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  (SHIFT-LOCK)از قفل خارج نمودن عملكرد قفل ليور دسته دنده 
   اصول عملكرد-1

  .  كند ، قفل مي P، يك سيستم ايمني است بطوريكه ليور دسته دنده را در حالت  قفل ليور دسته دنده
  .  تا زمانيكه راننده پدال ترمز را فشار دهد

  :  آزاد كردن ليور دسته دنده از حالت پارك-2
  Pليور دسته دنده در حالت 

  سوئيچ باز باشد
  .  پدال ترمز را فشرده و ليور دسته دنده را جابجا نمايد

  . شود  داليلي كه ليور دسته دنده از حالت پارك خارج نمي-3
   ولتاژ باطري-
  )بوبين شيفت الك( بوبين قفل دسته دنده -
   سوئيچ انتخاب دهنده-
-  EGS) ECUگيربكس (  
  دال ترمز سوئيچ پ-
   باز كردن ليور دسته دنده گيربكس-4
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  .  را باز كنيد) 3(و صفحه ) 2(و زه دور صفحه گردگير ) 1(دسته اهرم دسته دنده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  قفل كن دسته دنده را توسط يك پيچ گوشتي آزاد نمائيد
  .  ليور دسته دنده را از حالت پارك خارج نمائيد

  كس اتوماتيكباز و بست گيرب
  ابزار مخصوص

  )25419001 اختصاصي با كدجزء كيت ( R-338 .(-). درپوشهاي رادياتور روغن  - 1

  
 
  
  
  
  
  
  
 
  )25419001جزء كيت با  كد اختصاصي ( s-0338.(-).  كنورتور نگهدارنده تورك -2
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   )25419001صي جزء كيت با  كد اختصا (فاليويل پين راهنماي نصب گيربكس بر روي ]3[

  
  
  
  
  
  
  
  
   باز كردن -2

  .  سر باطري را جدا نمائيد
بـراي اطمينـان از اينكـه       (كنـيم      دقيقـه صـبر مـي      15بعد از بستن سوئيچ، قبل از جدا كردن سر بـاتري            : توجه
  .  ) هاي مختلف حفظ شوندECUهاي موجود در حافظه  الگو
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  . باتري و سيني زير باتري را باز نمائيد
  . يلتر هوا و محفظه مربوطه را باز نمائيدف

  .  را باز نمائيد) 2(و پايه مربوطه ) 1(پمپ هوا 
  .  كانكتور دسته سيم گيربكس را جدا نمائيد

  .  قرقري كابل تعويض دنده را باز نمائيد
  .  پايه ليور دسته دنده را باز نمائيد

  .  نگهدارنده باالئي گيربكس را باز نمائيد) دوپيچ(پمپهاي 
  .  استارت را به يك سمت حركت دهيد

  .  مايع خنك كننده را تخليه نمائيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  بچسبانيد) 7(لوله سيستم هيدروليك فرمان را به ديوار سر شاسي 
  .  را باز نمائيد) 6(چرخهاي جلو، گل پخش كن، سيني زير موتور و رام زير موتور 

  )7(و سر شاسي ) 8(رام پائين جلو) 5(دسته موتور پايين 
  .  را باز نمائيد) 9(گير  و ضربه

  .  پلوس را باز نمائيد
  .  اگزوز را باز نمائيد

  .  بدنه روي گيربكس را جدا نمائيد
  .  را باز نمائيد) 10(شيلنگ 

  .  را جايگزين نمائيد) 1(رادياتور روغن را باز نمائيد و در جاي خالي آنها ابزار مخصوص 
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  .  اتور هوا و سيستم خنك كننده را باز نمائيدلوله خروجي آب رادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .   باز نمائيد(A)سه پيچ مربوط به تورك كنورتور از سوراخ 
  .  پايه دسته موتور پائين هيدروليكي را باز نمائيد

  .  باز نمائيد) 11(دو پيچ باال را 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  را باز نمائيد) گيربكس(دسته موتور چپ 
  .  پائين گيربكس را باز نمائيدپيچ پايه 

  .  گيربكس را جدا نمائيد
  .  نگهدارنده تورك كنورتور را نصب نمائيد

  .  گيربكس را از موتور جدا نمائيد
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   بستن-3
  .  مطمئن باشيد كه پين راهنماي گلدوني سر جايش باشد: نكته

  .  را نصب نمائيد) 3(پين راهنماي تورك كنورتور 
  .  را باز نمائيد) 2(تور نگهدارنده تورك كنور

  .  گيربكس را نصب نمائيد و پيچ دسته موتور پائين را ببنديد
  .  را باز نمائيد) 3(پين راهنماي تورك كنورتور 

  : )پايه گيربكس(دسته موتور سمت چپ 
  .  دسته موتور سمت چپ را روي گيربكس بسته و سپس روي سر شاسي محكم نمائيد

  .  وتور سمت چپ را در يك راستا قرار دهيدپايه دسته موتور و دسته م
  .  الستيك ضربه گير دسته موتور را در قسمت پائين قرار دهيد

  .   دكانيوتن متر سفت نمائيد6 دسته موتور چپ را به اندازه دو پيچ
  .  و پيچ تورك كنورتور را سفت نمائيد) 11(را ببنديد و پيچهاي باالئي ) 12(نگهدارنده دسته موتور 

  .  ، ادامه دهيد  بوديد ن قطعات را بر عكس روشي كه قبالً باز نمودهبست
  .  پلوس را ببنديد

  .  سيستم خنك كننده موتور را پر نموده و هواگيري نمائيد
  : گشتاور سفت كردن -4

daN.m شرح  
  رادياتور روغن گيربكس اتوماتيك  5,2
  پيچهاي گلدوني گيربكس  5,2
  كنورتورمرحله اول پيچهاي تورك   1,0
  مرحله دوم پيچهاي تورك كنورتور  3,0

  
  دسته موتور

daN.m شرح  
  عقب رام/ پيچ فرم جلو پائين   5,5

  فرم پائين/ ميله / پيچ فرم جلو پائين   10,0
  پيچ ميل موجگير به كف اتاق  6,5
  پيچ ميل موجگير  6,0
  پيچ بوش طبق جلو  7,5

  مهره كمك فنر  20,5
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  اه به بلندپيچ ميل موجگير كوت  8,5
  مهره ميله انتهاي لوله  3,5

  مهره پلوس  34,5
  چرخها  9,5
  پيچهاي استارت  3,5

  باز و بست رادياتور روغن
   ابزار مخصوص- 1
  )26601001كد اختصاصي  (شيلنگكوركن ) 1(
   )25419001جزء كيت با  كد اختصاصي ( R-0338.(-)درپوش رادياتور روغن  ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ن باز كرد- 2

براي اطمينان از اينكه الگو (كنيم   دقيقه صبر مي15، قبل از جدا كردن سر باتري  بعد از بستن سوئيچ: توجه
  .  ) هاي مختلف حفظ شوندECUهاي موجود در حافظه 
  . سر باتري را جدا نمائيد
  .  هاي مربوطه را باز نمائيد پوسته فيلتر هوا و لوله
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  .  را بست بزنيد) 2 و 1(شيلنگهاي ) 1(ز ابزار با استفاده ا
  .  را جدا نمائيد) 2(و ) 1(شيلنگهاي رادياتور روغن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  را باز نمائيد) 7 و 6(و اورينگهاي ) 5(و رادياتور روغن ) 4(و اورينگ ) 3(پيچ 
  .  بپوشانيد) 2(سوراخ گيربكس و رادياتور را با ابزار 
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   بستن- 3
  .  بايست تعويض گردد غن گيربكس آلوده باشد روغن رادياتور مياگر رو: نكته

