كنيد، اشپيل را بيرون 
آوريد و شفت انتخاب دنده را به عقب كشيده  و از پوسته مطابق 

شكل 45- خارج كنيد.
پياده كردن اهرم   شكل 45-

رابط شفت
اهرم دسته دنده كف اتاق

1 - گردگير دسته دنده را خارج مي كنيم و در پوش دسته دنده 
را باز مي كنيم اهرم و نشيمنگاه فنر را خارج مي كنيم.

2 - پين اهرم انتخاب دنده را بيرون آورده سپس اهرم را پياده 
كنيد.

3 - صفحه محكم كننده را خارج سازيد. 
4 - مهره پين شفت انتخاب كننده را پياده كنيد و شفت انتخاب 

كننده را خارج كنيد.
دسته دنده كف اتاق شكل 45-

1 - گردگير دسته دنده  2- در پوش فنر دسته دنده  3- نشيمنگاه 
فنر 4- فنر اهرم دسته دنده 5- پين اهرم دسته دنده 6- اهرم 
دسته دنده 7- صفحه محكم كننده 8- پين 9- بوش دسته دنده 

10- رابط دسته دنده 11 - شفت دسته دنده

پوسته گيربكس
(براي گيربكس پنج دنده)

1 - گردگير را از سمت راست گيربكس باز كنيد.
2 - خار قفلي را از شفت ماهك دنده عقب باز نمائيد. بعد فنر

شفت ماهك دنده عقب را بيرون آورده و دقت كنيد گم نشود.
3 - شفت ماهك دنده عقب را از قسمت داخل گيربكس كمي

بچرخانيد. ماهك و كفشك كشويي را هم خارج نمائيد.
شكل 46- ماهك دنده

3-فنر قفلي  خار   -2 عقب  دنده  شفت  گردگير  درپوش   -  1
6-كفشك عقب  دنده  ماهك   -5 عقب  دنده  ماهك  شفت   -  4

ماهك

-46
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4 - چهار عدد پيچ دريچه پوسته گيربكس را باز كرده و سپس
از پوسته جدا سازيد. 

پياده كردن دريچه پوسته شكل 47-

(براي گيربكس چهار دنده)
1 - مجموعه ماهك و كفشك دنده عقب را باز نموده و سپس

مهره پايه ماهك را شل كنيد و پايه را خارج نمائيد.
مطابق شكل 48-

1 - پوسته گيربكس 2- ماهك دنده عقب 3- كفشك دنده عقب
4- پايه ماهك دنده عقب 

شكل 48- ماهك دنده عقب       
2 - چهار عدد پيچ دريچه پوسته گيربكس را باز كرده و سپس

آنرا جدا كنيد شكل 47-

بازرسي
تمام قطعات باز شده را با محلول شستشو دهنده كامال بشوئيد
نوع آسيب ديدگي يا هر  از لحاظ سائيدگي، خوردگي و  سپس 

بازديد نمائيد.

پوسته گيربكس و گلداني گيربكس
چسب و  نمائيد  تميز  را  آنها  كامًال  دهنده  شستشو  محلول  با 

ي

موجود در قسمت هاي اتصال را پاك كنيد.
1 - از لحاظ ترك خوردگي و ساير عيوب كه باعث نشت روغن
مي شود آنرا بازديد نمائيد قطعات را تعمير يا كه اگر الزم است

تعويض نمائيد.
2 - وقتي قسمت هاي اتصال داراي زنگ زدگي و سائيدگي و يا

هرگونه عيب مي باشند با دقت آنرا تعمير و يا تعويض كنيد.
بازديد پيچيدگي  و  بودن  صاف  لحاظ  از  را  اتصال  سطوح   -  3

نمائيد و اگر الزم باشد آنرا صيقل دهيد.
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4 - پين سرگرد اگر آسيب ديده است (خم شده و يا انحنا دارد) 
آنرا تعمير يا تعويض كنيد.

بلبرينگ
خشك  آنرا  فشار  با  و  نمائيد  تميز  و  شسته  كامًال  را  بلبرينگ 

نمائيد.
1 - كنس داخل بلبرينگ را با دست نگه داريد و كنس خارجي 
آن را بچرخانيد و آنرا بازديد نمائيد وقتي سطح داخل و خارج 

خورده شده باشند آنرا تعويض نمائيد.
شكل 49- بازديد بلبرينگ 

2 - بلبرينگ سوزني شكل را از لحاظ خوردگي و يا خرابي بازديد 
داده  اين قطعه مشكل تشخيص  آنجايي كه خوردگي  از  نمائيد 
مي شود لذا بهتر است آنرا تعويض كنيم همچنين قسمت هايي 

كه بلبرينگ روي شفت تماس دارد بازديد نمائيد.

چرخ دنده و شفت
1 - دندانه هاي چرخ دنده را كامًال شسته و از لحاظ سائيدگي
با را  بازديد مي كنيم خراشيدگي جزئي دنده  و ترك خوردگي 
سمباده رفع مي كنيد به هرحال اگر خوردگي بيش از حد باشد

يا تيز شده باشد بايستي تعويض گردد.
2 - شفت را از لحاظ ترك خوردگي سائيدگي و يا خورده شدن

هزار خار بازرسي كنيد اگر الزم بود آنرا تعويض نمائيد.
3 - شفت اصلي را از لحاظ انحناء داشتن بازرسي كنيد اگر بيش

از حد خورده باشد آنرا تعويض كنيد.
حداكثر خوردگي  0/25 ميلي متر (0/0059 اينچ)

مطابق شكل50-
بازديد پيچ خوردگي شفت خروجي شكل 50-

4 - اندازه گيري مقدار لقي در چرخ دنده ها حد مجاز لقي يا
چرخ دنده يك 9% تا 0/21 ميلي متر (35% تا 0/0083 اينچ)

چرخ دنده دوم 8% تا 0/187 ميلي متر
(0/0031 تا 0/0074 اينچ)

رابط دنده عقب با دنده عقب 8% تا 0/189 ميلي متر
(0/0031 تا 0/0074 اينچ)

رابط دنده عقب با دنده زيري  0/08 تا 0/210 ميلي متر
(0/0031 تا 0/0083 اينچ)

اگر خالصي از حد مجاز تجاوز نمائيد چرخ دنده هاي مربوطه را
تعويض كنيد.

