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موتور 
 ENGINE

فهرست 
مشخصات فنی.............................................................................................................1 
شماره موتور........................................................................................................................1 
 2 مشخصات فنی موتور.....................................................................................................
پیاده و سوار کردن موتور................................................................................................3 
پیاده و سوار کردن موتور........................................................................................................3 
 5 عالمت گذاری..............................................................................................  – پیاده کردن 
بستن موتور به پایه مخصوص...................................................................................................7 
عالمت گذاری.............................................................................................8   – سوار کردن 
 10 میزان سفت کردن پیچها.......................................................................................................
 11 ...................................................................................................................... دسته موتور
کات اضافی و مراحل سوار کردن................................................12  ن  – خودرو مجهز به کولر 
 13 پیاده و سوار کردن دسته موتور سمت راست...............................................................................
پیاده و سوار کردن دسته موتور سمت چپ..................................................................................14 
پیاده و سوار کردن الستیک (بالشتک) مرکزی موتور......................................................................14 
پیاده و سوار کردن الستیک (بالشتک) چپ / راست.......................................................................15 
 17........................................................................................................... تعویض بلوک سیلندر
از کردن و بستن...............................................................................21  ب  – موتور 
از کردن و بستن....................................................................................21  ب  – موتور 
 29 ................................................................... پیاده کردن، سوار کردن و تست کردن تسمه شیار دار
 30 ...................................................................... پیاده کردن و سوار کردن تسمه چند تایی (Vشکل)
 31 پیاده و سوار کردن پولی تسمه سفت کن...................................................................................
 32 پیاده کردن و سوار کردن فلنجها و فالویل..........................................................................
 32 ................................................................................. پیاده کردن و سوار کردن فلنجها و فالویل
تعویض کاسه نمد میل لنگ  – انتهای پولی.................................................................................35 
الویل.................................................................................................37  ف  – تعویض 
تعویض بلبرنیگ سوزنی میل لنگ...........................................................................................38 
تعویض کاسه نمد میل لنگ -  سمت فالویل.................................................................................40 
 42 تعویض فلنج عقب میل لنگ..................................................................................................
 44 پیاده و سوار کردن میللنگ..................................................................................................
 46 مشخصات میل لنگ............................................................................................................
 47 یاده و سوار کردن........................................................... پ  – پیستون و شاتون 
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 47 یاده و سوار کردن.............................................................. پ  – پیستون و شاتون 
 52 مشخصات پیستون و سیلندر.................................................................................................
 52 باز کردن و جمع کردن............................................................................  – سرسلیندر 
 52 باز کردن و جمع کردن.................................................................................  – سرسلیندر 
باز کردن و جمع کردن.................................................................................53   – سرسلیندر 
 56 ................................................. اده و سوار کردن – تنظیم ی پ  – تسمه دندانهدار 
ولی کشش تسمه....................................................................................60  پ  – تعویض 
پیاده و سوار کردن......................................................................................61   – سرسلیندر 
 64 ..................................................................................................... چک کردن کمپرس موتور
 65 ....................................................................................... پیاده و سوار کردن قالپاق سرسلیندر
 66 تعمیرات میل سوپاپ...................................................................................................
 66 تعمیرات میل سوپاپ...........................................................................................................
 70 ....................................................................... راشیدن ت  – سیت سوپاپها 
 72 تراش دادن.............................................................................................  – سوپاپها 
تعویض کاسه نمد میل سوپاپ................................................................................................73 
 74 ................................................................................................. چک کردن تایپت (استکانی)
 75 پیاده کردن و سوار کردن میل سوپاپ.......................................................................................
چک کردن میل سوپاپ........................................................................................................77 
تعمیرات میل سوپاپ...........................................................................................................78 
 79 اندازه گیری بازی شعاعی...............................................................................  – میل سوپاپ 
 81 تعویض میل سوپاپ............................................................................................................