  .  را تعويض نمائيد) 7 (–) 6 (–) 4(اورينگها 
  .  مراحل بستن را بر عكس روش باز كردن انجام دهيد

  .  گشتاور سفت كردن - 4
daNm مرجع شكل  شرح  

  )3(  پيچ رادياتور و روغن  5,0
  

   در تمامي تعميراتنكات ايمني و تميز كار كردن پيشنهادي
  :  خالصه- 1

  : نكات ايمني و تميز كار كردن پيشنهادي در مورد موارد زير شرح مي دهد
  مقدمات -
 قبل از انجام هر كاري -

 جوشكاري -

   مقدمات- 2
   دستورات عمومي- 1- 2

  : العملها و تنظيمات زير انجام شود بايست بر طبق دستور هر اقدامي مي
  .  به سالمتي آسيب نرساند -
 .  وادث جلوگيري نمايداز ح -

 .  از محيط زيست حفاظت نمايد -

العملهاي ايمني و احتياط در كار با اطالع هستند  بايست توسط افراد خاصي كه از دستور هر كاري مي: توجه
  .  انجام شود

  .  شود توجه نمائيد در گشتاور سفت كردن به آچار تركمتر كه بطور منظم بررسي مي:  توجه
  
  
  
  
  ت از خودرو محافظ- 2- 2
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  : هاي محافظ را روي قطعات زير قرار دهيد كاور
  گلگير جلو -
 صندلي راننده -

 )سمت راننده(موكت كف  -

 قربيلك فرمان -

   منطقه كار-3- 2
  . بايست تميز و پاكيزه باشد منطقه كار مي

   محيط- 4- 2
  : احترام گذاشتن به قوانين محيط زيست

  .  جداسازي و جمع كردن مواد زائد -
 يرون ريختن آب استفاده شدهب -

 آلودگي هوا -

 آلودگي صوتي -

   قبل از انجام هر كاري- 3
  )براي خودرو هاي سقف كروك(قبل از جدا كردن سر باتري شيشه را كمي پائين بياوريد : توجه
هائي كه  خودرو(قبل از جداكردن سر باتري، صندوق عقب را ترك كنيد يا درب صندوق را باز نمائيد : توجه
  ) داخلي صندوق دارندهباطري
 دقيقه صبر نمائيد سپس سر باتري را جدا نمائيد مطمئن باشيد كه اطالعات 4بعد از بستن سوئيچ، : توجه
ECUهاي مختلف ذخيره شده است  .  
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بسته به نوع تعميراتي كه قصد انجامش را داريد نكات مربوط به روي جك گذاشتن و نگهداشتن : توجه
  )ها باال برها يا جك. (ه كنيدخودروي روي جك را مالحظ

از دستمال كاغذي .  شود استفاده نكنيد هائي كه سبب ورود كرك بداخل مدار هيدروليك مي  از پارچه: توجه
  .  گاهها يا از پارچه جير استفاده كنيد عميرتمخصوص 

   جوشكاري-4
  .  به نكات ايمني و مقررات آتش نشاني احترام بگذاريد

روكش محافظ، عينك محافظ در مقابل پرتاب (را با محافظهاي مخصوص خودش بپوشانيد هر قطعه از تجهيزات 
  )جرقه

 ECU( محافظت از قطعات و تجهيزات الكتريكي در مقابل جريان القايي از دستگاه جوشكاري - 4-1
  ...)ها، باتري، سيستم ايربك و 

هاي  در خودرو(، باتري خودرو را جدا نمائيد  شود بدليل اينكه در هر جوشكاري از جريان الكتريسيته استفاده مي
  )، هر تعداد باتري موجود را جدا نمائيد الكتريكي

   مراقبت در مقابل جرقه- 4-2
  . هاي مقاوم به آتش سوزي محافظت كنيد اي به وسيله كاور قطعات آسيب پذير و رنگ شده را از هر پرتاب جرقه

   مراقبت در مقابل گرما- 4-3
هاي حاصل از  جرقه جوشكاري وجود دارد را توسط   آسيب آنها در مقابل حرارت يا شعلهقطعاتي كه احتمال

  . كاور يا صفحه مقاوم به آتش بپوشانيد و يا آنرا باز نمائيد
  .  ، حفظ شود بايست توسط محافظهاي قطعات بيند را مي اي كه در اثر حرارت آسيب مي قطعه يا مجموعه

  هاي ديزلي يا بنزيني رو اقدامات احتياطي روي خود-4-4
  .  هرگز اجازه ندهيد كه باك بنزين يا مدار سوخت باز باشد

سوخت، (هرگز جوشكاري را در مجاورت ماده سوختي قابل اشتعال قرار ندهيد، حتي اگر آنها خالي باشند 
  ...)، روغن هيدروليك فرمان و  ، روغن ترمز مكملهاي سوخت

هاي محافظ استفاده كنيد يا آنها را باز  ابل گرماي حاصل از جرقه از صفحه، در مق بسته به نزديكي اين قطعات
  . نمائيد

  شرايط تميز كردن و نصب قطعات گيربكس
  .  از سمباده و يا ابزار تيز براي سطوح تماسي استفاده نكنيد

  . ها و سوراخها را تميز نمائيد رزوه
  )، زبر و آسيب ديده را استفاده نكنيد خوردهقطعات ضربه (فقط از قطعات تميز و سالم استفاده كنيد 
  .  قطعات را قبل از بستن روغنكاري نمائيد
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  .  قطعات زير را در هر بار باز و بست تعويض نمائيد
،  هاي حلقوي و فنري واشر فنري ، خار ها ، پينها ، بلبرينگ هاي پلوسي ، كاسه نمد ، اورينگها ها كاسه نمد

  .  هاي پلوسي و خار حلقوي چرخدنده هرز گرد ، مهره چهاي چرخنده ديفرانسيل، پي )كالچ(پيچهاي قفل كن 
  : هاي زير مراقبت نمائيد در زمان باز و بست از مكانيز

  ها محور و ماهك -
 ها ها و كشوئي توپي -

  .  بايست تميز و مرتب باشد محل كار مي
  .  قبل از باز كردن قطعات آنها را عالمتگذاري نمائيد

  .  ه را در مقابل گرد و غبار مراقبت نمائيدقطعات باز شد
  مشخصات كالچ

   كاربرد- 1
  نوع موتور  كد موتور  نوع گيربكس

BE4R RFJ EW10 
  
  :  مشخصات- 2

EW10 نوع موتور  
BE4R نوع گيربكس  

VALEO 228 S صفحه كالچ  
VALEO 230 DNG5100 ديسك كالچ  

  نوع فاليويل  تك فاليويلي
  نوع كالچ  كالچ نوع فشاري

  
   مشخصه- 3

  .  ندارد) توپي دمپر(گير   توپي ضربهLUKديسك كالچ 
) دمپر(گير  شود و توسط توپي ضربه حذف مي) DVA(صداي غير عادي گيربكس توسط فاليويل دو دمپره 

  .  شود ديسك كالچ حذف نمي
ار مخصوص باشد كه در زمان بستن آن نياز به ابز  داراي سيستم خود تنظيم ميLUKمكانيزم ديسك كالچ 

  . دارد
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  ديسك با سيستم خود تنظيم )1(
 گير هاي ضربه فنر )2(

) 96xxxxxx80( در زمان بستن ديسك كالچ، جهت نصب ديسك طوري باشد كه شماره پژوئي ديسك :  توجه
  .  به سمت گيربكس باشد

   تعميرات-4
ديسك كالچ را در زمان سفت ،  ز كردن صفحه كالچ و حذف ضربه موتور، صدا غير عاديكبراي هم مر: توجه

