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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پیش گفتار

پیشگفتار :

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا  به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی تیبا تهیه و تدوین شده است.

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود را با 
دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت ، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد.
را  کتاب  این  که  عزیزانی  کلیه  از   ، باشد  داشته  وجود  نقایصی  راهنما  این  در  است  ممکن  که  آنجا  از  پایان  در 
مطالعه می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود 

) فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد ( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمائید.
الزم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

مشخصات فني سیستم تعلیق

مشخصات فني سیستم تعلیق

 مشخصات فنيعنوان

جلو

 مک فرسوننوع سیستم تعلیق

 تنظیم زاویه چرخها

زاویه تواین
  )  میلي متر (

3±4 بدون سرنشین

3±2 با 4 سر نشین
`45±°30 بدون سر نشین زاویه کمبر

`45±°0 با 4 سر نشین
`45±°1 بدون سر نشین زاویه کستر

`45±`55°1 با 4 سر نشین
`45±`10°13 بدون سر نشین زاویه کینگ پین

`45±`55°13 با 4 سر نشین
دو جداره گازی فشار پاییننوع کمک فنر جلو
پاندولینوع میل تعادل
19قطر میل تعادل)میلی متر(

10/4قطر مفتول فنر )میلی متر(فنر لول
95/6قطر داخلی فنر )میلی متر(

369/7طول آزاد )میلی متر(
8/41تعداد حلقه ها

عقب

اکسل پیچشینوع سیستم تعلیق

 تنظیم زاویه چرخها
زاویه تواین

 ) میلي متر ( 
3±2 بدون سر نشین

3±5 با 4 سر نشین
`30±`35°1- بدون سر نشین زاویه کمبر

`30±`45°1- با 4 سر نشین
دو جداره گازی فشار پاییننوع کمک فنر عقب

CNGبنزین سوزفنر لول
10/811/8قطر مفتول فنر )میلی متر(

88/487/4قطر داخلی فنر )میلی متر(

370380طول آزاد )میلی متر(
8/559/66تعداد حلقه ها
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

مشخصات فني سیستم تعلیق

اندازهعنوان

 چرخ
 5J × 1314×5.5J اندازه

in)mm(1.57 ±0.04(40±1)انحراف از محور عمودي 
فوالد / آلومینیومفوالدجنس

P175/70 R13 82TP175/65R14 81Tاندازه الستیک

Kgf/cm2 (psi)
(29.0)2.0فشار باد  

175/70R13175/65R14         اندازه
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ابزارها 

ابزارها 
نام ابزار : ابزار اندازه گیري بار اولیه بلبریگ فرمان 

  0K130332020 : شماره فني ابزار
شماره سريال :  502189

بار(  پیش   ( اولیه  بار  گیري  اندازه   : استفاده  موارد 
سیبک

نام ابزار : جمع کن فنر لول 
     0K933281029 : شماره فني ابزار

شماره سريال :  502844
موارد استفاده : بیرون آوردن فنر لول کمک فنر جلو 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق 

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق 

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص

 خودرو به یک
     سمت کشیده

 مي  شود

اختالف زیاد زوایاي کمبر و کستر
 زوایاي چرخ را بررسي کنید. در صورتي که زاویه کمبر غلط
 بوده و شاخص زاویه کمبر در جهت صحیح قرار داشه باشد؛
 زاویه کمبر را بطوریکه در این مبحث گفته مي شود ، تغییر
یا دفرمگي بودن  نظر شل  از  را  تعلیق  اجزاء سیستم   دهید. 

 بررسي کنید.

بازدید کنید در  ، از حد  از نظر سایش بیش  را   الستیک ها 
صورت نیاز ، تعویض نمائید. سایش شدید الستیکها

زوایاي فرمان را بررسي کنید در صورت نیاز تنظیم نمائید تنظیم غیر یکسان زاویه تواین چرخها
 ارتفاع نامناسب خودرو ) ارتفاع باال یا پائین در

 قسمت عقب یا جلو (
 فنر را از نظر خرابي یا غیر استاندارد بودن ، عدم امکان تنظیم

بار یا شکم دادن بررسي کنید
 خرابي یا دفرمگي دنده شانه اي فرمان یا اهرم

 بندي ها
سیستم فرمان را در صورت نیاز بررسي کنید

 فرمان پذیري به
 سختي انجام مي

گیرد

 زاویه کستر را بازدید کنید در صورت غیر صحیح بودن ، اجزازاویه کستر مثبت بیش از حد
از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي  سیستم تعلیق را 

