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  بسمه تعالي
  

  مقدمه
تهيه و انتشار كتب راهنماي تعميرات اين امكان را براي متخصصين فراهم مينمايد تا بتوانند در هر 

  . صحيح و اصولي به انجام رسانندمرحله از عمليات تعمير و نگهداري، كار را به صورت 
  خانواده پژو  (MA5)گيربكس معمولي راهنماي تعميرات  بي كه در پيش رو داريد تحت عنوانكتا      
  - مهندسي فني ومعاونت  كه حاصل تالش همكاران در ،ي باشد م )دار  و صندوق  معمولي( 206

و به منظور آشنائي تعميركاران بوده شركت ايساكو خدمات پس از فروش  مديريت فني و گارانتي
  . تهيه گرديده است 206پژو  خودروهاي خانواده در خصوص  شبكة

كار بستن نكات  تكنسين ها و تعميركاران عزيز با مطالعة اين كتاب و به كارشناسان ،اميد است شما 
ياد شده در آن در ارائة خدمات تعميراتي استاندارد، جلب نظر مساعد و كسب رضايت مشتري توفيق 

  .يابيد
  
  

  شركت تهيه و توزيع قطعات ولوازم يدكي ايران خودرو 
  )سهامي خاص(ايساكو 
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  :فصل اول  - 1
  باز و بست كالچ
  گيربكس و پلوس
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  اصول عملكرد كالچ   ) 1-1
سيستم كالچ بين موتور و گيربكس قرار مي گيرد و وظيفه آن قطع نيروي توليدي توسط موتور به 

  . گيربكس در صورت لزوم مي باشد
گيربكس هاي معمولي نياز است كه ابتدا نيروي موتور در ، براي تعويض دنده مي دانيدهمانطور كه 

  .گيردباز روي گيربكس قطع شود، تا عمل تعويض دنده صورت 
ممكن است هيدروليكي يا اهرمي و (با فشار پاي راننده بر روي پدال كالچ توسط سيستم انتقال فشار 

فشار . بلبرينگ كالچ مي رسدنيرو و يا فشار فوق به دو شاخه كالچ و از آنجا به ). يا سيمي باشد
بلبرينگ بر روي آسيابك باعث جمع شدن فنرهاي ديسك و در نتيجه دور شدن صفحه ديسك كالچ 
در نتيجه باعث آزاد شدن صفحه كالچ از فاليويل ميگردد و نيروي گردشي فاليويل از گيربكس قطع 

  .ميگردد
بدين ترتيب . بطور عكس انجام مي گيرد عمليات فوق داشته شود،بر  چوقتي فشار پا از روي پدال كال

كه ديسك كالچ فشار آورده و آنرا با فشار روي فاليويل نگه مي دارد و گردش ميل لنگ و فاليويل 
  .به گيربكس منتقل ميگردد مستقيماً

داراي شش ضربه گير قوي در محيط صفحه كالچ بوده و مانع از لرزش يا هر  ديسك كالچ معموالً
گونه شوك هنگام جدا شدن صفحه كالچ از فاليويل و يا در موقع درگير شدن صفحه كالچ با فاليويل 

  .ميگردد
  
  

بر قبل از شروع به تعميرات و پس از تي است كه يابراي اجراي تعميرات ، نياز به اجراي عمل      
    :به دو گروه زير تقسيم مي شوند و مي بايستي اجراء شوند ساس اولويت انجاما

  .به كارهائي گفته مي شود كه قبل از شروع تعميرات انجام مي گيرد:  عمليات اوليهـ 
  .به كارهائي گفته ميشود كه پس از انجام تعميرات انجام مي گيرد:  عمليات تكميليـ 
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  تميز كردن و تعمير قطعات گيربكس 
  :توجه

  .ـ از ابزار نوك تيز و سايشي براي سطوح اتصال پوسته ها و قطعات استفاده نكنيد
  .ـ چسب را با استفاده از آب گرم تميز كنيد

  .ـ قسمتهائي كه نياز به تعميرات ندارند جا بزنيد
  .بزنيد يدكي را ابتدا روغنكاري كرده سپس جا قطعاتبر اساس نياز ـ 
  

  :قطعاتي كه بايد در هنگام تعمير اساسي تعويض گردند شامل -
  واشرها و كاسه نمدها •
 پين ها  •

 بلبرينگ و كنس بلبرينگ  •

 خار فنري و خار حلقوي •

 )راهنماي بلبرينگ كالچقطعه (پيچهاي قيفي جلوي گيربكس  •

 بلبرينگ شافت كالچ •

 مهره سفت كننده شافت •

 پيچ محكم كننده پوسته مياني  •
  

  :نگهداري كنيد قطعات ذيل را بصورت دو تايي، براي جلوگيري از تداخل بين قطعات -
 پوسته كالچ و پوسته مياني  •

 اهرم انتخاب دنده و شافت •

 شافت هرزگرد كالچ و اهرم •

 انگشتي و اهرم •

 ماهك و ميل ماهك  •
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  : و تنظيم آن اهرم بندي كالچ ) 1-2
شاخه كالچ بطور دائم بدين معني است كه دو . در صورتيكه پدال كالچ هيچگونه خالصي نداشته باشد

كالچ نياز به  و براي رفع آنبك فشار وارد آورده و باعث بكسواد كردن كالچ ميگردد بر روي آسيا
  .تنظيم دارد

  
  :اقدامات اوليه براي تنظيم پدال كالچ

  .دال كالچ وجود نداشته باشدـ هيچگونه مانعي در مقابل حركت پ
  .سيم كالچ بازديد گرددعبور ـ مسير 

  .قرار گرفته باشد (A)ـ سيم كالچ در روي پوسته، در قسمت 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

بايد وجود  (X)مطابق شكل مقابل كمترين فاصله 
 (5)داشته باشد در غيراينصورت با استفاده از پيچ 

  .فاصله را تنظيم كنيد
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


دار و صندوق معمولي و 206 و   پژو

5  

د آمدن
 لوالي

بكشيد 

حركت 

م كالچ

 اندازة

كمتر از

  .د

ه باال و

ل كالچ

ل ترمز

 حركت

 و دنده

  . كنيد

ي و يا

  ر كني

M 

اعث بوجود
ي حركت
  .چ ميگردد

Bز قسمت

5mmدازه

لي اگر سيم

 كالچ به

ك Yر مقدار

تعويض كنيد

چندين مرتبه

تنظيم، پدالچ

وريكه با پدال

پدال كالچ را

ي را كشيده

 كم كم رها

X مساوي

يمات را تكرا

MA5س معمولي 

ياد باشد، با
 مانند صداي
ير پدال كالچ

سيم كالچ را ا

 كالچ به اند

م است، ولي

  . ض كنيد

حركت سيم

م است و اگر

سيم كالچ را ت

  م كالچ
ه از دست، چ

ستفاده از پيچ

گهداريد، بطو

  .د

 به سرعت پد

، ترمز دستي

پدال كالچ را

يري فاصله

  .د

 نباشد، تنظي

تعميرات گيربكس

ر فاصله زيا
ير عادي م
 نشده در زي

 از دست، س

ي كه سيم

 كالچ تنظيم

را تعويضد، آن

شكل اگر ح

y باشد تنظيم

فوق باشد س

 براي تنظيم
را با استفاده

 سپس با اس

ممكن باال نگه

ستا قرار گيرد

ين مرتبه و

ر را روشن،

كنيد، سپس پ

كالچ گيوع 

mm35 باشد

يحفوق صح

راهنماي ت  

اگر :توجه
صداي غي
روغنكاري

  

با استفاده

در صورتي

كند، سيم

حركت نكند

مطابق شك

y≥24mm

حد مجاز فو

  

روش دوم
پدال كالچ ر

پايين كنيد،

را تا حد م

در يك راس

سپس چندي

دهيد موتور

را درگير ك

زمان شرو

mبيشتر از 

اگر مقدار ف
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  باز و بست سيم كالچ ) 1-3
  

  ابزار مخصوص
كد با  [1]ابزار مخصوص بست شيلنگ 

 كه به جاي آن مي توان 24417002اختصاصي 
  .استفاده شود نيز گاز انبر معمولي از
  

  روش باز كردن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .جدا كنيد) 1(و  (A)را پس از باز كردن بست هاي ) 2(فيلتر هوا و لوله هاي هوا 
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  سيم كالچ را با استفاده از دست بكشيد تا از 
   .روي اهرم كالچ باز شود

  
  
  

اگر روش مذكور امكان پذير باشد و مكانيزم 
  .بطور اتوماتيك نصب باشد

را شل كنيد تا حداقل فاصله در پدال  (3)پيچ 
  .كالچ ايجاد شود

  
  
  

  (4)سپس پوسته و قسمت انتهايي سيم كالچ 
را مطابق شكل  (5)و كائوچويي سيم كالچ 

سپس متعلقات نگهدارنده سيم كالچ . باز كنيد
  .را از روي پوسته گيربكس جدا كنيد

  
  
  
  
  
  

 (6)سيم كالچ را از بست نگهدارنده پدال كالچ 
  .باز كنيد
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با استفاده از يك پيچ گوشتي، سيم را از روي 
قسمت (خودرو  بدنه داخل محفظه سرنشين

B ( سپس سيم كالچ را كامال جدا ، جدا كنيد
  .نمائيد و از خودرو بيرون آوريد

  
  
  
  
  

  روش بستن 
از  (5)براي دو شاخه   ،آغشته كنيد  TOTAL N3945را با گريس نوع  (C)سطح تماس واشر 

  .استفاده شود (ESSO NORVA2734) گريس نوع 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

و گيربكس قرار  بدنهوجود دارد كه بر روي  (E)يك لبه الستيكي  (D)و  (6)در انتها كائوچويي هاي 
  .مي گيرد و باعث نصب صحيح سيم كالچ مي گردد

  .بايد توجه داشت كه اين قطعات به گريس آغشته نشوند
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در وضعيت  (G)و قفل كننده  (F)فيلتر هوا و غيره كنترل نمائيد كه دقيقاً واشر قبل از جا زدن 
  .مطلوبي قرار داشته باشند

نسبت به تنظيم  5و  4صفحات سپس براي بستن، روش عكس باز كردن را بكار برده و طبق روش 
  .دقيق سيم اقدام نمائيد
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ن

 