  .  تحت فشار قرار دهيد) - . (0217Aكردن پيچهاي آن توسط ابزار مخصوص 
  تخليه روغن از سيستم كالچ هيدروليكي

  .  مطمئن باشيد كه نكات مربوط به ايمني و تميزي قطعات در انجام تعميرات رعايت شود: توجه
دقت نمائيد كه ذرات خارجي وارد مدار . باشد استفاده كنيد  از روغن ترمز نو كه فاقد ذرات معلق مي:  توجه

  . هيدروليك كالچ نشود
  .  باشد  روغن استفاده شده در سيستم كالچ هيدروليكي، همان روغن ترمز مي: توجه

  : بيش از يك سيستم هواگيري در سيستم كالچ هيدروليكي وجود دارد
   سيستم هواگيري دو خاري-
   سيستم هواگيري پيچي-
  : اقدام اوليه- 1

  . خودرو را روي جك قرار دهيد
  .  باشد را باز نمائيد قطعاتي كه براي هواگيري سيستم كالچ هيدروليكي مورد نياز مي

  .   از روغن ترمز مخصوصي كه سازنده پيشنهاد داده استفاده نمائيد: توجه
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ن ترمز در مخزن در حالت  در زمان هواگيري روغن كالچ هيدروليكي، مطمئن باشيد كه سطح روغ: توجه
  .  ماكزيمم باشد

  : قبل از هر اقدامي
  .  سطح روغن ترمز را در مخزن عالمتگذاري نمائيد

  .  درب مخزن روغن ترمز را باز نمائيد
  .  اكثر مقدار آن برسانيد سطح روغن ترمز را به حد

  )سيستم هواگيري دو خاري( تخليه سيستم كالچ هيدروليكي - 2
هاي هيدروليك در راستاي خودش باشند و آنها را اهرم  ها ، مراقب باشيد كه لوله باز و بست لولهدر زمان : توجه

  .  نكنيد بطوريكه از هر گونه آسيبي جلوگيري بعمل آيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  را باز نمائيد) 4(درپوش سوراخ هواگيري 
  .  درپوش را در محل تميزي قرار دهيد
  .  وصل نمائيد) 4(يرواگييك شيلنگ شفاف را روي سوراخ ه

  .  بايست داخل روغن ترمز قرار داد   انتهاي شيلنگ شفاف را مي: توجه
  .  را ببنديد) 2(خار 
بايست هميشه در سر جايش روي سيلندر هيدروليكي كالچ قرار  در زمان هواگيري مي) 2( خار حلقوي :  توجه

  . گرفته باشد
  .  را باز نمائيد) 3(خار 
  .   حل دهيدaي جداشدن از لوله هواگيري در جهت فلش برا  )1(لوله 
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  .  اجازه دهيد تا روغن ترمز و حباب هوا در اثر وزن روغن و خودبخود خارج شود
  . را ببنديد) 3(خار حلقوي 

مخزن روغن  ) aدر خالف جهت فلش ( را به سمت پائين فشار دهيد تا با لوله هواگيري درگير شود  )1(لوله 
  .  اكزيمم مقدار پر كنيدترمز را تا م

  .  باشد  دو نفر براي انجام اقدامات ذكر شده مورد نياز مي: توجه
 حل aرا براي جدا شدن از لوله هواگيري در جهت خالف جهت فلش ) 1 ( لوله. را باز نمائيد) 3(خار حلقوي 

  .  دهيد
را به سمت پائين فشار ) 1(لوله . نديدرا بب) 3(خار حلقوي . پدال كالچ را به آهستگي به سمت پائين فشار دهيد

  .  را جدا نمائيد) 2( خار حلقوي aدهيد تا با لوله هواگيري درگير شود و در جهت خالف فلش 
  .  بصورت دستي پدال كالچ در باالترين موقعيتش جا بزنيد:  توجه

  ) بار20حداقل (عمل فوق را تكرار نمائيد تا روغن خروجي كامالً تميز و عادي از حباب هوا باشد 
  .  سطح روغن ترمز را در مخزن تا مقدار مشخص پر نمائيد

  .  را ببنديد) 4(در پوش سوراخ هواگيري . در درب مخزن روغن ترمز را ببنديد شيلنگ شفاف را جدا نمائيد
  . ورس حركت سيلندر كالچ هيدروليكي را بررسي نمائيدك
  : )م پيچ تخليهسيست( تخليه روغن از سيلندر كالچ هيدروليكي - 3
  سيستم يك چهارم دور -1- 3
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  .  را باز نمائيد)  5(درپوش و پيچ هواگيري 

  .  در پوش را در محل تميزي قرار دهيد
  .  وصل نمائيد) 5(يك شيلنگ شفاف را روي پيچ هواگيري 

  .  بايست داخل روغن ترمز قرار داد لنگ شفاف را ميانتهاي شي: توجه
  .  باشد نفر براي انجام اقدامات ذكر شده مورد نياز ميو د : توجه

  .  پدال كالچ را تا انتها فشار داده و نگهداريد
  : را باز نمائيد) 5(پيش هواگيري 

   نيم دور در خالف عقربه ساعت براي سيلندر كالچ هيدروليكي-
   نيم دور در خالف عقربه ساعت براي مهره هواگيري-

  .   در اثر نيرو وزنش خارج شوداجازه دهيد تا روغن ترمز
  .  را ببنديد) 5(پيچ هواگيري 

   نيم دور در خالف عقربه ساعت براي سيلندر كالچ هيدروليكي-
   نيم دور در جهت عقربه ساعت براي مهره هواگيري-

  .   بصورت دستي پدال كالچ را در باالترين موقعيتش جا بزنيد: توجه
  ) بار20حد اقل . (غن خروجي كامالً تميز و عاري از حباب هوا باشدعمليات فوق را تكرار نمائيد تا رو

  .  سطح روغن ترمز را در مخزن تا مقدار مشخص پر نمائيد
جدا نمائيد سپس درپوش سوراخ ) 5(درب مخزن روغن ترمز را ببنديد و شيلنگ شفاف را از پيچ هواگيري 

  .  روليكي را بررسي نمائيدكورس حركت سيلندر در كالچ هيد. را ببنديد) 5(هواگيري 
  :  پيچ هواگيري كناري- 2-6- 3
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  .  در پوش را در محل تميزي قرار دهيد

  .  وصل نمائيد) 6(يك شيلنگ شفاف را روي پيچ هواگيري 
  .  بايست داخل روغن ترمز قرار داد  انتهاي شيلنگ شفاف را مي: توجه
  .  باشد مورد نياز مي دو نفر براي انجام اقدامات ذكر شده : توجه

  .  پدال كالچ را تا انتها فشار داده و نگهداريد
  .  را در جهت خالف عقربه ساعت بچرخانيد) 6(پيچ هواگيري 

  .  اجازه دهيد تا روغن ترمز در اثر نيروي وزنش خارج شود
  )در جهت عقربه ساعت(را ببنديد ) 6(پيچ هواگيري 

  .  باالترين موقعيتش جا بزنيد  بصورت دستي پدال كالچ را در : توجه
  ) بار20حداقل . ( عمليات فوق را تكرار نمائيد تا روغن خروجي كامالً تميز و عاري از حباب هوا باشد

  .  سطح روغن ترمز را در مخزن تا مقدار مشخص پر نمائيد
  .  جدا نمائيد) 6(درب مخزن ترمز را ببنديد و شيلنگ شفاف را از پيچ هواگيري 

  .  را ببنديد) 6(ش پيچ هواگيري سپس درپو
  .  كورس حركت سيلندر كالچ هيدروليكي را بررسي نمائيد

