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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدالیلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانالزم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Tav. 1050‐04 ابزار فشار دهندۀ پلوس به عقب  1

  

 Tav. 1420‐01 جک پیچی  2

  

 Sus. 1734 مبدل نصب میله موج گیر  3

  

4  
ابزار جمع کنندۀ بوش الستیکی برای نصب میل 

 موجگیر
Sus. 1413 

  

 Mot.1390 پایه مخصوص بازکردن و نصب مجدد موتور  5
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اجزاء اکسل جلو
31Aاجزاء اكسل جلو: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

31A-1

I - نكات ايمنی
۱ - دستورالعمل هايی كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات 

رعايت شود
ــر دارد،  ــتفاده از جك باالب ــه اس ــه نياز ب ــام عملياتی ك ــگام انج هن
ــی را رعايت كنيد (به بخش خـودرو: يدك  ــتورالعمل های ايمن دس
ــايل  ــه نماييد) (02A  ،MR 388، وس كشـيدن و باال بردن مراجع

باالبر).

۲ - دستورالعمل هايی كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت 
شود

ــت. قسمت هايی از خودرو  روغن ترمز دارای خواص خورندگی زياد اس
را كه به روغن ترمز آلوده شده اند، با دقت تميز كنيد.

II - تميزی
۱ - دستورالعمل هايی كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات 

رعايت شود
ــا روغن ترمز  ــت بر اثر تماس ب ــه را كه ممكن اس ــمت هايی از بدن قس

آسيب ببينند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.

۲ - دستورالعمل هايی كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت 
شود

ــز كنيد (به  ــز را با ماده پـاك كننده ترمز تمي ــتم ترم اطراف سيس
بخش خـودرو: مواد مصرفـی الزم برای تعميـرات رجوع كنيد)

(04B  ،MR 388، مواد مصرفی).

توجه
ــرا روغن موجب صدمه  ــدن روغن جلوگيري كنيد زي از جاري ش

زدن به اجزاء اطراف سيستم ترمز مي شود.

III - توصيه های حرفه ای
۱ - ترمز

ــاي ترمز، حتمًا لنت های هر دو طرف را تعويض  هنگام تعويض لنت ه
كنيد.

هنگام تعويض ديسك حتمًا ديسك های هر دو طرف را تعويض كنيد.
ــز را تعويض  ــًا لنت های ترم ــك های ترمز، حتم ــگام تعويض ديس هن

نماييد.
 FRENETANCHE قبل از نصب پيچ  پين های راهنما، آنها را به ماده
ــته كنيد (به بخش خودرو: مواد مصرفی الزم برای تعميرات  آغش

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفی).
 FREIN DE VIS ــاده ــا را به م ــای كاليپر، آنه ــل از نصب پيچ ه قب
ــته كنيد (به بخش خودرو: مواد  HAUTE RÉSISTANCE آغش
مصرفی الزم برای تعميرات رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد 

مصرفی).

توجه
برای اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

تذكرات مهم
ــار دهيد  برای پرهیز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فش
ــك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  ــتون ها، لنت ها و ديس تا پيس

كنند.

۲ - بلبرينگ، توپی چرخ 
هنگام تعويض توپی چرخ، حتمًا بلبرينگ را نيز تعويض نماييد.

توجه
ــر به بلبرينگ  ــيب جبران ناپذي ــاب از وارد آمدن آس ــرای اجتن ب

توپی:
مهره سيستم انتقال نيرو را روی زمين شل يا سفت نكنيد.

خودرو را در حالی كه سيستم انتقال نيرو باز شده يا پيچ های 
آن شل است، روی زمين قرار ندهيد.

–

–

توجه
به منظورتضمين عملكرد صحيح حسگر سرعت چرخ، به محل آن 

بر روی بلبرينگ آسيب نرسانيد.

ــطح توپي چرخ و بلبرینگ و محفظه توپي  قبل از نصب بلبرينگ، س
را بررسي كنيد.

محفظه توپی آسيب ديده را تعويض نماييد.
قسمت های زير را تميز كنيد:

سطوح داخلي و خارجي بلبرينگ جديد كه با پايه توپی و توپي در 
تماس است،

سطوح پايه توپی كه با بلبرينگ جديد در تماس است،
سطوح توپي كه با بلبرينگ جديد در تماس است.

–

–

–
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31A

31A-2

اجزاء اکسل جلو
اجزاء اكسل جلو: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

توجه
ــرا موجب صدمه  ــار وارد نكنيد زي ــه حلقه داخلي بلبرينگ فش ب
ــود (برای جا انداختن قطعه نيروی بيش از  ديدن بلبرينگ مي ش

حد وارد نکنيد).

۳ - فنر سيستم تعليق
ــر و همچنين كالهك ابزار  هنگام تعويض فنر، به موقعيت و جهت فن

دقت كنيد.
هنگام تعويض فنر حتمًا فنرهای هر دو طرف را تعويض كنيد.
از عملكرد صحيح ابزار جمع كننده فنر اطمينان حاصل كنيد.

ــده را در ابزار جمع كننده  ــظ نكات ايمنی، فنر جمع ش به منظور حف
فنر رها نكنيد.

توجه
برای اجتناب از شكستن زود هنگام فنر سيستم تعليق، به محافظ 

ضد زنگ آسيب نرسانيد.

۴ - اکسل جلو

توجه
ــتگاه باالبر به  ــكل، با دس برای اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير ش

بازوی تحتانی فشار وارد نكنيد.
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31A-3

31A اجزاء اکسل جلو
لنت ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Fre. 1842فشاردهنده پيستون كاليپر ترمز جلو

mگشتاور محكم كردن

N.m  34پيچ پين راهنماي لنت

N.m  28پين هاي راهنماي لنت

ــًا لنت هاي هر دو طرف را تعويض  هنگام تعويض لنت هاي ترمز، حتم
كنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.

چرخ هاي جلو را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

108349

ــتن مهره (2) باز  ــا را ضمن نگهداش ــچ پاييني (1) پين راهنم پي
كنيد.

كاليپر را به طرف باال بچرخانيد.
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31A-4

31A اجزاء اکسل جلو
لنت ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

ــا  ــا K7M ي ــا U90 – K90، و K4M – K90، و K7J ي F90 ي
K9K، و انطباق ويژه

118634

فنر (3) را باز كنيد.

118635

قطعات زير را باز كنيد:
درپوش هاي روي محافظ پين هاي راهنما،

پين هاي راهنماي لنت (4) به كمك آچار آلن،
كاليپر.

–

–

–

لنت هاي ترمز را باز كنيد.

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

119217

تيغه هاي صداگير (5) را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ضخامت لنت ها را بررسي كنيد (به بخش 30A، اطالعات كلي، 

ترمز: مشخصات، صفحه 30A-12 مراجعه نماييد).
قطعات معيوب را تعويض كنيد.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


31A-5

31A اجزاء اکسل جلو
لنت ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

117348

قسمت هاي زير را تميز كنيد:
تكيه گاه هاي كاليپرها،

كاليپرها.

