
 
 
 
 
 

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  قاسم افخمینام: 
  ءامضا

  امیر پناهینام: 
  ءامضا

  شهرام رضائی عدلنام: 
  ءامضا

 FRS530امداد خودرو سایپاکد فرم:  -8نمایندگیهاي مجاز  -7مدیریتهاي ذیربط  - 6معاون خدمات پس از فروش  -5 -معاون بازرگانی -4 و کیفیت مهندسیمعاون -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

 
)مهندسی (مدیریت   

     66                                             24/12/95 :تاریخ 
  4 از 1صفحه:      شماره :  فنی اطالعیه
 تیبا نوع خودرو:   

 X200در خودروهاي گروه  )ND2 بهبود کالچتغییرات گیربکس هاي جدید (طرح  آشنایی باموضوع : 

  

 

 

  
  
  

  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

مجهز به سیستم سنکرونایزر دوبل برنجی با بهبود پوسته کالچ و بلبرینگ دو سر شفت ،  X200در راستاي ارتقاء سطح کیفی گیربکس خودروهاي گروه 
  : به شرح ذیل جهت بهره برداري هاي الزم اعالم می گردداطالعات مرتبط تغییرات صورت پذیرفته در قطعات منفصله در این نوع گیربکس،  سایرو اولیه 

  
  
  
  
  

کلیه نمایندگی هاي مجازتوجه قابل   

 

 کورکن دیفرانسیل (دو طرف )

تعویض دنده همیل  

 سوئیچ چرا غ دنده عقب

 پوسته گیربکس

 فنر برگردان کالچ

محل اتصال پایه استارت به 
 گیربکس

 اهرم دوشاخه کالچ

 شماره فنی محصول

محل بستن دنده کیلومتر شمار به 
گیربکس در نوع مجهز به کیلومتر 

 شمار

 محل نصب سیم رابط به بدنه گیربکس

اگزوز و موتور محل اتصال براکت نگهدارنده براکت  
 به گیربکس (صفحه مرغکی)

 براکت نگهدارنده سیم کالچ

 محل گیریس کاري

سوراخ محل اتصال پوسته به بلوك 
عدد 4  -موتور   

سوراخ محل اتصال سینی پشت 
عدد 4 – موتور   

 پوسته کالچ

پیچ اتصال دو شاخه کالچ به اهرم 
شاخه کالچ ود  

 محل عبور پلوس (دو طرف )

 بلبرینگ کالچ
نگهدارنده محل اتصال براکت 

 موتور به گیربکس

 کاسه نمد دیفرانسیل ( دو طرف )

محل اتصال میله ثابت دسته 
 دنده
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  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  قاسم افخمینام: 
  ءامضا

  امیر پناهینام: 
  ءامضا

  شهرام رضائی عدلنام: 
  ءامضا

 FRS530امداد خودرو سایپاکد فرم:  -8نمایندگیهاي مجاز  -7مدیریتهاي ذیربط  - 6معاون خدمات پس از فروش  -5 -معاون بازرگانی -4 و کیفیت مهندسیمعاون -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

 
)مهندسی (مدیریت   

     66                                             24/12/95 :تاریخ 
  4 از 2صفحه:      شماره :  فنی اطالعیه
 تیبا نوع خودرو:   

 X200در خودروهاي گروه  )ND2 بهبود کالچتغییرات گیربکس هاي جدید (طرح  آشنایی باموضوع : 

  

 

  
  

  

  TIBA EURO 4 D.C (Manual)دستیگیربکس 
  
  
  
  

  
  

 سوپاپ خروجی بخار روغن

دوشاخه کالچ و محل 
 گیریس کاري

بست نگهدارنده دسته سیم 
 موتور

کورکن محل سنسور 
شمارکیلومتر   

 گردگیر میل تعویض دنده

 پولکی

 پیچ هاي دور پوسته

  2و  3پیچ درپوش ساچمه و فنر دنده 

 2محل اتصال دسته موتور 
 به گیربکس

پیچ درپوش ساچمه فنر 
و عقب 5دنده   

محل اتصال دسته 
  1موتور 

تخلیه روغن پیچ  

2و  1پیچ درپوش ساچمه فنر   
 سیم چراغ دنده عقب
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  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  قاسم افخمینام: 
  ءامضا