  : بررسي كورس حركت سيلندر كالچ هيدروليكي - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .   زمان آزاد شدن كالچ را اندازه بگيريدC زمان كالچ گيري تا محدوده b را از محدوده Aمقدار كورس 
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  .   ميليمتر باشد22 تا 18وده بايست در محد  ميAمقدار كورس 
  .   در محدوده ذكر شده نبود عمليات هواگيري را تكرار نمائيدAاگر مقدار كورس 

  باز و بست سيستم كالچ هيدروليكي
  .  به نكات مربوط به ايمني و تميزي محل كار توجه نمائيد:  توجه
ذكور را نصب نمائيد تا قطعات مذكور قابل  در زمان ارسال قطعات داغي به انبار داغي، درپوش قطعات م:  توجه

دو سيستم براي فرستنده اتصال پدال كالچ ) از درپوشهاي قطعات نو استفاده كنيد. ( ليزه باشندابررسي و آن
  .  ، اتصال سيبكي اتصال سيلندري.  وجود دارد

  :  اقدامات اوليه- 1
  . خودرو را روي جك قرار دهيد و باتري را جدا نمائيد

  .  باشد را باز نمائيد كه براي باز و بست سيستم كالچ هيدروليكي نياز ميقطعاتي 
  .    قبل از تخليه روغن، سطح روغن را در مخزن عالمتگذاري نمائيد: توجه

  سيلندر اصلي كالچ هيدروليكي با سيستم سيلندر پدال كالچ - 2
   باز كردن-1- 2

استاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب  در زمان باز و بست ، لوله هيدروليكي را در ر: توجه
  . آنرا اهرم قرار ندهيد

  .   لبه ميله رابطه سيلندر اصلي پدال كالچ را نشكنيد: توجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .   جدا نمائيدbرا از قسمت ) 7(ميله رابط سيلندر اصلي كالچ هيدروليكي 
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  .  اي تميز نمائيد   روغن ترمز را توسط پارچه: توجه
  .   جدا نمائيدCرا از قسمت ) 8(لوله تغذيه روغن 

  .   از مخزن يك درپوش تميز قرار دهيدCدر محل 
  .  را باز نمائيد) 9(خار حلقوي 

  .   جدا نمائيدdرا از قسمت ) 10(لوله هيدروليك 
  .  ود دور در جهت عقربه ساعت چرخانده تا باز ش8را ) 11(سيلندر اصلي پدال كالچ 
  .  را جدا نماييد) 11(سيلندر اصلي پدال جالچ 

   بستن- 2- 2
 در زمان بستن، لوله هيدروليك را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب آنرا : توجه

  .  اهرم قرار ندهيد
  .  ريسكاري نمائيد ، اهرم بين سيلندر اصلي كالچ هيدروليكي و پدال كالچ را به مقدار كم گG7توسط گيرس 

  .  را نصب نمائيد) 11( سيلندر اصلي زير پدال كالچ -
  .   دور در خالف جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا سفت شود8و آن را 

  .  را جا بزنيد) 9( خار حلقوي -
  .   نصب نمائيدdرا در قسمت ) 10( لوله هيدروليك -
  .   نصب نمائيدCرا در قسمت ) 8( لوله تغذيه -
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  .   نصب نمائيدbرا توسط خار مربوط در قسمت ) 7(ميله رابط سيلندر اصلي زير پدال كالچ 
رابط را ( محكم نصب شده است bدر قسمت ) 7(بررسي نمائيد كه ميله رابط سيلندر اصلي زير پدال كالچ 

  . ) بكشيد و فشار دهيد
  :  سيستم كالچ هيدروليكي با سيستم رابط پدال سيبكي- 3
  باز نمودن -1- 3

 در زمان باز و بست لوله هيدروليك را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب : توجه
  . آنرا اهرم قرار ندهيد

  .  ه رابط سيلندر اصلي پدال كالچ را نشكنيدب ل: توجه
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  .  اقدامات زير را بطور همزمان انجام دهيد
  .   محكم بگيريد10mmط آچار رينگي  را توس) 3(لبه خار 

) 13(را از روي هزار خاري پدال كالچ به يك سمت كشيده و خار )  12 (پالستيكي ميله) رابزا(توسط يك پالت 
  .  را جدا نمائيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .   توسط پارچه روغن ترمز را پاك كنيد: توجه
  .  ائيد جدا نمCرا از قسمت ) 8(لوله تغذيه روغن 
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  .   از مخزن، يك درپوش تميز قرار دهيدCدر محل 
  . را باز نمائيد) 9(خار حلقوي 

  .   جدا نمائيدdرا از قسمت ) 10(لوله هيدروليك 
  .   دور در جهت عقربه ساعت چرخانده تا باز شود8را ) 11(سيلندر اصلي پدال كالچ 
  .  را جدا نمائيد) 11(سيلندر اصلي پدال كالچ 

  تن بس-2- 3
 در زمان بستن لوله هيدروليك را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب آنرا : توجه

  .  اهرم قرار ندهيد
هت عقربه ساعت بچرخانيد تا سفت دور در خالف ج) 8(را نصب نمائيد و آن را ) 11(سيلندر اصلي پدال كالچ 

  .  شود
  .  دال كالچ در قسمت باال را بررسي نمائيدسيلندر اصلي پ) 13( خار قفلي : توجه

  .  را جا بزنيد) 9(خار حلقوي 
  .   نصب نمائيدdرا در قسمت ) 10(لوله هيدروليك 

  .   نصب نمائيدCرا در قسمت ) 8(لوله تغذيه 
  .  جا بزنيد) 13(را روي خار ) 12(را روي هزار خاري پدال نصب نمائيد و ميله رابط ) 13(خار حلقوي 

رابط را ( محكم نصب شده است Cدر قسمت ) 12( نمائيد كه ميل رابط سيلندر اصلي زير پدال كالچ بررسي
  . ) بكشيد و فشار دهيد

  )سيستم دوخاري( هيدروليكي كالچ   سيلندر-4
   باز كردن- 4-1

ونه آسيب  در زمان باز و بست، لوله هيدروليكي را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگ:  توجه
  .  آنرا اهرم قرار ندهيد
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  .  يدروغن ترمز را پاك كن توسط پارچه :  توجه
  .  را بدون باز كردن آن آزاد نمائيد) 3(و )  2(هاي حلقوي  خار

  . را باز نمائيد) 1(لوله هيدروليك 
  .  را باز نمائيد) 15(و سيلندر هيدروليكي كالچ ) 14(دو پيچ 

   بستن- 4-2
   مقدار گشتاور سفت كردن را در نظر بگيريد : توجه
 در زمان بستن لوله هيدروليك را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب آنرا :  توجه

  .  اهرم قرار ندهيد
  .   اهرم بين سيلندر هيدروليكي كالچ و دو شاخه كالچ را به مقدار كم گريسكاري نمائيدG12توسط گيربكس 

  .  را ببنديد) 14(را جا بزنيد و دو پيچ نو ) 15(لندر هيدروليكي كالچ سي
  . را نصب نمائيد) 1(را جا بزنيد و لوله هيدروليكي ) 3(خار حلقوي 
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  .  موقعيت اهرم سيلندر هيدروليكي كالچ را در دو شاخه كالچ بررسي نمائيد

  ) هواگيريبا سيستم پيچ(  سيلندر هيدروليكي كالچ - 5
  :   باز كردن- 1- 5

 در زمان باز و بست، لوله هيدروليك را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب :  توجه
  .  آنرا اهرم قرار ندهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .   توسط پارچه روغن ترمز را پاك كنيد: توجه
   . را بدون باز كردن آن آزاد نمائيد) 16(خار حلقوي 