ــا  ــا K7M ي ــا U90 – K90، و K4M – K90، و K7J ي F90 ي
K9K، و انطباق ويژه

پين ها را پس از هر بار باز كردن تميز كنيد.

–

–

123095

ــته كردن آن به گريس موجود در كيت  ــتون را (بعد از آغش پيس
ــار دهيد تا در  ــزار (Fre. 1842)   (1) فش تعميرات) به كمك اب

انتها قرار گيرد.

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

پيچ پين راهنما را حتمًا پس از هر بار باز كردن تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي

ويژه
تيغه هاي صداگير جديد را نصب كنيد.

لنت هاي ترمز، را با شروع از لنت داخلي، نصب كنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–
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31A-6

31A اجزاء اکسل جلو
لنت ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

كاليپر را به طرف پايين بپيچانيد تا سر جاي اول خود قرار گيرد.
پيچ نو پين راهنما را نصب كنيد.

پيچ پين راهنماي لنت را با گشتاور (N.m 34 ) محكم كنيد.

ــا  ــا K7M ي ــا U90 – K90، و K4M – K90، و K7J ي F90 ي
K9K، و انطباق ويژه

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
كاليپر در محل اوليه خود،

پين هاي راهنما به كمك آچار آلن.
پين هاي راهنماي لنت را با گشتاور (N.m 28 ) محكم كنيد.

درپوش هاي روي محافظ پين ها را نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
براي پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد 
ــتون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  تا پيس

كنند.

–

–
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31A-7

31A اجزاء اکسل جلو
شيلنگ ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  17شيلنگ ترمز روي كاليپر

N.m  14اتصال روي شيلنگ ترمز

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني و تميزي 
و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسل 
جلو، اجزاء اكسل جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات، 

صفحه 31A-1 مراجعه نماييد).

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه زدن 

به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري 

شدن روغن ترمز جلوگيري شود.
ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108922
پيچ اتصال هاي زير را باز كنيد:

ــدن اين اتصال شيلنگ از هزارخارها را  اتصال لوله (1)، با باز ش
جدا مي شود،

شيلنگ ترمز روي كاليپر (2).
شيلنگ ترمز را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــل را در حالي كه چرخ همراه با سيستم تعليق آويزان است و  اكس

كاليپر در محل خود قرار دارد، تراز كنيد.
پيچ شيلنگ ترمز سمت كاليپر را بپيچانيد.

ــتاور (N.m 17 ) برروي كاليپر محكم  شـيلنگ ترمز را با گش
كنيد.

ــت در يك سوم اول طول آن از طرف  شيلنگ را با قرار دادن سش
ــت اشاره در حالي كه آنرا كمي خم  كاليپر بگيريد، سپس با انگش

مي كنيد حركت دهيد.

–

–
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31A-8

31A اجزاء اکسل جلو
شيلنگ ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

ــر مادگي شيلنگ ترمز را طوري روي پايه نگهدارنده قرار دهيد  س
كه پيچ نخورد.

ــيلنگ به راحتي در هزارخارهاي پايه قرار  بررسي كنيد كه سر ش
گيرد.

قطعات زير را نصب كنيد:
فنر،

ــت كنيد كه با پيچ  ــيلنگ ترمز وصل كنيد و دق لوله را روي ش
كردن لوله، شيلنگ تاب نخورد.

ــتاور (N.m 14 ) محكم  اتصال روي شـيلنگ ترمـز را با گش
كنيد.

III - مرحله پاياني
ابزار فشاردهنده پدال را باز كنيد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

چرخ جلو طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و 
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  34پيچ بااليي پين راهنماي لنت

N.m  17لوله ترمز روي كاليپر

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاي ايمني وتميزي 
و توصيه هاي حرفه اي مراجعه كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسل 
جلو، اجزاء اكسل جلو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات، 

صفحه 31A-1 مراجعه نماييد).

توجه
ــتم، از جاري  ــت جلوگيري از صدمه زدن به اجزاء اطراف سيس جه

شدن روغن جلوگيري كنيد.

تذکر:
ــي از قبل با روغن ترمز پر  ــده در قطعات يدك كاليپرهاي عرضه ش

شده اند.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري 

شدن روغن ترمز جلوگيري شود.
قفل فرمان را آزاد كنيد.

ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
شيلنگ ترمز روي كاليپر را آزاد كنيد.

ــز را باز كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  لنت هاي ترم
 31A-3 لنت هاي ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

119218

ــتن مهره (2)  پيچ بااليي (1) پين راهنماي لنت را ضمن نگهداش
باز كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
كاليپر ترمز از شيلنگ،

كاليپر ترمز.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت گردگير و پيستون كاليپر را بررسي كنيد.

ــوب را تعويض كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسـل  قطعات معي
ــه 31A-11 مراجعه  جلـو، كاليپر ترمز جلـو: تعميـر، صفح

نماييد).

–

–
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31A-10

31A اجزاء اکسل جلو
كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

117348

قسمت هاي زير را تميز كنيد:
تكيه گاه كاليپر،

كاليپر.

ــا  ــا K7M ي ــا U90 – K90، و K4M – K90، و K7J ي F90 ي
K9K، و انطباق ويژه

پين هاي راهنماي لنت پس از هر بار باز كردن تميز كنيد.

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

حتمًا پس از هر بار باز كردن، پيچ  پين ها را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

–

–

ــيلنگ ترمز محكم  پيچ كاليپر را بدون به كار بردن ابزار، برروي ش
كنيد.

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

پيچ بااليي پين راهنما را نصب كنيد.
پيـچ بااليي پين راهنماي لنت را با گشتاور (N.m 34 ) محكم 

كنيد.

لنت هاي ترمز را نصب كنيد (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
 31A-3 لنت هاي ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــتاور (N.m 17 ) برروي كاليپر محكم  شـيلنگ ترمز را با گش

كنيد.

III - مرحله پاياني
ابزار فشاردهنده پدال را باز كنيد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

چرخ جلو طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و 
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
براي پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد 
ــتون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  تا پيس

كنند.
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31A اجزاء اکسل جلو
كاليپر ترمز جلو: تعمير

ابزار مخصوص مورد نياز
Fre. 1842فشاردهنده پيستون كاليپر ترمز جلو

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

توجه
ــتم، از جاري  ــت جلوگيري از صدمه زدن به اجزاء اطراف سيس جه

شدن روغن جلوگيري كنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك باالبر دوس
 ،02A  ،MR 388)  (ــه نماييد بكسـل كردن و باال بردن مراجع

وسايل باالبر خودرو).
ابزار فشـاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري 

شدن روغن ترمز جلوگيري شود.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

كاليپر ترمز جلو (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، كاليپر 
ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 31A-9 مراجعه 

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

115572

ــرده خارج كنيد، قبل از شروع كار  پيستون را به كمك هواي فش
ــتون  ــتون و كاليپر قرار دهيد تا به پيس يك قطعه چوب بين پيس
ــد. وارد آمدن هر گونه ضربه برروي لبه پيستون آنرا  ــيب نرس آس

غيرقابل استفاده خواهد كرد.
روكش محافظ را باز كنيد.