کنید
 ارتفاع نا مناسب خودرو ) ارتفاع باال در جلو یا

ارتفاع پایین در عقب (
یا  ، فنر  دادن  شکم   ، استاندارد  غیر  فنرهاي  یا  فنر   خرابي 

بارگذاري غیر عادي را بررسي کنید
 خرابي یا دفرمگي دنده شانه اي فرمان یا اهرم

بندي ها و یا تنظیم نامناسب آنها
وضعیت سیستم فرمان را بررسي کنید

سیبک پایین را رو غنکاري یا تعویض نمایید. روغنکاري ضعیف یا فرسودگي سیبک پایین

کشیدن ترمز

 زاویه کستر را بازدید کنید در صورت غیر صحیح بودن ، اجزازاویه کستر منفي بیش از حد
از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي  سیستم تعلیق را 

کنید
توصیه شده فشار نامتناسب باد الستیک ها فشار  تا  یکسان  و  مساوي  یطور  را  ها   الستیک 

بادگیري نمائید.
ترمزها را بررسي کنیدآسیب دیدگي سیسم ترمز

 لرزش فرمان

اختالف یا  و  حد  از  بیش  مثبت  کستر   زاویه 
زوایاي کستر

 زاویه کستر را بازدید کنید. در صورت غیر صحیح بودن اجزا
از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي  سیستم تعلیق را 

کنید

شرایط الستیک و چرخ را بررسي کنید تابیدگي یا باالنس نبودن چرخ / الستیک

 بوشهاي جعبه فرمان را از نظر خرابي و یا فرسودگي و یا شل شل بودن بوشهاي جعبه فرمان
بودن پایه هاي نگهدارنده بررسي کنید

 انحراف ناگهانی
 فرمان به هنگام

ترمزگیری

 زاویه کستر را بازدید کنید در صورت غیر صحیح بودن اجزابیش از حد بودن زوایاي کستر چرخاي طرفین
از نظر آسیب دیدگي و شل بودن بررسي  سیستم تعلیق را 

کنید
 اگر زاویه کستر یکسان باشد فاصله دو محور چرخ در سمت خرابي سیستم تعلیق  عقب

 راست و چپ خودرو را مقایسه کنید. در صورت غیر یکسان
از نظر آسیب دیدگي و شل  بودن ، اجزاء سیستم فرمان را 

بودن بررسي کنید.

 عدم فرمان پذیری
 خودرو در دست

اندازها

 سائیدگي یا آسیب دیدگي بوش جعبه فرمان
بوش جعبه فرمان را تعویض کنید.

 موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روي خودرو را کنترل
 نمایید

 شل بودن یا انحناء داشتن پایه هاي نگهدارنده
 دنده فرمان

 پایه هاي نگهدارنده دنده فرمان را تعویض کنید

موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روی خودرو را کنترل تراز نبودن جعبه فرمان در محل نصب
نمایید. 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق 

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص
 تنظیم نمایید فشار نامناسب باد الستیکسایش سریع الستیک

 صداي جیغ کشیدن
 الستیک

تنظیم نمایید فشار نامناسب باد الستیک
تعویض کنید خرابي الستیک

 صداي الستیک روي
 سطح جاده یا لرزش

    بدنه اتومبیل

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک
تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها

تعمیر یا تعویض نماییددفرمگی رینگ یا الستیک 
تعویض کنید سایش غیر یکنواخت الستیک

 لرزش ) به سمت باال و
 پایین ( غربیلک فرمان

تعویض کنیدتابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک
سفت نمایید شل بودن مهره ها

تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها
 فرسودگي یا ترک  خوردن دسته هاي نگهدارنده

موتور
تعویض کنید

 فرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده
گیربکس

تعویض کنید

 لرزش ) به سمت چپ
 و راست ( غربیلک

فرما ن

تعویض کنید تابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک

سفت نماییدشل بودن مهره ها
تنظیم نمایید عدم باالنس بودن چرخها

--------------سایش غیر یکنواخت الستیک

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بلبرینگ چرخ جلو

--------------عملکرد نامناسب سیستم فرمان

--------------عمکلرد نامناسب سیستم تعلیق

 کشیدن فرمان به
یکطرف

تنظیم کنیدفشار نامناسب باد الستیک

--------------سایش غیر یکنواخت یا بیش از حد الستیک

--------------عملکرد نامناسب سیستم فرمان

-------------- عملکرد نامناسب سیستم ترمز

--------------عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

 تعادل نداشتن خودرو
 در حین رانندگي

 تنظیم نمایید فشار نامناسب و غیر یکسان باد الستیک

تعمیر یا تعویض نماییددفرمگي رینگ و الستیک

سفت نمایید شل بودن مهره ها

--------------عملکرد نامناسب سیستم فرمان

-------------- عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


11

  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

راهنماي عیب يابي سیستم تعلیق 

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص

 ترمز به یک سمت
کشیده مي شود

تنظیم نماییدفشار نامناسب و غیر یکسان باد الستیک
------ عملکرد نامناسب سیستم ترمز

 فرمان پذیري خودرو
 به سختي انجام مي

گیرد

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

------ عملکرد نا مناسب سیستم فرمان
------ عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