مطابق شكل 51-

شكل 51- بازديد لقي چرخ دنده يك

-50
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5 - چرخ دنده ها را  از نظر لقي روي شفت كنترل نمائيد.
شكل 52- مقدار مجاز لقي يا خالصي طولي چرخ دنده روي

شفت 0/10 تا 0/50 ميلي متر (0/0039 تا 0/0197 اينچ)
دنده يك و دو 0/20 تا 0/35 ميلي متر (0/0079 تا 0/0138

اينچ)
چرخ دنده كمك 0/10 تا 0/025 ميلي متر (0/0039 تا 0/0098

اينچ)
رابط دنده عقب 0/05 تا 0/40ميلي متر (0/0020 تا 0/0157

اينچ)
شكل 52- بازديد لقي چرخ دنده روي شفت

1/25 تا 1/8 ميلي متر (492% تا 709%  اينچ)

دنده برنجي
1 - دنده برنجي اگر ترك خورده و يا تغيير شكل پيدا كرده است

آنرا تعويض نمائيد.
قرار آن  از قسمت مخروطي  را  برنجي  2 - كنترل خرابي دنده 
دهيد و در حالي كه آنرا فشار مي دهيد فاصله ميان دنده برنجي
و دنده را اندازه بگيريد اگر اين فاصله از حد مجاز كمتر بود دنده
برنجي را تعويض كنيد ميزان مجاز اين فاصله 1/25 تا180 ميلي

(0/049 تا 0709 /0 اينچ) مي باشد. متر
مطابق شكل 53 -

شكل 53- بازديد دنده برنجي

دنده كشويي (همدوركننده)
اندازه بگيريد را  با شياركشويي  1 - فاصله ماهك تعويض دنده 

چنانچه اين فاصله بين 20% تا40% ميلي متر
(0/0079 تا 0/0157 اينچ) نباشد هر دو قطعه را تعويض كنيد.
2 - فاصله شيار كشويي دنده عقب را با ماهك تعويض دنده عقب
از اين فاصله از مقدار40% ميلي متر (57% اينچ) اندازه بگيريد 

تجاوز نمائيد قسمت هاي خورده شده را تعويض كنيد.

كاسه نمد
كاسه نمدهاي روغن دوباره قابل استفاده نمي باشند هميشه از

كاسه نمد نو استفاده نمائيد.
چنانچه فنر كاسه نمد از جاي خود خارج شده در اين صورت لبه

كاسه نمد خورده شده آنرا تعويض كنيد.
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ساير قطعات
هر نوع واشر كاسه نمد و پيچ پوسته جلو و پيچ پوسته گلداني 
گيربكس كه يك بار استفاده شده است ديگر از آن استفاده نكنيد 

و آنرا تعويض نمائيد. 

بستن گيربكس 
به منظور بستن گيربكس از روش زير استفاده نمائيد.

1 - بلبرينگ جلوي شفت زيري را با فشار دادن روي شفت نصب 
كنيد.

روي  موجود  مجراي  طريق  از  بلبرينگ  با  را  زيري  شفت   -  2
با  و  دهيد  قرار  گيربكس  داخل  محل خود  در  گيربكس  پوسته 

دقت بلبرينگ را جا بزنيد.
3 - با فشار بلبرينگ عقب شفت زيري را در جاي خود  قرار دهيد 

ST30600000 با استفاده از ابزار مخصوص
شكل 54- طرز بستن شفت زيري

رابط دنده عقب
1 - تمام قطعات را با محلول شستشو دهنده كامال تميز بشوئيد

و با فشار هوا خشك نمائيد.
2 - دو عدد واشر و دو نوع بلبرينگ سوزني و چرخ دنده عقب
مجراي پشت از طريق  و سپس  زده  جا  گيربكس  پوسته  در  را 
دهيد. قرار  گيربكس  داخل  را  عقب  دنده  رابط  گيربكس شفت 

مطابق شكل 55-
نصب شفت دنده رابط عقب شكل 55-

انتخاب نمائيد تا 3 - يك خار قفلي با ضخامت مناسب طوري 
را آن  سپس  و  باشد  داشته  مناسب  خالصي  عقب  دنده  شفت 
در قسمت شياردار پوسته گيربكس جا بزنيد. حد مجاز خالصي
طولي شفت دنده عقب 5% تا40% ميلي متر (0/0020 تا %57

اينچ)

خار قفلي به ضخامت هاي زير
ضخامت ميلي متر(اينچ)

(0/0512)    1/30
(0/0610)    1/55
(0/0689)    1/75
(0/0748)    1/90

1
2
3
4
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4 - (براي گيربكس پنج دنده)
ماهك دنده عقب را با كفشك آن روي شيار رابط دنده عقب قرار
داده حال شفت نگه دارنده ماهك دنده عقب را از طريق سوراخ
موجود داخل پوسته گيربكس نمائيد و فنر مخصوص آنرا روي
شفت نصب كنيد و يك خار قفلي در قسمت شياردار  شفت نگه
دارنده ماهك دنده عقب قرار دهيد و سپس درپوش گردگير را

ببنديد.
شكل 56-

1 - درپوش گردگير
2 - خار قفلي

3 - فنر شفت ماهك
4 - شفت نگه دارنده دنده عقب

5 - ماهك دنده عقب
6 -كفشك ماهك دنده عقب 

شكل 56-  نصب ماهك دنده عقب
توضيح:

قبل از اينكه درب فوقاني گيربكس را نصب كنيد ميزان خالصي
رابط دنده عقب را مطابق روش زير تنظيم نمائيد:

1 - دنده را در حالت خالص قرار دهيد.
توسط گيربكس  پوسته  به  را  گيربكس  فوقاني  درپوش   -  2
پيچ هاي اتصال نصب نمائيد رابط دنده عقب با واشر مربوط بايد
داراي فاصله صفر تا 0/5 ميلي متر (صفر تا 20 % اينچ) باشد بعد
متر (58 تا از تنظيم  مهره آنرا با نيروي 8 تا  12 كيلوگرم
72 فوت - پاوند) محكم نمائيد فاصله ميان مهره و شيار بوش را
بازديد كنيد و آنرا به ميزان 0/5+ ميلي متر (20% اينچ) تنظيم

نمائيد.