  .   جدا نمائيدFرا از محل ) 17(لوله 
  .  را جدا نمائيد) 19(را باز نموده و سيلندر هيدروليكي كالچ ) 18(دو پيچ 

  
   بستن- 2- 5

  .  به مقادير سفت كردن پيچ توجه نمائيد:  توجه
 در زمان بستن، لوله هيدروليك را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب آنرا :  توجه

  .  اهرم قرار ندهيد
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  .   اهرم بين سيلندر هيدروليكي كالچ و دو شاخه كالچ را به مقدار كم گريسكاري نمائيدG12توسط گريس 
  . را ببنديد) پيچهاي نو) (19(و دو پيچ ) 19(سيلندر هيدروليكي كالچ 

  . وصل نمائيد) 17(را جا بزنيد و لوله هيدروليك را در قسمت ) 16(خار حلقوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  .  موقعيت درگيري ميله سيلندر هيدروليكي كالچ با دو شاخه كالچ را بررسي نمائيد
   بستن با دو شاخه كالچ-6
   باز كردن-6-1

 در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب ، لوله هيدروليك را  در زمان باز و بست: توجه
  . آنرا اهرم قرار ندهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 407پژو  راهنماي تعميرات و عيب يابي

27 

  
   

  .  آنرا آزاد كنيد) 20(بدون باز كردن خار حلقوي 
  .   جدا نمائيدgرا از محل ) 21(لوله 
  . و گيربكس را باز نمائيد) 22(، مجموعه هواگيري ) 23(خار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  .  را باز نمائيد) 24( كالچ ه و دو شاخ)25(پيچهاي 
   بستن-6-2

  .   به مقادير سفت كردن پيچها توجه نمائيد:  توجه
 در زمان بستن لوله هيدروليك را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب آنرا :  توجه

  .  اهرم قرار ندهيد
  .  را جا بزنيد) 23(و خار حلقوي ) 22(هواگيري ، گيربكس، بخش ) 25(پيچهاي ) 24(دوشاخه كالچ 

  .  را جا بزنيد) 20(خار حلقوي 
  .   نصب نمائيدgرا در موقعيت ) 21(لوله 

   لوله كالچ  هيدروليكي-7
 در زمان باز و بست، لوله هيدروليك را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب : توجه

  .  آنرا اهرم قرار ندهيد
   باز كردن انتهاي سيلندر اصلي كالچ هيدروليكي- 7-1

  .  را باز كنيد آنرا آزاد نمائيد) 9(بدون اينكه خار حلقوي 
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  .   جدا نمائيدdرا از محل ) 10(لوله هيدروليك 
  )سيستم هواگيري دوخاري( باز كردن انتهاي سيلندر كالچ هيدروليكي - 7-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .   پارچه، روغن ترمز را پاك نمائيد توسط: توجه
  .  آنها را آزاد نمائيد) 3(و ) 2(بدون باز كردن خارهاي حلقوي 

  .  را باز نمائيد) 1(لوله 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 407پژو  راهنماي تعميرات و عيب يابي

29 

  )سيستم هواگيري پيچي( باز كردن انتهاي سيلندر كالچ هيدروليكي - 7-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  توسط پارچه، روغن ترمز را پاك كنيد: توجه
  .  آنرا آزاد نمائيد) 16(ر حلقوي بدون باز كردن خا

  .   جدا نمائيدfرا از محل ) 17(لوله 
  باز كردن انتهاي بخش هواگيري دو شاخه كالچ -7-4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ، آنرا آزاد نمائيد ) 20(بدون باز كردن خار حلقوي 
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  .   جدا نمائيدgرا از محل ) 21(لوله 
  :  بستن- 7-5

 را در راستاي خودش قرار دهيد و براي جلوگيري از هرگونه آسيب آنرا ، لوله هيدروليك  در زمان بستن: توجه
  .  اهرم قرار ندهيد

  انتهاي بخش هواگيري دوشاخه كالچ
  . را جا بزنيد) 16(خار حلقوي 

  .  جا بزنيدfرا از محل ) 17(لوله 
  )با سيستم هواگيري دو خاري(انتهاي سيلندر كالچ هيدروليكي 

  .  را نصب نمائيد) 1(د و لوله را جا بزني) 3(خار حلقوي 
  :انتهاي سيلندر اصلي كالچ هيدروليكي 

  .   نصب نمائيدdرا از محل ) 10(را جا بزنيد و لوله هيدروليكي ) 9(خار حلقوي 
  )ادامه( بستن - 8

  . سيستم كالچ هيدروليكي را هواگيري نمائيد
  .   را ببنديدقطعاتي كه براي باز نمودن سيستم كالچ هيدروليكي باز شده بودند

  . سر باتري را جا بزنيد
  .  بايست انجام داد را انجام دهيد  اقداماتي كه در زمان بستن سر باتري مي: توجه

  باز و بست كالچ
  .   به نكات مربوط به ايمني و نظافت كار توجه فرمائيد: توجه
، لرزش و صداي غير عادي  براي بهتر قرار گرفتن صفحه كالچ در مركز مجموعه كالچ و حذف ضربات: توجه

  .   تحت فشار قرار دهيد (0217)موتور، ديسك كالچ را در زمان بستن پيچهايش توسط ابزار 
  : ابزار - 1

شماره   شرح
  پژويي

كد   كد اختصاصي
  ابزار

  ابزار فشردن ديسك كالچ
Aفشارنده ديسك كالچ   

B2Z ميليمتري8( پين نگهدارنده (  
Cx ع بسته به نو( هم مركز كننده كالچ

  )گيربكس

9780 G4  
9780 Y8  

  
9780 G4  
9780 G4  

  

25502020  
25502019 

 

  25502020   جزء كيت
 25502020   جزء كيت

0217  
0217  

 
0217 
0217 
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  هم مركز كننده كالچ

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 نوع موتور  
 BE      EW10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )فاقد سيستم خود تنظيمي( مجموعه كالچ معمولي - 2
  ز كردن با-1- 2

  .  گيربكس را از روي موتور باز نمائيد
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  .  را باز نمائيد) 3(و صفحه كالچ ) 2(، ديسك كالچ ) 1(پيچهاي 
   بستن- 2- 2

  .   به مقادير گشتاور سفت كردن پيچها مراجعه نمائيد: توجه
  .  موارد زير را بصورت چشمي بررسي نمائيد -
 . سطح فاليويل از نظر آسيب و خط داشتن -

 فاليويل از نظر سائيدگي -

 شرايط دنده استارت -

 ديسك كالچ  -

  در صورت مشاهده روغن در ديسك كالچ
  .  كاسه نمد ميل لنگ و راهنماي بلبرينگ كالچ را تعويض نمائيد

  .   از صفحه كالچي كه توپي بلبرينگ آن زنگ زده استفاده نكنيد: توجه
  .   با استفاده از برس سيمي تميز نمائيدآثار زنگ زدگي روي شفت ورودي و قيفي گيربكس را

  .  هايش تميز نمائيد  شفت روردي را در راستاي طولي و اطراف قسمت ورودي و شيار: توجه
- MOLYCOTE Gبايست توسط اسپري  هائي با بلبرينگ كالچ معمولي را مي هاي مجهز به گيربكس  خودرو-

RAPID PLUSكس چرب نمائيد روي هزار خاري شفت ورودي و قيفي گيرب  .  
 KLUBERPASTEبايست توسط گريس   هائي با كالچ هيدروليكي را مي  خودرو هاي مجهز به گيربكس-