ي

M 

: ي خودرو
ي باز كردن

  :ز

25501006

 اختصاصي

26201001 

MA5س معمولي 

روي بكس از
د نياز براي
رو عبارتند ا

6ختصاصي

كدبا  لنگ

1ختصاصي

تعميرات گيربكس

 و بست گيرب
صوص مورد
ز روي خودر

با كد اخ كش 

 بست شيلن
2   

با كد اخوتور

راهنماي ت  

باز ) 4 -1
ابزار مخص
گيربكس از

  

سيبك [1]
  

  
  

ابزار [2]
24417002

  
  
  
  

جك مو [3]
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   :از روي خودروگيربكس كردن باز  -

سپس درب . ابتدا خودرو را در سطح شيبدار قرار دهيد تا كار كردن روي خودرو آسانتر گردد
  .باال نگه داريد خودرو ميله نگهدارنده درِ موتورموتور را توسط 

  
استفاده از با بر اساس نوع آن را  (1)بست 

باز كنيد  يا پيچ گوشتي[2]  ابزار بست شيلنگ
را باز كرده  (A)و سپس لوله بخارات روغن 

  .و لوله آن را باز كنيد (2)و فيلتر هوا 
را باز كرده و  (3)ري و بست هاي باطري تبا
ري تري را از روي سيني نگهدارنده باتبا

  .بيرون بياوريد
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سپس همانطوريكه در بخش قبل بيان شد با 
دست سيم كالچ را بكشيد تا اهرم كالچ آزاد 

  .شود
  
  

پذير نباشد و مكانيزم اگر روش فوق امكان 
را  (4)پيچ  ،بطور اتوماتيك نصب شده باشد

شل كنيد تا حداقل فاصله در پدال كالچ ايجاد 
  .شود

  
  
  
  

و كائوچويي  (5)انتهاي پوسته سيم كالچ 
را به ترتيب باز كنيد و سپس  (6)سيم كالچ 

متعلقات نگهدارنده سيم كالچ را از روي اهرم 
  .كالچ جدا سازيد
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سنسور ( (9)و كانكتور  (8)و مهره  (7)پيچ 
  .را باز كنيد) كيلومتر شمار

  
  

مربوط به سرعت سنج خودرو  (10)كانكتور 
  .را باز كنيد (12)و پيچ  (11)و پيچهاي 

  
با را  (A)را از روي كنسول در آورده و دسته دنده  (1)براي باز كردن دسته دنده ابتدا، گرد گير 

  .را باز كنيد (2)به سمت باال كشيده و بيرون آوريد سپس پيچهاي ه و آنرا حركت چپ و راست كرد
  
  
  
  
  
  
  

را باز  (7)سپس پيچ  ، از سيبكهاي جدا كنيد [2]و  [1]را توسط سيبك كش  (6)و  (5)ميله هاي 
  .كرده و خودرو را توسط جك بلند كنيد
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  .اگزوز را باز كنيد (9)و بست فلزي  (8)منجيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .خارج كنيد دنده رارابط كنيد و اهرم را باز  (11)و مهره هاي  (10)پيچهاي 
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   .را باز كنيد (13)پيچ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

را در نقطه  [3]سپس ماشين را از روي جك به زمين بگذاريد و زنجير، تسمه و جرثقيل و جك موتور 
(B) به گيربكس متصل كنيد.   
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دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

  
  .را باز كنيد (15)و سه پايه  (14)ضربه گير شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .را باز كنيد (16)سپس خار حلقوي 
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بلبرينگ كالچ به همراه دو شاخه را . را باز كرده و سپس گيربكس را از موتور جدا كنيد (17)پيچهاي 
براي باز كردن كالچ، پيچهاي ديسك كالچ را باز كرده و صفحه كالچ . از پوستة گيربكس جدا كنيد

  .بدين ترتيب آزاد مي شود
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وجود نداشته  (18)پس از باز كردن ديسك كالچ چك كنيد كه هيچ نشتي در قيفي جلوي گيربكس 
در صورت مشاهده . وجود نداشته باشد (19)باشد و همچنين هيچ نشتي در كاسه نمد ميل لنگ 

در ضمن وضعيت ساييدگي صفحه كالچ و لنت آن و شكستگي . عيوب فوق كاسه نمد را تعويض كنيد
  .كنيد را بررسي كالچ يفنرها

  .ببنديد (A)الچ، پوسته كالچ را توسط پيچهاي پس از تعمير و رفع اشكال ك
  .سفت كنيد daN.m4گيربكس را جا بزنيد و پيچهاي اطراف گيربكس به موتور را به اندازه 

را جا  (20)و مهره  (14)سفت كنيد و واشر ارتجاعي  daN.m5/2را به اندازه  (15)پيچهاي پايه 
آزاد  [4]فشار روي واشر ارتجاعي را توسط جك موتور . سفت كنيد daN.m5/6بزنيد و مهره آن را 

و پيچها را به اندازه . درگير كنيد) پايه اش(دوباره واشر ارتجاعي را با نگهدارنده واشر . كنيد
daN.m3  را باز كنيد [7]و  [6]و  [5]و  [4]سفت كنيد؛ در پايان جك موتور.  
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  .بپوشانيد TOTAL-N3945را با گريس  (C)سطح تماس روي واشر 
چندين . سيم كالچ را جا بزنيدجابزنيد و پس از آن با الستيك فشرده  (D)قسمت  ازرا  (6)گردگير 

در ضمن و به راحتي جابجا شود سيم كالچ هيچ گيري نداشته باشد  مرتبه كالچ بگيريد و چك كنيد كه
  . سفت كنيد daN.m2/2پيچهاي استارت را به اندازه . پدال در وضعيت مناسب قرار گرفته باشد

  .انجام دهيد عمليات بستن را بر عكس عمليات باز كردن
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .قبل از اينكه فيلتر هوا را جا بزنيد چك كنيد كه قطعات زير در موقعيت صحيح قرار دارد
  (E)هواكش هاي قديميواشر 

  (F)راهنما و قفل كننده 
  

  :باز و بست اهرم دسته دنده
  :باز كردن

  .از روي قسمت مركزي كنسول خارج كنيد (1)گردگير 
 (2)پيچهاي . سمت باال بكشيد و خارج كنيد را با حركت چپ و راست كرده و آنرا به (A)دسته دنده 
  .را باز كنيد
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  جازدن 

  
  

  
  
  
  
  
  

  .روي قرقري دسته دنده استفاده كنيد "ESSO NORVA 275"از گريس 
  .استفاده كنيد (13)روي لوله  "ESSO 3166"از گريس در ضمن 

عمل جا زدن قطعات را بر عكس باز كردن . سفت كنيد daN.m8/0 با گشتاور را (14)مهره هاي 
  . انجام دهيد
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پيچهاي . استفاده كنيد (7)براي پوشاندن شيارهاي پيچ  "LOCTITE FRENETANCH"از چسب 
  .دسته دنده را جا بزنيد و سفت كنيد daN.m8/0 گشتاوررا با  (2)

  بازوبست كالچ) 1-5
  

 ابزار مخصوص 

  ه كالچصفحميله هم مركز كنندة 
  25502001كد اختصاصي با 
  
  
  
  

   باز كردن
و   (1)باز كنيد و سپس ديسك بازكردن گيربكسگيربكس را با ا جراي مراحل گفته شده در بخش 

   .  (2)صفحه
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در يك نقطه مقابل هم عالمت گذاري نمائيد تا پس از مجموعه كالچ و فاليويل  قبل از جدا سازي: نكته 
  .جدا سازي و نصب مجدد ، دوباره موقعيت قطعات در وضعيت قبل قرار بگيرد

وضعيت فرسودگي فاليويل و   براي احتمال وجود آسيب ديدگي و خرابي احتمالي در سطح فاليويل ،  
عاري از هر گونه روغن  (3)حالت و چگونگي وضعيت چرخيدن چرخدنده استارت ، اورينگ ميل لنگ 

در صورت نياز عاري از روغن باشد ، (4)زدگي باشد و روي هزار خاري محور ورودي گيربكس 
  .كنترل نمائيدح و اصال

  
   صفحه كالچ جازدن

قسمت بر جسته آن به سمت ديسك كالچ باشد و نصب   دقت كنيد تا در هنگام جازدن صفحه كالچ ،
  .به منظور هم مركز شدن قطعات استفاده نمائيد [1]مجموعه كالچ حتماً با استفاده از ابزار مخصوص 

  .مي باشد da.Nm 2.0گشتاور پيچ هاي ديسك 
  .بزنيد  MOLYKOTE BR2 PLUSماده  روي پين راهنماقبل از نصب مجموعه كامل 

  
  

  .دقت كنيد تا روي شفت ورودي گريس نداشته باشد: نكته 
رداده و سپس گيربكس را طبق روش ادر ادامه عمليات بلبرينگ كالچ را در موقعيت مناسب آن قر

  .توصيه شده در بخش بستن گيربكس ببنديد
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415001صي  كد اختصاص

23  

ت پلوس

251010   

ختصاصي

ختصاصي

با  فرانسيل
يت ابزار

با كرانسيل

M 

اي باز و بست

004صاصي

با كد اخخ

با كد اخك

ت راست ديفر
جزء كيت

مت چپ ديفر

MA5س معمولي 

  :وس
ورد نياز برا

با كد اختصر 

ه توپي چرخ
251  

سيبك ورنده

نمد سمت سه
2541500 -

  
سه نمد سمت

  

تعميرات گيربكس

 و بست پلو
موهاي  وص

:  

نگهدارنده فنر

ي نگهدارنده
02017و   2

ور بيرون آ
2   

كاس  جا زن
01صاصي 

كس معمولي
جا زن كاس 

كس معمولي

راهنماي ت  

باز ) 6 -1
مخصوابزار 

:عبارتند از
  
 

ن ميله [1]-
  .عدد) 2(

قيچي [2]-
25102016

ابزار [3]-
25101003

ابزار [4]-
كد اختص
تعميرگيربك

ابزار [5]-
تعميرگيربك
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   :باز كردن پلوس
براي راحتي كار يك چرخ را بلند كنيد ابزار 

بمنظور . (را داخل فنر جا بزنيد [1]مخصوص 
ابزار مخصوص  اين اطالع از چگونگي عملكرد

اين عمل  .)به كتاب سيستم تعليق مراجعه كنيد
تعليق آن و باعث نگه داشتن سيستم فنر 

  .سپس چرخ را باز كنيد. خواهد شد
  
  
  