(براي گيربكس چهار دنده ) 
ماهك دنده عقب را با كفشك دنده عقب در شيار دنده رابط عقب

قرار دهيد.
از طريق گيربكس  توي  پيچاندن  با  را  عقب  دنده  ماهك  شفت 

سوراخ روي ماهك دنده عقب داخل آن نمائيد.
توضيح:

قبل از نصب درپوش فوقاني روي پوسته گيربكس ميزان خالصي
رابط دنده عقب مطابق روش زير تنظيم نمائيد:

1 - دنده را در حالت خالصي قرار دهيد .
2 - با استفاده از آچار يونيورسال شفت ماهك دنده عقب را در
مربوطه واشر  با  عقب  دنده  رابط  نمائيد  گيربكس  پوسته  داخل 
بايد داراي فاصله صفر تا 0/5 ميلي متر (20%  اينچ) باشد بعد
تا 72  58) كيلوگرم-متر  تا10   8 نيروي  با  آنرا  مهره  تنظيم  از 
فوت - پاوند) محكم نمائيد فاصله ميان مهره و بوش را به ميزان

0/5+ ميلي متر (20- اينچ) تنظيم كنيد. 
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مجموعه مغزي كشويي 
1 - تمام قطعات را با محلول شستشو دهنده كامًال تميز كرده و 

ي

با فشار هوا خشك كنيد.
2 - مجموعه مغزي كشويي را مطابق روش زير ببنديد:

(1)- مركز هماهنگ كننده را دركشويي محل اتصال قرار دهيد.
(2)- قسمت تعويض دنده را در شيارهاي مغزي قرار دهيد.

توضيح:
مغزي كشويي دنده اوردرايو را در حالي كه طرف شياردار آنرا از 

قسمت جلو داخل مي كنيم مي بنديم مطابق شكل 57-
شكل 57- طرز نصب جهت مغزي دنده اوردرايو

  

(3)- با قرار دادن يك فنر النگوئي در طرف پائين تعويض دنده
آنرا به كشويي اتصال دهنده محكم نمائيد. (تمام مجموعه مغزي

كشويي)
يك فنر النگويي ديگر در طرف مقابل مغزي كشويي قرار دهيد.

(به استثناء مغزي دنده اوردرايو) مطابق شكل 58-
نصب كردن فنر النگوئي شكل 58-

مجموعه شفت اصلي
با و  نموده  با محلول شستشو دهنده تميز  را  تمام قطعات   - 1

فشار هوا خشك نمائيد.
2 - بلبرينگ سوزني دنده 3 و دنده 4 دنده برنجي3 و 4 و كشويي
دنده  4 و 3 روبروي شفت خروجي نصب كنيد و يك خار قفلي

داخل شيار انتهاي شفت خروجي قرار دهيد.
1 - خار قفلي 

2 - كشويي اتصال 
3 - موشكي

4 - فنر النگوئي
5 - مغزي كشويي دنده 4-3

6 - دنده برنجي
7 - دنده 3     

8 - شفت خروجي  
9 - بلبرينگ سوزني

شكل 59- نصب خار قفلي و مغزي كشويي 

-57
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نصب روي شفت خروجي  زير  روش  را طبق  زير  قطعات   -  3
بلبرينگ سوزني دنده 2، دنده 2، دنده برنجي مجموعه نمائيد: 

مغزي كشويي دنده يك و دو مطابق شكل 60-
1 - شفت اصلي خروجي

2 - بلبرينگ
3 - دنده دو

4 - دنده برنجي
5 -كشويي اتصال دهنده 

6 - فنر النگوئي 
7 - موشكي 

8 - مغزي كشويي
شكل 60- مجموعه دنده و كشويي  

شفت روي  را  يك  دنده  بوش  برنجي  سنبه  از  استفاده  با   -  4
خروجي جا مي زنيم شكل 61-

شكل 61- طرز قرار گرفتن بوش
توضيح:

اگر بوش دنده يك خوردگي پيدا كرده است علت تنظيم نبودن
خالصي دنده يك مي باشد.

ب- از چكش چوبي استفاده نكنيد.

و فوالدي  يك ساچمه  دنده  برنجي  دنده  بلبرينگ سوزني   -  5
واشر تنظيم را روي شفت خروجي نصب كنيد.

1 - بوش دنده يك 
2 - بلبرينگ سوزني

3 - دنده برنجي
4 - دنده يك

5 - ساچمه فوالدي 
6 - واشر تنظيم 

7 - شفت خروجي

شكل 62- نصب ساچمه فوالدي و واشر تنظيم 

-62
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را  اصلي  شفت  مجموعه  گيربكس  پوسته  سوراخ  طريق  از   -  6
داخل گيربكس قرار دهيد.

شكل 63- قرار دادن مجموعه شفت اصلي

شماره خروجي  شفت  بلبرينگ  دارنده  نگه  مخصوص  ابزار 
را در جلوي پوسته جلو قرار دهيد.  ST22530000

مطابق شكل 64-

شكل 64- طرز نصب ابزار مخصوص 

8 - از قسمت پشت پوسته گيربكس بلبرينگ شفت خروجي را
ST2245200 داخل نمائيد با ابزار مخصوص به شماره

مطابق شكل 65-

طرز جا گذاري بلبرينگ شفت خروجي شكل 65-
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 9 - نگه دارنده بلبرينگ را روي پوسته گيربكس نصب نمائيد.
ميزان نيروي الزم براي سفت نمودن پيچ ها 1/2 تا 1/8 كيلوگرم

ممتر (9 تا 13 فوت - پاوند)

10 - (براي گيربكس 5 دنده)    
(1)-پايه اتصال ماهك دنده كمك و شفت ميل ماهك كمك را
در قسمت پشت پوسته گيربكس نصب مي كنيم ميزان نيروي
ممتر الزم براي سفت كردن پيچ هاي اتصال 4/9 تا 6/2 كيلوگرم 

پاوند) (35 تا 45 فوت
مطابق شكل 22-

(2) دنده كمك را روي شفت خروجي نصب كنيد.
مطابق شكل 66-

نصب چرخ دنده اوردرايو  شكل 66-

دنده چرخ  بوش  مناسب  برنجي  سنبه  يك  از  استفاده  با   -(3)
كمك را روي شفت دنده زير سواركنيد. مطابق شكل 67-

شكل 67- نصب بوش شفت زير 

توضيح:
علت است  كرده  پيدا  خردگي  كمك  دنده  بوش  چنانچه  الف- 

تنظيم  نبودن خالصي دنده كمك مي باشد.
ب- از چكش چوبي استفاده نكنيد.