46MR401چرب نمائيد   .  
  .  از پاشيدن گريس داخل گلدوني جلوگيري نمائيد: توجه

  .  ها و انتهاي شفت ورودي را توسط پارچه پاك نمائيد گريس اضافي در باالي شيار
 به  (98XXXXXX80) در زمان بستن، قسمتي از صفحه كالچ كه شماره پژوئي روي آن حك شده  : توجه

  .  سمت گيربكس باشد
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  .  را هم مركز نمائيد) 3( صفحه كالچ [CX-0217]توسط ابزار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  را نصب نمائيد) 2(مجموعه ديسك كالچ 
   .  را خارج نكنيد[CX-0217] ابزار :  توجه
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  .   را نصب نمائيد[A-0217] و [82Z-0217]ابزار 
  .   فشرده نمائيدa توسط پيچاندن پيچ مركزي در 10mmديسك كالچ را به اندازه 

  .  را جا بزنيد) 1(سه پيچ 
  .   را شل نمائيدaرا توسط چرخاندن پيچ مركزي ابزار در ) 2(ديسك كالچ 

  .   را باز نمائيد [CX-0217] و [B2Z-0217] و [A-0217]هاي  ابزار
  . و گيربكس را نصب نمائيد) 1(پيچهاي باقيمانده 

  ، مشكل بد جا رفتن گيربكس كمك به عيب يابي مكانيكي
   اطالعات عمومي- 1

  )  MCM, ML, BE, MAانواع (هاي معمولي  گيربكس
  : شرايط كاربرد

  . رود  بعضي از دنده ها سخت جا مي-
   صداي غير عادي-
  . سخت است) ها  در تمام دنده(عويض دنده  ت-
  )موتور گرم يا سرد( ايراد هميشگي است -
  شود يا فقط در دور برگشت باال  ايراد دائم مشاهده مي-

  .  )رعايت كنيد( عيب يابي را به ترتيب مراحل انجام دهيد :  توجه
  اطالعات مشتري

  : شود يراد مينكات مهمي كه پرسيدن آن از مشتري باعث درك بهتر اصل ا
  ؟ كنيد يا نه  آيا خودرو مذكور، خودروئي كه هميشه از آن استفاده مي-
  ؟ كند  آيا مشتري از خودروي ديگري نيز استفاده مي-
  )اتوبان، شهر يا كوهستان( نحوه استفاده از خودرو -
  ؟  آيا ايراد از اول بر روي خودرو بوده است-
  ؟  آيا ايراد بتدريج اتفاق افتاده است-
  ؟  آيا ايراد ناگهاني اتفاق افتاده است-

  طبيعت ايراد
    سخت بودن يا عدم امكان جا رفتن دنده-
   عدم امكان جا زدن يا خالص كردن دنده-
   پريدن دنده به خالص-

  : افتاد شرايط زير كه ايراد اتفاق مي
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   در زمان توقف يا زمان رانندگي-
   موتور موتور گرم، سرد يا بدون ارتباط به دماي-

  :روش رانندگي
احتمال آسيب مجموعه توپي و (دهد؟  ، دستش را روي ليور دسته دنده قرار مي  آيا راننده در زمان رانندگي-

  )تودل دنده برنجي
  دهد؟  آيا راننده در زمان رانندگي در شهر، پايش را دائم روي پدال كالچ قرار مي-
  ...)شود و  راننده فاصله دشته، كالچ بطور كامل فشرده نميصندلي از پشت ( آيا شرايط رانندگي مناسب است -
   بررسي چشمي- 3

  .  قبل از باز كردن، قطعات گيربكس را بررسي نمائيد
  : تعويض دنده) اهرم( بررسي كابل -1- 3
  .  )نه سفت باشد و نه لق(بايست بدرستي به گيربكس و بدنه اتصال داشته باشد   سيبك مي-
  .  )ممانعت از حركت ليور، خيلي كوتاه، خيلي بلند(نده  گردگير ليور دسته د-
  )نگه داشتن گردگير در جايش و كاهش ميزان بازي كابل تعويض دنده( حركت ليور دسته دنده -

  .  اگر كابل تعويض دنده تاب داشته باشد يا پيچيده باشد كابل تعويض دنده را تعويض نمائيد
  
   كاسه پدال-2- 3

  :  پدال بررسي نمائيدموارد زير را در مورد
   ثابت بودن فنر خود تنظيم-
   تغيير شكل پدال-
  )لقي كم( پدال كالچ -
   پدال كالچس عدم وجود نقاط گير در كور-
   سيبك مربوط به سيلندر اصلي هيدروليكي پدال كالچ-

  .  اگر ايراد در پدال كالچ وجود دارد آنرا تعويض نمائيد
  .  ت آنرا تعويض نمائيداگر سيلندر اصلي كالچ جدا شده اس

  .  پدال تعويض گردد) در صورت نياز به نيرو زياد پدال(در صورت عدم وجود سيلندر هيدروليك دو شاخه كالچ 
   پدال كالچ هيدروليكي-3- 3

  .  نشتي روغن در سيستم كالچ هيدروليكي را بررسي نمائيد
  .  ) سيلندر دو شاخه و لوله ها، سيلندر اصلي(اورينگها مربوط به محل نشتي را تعويض نمائيد 

اگر نشتي در سيلندر هيدروليكي دو شاخه كالچ يا روي پيچ هواگيري باشد، سفت بدون پيچ هواگيري را بررسي 
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  .  نمائيد
  .   شده باشد، سيلندر هيدروليكي دو شاخته كالچ را تعويض نمائيديند باگر پيچ هواگيري كامالً آب

د كه قطعات يها وجود داشت، مطمئن شو ا لولهيقطعه سيلندر هيدروليكي اگر هر نشتي روغني در بين دو 

  )اورينگ سالم و خار متصل باشد(بدرستي بسته شده باشد و آنها در شرايط خوبي باشند 
باشند دو قطعه ايراد دار را تعويض  ، ولي اتصاالت محكم و قطعات سالم مي گردد اگر هنوز نشتي مشاهده مي

  .  نمائيد
  ي دستي قطعات بررس-4
   هيدروليكي كالچ  سيلندر- 4-1

كورس حركتي سيلندر دوشاخه كالچ يا كابل كالچ از زمان كالچ گرفتن تا زمان رها كردن كالچ را بررسي 
  .  نمائيد
  .  باشد  دو نفر براي انجام تست مورد نياز مي: توجه

  :دو شاخه كالچ
- aموقع گرفتن پدال   
- d موقع آزاد كردن پدال   

  .  ل كالچ را فشار دهيدپدا
  .   مربوط به سيلندر هيدروليكي دو شاخه كالچ يا كابل كالچ را اندازه بگيريدAمقدار كورس 

  : مقادير اندازه گيري شده را با جدول زير مقايسه كنيد
  
  
  
  
  
  
  

  Aكورس 
  نوع گيربكس  كنترل محرك كابل  كنترل هيدروليك
20mm 25mm MA 
20mm 25mm BE 
20mm بدون مقدار ML5C-ML6C-MLGU 
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  .   رفته و روغن گيربكس را بررسي نمائيد3-4باشد به مرحله  اگر مقدار اندازه گيري شده صحيح مي
 رفته و سيلندر اصلي هيدروليك كالچ را بررسي 2-4باشد به مرحله  گيري شده صحيح نمي اگر مقدار اندازه

  .  نمائيد
  يدروليك كالچ  بررسي سيلندر اصلي ه- 4-2
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  پدال كالچ
- B به ميليمتر( در زمان كالچ گرفتن (  
- C به ميليمتر( در زمان آزاد بودن كالچ (  

   D=C-B.  ميزان كورس آزاد كردن كالچ را محاسبه نمائيد
  . گيري شده را با جدول زير مقايسه كنيد مقدار اندازه