  امیر پناهینام: 
  ءامضا

  شهرام رضائی عدلنام: 
  ءامضا

 FRS530امداد خودرو سایپاکد فرم:  -8نمایندگیهاي مجاز  -7مدیریتهاي ذیربط  - 6معاون خدمات پس از فروش  -5 -معاون بازرگانی -4 و کیفیت مهندسیمعاون -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

 
)مهندسی (مدیریت   

     66                                             24/12/95 :تاریخ 
  4 از 3صفحه:      شماره :  فنی اطالعیه
 تیبا نوع خودرو:   

 X200در خودروهاي گروه  )ND2 بهبود کالچتغییرات گیربکس هاي جدید (طرح  آشنایی باموضوع : 

  

 

  

  
  

  
  

 Manual (D.C TIBA Euro 4دستی ( گیربکسمشخصات 
  

  شرح  بخش

  نسبت دنده

  ����=  3.454  یک
 1.944 =  ����  دو

 1.300 = ����  سه

 0.972 = ����  چهار

����  پنج = 0.784 
 3.545 = ����  عقب

 3.895 = ����  دنده نهایی نسبت

  روغن
  نوع

SAE:75W90  
API  GL4 
Mineral    

5/2  ظرفیت (لیتر)  
  

 ND2 ،ND1 پارت کاتالوگ گیربکس بهبود یافته تیبا پروژه 
 

  پروژه  سریال  شرح

 بدون، 2و1با سیستم (دوبل برنجی دنده  4یورو X200گیربکس دستی 
 ND1  102861  کیلومتر شمار طرح مگنتی) 

، بهبود 2و1با سیستم (دوبل برنجی دنده  4یورو X200گیربکس دستی 
 ND1+ND2  103137  کیلومتر شمار طرح مگنتی)  باکالچ و بلبرینگ جدید 

 با، 2و1با سیستم (دوبل برنجی دنده  4یورو X200گیربکس دستی 
 ND1  101173  کیلومتر شمار طرح مگنتی) 

، بهبود 2و1با سیستم (دوبل برنجی دنده  4یورو X200گیربکس دستی 
 ND1+ND2  103136  کیلومتر شمار طرح مگنتی)  بدونکالچ و بلبرینگ جدید 
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  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  قاسم افخمینام: 
  ءامضا

  امیر پناهینام: 
  ءامضا

  شهرام رضائی عدلنام: 
  ءامضا

 FRS530امداد خودرو سایپاکد فرم:  -8نمایندگیهاي مجاز  -7مدیریتهاي ذیربط  - 6معاون خدمات پس از فروش  -5 -معاون بازرگانی -4 و کیفیت مهندسیمعاون -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

 
)مهندسی (مدیریت   

     66                                             24/12/95 :تاریخ 
  4 از 4صفحه:      شماره :  فنی اطالعیه
 تیبا نوع خودرو:   

 X200در خودروهاي گروه  )ND2 بهبود کالچتغییرات گیربکس هاي جدید (طرح  آشنایی باموضوع : 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کد ردیابی :
  رقمی مندرج در محل مشخص شده بر روي گیربکس مطابق با تصویر ذیل می باشد: 14کد ردیابی  ND2معیار شناسایی گیربکس هاي طرح بهبود کالچ 

  ) بوده که بر اساس آن گیربکس قابل شناسایی و ردیابی خواهد بود.Z  ،U  ،Q  ،O  ،Iکد ردیابی مذکور ترکیبی از اعداد و حروف (به استثناي پنج حرف 
  

  
 

با ضریب مصرف در کاتالوگ اینترنتی قطعات بارگذاري و قابل بهره برداري  ND2بهبود کالچ لیست سریال قطعات گیربکس تیبا طرح 
  می باشد.

  

در آینده نزدیک، در سیستم مهندسی جاري و قابل بهره برداري  ND2تعمیرات مجموعه گیربکس تیبا طرح بهبود کالچ زمان استاندارد  مدت توجه:
  خواهد بود.

  
  

 

محل نصب لیبل 
 شناسایی
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