 عدم برگشت پذیري
مناسب غربیلک فرمان

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

--------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان

--------عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

حرکت بدنه 

تعویض نمایید ضعیف بودن میل موجگیر  

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي میل موجگیر  

تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر  

کج بودن بدنه خودرو 

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي میل موجگیر 

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي طبق 

رانندگي به راحتي 
انجام نمي شود

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر 

تعادل نداشتن خودرو 
در حین رانندگي 

الستیک را بازدید کنید در صورت نیاز الستیک را تعویض آسیب دیدگي الستیکها یا باالنس نبودن چرخها 
نمایید در صورت نیاز چرخها را باالنس نمائید

زوایاي چرخها را تنظیم نماییدزوایاي نامناسب چرخها 

در صورت نیاز سیستم فرمان را بازدید کنید عملکرد نامناسب سیستم فرمان 

تعویض نماییدآسیب دیدن سیبک طبق 

تعویض نماییدضعیف بودن فنر لول 

در صورت نیاز تعویض نماییدعملکرد نامناسب کمک فنر 

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي طبق پاییني 

تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بوشهاي میل موجگیر 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

راهنماي عیب يابي رينگ و الستیک 

راهنماي عیب يابي رينگ و الستیک 

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص

سایش سریع الستیک 
صداي جیغ کشیدن الستیک 

تنظیم نماییدفشار نامناسب باد الستیک 
تنظیم نماییدفشار نامناسب باد الستیک

تعویض کنیدخرابي الستیک 

صداي الستیک روي سطح جاده یا لرزش 
بدنه اتومبیل 

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک 
تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها 

تعمیر یا تعویض نماییددفرمگي رینگ با الستیک 
تعویض کنیدسایش غیر یکنواخت الستیک

غربیلک   ) پایین  و  باال  به سمت   ( لرزش 
فرمان

تعویض کنیدتابیدگي بیش از حد چرخ والستیک 
سفت نماییدشل بودن مهره ها 

تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها
تعویض کنیدفرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده موتور 

تعویض کنیدفرسودگي یا ترک خوردن دسته هاي نگهدارنده گیربکس

لرزش ) به سمت چپ و راست ( غربیلک 
فرمان 

تعویض کنیدتابیدگي بیش از حد چرخ و الستیک 
سفت نماییدشل بودن مهره ها 

تنظیم نماییدعدم باالنس بودن چرخها
--------سایش غیر یکنواخت الستیک 

تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک
تعویض نماییدآسیب دیدگي یا فرسودگي بلبرینگ چرخ جلو 

-------عملکرد نامناسب سیستم فرمان
-------عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

کشیدن فرمان به یک طرف 

تنظیم کنیدفشار نامناسب باد الستیک 
--------سایش غیر یکنواخت یا بیش از حد الستیک

-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
---------عملکرد نامناسب سیستم ترمز 
---------عملکرد نامناسب سیستم تعلیق

تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگي 

تنظیم نماییدفشار نا مناسب و غیر یکسان باد الستیک 
تعمیر و یا تعویض نماییددفرمگي رینگ و الستیک 

سفت نماییدشل بودن مهره ها 
-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
--------عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

ترمز به یک سمت کشیده مي شود 
تنظیم نماییدفشار نا مناسب و غیر یکسان باد الستیک 

--------عملکرد نا مناسب سیستم ترمز 
تنظیم نماییدفشار کم باد الستیک

انجام           سختي  به  خودرو  فرمانپذیري 
مي گیرد

-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
--------عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق

عدم برگشت پذیري مناسب غربیلک فرمان 
فشار کم باد الستیک 

-------عملکرد نا مناسب سیستم فرمان 
------ عملکرد نا مناسب سیستم تعلیق
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سايش غیر عادي الستیک 

سايش غیر عادي الستیک 
حالتهاي مختلفي از سایش غیر عادي الستیک که در شکل زیر نشان داده اند ، ممکن است در الستیک هاي خودرو بوجود آید.