 ضخامت خار قفلي موجود
ضخامت ميلي متر(اينچ)

(0/055) 1/4
(0/059) 1/5
(0/063) 1/6
(0/067) 1/7

1
2
3
4

1 - بلبرينگ عقب شفت زيري                             
2 - دنده كمك                                                

3 - دنده برنجي                             
4 - فنر النگوئي                               

موشكي                                 5
6 - كشويي اتصال

سوار كردن مجموعه مغزي كشويي دنده كمك  شكل 68-
و خار قفلي

    -68

                                                7 - بوش دنده كمك
                                                8 - بلبرينگ سوزني

             شفت زير 
              10 - مغزي كشويي

         11 - خار قفلي
12 - خارقفلي
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فاصله بوش  نمائيد:  نصب  زير  ترتيب  به  را  قطعات  ساير   -  11
دهنده ساچمه فوالدي چرخ دنده كيلومتر شمار و بوش فاصله
بلبرينگ  ST22452000 مخصوص  ابزار  از  استفاده  با  دهنده 

عقب شفت خروجي را سوار كنيد. مطابق شكل70-

سوار كردن بلبرينگ عقب شفت خروجي شكل70-

(4) - قطعات بعدي را طبق روش زير روي شفت زيري سواركنيد.
و كشويي  مجموع  برنجي  دنده  و  كمك  دنده  سوزني  بلبرينگ 

مغزي دنده كمك و ماهك دنده كمك  شكل 68-
توضيح: ماهك دنده كمك را در شيار كشويي دنده كمك قرار

دهيد.
(5) - يك خار قفلي به ضخامت مناسب انتخاب كنيد تا حداقل
فاصله بين بوش دنده كمك و مغزي كشويي دنده كمك بدست

آيد و آنرا در شيار عقب شفت زيري قرار دهيد. شكل 68-

براي گيربكس چهار دنده
قرار انتهاي عقب شفت زيري  فاصله دهنده در  (1)- يك واشر 

دهيد.
(2)- يك خار قفلي با ضخامت مناسب انتخاب كنيد به طوري كه
حداقل فاصله بين بلبرينگ و شفت زيري و واشر فاصله دهنده به
وجود بيايد و خار قفلي را در شيار موجود روي شفت زير نصب

نمائيد. مطابق شكل 69-
1 - بلبرينگ عقب شفت زيري

2 - نگه دارنده بلبرينگ    
3 - واشر تنظيم

4 - خار قفلي                                            
5 - شفت زيري

سوار كردن واشر تنظيم و خار قفلي شكل 69-
ضخامت خار قفلي موجود 

ضخامت ميلي متر (اينچ)
(0/094) 2/4
(0/098) 2/5
(0/102) 2/6
(0/106) 2/7

1
2
3
4
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مجموعه شفت ورودي
با با محلول شستشو دهنده تميز كنيد و  1 - تمام  قطعات را 

فشار هوا خشك نمائيد.
از دستگاه استفاده  با  ورودي  مربوطه روي شفت  بلبرينگ   -  2

پرس نصب كنيد.
3 - يك واشر با ضخامت مناسب انتخاب نموده و آنرا روي شفت
ورودي قرار دهيد تا حداقل فاصله بين خار قفلي تا واشر تنظيمي
قرار ورودي  شفت  شيار  روي  را  قفلي  خار  سپس  آيد.  بدست 

دهيد. مطابق شكل 71-
شكل 71- نصب خار قفلي

ضخامت واشر تنظيمي موجود
ضخامت ميلي متر (اينچ)

(0/063) 1/6
(0/067) 1/7
(0/071) 1/8
(0/075) 1/9

1
2
3
4

4 - يك دنده برنجي در جلوي مغزي كشويي دنده سه و چهار
را در قسمت جلو شفت ورودي بلبرينگ سوزني  و  نصب كنيد 

قرار دهيد.
نصب گيربكس  پوسته  جلو  در  را  ورودي  شفت  مجموعه   -  5
نمائيد شفت ورودي را به كمك دست به طرف پائين نگه داريد.

مطابق شكل 72-
شكل 72- سوار كردن مجموعه شفت

مجموعه ماهك
روي گيربكس  پوسته  پشت  را  كمك  دنده  ماهك  پايه   -  1
سفت آنرا  اتصال  هاي  پيچ  و  كرده  نصب  بلبرينگ  دارنده  نگه 
نمائيد. نيروي الزم براي سفت كردن پيچ ها 0/8 تا 1/3 كيلوگرم

ممتر (6 تا 9 فوت - پاوند) به شكل 22- مراجعه كنيد.
مجراي طريق  از  را  عقب  دنده  و  كمك  دنده  ماهك  ميل   -  2
پشت پوسته گيربكس به طرف جلو حركت داده و آنرا در محل
خود نصب نمائيد سپس يك سر ميل رابط ماهك شماره 4 را در
شيار ماهك دنده كمك شماره 7 و سر ديگر را به ميل ماهك
دنده كمك و دنده عقب توسط يك پين نصب مي كنيم. به شكل

18- مراجعه شود.
(3) از طريق سوراخ موجود در پايه نگه دارنده دنده اوردرايو يك
پين 3 را وارد نمائيد تا به ماهك چرخ دنده اوردرايو 4 وصل شود

سپس يك خار قفلي 2 در شيار داخل پين 3 قرار دهيد.
مطابق شكل 18-

2 - (براي گيربكس چهار دنده)

-72
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(1)- ميله ماهك دنده عقب را با ماهك دنده عقب داخل پوسته
گيربكس قرار دهيد. مطابق شكل20-

(2)- ساچمه فنرها و پين هاي مربوط را در محل اوليه خود قرار
دهيد. مطابق شكل 21-

(3)- ماهك هاي مربوط به دنده يك و دو و سه و چهار را در
شيارهاي كشويي هاي مربوط قرار دهيد.