 83................................................................................... هماهنگ کردن میل لنگ با شفت واسطه
 84 تعویض کاسه نمد ساق سوپاپ................................................................................................
 86 پیاده کردن و سوار کردن قطعات سیستم روغن کاری.............................................................
 86 پیاده کردن و سوار کردن قطعات سیستم روغن کاری....................................................................
کارتر - پیاده و سوار کردن....................................................................................................88 
 90.................................................................................................... باز و بست پایه فیلتر روغن
 91............................................................................................. تعویض کردن  – فیلتر روغن 
 92 .................................................................................... پیاده و سوار کردن  – اویل پمپ 
 93 چک کردن اویل پمپ..........................................................................................................
 95 .................................................................................... پیاده و سوار کردن  – اویل پمپ 
 96 دیاتور روغن.................................................................... ا ر  – پیاده و سوار کردن 
 97 پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری............................................................................
 98 پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری....................................................................
 98 ................................................................................. قطعات سیستم خنک کاری – سمت موتور
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 102 پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری...................................................................
 102 اجزاء سیستم خنک کاری، سمت اتاق......................................................................................
 103 .................................................................................................. جزاء ا  – رادیاتور 
 104 خلیه و پر کردن.............................................................. ت  – مایع خنک کاری 
 107 پیاده و سوار کردن رادیاتور..................................................................................................
 110 ........................................................... اده و سوار کردن ی پ  – رادیاتور کمکی 
یاده و سوار کردن....................................................................................112  پ  – واتر پمپ 
 114 پیاده و سوار کردن واتر پمپ................................................................................................
 121......................................................... سیستم خنک کاری ( با مخزن ذخیره آب)  – چک کردن 
 122 در مخزن آب...........................................................................................  – چک کردن 
چک کردن سیستم خنک کاری ( مخزن ذخیره آب).....................................................................123 
 124 چک کردن سیستم خنک کاری ( مخزن ذخیره آب).....................................................................
 124 تعویض مخزن آب..............................................................................................................
 125 ........................................................................................................... تعویض فشنگی آب
 125 ترموستات..............................................................................................  – چک کردن 
 126 رموستات........................................................................................... ت  – تعویض 
ولههای سیستم خنک کاری..................................................127  ل  – پیاده و سوار کردن 
پیاده و سوار کردن فن........................................................................................................128 
 130 .................................................................................................... پیاده کردن فن هوای تازه
 131 ............................................................................................... تعویض کردن – محفظه تهویه
پیاده و سوار کردن موتور و فن..............................................................................................132 
 133 سیستم سوخت رسانی...............................................................................................
 133 ...................................................................................................... سیستم سوخت رسانی
 133 یستم سوخت رسانی.................................................... س  – نمای مجموعه 
موارد ایمنی برای کار کردن روی سیستم سوخت رسانی................................................................135 
مقررات تمیز کردن لولهها....................................................................................................136 
 137 ....................................................................... (POP_TOP) قطع و وصل کردن کوپلینگ سریع
پیاده و سوار کردن پمپ بنزین برقی........................................................................................139 
 142 چک کردن پمپ بنزین........................................................................................................
 146 منبع انبساط – پیاده و سوار کردن..........................................................................................
فیلتر سوخت – تعویض.......................................................................................................147 
 149 پیاده و سوار کردن....................................................................................  – باک بنزین 
 151 تمیز کردن صافی توری پمپ بنزین.........................................................................................
افی توری پمپ بنزین........................................................154  ص  – پیاده و سوار کردن 
وله پر کردن باک...............................................................157  ل  – پیاده و سوار کردن 
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وله هواکش......................................................................158  ل  – پیاده و سوار کردن 
 160 وپاپ وزنهای................................................................... س  – پیاده و سوار کردن 
 160 ......................................................... لیف والو (فشارشکن) ر  – پیاده و سوار کردن 
 161 شناور بنزین.........................................................................................  – تعویض 
