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سیستم تعلیق / خودرو ریچ

پیشگفتار: 
كتابی كه در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی كارشناسان و تعمیركاران خودروی 

ریچ تهیه و تدوین شده است.
امید است كه تعمیركاران و كارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این كتاب ، روش تعمیرات خود را با دستورات 
داده شده در این راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت ، رشد كیفی تعمیرات در كلیه زمینه ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا كه ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ، از كلیه عزیزانی كه این كتاب را مطالعه می كنند 
درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود ) فرم پیشنهادات در انتهای 
كتاب موجود می باشد ( به مدیریت فنی و مهندسی شركت سایپا یدک ارسال فرمایند. الزم به ذكر است كه هر گونه تغییر یا 

كپی برداری از كتاب مزبور برای این شركت محفوظ می باشد. 

گروه خودروسازی سایپا
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سیستم تعلیق / خودرو ریچ

فهرست دسترسی سریع مطالب 

GIاطالعات کلی

MAتعمیر و نگهداری

EMموتور

LC      سیستم خنک کاری و روغنکاری موتور

ECسیستم کنترل موتور

FE سیستم اگزوز ، سوخت و کنترل شتاب

CLکالچ

MT                                                           گیربکس دستی

PDمیل گاردان و دیفرانسیل

FAاکسل و سیستم تعلیق جلو  

RAاکسل و سیستم تعلیق عقب

BRسیستم ترمز   

STسیستم فرمان

RSسیستم کیسه هوا 

BTبدنه و تزئینات

HAبخاری و کولر

ELسیستم برق

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


اکسل و سیستم تعلیق جلو 

فصل اول

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


10

سیستم تعلیق/ خودرو ریچ

اقدامات احتیاطی  و آماده سازي 
اقدامات احتیاطی 

در هنگام نصب قطعات الستیکی، محکم كردن نهایی 
باید در شرایط  بدون بار* و انجام می شود.

* مخازن سوخت، مایع خنك كننده رادیاتور و روغن 
موتور می بایستی پر باشند. الستیك زاپاس، جك، جعبه 

ابزارو كفپوش ها در موقعیت های تعیین شده باشند.
نصب  و  باز  لوله  مهره  آچار  از  استفاده  با  را  ترمز  لوله 

كنید.
را  میزان چرخ  تعلیق،  از نصب قطعات سیستم  • پس 

بررسي كرده و در صورت لزوم آن را تنظیم كنید.
• موقع نصب لوله هاي ترمزرا بپیچانید.

جهت بستن مهره لوله از ابزار 
شماره GG94310000 یا 

معادل آن استفاده كنید.
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سیستم تعلیق / خودرو ریچ

واحد کاربرد شماره ابزار
4WDنام ابزار 2WD

X X

سیبکی  اتصال  كردن  باز 
سگدست

a: 34 mm (1.34 in)
b: 6.5 mm (0.256 in)
c: 61.5 mm (2.421 in)

ST29020001
ابزار بیرون آوردن طبق 

X X

باز كردن انتهاي خارجی میله 
مهار

a: 33 mm (1.30 in)
b: 50 mm (1.97 in)
c: R11.5 mm (0.45 in)

HT72520000
باز كننده اتصال سیبکی

X X نصب بلبرینگ چرخ

KV401021S0
جازدن بلبرینگ

X _ نصب و باز كردن مهره قفلي 
بلبرینگ چرخ

KV40105400
آچار مهره قفلي بلبرینگ 

چرخ

X X
نصب و باز كردن لوله ترمز

a: 10 mm (0.39 in)

GG94310000
آچار ترک مهره لوله

X X نصب و باز كردن  بوش اتصال 
پاییني

KV40106800
بوش  آوردن  بیرون  ابزار 

اتصال پاییني

شرح

ابزارهاي مخصوص
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سیستم تعلیق/ خودرو ریچ

اقدامات احتیاطی  و آماده سازي
ابزارهاي مخصوص ) ادامه(

ابزارهاي مخصوص 

واحد کاربرد شماره ابزار
4WDنام ابزار 2WD

× ×
اندازه گیري گشتاور پیچیدن

آچار ترک با رنج 2.9 نیوتن متر

ST3127S000
GG91030000-1

آچار ترک
HT62940000-2

 واسطه اتصال
HT62900000-3

 واسطه  اتصال

شماره ابزار
نام ابزار

نصب  كردن  لوله هاي ترمز

a: 10 mm (0.39 in)

1- واسطه اتصال آچار لوله 
2- آچار ترک

شرح

شرح
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سیستم ترمز / خودرو ریچ

سیستم تعلیق و اکسل جلو 
تک دیفرانسیل

در هنگام نصب قطعات الستیکی، محکم كردن نهایی باید در شرایط* بدون بار و در حالتی كه الستیك در تماس با زمین     
می باشد انجام می شود.

* مخازن سوخت، مایع خنك كننده رادیاتور و روغن موتور می بایستی پر باشند. الستیك زاپاس، جك، جعبه ابزارو كفپوش 
ها در موقعیت های تعیین شده باشند.

كمك فنر

میل تعادل

جلو

میله كششي

اتصال پایینی
اشپیل

اشپیل

طبق اتصال

میله پیچشی

اتصال باالیي

 اتصال سیبکی باالیي

پیچ تنظیم

 اتصال سیبکی پاییني

سگدست
صفحه محافظ

دیسك ترمز
توپی چرخ
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بلبرینگ چرخ جلو
در  و  كرده  بررسی  را  بلبرینگ چرخ  یکنواخت  حركت 

صورت لزوم آن را تنظیم كنید.
لقی محوری را بررسی كنید.

اینچ(                0( متر  میلی   0 با   برابر  مجاز  محوری  لقی 
می باشد.

حركت  یا  باشد  نمی  مجاز  حد  در  محوری  لقی  اگر 
بلبرینگ یکنواخت نیست نیروی حركت اولیه بلبرینگ 

را تنظیم كنید

نشت روغن و سایرعیوب را در كمك فنربررسي كنید.
نشت روغن را دراتصال كروي و ترک و سایرعیوب را در 

گردگیر اتصال سیبکی بررسي كنید.

بررسی سیستم تعلیق و اکسل جلو
لقي بیش از حد، ترک،  سایش و عیوب دیگر را درقطعات 

اكسل و سیستم تعلیق جلو بررسي كنید.
بررسی  را  آن  از حد  بیش  لقي  جلو،  به چرخ  با ضربه 
كرده و در صورت لزوم، لقی بلبرینگ را تنظیم كنید و 

لقی اتصال سیبکی را بررسی كنید.
قرار گرفتن مناسب اشپیل را بررسی كنید.

با گشتاور مشخص شده  مجدد  را  پیچها  و  مهره  تمام 
محکم كنید.

به بخش "سیستم تعلیق جلو" مراجعه كنید.
ترک،  سایش و سایرعیوب را درقطعات اكسل و سیستم 

تعلیق جلو بررسي كنید.
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سیستم تعلیق / خودرو ریچ

بلبرینگ چرخ جلو )ادامه( 
6. مهره قفلي بلبرینگ چرخ را 45 درجه به سمت عقب 

بچرخانید.
7. كالهك تنظیم و اشپیل جدید را جا زده و مهره را 

15 درجه یا كمتر باز كرده، اشپیل را تنظیم كنید.

تنظیم نیروی حرکت اولیه  ) تک دیفرانسیل (
پس ازتعویض بلبرینگ چرخ یا نصب مجدد اکسل جلو، 

نیروی اولیه حرکت بلبرینگ چرخ را تنظیم کنید.
1. قبل از تنظیم، تمام قسمت ها را كامالتمیزكنید.

2. به قسمت های زیرگریس چند منظوره بزنید:
  سطوحی از میله ها كه در معرض ساییده شدن است

  سطح تماس بین واشر قفلي و بلبرینگ خارجی چرخ 
  درپوش توپی )مطابق شکل(

  لبه آب بندي

 34-39 : گشتاور  با   را  بلبرینگ چرخ  قفلي  مهره   .3
نیوتن.متر )4.0-3.5 كیلوگرم متر، 29 - 25 فوت پوند( 

محکم كنید.
چرخ  جهت  دو  هر  در  بار  چندین  را  چرخ  توپی   .4

بچرخانید.
5. مهره قفلي بلبرینگ چرخ را با  گشتاور :

مجدد  متر(  كیلوگرم   3.5-4.0( نیوتن.متر   34-39
محکم كنید.