–

–

115570

ــزار انعطاف پذير با لبه گرد  ــر گلويي كاليپر را به كمك يك اب واش
(گيج اندازه گيري ضخامت) خارج كنيد.

ــطح داخلي، كاليپر را به  ــورت وجود خط افتادگي برروي س در ص
طور كامل تعويض نماييد.

قطعات را با الكل تميز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
واشر را داخل گلويي كاليپر نصب كنيد.
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31A اجزاء اکسل جلو
كاليپر ترمز جلو: تعمير

123095

ــته كردن آن به گريس موجود در كيت  ــتون را (بعد از آغش پيس
ــار دهيد تا در  ــزار (Fre. 1842)   (1) فش تعميرات) به كمك اب

انتهاي سوراخ قرار گيرد.
روكش محافظ را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

كاليپر ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، كاليپر ترمز 
ــه 31A-9 مراجعه  جلو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفح

نماييد)،
چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ پايه نگهدارنده كاليپر

N.m  34پيچ بااليي پين راهنماي لنت

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــه (ب ــرف مربوط ــو ط ــرخ جل چ
السـتيك ها، چـرخ: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

35A-1 مراجعه نماييد)،

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد).

–

–

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

119218

ــره (2) باز  ــتن مه ــي (1) پين راهنما را ضمن نگهداش پيچ باالي
كنيد.

توجه
براي اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

كاليپر ترمز را به فنر آويزان كنيد.
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31A اجزاء اکسل جلو
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

119219

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (3) پايه نگهدارنده كاليپر،

پايه نگهدارنده كاليپر.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

117348

قسمت هاي زير را تميز كنيد:
پايه نگهدارنده كاليپر،

كاليپر ترمز،

–

–

–

–

محفظه توپي چرخ.
ــا را به ماده  ــده كاليپر، آنه ــه نگهدارن ــب پيچ هاي پاي قبل از نص
ــته كنيد (به  HIGH RESISTANCE THREDLOCK آغش
بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفـي الزم براي تعميرات)

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).
پيچ  پين هاي راهنما را حتمًا تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پايه نگهدارنده كاليپر،
پيچ هاي پايه نگهدارنده كاليپر.

 ( 105 N.m) ــتاور پيچ هـاي پايه نگهدارنـده كاليپر را با گش
محكم كنيد.

III - مرحله پاياني

ــا L90 – K90، و K7J يا K7M يا K9K، و بدون انطباق  B90 ي
ويژه

پيچ بااليي پين راهنما را نصب كنيد.
پيـچ بااليي پين راهنماي لنت را با گشتاور (N.m 34 ) محكم 

كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد).

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــه (ب ــرف مربوط ــو ط ــرخ جل چ
السـتيك ها، چـرخ: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

35A-1 مراجعه نماييد) 

تذكرات مهم
براي پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فشار دهيد 
ــتون ها، لنت ها و ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  تا پيس

كنند.

–

–

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
محافظ ديسك ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  7پيچ نصب محافظ ديسك ترمز

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد)،

پايه هاي نگهدارنده كاليپر (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 31A-13 مراجعه نماييد)،
ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد).

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24683

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) محافظ ديسک ترمز،

محافظ ديسک (2) ترمز جلو.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

محافظ ديسك ترمز،
پيچ هاي نصب محافظ ديسك ترمز.

 ( 7 N.m) ــتاور پيچ هاي نصب محافظ ديسـک ترمز را با گش
محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
پايه هاي نگهدارنده كاليپر (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 31A-13 مراجعه نماييد)،
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد)،

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–
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31A-16

31A اجزاء اکسل جلو
ديسك ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  14پيچ ديسك ترمز

ــيار يا  ــتند. در صورت وجود ش ــر نيس ــز قابل تعمي ــك هاي ترم ديس
 ،30A ــوند (به بخش بايد تعويض ش ــودگي قابل توجه ديسك ها فرس
ــه 30A-12 مراجعه  اطالعـات كلـي، ترمـز: مشـخصات، صفح

نماييد).
هنگام تعويض ديسك حتمًا ديسك هاي هر دو طرف را تعويض كنيد.

ــز را تعويض  ــًا لنت هاي ترم ــك هاي ترمز، حتم ــگام تعويض ديس هن
نماييد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد)،

پايه هاي نگهدارنده كاليپر (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 31A-13 مراجعه نماييد).

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108921

قطعات زير را باز كنيد:
دو پيچ (1) ديسك ترمز،

ديسك ترمز.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ديسك ها را تميز كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ديسك،
دو پيچ ديسك.

ــتاور (N.m 14 ) محكم  پيچ هاي نصب ديسـک ترمز را با گش
كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پايه هاي نگهدارنده كاليپر (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو، 
پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 31A-13 مراجعه نماييد)،
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــه بخ ــاي ترمز جلو (ب لنت ه
لنت هـاي ترمز جلـو: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

31A-3 مراجعه نماييد)،

چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–
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31A-17

31A اجزاء اکسل جلو
ديسك ترمز جلو: مشخصات

I - مرحله پيش از بررسي
ــه بخش خودرو:  ــتون قرار دهيد (ب ــودرو را روي جک باالبر دو س خ
بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A ، MR 388، وسايل 

باالبر خودرو).
چرخ جلو مربوطه را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 

چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).

II - مرحله بررسي قطعه مورد نظر

تذکر:
براي بررسي ضخامت ديسك، از ابزار Palmer استفاده كنيد.

ابزار Palmer را براي اندازه گيري ضخامت ديسك نصب كنيد.

88310

ــري كنيد (در  ــب در چهار نقطه اندازه گي ــك را به ترتي ضخامت ديس
فاصله هاي ۹۰° ).

ــط سازنده مقايسه كنيد (به بخش  اندازه ها را با مقادير ذكر شده توس
30A، اطالعات كلي، ترمز: مشـخصات، صفحه 30A-12 مراجعه 

نماييد.

III - مرحله پاياني
ــک ترمز را در صورت ازوم تعويض كنيد (به بخش 31A، اجزاء  ديس
اكسل جلو، ديسـک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

31A-16 مراجعه نماييد).

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــه را نصب كني ــو مربوط ــرخ جل چ
 35A-1 السـتيك ها، چـرخ: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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31A

31A-18

اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك - پمپ ترمز: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن
اتصاالت لوله ترمز روی مجموعه 

هيدروليك
 14  N.m

ــه ترمز روی پمپ  اتصاالت لول
ترمز

 14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدال را روی پدال ترمز قرار دهيد تا از جاری شدن 

روغن جلوگيری شود.
ــال باتری را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتری).
ــد (در صورتی كه خودرو مجهز به  روكش محافظ موتور را برداري

آن است).

117827

ــت های نگهدارنده (1) عايق صوتی را باز كنيد (در صورتی كه  بس
خودرو مجهز به آن است).