روش رفع عیبعلت احتماليعیب و نقص

- فشار پایین باد الستیک  )سایش هر سایش لبه هاي الستیک 
دو طرف ( 

- دور زدن با زاویه تند
- عدم تعویض محل الستیک ها با 

یکدیگر 

- فشار باد الستیک را اندازه 
گرفته و تنظیم نمایید

- با سرعت پایین رانندگي 
کنید

- محل الستیکها را با یکدیگر 
تعویض نمایید

سایش میاني

- فشار باالي باد الستیک 
- عدم تعویض محل الستیکها با 

یکدیگر

- فشار باد الستیک را اندازه 
گرفته و تنظیم نمایید

- محل الستیکها را با یکدیگر 
تعویض نمایید

- زاویه تواین را تنظیم نمایید- عدم تنظیم صحیح زاویه تواین پله شدن لبه هاي الستیک

- زاویه نا مناسب کمبر یا کستر           سایش غیر یکنواخت
- معیوب بودن سیستم تعلیق 

- عدم باالنس چرخها 
- دو پهني دیسک یا کاسه چرخ 
- عدم تعویض محل الستیکها با 

یکدیگر 

- اکسل و یا قطعات سیستم 
- تعلیق را تعمیر و یا تعویض 

نمایید
- سیستم تعلیق را تعمیر یا 

تعویض نمایید
- الستیک ها را باالنس نموده 

و یا تعویض نمایید
- تعمیر و یا تعویض نمایید 

- محل الستیک ها را با 
یکدیگر تعویض نمایید
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

سیستم تعلیق عقب 

سیستم تعلیق عقب 
تشريح سیستم 

سیستم تعلیق عقب از نوع اکسل پیچشي مجهز به فنر لول و ضربه گیر مي باشد . عملکرد این سیستم به قرار زیر است : 
- چرخها که داراي عملکرد نیمه مستقل مي باشند بوسیله بازوهاي کشنده متصل به اتاق ، کشیده مي شوند و توسط 

میل اکسل بطور صلب به یکدیگر متصل مي شوند.
- میل اکسل هم محوري بازوهاي کشنده را فراهم مي نماید و با پیچ خوردن اجازه عملکرد نسبتاً مستقل هر یک از 

چرخها را مي دهد.
از بوشهاي الستیکي محکم که بر روي میل اکسل قرار مي گیرند  اتاق  ارتعاشات جاده به  انتقال  - به منظور عدم 

استفاده شده است . 

1- اکسل پیچشي 
2- کمک فنر عقب 

3- فنر لول عقب
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

اجزاء اکسل پیچشي

اجزاء اکسل پیچشي 

1- کمک فنر عقب 
2- گردگیر کمک فنر 

3- فنر لول عقب 
4- واشر باالي کمک فنر عقب 

5- استپر
6- بوش پاییني کمک فنر 
7- بوش باالي کمک فنر 

8- واشر 
9- مهره 
10- مهره
11- پیچ 

12- اکسل پیچشي 
13- بوش الستیکي 

14- پایه اکسل پیچشي راست 
15- واشر
16- واشر 
17- مهره 
18- پیچ 

19- پایه اکسل پیچشي چپ
20- پیچ 
21- پیچ
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب پیاده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب 

ترتیب پیاده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب 
آن  زیر  و  زده  جک  را  اتومببل  عقب  قسمت   -1

خرک بگذارید.
گلگیر  آستر  روکش  دست  کمک  با  مطابق شکل    -2

عقب را باز کنید.

3- مهره و بوشهاي ) باالي ( اتصال را باز کنید.

4-پیچ پاییني کمک فنر را جداکرده بدین ترتیب کمک                         
فنر را باز کنید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب پیاده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب 

5- قطعات زیر را از کمک فنر جدا کنید:
1- نشیمنگاه فنر

2- فنر لول 
3- بوش ) پایین (

4- نشیمنگاه زیري فنر
5- ضربه گیر الستیکي

سوار کردن کمک فنر عقب
کلیه مراحل باال به روش عکس انجام می پذیرد.

بازديد
نکات قابل توجه هنگام بازدید 

قطعات  لزوم  صورت  در  و  کرده  بازدید  را  زیر  موارد 
مربوطه را تعمیر و یا تعویض کنید.