توپي چرخ را توسط  (1)براي باز كردن مهره 
نگهداريد و سپس مهره  [2]ابزار مخصوص 

  .را باز كنيد (1)
  
  
  
  

        
    

خودرو را توسط جك باال برده و روغن 
  .گيربكس را خالي كنيد
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   :پلوس سمت راست
  

را كامال شل كنيد بطوريكه پيچ  (3)مهره هاي 
چكمه اي، كه بلبرينگ را نگه ميدارد آزاد شود 
و آن را به اندازه يك چهارم دور بچرخانيد تا 

  .بلبرينگ آزاد شود
  
  
  
  

را باز كنيد و سيبك را به وسيله ابزار  (4)پيچ 
   .جدا كنيد) اهرم سيبك كش( [3]مخصوص 

  
  
  
  
  
  

كرده و پلوس را از توپي ديسك چرخ جدا 
  .پلوس را باز كنيد
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26  

( 
(
ي

M 

  
(B) سطح

) ديفرانسيل
ن جلوگيري

را بررسي

ود نداشته

(6   

وق آنها را

MA5س معمولي 

.را بگيريد )
 را روي
سه نمد

مه ديدن آن

موارد زير ر

وجو (5)ها

(6هاي پلوس

 هر مورد فو
  

تعميرات گيربكس

(5)ضربه گير 

نوار چسب
نشست كا
 تا از صدم

  : پلوس
ستن پلوس م

 در مفصله

 گردگيري ها
  (7)گ 

ت اشكال در ه
. تعمير كنيد

راهنماي ت  

الستيك ض
يك تكه ن

جايگاه ن(
بچسبانيد

  .شود
  
  
  
  
جا زدن  

قبل از بست
  :نمائيد

ـ هيچ لقي
  .باشد

ـ وضعيت
ـ رولبرينگ
در صورت
تعويض يا
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پس از تميز كردن، هزار خاري دوسر پلوس و توپي آن همچنين هزار خاري دنده هاي خورشيدي 
  .نمائيدآغشته  TOTAL 3945ديفرانسيل ر ابا گريس مولتي پرپوز 

  
  :پلوس سمت راست

  
و كنس آن در روي دسته موتور سمت راست پائين را  (7)پس از تميز كردن، بوش بيروني رولبرينگ 

  .آغشته كنيد TOTAL 3945با گريس مولتي پرپوز 
  
  

كاسه نمد سمت چپ و راست ديفرانسيل را 
. جا بزنيد [5]و  [4]توسط ابزار مخصوص 

چسب را از روي نشيمنگاه كاسه نمد پلوس 
سپس پلوس را در ديفرانسيل جا . باز كنيد

  .بزنيد
  
  
  
  

  :پلوس سمت راست
  

در جاي  (C)الستيكي ضربه گير را در شيار 
  .خودش قرار دهيد
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. پلوس را در توپي ديسك چرخ جا بزنيد
 [3]سپس سيبك را توسط ابزار مخصوص 

 daN.m4را به اندازه  [4]جا بزنيد و پيچ 
  .سفت كنيد

  .را باز كنيد [3]ابزار مخصوص 
 
 

را بدين ترتيب سفت  (5) ندهمهره هاي نگهدار
را به  (5) كنيد كه ابتدا يكي از مهره هاي

سفت كرده سپس مهرة  daN.m5/0اندازة 
سفت كنيد و در  daN.m1ديگر را به اندازة 

ديگر سفت  daN.m 5/0پايان مهرة اول را 
كنيد و بدين ترتيب هر دو مهره به اندازة 

daN.m1 سفت شده است.  
بر طبق دستورالعمل مربوطه داخل گيربكس 

  .روغن بريزيد

  
را بــــا گــــريـــس  (1)روي مــهــــرة 

"MOLYKOTE D321R"  گريسكاري
  .كنيد

سفت  daN.m5/24را به اندازه  (1)مهره 
 [2]زار مخصوص كنيد براي اينكار از اب

استفاده كنيد سپس پين آن را توسط سمبة 
  .جا بزنيد [6]
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در پايان چرخ را جا زده و پيچهاي آن را به 
  .سفت كنيد daN.m 5/8اندازة 

  
  
  گردگير پلوس باز كردن )1-7
  .اين دستور العمل بسته به ابزار مخصوص در اختيار براي دو ديفرانسيل قابل استفاده مي باشد 

  
   :مخصوص ابزار 

  :روش اول 
  
  
  

  با نگهدارنده پلوسها ابزار مخصوص [1]
   25103003كد اختصاصي 

  
  
  

نگهدارندة پلوس با  ابزار مخصوص رينگ [2]
تعمير پلوس با جزكيت ابزار  mm 77قطر 

  25103001كداختصاصي 
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ابزار مخصوص رينگ نگهدارندة پلوس با  [3]
جزكيت ابزارتعمير پلوس با  - mm 65قطر 

   25103001كداختصاصي 
  

 
  

  :روش دوم 
  
  

با  سابزار مخصوص جازن گردگير پلو  [4]
   25103002با كد اختصاصي  ساپورت فلزي

  
  
  
  

  :روش سوم 
  روشهاي اول و دوم 

  
  

   ) CLIC( بست پلوس  ابزار مخصوص انبر [5]
  24302001كد اختصاصي با 
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  :گيربكس  زكردن گردگير انتهائيبا
  روشهاي اول و دوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .هايي كه شيار نصب را ندارد  نوار چسب بزنيد و براي پلوس (A)روي سطح 
  .عالمتگذاري نمائيد (B)و روي گردگير نقطة  (C)براي پلوسي كه شيار نصب را ندارد 

  
  :روش اول 

 [3]يا  [2]و  [1]پلوس را داخل ابزار مخصوص 
قرار دهيد ، نسبت به قطر محفظه بدنة ، چين 

را با استفاده از انبر   (1)گردگير دور محفظه بدنه 
  .باز كنيد [5]
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را  (4)و فنجاني  (3)، فنر  (2)اتصاالت داخلي 
  .بيرون بياوريد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

را باز كنيد و روي بدنة شفت آن  (5)خار فنري 
  .عالمتگذاري كنيد
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ماليم چمفر را با يك گوه و ضربات قطعه 
بيرون  )روبرو مطابق شكل (آن روي بدنه 

بياوريد و گريس قديمي داخل گردگير پلوس 
را تا حد امكان خارج كرده وداخل آنرا تميز 

  .كنيد
براي تميز كردن آن از مايع هرگز : تذكر

  .نكنيدشستشو و حالل استفاده 
  
  

  :جازدن 
   :جا بزنيد  به ترتيب زير قطعات را

  جديد ،) گيره ( كليپ 
  گردگير جديد و خار فنري  

و  بدنه چمفر استفاده ازبا  را خار فنري تخت 
يك گوه تخت و با پائين نگهداشتن آن جا 

  .بزنيد
داخل گردگير پلوس را با استفاده از گريس موجود در كيت تعميراتي تا حد ممكن و بيشترين مقدار 

  پركنيد
  .و فنجاني و فنر جديد را جا بزنيد 

    
  

گردگير را دور بدنه در موقعيت آن مربوطه 
  . جمع كنيد تا چين بخورد و جمع شود
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   گردگير با رينگ جمع كننده
را در موقعيت آن قرارداده و آنرا گردگير 

نسبت به عالمت درج شده بر روي آن كه در 
زمان باز كردن نشان گذاري شده است تنظيم 

  .كنيد
را با استفاده از انبردست  (8)) گيره ( كليپ 

 ربكشيد و سپس نوا [6]يا  [5]مخصوص آن 
را برداريد و پلوس را جا  (A)چسب روي 

  .بزنيد
  
  

   گردگير بدون رينگ جمع كننده
گردگير را در موقعيت آن قرارداده و آنرا 
نسبت به عالمت درج شده بر روي آن كه در 

گذاري شده است تنظيم زمان باز كردن نشان 
  .كنيد يا در موقعيت شيار آن قرار دهيد

همراستا و مماس را  (7)يك عدد سيم جوش 
مطابق شكل با محور به صورت افقي 

بصورت موقت زير گردگير قرار داده تا سبب 
ورود هوا به داخل محفظه گردگير شود و 

  . را برداريد  (A)سپس نوار روي قسمت 
دقت نمائيد تا پلوس را متناسب با روش 

 (7)صحيح و نوع آن جا بزنيد و سيم جوش 
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را با انبر  (8)) گيره (را برداشته و كليپ 
  . بكشيد [6]يا  [5]مخصوص 

  
  
  
  
  
  
  
  

جا بزنيد و چين گردگير دور بدنه را طبق روش گفته  [4]پلوس را مطابق شكل داخل ابزار مخصوص 
استفاده كرده  (9)در ابتدا براي جازدن گردگير و جمع كردن آن از پيچ . شده در روش اول باز كنيد 

را ببنديد  و گردگير را جمع كرده و آنرا چين  (10)را فشار داده و به آرامي پيچ  (2)و اتصال داخلي 
  .ول كار را ادامه دهيدبدهيد و طبق مراحل روش ا
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  باز كردن گردگير انتهائي چرخ 

يك نشان روي گردگير در   را ندارند ، (c)هايي كه شيار براي پلوس . گردگير انتهاي چرخ را باز كنيد
  .عالمت گذاري نمائيد (B)قسمت 

  .تميز نمائيد  راپائين بكشيد و تا حد امكان گريس مستعمل و قديمي داخل گردگير  رالبه ها گردگير 
  

  .نكنيدبراي تميز كردن آن از مايع شستشو وحالل استفاده هرگز : تذكر
  

  .يك گردگير جديد را با توجه به موقعيت عالمتگذاري در هنگام باز كردن ، نصب نمائيد
مطابق شكل بصورت را همراستا و مماس با محور به صورت افقي را  (12)يك عدد سيم جوش 
  .ار داده تا سبب ورود هوا به داخل محفظه گردگير شود موقت زير گردگير قر

را برداشته و كليپ  (12)دقت نمائيد تا پلوس را متناسب با روش صحيح جا بزنيد و سيم جوش 
  .بكشيد [6]يا  [5]را با انبر مخصوص  (11)) گيره (
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   :ها  پيچ