نقاطی كه باید گریس 
چند منظوره بزنید.

مهره

زاویه برگشت 45درجه
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سیستم تعلیق/ خودرو ریچ

2. به قسمت های زیر گریس چند منظوره بزنید:
   رزوه میله ها 

بلبرینگ   و  چرخ  بلبرینگ  واشر  بین  تماس  سطح 
خارجی چرخ  

    توپی چرخ )مطابق شکل(
    لبه آب بندي

9. اشپیل را مطابق شکل نصب كنید. 
10. درپوش توپی را نصب كنید.

 )4WD( تنظیم نیروی اولیه حرکت
پس از تعویض بلبرینگ چرخ یانصب مجدد  اکسل 
تنظیم  را  چرخ  بلبرینگ  حرکت  اولیه  جلونیروی 

کنید. 
تنظیم نیروی اولیه حركت چرخ بلبرینگ  به شرح زیر 

است: 
1. قبل از تنظیم، تمام قسمت ها را كامال تمیزكنید.

8. نیروی اولیه حركت بلبرینگ چرخ و لقي محوری را 
اندازه گیری كنید. 

اینچ(             0( متر  میلی   0 با   برابر  محوری  مجاز  لقي 
می باشد.

نیروی اولیه حرکت بلبرینگ چرخ 
) مطابق اندازه گیری در پیچ توپی چرخ(

با گریس جدید برابر است با
28.4-9.8 )2.9-1.0 نیوتن کیلوگرم( 

با گریس آب بندي استفاده شده برابر است با 
23.5-9.8 )2.4-1.0 نیوتن کیلوگرم( 

روش باال را تکراركنید تا نیروی اولیه حركت بلبرینگ 
در حد مجاز شود.

نقاطی كه باید گریس 
چند منظوره بزنید.
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سیستم تعلیق / خودرو ریچ

3. مهره قفلي بلبرینگ چرخ را با  گشتاور 
با  متر(  كیلوگرم-   8  -  10( نیوتن.متر   78-98  :

ابزارمحکم كنید.
چرخ   جهت  دو  هر  در  بار  چندین  را  چرخ  توپی   .4

بچرخانید.
5. مهره قفلي بلبرینگ چرخ را شل كنید تا گشتاور آن 

صفر نیوتن متر شود. 
)0 كیلوگرم متر، 0 فوت پوند(. 

5. مهره قفلي بلبرینگ چرخ را با  گشتاور 
: 1.5-0.5 نیوتن.متر )0.15-0.05 كیلوگرم متر( مجدد 

محکم كنید.

بررسی فنی خودرو
بلبرینگ چرخ جلو ) ادامه (

7. توپي چرخ را چندین بار در هر دو جهت بچرخانید.
8. مهره قفلي بلبرینگ چرخ را با ابزار با گشتاور برابر با 
متر(  كیلوگرم   0.05-0.15( متر   × نیوتن   0.5-1.5  :

مجدد محکم كنید.
9. لقي محوری بلبرینگ چرخ را اندازه گیري كنید.

لقي مجاز محوری چرخ برابر با 0 میلیمتر می باشد.

10 . نیروی شروع حركت "A" را در پیچ توپی چرخ 
اندازه گیری كنید.

KV40105400  یا ابزار 
مناسب

"A"  نیروی شروع حركت
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سیستم تعلیق/ خودرو ریچ

بررسی اولیه
1. میزان ساییده شدن و باد الستیك را بررسی كنید.

2. انحراف خارج و داخل چرخ را بررسی كنید.
متوسط انحراف چرخ برابر است با 

داخل(×  انحراف  مقدار   + خارج  انحراف  ])مقدار 
:]0.5

به بخش اطالعات فنی اکسل جلو، مراجعه کنید.
3. لقی بلبرینگ چرخ جلو را بررسی كنید..
4. لقی سیستم تعلیق جلو را بررسی كنید.

5. لقی اتصال فرمان را بررسی كنید.
6. عملکرد مناسب كمك فنر جلو را با استفاده از آزمون 

كشش استاندارد بررسی كنید.

11. مهره قفلي در حدود 15 تا 30 درجه محکم كرده ، 
واشر قفلي را  نصب كنید.

12. توپی چرخ را چندین بار در هر دو جهت بچرخانید.
چرخ  توپی  پیچ  در  را   "B" حركت  شروع  نیروی   13

اندازه گیری كنید.) به مرحله 10 مراجعه كنید.(
روش  به  چرخ  بلبرینگ  اولیه  حركت   "C"نیروی  .14

زیرمحاسبه می شود.

 
نیروی مجاز"C"حرکت اولیه بلبرینگ چرخ برابر با :
نیوتن )2.14-0.72 کیلوگرم، -1.59  7.06-20.99

4.72 پوند( می باشد.
و  محوری  لقي  تا  تکراركنید  را   14 تا   3 مراحل   .15

نیروی حركت اولیه بلبرینگ چرخ در حد مجاز شود.
16. توپی را نصب كنید.

میزان فرمان 
در هنگام نصب قطعات الستیکی، محکم كردن نهایی 
بار و در حالتی كه الستیك در  باید در شرایط* بدون 

تماس با زمین می باشد، انجام شود.
*: مخازن سوخت، مایع خنك كننده رادیاتور و روغن 
موتور می بایستی پر باشند. الستیك زاپاس، جك، جعبه 

ابزارو كفپوش ها در موقعیت های تعیین شده باشند.

انحراف شعاعي

انحراف 
جانبي

خارجيداخلي
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زاویه کمبر یا تمایل چرخهای جلو به طرفین
 زاویه کستر یا انحراف محور بوش سگدست نسبت به 

محور قائم چرخ
 انحراف سگدست

قبل از بررسی كمبر، كستر یا انحراف  سگدست،  خودرو 
را به باال و پایین حركت داده، تا اصطکاک گیج شعاع 
مناسب  خودرو  ایستادن  طرز  و  شده  حداقل  چرخش 

باشد.
كمبر، كستر و انحراف سگدست از هر دو چرخ سمت 
و  كرده  گیری  ترازاندازه  مناسب  گیج  با  و چپ  راست 

مطابق مراحل زیرتنظیم كنید.
جهت تنظیم کمبر، کستر یا انحراف سگدست به بخش 

اطالعات فنی، اکسل جلو مراجعه کنید.

تراز رینگ چرخ جلو ) ادامه(
7. ارتفاع خودرو بدون بار را اندازه گیری كنید.

: H = A - B میلی متر )اینچ(
به بخش اطالعات فنی، اکسل جلو مراجعه کنید.

ا. جلو خودرو را 4 یا 5 مرتبه باال برده تا مطمئن شوید. 
سیستم تعلیق در اندازه گیری ارتفاع تاثیر ندارد.

ب. باالنس رینگ را كنترل كنید.
به بخش اطالعات فنی، اکسل جلو مراجعه کنید.
ج. اگر رینگ باالنس نبود خودرو را تنظیم كنید.

به بخش اطالعات فنی، اکسل جلو مراجعه کنید.
د. باالنس رینگ را تنظیم كنید.

به بخش اطالعات فنی، اکسل جلو مراجعه کنید.

مركز میله اتصال پایینی

مركز میله اتصال پایینی

پایین پیچ اتصال میله كششی 

پایین بست اتصال توپی فرمان 
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در دو حالت زیر، پیچ تنظیم را به طور موقت محکم كرده، 
عالمت را در مقابل شکاف قرار داده )مطابق شکل ( و زاویه 
گیری  اندازه  را  سگدست  میل  وانحراف  كستر  كمبر، 

كنید:
)1( هنگام تعویض اتصال باال یا قطعات سیستم تعلیق 

بایك قطعه جدید
)2( اگر عالمت تطبیق قبل از باز كردن قطعات سیستم 

تعلیق در پیچ تنظیم رنگ نشده است.
تعلیق  در  قطعات  كردن  باز  از  قبل  تطبیق  عالئم  اگر 
رنگ شده اند، عالمت را با شکاف تراز كرده، سپس پیچ 
كمبر،  زوایای  و  كرده  محکم  موقت  طور  به  را  تنظیم 

كستر و انحراف  میل سگدست را اندازه گیری كنید.