1- نشت روغن و یا شنیده شدن صداي غیر عادي از 
کمک فنر

2- شل شدن پیچ و مهره هاي اتصال کمک فنر ها 

 

در  فنر  کمک  بوش  سائیدگي  یا  و  دیدگي  آسیب   -3
مجموعه      ، نقصي  و  عیب  گونه  هر  مشاهده  صورت 

کمک فنر را تعویض نمایید
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب پیاده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب 

نکات قابل توجه هنگام نصب کمک فنر عقب 
1- پیچ پایین کمک فنر را تا حد استاندارد آن سفت 

کنید.                                
استاندارد گشتاور:         69-55   نیوتن متر

                           ) 7-5/60  کیلوگرم متر(

  
2- مهره نصب کمک فنر را تا حد استاندارد آن سفت

 کنید 
حد استاندارد گشتاور:          24-16   نیوتن متر

                                ) 2/44-1/63  کیلوگرم متر(
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

باز و بستن بوش اکسل پیچشي 

باز و بستن بوش اکسل پیچشي 
 بوش اکسل پیچشي  

شکل باال نحوه قرار گرفتن بوش اکسل پیچشي را نشان مي دهد
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب باز و بستن بوش اکسل پیچشي 

ترتیب باز و بستن بوش اکسل پیچشي 
1- قسمت عقب اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک 

بگذارید
2- پیچ چرخ را باز کرده و الستیک و رینگ را در آورید

3- خار دو شاخه شیلنگ ترمز را درآورید.
4-لوله ترمز را مطابق شکل باز کنید

5- پیچ و مهره هاي اتصال را باز نمایید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب باز و بستن بوش اکسل پیچشي 

6- تکیه گاه اکسل پیچش را باز نمایید

7- با استفاده از پولی کش مناسب بوش را خارج نمایید.
1- پولی کش 
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب باز و بستن بوش اکسل پیچشي 

نکات قابل توجه هنگام نصب بوش اکسل پیچشي 

1- بوش را مطابق شکل داخل اکسل پیچشي قرار دهید

2- با استفاده از پولی کش  مناسب بوش اکسل پیچشی 
را در داخل  اکسل پرس کنید.

1- پولی کش
توجه : براي نصب بوش از محلول آب و صابون استفاده 

کنید.
هر گز از گریس و یا روغن استفاده نکنید.

3- واشر را روي بوش اکسل پیچشي قرار داده و تکیه 
گاه  اکسل پیچشي را نصب کنید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

ترتیب باز و بستن بوش اکسل پیچشي 

مهره  و  پیچ  پیچشي  اکسل  گاه  تکیه  نصب  4- جهت 
هاي مشخص شده روي شکل را سفت کنید.                                                             
میزان گشتاور پیچ هاي )A ( :  119-95   نیوتن متر

                                           ) 12-9/7 کیلوگرم متر(                                          
میزان گشتاور پیچ هاي )B ( :   69-55   نیوتن متر

                                      )7-60/ 5کیلوگرم متر(
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پیاده و سوار کردن اکسل پیچشي 

پیاده و سوار کردن اکسل پیچشي 
ترتیب پیاده و سوار کردن اکسل پیچشي 

اتومبیل را جک زده و زیر ان خرک  1- قسمت عقب 
بگذارید.    

2- پیچ چرخ را باز کرده و الستیک و رینگ را در آورید    
3- خار دو شاخه شیلنگ ترمز را باز کنید و لوله ترمز را 

مطابق شکل باز کنید. 

4- رابط سیستم ترمز دستي  را جدا کنید

باز             نشان داده شده است  به طریقي که  را  پیچ ها   -5
کنید.

1- پیچ ها 

1 1
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پیاده و سوار کردن اکسل پیچشي 

6- پیچ و مهره هاي اتصال را باز نمایید

7-تکیه گاه اکسل پیچشي را باز کنید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

پیاده و سوار کردن اکسل پیچشي 

8- پیچ اتصال کمک فنر را باز کرده و اکسل پیچشي را  
از اتومبیل باز کنید.

سوار کردن اکسل پیچشی
کلیه مراحل باال به روش عکس انجام می پذیرد و رگالژ 
مجموعه ترمز دستی صورت پذیرد.  الزم به ذکر است 
که هنگام نصب محور توپي و کاسه چرخ ، آنها را روي 
استاندارد  تاحد  را  ها  مهره  و  داده  قرار  پیچشي  اکسل 

سفت کنید.
حد استاندارد گشتاور :        61-43   نیوتن متر

                                ) 6/2-4/4 کیلوگرم متر(

نکته قابل توجه هنگام بازديد اکسل پیچشي : 
اکسل پیچشي را از نظر وجود هر گونه آسیب دیدگي 

ترک خوردگي و یا خمیدگي بازدید کرده و در صورت
لزوم آن را تعویض کنید.
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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

  فرم نظرات و پیشنهادات

فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

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