(A) قسمت

  :امل

گ

M 

پ ت كردن

در قناسائي
شاگردد كه

ئي بلبــرينگ

da3/2 

daN.m5

MA5س معمولي 

سفت گشتاور

پالك شنت
درج مي گ )
  ه 
  

  ها
ــده انتهــائي

  
aN.mه پنج

پوستة كالچ

تعميرات گيربكس

و گ شخصات

مشخصاتل 
(B)ر قسمت 

ركت سازنده
ماره سريال

چها و مهره
ـچ نگهـدارنـ

daN. 75/1
چ پوسته دند
چ نگهدارندة پ

راهنماي ت  

مش )  8 -1
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مطابق شكل
درميالدي 
شر •
شم •
 

گشتاور پيچ
پيــ )1

.m

پيچ )2
پيچ )3
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ي

ه

M 

از راهنماي

تــه كالچ به

daN 75/13

ـــده عقـب

5/2 

و از سال
پوسته وي

بايد و  ست
كش، باالي

  . نمائيد

5/2 

 پينيــــون

MA5س معمولي 

كننده قبل ا
daN.m2 

ننــده پوست
da2 

N.mروجي

چ المــپ دنـ

daN.mغن

شكل روبرو
از رو (8)

ف گرديده اس
ستيكي هواك
 را سرريز ن

daN.m5غن

رنده دنــده
  

تعميرات گيربكس

چ محكم كن
mرينگ كالچ 

ـچ محكم كن
aN.mربكس 

رة شافت خر

ــچ سوئيــچ
daN.5/2   

روغ بازديد چ

مطابق ش  
(چ بازديد 

حذف جديد ي
درپوش پالس
بكس روغن

روغن چ تخليه

ــچ نگهـــدار
لومتر شمار

راهنماي ت  

پيچ )4
بلبر

پيــ )5
گير

مهر )6
  
پيــ )7

.m

پيچ )8
  

:تذكر      
پيچ 2005

هاي گيربكس
از قسمت د
پوسته گير

 

پيچ )9
 

پيـ  )10
كيلو
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  :MA5گشتاورهاي مجاز بستن پيچ هاي گيربكس  
  

  
  :ها به شرح زير مي باشند گشتاور مجاز پيچ

  daNm 2.5: پيچ سنسور چراغ دنده عقب  (1)
   daNm 3.3:  تخليه روغن پيچ (2)
  daNm 2.2:  ) 5در پوش دنده (گيربكس پيچ هاي در پوش انتهايي  (3)
  daNm 2.3: پوسته پايه گيربكس پيچ هاي  (4)
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 daNm 1: هاي نگهدارندة راهنماي بلبرينگ پيچ (5)

  daNm 1.8: هاي بلبرينگ كليپ پيچ (6)
  .مي باشند daNm 3فرعي كالچ هيدروليك و سيلندر  daNm 5هاي نگهدارندة صخحه داخلي  پيچ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

41  

دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

  
  
  
  
  
  

  :فصل دوم -2
  تعمير اساسي گيربكس

MA5 و متعلقات آن  
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  بازكردن گيربكس )2-1
  

  مورد نياز ابزارهاي  -
  
  
  

  )ابزار عمومي(پولي كش  [1]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بازكن مهره شفتابزار مخصوص  [2]
  ) 25415001جز كيت ابزار تعمير گيربكس با كداختصاصي ( 
  
  
  
  
  
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

43  

دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

  
  

را باز كنيد ، سپس  (1)كالچ  نگهدارنده
گيربكس را روي يك قطعه تخته چوب به 

  .قرار دهيد  cm 18 ارتفاع 
  

  .سپس قطعات زير را به ترتيب باز كنيد 
 (2) دندة پينيون كيلومتر شمار

 (3) سوئيچ المپ دنده عقب

پيچ تخليه روغن و پيچ سر ريز روغن كاسه 
  نمد

 پيچ بازديد از روي:   39مطابق تذكر صفحه 

جديد حذف گرديده  هاي پوسته گيربكس 
  .است 

  
 (3) اهرم توپي دار تعويض دنده

 (4) رابط فلزي

   
   

  
  

  .را باز كنيد (7)اهرم كنترل گيربكس 
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  .را باز كنيد (1)مربوط به دنده پنج ) انتهائي(درپوش فلزي : در اين مرحله
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  .سپس با استفاده از يك سمبه، بين ماهك را از ميل ماهك دنده پنج جدا كنيد
  

  
پنج را با استفاده از درگير  ةشافت دند ةمهر

  .كردن دودنده به روش زير باز كنيد
را به سمت داخل كشيده و سپس آنرا  Aاهرم 

بطرف باال كشيده و ماهك دنده  Bبه حالت 
  .پايين كشيده تا درگير شود Cرا مطابق  پنج

  
  
  
  
  :نوع اول 

در صورتيكه مهره مربوطه از نوع معمولي و 
را شل كنيد و  (2)ابتدا مهره . پر باشد 6

كشوئي دنده پنج را به حالت خالص درآوريد 
را باز كنيد و  (3)و واشر كفي  (2)و مهره 

را  (D)و توپي  (E)سپس كشوئي 
كشوئي و (عالمتگذاري كنيد و اين مجموعه 

كشوئي را با استفاده . را بيرون آوريد) توپي
از يك پارچه بپوشانيد تا ساچمه و فنر و 

  .حفوظ بماندراهنماهاي آن م
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  :نوع دوم 
كه بكس  [2]با استفاده از ابزار مخصوص 

مهره را  ،باز كردن مهرة سرشافت ميباشد 
سپس ماهك دندة پنج را به حالت . شل كنيد

  .خالص درآوريد
  
  
  
  
  
  

و همچنين  (7)و واشر خورشيدي  (6)مهرة 
سپس كشوئي . را باز كنيد (8)واشر كفي 

(G)  و توپيF  را عالمتگذاري كرده، سپس
كشوئي و توپي را به وسيلة پارچه بپوشانيد 

  .تا ساچمه و فنر و راهنماهاي آن گم نشود
  
  
  

را  5سپس مجموعة توپي و كشوئي دندة 
را از روي  (10)جدا كنيد، در انتها ماهك 

  .ميل ماهك جدا كنيد
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همزمان  (1)با استفاده از يك عدد پولي كش 
  .نده پنج را خارج كنيدمغزي كشوئي و د

  
  
  
  
  

و واشر شافت  (11)ابتدا در خار حلقوي 
  .را از روي شافت ورودي جدا كنيد (12)

، بوش فاصله (13)سپس بلبرينگ سوزني 
را از  (15)و واشر فاصله انداز  (14)انداز 

  .روي شافت خروجي بيرون بياوريد
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سپس دندة روي شافت ورودي را با 

  .جدا كنيد [1]استفاده از ابزار 
  
  
  
  
  
  
  

  .است شده  عمالا 2003/1از تاريخ   ) بدون بلبرينگ سوزني ( 5بيرون آوردن دنده 
و و اشر كفي  (17)خار قفل كننده حلقوي . مجموعه دو شاخه دنده پنج را بيرون بكشيد )(16پين 
عالمتگذاري   (20)و  (19)ي و توپي يسپس قبل از جدا كردن ، مابين كشو.را پائين بكشيد  (18)
  .نمائيد

شفت ( و كشويي و رينگ نگهدارنده   (22)و دنده پنج  (21)و دو شاخه  (20)توپي سپس مجموعه 
  .را جدا كنيد) ورودي 

  .باشددن دنده پنج شبيه پروسه بيان شده در قسمت قبل مي زپروسه جا 
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  باز كردن  پوسته گيربكس
  

تثبيت خار را باز كنيد و سپس  (16)پيچهاي 
را مطابق شكل از روي  (17)كنندة بلبرينگ 

  .گيربكس جدا كنيد
  
  
  
  
  
  
  
  

از پيچهاي دوسر در صورتيكه در گيربكس 
رزوه استفاده شده باشد در روي پوسته، 

  . آنها را عالمتگذاري كنيد
را باز كنيد و  (18)پيچهاي مربوط به پوسته 

  .پوسته را جدا كنيد
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  باز كردن شافت ورودي و خروجي و ديفرانسيل

شافت ورودي و  ،از روي خودرو پياده شد و پوسته عقب و مياني جدا شد كسـ پس از اينكه گيرب1
  .شافت خروجي را مطابق روش ذيل باز كنيد

  
  
و  (1)ـ ابتدا شافت هرز گرد دنده عقب 2

و چرخدنده واسطه  (2)روكش پالستيكي 
  .را جدا كنيد (3)هرزگرد 

  
  
  
  
  
  
ـ سپس مطابق شكل با فشار دادن 3

اهرم ماهك دنده عقب به سمت پائين و 
، ماهك دنده عقب (4)خارج كردن پين 

   .آزاد ميگردد
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را  (5)مطابق شكل مقابل ماهك دنده عقب 

  .جدا كنيد
  .را درگير كنيد 2با استفاده از ماهك دنده 

  
  
  
  
  
  

پين مربوط به قسمت  [6]سپس توسط سمبه 
  . كنترل ماهك ها را جدا كنيد

توجه داشته باشيد كه پين از داخل پوسته 
گيربكس خارج شود و آنرا تعويض كرده و با 

 .پين نو جايگزين كنيد

 
 
 

 و الستيك آببندي  (7)اهرم انتخاب دنده 

  .را بيرون بكشيد (8)
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و  (9)با خارج كردن اهرم انتخاب دنده فنر 
كه در داخل  (10)نگهدارنده هاي فنر 

قسمت كنترل ماهك ها قرار دارند آزاد 
  .ميشوند

  
  
  

را از قسمت كنترل ماهك ها  (11)قفل كن 
  .جدا كنيد

  
  
  

مطابق شكل، مجموعه شافت ورودي، 
ماهكها و ميل ماهكها را با شافت خروجي، 

همديگر و بصورت يك مجموعه از روي 
  .پوسته زيرين گيربكس جدا كنيد

  
  
 
 

را باز كنيد و  (12)پيچهاي صفحه جدا كننده 
  .آنرا خارج كنيد
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فنر و ساچمه مربوط به ماهك دندة عقب را 
سپس ديفرانسيل را از پوستة كالچ . جدا كنيد

  .خارج كنيد
  
  
  
  
  
  
  

ل را بر روي يگفته شده ميتوان شافت ورودي، شافت خروجي، ديفرانسباز كردن مطابق عكس روش 
البته در موقع مونتاژ دقت گردد كه قطعات شستشو شده و با باد خشك شده . گيربكس مونتاژ نمود

  .باشد
  
  
  
  
  :باز و بست كامل شفت ورودي) 2-2

  
  

با آد اختصاصي  بلبرينگ كش - [1]

٢۵۴٠۵٠٠١  
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M 

تعميرات
254    

ورد نياز
ي شافت
ش كار به

ربكس را
ي شافت

 