 162 .................................................................................... سیم دریچه گاز  – تنظیم 
سیم گاز..............................................................................................163   – تعویض 
 164 وپی قفل در باک.............................................................. ت  – باز و یست کردن 
 166 .......................................................................... دال گاز پ  – پیاده و سوار کردن 
شناور داخل باک...............................................................................................................167 
تعویض شناور بنزین...........................................................................................................168 
 171 ...................................................................................... سیستم فیلتر ذغالی (کنیستر)
 171 ......................................................................................................................... عملکرد
سیستم فیلتر ذغالی..........................................................................................................172 
 173 ............................................................................... پیاده و سوار کردن فیلتر ذغالی فعال شده
 174....................................................................... پیاده و سوار کردن سوپاپ فیلتر ذغالی فعال شده
 175............................................................................... تست کردن سوپاپ فیلتر ذغالی فعال شده
سرویس سیستم تزریق سوخت.....................................................................................176 
 176.................................................................................................................. نمای مجموعه
مشخصات عمومی مربوط به تزریق سوخت................................................................................179 
 180 اده و سوار کردن......................................... ی پ  – اجزاء سیستم تزریق سوخت 
اده وسوار کردن............................................................185  ی پ  – مانیفولد ورودی 
 187 یاده و سوار کردن............................................................ پ  – پوسته دریچه گاز 
 188 ......... >09,02 پیاده و سوار کردن کانال توزیع سوخت با سوپاپهای تزریق(انژکتورها) خودروهای 
پیاده و سوار کردن کانال توزیع سوخت با سوپاپهای تزریق (انژکتور) خودروهای 08,02..........................189 
 190 .......................................................................................................... باز و بست صافی هوا
 191.................................................................................................. یلتر ف  – تعویض 
 192 انال (خرطومی) هوا............................................................ ک  – پیاده و سوار کردن 
 194 مقررات تمیز کردن لولهها....................................................................................................
 195 نکات ایمنی.....................................................................................................................
مشخصات فنی.................................................................................................................197 
چک کردن اجزاء سیستم.............................................................................................198 
 198............................................................ ک کردن نشتی چ  – سیستم ورودی 
 199 چک کردن انژکتورها..........................................................................................................
 200 .............................................................................. چک کردن میزان سوخت تزریق شده
 200 شرایط تست کردن............................................................................................................
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 201 چک کردن رگوالتور و نگهدارنده فشار سوخت...........................................................................
 204 ........................................................................................................ تعویض رگوالتور فشار
واحد کنترل موتور (کامپیوتر)........................................................................................205 
 205..................................................................................... پیاده و سوار کردن واحد کنترل موتور
 206 اجزاء تبدیل....................................................................................................................
واحد کنترل موتور موردنظر و پاک کردن عیوب از حافظه...............................................................207 
 209 روش کار بعد از قطع برق.....................................................................................................
 210 کمک گرفتن و پاک کردن عیبهای ذخیره شده در واحد کنترل.......................................................
یاده و سوار کردن.............................................................211  پ  – اجزاء سیستم اگزوز 
 211.................................................................................. اجزاء سیستم اگزوز – پیاده و سوار کردن
 212 یاده و سوار کردن............................................................... پ  – اجزاء سیستم اگزوز 
 213..................................................................... نیفولد دود ا م  – پیاده و سوار کردن 
 214 نبع اگزوز عقب.................................................................................... م  – تعویض 
 217.......................................................................................... پیاده و سوار کردن لوله اگزوز جلو
 218.......................................................................................................... سیستم جرقه
یستم جرقه..................................................................218  س  – اطالعات عمومی 
 219 یاده و سوار کردن............................................................... پ  – اجزاء سیستم جرقه 
 221 دلکو.....................................................................................................  – باز و بست 
 222........................................................... چک کردن و تنظیم تایمینگ جرقه  – دلکو 
 224 ک کردن................................................................... چ  –  (TV23) اتصال
 226 نکات ایمنی اولیه.............................................................................................................
 227 ........................................................................................ چک کردن اطالعات مربوط شمعها
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موتور چهار سیلندر 

