
ویرایش فارسیمارس  2009 

تمام حقوق تالیف و نسخه برداری از این مستند فنی متعلق به رنو است.

هر گونه تالیف مجدد و یا ترجمه, حتی جزئی , این اطالعیه فنی و نیز استفاده از سیستم شماره گذاری قطعات یدکی بدون اجازه 
قبلی و کتبی از رنو اکیداً ممنوع می باشد.

 

روش ها و دستورالعمل های تعمیرات که در این راهنما انجام آنها توسط سازنده توصیه شده است. مطابق با مشخصات فنی خودرو 
که در زمان تهیه این راهنما معتبر بوده اند, تهیه شده است.

در صورت تغییر در ساخت اجزاء و تجهیزات خودروها, ممکن است دستورالعمل های این راهنما نیز ااز طرف سازنده تغییر کنند.

© Renault s.a.s    2008

تصادف
03B-2                                         خودروي حادثه دیده: عیب یابي تصادف
03B-5                                                  خودروي حادثه دیده از جلو: شرح
03B-7                                                 خودروي حادثه دیده از کنار: شرح
03B-11                                                خودروي حادثه دیده از عقب: شرح
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03B تصادف
خودروي حادثه ديده: عيب يابي تصادف

203B-

بررسي كامل رام خودرو

114621



توجه
نقاط انتهایی عقبی و جلو متقارن نیستند. برای کنترل آنها، فاصله 

مرکز تا مرکز این نقاط را اندازه گیری نمایید.

1. ترتيب زماني بررسي
ضربه از جلو  

 (B) – (G1) = (B1) – (G):1  -
 (G1) – (C) = (G) – (C1): 2  -
(G1) – (H) = 1391 mm : 3  -
(G) – (H1) = 968 mm : 4  -

ضربه از عقب  
 (G) - (B1) = (G1) – (B) :1  -

 (G) – (D1) = (G1) – (D): 2  -
(H) – (H1) = 968 mm : 3  -
(J) – (J1) = 1102 mm : 4  -
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 03B تصادف
خودروي حادثه ديده: عيب يابي تصادف

303B-

نقاط G ، G1 )پين راهنمای عقبی شاسی جلو (

101091

نقاط B، B1 )نقاط جلویی نصب مجموعه اكسل عقب در زمانی 
كه رام عقب مونتاژ شده است (

101154

)نقاط نصب اكسل عقب در زمانی كه رام عقب   B، B1 نقاط 
دمونتاژ شده است(

2. جزئيات نقاط اندازه گيري
نقاط H ، H1 )پين راهنمای جلویی شاسی جلو (

101153

نقاط C ، C1 )نقاط جلویی نصب كفی) زیر شاسی( جلو (

101090
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03B تصادف
خودروي حادثه ديده: عيب يابي تصادف

403B-

نقاط J، J1 )پين راهنمای عقبی شاسی عقب(

101155



101092

D، D1 نقاط

101154
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 03B تصادف
خودروی آسیب دیده از جلو: شرح

503B-

درجه دوم

102045

قطعه تقویت داخلی شاسی جلو  )5(
گلگیر داخلی جلو  )6(

تقویت سپر جلو  )7(
شاسی جلو چپ  )8(

پایه سینی زیر باطری  )9(
پایه نگهدارنده دسته موتور  )10(

درجه سوم

102046

کفی مرکزی  )11(
قطعه تقویت پایینی سپر  )12(

پایه باالیی کمک فنر  )13(

102048

زاویه اول

102047

قطعه تقویتی رابط جلو  )1(
تقویت جلوی شاسی جلو  )2(

شاسی جلو راست  )3(
مجموعه شاسی جلو چپ  )4(
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03B تصادف
خودروی آسیب دیده از جلو: شرح

603B-

)14(  تقویت سر شاسی جلو
تقویت شاسی جلو  )15(
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 03B تصادف
خودروی آسیب دیده از کنار: شرح

703B-

 S84  B84  یا C84 یا G84 یا K84 یا L84 یا

درجه اول

102438

مجموعه درب جلو  )1(
قطعه رکاب جلو  )2(

بدنه جانبی باالیی جلو  )3(
مجموعه بدنه جانبی جلو  )4(

مجموعه ستون جلو  )5(
تقویت ستون وسط   )6(

نکته:
بخش های مشخص شده با ستاره در خودروی 3 درب متفاوت می 

باشند اما ترکیب بخش ها برای تصادف تغییر نمی کند.