و دنده سه  ماهك  ميل  گيربكس  پوسته  از طريق سوراخ   -(4)
چهار را داخل گيربكس نمائيد پين قفل كننده را در محل اوليه

خود قرار دهيد. شكل 21-
(5)- از طريق سوراخ پوسته گيربكس ميل ماهك دنده يك و دو

داخل گيربكس نمائيد. شكل 21-
شكل 73- ماهك و ميله تعويض دهنده

1 - پين نگه دارنده  
2 - ميل ماهك دنده 1 و 2      
3 - ماهك تعويض دنده 1 و 2   

4 - ميل ماهك دنده 3 و 4
5 - ماهك تعويض دهنده 3 و 4           

6 - ماهك تعويض دنده عقب   
7 - ميل ماهك دنده عقب

و دارنده  نگه  پايه  به  تعويض  ماهك  دادن  اتصال  براي   -(6)
مطابق نمائيد.  استفاده  دارنده  نگه  پين  يك  از  ماهك  ميل 

و شكل 16- شكل 73-
(7)- ساچمه فنري را در سوراخ هاي موجود در پوسته گيربكس
قرار داده  و سپس  درپوش  آنرا آغشته به ماده مخصوص نمائيد
سپس با بكار بردن نيروي الزم درپوش ساچمه فنرها را محكم

كنيد.
پاوند) 2/2 تا 3 كيلوگرم - متر (16 تا 22 فوت

شكل 21-
(8)- تمام قطعاتي كه داراي حركت مي باشند با روغن مخصوص
چرخ دنده روغن كاري نمائيد تا مطمئن شويد دنده ها به خوبي

و نرمي با يكديگر درگير مي شوند.
1 - اطمينان حاصل كنيد از اينكه سطوحي كه توسط روغن با

هم تماس دارند كامًال تميز باشند.
2 - با استفاده از پرس كاسه نمد نو را روي درپوش بلبرينگ در

محل خود نصب كنيد.
3 - هنگام نصب كاسه نمد لبه آن را آغشته به روغن كنيد.

مجموعه درپوش بلبرينگ
پوسته داخل  نمد  كاسه  گرفتن  قرار  محل  -74 شكل 

نگه دارنده بلبرينگ 
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4 - در پوش بلبرينگ را روي قسمت جلو پوسته گيربكس سوار
براي نيروي الزم  نمائيد.  آنرا محكم  پيچ هاي جديد  با  و  كنيد 
متر (14 تا20 فوت محكم كردن پيچ ها: 2 تا 2/8 كيلوگرم 

- پاوند)
نو كاغذي  واشر  گيربكس  پوسته  و  بلبرينگ  پوش  در  بين 

قرار دهيد. مطابق شكل 75-
سوار كردن درپوش بلبرينگ روي گيربكس شكل 75-

مجموعه گلداني عقب گيربكس
پوسته به  گلداني  اتصال  سطوح  نمائيد  حاصل  اطمينان   -  1

گيربكس تميز باشند.
2 - با استفاده از پرس كاسه نمد جديد را در محل خود داخل
بين معيني  فاصله  يك  كه  به طوري  دهيد  قرار  گلداني  پوسته 

كاسه نمد و پوسته گلداني برقرارشود. 
مطابق شكل 3/5 ميلي متر (10/137 اينچ)

1 - گلداني عقب گيربكس
2 - كاسه نمد

عقب گلداني  در  نمد  كاسه  گرفتن  قرار  محل   -76 شكل 
گيربكس 

3 - گلداني عقب را در پشت پوسته گيربكس با استفاده از ضربه
زدن توسط چكش چوبي يا پالستيكي سوار نمائيد نيروي الزم
متر براي محكم نمودن پيچ هاي اتصال 1/8 تا 2/6 كيلوگرم 

پاوند) (13 تا 19 فوت
توضيح:

استفاده كرده و نو  از پيچ هاي  در هنگام بستن پوسته گلداني 
بين جديد  كاغذي  واشر  يك  بيندازيد.  دور  را  كهنه  هاي  پيچ 

پوسته گيربكس و گلداني عقب قرار دهيد.
مطابق شكل 77-

سوار نمودن گلداني عقب گيربكس شكل 77-


	�/ گيربكس��www.cargeek.irراهنماي تعميرات 

www.cargeek.ir

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


35

4 - مجموعه چرخ دنده كيلومتر شمار را در سمت راست پوسته 
گلداني توسط بست قفل كننده نصب نمائيد. ميزان نيروي الزم 

براي محكم نمودن پيچ هاي بست كيلومتر شمار
متر (2 تا 3 فوت - پاوند)  0/32 تا 0/45 كيلوگرم 

شكل 78-
شفت  حتماً  شمار  كيلومتر  مجموع  نصب  هنگام  در  توضيح: 

خروجي را به چرخش در آوريد.
1 - پوسته گلداني 

2 - مجموعه چرخ دنده كيلومتر شمار
3 - واشر قفلي 
4 - پيچ اتصال

سوار نمودن دنده كيلومتر شمار شكل 78-

5 - مجموعه كفشك ترمز را در پشت گلداني عقب سوار كنيد
نيروي محكم كننده پيچ ها:

متر (16 تا 25 فوت - پاوند) 2/2 تا 3/4 كيلوگرم 
6 -گيربكس را در دنده يك و دنده كمك يا دنده عقب درگير
واشر و   (فلنج)  توپي  تا شفت خروجي قفل شود سپس  نموده 
فلزي را روي شفت خروجي نصب كرده و مهره آنرا سفت كنيد

نيروي الزم براي سفت كردن
9 تا 17 كيلوگرم - متر (65 تا 123 فوت - پاوند) 

سپس اشپيل را از مهره و شفت گذرانده تا مهره قفل شود.

