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  :اجزا گاردان و شماتيك  معرفي         
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cv  فلنج اتصال به ديفرانسيلو 
 Cv وسط   Cv  گير بكسفلنج اتصال بهو 

 براكت اتصال به بدنه
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 پين هاي داول

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 فلنج گيربكس-١

 )04002214به شماره فني(  M7پيچ دو پله    -2
 ) 04001792به شماره فني (تكيه گاه وسط گاردان  M8پيچ    -3
 )04002201به شماره فني(گاردان  M10پيچ    -4
  )04002201به شماره فني(گاردان  M10پيچ  -5
 در هر سمت اتصال گاردان عدد 3با ضريب مصرف  )18630002به شماره فني ( واشر عينكي -6
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  )اين اجزاء قابل تعويض نمي باشند(CVاجزاي داخل مفاصل  -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :گاردان  روش باز كردن      
  

به گونه اي كه وزن خودرو بر روي چرخها باشد تا  و از استفاده از جك هاي دو ستون اجتناب نماييد استفاده كنيدجكهاي چهارستوني براي باال بردن خودرو از  .1
 .زواياي قرار گرفتن ديفرانسيل و گيربكس در حالت طبيعي باشد

 
 .وسط تكيه گاهي گاردان را به بدنه باز كنيد M8 در ابتدا پيچ هاي .2

 
 .سمت فلنج عقبي گاردان به ديفرانسيل باز نموده و به كمك شخص ديگري گاردان را باال نگهداريدگاردان  را از  M10عدد پيچ  6سپس  .3

 
را از فلنج جلويي گيربكس جدا نموده و مراقب باشيد پس از بازكردن يك سمت گاردان وزن آن توسط نيروي  M10و چهار عدد پيچ  M7دو عدد پيچ دو پله -4

  .كمكي مهار گردد
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  :گاردان روش بستن     
  

درون سـوراخهاي روي فلـنج گـاردان قـرار گيرنـد،      )داول ( ابتدا فلنج جلويي گاردان را روي فلنج گيـربكس بـه نحـوي كـه دو عـدد بـوش موقعيـت دهنـده        -1
درجـه در   8اويـه بـيش از   دقت كنيد سر ديگر گاردان بايد توسط شخص ديگري به گونه اي در موقعيت نگه داشته شود كه وزن گاردان را مهـار كـرده و ز  .بگذاريد

  .مفاصل گاردان بوجود نيايد
 
  .اين پيچها از داخل بوشهاي داول عبور مي كنند. را از سمت فلنج گاردان ببنديد ) 04002214به شماره فني (  M7دو عدد پيچ دو پله-2
 
  .را با دست ببنديد)  04001792به شماره فني (تكيه گاه وسط گاردان  M8دو عدد پيچ -3
  
  .را از سمت فلنج عقبي گاردان به ديفرانسيل ببنديد) 04002201به شماره فني (گاردان  M10عدد پيچ  6س سپ-4
  
  .را نيز در سوراخ هاي باقيمانده از فلنج جلويي گاردان به گير بكس ببنديد M10چهار عدد پيچ -5
  
  .سفت كنيدنيوتن متر  45±6اكنون پيچ هاي سمت گير بكس را  بصورت ضربدري با گشتاور -6
 
  .نيوتن متر سفت كنيد 45±6سپس پيچ هاي سمت ديفرانسيل را بصورت ضربدري با گشتاور -7
  
  .در انتها پيچ هاي وسط تكيه گاهي گاردان را به بدنه سفت كنيد -8
  
  چسبانده شده بر روي فلنج جلو و عقب گاردان در محل خود )18630002شماره فني ( در هنگام بستن پيچ هاي گاردان دقت نماييد واشرهاي عينكي : نكته مهم        

  .باقي باشند و در صورت مفقود شدن واشر نو جايگزين نماييد       
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  :عيوب متداول    

  توضيحات  روش رفع ايراد  نوع ايراد
 درصورتيكه آثـار برخـورد بـا اشـياء      گاردان را تعويض نماييد  پارگي گردگيرها -2

ردگيـر وجـود   خارجي و ابـزار بـا گ  
ندارد تعويض از محل گارانتي انجام 

  مي گيرد
لرزش خودرو كه با افزايش سرعت شـديد تـر    -3

  .شود
  

بررسي نماييد كليه پيچهاي اتصال گاردان در محل خود بسته شده   - 1
  اند و سفت هستند

  بررسي كنيد واشر هاي عينكي در زير پيچهاي اتصال وجود دارند -2
  ها و باد تايرها را بررسي كنيد باالنس بودن چرخ -3
گاردان را با استفاده از روش باز و بست فوق الذكر باز كرده و  -4

درحاليكه خودرو بر روي جك قرار دارد ضمن چرخاندن چرخهاي 
  .عقب  وجود لنگي بر روي فلنج ديفرانسيل را بررسي نماييد

  

برخورد گاردان با سيم ترمز و توليد صدا و يا  -4
  سيم به دور گاردانپيچيدن 

خودرو را بر روي جك قرار داده و سيم ترمز را در مسير خود محكم 
  .كنيد

  

خرابي مفاصل جلو ، عقب يا وسط گاردان و  -5
  توليد صدا ويا خروج گيريس از گردگيرها

ها در جلو يا عقب و يا وسط گاردان آسيب CVدرصورتيكه هر يك از 
  ديده اند گاردان تعويض گردد

  

دم حركت خودرو برغم تعويض دنده بعلت ع -6
  بريدن گاردان و عدم انتقال نيرو به ديفرانسيل

    .گاردان را تعويض نماييد

  لقي دنده هاي داخل ديفرانسيل را بررسي كنيد  صداي تق تق از ناحيه عقب گاردان -7
  .محكم بودن پيچ هاي پلوس هاي محور عقب را كنترل نماييد 
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  :ش گارانتيشرايط پذير     
 .ي روي قطعهكليه ضوابط عمومي گارانتي قطعات از جمله وجود آرم شركت سازنده ، تاريخ توليد ، اعتبار گارانتي خودرو و عدم وجود آثار ضربه و دفرمگ .1
ر اينصورت از شرايط گارانتي كه د شدهباعث خرابي زودرس گاردان ) دست كاري فنرهاي عقب و فنرلول جلو( هر نوع تغييردر ارتفاع عقب و جلو خودرو -2

 .خارج است 
 .هر نوع دست كاري و تعمير گاردان توسط افراد غير مجاز گاردان را از گارانتي خارج مي كند-3
 

   :روش حمل مناسب گاردان 
  .درجه نباشد 8گاردان را به گونه اي حمل كنيد كه زاويه خم مفصل وسط آن بيش از 
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