MA5س معمولي 

ي كيت ت
415001صي

خصوص مو
چرخدنده هاي

روش. نمود

و پوستة گير
فت ورودي
.را جدا كنيد

تعميرات گيربكس

ابزارهاي - ]
 كداختصاص

 از ابزار مخ
كل ميتوان چ
 كامالً باز ن

  : ميباشد
ا باز كرده و

شاف سپس 
 ديفرانسيل ر

راهنماي ت  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[3]و [2]

باگيربكس 
  
  
  

با استفاده
مطابق شكل
ورودي را
ترتيب ذيل
گيربكس را
باز كنيد،
خروجي و
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، [1]مطابق شكل و با استفاده از بلبرينگ كش 
  .را جدا كنيد 4مربوط به دنده  (3)بلبرينگ 

  
  

مربوط به دنده  (4)با استفاده از پرس بلبرينگ 
  .يك را از روي شفت ورودي جدا كنيد

  
  نصب مجدد 

از روي توجه داشته باشيد هر گاه بلبرينگ را 
شافت ورودي خارج كرديد، نبايستي از همان 
بلبرينگ مجدداً استفاده گردد، دقت كنيد كه محل 
بلبرينگ شافت در وضعيت مناسب بوده و 
خراشيدگي و بريدگي بر روي شافت مشاهده 

  .نگردد
اگر در زمان باز كردن قطعات را 
عالمتگذاري كرده ايد، در موقع نصب 

  .ر بگيريدمجدد، عالمتها را در نظ
  . از لوازم يدكي سالم و تميز استفاده كنيد

بلبرينگ سالم را جايگزين كرده و با استفاده از 
بلبرينگ را بر روي شافت  [3]و ابزار پرس 

  .ورودي مونتاژ كنيد
  

هاي  س شافت ورودي را برگردانده، دندهسپ
مربوطه را روي شافت قرار دهيد، سپس 
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M 

ر دهيد و با
 بلبرينگ را

شيد شيار
  .شد

 خار فنري
 استفاده از

  .نيد

را در  (1)
فتن صحيح
ود اطمينان

  :جي

MA5س معمولي 

 شافت قرار
و زير پرس،

ه داشته باش
سمت باال باش

و (2)نداز
ر دهيد و با
فت مونتاژ كن

  

ي خار فنري
 از قرار گرف
ر محل خو

شافت خروج

تعميرات گيربكس

سالم را روي
و [3]ابزار  

 نصب توجه
به س (A)نگ 

شر فاصله ان
ي شافت قرار
بر روي شافت

 از انبر قفلي
 جا بزنيد و

د (1)فنري 
  .د

 و بست ش

راهنماي ت  

بلبرينگ سا
استفاده از
  .جا بزنيد
در موقع

روي بلبرين
  
  

سپس واش
برروي (1)

بر [2]ابزار 
  
  
  

  
با استفاده
محل خود
اين خار ف
حاصل كنيد

  
  
  
باز )3- 2
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2   
25415001 

4  

4  
 

M 

25405001ي
1  ختصاصی

خروجي دندة

خروجي دندة
فت خروجي

MA5س معمولي 

   : نياز

  

 اختصاصي
MA با کد اخ

نگ شافت خ
  ن خار

   
نگ شافت خ

شاف حلقوي

تعميرات گيربكس

صوص مورد

با كد گ كش
A5 گيربكس 

جازدن بلبرين
بيرون آوردن
فاصله انداز
جازدن بلبرين
جا زدن خار

راهنماي ت  

ابزار مخص

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بلبرينگ [1]
كيت تعمير

ابزار ج [2]
ابزار بي [3]
واشر ف [4]
ابزار ج [5]
ابزار ج [6]
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  باز كردن 
را از  (1)با استفاده از خار باز كن، خار 

را  (2)روي شافت جدا كنيد، سپس واشر 
  .جدا كنيد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

و پرس هيدروليكي،  [1]با استفاده از ابزار 
  .را خارج كنيد (3)بلبرينگ 
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و همچنين چرخ دندة متحرك  (4)واشر دنده 
  .را جدا كنيد (5)دندة چهار 

مربوط به دندة چهار و  (6)دندة برنجي
مربوط  (8)و دندة برنجي  (7)كشوئي و توپي

  .به دندة سه را از روي شافت خارج كنيد
توجه داشته باشيد كه كشوئي و توپي را از 
همديگر جدا نكنيد، تا از پرتاب شدن ساچمه 

  .ها و فنرها و راهنماها جلوگيري گردد
  
  
  
  
  
  
  
  

و چكش،  [3]با استفاده از ابزار خاردار آر 
  .را از روي شافت جدا كنيد (9)خار فنري 
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  :قطعات ذيل را به ترتيب باز كنيد
  چرخدندة متحرك دنده سه (10)
  خار حلقوي نگهدارندة دندة سه  (11)
  چرخدندة متحرك دندة دو (12)
  دنده برنجي دندة دو  (13)
 كه چرخدندة 2و  1كشوئي و توپي دندة  (14)

گرفته مربوط به دندة عقب نيز بر روي آن قرار 
  .است
  دنده برنجي دندة يك  (15)
  خار حلقوي دندة يك  (16)
  چرخدندة متحرك دندة يك  (17)
  خار حلقوي دندة يك  (18)
  كائوچوئي روغن گير (19)

را  (14)توجه داشته باشيد كه كشوئي و توپي 
نكنيد تا از پرتاب شدن ساچمه ها،  از هم جدا

  .فنرها و راهنماها جلوگيري شود
را با استفاده از جك هيدروليكي  (20)بلبرينگ 

  .خارج كنيد
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  )نصب مجدد(مونتاژ 
توجه داشته باشيد، هر گاه بلبرينگ را از روي شافت خروجي خارج ميكنيد، نبايستي از همان بلبرينگ 

شافت در وضعيت مناسب بوده و براي بستن گيربكس استفاده شود، دقت كنيد كه محل بلبرينگ 
  .خراشيدگي و يا بريدگي بر روي شافت مشاهده نگردد

اگر در زمان باز كردن قطعات را عالمت گذاري كرده ايد در موقع نصب مجدد، حتماً عالئم را در نظر 
  .بگيريد

  .را بر روي پرس جا بزنيد (20)بلبرينگ نو  [4]و  [5]با استفاده از ابزار 
  

  
  
  
  
  
  
  

استفاده از انبر قفلي، خار فنري را در محل خود نصب نمائيد و از صحت مونتاژ آن اطمينان پيدا با 
  .كنيد
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  .مطابق شكل قطعات را به ترتيب جا بزنيد
  .قرار دهيد 7و 14و كشوئي  Bدر روي انگشتي رينگ  (A)دقت كنيد كه زبانه مربوط به دنده برنجي 

  چرخدندة محرك دندة يك  (17)
  خار فنري  (16)
  دنده يك / دنده برنجي  (15)
  توپي و كشوئي دندة يك و دو  (14)
  دنده برنجي دنده دو  (13)
  چرخدندة محرك دندة دو  (12)
  خار فنري  (11)
  چرخدندة محرك دندة سه (10)

  خار فنري (9)
  دنده برنجي دنده سه  (8)
  توپي و كشوئي دندة سه و چهار  (7)
  دنده برنجي دندة چهار (6)
  چرخدندة محرك دندة چهار  (5)
  واشر (4) 
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ر
د

ر
ال
س
ر

ي
،

د

M 

گير در زير
نيرو وارد ن

 شافت قرار
به سمت باال

و با پرس 2]
مربوطه قرار

 را بر روي
خار باز كن،

  .رار دهيد

ر محل خود

MA5س معمولي 

ئي روغن گ
تن 2بيش از

 را بر روي
آن به (E)ر 

[2ه از ابزار

 در محل م

    

خار فنري
ستفاده از خ
شيار خار قر

، خار را در]

تعميرات گيربكس

 كه كائوچو
د، همچنين ب

نو (3)ينگ 
ورتيكه شيار
س با استفاده
 بلبرينگ را

   
  

و خ (2)شر 
ر دهيد، با اس
را در محل ش

[6 از ابزار 

   

راهنماي ت  

دقت كنيد
پرس نباشد

  .نكنيد
يكعدد بلبري
دهيد، بصو

سپس. باشد
هيدروليك

  .دهيد
  
  
  

  
  
سپس واش
شافت قرار
خار فنري ر

  
  
  
  

با استفاده
قرار دهيد،
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در هر بازوبست قطعاتي كه دقت كنيد كه 
از قطعات لوازم يدكي بايستي تعويض شوند 

  . باشندانتخاب شده نو 
  
  
   :باز و بست توپي كشوئي )2-4
  

  ابزار مخصوص مورد نياز 
 :شامل     MA5 – 25415001كيت تعمير گيربكس 

   ابزار جان زن فنر و شاچمة دنده برنجي [1] 
  ابزار جان زن كاسه نمد سمت چپ ديفرانسيل [2]

  
  
  

  مشخصات دنده برنجي 
  كشوئي 1-
  توپي  2-
  ساچمه  3-
  فنر  4-
  )خار موشكي(راهنماي كشوئي  5-
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  5، 4 ، 3 توپي و كشوئي دندة  
  كشوئي   (12)
  توپي (13)
  ساچمه  (14)
  فنر  (15)
  خار موشكي  (16)

  
  

 در صورتيكه بخواهيد از توپي و كشوئي 
. دوباره استفاده كنيد) مجموع سنكرونيزه(

موقعيت توپي و كشوئي را نسبت بهم 
  .عالمتگذاري كنيد

توپي و كشوئي را در داخل ظرف از همديگر 
جدا كنيد تا قطعات آن به آساني در دسترس 

  .باشد
  

  : 2و  1مجموعه توپي و كشوئي 
به  2و  1در موقع مونتاژ توپي و كشوئي 

روي توپي توجه گردد كه در جهت  Aشيار 
در هنگام . روي كشوئي قرار گيرد Bشيار 

مونتاژ به عالمتي كه هنگام باز كردن گذاشته 
در كشوئي  (c)ايد و موقعيت نصب شيار 

(D) در توپي توجه كنيد.  
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را قرار داده و آنرا نگهداريد،  (5)خار موشكي 

  .سپس فنر را جا بزنيد
را روي فنر قرار داده و توسط  (3)ساچمه 

پيچ گوشتي روي ساچمه فشار وارد آوريد تا 
  .قرار گيرد (1)و كشوئي  (4)بين فنر 

  
  