سوار كردن توپي (فلنج)  شكل 79-

بغل  فوقاني گيربكس مدل دسته دنده  مجموعه در پوش 
فرمان

با با محلول شستشو دهنده تميز نمائيد و  1 - تمام قطعات را 
فشار هوا خشك كنيد.

رابط شفت  گيربكس  فوقاني  پوسته  روي  سوراخ  طريق  از   -  2
ماهك را داخل اهرم رابط ماهك قرار دهيد. 

مطابق شكل 80-
1 - اهرم رابط ماهك  2- رابط ماهك 3- درپوش فوقاني گيربكس

4- پين قفل كننده 
سوار كردن اهرم رابط ماهك شكل80-

توضيح:
وقتي رابط ماهك را مي خواهيد داخل محفظه سوار نمائيد قبال

با روغن مخصوص دنده آنرا روغن كاري نمائيد.
3 - پين را داخل اهرم رابط ماهك قرار داده و مهره آن را محكم

نمائيد نيروي الزم براي محكم نمودن مهره:
پاوند) متر (2/2 تا 3/3 فوت 0/30 تا 0/45 كيلوگرم

-78
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قرار گيربكس  فوقاني  پوسته   داخل  را  دنده  تعويض  اهرم   -  4
دهيد.  شكل 44-

5 - اهرم رابط ماهك را به شفت ماهك وصل كنيد.
6 - پين اتصال را داخل شفت ماهك نمائيد و يك خار قفلي در

شيار آن بگذاريد.
و كنيد  سوار  گيربكس  پوسته  روي  را  فوقاني  درپوش   -  7

پيچ هاي مربوط به آنرا ببنديد.
نيروي الزم براي محكم نمودن پيچ هاي اتصال

پپاوند) بين درپوش ممتر (13 تا  19 فوت 1/8 تا 2/6 كيلوگرم
فوقاني و پوسته گيربكس يك واشر كاغذي نو قراردهيد.

مدل دسته دنده كف اتاق
با با محلول شستشو دهنده تميز نمائيد و  1 - تمام قطعات را 

فشار هوا خشك كنيد.
2 - از طريق سوراخ روي پوسته فوقاني اهرم دسته دنده را داخل
شفت به  پين  توسط  را  دنده  دسته  رابط  انتهاي  سپس  نموده 

دسته دنده متصل نمائيد.
3 - اهرم دسته دنده را توسط پين محكم كنيد.

4 - فنر اهرم و نشيمنگاه فنر را در محل خود قرار داده و سپس
درپوش فنر را در محل خود گذاشته و آنرا سفت كنيد بعد گردگير

الستيكي را نصب كنيد.
5 - صفحه محكم كننده را در محل خود  قرار دهيد.

مجموعه پوسته كالچ
1 - مجموعه پوسته كالچ  را در جلو پوسته گيربكس سوار كنيد

و با پيچ اتصال آنرا در محل خود محكم نمائيد.
نيروي الزم براي سفت كردن پيچ ها 

3/7 تا 5 كيلوگرم - متر (27 تا 36 فوت - پاوند)
قرار نو  فنري  واشر  يك  كالچ  پوسته  و  گيربكس  پوسته  بين 

دهيد.
2 - دو شاخه كالچ و بلبرينگ كالچ و توپي بلبرينگ را داخل

پوسته كالچ در محل خود قرار دهيد.
از نازكي  با اليه  بايستي  زير  توضيح: قسمت هاي ذكر شده در 

گريس پوشيده شود:
- سطح تماس دو شاخه كالچ با محل اتصال آن

-  سطح تماس توپي بلبرينگ با قسمت جلو
3 - گردگير پوسته كالچ را در محل خود نصب نمائيد.

مجموعه پوسته گيربكس
1 - سوئيچ چراغ دنده عقب را در قسمت سمت راست پوسته

گيربكس ببنديد.
- ميزان نيروي الزم براي سفت كردن سوئيچ 

پاوند) در پوش دريچه 2 تا 3 كيلوگرم - متر (14 تا 22 فوت
بازديد را در قسمت سمت چپ پوسته گيربكس ببنديد. ميزان

متر نيروي الزم براي بستن پيچ ها  1/2 تا 1/8 كيلوگرم 
پاوند) بين اين درپوش و پوسته گيربكس يك (9 تا 13 فوت 

واشر كاغذي نو قرار بدهيد.
2 - مهره تخليه روغن را ببنديد.
نيروي الزم براي محكم نمودن:

متر (18 تا 29 فوت - پاوند) 2/5 تا 4 كيلوگرم

نمائيد.  پر  با روغن مخصوص چرخ دنده  3 - محفظه گيربكس 
(تقريباً 2/6 ليتر)

نيروي الزم براي محكم نمودن پيچ تخليه روغن
پاوند) 2/5 تا 4 كيلوگرم - متر (18 تا 29 فوت 
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سيستم كنترل دنده در گيربكس و دست دنده بغل فرمان 
1 - اهرم رابط ماهك (گيربكس)                     

2 - اهرم شفت ماهك (گيربكس)
3 - ميل رابط         

4 - اهرم عمودي       
5 - ميل رابط    

6 - شفت عمودي قابل تنظيم 
گيربكس  در  دنده  تعويض  اتصاالت  و  ها  اهرم   -81 شكل 

(نوع فرمان سمت راست) 

پياده كردن
1 - مجموع غربيلك فرمان را پياده كنيد.
شكل 82- باز كردن غربيلك فرمان

باز را  چراغ  سوئيچ  و  راهنما  سوئيچ  و  فرمان  ميل  قالب   -  2
كنيد.