ــوند (در صورتی كه  ــد تا لوله ها ديده ش ــق صوتی را كنار بزني عاي
خودرو مجهز به آن است).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117817

اتصاالت (2) لوله های ترمز مجموعه هيدروليك را شل كنيد.
گيره نگهدارنده لوله های ترمز را باز كنيد.

117829

اتصاالت (3) لوله های پمپ ترمز را شل كنيد.
لوله های ترمز بين مجموعه هيدروليك و پمپ ترمز را باز كنيد.
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اجزاء اکسل جلو
31Aلوله ترمز مجموعه هيدروليك - پمپ ترمز: باز كردن - نصب مجدد

31A-19

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــپ ترمز را نصب  ــه هيدروليك و پم ــز بين مجموع لوله های ترم

كنيد.
لوله های ترمز را در بست های نگهدارنده محكم كنيد.

پيچ اتصاالت زير را ببنديد:
اتصال  لوله های ترمز روی مجموعه هيدروليك،

اتصال  لوله  های ترمز روی پمپ ترمز.
پيچ ها را با گشتاورهای زير محكم كنيد:

،(14  N.m) اتصال لوله هاي روي مجموعه هيدروليك
هيدروليـك  مجموعـه  روي  ترمـز  لوله هـاي  اتصـال 

.(14  N.m)

II - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

ــی كه خودرو  ــبورد (در صورت ــينی داش عايق صوتی برروی س
مجهز به آن است)،

بست های نگهدارنده عايق صوتی (در صورتی كه خودرو مجهز 
به آن است)،

ــز به آن  ــی كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك
است).

فشاردهنده پدال را برداريد.
ــش 30A، اطالعات کلی،  ــری کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيری، صفحه 30A-3 رجوع نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتری را وصل كني

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتری).

–

–

–

–

–

–

–
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31A

31A-20

اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك - اتصال زير بدنه: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن
روی  ــز  ترم ــه  لول ــاالت  اتص

مجموعه هيدروليك
 14  N.m

ــای ترمز روی  ــاالت لوله ه اتص
اتصاالت زير بدنه

14  N.m 

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــال باتری را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتری).
فشاردهنده پدال را روی پدال ترمز قرار دهيد تا از جاری شدن 

روغن جلوگيری شود.
ــد (در صورتی كه خودرو مجهز به  روكش محافظ موتور را برداري

آن است).

117827

ــی كه خودرو  ــی را باز كنيد (در صورت ــت های (1) عايق صوت بس
مجهز به آن است).

ــوند (در صورتی كه  ــد تا لوله ها ديده ش ــق صوتی را كنار بزني عاي
خودرو مجهز به آن است).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117818

ــه هيدروليك را باز  ــای (2) اتصاالت لوله های ترمز مجموع پيچ ه
كنيد.

118339

بست های (3) عايق صوتی را باز كنيد.
ــر اتاق ديده  ــاالت لوله های زي ــار بزنيد تا اتص ــق صوتی را كن عاي

شوند.
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اجزاء اکسل جلو
31Aلوله ترمز مجموعه هيدروليك - اتصال زير بدنه: باز كردن - نصب مجدد

31A-21

118338

ــه هيدروليك را باز  ــای مجموع ــای نگهدارنده (4) لوله ه گيره ه
كنيد.

پيچ اتصاالت (5) لوله های ترمز مجموعه هيدروليك را شل كنيد.
ــه هيدروليك و اتصاالت زير بدنه را باز  لوله های ترمز بين مجموع

كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

ــاالت زير بدنه را  ــه هيدروليك و اتص ــای ترمز بين مجموع لوله ه
نصب كنيد.

پيچ اتصاالت زير را ببنديد:
اتصال  لوله های ترمز روی مجموعه هيدروليك،
اتصاالت لوله های ترمز روی اتصاالت زير بدنه.

پيچ ها را با گشتاورهای زير محكم كنيد:
،(14  N.m) اتصال لوله هاي روي مجموعه هيدروليك

اتـاق  زيـر  اتصـاالت  روی  ترمـز  لوله هـای  اتصـال 
.(14  N.m)

II - مرحله پاياني
عايق صوتي را روي سيني داشبورد نصب كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
بست های نگهدارنده عايق صوتی (در صورتی كه خودرو مجهز 

به آن است)،
ــز به آن  ــی كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

–

–

–

–

فشاردهنده پدال را برداريد.
ــش 30A، اطالعات کلی،  ــری کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيری، صفحه 30A-3 رجوع نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتری را وصل كني

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتری).
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31A-22

31A اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك ـ كاليپر جلو سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

ــز روي مجموعه  ــال لوله ترم اتص
هيدروليك

14  N.m

ــيلنگ   ــال لوله ترمز روي ش اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

117827

ــت هاي نگهدارنده (1) عايق صوتي را باز كنيد (در صورتي كه  بس
خودرو مجهز به آن است).

ــوند (در صورتي كه  ــد تا لوله ها ديده ش ــق صوتي را كنار بزني عاي
خودرو مجهز به آن است).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117816

اتصال (2) لوله ترمز به شيلنگ ترمز را شل كنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

گيره نگهدارنده لوله ترمز را باز كنيد.
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31A-23

31A اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك ـ كاليپر جلو سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد

117819

اتصال (3) لوله ترمز مجموعه هيدروليک را شل كنيد.
لوله ترمز بين مجموعه هيدروليك و شيلنگ ترمز جلو سمت چپ 

را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله ترمز بين مجموعه هيدروليك و شيلنگ ترمز جلو سمت چپ 

را نصب كنيد.
لوله ترمز را روي گيره نگهدارنده آن محکم کنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز جلو سمت چپ،

اتصال شيلنگ ترمز روي مجموعه هيدروليك.
اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي مجموعه هيدروليک
.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز

II - مرحله پاياني
عايق صوتي را روي سيني داشبورد نصب كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
بست هاي نگهدارنده عايق صوتي (در صورتي كه خودرو مجهز 

به آن است)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

–

–

–

–

فشاردهنده پدال را برداريد.
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
ــمت چپ را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  چرخ  جلو س
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد) 
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31A اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك ـ كاليپر جلو سمت راست: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

ــز روي مجموعه  ــال لوله ترم اتص
هيدروليك

14  N.m

ــيلنگ   ــال لوله ترمز روي ش اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــزش روغن يك فشـاردهنده پدال روي  ــراي جلوگيري از ري ب

پدال قرار دهيد.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

117827

ــي كه خودرو  ــي را باز كنيد (در صورت ــت هاي (1) عايق صوت بس
مجهز به آن است).