میزان فرمان)ادامه(
تنظیم

1. دو زاویه كمبر و كستر با پیچ تنظیم می شوند.
است،  مجاز  حد  از  خارج  سگدست  میل  انحراف  اگر 
را  جلو  تعلیق  سیستم  قطعات  بودن  معیوب  و  سایش 
بررسی كرده و قطعات معیوب را با قطعه جدید تعویض 

كنید.
)یا:  مختصات  شده،  گیری  اندازه  مقدار  به  توجه  با   .2

درجه(نقطه تقاطع با نمودار را بخوانید.
ا. اگر مختصات )یا: درجه( در نقطه تقاطع مثبت باشد، 
با چرخاندن پیچ تنظیم به میزان نشان داده شده، پین 

را به سمت بیرون جا به جا كنید.
ب. اگر مختصات )یا: درجه( در نقطه تقاطع منفی باشد، 
با چرخاندن پیچ تنظیم به میزان نشان داده شده، پین 

را به سمت داخل جا به جا كنید.
پس از تنظیم پین ها، پیچ تنظیم جلو و عقب را طبق 

مشخصات تعیین شده محکم كنید.
3. كمبر و كستر را مجدد اندازه گیری كنید تا مطمئن 

شوید در حد مجاز هستند.
]مثال[

ا. مقادیر متناظر با دو مقدار نشان داده شده در زیر را 
اندازه گیری كنید.

)نمودار مدل دو دیفرانسیل را ببینید.(
زاویه کمبر: (0.10°−) 0°06′−

2°10′ (2.17°) زاویه کستر: 
نمودار  در   "A" نقطه  تعیین  در  باال  مقدار  ازدو  ب. 

استفاده كنید.
پیچ  نشان می دهد كه هر دو  )یا: درجه(  ج.مختصات 
تنظیم عقب و جلو باید به میزان 3 درجه به سمت بیرون 

بچرخند.پیچ تنظیم را به مقدار 3 درجه بچرخانید.

پیچ تنظیم 

پیچ تنظیم 

 پیچ 
تنظیم

 پیچ 
تنظیم

جلو

جلو

اتصال باالیی

اتصال باالیی

عالمت

عالمت

شکاف

شکاف

پین

پین

سمت جلو

سمت جلو

سمت عقب

سمت عقب

  سمت بیرون

  سمت بیرون

  سمت بیرون

  سمت بیرون

 سمت
داخل

 سمت
داخل

سمت داخل

سمت داخل

اتصال باالیی

اتصال باالیی
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سیستم تعلیق / خودرو ریچ

به سمت بیرون خودرو

زاویه كمبر

 تغییرات زاویه
كستر

 تغییرات زاویه
كمبر

زاویه كستر

اندازه حركت پین در سمت عقب پیچ تنظیم

به سمت داخل خودرو
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سیستم تعلیق/ خودرو ریچ

با تغییر طول هر دو میله  7. تقارب چرخ های جلو را 
رابط چرخ با فرمان تنظیم كنید. 

ا. مهره قفلی یا پیچ گیره را شل كنید. 
ب. تقارب چرخ های جلو را با چرخش هر دو لوله میله 
رابط چرخ با فرمان چرخ چپ و راست با مقدار مساوی 

تنظیم كنید.

درجه              180 چرخش  با  جلو  سمت  به  را  خودرو   .5
)2 /1 دور(چرخ به آرامی حركت دهید.

اگر چرخ بیش از 180 درجه )2 /1 دور( چرخید، روش 
به  را  خودرو  هرگز  دهید.  انجام  مجدد  ابتدا  از  را  باال 

سمت عقب حركت ندهید.
6. فاصله "B" از سمت جلو را اندازه گیری كنید. 

مجموع تقارب چرخ های جلو : 
به بخش اطالعات فنی، اكسل جلو مراجعه كنید.

میزان فرمان )ادامه(
تقارب چرخ های جلو 

اندازه  را  جلو  های  زیرتقارب چرخ  روش  از  استفاده  با 
گیری كنید.

توجه:
مراحل زیر را در یك سطح صاف انجام دهید.

قبل از هل دادن خودرو به سمت جلو مطمئن شوید كه 
كسی در جلوی خودرو نمی باشد.

ایستادن  طرز  كنیدتا  پایین  و  باال  را  خودرو  جلوی   .1
ثابت شود.

2. خودرو را مستقیم رو به جلو در حدود 5 متر )16 
فوت( حركت دهید.

اج  روی   ، گیری  اندازه  نقطه  عنوان  به  را  عالمتی   .3
سمت عقب هر دو الستیك قرار دهید.) مطابق شکل(

4. فاصله "A" را در سمت عقب اندازه گیری كنید.

جلو

خط پایه

 ارتفاع مركز
توپی

نقطه اندازه گیری

 تقارب كل
چرخهای جلو

 خط موازی با خط
مركز بدنه

جلو
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سیستم تعلیق / خودرو ریچ

مطمئن شوید كه میله های رابط چرخ با فرمان به اندازه 
بیش از 35 میلی متر )1.38 اینچ( در لوله پیچ شده اند 

و طول آن ها برابر هستند.
 :)A = B( طول استاندارد

2WD
343.9 میلی متر )13.54 اینچ( 

4WD
297.6 میلی متر )11.72 اینچ( 

ج. پیچ گیره یا مهره قفلی را محکم كرده، سپس آنها 
را بچرخانید.

زاویه چرخش چرخهای جلو
1. خودرو را مستقیم به جلو حركت دهید تا چرخ های 

جلو روی گیج شعاع چرخش قرار گیرند.
زاویه  و  بچرخانید  چپ  و  راست  به  تمام  را  فرمان   .2

چرخش را اندازه گیری كنید. 
در مدل فرمان هیدرولیکی، باموتور در حالت دور آرام و 
نیروی 147-98 نیوتن )10 تا 15 كیلوگرم( فرمان را تا 

قفل شدن كامل بچرخانید.
فرمان را در حالت قفل شدن كامل به مدت بیش از 15 

ثانیه نگه ندارید. 
زاویه چرخش چرخ )دور كامل(: 

به بخش اطالعات فنی اكسل جلو مراجعه كنید. 

3. در صورت لزوم پیچ نگهدارنده را تنظیم كنید.
“ L1” (2WD):طول استاندارد

20 میلیمتر )0.79 اینچ(

جلو
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“ L2” (4WD): طول استاندارد
26.5 میلی متر )1.043 اینچ(

میله محرک 
نشت روغن و معیوب بودن قطعات را در میله محرک 

بررسی كنید.) مطابق شکل(
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سگدست

طبق سگدست

صفحه ضربه گیر

جلو

گریس 

ABS روتور

مهره قفلی بلبرینگ چرخ
كپه مهره قفلی بلبرینگ چرخ

اشپیل

واشر

بلبرینگ داخلی چرخ 

دیسك ترمز

گشتاور بستن اتصال سیبکی باالیی

گشتاور بستن اتصال سیبکی پایینی

طبق سگدست

توپی چرخ

بلبرینگ خارجی چرخ 

كپه توپی چرخ
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توپی چرخ و دیسک ترمز 
نصب و باز کردن

1. توپی را باز كنید. به " به بخش عملکرد توپی قفل 
اتومات  - 4WD ، اكسل جلو، یا

            -  4WD  - دستی  قفل  توپی  عملکرد  بخش  به   "
" اكسل جلو مراجعه كنید.

لوله  كردن  جدا  بدون  را  ترمز  كالیپر  مجموعه   .2
هیدرولیك باز كنید.

پیستون  ندهید،   فشار  ترمز  پدال  به  باشید  مراقب 
خارج نشود و لوله ترمز پیچیده نشده باشد.

4WD .3. واشر قفلی را باز كنید

4. مهره قفلی بلبرینگ چرخ را باز كنید.
2WD: با استفاده از ابزار مخصوص
4WD: با استفاده از ابزار مخصوص
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5.  توپی و بلبرینگ چرخ را باز كنید. 
مراقب باشید بلبرینگ رها نشود. 

