
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

 حميدرضا تقي پوريان  - حميدرضا ملكي نام:

  11/11/59 تاريخ:

 ءامضا

 محمدتقي  بديعي نام:

 11/11/59 تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيري نام:

 ا11/11/59 تاريخ:

 ءمضاا

 FRS1030كد فرم: امور مشتزيان سايپا  -9امدادخودروسايپا-8 نمايندگيهاي مجاس-7 مديزيتهايذيزبط-6 معاون باسرگاني-5 پس اس فزوش معاون خدمات-4 معاون مهندسي و كيفيت -3قائم مقام مديزعامل2-مديزعامل -1 : توسيع نسخ

خاص(سايپا يدك)سهامي شركت تازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 11/11/59:تاريخ 

 1از 1صفحة شماره: فني  اطالعيه

 )تيبا و ساينا(X200نوع خودرو:  

 و ساینا 231تعویض پیچ براکت اکسل عقب تیبا  دستورالعمل فراخوان  موضوع:

 

 

 قاتل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز

، )ساخت شركت يسد پيچ( خودورهاي تيثا و سايناكيفي در پيچهاي تراكت اكسل عقةايراد احتمال وجود  احتراما پيرو اعالم شركت سايپا در خصوص

مي رسانذ  ته اطالع نمائيذ.و ارسال شذه تعويض پيچهاي معيوب و نصة پيچهاي مورد تائيذ مثادرت ته ، دستورالعمل فايل پيوستالزم است مطاتق 

 .امور شثكه اطالع رساني خواهذ شذ متعاقثاً طي تخشنامه اي توسط مذيريت ليست خودرو هاي مذ نظر
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 ضریب شرح سریال

 2 پيچ 055005

 2 مهره 055000

 2 واشرفنري 052020

 زمان شرح کد عملیات
D2515C0B 1  فراخوان تازديد و تعويض پيچ هاي اتصال تراكت اكسل عقة 

 پيوست

 پيچ معيوب مارك
 YP 

 

 پيچ هاي سالم تا مارك

  KHPG وTA 
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 و ساینا 231نحوه تعویض پیچ براکت اکسل عقب تیبا 
 (فراخوان تعویض پیچ براکت یزد پیچ)

 دستورالعمل

 مدیریت فني و گارانتي
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قرار دادى خَدرٍ  
تیبا بر رٍی جک 

 ستًَی

 هرحله اول
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باز کردى پیچ براکت  
شلٌگ ترهس راست با 

 12آچار 

 هرحله دوم
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باز کردى پیچ ّای 
براکت سِ سَراخ  

 راست اکسل عقب تیبا  
 

   14دٍ عدد با آچارخَر 
 17یکعدد با آچار خَر

 هرحله سىم
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باز کردى هْرُ پیچ  
براکت راست اکسل  

 17عقب تیبا  با آچار 

 هرحله چهارم
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  YPتعَیض پیچ براکت سوت راست دارای هارک 
 

 TAیا  KHPGبا پیچ ّای هَرد تائید با هارکْای 

پیچ هعیىب هارک 
YP 

پیچ های سالن با هارک 
KHPG  وTA 
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تعَیض پیچ براکت  
 سوت راست

 
از هْرُ ٍ ٍاشر فٌری جدید  

 .استفادُ گردد

 هرحله پنجن
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بعد از جا زدى پیچ  
براکت با هارک 

KHPG  یاTA  ،
ٍاشر فٌری را در  

داخل پیچ قرار دادُ ٍ  
 هْرُ را با گشتاٍر
95-120 N.m  

 .  هی بٌدین
 هرحله ششن
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 N.m 119-95 با گشتاٍر  17بستي پیچ 

 N.m 69-55با گشتاٍر  14بستي پیچ 

 هرحله هفتن
جْت اطویٌاى از بستي کاهل پیچ، : ًکتِ 

 .با هاشیک سر پیچ را عالهت بسًید
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  شیلٌگ براکت بستي
  با راست سوت ترهس

 23-16گشتاٍر

N.m 

 هرحله هشتن
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تکرار هراحل هرحلِ سَم تا  
 ّشتن برای براکت سوت چپ 

 هرحله نهن  تا چهاردهن
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