   
  L.H.D: بررسي مقادير

  كورس آزاد 
  ن كالچ بود

  خودرو   گيربكس   موتور 

32mm All types  MA 807-EXPET-BOXERهمه مدلها به جز   
33mm DV6A-EP6-EP3 BE 807-EXPET-BOXERهمه مدلها به جز   
35mm DV6T-EP6T-EP6DTS BE-MCM 807-EXPET-BOXERهمه مدلها به جز   
33mm All types ML 807-EXPET-BOXERهمه مدلها به جز   
22mm DW12B-DW10B ML 807-EXPET-BOXER  
28mm All types except 

DW12B-DW10B 
ML 807-EXPET-BOXER  

  
  
  
  R.H.D: بررسي مقادير

  كورس آزاد 
  بودن كالچ 

  خودرو   گيربكس   موتور 

33mm All types  MA 807-EXPET-BOXERهمه مدلها به جز   
33mm DV6A-EP6-EP3 BE 807-EXPET-BOXER جز همه مدلها به  
35mm DV6T-EP6T-EP6DTS BE-MCM 807-EXPET-BOXERهمه مدلها به جز   
33mm All types ML 807-EXPET-BOXERهمه مدلها به جز   
22mm DW12B-DW10B ML 807-EXPET-BOXER  
28mm All types except 

DW12B-DW10B 
ML 807-EXPET-BOXER  

35mm  All types BE Partner 2  
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  .  باشد، بررسي نمائيد كه مشتري هنوز از چه چيزي شكايت دارد گيري شده صحيح مي اگر مقدار اندازه
هـا و   ، لولـه  شامل سـيلندر اصـلي  (باشد سيستم كالچ هيدروليكي كامل        ، صحيح نمي   گيري شده   اگر مقدار اندازه  

  .  را تعويض نمائيد) سيلندر دوشاخه كالچ
  .  كه كابل مذكور پيچيده نشده باشدبررسي نمائيد :  كابل كالچ است داراياگر خودرو

  .  كابل را تعويض نمائيد) در صورت نياز(و يا هيچ نقطه مقاومي نداشته باشد و در غير اينصورت 
نـدي   ب، بررسي نمائيد كه سيـستم كـالچ هيـدروليكي خـوب آب            باشد  اگر خودرو مجهز به كالچ هيدروليكي مي      

  .  شده باشد و مدار هواگيري شده باشد
  بررسي روغن گيربكس دستي  -4-3

    روغن گيربكس را تخليه نمائيد
  .  رنگ روغن را خوب بررسي نمائيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  بررسي زمان توقف گيربكس مراجعه نمائيد (4-4باشد به مرحله  مي) C(اگر رنگ روغن زرد روشن 
  :  و بوي تندي دارد) d(باشد  اگر رنگ روغن خيلي تيره يا سياه مي

  .  مراجعه نمائيد) بررسي ميزان سفتي محور گيربكس (8-4س را باز نمائيد و به مرحله  گيربك-
  :  باشد و ذرات ريز داخل آن وجود دارد مي) d(اگر رنگ روغن خيلي تيره يا سياه 

  .   گيربكس را باز نمائيد-
  .  مراجعه نمائيد) بررسي ميزان سفتي محور گيربكس (4-8 به مرحله -
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  ان توقف گيربكس  بررسي زم-4-4
  .  خودرو را روي سطح شيبدار قرار دهيد

  .  سه چهارم روغن گيربكس را تخليه كنيد و از سطح شيبدار پائين بيائيد
  .  چرخ جلو سمت چپ، گلگير جلو چپ و درپوش گيربكس را باز نمائيد

  .  باشد  براي انجام اقدام زير به دو نفر مورد نياز مي:توجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  آوري روغن قرار دهيد  يك ظرف در زير گيربكس براي جمع:توجه
  .  موتور را روشن نمائيد

  .  ليور دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد
  :  در دور آرام

  .   به سرعت كالچ بگيريد-
  .  را اندازه بگيريد) eدر ( به زمان توقف شفت ورودي -

  نوع گيربكس   زمان استاندارد توقف 
 MA   ثانيه 2كمتر از 

 BE   ثانيه 5/2كمتر از 

 ML5C   ثانيه 3كمتر از 

 ML6C   ثانيه 3كمتر از 

 MLGU5   ثانيه 5/3كمتر از 

 MLGU6   ثانيه 5/3كمتر از 
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  .  اگر زمان توقف شفت ورودي بيشتر از زمان استاندارد است هزار خاري شفت ورودي را بررسي نمائيد

  .  ب ديده است، آنرا تعويض نمائيد اگر هزار خارجي شفت ورودي آسي-
  .   اگر هزار خاري شفت ورودي سالم مي باشد صفحه كالچ را تعويض نمائيد-

  . بعد از تعويض شفت ورودي زمان توقف آنرا بررسي نمائيد
سـفتي گيـربكس را   . (  مراجعه نمائيد8-4 اگر زمان توقف شفت ورودي كمتر از مقدار استاندارد باشد به بخش      -

  ) ي نمائيدبررس
شـفت ورودي   . (  مراجعـه نمائيـد    5-4 اگر زمان توقف شفت ورودي با مقدار استاندارد مطابقت داشت به بخش              -

  )  تست نمائيد رادر دور باال
   بررسي شفت ورودي در دور باال -4-5

  .  باشد  براي اين كار به دو نفر مورد نياز مي:توجه
  .   موتور را روشن نمائيد-
  .  را در حالت خالص قرار دهيد دسته دنده -
  .   برسانيد45000r.p.m كالچ را تا انتها بگيريد و پدال گاز را فشرده و دور موتور را به -

  .   نگهداريد4500r.p.m ثانيه در دور 10 دور موتور را براي :توجه
  ) eدر (اگر شفت ورودي شروع به حركت نموده 

  .   گيربكس باز شود-
  .   كالچ باز شود-

  ) بررسي ماهكهاي گيربكس( مراجعه شود 6-4به بخش 
   بررسي ماهكهاي گيربكس -4-6

شود و يا انتهاي ليـور        ، ماهك و كابل تعويض دنده، در انتهاي گيربكس تنظيم مي            بسته به نوع گيربكس    : توجه
  .  دسته دنده در زير اتاق و بعضي از كابلها نيز قابل تنظيم نيستند

  .  يرات گيربكس استفاده كنيد از مستندات تعم:توجه
  :  اگر ماهك تعويض دنده، قابل تنظيم است

  .  را جدا نمائيد) بسته به نوع گيربكس( قطعه تنظيم كننده، گيربكس و يا پوسته ماهك گيربكس -
، ابزار تنظيم ماهـك   كن باشد  قفل موقعيت خالص بدون مزاحمت با كليد بررسي نمائيد كه ليور دسته دنده در     -
  .) بسته به نوع گيربكس، ماهك را تنظيم كنيد(ربكس بايستي بدون كشش نصب شده باشد گي
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  :  انتها يا سمت گيربكس
  .  خار ماهك و كابل تعويض دنده را آزاد نمائيد

  .   حركت دهيدfرا در جهت ) 1( سيلندر -
  .   بكشيدgرا در جهت ) 2( كليد قفل كن -

  .  ر موقعيت مناسب تنظيم نمائيدكابل تعويض دنده را د
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  :  ) دنده ليور دسته(در سمت زير كنسول وسط 
  .  شود را باز نمائيد  قطعاتي كه مانع دسترسي به ليور دسته دنده را مي-
  .   كنسول وسط را باز نمائيد-
  .  را باز نمائيد) در سمت گيربكس( خارك ماهك و كابل تعويض دنده -

  ) مطابق شكل. ( را فشار بدهيد) 3( كن كليد قفل
  .  گيرد كابل تعويض دنده در موقعيت مناسب قرار مي