3 - خار قفلي و پين اهرم نگه دارنده  دسته دنده را پياده كنيد.
بيرون آوردن شفت دسته دنده شكل 83-

1 - خار قفلي
2 - پين اهرم
3 - خار قفلي

4 - تكيه گاه دسته دنده
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4 - خار قفلي  را پياده كنيد. 
پياده كردن ميله ها و اهرم هاي دسته دنده شكل 84-

5 - اهرم تعويض دنده شماره (1) را از ميله كنترل شماره (2)
جدا سازيد.

انتخاب كننده شماره (6) جدا ميله  از  را  اهرم شماره (5)   - 6
كنيد.

7 - اهرم شماره (5) را پياده كنيد.
8 - مجموعه پايه نگه دارنده شماره (12) را پياده كنيد.

9 - مهره اهرم (3) را باز كرده و اهرم را جدا سازيد.
با فشار دادن بسمت پائين  و 10 - ميله كنترل شماره (2) را 
كشيدن به طرف راننده از قسمت پايه نگه دارنده شماره (12)

جدا سازيد. 
توضيح: هر قسمت داراي واشرهاي كوچك مي باشد قبل از باز
نمودن آن ها دقت كنيد تا در موقع سوار كردن اين نوع قطعات

اشتباهي نشود.

بازديد و تعمير
و ساير  لحاظ سائيدگي  از  دارند  تماس  با هم  كه  قطعاتي  تمام 

عيوب بازديد نمائيد اگر الزم باشد.

نصب كردن

جمع  كردن  پياده  روش  عكس  بر  را  گيربكس  كنترل  سيستم 
كنيد و سوار نمائيد.

در موقع بستن به تمام قسمت ها از گريس مخصوص بماليد.
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شكل 85- مجموعه سيستم كنترل گيربكس
1 - پايه اهرم دسته دنده 

2 - ميله دسته دنده
3 - ماهك تعويض دنده

4 - پايه نگه دارنده 
5 - اهرم مربوط به دنده

6 - ميله باالئي دسته دنده
7 - اهرم

8 - مهره ضامن
9 - اهرم اصلي دنده

10 - اهرم تعويض دنده
11 - واشرتنظيم

12 - پايه نگه دارنده 
13 - اهرم تعويض دنده

-85
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اهرمهاي دسته دنده
1 -  اهرم رابط ماهك را در حالت دنده 3 و 4 قرار دهيد.

2 - مهره ضامن را تنظيم نمائيد سپس ميله اهرم عمودي را به
اهرم رابط ماهك وصل كنيد.

اهرم دسته دنده
1 - اهرم شفت ماهك را درحالت خالص قرار دهيد.

2 - اهرم دسته دنده را نسبت به غربيلك فرمان10 درجه انحراف
قرار دهيد.

مطابق شكل 85-

3 - اهرم رابط ماهك را به اهرم شفت وصل كنيد.

اهرم هاي دنده
1 - اهرم دسته دنده را به سمت باال بياوريد و بوش را هم بين
ها 15 آن  فاصله  كه  دهيد  قرار  زير  دنده  اهرم دسته  و  پوسته 

سانتي متر و يا (3/94) باشد.
2 - اهرم رابط ماهك گيربكس را در دنده يك و دو قرار دهيد.

3 - مهره ضامن واقع شده در انتهاي پشت اهرم مربوط به دنده را
تنظيم كنيد و اهرم مربوطه را به سر محور وصل نمائيد.

اهرم رابط دسته دنده
1 - اهرم رابط ماهك را در حالت خالصي قرار دهيد.

فرمان غربيلك  به  نسبت  انحراف  را 10 درجه  دنده  - دسته   2
قرار دهيد.

3 - مهره ضامن را تنظيم نموده و ميله شفت ماهك را به اهرم
آن وصل نمائيد.
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اطالعات و مشخصات قطعات  براي سرويس كردن

NL140TL140T
QL140T

140U,L140
Q140U,QL140

مدل
نام قطعه

نسبت دندهتامارس6/1435/8571978----6/1435/857----6/1435/857----6/428
كرانويل پنيون ازآوريل 1978---6/5006/143---6/5006/143---6/5006/143----

F4W81LRS5W81LR4W81L1973 تافوريه

يپ
ت

س
ربك

گي

F4W81ARS5W81AR4W81A1973ازمارس

محل قرارگرفتندسته دنده بغل فرماندسته دنده بغل فرماندسته دنده كف اتاق
دسته دنده

دنده 5/4295/4295/4291

نده
ت د

سب
ن

دنده3/0483/0483/0482

دنده1/7801/7801/7803

دنده1/0001/0001/0004

دنده5------0/820-----
دنده عقب6/5446/5446/544

شفت دندهتامارس20/519/51978---20/519/5---20/519/5---22/5
كيلومتر شمار ازآوريل1978--21/520/5--21/520/5--21/520/5-----

و45/8) 5 ظرفيت روغن گيربكس2/6 (  

تا ژانويه 1976
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چچنچ) ننميلي متر (اي لقي و خالصي دنده ها         
تيپ8181

0/08 تا 0/187 (0/0031 تا 0/0074)
0/08 تا 0/187 (0/0031 تا 0/0074)
0/08 تا 0/187 (0/0031 تا 0/0074)
0/08 تا 0/187 (0/0031 تا 0/0074)
0/08 تا 0/189 (0/0031 تا 0/0074)
0/08 تا 210 /0 (0/0031 تا 0/0083)

0/05 تا 0/22 (0/0020 تا 0/0087)
0/05 تا 0/22 (0/0020 تا 0/0087)
0/05 تا 0/22 (0/0020 تا 0/0087)
0/05 تا 0/23 (0/0020 تا 0/0091)
0/05 تا 0/25 (0/0020 تا 0/0098)
0/05 تا 0/25 (0/0020 تا 0/0098)

لقي و خالصي دنده ها ميلي متر (اينچ)
دنده يك
دنده دو
دنده سه

دنده انتقال قدرت
رابط دنده عقب و دنده عقب

رابط دنده عقب و دنده زير

0/20 تا 0/35 (0/0079 تا 0/38)
0/20 تا 0/35 (0/0079 تا 0/38)