 ١

 
مشخصات فنی  

شماره موتور  
 

شماره موتور ( شامل «حروف کد موتور» و «شماره سریال»  
روی بلوک موتور بین سیلندر 3 و 4، زیر فلنج خروجی واتر پمپ  

نشان داده شده است. شماره موتور دارای 9 رقم ( عدد و حروف) میباشد.  
 

قسمت اول ( اکثراً سه حرف اول ) «حروف کد موتور» و  
قسمت دوم (شامل شش رقم دوم) «شماره سریال» میباشد.  

اگر بیشتر از 999,999 موتور با همان کد تولید شو.د، اولین رقم  
از شش رقم فوق با یک حرف جایگزین میشود.  

 
به عالوه یک برچسب روی قالپاق سوپاپها وجود دارد که  

«حروف کد موتور» و «شماره سریال» را نشان میدهد.  
 

همچنین شماره موتور روی پالک مشخصات خودرو نیز وجود دارد.  
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موتور چهار سیلندر 

 ٢

 
مشخصات فنی موتور  

 
موتور کد UDH مشخصات 

تاریخ ساخت  

  cm3                                                حجم موتور

 CV (KW) / rpm                            قدرت خروجی

  Nm (mkgf) / rpm                                  گشتاور

  Ømm                                             قطر سیلندر

  mm                                              کورس پیستون

نسبت تراکم  

حداقل درجه اکتان بنزین  

سیستم سوخت رسانی، سیستم جرقه  

کنترل انفجار ناگهانی (سرفه موتور)  

خود عیبیابی  

  (lambda) تنظیم الندا

کاتالیست (فیلتر اگزوز) 

 06.01.97

 1781

 99.3(73.0) / 5250

 152.0(15.5) / 3000

 81.0

 86.4

 9.9:1

91 (بدون سرب) 

 MARELLI (1AVP2)

یک سنسور ضربه دارد 

دارد 

یک کابل مخصوص دارد 

دارد 

 
سیستم سوخت رسانی (تزریق سوخت) بدون ایموبالیزر از  01/97 تا 02/98 ، سیستم سوخت رسانی (تزریق سوخت) 1AVP با سیســتم 1AVB معـادل 

است ولی از 03/98 دارای ایموبالیزر میباشد.  
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موتور چهار سیلندر 

 ٣

 
پیاده و سوار کردن موتور  

پیاده و سوار کردن موتور  
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
تجهیزات چک کردن و اندازه گیری،  

ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  VW 055 قالب و زنجیر þ 
  VW 643/1 – VW 643 پایه þ 

 þ دسته موتور و  
  VW 540 دسته گیربکس          

 þ جرثقیل هیدرولیکی 
  V.A.G 1202 A          

  V.A.G. 1306 تشت روغن þ 
 þ تورک متر (آچار درجهدار) 

  (5 … 50 Nm)  V.A.G 1331          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V.A.G. 1332 (40 … 200Nm) (آچار درجهدار) تورک متر þ 
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موتور چهار سیلندر 

 ٤

 
  VAS 5024 مجموعه ابزار برای بستهای فلزی þ 

  G 000100 (خودروی با گیربکس مکانیکی) گریس þ 
 þ بستهای کابل  
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موتور چهار سیلندر 

 ٥

 
پیاده و سوار کردن موتور  

پیاده کردن – عالمت گذاری  
توجه:  

ــت  برای انجام این کارها الزم است که کابل اتصال بدنه (-) را از باتری جدا کنید، قبل از جدا کردن کابل چک کنید که آیا خودرو به کد رادیویی مجهز اس
یا نه، در صورتی که کد رادیویی داشت قبال کد دزدگیر را پیدا کنید.  

 
 þ بعد از پیاده کردن گیربکس میتوان موتور را از قسمت باالی موتور پیاده کرد.  

 þ کابل اتصال بدنه را وقتی سوئیچ بسته (off) است جدا کنید.  
 þ تمام بستهای سیم را که موقع پیاده کردن موتور باز شده و یا شکستهاند بعد از سوار کردن موتور مجددا در محل خودشان نصب کنید.  