  

،  (2)و  (1)براي نصب توپي و كشوئي، دنده 
توپي، بايد هم جهت با سمتي كه  (E)شيار 

روي كشوئي  (F)رفتن ماهك محل قرار گ
  .است، قرار گيرد

اگر در هنگام باز كردن عالمتگذاري كرده ايد، 
  .حتماً به عالمت آن توجه كنيد

  
  
  

و موقعيت  (7)روي توپي  (G)موقعيت شيار 
را توسط ابزار جا زدن  (1)سوراخ شماره 

  .دنده برنجي، جا بزنيد
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   .فنر و ساچمه را روي توپي قرار دهيد
  
  
  
  
  
  
  

،  10با استفاده از يك پيچ گوشتي چهار سو 
. فنر و ساچمه را به سمت پايين فشار دهيد

  .را جا بزنيد (9)سپس خار موشكي 
  
  
  
  

را در داخل سوراخ قرار  (8)اچمه ـس ســسپ
وپي را در داخل ابزار ـس تــد و سپـــدهي

  .مخصوص بچرخانيد
زار ــده روي ابــك شـاي حــاره هــاز شم
  .روي كنيدــوص پيــمخص
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را از سمت صاف دنده، روي پايه  (6)كشوئي 

توپي و كشوئي را هنگام باز كردن . قرار دهيد
  .عالمتگذاري كنيد

  
  
  
  

 را روي كشوئي قرار داده و از ابزار  [1]ابزار 

  .استفاده كنيد [2]
  
  
  

  :5 و  4و  3جا زدن دنده برنجي 
 (H)، شيار 4و  3دنده برنجي  براي نصب

ماهك روي  (I)توپي، در سمت مخالف محل 
  .كشوئي باشد

  
  
  

براي نصب كشوئي و توپي، دنده پنج، هيچ 
  .جهتي پيش بيني نشده است و فرقي ندارد
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به  2و  1در موقع مونتاژ توپي و كشوئي 
روي توپي توجه گردد كه در جهت  Iشيار 
در هنگام . روي كشوئي قرار گيرد Hشيار 

مونتاژ به عالمتي كه هنگام باز كردن گذاشته 
 (J)در كشوئي  (K)ايد و موقعيت نصب شيار 

  .در توپي توجه كنيد
  
  
  
  
  

را قرار داده و آنرا  (16)خار موشكي 
  .نگهداريد، سپس فنر را جا بزنيد

را روي فنر قرار داده و توسط  (14)ساچمه 
پيچ گوشتي روي ساچمه فشار وارد آوريد تا 

  .قرار گيرد (12)و كشوئي  (15)بين فنر 
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  :ماهكمجموعه ماهك و ميل باز و بست  ) 2-5

  
   2و  1ماهك دنده  (1)
  4و  3ماهك دنده  (2)
  5ماهك دنده  (3)
  ماهك دنده عقب  (4)
  نگهدارنده ماهك دنده عقب (5)
  4و  3شافت ماهك دنده  (6)
  شافت ماهك دنده عقب و دنده پنج (7)
  فنر قفل كن دنده عقب (8)
  حلقه نگهدارنده فنر قفل كن دنده عقب  (9)
(A)  قطعه نگهدارنده و كنترل ماهك دنده
  پنج
(B)  پين محرك ماهك دنده عقب  
(C)  تيرك كنترل نگهدارنده دنده عقب و

  ماهك دنده پنج
  
  

  :و رابط دنده عقب 2و  1باز كردن ماهك دنده 

بدليل اينكه شافت دنده عقب و اهرم نگهدارنده با هم سوراخ ميشوند، مجموعه اش با هم نگهداري    
  .مي گردد

  .فنر قفل كن دنده عقب، حلقه نگهدارنده فنر و پين چاك دار را جدا كنيد
  .شافت را از روي نگهدارنده كنترل ماهك دنده عقب جدا كنيد

  :و دنده عقب 2 ، 1بستن ماهك 
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و نگهدارنده  (E)و  (D)به موقعيت قطعه كنترلي . را نصب كنيد 2و  1شافت نگهدارنده كنترل و ماهك 
  .توجه داشته باشيد (1)دنده 

  .عقب و فنر قفل كننده دنده عقب را جا بزنيدپين چاك دار و خار حلقوي نگهدارنده فنر قفل كننده دنده 
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  :باز و بست ديفرانسيل  ) 2-6
  ابزار مخصوص مورد نياز 

    MA5 – 25415001كيت تعمير گيربكس  [2]و  [1]
   25405001با كد اختصاصي بلبرينگ كش   [3]

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
  
  مشخصات ديفرانسيل 

  
  دندهدو نوع با توجه به نوع ديفرانسيل 

وجود  77mmو  68mm هايكرانويل به قطر
  .كه پينيون آنها نيز متفاوت است ، دارد

 آن در قسمت عقب 68mmكرانويل در روي 
(a) داراي برآمدگي ميباشد.  
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  : ديفرانسيل  باز و بست 

 68mmكرانويل 

  خار حلقوي) 1
  ميل هرز گرد) 2
  دنده هرزگرد) 3
  دنده سرپلوس) 4
  محفظه كائوچوئي) 5
  
  

كيلومتر شمار را توسط پيچ گوشتي و  ةدند
  .به آرامي جدا كنيد

  
  
  
  
  

 [1]و ابزار  [3]با استفاده از بلبرينگ كش 
  .را جدا كنيد (13)بلبرينگ 
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  مونتاژ مجدد

 B، بلبرينگ [2]با استفاده از ابزار مخصوص 
  .را بر روي ديفرانسيل نصب كنيد

  
  
  
  
  
  
  

 68mmكرانويل  

  .را جا بزنيددنده كيلومتر 
را بصورتي جا بزنيد  (5)پوسته كائوچوئي 

سمت دنده . (به سمت باال باشد Aكه لبه 
  )كيلومتر

  

  
  
  

و چرخدنده  (4)دوچرخدنده سرپلوس 
  .را جا بزنيد (3)هرزگرد 
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پس از قرار دادن چرخدنده هاي هرزگرد و 

وس آنها را چرخانيده تا در هنگام  دنده سرپل
محل خود قرار گيرند، سپس ميل در چرخش 

  .را جا بزنيد (7)محور هرزگرد 
  
  

را روي پوسته  (6)در انتها خار حلقوي فنري 
  .ديفرانسيل جا بزنيد
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   :باز و بست متعلقات پوسته گيربكس ) 2-7
  ابزار مخصوص مورد نياز

  ابزار جا زدن كنس بلبرينگ ديفرانسيل [1]
 – MA5جزء كيت تعمير گيربكس 

25415001  :   
  
  
  
  
  
  

را  (1)كنس بلبرينگ سمت چپ ديفرانسيل 
از محل شكاف روي پوسته و با استفاده از 

  .يك سمبه خارج نمائيد
  
  
  
  
  

كنس بلبرينگ نو را  [1]با استفاده از ابزار 
  .در سمت چپ ديفرانسيل جا بزنيد
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  :متعلقاتباز و بست پوستة كالچ و  ) 2-8

  :ابزار مورد نياز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    25415001 با كداختصاصي MA5كيت تعمير گيربكس 

  :شامل
  جا زدن كنس بلبرينگ مخصوص ابزار  [1]
  بيرون آوردن پين دو شاخة كالچمخصوص ابزار  [2]
ابزاربا كد (ابزار مخصوص باز و بست صفحة مياني  [3]

  ) 25502001اختصاصي 
  )ابزار عمومي ( پرچانبر ميخ  [4]
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  باز كردن پوسته كالچ 

. را بيرون آوريد (1)پين هاي هم مركز كننده 
  .پوسته كالچ را برگردانيد

  
  
  
  
  
  
  

از بلبرينگ مجدداً؛ مي خواهيد توجه كنيد، اگر 
  . استفاده مي كنيد، از همان كنس استفاده كنيد

را  (2)كنس بلبرينگ سمت راست ديفرانسيل 
  .با كمك گرفتن از شيار پوسته بيرون آوريد
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   :دندهباز كردن اهرم تعويض  ) 2-9

را جا  (C1)، قطعه [2]با استفاده از ابزار 
پين دو  (C2)بزنيد، سپس با استفاده از پين 

  .شاخه كالچ را بيرون آوريد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و شافت انتخاب  (3)اهرم انتخاب دنده 

را  (5)را خارج كرده و كاسه نمد  (4)
  .خارج كنيد
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پيچ نگهدارنده قيفي يا راهنماي بلبرينگ كالچ 
  .را باز كنيد، و قيفي را از محل خارج كنيد (6)

 
 
 
 
 
 
 

، (C2)و پين  (C1)با استفاده از ابزار 
پين دو شاخه كالچ را حركت دهيد، 

  .سپس ابزار را باز كنيد
  
  
  
  
  
  

را جايگزين كنيد، وبا استفاده  (C4)پين 
پين دو شاخه كالچ را جدا  (C1)از ابزار 

  .كنيد
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  اهرم كالچ 7-
  بوش باالئي  8-
  دو شاخة كالچ 9-

  بوش پائين  10-
  
  

  

  

  

باز كردن صفحه مياني به همراه دنده 

  :پنج و مكانيزم دنده عقب

. را خارج كنيد (11)با استفاده از دريل، پرچ 
نگهدارنده دنده پنج و مكانيزم قفل دنده عقب 

  .را جدا كنيد (12)
  
  
  
راه ـي همـانـه ميــردن صفحـاز كــب

اي شافت ــبا بلبرينگ توپي راهنم

  :چرخدنده درگير
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و
 

و  (9)چ

M 

به ( چوب
. رار دهيد
با استفاده

چوب قرار
را با  14)

  :كالچ

اهرم كالچ و
.ظ نگهداريد

 قيفي
 داخل
س از
ضمن
 كامال
 قيفي
اندازة

ه نمد
 قيفي

 
 شاخة كالچ

  .جا بزنيد
  .د

MA5س معمولي 

 يك قطعه
قر) سانتيمتر

را ب (13)ي 
  .د

ي قطعه چ
(4 خارجي

 . خارج كنيد

ت پوستة كال

مياني را از ا
ميرات محفوظ

مربوط به
الچ كه در
پس.  ميگيرد

ض كنيد، در ض
سته بايستي
ستن پيچهاي
، آنها را به ا

 
كه لبة كاسه

يتواند از
.  جدا گردد

، اهرم دو 
 محل خود ج
را نصب كنيد

تعميرات گيربكس

ني را روي
س 250×50

ينگ، سوزني
خارج كنيد ]