بلبرینگ چرخ، نیروی حركت  از نصب توپی و  6. پس 
اولیه بلبرینگ چرخ را تنظیم كنید. 

به بخش های "تنظیم نیروی حركت اولیه"و "بلبرینگ 
چرخ جلو " اكسل جلو مراجعه كنید.

باز کردن
بلبرینگ خارجی را با استفاده از میله برنجی باز كنید.

اکسل جلو
توپی چرخ و دیسک ترمز ) ادامه(

بررسی
بلبرینگ ها و توپی چرخ راتمیزكنید.

بلبرینگ چرخ
ترک، سوراخ و ساییدگی را دربلبرینگ ها بررسی كرده 
و مطمئن شوید چرخش آن روان و بدون صدا می باشد.

توپی چرخ
بررسی  را  چرخ  توپی  رنگ،ترک  آزمون  از  استفاده  با 

كنید.

             میله برنجی
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سیستم تعلیق/ خودرو ریچ

3. به توپی چرخ و درپوش توپی گریس چند منظوره 
بزنید.) مطابق شکل(.

2. روتور سنسور با استفاده از ابزار مخصوص و با فشار 
)ABS نصب كنید. )مدل های دارای سیستم

تعویض  جدید  قطعه  یك  با  را  سنسور  روتور  همیشه 
كنید.

به جهت سمت جلوی روتور سنسور دقت كنید.) مطابق 
شکل(.

نصب کردن
1. بلبرینگ بیرونی را با ابزار در توپی نصب كنید.

روتور سنسور

 ابزار جازدن
مناسب

توپی چرخ

گریس چند منظوره
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میله  و  زده  محرک ضربه  میله  انتهای  به  آرامی  به   .3
محرک را از سگدست جدا كنید. - 4WD – ) مطابق 

شکل(

سگدست
باز کردن

 - 4WD 1. مجموعه توپی را باز كنید. - در مدل
به  بخش " توپی قفل خودكار - در مدل 4WD -"، اكسل 
جلو ، یا" توپی قفل دستی - 4WD -"، بخش اكسل جلو 

مراجعه كنید.
2. توپی چرخ و دیسك ترمز را باز كنید.. 

مراجعه  جلو  اكسل   ،" ترمز  دیسك  و  چرخ  "توپی  به 
كنید.

بزنید.          منظوره  چند  گریس  مخروطی  بلبرینگ  به   .4
)مطابق شکل(.

زده، سپس  منظوره  چند  گریس  نمد  كاسه  لبه  به   .5
آن را با ابزار مناسب به توپی چرخ نصب كنید.) مطابق 

شکل(.

سمت داخلی
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5. سگدست را از اتصال سیبکی باز كنید. 
ا: اتصال سیبکی باال و پایین را شل كرده )باز نکنید( و 

مهره رامحکم ببندید.

ب. سگدست را از اتصال سیبکی دو سر رزوه باال و پایین 
با استفاده از ابزار مخصوص جدا كنید. 

در طی انجام مراحل فوق، هرگز مهره اتصال سیبکی، 
که در مرحله قبل شل شده را بازنکنید. 

ابزار: 
2WD

ST29020001

ابزار  با  سگدست  از  را  فرمان  با  چرخ  رابط  میله   .4
مخصوص جدا كنید. 

روی پیچ، مهره نصب كرده تا پیچ آسیب نبیند.

ابزار

شل كنید
)باز نشود (
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سگدست ) ادامه (
ج. مهره اتصال سیبکی را باز كنید. 

اتصال پایین را با جك نگهدارید. 
د. سگدست را از اتصال باال و پایین باز كنید. 

بررسی
سگدست

تغییر شکل، ترک و عیوب دیگررا با استفاده از آزمون 
رنگ بررسی كنید.

 - 2WD واشر بلبرینگ - مدل
عیوب واشر بلبرینگ را بررسی كنید.

باال بردن اتصال پایینی، سگدست را روی اتصال  با   .2
سیبکی باال و پایین نصب كنید. 

اقدام احتیاطی : 
به قسمت مخروطی اتصال سیبکی و سگدست و رزوه 

های اتصال سیبکی روغن و گریس نزنید.

3. اكسل جلو را به سگدست  متصل كنید.

4. پس از نصب سگدست، نیروی حركت اولیه بلبرینگ 
چرخ را تنظیم كنید. 

به بخش "تنظیم نیروی حركت اولیه " ،"بلبرینگ چرخ 
مراجعه  جلو  اكسل  بخش  خودرو"،  "بررسی   ،" جلو 

كنید.

جك باال بر

اشپیل
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در هنگام باز كردن سیستم تعلیق، تنظیم بودن چرخ   0
را بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را تنظیم كنید.

بوش خارج از سطح واشرنصب نشود. 0
به بوش و واشر گریس، آب صابون های روغنی و غیره  0

نزنید.
در هنگام نصب قطعات الستیکی، محکم كردن نهایی  0

بر  الستیك  كه  حالتی  در  بار  بدون  شرایط*  در  باید 
روی زمین قرار دارد، انجام شود.

مخازن مایع خنك كننده رادیاتور و روغن موتور می  0
بایستی پر باشند و الستیك زاپاس، جك، جعبه ابزار و 

كفپوش ها در جای خود قرار گرفته باشند.
آچار  0 از  ترمز،  های  لوله  كردن  باز  و  نصب  هنگام  در 

ترک مهره لوله ترمز استفاده كنید.

بوش اتصال باال
گرد گیر  پیچ طبق 

پیچ طبق 

خار فنری
بوش پیچ اتصال

گیره گرد گیر 

اتصال باال 
اشپیل 

پیچ تنظیم 

دیسك خارج از مركز  گرد گیر 

واشر 
كمك فنر  

اشپیل 

گرد گیر 

اتصال پایین 

میله كششی

بوش 

میله پیچشیبوش 

طبق جلو

گیره 

جلو 

میل تعادل

ضربه گیر الستیکی میله اتصال پایینی

سیستم تعلیق جلو
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کمک فنر 
نصب و باز کردن

1. اتصال پایین را با استفاده از جك نگهدارید. 
2. پیچ و مهره نگهدارنده كمك فنر را باز كنید. 

بررسی
به جز قطعات غیر فلزی، تمام قطعات را با حالل مناسب 

و هوای فشرده خشك تمیز كنید. 
آلودگی و گرد و غبار قسمت غیر فلزی را با استفاده از 

هوای فشرده پاک كنید. 
نشت روغن و ترک قطعات كمك فنر را بررسی كرده و 

در صورت لزوم آن را تعویض كنید. 
را  پیستون  دیگرمیله  عیوب  و  شکل  تغییر  ها،  ترک 

بررسی كرده و در صورت لزوم آن را تعویض كنید.
ساییدگی، ترک، صدمه و تغییر شکل قطعات الستیکی 

را بررسی كرده و در صورت لزوم آن را تعویض كنید. 

میله پیچشی
باز کردن 

1. گرد گیر را باز كنید. 
2. میله پیچشی را با رنگ عالمت گذاری كنید. 

قطعات را با اثر سوزن  عالمت گذاری نکنید و از رنگ 
استفاده كنید.

و  كرده  گیری  اندازه  را  اتصال  پیچ   "L" برآمدگی   .3
مهره قفلی و مهره تنظیم را باز كنید. 

نیروی  كه  شوید  مطمئن  ها،  مهره  كردن  باز  از  قبل 
پیچش از میله پیچشی برداشته  شده است.

عالمت تطبیق
عالمت تطبیق

گرد گیر

واشر فنری
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میله پیچشی)ادامه(
بررسی

• ساییدگی، پیچ و تاب، خم شدن و آسیب های دیگر 
در میله پیچشی را بررسی كنید.

• وجود ترک در گرد گیررا بررسی كنید.