ــوند (در صورتي كه  ــد تا لوله ها ديده ش ــق صوتي را كنار بزني عاي
خودرو مجهز به آن است).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117816

اتصال (2) لوله ترمز به شيلنگ ترمز را شل كنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

گيره نگهدارنده لوله ترمز را باز كنيد.
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31A اجزاء اکسل جلو
لوله ترمز مجموعه هيدروليك ـ كاليپر جلو سمت راست: باز كردن - نصب مجدد

117820

اتصال (3) لوله ترمز مجموعه هيدروليک را شل كنيد.
ــمت  ــيلنگ ترمز جلو س ــه ترمز بين مجموعه هيدروليك و ش لول

راست را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــمت  ــيلنگ ترمز جلو س ــه ترمز بين مجموعه هيدروليك و ش لول

راست را نصب كنيد.
لوله ترمز را روي گيره نگهدارنده آن محکم کنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز جلو سمت راست،

اتصال شيلنگ ترمز روي مجموعه هيدروليك.
اتصاالت را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي مجموعه هيدروليک
.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز

II - مرحله پاياني
عايق صوتي را روي سيني داشبورد نصب كنيد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
بست هاي نگهدارنده عايق صوتي (در صورتي كه خودرو مجهز 

به آن است)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

–

–

–

–

فشاردهنده پدال را برداريد.
ــش 30A، اطالعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
ــمت راست را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  چرخ جلو س
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
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31A اجزاء اکسل جلو
محفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Rou. 604-01 ــتن ــت نگه داش ــراي ثاب ــزار الزم ب اب

توپي ها.
Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

Tav. 1050-04 ــه عقب (داراي ــاردهنده پلوس ب فش
صفحه و چنگك، بدون جك).

Tav. 1420-01 ــاي ابزاره ــراي  ب ــي  پيچ ــك  ج
  Tav.1050-04   ،Tav.1420

.Tar.1850  ،Tar.1454

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ هاي پايه كمك فنر

N.m  62پيچ سيبک تحتاني

N.m 37 مهره سيبک فرمان

N.m  280مهره توپي

 N.m  105پيچ پايه نگهدارنده كاليپر ترمز.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.

ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

توجه
ــران ناپذير به بلبرينگ  ــيب جب براي اجتناب از وارد آمدن آس

توپي جلو:
مهره سيستم انتقال قدرت را در حالي كه چرخ هاي خودرو 

روي زمين قرار دارد، شل يا سفت نكنيد.
ــتم انتقال قدرت باز  چرخ هاي خودرو را در حالي كه سيس

شده يا پيچ هاي آن شل است، روي زمين قرار ندهيد.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــگر سرعت را باز كنيد (در صورتي كه خودرو  پايه نصب كابل حس

به آن مجهز است).
ــودرو به آن  ــرعت چرخ را آزاد كنيد (درصورتي كه خ ــگر س حس

مجهز است).
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31A-27

31A اجزاء اکسل جلو
محفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

108350

108921

پيچ هاي پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو را باز كنيد.
ــو" را به فنر  ــه نگهدارنده كاليپر ترمز جل ــه "كاليپر - پاي مجموع

آويزان كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــک ترمز جلو (به بخش 31A، اجزاء اكسل جلو،  محافظ ديس
محافظ ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 
ــه نماييد) (در صورتي كه خودرو به آن مجهز  31A-15 مراجع

است)،
،(Rou. 604-01) مهره (5) توپي چرخ به كمك ابزار

–

–

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
مهره (2) سيبك فرمان،

پيچ سيبک تحتاني،
پيچ هاي قسمت پايين كمك فنر.

24807

سيبك فرمان را به كمك ابزار (Tav. 476) (1)  بيرون بكشيد.
ــش 31A، اجزاء  ــاز كنيد (به بخ ــک ترمز جلو را ب محافظ ديس
اكسـل جلو، محافظ ديسـک ترمز جلو: باز كردن - نصب 
ــه 31A-15 مراجعه نماييد) (در صورتي كه خودرو  مجدد، صفح

به آن مجهز است)،
ــرف داخل  ــدن به ط ــا چرخان ــو را ب ــرخ جل ــي چ ــه توپ محفظ
ــزار (Tav. 1050-04) و ــك اب ــورت نياز به كم خودرو يا در ص

(Tav. 1420-01) خارج كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
ــه ماده  ــل از نصب ب ــر را قب ــده كاليپ ــه نگهدارن ــاي پاي پيچ ه

LOCTITE FRENBLOC آغشته كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

محفظه توپي چرخ جلو،
سيبك فرمان،

–

–

–

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
محفظه توپي چرخ جلو: باز كردن - نصب مجدد

مهره سيبك فرمان،
پيچ هاي پاييني كمك فنر،

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
مهره توپي،

31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــش ــک ترمز (به بخ محافظ ديس
محافظ ديسک ترمز جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 
ــه نماييد) (در صورتي كه خودرو به آن مجهز  31A-15 مراجع

است)،

113735

تذکر:
بررسي كنيد كه بوش به خوبي روي سيبک بازوي تحتاني قرار 

گرفته باشد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
مجموعه "كاليپر - پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو"، 

پيچ هاي پايه نگهدارنده كاليپر ترمز جلو.
حسگر سرعت چرخ را روي محفظه توپي نصب كنيد.

پيچ  ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 105 N.m) پيچ هاي پايه كمك فنر

،( 62 N.m) پيچ سيبك تحتاني
،( 37 N.m) مهره سيبك فرمان

،( 280 N.m) مهره توپي
.( 105 N.m) پيچ هاي پايه نگهدارنده كاليپر ترمز

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
چرخ جلو طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و 
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

تذکر:
ــتون ها، لنت ها و  ــد تا پيس ــار دهي ــز را چند بار فش ــدال ترم پ

ديسك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا كنند.

تذکر:
ــي كنيد (در صورت لزوم  ــل جلو را حتمًا بررس زاويه هاي اكس
آنها را تنظيم نماييد) (به بخش 30A، اطالعات كلي، اكسل 

جلو: مقادير تنظيم، صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).
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31A اجزاء اکسل جلو
بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ نصب پايه نگهدارنده كاليپر

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
چرخ هاي جلو را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).

108350

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (1) پايه نگهدارنده كاليپر،
مجموعه كاليپر - پايه نگهدارنده كاليپر،

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد)،
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــرخ (به بخ ــه توپي چ محفظ
محفظه توپي چرخ جلـو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

31A-26 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

20786

قطعات زير را باز كنيد:
ــر خارجي ــه به قط ــيله يك لول ــه وس ــرس ب ــتگاه پ روي دس

ــه كمك يك ابزار خارج كننده (2) توپي را خارج  mm 36,5  ب
كنيد،

خار فنري.

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

101230

حلقه داخلي توپي را به كمك ابزار خارج كننده بيرون بياوريد.

تذکر:
زبانه ابزار خارج كننده را در گلويي حلقه دروني قرار دهيد.

20787

با استفاده از لوله اي با قطر خارجي mm 65  به حلقه داخلي فشار 
وارد كرده و بلبرينگ را جدا كنيد.

تذکر:
ــار وارد نكنيد (در صورتي كه خودرو به آن  ــگر فش به پايه حس

مجهز است).
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31A-31

31A اجزاء اکسل جلو
بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قسمت هاي زير را تميز كنيد:

سطوح داخلي و خارجي بلبرينگ نو كه با پايه توپي و توپي در 
تماس است،

سطوح پايه توپي كه با بلبرينگ نو در تماس است،
سطوح توپي كه با بلبرينگ نو در تماس است.