اني را روي
س بلبرينگ

خ [3] ابزار 

صب قطعات

چ و پوستة م
در موقع تعم
سه پيچ م
بلبرينگ كال
ربكس قرار

حتما تعويض
 داخل پوس

پس از بس. 
لبرينگ كالچ،
 .محكم كنيد

شته باشيد ك
رودي نميت
برينگ كالچ

(10)ستيكي 

را در (8)ي 
ر (7)م كالچ 

راهنماي ت  

پوسته ميان
×95ابعاد 

سپس بلبري
[3از ابزار 

پوسته ميا
سپس ،دهيد

استفاده از
  
  
  

نص ) 2-10

پوستة كالچ
شافت آن د
همچنين، س
راهنماي ب
پوستة گير
باز كردن ح
رزوه هاي
.تميز باشد
راهنماي بلب

daN.m1 م
توجه داشت
شافت ور
راهنماي بلب
بوش پالس
بوش باالئي
سپس اهرم
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ر
و

ز

ط

M 

خة كالچ قرار
و [C2]و  ]

خة كالچ، از

قابل انبساط

MA5س معمولي 

رم دو شاخة
[C1] ابزار

 .ا جا بزنيد

پين دو شاخ
  .نيد

    

  

ولك برنجي ق

تعميرات گيربكس

را روي اهر
 استفاده از
 پين جديد را

ل جا زدن پ
استفاده كني ]

  
  

:لك برنجي

 از ابزار، پو
  .د

راهنماي ت  

  
  

ر [2]ابزار 
با دهيد و

[C3]يك ،
  
  
  
  
  
  

براي كامل
[C2]ابزار 

     
    

  
  

جا زدن پو

با استفاده
را جا بزنيد
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ي

M 

بيروني  نمد

 انتخاب
انتخاب

 دنده قرار
و به همراه
روع به جا

 [C2]كمكي

MA5س معمولي 

  : دنده

 هاي كاسه

ا 5) و شافت
سپس اهرم ا

 

هرم انتخاب
و [C1]بزار

شر [C3]و

ن از ابزار ك

تعميرات گيربكس

رم تعويض

ين شيار لبه
  .شانيد

(5سه نمد نو 

ا جا بزنيد، س
 .ا جا بزنيد

را روي اه 
استفاده از اب

و [C2]كي 
  .يكنيم

فتن كامل پين
  .ي كنيم

راهنماي ت  

جا زدن اهر

با گريس بي
را بپوش (5)

يكعدد كاس
ر (4)دنده 
ر (3)دندة 

  
  
 
  

(2)ابزار 

دهيد و با ا
قطعات كمك
زدن پين مي

  
  
  
  
  

براي جا رف
استفاده مي
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ي

ا
،

M 

نسيل را با
و يك پرس

پوستة مياني

را (12)قب
نبر پرچ كن،

MA5س معمولي 

راست ديفران
و [1]صوص

ا در روي پ

و دنده عق 
ستفاده از ان

  

تعميرات گيربكس

  :الچ
ينگ سمت ر
 ابزار مخص

  . جا بزنيد

ر (1)راهنما 
  .جا بزنيد

5فل دنده 

، سپس با اس
.ا بزنيدجرا 

راهنماي ت  

پوستة كال

كنس بلبرين
استفاده از
هيدروليك

  
  

  
  
  

پين هاي ر
گيربكس ج

  
  
  
  

مكانيزم قف
نصب كنيد

ر (11)پرچ 
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M 

وبي قرار
، [3]وص

را  (14)ي

MA5س معمولي 

  

ي قطعة چو
ابزار مخصو
رينگ خارجي

  . بزنيد

تعميرات گيربكس

:ستة مياني

اني را روي
استفاده از ا

و ر (13)ي 
تة مياني جا

راهنماي ت  

مونتاژ پوس

پوستة ميا
دهيد و با ا
رينگ داخلي
روي پوست
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  :جا زدن شفتهاي ورودي و خروجي ديفرانسيل ) 2-11

  

  :اقدامات اوليه

   .پوستة كالچ را نصب كنيد
  

  :جا زدن قطعات

كالچ و شيار پيچي را با  شيارهاي پوستة
كمپرسور ( استفاده از فشار هواي فشرده 

   .تميز كنيد) باد 
دنده و انگشتي قفل كننده  (1)ديفرانسيل 

  .را جا بزنيد (3)ماهك دنده عقب 
و پوستة كالچ   (4)سطح تماس پوستة مياني

  .، بپوشانيدE12را با چسب 
در پوستة  Aماهك انتخاب دنده را در دهانة 

  .مياني قرار دهيد
  .پوستة مياني را جا بزنيد

پوستة مياني را حتماً با استفاده از  :يادآوري
عدد پيچ محكم كنيد و آنها را به ميزان  11

daN.m5 محكم كنيد.  
  

در زمان باز نمودن قطعاتي مانند كنس بلبرينگ و شفت ماهك، پيچ ها را از مواد چسبنده  :يادآوري
  .پاك كنيد
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ماهك ها را در كشوئي سنكرونها قرار دهيد 
و شافت خروجي  با شافت ورودي جفت 

  . كنيد و مجموعه را داخل پوسته جا بزنيد
  
  
  
  
  
  
  
  

 را در كليد قفل دنده  (5)انگشتي درگيري 

  .وارد كنيد (6)
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  :اولين مرحلة جا زدن

قطعات را بوسيلة انگشتي درگير به طور 
و  (C)و قاب  (B)همزمان در شافت ماهك 
  .را جا بزنيد (D)ماهك شافت انتخاب دنده 

  
  :دومين مرحله

قطعات را بوسيلة انگشتي درگير بطور 
جا  (E)همزمان بر روي شافت ماهك 

  .بزنيد
  
  
  
  
  

را در دو طرف  (8)واشرهاي نگهدارندة 
قرار دهيد و آنها را در محل نشان  (7)فنر 

  .داده شده، جا بزنيد
را همراه با يك  (10)شافت درگيري 

كه داخل آن را با گريس  (9)گردگير نو 
  .آغشته نموده ايد، جا بزنيد
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انگشتي درگير و شافت بر روي : توجه

پين . هم توسط يك پين نصب مي شوند
را در محل خود بر روي  (11)شيار دار 

  .گشتي درگير و شافت، جا بزنيدان
  
  
  
  
  
  

را با يوغ ماهك  (12)ماهك دنده عقب 
  .مربوطه، درگير كنيد

  
  
  
  
  
  
  

را فشار  (12)به آهستگي ماهك دنده عقب 
را در محل مربوطه جا  (13)دهيد و پين 

  . بزنيد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

91  

دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

و شافت دنده عقب  (14)واسطه دنده عقب 
را جا  (16)و فاصله انداز پالستيكي  (15)
  .بزنيد
 (F)شافت را در قسمت پله اي  :توجه

  .بچرخانيد تا در داخل پوسته، جا بيفتد
قفل كنندة دنده عقب را جا بزنيد و : توجه

و فنر  (17)كنترل كنيد كه خار حلقوي 
بر روي ميل ماهك  (18)برگردان دنده عقب 

  .قرار داشته باشند 2و  1دنده 
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25415001

  

  

  
  

  

M 

 

1 ختصاصي

   .بزنيد
ردان دنده

، مطمئن 2

 E15سب

و اهرم  )

ت كنيد كه

MA5س معمولي 

 : گيربكس

MA با كد اخ

عقب را جا ب
 و فنر برگر

2و  1هك

ته را با چس

(1ت درگير

 بزنيد و دقت

تعميرات گيربكس

ستن پوسته

  صوص 

A5 گيربكس 

 كننده دنده ع
خار حلقوي

 شافت ماه

س دو پوسته
 

سه نمد شفت
  .بزنيد

بكس را جا

راهنماي ت  

بس ) 12- 2

ابزار مخص 

  

كيت تعمير
  

  

  جا زدن 

قفل: توجه
از نصب خ
عقب روي

  .شويد
محل تماس
 .بپوشانيد

  
كاس :توجه

را جا ب (2)
پوستة گير
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پيچ هاي دو سر رزوه با عالمتهاي 
پيچ ها را به . مشخص شده، هماهنگ باشند

  .دكانيوتن متر محكم كنيد 75/1مقدار 
  . شيارهاي پوسته را با فشار باد، تميز كنيد

را  (3)نيم حلقه هاي قفل كننده بلبرينگ ها 
آنها به سمت باال ) قوس(طوري كه برآمدگي 

  .باشد، جا بزنيد
را ببنديد و با ميزان  (4)پيچ هاي 

daN.m75/1 محكم كنيد.  
دسته دنده را حركت دهيد تا از مونتاژ صحيح 

  .قطعات، مطمئن شويد
  
  

  : MA5گيربكس 

را بر روي ميز كار  (A)انتهاي شافت ورودي 
  .قرار دهيد و آنرا فشار دهيد

  
  

    

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


  

94  

دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

را با استفاده از  (5)چرخدندة محرك دنده 
  .و پرس جا بزنيد [2]ابزار مخصوص 

  
  
  
  

را بر روي چرخدنده قرار  (6)واشر فنري 
را در انتهاي شافت  (7)دهيد و خار فنري نو 

  .قرار دهيد
  
  
  
  
  

را با كمك ابزار مخصوص  (7)خار فنري 
  .بر روي شيار انتهاي شافت، جا بزنيد [2]
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و بوش فاصله انداز  (8)واشر فاصله انداز 
و دنده متحرك  (10)و بلبرينگ سوزني  (9)

و همچنين كشوئي يكطرفه دنده  (11)پنج 
  .را جا بزنيد (12)پنج 

  
  

را بر روي دندة  Bدنده برنجي  :توجه
  .متحرك پنج قرار دهيد

  .را نصب كنيد (14)و  (13)ماهك و كشوئي 
بجاي مهرة انتهاي شافت، ميتوان از  :توجه

و يك واشر قفل كن  (17)يك مهرة چاكدار 
  .استفاده نمود (16)ستاره اي 
در صورتيكه از  (15)واشر سه پري  همچنين