S84  B84  یا C84 یا G84 یا K84 یا L84 یا

102436
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03B تصادف
خودروی آسیب دیده از کنار: شرح

803B-

S84  B84  یا C84 یا G84 یا K84 یا L84 یا

درجه دوم

102437

)7( رکاب داخلی عقب

نکته:
متفاوت         در خودروی 3 درب  با ستاره  های مشخص شده  بخش 

می باشند اما ترکیب بخش ها برای تصادف تغییر نمی کند.
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 03B تصادف
خودروی آسیب دیده از کنار: شرح

903B-

)6( گلگیر داخلی جلو چپ
)7( قطعه تقویت شاسی جلو

)8( تقویت ستون جلو
)9( تقویت رکاب

)10( لبه ستون وسط
)11( سقف

S84  B84  یا C84 یا G84 یا K84 یا L84 یا

E84

درجه دوم

105194

درجه سوم

102439
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03B تصادف
خودروی آسیب دیده از کنار: شرح

1003B-

قطعه عرضی داشبورد  )17(
سینی زیر شیشه جلو  )18(

قطعه تقویت زیر سینی شیشه جلو  )19(
پایه نصب برف پاک کن  )20(

قطعات عرضی سقف  )21(

E84

مجموعه جلو داشبورد محفظه بخاری  )21(
قطعه عرضی داشبورد  )22(
سینی زیر شیشه جلو  )23(

قطعه تقویت زیر سینی شیشه جلو  )24(
پایه نصب برف پاک کن  )25(

قطعع عرضی سقف  )26(

بخش جانبی کف مرکز  )8(
تقویت عرضی زیر صندلی جلو  )9(

پایه مجموعه عقب صندلی جلو  )10(
)11(  تقویتی وسط اتاق

قطعه تقویتی سینی پشت داشبورد  )12(
سینی پشت داشبورد  )13(

)14(  تقویتی سینی پشت داشبورد
سینی باالیی جلو داشبورد  )15(

مجموعه جلو داشبورد محفظه بخاری  )16(

درجه سوم

بخش جانبی کف مرکز  )12(
تقویت عرضی زیر صندلی جلو  )13(

واحد بیرونی پایه عقب صندلی جلو  )14(
واحد داخلی پایه عقب صندلی جلو  )15(

تقویتی وسط اتاق  )16(
قطعه تقویتی سینی پشت داشبورد  )17(

سینی پشت داشبورد  )18(
)19(  تقویتی سینی پشت داشبورد

سینی باالیی جلو داشبورد  )20(
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 03B تصادف
خودروی آسیب دیده از عقب: شرح

1103B-

L84

105786
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03B تصادف
خودروی آسیب دیده از عقب: شرح

1203B-

S84 B84 یا C84 یا G84 یا

درجه اول

102052

گلگیر عقب  )1(
بسط گاگیر عقب  )2(

مجموعه قطعه انتهایی عقب  )3(
قطعه انتهایی عقب  )4(

نکته:
بخش های مشخص شده با ستاره در خودروی 3 درب متفاوت می 

باشند اما ترکیب بخش ها برای تصادف تغییر نمی کند.
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 03B تصادف
خودروی آسیب دیده از عقب: شرح

1303B-

L84

درجه اول

105785

سینی عقب  )1(
مجموعه سینی عقب  )2(

گلگیر عقب  )3(
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03B تصادف
خودروی آسیب دیده از عقب: شرح

1403B-

L84

درجه دوم

105787

قطعه تقویت عرضی چراغ  )4(
نگهدارنده چراغ عقب  )5(

دوبل گلگیر داخلی عقب  )6(
تقویتی عرضی پایینی عقب شاسی   )7(
تقویت پایه قطعه عرضی سپر عقب  )8(

تقویتی شاسی عقب  )9(
)10(  سر شاسی داخلی عقب

کفی عقب, بخش جلو بهمراه محافظ ها.  )11(
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 03B تصادف
خودروی آسیب دیده از عقب: شرح

1503B-

L84

درجه سوم

105788

)12(  گلگیر داخلی عقب
ریل آبچکان بدنه جانبی عقب  )13(

سینی تقویت طاقچه عقب  )14(
صفحه نگهدارنده محفظه بیرونی چرخ عقب  )15(

قطعه تقویت بیرونی محفظه داخلی چرخ عقب  )16(
محفظه داخلی چرخ عقب  )17(

قطعه جانبی عقب  )18(
تقویت شاسی عقب  )19(

تقویت عرضی مرکزی عقب  )20(
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