4. خار فنری را از طبق جدا كنید.
طبق را به سمت عقب بیرون بکشید سپس میله پیچشی 

- 2WD را به سمت عقب حركت دهید. - مدل
- 2WD طبق را باز كنید. - مدل

مهره طبق را باز كنید ، سپس میله پیچشی را همراه 
با طبق جدا نمایید. – مدل 4WD– ) مطابق شکل(
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-  2WD - .4. میله پیچشی را نصب كنید
 - 4WD - .میله پیچشی راهمراه با طبق نصب كنید

به  چپ  و  راست  پیچشی  میله  که  باشید  مطمئن 
درستی نصب شده اند.

5. در حالی كه طبق با عالمت تطبیق تراز است، طبق 
را بر روی میله پیچشی نصب كنید. 

طول طبق با توجه به ابعاد تعیین شده تنظیم كنید. ) 
مطابق شکل(

 :"G" طول استاندارد
2WD

18 - 6 میلی متر )0.71-0.24 اینچ( 
4WD

36-22 میلی متر )1.42-0.87 اینچ(

نصب و تنظیم کردن
طبق فقط با استفاده از مهره تنظیم می شود. 

با شل كردن مهره، طبق را تنظیم نکنید. 
 - 2WD -.1. طبق اتصال پایینی را نصب كنید

2. به دندانه  میله پیچشی گریس چند منظوره بزنید.
 "C "3. اتصال پایینی را در موقعیتی قرار دهیدكه لقی

ضربه گیر0 باشد. 
لقی"C":0میلی متر )0 اینچ(

ضربه گیر اتصال پایینی

عقب
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میله پیچشی)ادامه( 
را   تعلیق، خودرو  به منظورحذف اصطکاک سیستم   .8

باال ببرید.
9. مقدار "H" را روی خودرواندازه گیری كنید. 

ا. با4 یا 5 مرتبه باال بردن جلو خودرو سیستم تعلیق جلو 
را بررسی كنید تا مطمئن شوید كه ارتفاع خودرو انحراف 

ندارد. 
ب. مقدار "H" را روی خودرواندازه گیری كنید.

H = A - B میلی متر )اینچ( 
به "میزان چرخ" و "اطالعات فنی"  اكسل جلو مراجعه 

كنید. 

میله پیچشی)ادامه( 
6. خار فنری طبق و گرد گیر را نصب كنید. 

— 2WD مدل —
خار فنری را در شیار طبق به طور مناسب نصب کنید.

خار فنری

گرد گیر

مركز میله اتصال پایینی

پایین پیچ اتصال میله كششی
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موقعیت  نیست،  مجاز  حد  در  خودرو  ارتفاع  اگر   .10
ایستادن خودرو را تنظیم كنید. 

به "میزان چرخ"، "اطالعات فنی"، اكسل جلو مراجعه 
كنید. 

11. در صورت لزوم میزان چرخ را بررسی كنید.
به "میزان چرخ"، "اطالعات فنی"، اكسل جلو مراجعه 

كنید.

میل تعادل
باز کردن 

پیچ اتصال میل تعادل و پیچ گیره را باز كنید. 
بررسی

پیچ و تاب و تغییر شکل را در میل تعادل بررسی كنید 
و در صورت لزوم آن را تعویض كنید. 

ترک، ساییدگی و فرسایش را در بوش الستیکی بررسی 
كنید و در صورت لزوم آن را تعویض كنید.

نصب 
عالمت سفید را در میل تعادل نصب كنید. 

مركز میله اتصال پایینی

پایین بست اتصال توپی فرمان

عالمت سفید
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اتصال باالیی 
باز کردن 

1. كمك فنر را باز كنید. به بخش "كمك فنر"، مراجعه 
كنید. 

باالیی سگدست را  اتصال سیبکی  2. پیچ دو سر رزوه 
باز كنید.

اتصال پایینی را با جک نگهدارید.
به بخش "سگدست "، "اكسل جلو" مراجعه كنید.

3. روی پیچ تنظیم را عالمت گذاری كرده و پیچ را باز 
كنید.

نصب
1. پیچ و عالمت تنظیم آن را منطبق كرده ،اتصال باالرا 

نصب كنید.
اگراتصال باال و یا هر قسمت دیگر تعلیق جدید نصب 

شده است،
مطابق  كنید)  منطبق  را  شکاف  با  پیچ  تنظیم  عالمت 

شکل ( و سپس اتصال باال را نصب كنید.
به بخش " میزان چرخ جلو "، " بررسی خودرو " اكسل 

جلو مراجعه كنید،
2. كمك فنر را نصب كنید.

3. در شرایط بدون بار  ودر حالتی كه الستیکها روی 
زمین قرار دارند، پیچ تنظیم را محکم كنید. 

4. پس از نصب، میزان چرخ را بررسی و در صورت لزوم 
آن را  تنظیم كنید.

عالمت تطبیق

عالمت تطبیق

اتصال باالیی
اتصال باالیی

عالمت
شکاف
 پیچ
تنظیم

سمت داخل
سمت جلو

جلو 

سمت عقب
سمت داخل سمت خارجسمت خارج

             پیچ تنظیم     

= =
پین
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باز کردن
بوش اتصال باالیی را به بیرون فشار دهید.

بررسی
عیوب پیچ تنظیم و بوش الستیکی را بررسی كرده و در 

صورت معیوب بودن قطعه، آن را تعویض كنید.
باال بررسی كرده و در  تغییر شکل و ترک را دراتصال 

صورت معیوب بودن قطعه، آن را تعویض كنید.

اتصال باال )ادامه( 
نصب

1. به بوش الستیکی كف صابون بزنید.
2. بوش اتصال باالیی را فشاردهید. 

بوش را فشار دهید طوری كه لبه بوش به سطح انتهای 
بست اتصال باالتماس یابد.

میله کششی
نصب و بازکردن

1. مهره نصب اتصال پایینی به بدنه را باز كنید.
اتصال پایینی را با جك نگهدارید.

ابزار مناسب

فشار دهید

 بوش اتصال
باالیی

اتصال باالیی

ابزار مناسب
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2. نصب میله کششی
مطمئن شوید كه بوش و واشر به درستی نصب شده اند. 

بررسی
•  تغییر شکل و ترک درمیله كششی را بررسی كرده و 

در صورت لزوم آن را تعویض كنید. 
در  و  كرده  بررسی  را  الستیکی  بوش  بودن  معیوب   •

صورت لزوم آن را تعویض كنید. 

اتصال پایینی
نصب وبازکردن

1. میله پیچشی را باز كنید. به بخش"باز كردن"، "میله 
پیچشی"، مراجعه كنید.

وقتی که مهره تنظیم شل شده تا زمانی که کششی در 
میله پیچشی وجود نداشته باشد،عالمت گذاری کرده 

واندازه "L" را اندازه گیری کنید.
2. پیچ تثبیت پایینی كمك فنر را باز كنید.

3. پیچ اتصال میل تعادل را باز كنید.
            –4WD مدل  در   - كنید.  جدا  را  محرک  میله   .4

) مطابق شکل(
به بخش "میله محرک - در مدل 4WD-" ، "اكسل 

جلو"،  مراجعه كنید.

5. اتصال سیبکی پایینی را از سگدست جدا كنید.
به بخش" سگدست "، "اكسل جلو"، مراجعه كنید.

          بوش

واشر

عالمت تطبیق
عالمت تطبیق
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اتصال پایینی )ادامه(
6. مهره اتصال پایینی جلو را باز كنید .

7. بوش میله اتصال پایینی را از بدنه با استفاده از ابزار 
مخصوص جدا كنید. 

ارتفاع  و  چرخ  میزان  پایینی،  اتصال  نصب  از  پس   .8
خودرو را تنظیم كنید. به بخش" میزان فرمان "، اكسل 

جلو مراجعه كنید. 

بررسی
اتصال پایینی

• تغییر شکل و ترک را در قطعات بررسی كرده و در 
صورت لزوم قطعات را تعویض كنید. 

بوش اتصال پایینی
در  و  كرده  بررسی  را  قطعات  در  آسیب  و  دفرمگی   •

صورت لزوم قطعات را تعویض كنید. 

اتصال سیبکی باالیی و پایینی
نصب و باز کردن  

• سگدست را ازاتصال باال و پایین باز كنید. 
به بخش " سگدست"، "اكسل جلو"، مراجعه كنید.