تذکر:
ــوراخ محفظه توپي را  ــطح توپي و س قبل از نصب بلبرينگ، س
ــي كنيد. در صورتي كه محفظه توپي آسيب ديده است،  بررس

آنرا تعويض نماييد.

توجه
ــران ناپذير به بلبرينگ  ــيب جب براي اجتناب از وارد آمدن آس

توپي چرخ جلو:
مهره سيستم انتقال قدرت را در حالي كه چرخ هاي خودرو 

روي زمين قرار دارد، شل يا سفت نكنيد.
ــتم انتقال قدرت باز  چرخ هاي خودرو را در حالي كه سيس

شده يا پيچ هاي آن شل است، روي زمين قرار ندهيد.

–

–

توجه
به منظورتضمين عملكرد صحيح حسگر سرعت چرخ، به محل 

آن برروي بلبرينگ آسيب نرسانيد.

توجه
ــار وارد نكنيد زيرا موجب صدمه  ــه حلقه داخلي بلبرينگ فش ب
ــود (براي جا انداختن قطعه نيروي بيش  ديدن بلبرينگ مي ش

از حد وارد نکنيد).

–

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

101934

پايه حسگر را نصب كنيد.
ــگر را در موقعيت 35°± 5° = (x)  نسبت به خط عمود  پايه حس
قرار دهيد. اين موقعيت منطبق با مركز پايه است (در صورتي كه 

خودرو به آن مجهز باشد).

20788

ــي mm 70  به حلقه خارجي  ــتفاده از لوله اي با قطر خارج با اس
بلبرينگ فشار وارد كنيد.

خار فنري نگهدارنده بلبرينگ را نصب كنيد.
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31A-32

31A اجزاء اکسل جلو
بلبرينگ توپي چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد

20789

توپي را به وسيله يك لوله با قطر بيروني mm 50  نصب كنيد.
حلقه داخلي بلبرينگ را فشار دهيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو،  ــرخ (به بخ ــه توپي چ محفظ
محفظه توپي چرخ جلـو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

31A-26 مراجعه نماييد).

ــک ترمز (به بخش 31A، اجزاء اكسـل جلو، ديسـک  ديس
 31A-16 ــه ترمـز جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

مراجعه نماييد) 
مجموعه كاليپر - پايه نگهدارنده كاليپر،

پيچ نصب پايه نگهدارنده كاليپر.
ــتاور ــا گش پيچ هـاي نصـب پايـه نگهدارنـده كاليپـر را ب

(N.m 105 ) محكم كنيد.

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

–

–

–

–
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31A-33

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
جمع كننده فنر

mگشتاور محكم كردن

N.m  62مهره سر كمك فنر

N.m  44مهره كمك فنر روي بدنه

 N.m  105پيچ هاي پايه كمك فنر

 N.m  105پيچ نصب پايه نگهدارنده كاليپر

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش موقعيت 
ــايل باالبر  ــه نماييد) (02A  ،MR 388، وس نقاط اتصال مراجع

خودرو) (80A  ،MR 38، باتري).
قفل فرمان را آزاد كنيد.

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

چرخ هاي جلو را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).
حسگرهاي سرعت چرخ را آزاد كنيد (در صورتي كه خودرو به آن 

مجهز است).
ــگر سرعت را باز كنيد (در صورتي كه خودرو  پايه نصب كابل حس

به آن مجهز است).

تذکر:
مطمئن شويد كه رنگ فنر و كمك فنرها با قطعات يدكي آنها 

يكسان باشد.

108350

پيچ هاي نصب (2) پايه نگهدارنده كاليپر را باز كنيد و آن را آويزان 
نگه داريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
پيچ هاي(1)  پايه كمك فنر را باز كنيد.

ــه كمك فنر را از پايه  ــار روي محفظه توپي، پاي با وارد آوردن فش
توپي خارج كنيد.

قطعه توپي چرخ را به بدنه آويزان كنيد.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


31A-34

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

108978

قطعات زير را باز كنيد:
مهره كمك فنر، به وسيله آچار آلن و آچار رينگي،

نگهدارنده بااليي کمک فنر (3)،
مجموعه "فنر - كمك فنر".

ــرار دهيد و  ــب را روي جمـع كننده فنر ق ــه گاه هاي مناس تکي
مجموعه را روي فنر نصب كنيد.

با فشردن فنر، آن را از تکيه گاه جدا كنيد.

–

–

–

117228

به وسيله آچار آلن و آچار رينگي ميله كمك فنر را باز كنيد.
ــكيل دهنده مجموعه "فنر - كمك فنر" را جدا  اجزاي مختلف تش

كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
هنگام باز كردن و نصب مجدد فنرها، به هيچ وجه نبايد به آنها 

ضربه وارد شود زيرا ممكن است به سطح فنرها آسيب برسد.

مهره سر كمك فنر را به حتمًا تعويض نماييد.
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31A-35

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

95435

جمع كننده فنر در داخل گيره قرار دهيد.

تذکر:
هنگام تعويض فنر، براي سهولت نصب، به موقعيت و جهت فنر 

و همچنين كالهك ابزار دقت كنيد.
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31A-36

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

فنر را در تکيه گاه مربوطه قرار دهيد.
108979
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31A-37

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

117229

ترتيب و جهت قرار گرفتن اجزاي تشكيل دهنده را رعايت كنيد.

تذکر:
مهره سر كمك فنر را حتمًا تعويض نماييد.

فنر را آزاد كنيد.

108978

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
مجموعه "فنر - كمك فنر"،

نگهدارنده بااليي کمک فنر (4)،
مهره باالي كمك فنر، به وسيله آچار آلن و آچار رينگي.

مهره سر كمك فنر را با گشتاور (N.m 62 ) محكم كنيد.
فنر را آزاد كنيد.

جمع كننده فنر را باز كنيد.

–

–

–
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31A-38

31A اجزاء اکسل جلو
فنر و كمك فنر جلو: باز كردن - نصب مجدد

108350

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
پايه كمك فنر بر روي قطعه توپي،

پيچ هاي (5) پايه كمك فنر.
پيچ و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 44 N.m) مهره كمك فنر برروي بدنه

.( 105 N.m) پيچ هاي پايه كمك فنر

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

پايه نگهدارنده كاليپر روي محفظه توپي چرخ،
پيچ هاي نصب (6) پايه نگهدارنده كاليپر.

ــتاور ــا گش پيچ هـاي نصـب پايـه نگهدارنـده كاليپـر را ب
(N.m 105 ) محكم كنيد.

ــگر سرعت را نصب كنيد (در صورتي كه  پايه نگهدارنده كابل حس
خودرو به آن مجهز است).

ــرعت چرخ را نصب كنيد (در صورتي كه خودرو به  حسگرهاي س
آن مجهز است).