بـه روش تنظـيم     (باشد كه از ابزار نگهدارنده ليور دسته دنده در موقعيـت وسـط اسـتفاده شـود                   مي  نياز : توجه
  ) ماهك مراجعه نمائيد

  ) بررسي سفتي گيربكس(اجعه نمائيد  مر8-4، هنوز ايراد وجود دارد به بخش  اگر بعد از تنظيم
  ) بررسي جابجائي كابل تعويض دنده( مراجعه نمائيد 7-4شود به بخش  اگر كابل تعويض دنده تنظيم نمي

   بررسي جابجائي كابل تعويض دنده-4-7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  .   را اندازه بگيريدE، ميزان جابجائي كابل تعويض دنده  توسط جابجا كردن ليور دسته دنده
   از دنده خالص به يك -
   از دنده خالص به دو -
   از دنده خالص به عقب -

  .  ميزان جابجائي را اندازه بگيريد) اطراف(توسط جابجائي ليور دسته دنده به چپ و راست 
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  Eمقدار جابجائي كابل 

BE MA ML MCM نوع گيربكس  
  جابجائي به چپ 24mm 23mm فاقد مقدار فاقد مقدار

12mm 14mm 12mm 22mm از دنده خالصه به يك  
12mm 13mm 13mm 22mm از دنده خالص به دو  
19mm 12mm 13mm 20mm از دنده خالص به عقب  

  

  .  باشد، ليور دسته دنده را بطور كامل تعويض نمائيد گيري شده صحيح مي اگر مقدار اندازه
  :   روش بوده ولي ايراد وجود داشتباشد و همه مراحل مطابق گيري شده صحيح نمي اگر مقدار اندازه

  .   گيربكس را باز نمائيد-
  ) بررسي ميزان سفتي گيربكس( مراجعه نمائيد 8-4 به مرحله -
  :   بررسي ميزان سفتي گيربكس-4-8

  .  گيربكس را باز نمائيد
  ) با دو انگشت(تواند توسط دست به راحتي بچرخد  بررسي نمائيد كه شفت ورودي مي

  .  دي نتواند به راحتي بچرخد، گيربكس را تعويض نمائيداگر شفت ورو
  ) بررسي كالچ( مراجعه نمائيد 9-4اگر شفت ورودي به راحتي بچرخد به مرحله 

   بررسي هزار خاري شفت ورودي -4-9
  گيربكس و كالچ را باز نمائيد 
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 وجـود   hدر قـسمت      )پـودر قرمـز   (ي  يا خـوردگ   زدگي و   ، هيچگونه زنگ    شفت ورودي بررسي نمائيد    4در قسمت   
نداشته باشد تا سبب حركت سخت صفحه كالچ بر روي هزار خاري نشود و باعث سفت شـدن در تعـويض دنـده                       

  .  نشود
اگر هيچ آثار زنگ زدگي و خوردگي در هزار خاري وجود نداشت حركت صـفحه كـالچ را بـر روي شـفت ورودي                       

  :  مناسب بود موارد زير را انجام دهيداگر حركت صفحه . بررسي نمائيد) هزار خاري(
  ) گريسكاري هزار خاري شفت ورودي( مراجعه نمائيد 10-4 به بخش -
   بستن كالچ -
   بستن گيربكس -

   : اگر حركت صفحه كالچ مناسب نبود موارد زير را انجام دهيد
  .   هزار خاري شفت ورودي را از لحاظ ضربه و پخي و دو پهني شدن بررسي نمائيد-
  .   شفت ورودي در صورت وجود دو پهني و ضربه تعويض نمائيد-

  :  اگر حركت صفحه كالچ مناسب نبود و هزار خاري شفت ورودي سالم بود
  ) گريسكاري هزار خاري شفت ورودي( مراجعه نمائيد 4-10 به بخش -
  .   با يك صفحه كالچ نو سر خوردن صفحه روي هزار خاري را تست نمائيد-

  :  از زنگ زدگي و خورگي وجود داشتاگر آثاري 
  .   كالچ را تعويض نمائيد-
  ) گريسكاري هزار خاري شفت ورودي( مراجعه نمائيد 4-10 به بخش -
  .   كالچ را ببنديد-
  .   گيربكس را ببنديد-
   گريسكاري هزارخاري شفت ورودي -4-10

  . كالچ را باز نمائيد
داخل شيارهاي هزارخاري كامالً تميز نمائيد، براي اينكار از بـرس           شفت ورودي را در راستاي طوليش و اطراف و          

  .  سيمي استفاده نمائيد
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  .   توسط يك پارچه از پاشش گريس به هوزينگ كالچ جلوگيري نمائيد:توجه
ور بطـ ) 4(مقدار كمي گريس روي شـفت ورودي        : CSCبراي گيربكسهاي داراي بلبرينگ كالچ هيدروليكي مدل        

  ) KLUBERPASTE 46MR401(يكسان بماليد 
براي گيربكسهاي با بلبرينـگ كـالچ معمـولي و سـيلندر هيـدروليكي دو شـاخه كـالچ از اسـپري گـريس مثـل                          

)MOLYCOTE-G-RAPID PLUS (بر روي هزارخاري شفت ورودي استفاده نمائيد  .  
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  .  را تميز نمائيد) 4(ت ورودي توسط پارچه گريس اضافي روي هزار خاري و انتهاي شف
  . حركت صفحه كالچ روي هزار خاري شفت ورودي را بررسي نمائيد

وجود گيربكس اضافي روي شفت ورودي و چرخش صفحه كالچ و نيرو گريز از مركز باعث چـرب شـدن صـفحه                      
كنـد شـامل      يو عالئمي كه مـشتري مـشاهده مـ        ...) صفحه كالچ، فاليويل و     (شود    كالچ و آسيب ديدن قطعه مي     

  .  باشد ، ضربه خوردن و صداي غير عادي داخلي مي سرخوردن
   بستن -5

  .   شرايط بستن را درنظر بگيريد: توجه
  .  كمي گريس بماليد) گريسكاري شفت ورودي (10-4را مطابق بخش ) 4(هزارخاري شفت ورودي 

حتـي بـراي كالچهـاي فاقـد تنظـيم          (ببنديد  ) C-0217(سيستم كالچ را توسط ابزار فشرده كننده ديسك كالچ          
  ) اتوماتيك

  .  هاي راهنما روي گلدوني موتور و يا گيربكس وجود داشته باشد  بررسي نمائيد كه پين
  .  اند آنها را تعويض نمائيد ها آسيب ديده اگر پين:  توجه

  .  در همراستا بودن گيربكس روي موتور دقت الزم را انجام دهيد
مائيد تا آسيبي به هزارخاري شفت ورودي ايجاد        نوي گيربكس به سمت موتور اعمال ن      فشاري ر  در زمان نصب،     -

  ) شود لنگ هم راستا كردن موتور و گيربكس راحتتر مي توسط چرخاندن پولي ميل(نشود 
  .   بررسي نمائيد پين مركزي گيربكس روي موتور قرار داشته باشد-
  .   گيربكس را بروي پين مربوطه درگير نمائيد-

  .  هاي بين موتور و گيربكس را بدون سفت كردن ببنديد پيچ
  .  اي سفت نمائيد  پيچهاي مربوطه را بصورت ستاره-
  .   طبق مستندات، گشتاور سفت كردن پيچها را رعايت نمائيد-

  .مهره هاي پلوس را با تركمتر سفت نمائيد : توجه 
  هاي بلبرينگ پلوس  گشتاور سفت كردن مهره

  ردنگشتاور سفت ك
    مهره پلوس  بلبرينگ پلوس

daN.m  daN.m   
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