بررسی
لقی اتصاالت را بررسی كنید. اگر اتصال سیبکی فرسوده 
و لقی در جهت محوری بیش از حد مجاز و یا مفاصل به 
سختی حركت می كنند، اتصال باالیی یا اتصال پایینی 

را تعویض كنید.
اشپیل(  سوراخ  گیری:  اندازه  )نقطه  حرکت  نیروی 

 :"A"
اتصال باالیی

 3.7-17.9 کیلوگرم،   1.7-8.1( نیوتن   16.7-79.4
پوند( 
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اتصال پایینی
2WD 166.7-13.7 نیوتن  )17-1.4 کیلوگرم، 

37.5-3.1 پوند( 
 -  0 کیلوگرم:   0-6.9( نیوتن   0-67.7 4WD

 )£ 15.2
 :"B" گشتاور چرخشی

اتصال باال 
4.9-1.0 نیوتن.متر )50 - 10 کیلوگرم، سانتی متر، 

43.4-8.7 اینچ پوند( 
اتصال پایینی

3.9-1.0   نیوتن.متر )40 - 10 کیلوگرم،  2WD
سانتی متر، 34.7-8.7 اینچ پوند( 

کیلوگرم   0  -  50( نیوتن.متر   0-4.9 4WD
سانتیمتر: 43 - 0 در پوند( 

 :"C" لقی محوری
اتصال باال 

0 میلی متر )0  اینچ( 
اتصال پایینی

2WD 1.0-0.1 میلی متر )0.039-0.004 اینچ( 
0.2 میلی متر )0.008 اینچ( یا کمتر  4WD

سالم بودن گردگیر را بررسی كنید. 
در صورت لزوم گردگیر و گیره گردگیر راتعویض كنید.
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اطالعات فنی   
پارامترهای فنی

بلبرینگ چرخ  
2WD 

تنظیم و بررسی
اتصال سیبکی باالیی

میله پیچشی جناغی دوبل مستقلنوع سیستم تعلیق

هیدرولیکینوع كمك فنر

استاندارد یا تجهیزات اختیارینوع میل تعادل

لقی محوری بلبرینگ چرخ جلو
mm (in)0 (0)

گشتاور بستن مهره قفلی بلبرینگ چرخ
N.m (kg-m, ft-lb)

34 - 39
(3.5 - 4.0, 25 - 29)

°60 - °45زاویه برگشت                     درجه

گشتاور اولیه بلبرینگ چرخ
در پیچ توپی چرخ
با گریس جدید
N (kg.lb)

9.8 - 28.4
(1.0 - 2.9, 2.2 - 6.4)

با گریس استفاده شده
N (kg.lb)

9.8 - 23.5
(1.0 - 2.4, 2.2 - 5.3)

 "A" نیرویحركت
)نقطه اندازه گیری: سوراخ اشپیل پیچ بی سر كروی(

N (kg.lb)

16.7 - 79.4
(1.7 - 8.1, 3.7 - 17.9)

گشتاور چرخشی
N.m (kg-cm, in-lb)

1.0 - 4.9
(10 - 50, 8.7 - 43.4)

لقی عمودی
mm (in)

0 (0)
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اتصال سیبکی پایینی

متوسط انحراف رینگ چرخ*

اطالعات فنی   
پارامترهای همراستایی رینگ چرخ

*: متوسط انحراف چرخ = )مقدار انحراف خارجی + مقدار انحراف داخلی(× 0.5

توجه : پارامترهای باال مربوط به حالت خودروی بدون اعمال نیروی بار می باشد.

2WD4WDمدل کاربرد

 "A" نیروی حركت
)نقطه اندازه گیری: سوراخ اشپیل پیچ بی 

سر كروی(
N (kg, lb)

13.7 - 166.7
(1.4 - 17, 3.1 -37.5)

0 - 67.7
(0 - 6.9, 0 -

15.2)

گشتاور چرخشی
N.m (kg-cm, in-lb)

1.0 - 3.9
(10 - 40, 8.7 -34.7)

0 - 4.9
(0 - 50, 0 - 43)

لقی عمودی
mm (in)

0.1 - 1.0
(0.004 - 0.039)

0.2 (0.008 in)
or less

نوع چرخ
فوالدی

5J-145.5K-156J-16

حد مجازانحراف شعاعی
mm (in)

0.5
(0.020)

0.8
(0.031)

1.2
(0.047)

حد مجاز انحراف عرضی
mm (in)

0.8
(0.031)

0.8
(0.031)

1.2
(0.047)

مدل2×4پارامتر

′30 ±°9انحراف میل سگدست موتور

′30± ′24 °1زاویه كستر

′24± ′24 °0كمبر چرخ جلو

)mm( 3±′15همگرایی چرخ جلو′

ماكزیمم زاویه چرخش 
چرخ جلو

LT215/75R1538°12′به سمت داخل رینگ چرخ

LT215/75R1538°48′به سمت خارج رینگ چرخ
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فصل دوم
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اقدامات احتیاطی
در هنگام نصب قطعات الستیکی، محکم كردن نهایی باید 
با  بار* و در حالتی كه الستیك در تماس  در شرایط بدون 

زمین می باشد، انجام می شود.
*: مخازن سوخت، مایع خنك كننده رادیاتور و روغن موتور 
می بایستی پر باشند و الستیك زاپاس، جك، جعبه ابزار و 

كفپوش ها در موقعیت های تعیین شده باشند.
•  لوله ترمز را با آچار مهره لوله باز و نصب كنید.

•  پس از نصب قطعات سیستم تعلیق، تراز چرخ را بررسي 
كرده و در صورت لزوم آن را تنظیم كنید.

•  در هنگام نصب، لوله هاي ترمز را بپیچانید.

جهت بستن مهره لوله از ابزار 
شماره GG94310000 یا 

معادل آن استفاده كنید.
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ST38020000 :شماره ابزار
نام ابزار: آچار مهره قفلی بلبرینگ

شرح: باز كردن مهره قفلی بلبرینگ چرخ

ST36230000 :شماره ابزار
نام ابزار: چکش 

شرح: باز كردن شفت اكسل عقب

ابزارهاي مخصوص
KV40101000 :شماره ابزار

نام ابزار: پایه اكسل
شرح: باز كردن شفت اكسل عقب
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GG94310000 :شماره ابزار
نام ابزار: آچار ترک مهره لوله 

شرح: باز و نصب كردن لوله های ترمز 
a: 10 میلی متر )0.39 اینچ(

ST37840000 :شماره ابزار
نام ابزار: راهنمای شفت اكسل عقب

شرح: نصب شفت اكسل عقب

KV40106500 :شماره ابزار
نام ابزار: كشنده بلبرینگ شفت اكسل عقب 

ABS شرح: باز كردن بلبرینگ چرخ و روتور سنسور
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نام ابزار: ابزار جا زدن كاسه نمد اكسل عقب
شرح:  نصب كاسه نمد

a: 54.5 mm (2.146 in) dia.
b: 34.5 mm (1.358 in) dia.

نام ابزار: ابزار جازدن كاسه نمد اكسل عقب
شرح: نصب كاسه نمد

a: 74 mm (2.91 in) dia.
b: 68 mm (2.68 in) dia.

نام ابزار:
1- رابط اتصال مهره لوله

2- آچار ترک
شرح: نصب و باز كردن لوله ترمز

a: 10 mm (0.39 in)
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در هنگام نصب قطعات الستیکی، محکم كردن نهایی 
باید در شرایط  بدون بار*و در حالتی كه الستیك در 

تماس با زمین می باشد،انجام می شود.
*: مخازن سوخت، مایع خنك كننده رادیاتور و 
روغن موتور می بایستی می بایستی پر باشند و 
الستیك زاپاس، جك، جعبه ابزار و كفپوش ها 

در موقعیت های تعیین شده باشند.

جلو

اکسل و سیستم تعلیق عقب
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بررسی قطعات خودرو
قطعات اکسل و سیستم تعلیق عقب

در  را  و سایر عیوب  از حد مجاز، ساییدگی  بیش  لقی 
اكسل و قطعات سیستم تعلیق عقب بررسی نمایید.

لقی بیش از حد مجاز چرخ های عقب را با  تکان دادن 
آن ها بررسی نمایید.

