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سايپا يدك)سُامي خاص(شزمت باسرگاوي   

 
()مديزيت فىي ي گاراوتي  

 12/04/1393:تاريخ 

 1از 1صفحة شماره: فىي  اطالعيٍ

 X200,X100نوع خودرو:  

 صدای تقه در ابتدای حركتجهت خودروهای با مشکل  (Gasket)دستورالعمل استفاده از واشر صداگیر  موضوع:

 

 

 واشر صدا گیر

 قابل تًجٍ مليٍ ومايىدگي َاي مجاس

هنگام شروع كه  اطالع مي رساند در صورتيه ايراد صداي تقه در اتتداي حركت خودرو  ت اتمشاهده مراجعه مشتريان پيرو 

تا نصة واشر صداگير در جلوي پلوس )محل تماس حركت خودرو از حالت سكون ته جلو و يا عقة صداي تقه شنيده مي شود 

دقت نماييد و از تعويض مجموعه پلوس اجتناب نماييد . شود مي اشكال ترطرفطثق دستورالعمل پيوست پلوس تا تلثرينگ( 

 .عدد تايستي نصة شود چپ و راست ندارد و در هر سمت خودرو، يکسمت واشر صداگير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماربزد داشتٍ ي ينسان ، تيبا ي مًئيل يجًد داشتٍ باشد ي ايه ياشز بزاي َمٍ خًدريَا X100: ايه صدا ممنه است در خًدريَاي نکته

 . وصب ياشز مذمًر فقط بزاي خًدريَايي مجاس است مٍ با ايزاد فًق الذمز مزاجعٍ مي ومايىد. ويش ميباشد

 

 سزيال قطعٍ:

 

 

 اجزت:

 

 

 

 شماره سريال شرح رديف

 450501  ياشز صدا گيز سز پلًس 1

 مد شزح عمليات

 B6509H0A جلً ديطزف  پيادٌ ي سًار مزدن پلًس
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روش اصالح خودروهاي پراید و تیبا با ایراد صداي تقه پلوس در حین 
)  Gasket(حرکت با استفاده از واشر صداگیر 

Gasket
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 به خودرو حرکت شروع در و کند حرکت به شروع سکون حال از خودرو صورتیکه در
 جلوي در صداگیر واشر نصب با باشد، )تقه صداي( عادي غیر صداي داراي عقب یا و جلو

.میشود برطرف اشکال )بلبرینگ با پلوس تماس محل( پلوس

  این و باشد داشته وجود کوئیک و تیبا پراید، خودروهاي در است ممکن صدا این :نکته
.میباشد نیز یکسان و داشته کاربرد خودروها همه براي واشر

 سمت هر در و ندارد راست و چپ صداگیر واشر
  .شود نصب بایستی یکعدد خودرو،

صداي تقه پلوس
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)Gasket(روش و دستورالعمل نصب واشر صداگیر پلوس 
  .میکنیم باز 30 بوکس با را پلوس سر مهره١)

)22 بوکس :تیبا –14 بوکس :پراید( .میکنیم باز خودرو از را الستیک و رینگ٢)
 اتصال هاي مهره عدد دو چرخ، توپی داخل از پلوس کلگی شدن آزاد امکان جهت٣)

.میکنیم باز 17 بوکس با را فنر کمک
.کشیم می بیرون و کرده آزاد توپی داخل از را پلوس کلگی۴)

 واشر روي هاي نک( .میزنیم جا پلوس پیشانی داخل در را )Gasket( صداگیر واشر۵)
.)شد خواهد نظر مورد محل در واشر شدن ثابت باعث

 نوع( .شود گریس به آغشته جزئی مقدار به واشر، بیرونی قسمت میگردد پیشنهاد۶)
)MoS2 : گریس
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)Gasket(عکسهاي باز و بسته کردن چرخ و استفاده از واشر صداگیر پلوس 

باز کردن چرخ باز کردن مهره  
پلوس

باز کردن مهره  
کمک فنر

آزاد کردن پلوس Gasketنصب 
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)Gasket(عکسهاي باز و بسته کردن چرخ و استفاده از واشر صداگیر پلوس 

MoS2گریس 

)جزئی(آغشته نمودن واشر به گریس 

Gasket + Grease
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 درگیر رزوه چند را پلوس سر مهره و زده جا توپی داخل را پلوس ،Gasketنصب از پس١)
.میکنیم

 سفت مجاز گشتاور با 17 بوکس با را فنر کمک اتصال فنري واشر و مهره و پیچ عدد دو٢)
119-95 :پراید خودروي در مجاز ترك( .میکنیم N.m 125-105 :تیبا در و N.m(  

265-235 گشتاور با و 30 بوکس با را تیبا و پراید سرپلوس مهره٣) N.m میکنیم سفت.  

 14 بوکس با را چرخ پیچ عدد4 پراید خودروي در .میبندیم خودرو روي بر را الستیک و رینگ۴)
119-90 گشتاور با 22 بوکس با را مهره عدد4 تیبا خودروي در و N.m میکنیم سفت.

)Gasket(روش و دستورالعمل نصب واشر صداگیر پلوس 
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