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–

–

–
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31A-39

31A اجزاء اکسل جلو
بازوي تحتاني اكسل جلو (طبق): باز كردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن

ــمت عقب و  ــاي نصب قس پيچ ه
جلوي بازوي تحتاني (طبق) روي 

رام

105  N.m 

ــيبك پاييني بازوي  ــاي س پيچ ه
تحتاني

62  N.m

مهره پاييني ميله اتصال ميل 
موج گير

14  N.m

N.m  62مهره پاييني پايه نگهدارنده رام

N.m  62پيچ بااليي پايه نگهدارنده رام

توجه
هرگز با جك باالبر به بازوي تحتاني (طبق) فشار وارد نكنيد.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك باالبر دوس
ــايل باالبر  بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
قفل فرمان را آزاد كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــه (ب ــرف مربوط ــو ط ــرخ جل چ
السـتيك ها، چـرخ: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

35A-1 مراجعه نماييد)،

شلگير جانبي.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133401

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) سيبك تحتاني،

مهره پاييني (2) ميله اتصال ميل موج گير.
سيبك تحتاني را بيرون بكشيد.

–

–
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31A-40

31A اجزاء اکسل جلو
بازوي تحتاني اكسل جلو (طبق): باز كردن - نصب مجدد

133249

تذکر:
ــيبك تحتاني درون پايه توپي چرخ گير كرده  در حالتي كه س
ــت و خارج نمي شود، سيبك را همانطور كه در شكل نشان  اس

داده است به كمك آچار سركج (3) خارج كنيد.

133400

پيچ بااليي (4) پايه نگهدارنده رام را باز كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مهره پاييني (5) پايه نگهدارنده رام،
پيچ هاي قسمت عقب و جلوي (6) بازوي تحتاني،

–

–

بازوي تحتاني (طبق).

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــيبك تحتاني را حتمًا پس از هر بار باز كردن  پيچ هاي بازوها و س

تعويض نماييد.
قطعات زير را در جهت تعيين شده قرار دهيد:

سر پيچ سيبك تحتاني در جهت جلوي خودرو،
سر پيچ هاي بازو در جهت عقب خودرو.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

بازوي تحتاني (طبق).
پيچ هاي بازوي تحتاني،

سيبك پاييني در محل خود.

113735

تذکر:
بررسي كنيد كه بوش به خوبي روي سيبک بازوي تحتاني قرار 

گرفته باشد.

–

–

–

–

–

–
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31A-41

31A اجزاء اکسل جلو
بازوي تحتاني اكسل جلو (طبق): باز كردن - نصب مجدد

توجه
ــازوي تحتاني  ــتيكي، ب ــكل مفاصل الس جهت نصب بدون مش
ــيبك  ــمت پايين س (7) را طوري قرار دهيد كه فاصله بين قس
ــن دو پايه بازوي تحتاني روي رام ــوراخ مركزي (w1)، بي تا س

24 mm = (X1)  به دست آيد.

ــي رام در محل  ــمت پايين جك مخصـوص قطعات را روي قس
سوراخ مركزي بازوي تحتاني (w1) قرار دهيد.

ــدار 24 mm = (X1)  پايين  جك مخصوص قطعـات را به مق
آوريد.

ــدون تغيير دادن  ــيبك (7) بازوي تحتاني را ب ــمت پايين س قس
تنظيمات، روي جك مخصوص قطعات قرار دهيد.

پيچ هاي نصب قسـمت جلو و عقب بازوي تحتاني روي رام 
را با گشتاور (N.m 105 ) در اين موقعيت محكم كنيد.

جك مخصوص قطعات را خارج كنيد.
پيچ هاي سيبك پاييني بازوي تحتاني را نصب كنيد.

ــتاور پيچ هـاي سـيبك پايينـي بـازوي تحتانـي را با گش
(N.m 62 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

مهره پاييني ميله اتصال ميل موج گير
پايه نگهدارنده رام برروي پيچ بازوي تحتاني،

مهره پاييني پايه نگهدارنده رام
پيچ فوقاني پايه نگهدارنده رام.

پيچ ها مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 14 N.m) مهره پاييني ميله اتصال ميل موج گير

،( 62 N.m) مهره پاييني پايه نگهدارنده رام
.( 62 N.m) پيچ بااليي پايه نگهدارنده رام

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
شلگير جانبي،

ــش 35A، چرخ هـا و  ــه بخ ــه (ب ــرف مربوط ــو ط ــرخ جل چ
السـتيك ها، چـرخ: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

35A-1 مراجعه نماييد)

مقادير تنظيم اكسل ها را بررسي كنيد (به بخش 30A، اطالعات 
ــه 30A-18 مراجعه  كلي، اکسـل جلو: مقادير تنظيم، صفح

نماييد).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

109835
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31A-42

31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1390 پايه مخصوص براي باز کردن - نصب

مجدد سيستم انتقال قدرت.

Tav. 1747 ــراي كار برروي ــاي رزوه دار ب ميله ه
رام.

تجهيزات مورد نياز
تسمه ايمني

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ رام

پيچ لوله هاي فشار ضعيف فرمان 
هيدروليک برروي رام

21  N.m

 N.m  105پيچ جعبه فرمان

N.m  21پيچ محافظ حرارتي جعبه فرمان

N.m  21پيچ فوقاني پايه نگهدارنده رام

N.m  62پيچ هاي سيبک پاييني

توجه
براي اجتناب از ايجاد هر گونه تغيير شكل، با دستگاه باالبر به بازوي 

تحتاني فشار وارد نكنيد.

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
چرخ هاي جلو را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و الستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).
رادياتور خنك كننده موتور را با تسمه روي سيني جلوي محفظه 

موتور ببنديد.

108629

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1) پاييني سپر جلو روي رام،

گيره هاي نگهدارنده دو صفحه محفظه چرخ (شلگير)،
دو صفحه محفظه چرخ (شلگير)،

سيني محافظ زير موتور.

K7J يا K7M

ــت كانورتور را باز كنيد (به بخش كاتاليست كانورتور:  كاتاليس
 ،19B  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

اگزوز).

–

–

–

–
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31A-43

31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

108353

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي بااليي (6) پايه نگهدارنده رام،

پيچ هاي (7) سيبك هاي تحتاني.
دو سيبک تحتاني را خارج كنيد.

فرمان هيدروليک

24762

پيچ (8) لوله فشار ضعيف فرمان هيدروليک روي رام را باز كنيد.

–

–

107921

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (9) ميله اتصال تقويت كننده روي جعبه دنده،
پيچ (10) پايه نگهدارنده ميله اتصال تقويت كننده،

پايه نگهدارنده،
پيچ هاي جعبه فرمان روي رام.

K4M، و فرمان هيدروليك

ــور اكسيژن را از روي محافظ حرارتي  دسته سيم الكتريكي سنس
باز كنيد.

–

–

–

–
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31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

D4D يا K4M يا K9K، و فرمان هيدروليک

116657

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي محافظ حرارتي،

محافظ حرارتي.
پيچ هاي نصب جعبه فرمان روي رام را باز كنيد.

جعبه فرمان را به بدنه وصل كنيد.

ابزار (Mot. 1390) را زير رام قرار دهيد.
ــم كنيد تا مطمئن  ــر را پايين بياوريد و زبانه ها را تنظي جك باالب

شويد رام روي ابزار محكم شده است.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107924

پيچ هاي (11) و (12) رام را از روي بدنه باز كنيد.