پیچ و مهره ها را با گشتاور مشخص شده مجدد محکم 
كنید.

 به بخش سیستم تعلیق عقب مراجعه كنید.

نشتی روغن و سایر عیوب در كمك فنر را بررسی نمایید. 
ساییدگی بیش از حد مجاز و سایر عیوب  بوش كمك 

فنر را بررسی نمایید.
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بلبرینگ چرخ عقب
• حركت یکنواخت بلبرینگ های چرخ را بررسی نمایید.

• لقی محوری بلبرینگ های چرخ را بررسی نمایید.
لقی محوری:

به بخش اطالعات فنی  اكسل عقب مراجعه كنید.
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مجموعه اکسل عقب

2WD  4WD مدل بدون ABSو مهره قفلی بلبرینگ چرخ

واشر قفلی بلبرینگ چرخ
واشر بلبرینگ 

بلبرینگ چرخ
واشر بلبرینگ

پوسته بلبرینگ
به بلبرینگ گریس بزنید

صفحه ضربه گیر 

شفت اكسل

واشر انتهای بدنه اكسل 
با  محوری  انتهای  لقی  تنظیم 
انتخاب واشر مناسب

كاسه نمد

واشر تنظیم كننده 
رگالژ كردن

دریچه هوا

درپوش پبچی 

درپوش پبچی تخلیه

كاسه نمد 
بدنه

پیچ
بدنه اكسل عقب 

(C200 :مدل محرک نهایی عقب(

بدنه اكسل عقب 
)مدل محرک نهایی عقب:
(H190A,  H233B 

به بخش میل گاردان و 
دیفرانسیل مراجعه كنید

جلو

آب بندی كردن لبه
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باز کردن اکسل عقب
جدا  را  چرخ   ABS سنسور  ابتدا   ، كردن  باز  از  قبل 
كرده وسپس اكسل عقب را از اكسل باز نمایید. در غیر 
این صورت به سنسور صدمه زده می شود و منجر به 

غیرقابل استفاده شدن سیم ها و سنسور می گردد.
در  و  ندارد  نگهداری  و  تعمیر  به  نیاز  چرخ  بلبرینگ 
صورت معیوب شدن و ایجاد صدا در حین كار كردن،  

بلبرینگ چرخ را تعویض كنید.
در هنگام نصب از بلبرینگ چرخ جدید استفاده كنید و 

بلبرینگ قدیمی مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.

1. كابل ترمز دستی و لوله های ترمز را باز كنید.
با  همراه   را  بلبرینگ چرخ  پوسته  نگهدارنده  مهره   .2

صفحه ضربه گیر باز كنید. 

3. شفت اكسل را با استفاده از ابزار مخصوص به سمت 
بیرون بکشید.

در هنگام بیرون کشیدن شفت اکسل دقت کنید که 
به کاسه نمد آسیب نزنید.

4. واشر تنظیم و كاسه نمد بدنه را باز كنید.
- ABS 4 مدل بدونWD 2 وWD -

- ABS 4 باWD 5. اورینگ را باز كنید . - مدل های
6. كاسه نمد را باز كنید.

کاسه نمد بازشده را مجدد استفاده نکنید. 
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 4WD را باز كنید. - مدل های  ABS 7. روتور سنسور
- ABS با

8. واشر قفلی را با استفاده از پیچ گوشتی باز كنید.

باز کردن )ادامه( 
ابزار مخصوص   9. مهره قفلی بلبرینگ را با استفاده از 

باز كنید.
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10. بلبرینگ چرخ را همراه با پوسته بلبرینگ و  صفحه 
ضربه گیر از شفت اكسل جدا نمایید.

11. كاسه نمد را با استفاده از ابزار مخصوص از پوسته 
بلبرینگ جدا كنید.

12. چرخ بلبرینگ با استفاده از ابزارمخصوص باز كنید.
- ABS 4 بدونWD  2  وWD مدل  -

- مدل های  كنید.  باز  را  بلبرینگ چرخ  13. مجموعه 
– ABS 4 دارایWD

تقویت خارجی

 كاسه نمد

فشار دهید
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بررسی  کردن
شفت اکسل 

• میزان انحراف، ترک، آسیب، ساییدگی و یا دفرمگی 
را در شفت اكسل بررسی نمایید و در صورت لزوم آن 

را تعویض كنید. 

بلبرینگ چرخ 
• بلبرینگ چرخ را از نظر عملکرد یکنواخت و روان و 

بدون صدا بودن و ساییدگی بررسی نمایید. 

بدنه اکسل 
ترک  یا  شکل  تغییر  عملکرد،  نظر  از  را  اكسل  بدنه   •

بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را تعویض كنید.

– ABS 4  بدونWD 2 وWD نصب - مدل
1. بلبرینگ چرخ را با استفاده از ابزار مخصوص نصب 

كنید. 
2. كاسه نمد را در پوسته بلبرینگ نصب كنید.

پس از نصب کاسه نمد جدید، به لبه کاسه نمد گریس 
چند منظوره بزنید. 

3. واشر بلبرینگ را به سمت شفت اكسل نصب كنید.

واشر بلبرینگ

شفت اكسل
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4. بلبرینگ با میله برنجی نصب كنید
5. به بلبرینگ مخروطی 12 - 8 گرم به مقدار گریس 

چند منظوره بزنید. 

– ABS 4  بدونWD 2 وWDنصب - مدل
ABS ) ادامه(

6. واشر مسطح و واشر قفلی جدید  بلبرینگ چرخ را 
نصب كنید.

7. مهره قفلی بلبرینگ چرخ را ببندید.
لبه واشر قفلی را در شیار مهره قفلی بلبرینگ چرخ 
با محکم کردن مهره قفلی به طور مناسب قرار داده و 

مطمئن شوید که انحناء آن به سمت باال باشد.

8. كاسه نمد را با استفاده از ابزار مخصوص نصب كنید.
پس از نصب کاسه نمد جدید ،به لبه کاسه نمد  گریس 

چند منظوره بزنید.

ابزار مخصوص

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


61

سیستم تعلیق / خودرو ریچ

9. به شیار انتهای بدنه اكسل گریس چند منظوره بزنید.
به سطح  و  دنده  روغن  اكسل  شفت  خار  هزار  به   .10
بزنید  منظوره  چند  گریس  اكسل  شفت  نمد  كاسه 

)مطابق شکل(.

11. لقی انتهای محوری را تنظیم كنید. واشرهای انتها 
را انتخاب كنید.

a: ضخامت استاندارد: 1.5 میلی متر )0.059 اینچ(
واشر تنظیم رگالژ بدنه اکسل: به بخش اطالعات فنی، 

اکسل عقب مراجعه کنید.
واشر تنظیم رگالژ انتهایی بین کاسه نمد بدنه و پوسته 

بلبرینگ قرارنگیرد.

ب. شفت اكسل با ابزار مانند یك راهنما قرار دهید.
هنگام نصب شفت اکسل، مراقب باشید به کاسه نمد 

آسیب نزنید.
ج. لقی انتهای شفت اكسل را اندازه گیری كنید.

لقی انتهای اکسل:
یک طرف اکسل

0.15-0.02 میلی متر )0.0059-0.0008 اینچ( 
هر دو سمت اکسل

در اکسل اول )سمت چپ یا راست(
0.90-0.30 میلی متر )0.0354-0.0118 اینچ( 

در اکسل دوم
0.15-0.02 میلی متر )0.0059-0.0008 اینچ(

 قسمت هایی كه باید
روغن كاری شوند

پوسته بلبرینگ چرخ انتها
واشر تنظیم

بدنه اكسل
كاسه نمد بدنه

شفت اكسل

بدنه اكسل
پوسته بلبرینگ چرخ
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– ABS 4  بدونWD 2 وWDنصب - مدل
ABS ) ادامه(

نیست،  مجاز  محدوده  در  محوری  انتهای  لقی  اگر  د. 
واشر انتهای بدنه اكسل را مجدد نصب كنید. 

هنگام تنظیم لقی انتهای محوری ، مراقب باشید 
به کاسه نمد آسیب نزنید.