باشد را مي توان  (D)نوع بدون چاك يا شيار 
را  (15)عوض كرد در غير اينصورت واشر 

  .عوض نكنيد
را زير  (E)واشر قفل كن ستاره اي  :توجه

و بر روي واشر قفل كنندة  (F)مهرة شياردار 
مهرة چاكدار . قرار دهيد (D)خار موشكي 

را به نحوي كه قسمت پخ يا صاف آن  (17)
بر روي واشر قفل كن ستاره اي قرار دارد، 

  .نصب كنيد
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شافت خروجي را بوسيلة درگيري دو 

  دنده، جمع كنيد
:A در جهت نشان داده شده فشار دهيد.  
:B دنده عقب را درگير كنيد.  
:C  دنده پنج را بوسيلة فشار ماهك دنده

  .پنج درگير كنيد
  
  

را با استفاده از ابزار  (17)مهرة چاكدار 
، daN.m75/13به ميزان  [3]مخصوص 

  .كنيدمحكم 
براي اينكه بتوانيد فشار ستاره اي را 
درون چاكهاي مهره خم كنيد، در صورت 

اهرم دسته . نياز، مهره را كمي سفت كنيد
  .دنده را در حالت خاص قرار دهيد

  
را با استفاده از  (17)مهرة چاكدار 

واشر قفل كن  (F)برگردان لبه هاي 
بر روي چاكهاي مهرة  (E)ستاره اي 

  .قفل كنيد (17)چاكدار 
در  (17)در اين حالت، مهرة چاكدار 

خالف جهت محكم شدن، حركت نخواهد 
  .كرد
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  .اعمال شده  است 2003/1از تاريخ )  بدون بلبرينگ سوزني (  5جازدن دنده 
  )شفت ورودي ( كشويي و رينگ نگهدارنده 

  (22)دنده پنج 
  (21)دو شاخه 

  (26)مجموعه توپي 
  (26)و  (25)كشوي و توپي 

  (24)واشر كفي 
  .را جا بزنيد (16)و پين  (23)خار قفل كننده حلقوي 
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ماهك دنده پنج را با استفاده از يك پين 
  .فلزي نو مطابق شكل روبرو محكم كنيد

 
 
  
  
  
  
  

يك واشر نو استاندارد، بر روي پوستة 
  .گيربكس قرار دهيد

 
را به  (19)محل قرار گرفتن واشر  :توجه

  .روغن آغشته كنيد
بر  (19)را با واشر  (20)در پوش دنده پنج 

روي پوسته، نصب كنيد و پيچ ها را به 
  .محكم كنيد daN.m3/2ميزان 

  

  :اقدامات تكميلي

كنيد كه قطعات سالم و تميز  دقت :توجه مهم
در  باشند و عاري از روغن باشند سپس

  .انتها گيربكس را نصب كنيد
  
پوسته تجهيزات جانبي بستن  ) 13- 2

   :گيربكس 
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2541500 

M 

1 ختصاصي

 بر روي
فاع چوب

ئيچ چراغ

 بر روي

غشته كنيد

  نيد

MA5س معمولي 

MA با كداخ

شكل روبرو
ارتف( دهيد

و سوئ (1) 
  .ب كنيد

را (4)يرة
  . كنيد

به گريس آغ
  . بزنيد

را نصب كن )

تعميرات گيربكس

  صوص 

A5 گيربكس 

  :بكس

را مطابق ش
 چوب قرار

C18.(  
ومتر شمار

را نصب (2)

   :ل 

، گير(3)بط 
بكس نصب

را ب (5) دار 
 مربوطه جا

  : م 

(6) ض دنده

راهنماي ت  

ابزار مخص

كيت تعمير
  
 
  
  
  
  

نصب گيرب

گيربكس ر
يك قطعه

Cmتقريبا 

پينيون كيلو
(دنده عقب 

  
  

مرحلة اول

صفحة راب
پوستة گير
اهرم توپي
و در محل

  
مرحله دوم

اهرم تعويض
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آغشته  G10را با گريس  (A)هزار خاري 

كنيد و همچنين راهنماي قيفي دو شاخه 
  . كالچ را نيز گريسكاري كنيد

 
 

وجود گريس زيادي برروي هزار  :توجه
خاري شفت ورودي گيربكس ، براي 

  . عملكرد كالچ مضر مي باشد
  
  

  : را جا بزنيد (1)قفل كننده كالچ 
  .فاصله لبه كاسه نمد را با گريس پر كنيد

  
  
  
  
  

 [1],[2]با استفاده از ابزارهاي جازن 
كاسه نمدهاي طرفين ديفرانسيل را جا 

  بزنيد
  
  

 – MA5سيستم ماهك داخلي جديد گيربكس هاي 

  ) ( Billage amont  بيالژمونت
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دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

  به بعد  )  ( DAM NO : 11123از 
  

دنـده   تعـويض  بهينه معروف است مكانيزم)  ( Billage amontاين سيستم كه به سيستم بيالژامونت 
  :ها و ماهك ها مي باشد كه شرح تغييرات آن به شرح زير است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي قبلي  نسبت به گيربكس قطعات تغيير يافته 
 مجموعه ماهك تعويض دنده .1

 گردگير ماهك تعويض دنده .2

 اهرم انتخاب دندهفنر  .3

 ماهك تعويض دنده .4

 پين فنري خروسك تعويض دنده .5

 سيستم قفل كن داخلي .6

 ) كالچ داخليپوسته ( ميانيپوسته  .7

 پيچ بيالژمونت .8

  
  
  
  

4 

1

2

3

5

6
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دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

 گيربكس اصلي پوسته -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قطعات جديد بيالژمونت
 )پوسته كالچ ( بوش ساچمه بااليي پوسته مياني .9

 )پوسته كالچ ( بوش ساچمه پاييني پوسته مياني .10

  

  
  
  
  
  
  
 

  
 

 محل نصب پيچ بيالژمونت

11

 پيچ بيالژمونت

9

10
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دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

5 

  پين اشپيل فنري خروسك تعويض دنده - 5
 

در زمـان نصـب پـين اشـپيل     ضروري است تا 
دنده هـا در گيـر و سـاچمه     (5)فنري خروسك 

پيچ بيالژمونت در يكي از سه حالـت خروسـك   
   .. قرار گرفته باشد

بـا  قطعـه پـين اشـپيل فنـري      مونتـاژ  جازدن و 
ــادي   ــتفاده از بكــس ب ــاتيكي ( اس  )بكــس پنوم

  .مي باشد ممنوع
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  ها و وضعيت گيربكس ه  درگيري دند
A-  5-3-1دنده هاي 

B- خالص  دنده 

C-  4-2هاي  دنده- R ) عقب( 

A BC 

5
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دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

 
 
 
 )پيچ بيالژمونت ( اي  پيچ فنر ساچمه - 8

  
  .اين پيچ وظيفه آب بندي را نيز داردرزوه 

در گــردش دور  17 بــا پــيچ بيالژمونــت بايــد
  .بدنه پوسته اصلي گيربكس بسته شود 

گشــتاور بســتن ايــن پــيچ روي بدنــه پوســته 
  .مي باشد daN.m 5.4اصلي گيربكس آن 

   8 
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دار معمولي و صندوق 206 پژو  MA5راهنماي تعميرات گيربكس معمولي   

  
  
  

  ابزار مخصوص
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

12541500125415005C-0317-MAZMA5 آيف خالي ابزار مخصوص تعمير گيربكس

MA5 مجموعه ابزار مخصوص تعمير گيربكس

22541500125412003C-0317-Bسنبه جهت جازدن بلبرینگ شفت گيربكس

32541500125412004C-0317-Dسنبه جهت جازدن بلبرینگ شفت گيربكس

42541500125412006C-0317-Eسنبه جهت جازدن بلبرینگ شفت گيربكس

EE

52541500125412006C-0317-Fسنبه جهت جازدن بلبرینگ شفت گيربكس

62541500125407001C 0317 JZپرس زیر 62541500125407001C-0317-JZزیر پرسي

72541500125415005C-0317-Pجازن خار فنري شفت خروجي گيربكس

82541500125415005C-0317-Tجازن آاسه نمد پلوس راست

92541500125415005C-0317-Uجازن آاسه نمد پلوس چپ

102541500125412033C-0317-Zرابط ابزاردراورنده وجازن مهره شفت خروجي گيربكس

112 41 0012 41 00C 031 Qل ان ف لق ش 112541500125415005C-0317-Qشيم لقي دیفرانسيل
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

MA5 مجموعه ابزار مخصوص تعمير گيربكس

122541500125412007C-0317-Rابزار جازن خار فنري شفت گيربكس

132541500125415005C-0317-AAMA5 جازن ساچمه فنر آشویي گيربكس

گ 142541500125412032C-0317-ADMA5 جازن پيچ دوشاخه آالچ گيربكس

152541500125415005C-0317-AJواسطه جهت جازدن بلبرینگ

162541500125415005C-0317-AKجازن بلبرینگ

172541500125415005C-0317-AQجازن آاسه نمد اهرم تعویض دنده

182541500125415005C-0317-AS-AS1-
AS2ابزار درآورنده رینگ گيربكس

192441700224417002G-0172-Zانبرمخصوص بازآردن بست

202550100625501006C.0216-G2ابزار آزادسازي اهرم بندي آالچ
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

MA5 مجموعه ابزار مخصوص تعمير گيربكس

212620100126201001C موتور0009 ابزارنگهدارنده 212620100126201001C.0009ابزارنگهدارنده موتور

شفت مصنوعي آالچ2225502001255020017.0213

232510100425101004C.918-Zنگهدارنده فنرلول

2425102016251020168.0606-A1Yبدنه قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلو

2525102017251020178.0606-A2دسته قيچي نگهدارنده بازوبست توپي چرخ

262510100325101003C.0622ابزارجداآننده سيبك ازطبق

2725103003251030038.0403-Rابزارنگهدارنده پلوسها

282510300125103001C.0410-ZY آيت تعمير پلوسها-ابزار مخصوص رینگ
mm 77 قطر با پلوس mmنگهدارندة 77 ر وس ب  ة پ ار ه
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

MA5 مجموعه ابزار مخصوص تعمير گيربكس

292510300125103001C.0410-ZYآيت تعمير پلوسها-ابزار مخصوص رینگ
mm 65 قطر با پلوس mmنگهدارندة 65  نگهدارندة پلوس با قطر

302510300225103002C.0410-Mنگهدارنده پلوسها

3124302001243020016.0409CLIC انبرمخصوص بست پلوس

322540500125405001FACOM U53 K2+T2ابزاردراورنده دنده جات گيربكس
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