114836

رام را به ابزار (Mot. 1390) ببنديد.
جك را باال ببريد تا رام از بدنه جدا شود.

تجهيزات رام را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
حتمًا پس از هر بار باز كردن، پيچ هاي  رام را تعويض كنيد.

 SURFACE ــاده ــك م ــه كم ــه را ب ــاس رام و بدن ــطوح تم س
ــه بخش خودرو: قطعات و  CLEANER چربي زدايي كنيد (ب
  ،MR 388) (مواد مصرفي الزم براي تعميرات مراجعه نماييد

04B، مواد مصرفي).
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31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

توجه
ــيد به  ــدن قطعات اطراف، مراقب باش ــراي اجتناب از داغ ش ب
عايق حرارتي صدمه نرسانيد (پارگي، سوراخ كردن، خم شدن 

و غيره).
كليه عايق هاي حرارتي معيوب را تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
تجهيزات رام را نصب كنيد.

رام را به كمك ابزار (Mot. 1390) آماده كنيد.

114837

ــل  ــزار (Tav. 1747) را در مح ــه رزوه دار M12  (13) اب دو ميل
پيچ هاي جلوي رام قرار دهيد تا بتوانيد رام را هنگام نصب هدايت 

كنيد.

107924

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
رام،

پيچ هاي نصب رام روي بدنه.
پيچ هاي نصب رام را به ترتيب در جاي خود قرار داده و بپيچانيد.

پيچ هاي نصب رام را به ترتيب و با گشتاور (N.m 105 ) محكم 
كنيد.

–

–

تسمه ايمني را باز كنيد.
جك را باال ببريد.

فرمان هيدروليک
ــک را روي رام  ــار ضعيف فرمان هيدرولي پيچ نصب لوله هاي فش

نصب كنيد.
پيـچ لوله فشـار ضعيف فرمـان هيدروليـک روي رام را با 

گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

پيچ هاي جعبه فرمان روي رام را نصب كنيد.
ــتاور (N.m 105 ) محكم  پيچ هاي نصب جعبه فرمان را با گش

كنيد.

D4D يا K4M يا K9K، و فرمان هيدروليک

پيچ هاي محافظ حرارتي را نصب كنيد.
ــتاور پيچ هـاي نصب محافظ حرارتـي جعبه فرمان را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

K4M، و فرمان هيدروليك

ــيژن را روي محافظ حرارتي  ــيم الكتريكي سنسور اكس دسته س
نصب كنيد.

ــته موتور عقب را نصب كنيد (به بخش ميله اتصال تقويت  دس
 ،19D ،MR 388) (كننده پاييني: باز كردن - نصـب مجدد

پايه  هاي نگهدارنده موتور).
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31A اجزاء اکسل جلو
رام جلو: باز كردن - نصب مجدد

113735

ــيبک بازوي تحتاني قرار  ــي كنيد كه بوش به خوبي روي س بررس
گرفته باشد.

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
سيبک تحتاني در محفظه توپي

پيچ هاي سيبک تحتاني،
پيچ هاي بااليي پايه نگهدارنده رام.

پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 21 N.m) پيچ بااليي پايه نگهدارنده رام

.( 62 N.m) پيچ هاي سيبك تحتاني

K7J يا K7M

كاتاليست كانورتور را نصب كنيد (به بخش كاتاليست كانورتور: 
 ،19B  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

اگزوز).

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
سيني محافظ زير موتور،

دو صفحه محفظه چرخ (شلگير)،
گيره هاي نگهدارنده دو صفحه محفظه چرخ (شلگير)،

پيچ هاي پاييني سپر جلو برروي رام،

–

–

–

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
تسمه ايمني را از رادياتور خنك كننده جدا كنيد.

ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 السـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــل ها را بررسي كنيد (به بخش مقادير تنظيم  مقادير تنظيم اكس

اكسل هاي جلو مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
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31A اجزاء اکسل جلو
ميل موج گير جلو: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Sus. 1413 ــتيكي براي ــده بوش الس جمع كنن

ــمت  ــب كردن ميل موج گير. (س نص
چرخ).

Sus. 1734 ــردن ميل موج ــدل براي نصب ك مب
گير.

mگشتاور محكم كردن

ــه اتصال ميل موج  مهره هاي ميل
گير

14  N.m

ــيمنگاه هاي مركزي  پيچ هاي نش
ميل موج گير

105  N.m 

 24.5 mm. :قطر ميل موج گير جلو

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و باال بردن مراجعه كني

وسايل باالبر خودرو).

108351

مهره هاي مخصوص (1) عايق حرارتي را باز كنيد.
ــيمنگاه  ــي (2) را كمي كنار بزنيد تا بتوانيد مهره نش عايق حرارت

سمت راست ميل موج گير را باز كنيد.

توجه
ــيد به  ــدن قطعات اطراف، مراقب باش ــراي اجتناب از داغ ش ب
عايق حرارتي صدمه نرسانيد (پارگي، سوراخ كردن، خم شدن 

و غيره).
كليه عايق هاي حرارتي معيوب را حتمًًا تعويض نماييد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109145

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (3) نشيمنگاه هاي مركزي ميل موج گير،

ــيمنگاه هاي مركزي ميل موج گير (پيچ نصب  پيچ هاي (4) نش
قسمت عقب رام)،

مهره هاي پاييني (5) ميله اتصال ميل موج گير،
ميل موج گير.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت نشيمنگا ه هاي مركزي و ميله هاي اتصال را بررسي كرده 

و در صورت لزوم آنها را تعويض نماييد.
پيچ هاي رام را حتمًا تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:

ميل موج گير،
ضربه گيرهاي الستيكي روي ميل موج گير،

نشيمنگاه هاي مركزي،
مهره هاي نشيمنگاه هاي مركزي،

ــر (پيچ نصب  ــزي ميل موج گي ــيمنگاه هاي مرك پيچ هاي نش
قسمت عقب رام).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


31A-48

31A اجزاء اکسل جلو
ميل موج گير جلو: باز كردن - نصب مجدد

12992

قطعات زير را مجددًا نصب كنيد:
ميله هاي اتصال ميل موج گير،

ــر به كمك  ــال ميل موج گي ــي (1) ميله اتص ــاي پايين مهره ه
.(Sus. 1734) و ابزار (Sus. 1413)ابزار

ترتيب محكم كردن پيچ هاي ميل موج گير را حتمًا رعايت كنيد.
ــده  ــتاورهاي تعيين ش ــچ و مهره هاي زير را به ترتيب و با گش پي

محكم کنيد:
،( 14 N.m) مهره هاي ميله اتصال ميل موج گير

گيـر مـوج  ميـل  مركـزي  نشـيمنگاه هاي  پيچ هـاي 
.( 105 N.m)

III - مرحله پاياني
عايق حرارتي را در محل خود قرار دهيد.

مهره هاي مخصوص نصب عايق حرارتي را نصب كنيد.

–

–

–

–
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