- ABS 4 باWD نصب - مدل های
1. بلبرینگ چرخ را در انتهای كف پوسته بلبرینگ نصب 

نمایید.
:P حداکثر بار

78 کیلو نیوتن )8 تن(

نصب  بلبرینگ  پوسته  انتهای كف  در  را  نمد  كاسه   .2
نمایید.

پس از نصب کاسه نمد جدید، به لبه کاسه نمد  گریس 
چند منظوره بزنید.

فشار دهید

فشار دهید

ابزار مخصوص

ابزار مخصوص
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3. شفت اكسل را در بلبرینگ چرخ نصب نمایید.
:P حداکثر بار

47.1 کیلو نیوتن )4.8 تن(
مراقب باشید به کاسه نمد آسیب نزنید و یا کاسه نمد 

تغییر شکل پیدا نکند.

4. واشر مسطح و واشر قفلی جدید  بلبرینگ چرخ را 
نصب كنید.

5. مهره قفلی بلبرینگ چرخ را با گشتاور : 245-294 
نیوتن . متر )30 - 25 كیلو متر، 217-181 فوت پوند( 

ببندید.
با محکم کردن مهره قفلی، لبه واشر قفلی را در شیار 
دهید.   قرار  درستی  به  چرخ  بلبرینگ  قفلی  مهره 

ومطمئن شوید که خم آن به سمت باال باشد.

نصب - مدل های 4WD با ABS - ) ادامه(
6. نیروی اولیه حركت بلبرینگ چرخ را بررسی نمایید.

بار  سه  یا  دو  را  اكسل(  شفت  به  توجه  )با  بلبرینگ  ا. 
یکنواخت  آن  عملکرد  كه  شوید  مطمئن  و  بچرخانید 

است.
ب. نیروسنج فنری را به  پیچ بدنه بلبرینگ وصل كنید 
)مطابق شکل( و نیرو سنج را با سرعت 10 دور در دقیقه 

بکشید و نیروی اولیه حركت را اندازه گیری كنید.
حد مجاز نیروی حرکت اولیه :

48.1-6.9 نیوتن )4.9-0.7 کیلوگرم، 10.8-1.5 پوند(

فشار دهید

ابزار مخصوص

 كاسه نمد

ابزار مخصوص

بلبرینگ رینگ چرخ
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7. با ابزار مخصوص، كاسه نمد جدید را به بدنه اكسل 
عقب نصب كنید. 

پس از نصب کاسه نمد جدید ، به لبه کاسه نمد گریس 
چند منظوره بزنید.

8. اورینگ جدید را به بدنه اكسل عقب نصب كنید.

نصب  اكسل  شفت  روی  را   ABS سنسور  روتور   .9
نمایید تا با مهره قفلی بلبرینگ چرخ تماس یابد.

بدنه   را در  اكسل  ابزار مخصوص، شفت  به وسیله   .10
اكسل عقب مانند یك راهنما نصب نمایید.

مراقب باشید به کاسه نمد آسیب نزنید.

اورینگ

فشار دهید
روتور 

سنسور 
ABS

ابزار مخصوص
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11. لقی انتهای محوری را بررسی نمایید.
بررسی  را  چرخ  های  بلبرینگ  یکنواخت  عملکرد   . آ 

نمایید.
ب. لقی انتهای اكسل را بررسی نمایید.

لقی مجازانتهای اکسل برابر با 0 میلی متر )0 اینچ( 
می باشد.
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2WD

در هنگام نصب قطعات الستیکی، محکم كردن نهایی باید 
در شرایط  بدون بار*و در حالتی كه الستیك در تماس با 

زمین می باشد،انجام می شود.
روغن  و  رادیاتور  كننده  خنك  مایع  سوخت،  مخازن   :*
موتور می بایستی پر باشند و الستیك زاپاس، جك، جعبه 

ابزارو كفپوش ها در موقعیت های تعیین شده باشند.

كمك فنر )سمت 
چپ(

كمك فنر )سمت 
راست(

جلو ضربه گیر

پیچ گیره فنر عقب 
)شکلU-پیچ(

تکیه گاه انتهایی فنر عقب
صفحه فنر عقب

بوش فنر عقب

فنر تخت عقب

كمك فنر

نگهدارنده فنر عقب

بوش فنر عقب

پین جلو فنر عقب
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نصب و باز کردن 
• كمك فنر را با جدا كردن انتهای باال و پایین آن باز 

كنید.

بررسی
را در كمك فنر  تغییر شکل  یا  • نشت روغن، ترک و 
تعویض  را  بودن آن  و در صورت معیوب  بررسی كرده 

كنید.
بررسی  بوش الستیکی  در  را  تغییر شکل  یا  و  ترک   •

كرده و در صورت معیوب بودن آن را تعویض كنید.

فنر تخت
نصب و باز کردن 

1. انتهای پایینی كمك فنر را جدا كنید ، و پیچ U شکل 
را باز كنید.  

2WD مدل  

4WD مدل  
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بررسی
• ترک فنر تخت بررسی كرده و در صورت لزوم آن را 

تعویض كنید. 
• بست جلو و پیچ، نگهدارنده انتهای فنر، پیچ U شکل 
بودن  از نظرساییدگی، ترک، صاف  را  فنر  نگهدارنده  و 
را  لزوم آن  بررسی كرده و در صورت  یا عیوب رزوه  و 

تعویض كنید. 
• تغییر شکل و یا ترک بوش ها را بررسی كرده و در 

صورت لزوم آنها را تعویض كنید.
مطمئن شوید كه بوش جلو به درستی نصب شده است.

فنر تخت )ادامه(
3.پیچ جلو را باز كنید ) مطابق شکل(

2. تکیه گاه انتهایی فنر را باز كنید.

4WD مدل  
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مهره  و  پیچ جلو  مهره  فنر،  انتهایی  گاه  تکیه  مهره   .7
كمك فنررا محکم كنید.

در هنگام نصب قطعات الستیکی، محکم کردن نهایی 
باید در شرایط  بدون بار* و در حالتی که الستیک در 

تماس با زمین می باشد،انجام شود.
*: مخازن سوخت، مایع خنك كننده رادیاتور و روغن 
جك،  زاپاس،  والستیك  باشند  پر  بایستی  می  موتور 
شده  تعیین  های  موقعیت  در  ها  كفپوش  ابزارو  جعبه 

باشند.

6. پایه میل تعادل سیستم تعلیق را در خودرو باز كنید.
) در شرایط  بدون بار(

نصب
1. به بوش الستیکی كف صابون بزنید

2. تکیه گاه انتهایی فنر و پیچ جلورا نصب ، ومهره را با 
دست محکم كنید.

3. نگهدارنده  فنر و مهره زیر فنر تخت و یا بدنه اكسل 
را نصب كنید.

4. مهره های نصب پیچ U شکل را به صورت ضربدری 
ببندید.

 U پیچ  تمام  ببندید که طول  را طوری  U شکل  پیچ 
شکل زیر نشیمنگاه فنر یکسان باشد.) مطابق شکل(

همه دارای طول یکسان هستند5. كمك فنررا نصب كرده ، ومهره را با دست ببندید
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اطالعات فنی 

تنظیم و بررسی  
ABS 4 دارایWD بلبرینگ چرخ برای مدل های

ABS 4 بدونWD بلبرینگ چرخ برای مدل های

اكسل ثابت دارای فنر تختنوع سیستم تعلیق

هیدرولیكنوع كمك فنر

لقی انتهای كل
 mm )in(0 (0)

نیروی اولیه حركت بلبرینگ چرخ در 
پیچ پوسته بلبرینگ 

N (kg, lb)
6.9 - 48.1 (0.7 - 4.9, 1.5 - 10.8)

لقی انتهای كل
 mm )in(0.02 - 0.15 (0.0008 - 0.0059)

واشرهای موجود در انتهای بدنه اكسل عقب 

ضخامت
mm (in)نام قطعه

0.05 (0.0020)
0.07 (0.0028)
0.10 (0.0039)
0.15 (0.0059)
0.20 (0.0079)
0.50 (0.0197)
1.00 (0.0394)

43086-P0110
43087-P0110
43088-P0110
43086-B9500
43089-P0110
43090-P0110
43036-01G00
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فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاریخ :   

          نام و کد نمایندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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