0/10 تا 0/50 (0/0039 تا 0/0197)
10 تا 0/25 (0/0039 تا 0/0098)

تا 0/40 (0/0020 تا 0/0157) ت0/05

0/20 تا 0/35 (0/0079 تا 0/0138)
0/20 تا 0/35 (0/0079 تا 0/0138)
0/10 تا 0/50 (0/0039 تا 0/0197)

10 تا 0/25 (0/0039 تا 0/0098)
0/05 تا 0/30 (0/0020 تا 0/0118)

لقي و خالصي دنده ها ميلي متر (اينچ)
دنده يك
دنده دو
دنده سه

دنده كمك
رابط دنده عقب

متر (فوت - پاوند) كيلوگرم   نيروي الزم  براي سفت كردن پيچ ها      

81A81Lتيپ

2/2 تا 3/4 (16 تا 25)
1/8 تا 2/6 (13 تا 19)
2 تا 2/8 (14 تا 20)
1/2 تا 1/8 (9 تا 13)
4/9 تا 6/2 (35 تا 45)
9 تا 17 (65 تا 123)
2/2 تا 3 (16 تا 22)

1/8 تا 2/6 (13 تا 19)
4/9 تا 2/6 (35 تا  45)

2/2 تا 3/4 (16 تا 25)
1/2 تا 1/8 (9 تا 13)
1/2 تا 1/8 (9 تا 13)
1/2 تا 1/8 (9 تا 13)
1/8 تا 2/5 (13 تا 18)
9 تا 17 (65 تا 123)
2/2 تا 3 (16تا 22)
1/2 تا 1/8 (9 تا 13)
4/9 تا 6/2 (35 تا 45)

پيچ اتصال كاسه ترمز دستي به پوسته گلداني
پيچ اتصال گلداني به پوسته گيربكس 

پيچ پوسته نگه دارنده و بلبرينگ
M8پيچ هاي انتقال پوسته كالچ به گيربكس

M10پيچ هاي پوسته گيربكس
مهره شفت خروجي اتصال توپي (فالنج كاردان)

در پوش ساچمه فنر
پيچ هاي فوقاني درب گيربكس
پيچ شفت ماهك دنده كمك
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تشخيص عيب و رفع آن

علت احتماليرفع كردن عيبعيوب

تعويض دنده ها به
سختي انجام مي شود

علت اينكه دنده ها خوب جا نمي رود مي تواند دو علت داشته باشد. يكي اينكه عيب از درست عمل نكردن كالچ
نباشد و يا اينكه گيربكس معيوب باشد وقتي دسته دنده سفت است و دنده مشكل تعويض مي شود ممكن است

كالچ به خوبي آزاد نمي كند. اول مطمئن شويد كه كالچ سالم است يا نه بعد گيربكس را بازديد نمائيد.

آنرا تعمير كنيد.
آنرا تعمير يا تعويض نمائيد.

آنرا تعمير يا تعويض نمائيد.
تعويض كنيد.

تعويض كنيد.
تعويض كنيد
تعمير نمائيد.

مكانيزم گيربكس از تنظيم خارج  شده است.
حركت خوب  كالچ  پدال  قطعات  شدن  سائيده  بعلت 

نمي كند.
دو شاخه كالچ كج شده است.

كشويي ها بعلت خردگي بد عمل مي كند و يا خار و يا
فنر النگويي  شكسته و يا ضعيف شده است.

دنده ها خورده شده است.
دنده برنجي خراب شده است.

بعلت خرابي پمپ كالچ كار نمي كند و يا اينكه كالچ
از تنظيم خارج است.

بيرون زدن دنده ها

در بيشتر اوقات اين مشكل موقعي وجود داردكه ساچمه فنرها قفل كننده و يا فنركالچ ضعيف شده و يا سيستم
كنترل كالچ خوب كار نمي كند در اين صورت عيب موجود و با تعويض دنده ها رفع نمي شود بنابراين بايستي
بدقت عيب اصلي را پيدا نمود. بايد اين نكته توجه داشت كه لرزش موتور بعلت خرابي دسته موتورهاي جلو و

عقب مي تواند باعث عيب باشد.
تعويض كنيد.
تعويض كنيد.
تعويض كنيد.
تعويض كنيد.

پيني قفل كننده خرده شده است.
ساچمه قفلي خورده شده و يا فنركالچ شكسته است.

بلبرينگ كالچ خورده شده است.
دنده خورده شده است.

صداي غيرعادي
درگيربكس

موقعي كه موتور با دور آرام كار مي كند و صدا از قسمت گيربكس به گوش مي رسد با گرفتن كالچ صدا قطع
مي شود و يا در موقع تعويض دنده گيربكس صدا مي دهد مي توان گفت كه عيب از گيربكس مي باشد روغن

اضافه نمائيد و يا از نوع روغن صحيح استفاده كنيد روغن كالچ كم شده و يا روغن مورد استفاده خوب نيست.

تميز يا تعويض نمائيد.

تعويض كنيد.

تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.

در اثر خرابي واشرها روغن نشت مي كند و يا سوراخ
هوا گرفته شده است.

بلبرينگ كالچ يا دنده خورد شده است در سرعت زياد 
صداي شديدي دارد.

بلبرينگ و يا دنده خراب شده است درسرعت كم صدا 
قطع و وصل مي شود.

هزار خار خورده شده است.
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ابزار مخصوص سرويس كردن 
شماره صفحه يا شكل

شماره صفحه يا شكلشماره و نام ابزاركاربرد ابزار
شماره و نام ابزاركاربرد ابزار

شكل65-
شكل70-

بوش مخصوص بلبرينگ
ST22452000شفت

شكل19-

سنبه مخصوص پين شفت ماهك 
KV32101100

شكل64-

ابزار مخصوص نگه دارنده شفت
ST22530000 خروجي

شكل42-

بلبرينگ كنس مخصوص 
ST30031000

شكل32-

بلبرينگ كش شفت 
KV32101200

شكل54-

بوش مخصوص بلبرينگ 
ST30600000


	�/ گيربكس��www.cargeek.irراهنماي تعميرات 

www.cargeek.ir

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


www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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