 
پیاده کردن  

 þ پیاده کردن گیربکس  
 

⇐ گروه تعمیرات 34 : پیاده کردن و سوار کردن مگنت محرک و گیربکس  
 

 þ فیلتر را همراه با سوپاپ کنترل فشار کارتر (سوپاپ اطمینان) باز کنید.  
 þ سوکتهای پوسته دریچه هوا را باز کنید.  

  سنسور (حسگر) دریچه هوا  
  (V60) اصالح کننده دور پایین  

 
 þ خارها را درآورید و سیم دریچه را شل کنید  

 þ مقررات مربوط به تمیز بودن محیط کار را رعایت کنید  
 þ تسمه (Vشکل) را شل کنید، موقع درآوردن تسمه جهت چرخش آن را عالمت گذاری کنید  

 þ پمپ هیدرولیک فرمان را همراه با شیلنگهای مربوطه پیاده کنید.  
 

⇐ شاسی گروه تعمیر 48، فرمان، پیاده و سوار کردن پمپ هیدرولیک فرمان  
خودروهای مجهز به کولر  

 þ پایهها را همراه با کمپرسور شل کنید ولی روی بدنه باقی باشد.  
 

⇐ بخاری، کولر، گروه تعمیر 87، پیاده و سوار کردن کمپرسور  
 

 þ سوکت کمپرسور کولر را جدا کنید.  
 þ به نکات اضافی و کارهای مربوط به سوار کردن توجه کنید. 

 
ادامه کار برای تمام خودروها  

←با باز کردن شیر رادیاتور، آب سیستم    þ 
  خنک کاری را تخلیه کنید.  

 þ شیلنگهای باال و پایین رادیاتور را باز کنید.  
 þ شیلنگهای بخاری را باز کنید.  

 þ شیلنگهای منبع ذخیره رادیاتور را باز کنید.  
  (G71) .شیلنگ رادیاتور، واتر پمپ و لولهها را باز کنید þ 
 þ لوله سروو ترمز را با برداشتن فشار از روی آن باز کنید.  
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اخطار! 
لوله تغذیه سوخت تحت فشار است، قبل از شل کردن اتصاالت لوله، یک پارچه  

اطراف آنها قرار دهید و بعد از کم کردن فشار، با احتیاط شیلنگ را باز کنید.  
 

 þ فشار لولههای تغذیه سوخت را آزاد کنید.  
 þ شیلنگها را از توزیع کننده سوخت جدا کنید.  

 þ شیلنگها را از فیلتر ذغالی جدا کنید.  
 þ سوکتهای زیر را بیرون بکشید.  

  فشنگی فشار روغن  
  (N157) سیستم جرقه  

  (N30…N33) سیم کشی سوپاپ تزریق سوخت  
  (G61) سنسور ضربه  

  (G62) و (G2) فشنگی دمای آب موتور  
  (G28) سنسور دور  

  (V60) واحد اصالح دور آرام  
  (G69) سنسور وضعیت دریچه  

  (G42) سنسور دمای هوای ورودی  
 

 þ خارها را در آورید و سیم دریچه را شل کنید.  
 þ دسته موتور جلو را باز کنید.  

 þ مهره بالشتکهای بغل موتور را باز کنید و پایه بالشتکی  
  (دسته موتور) چپ را پیاده کنید.  

←یک قالب زنجیردار در پیچ حلقهدار عقب موتور جا     
  بیاندازیدو قالب دیگر زنجیر را به حلقه جلو بیاندازید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

← حلقه زنجیر VW055 را روی جرثقیل هیدرولیکی   þ 
 V.A.G 1202A سوار کنید.  

 þ موتور را به دقت پیاده کنید که به کالچ و اتاق آسیب نزنید.  
 

توجه:  
 

در قسمت جلوی موتور، از پیچ و مهره نشان داده شده استفاده کنید تا  
طول زنجیر VW055 به مقدار 105mm کاهش یابد.  
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پیاده و سوار کردن موتور  

بستن موتور به پایه مخصوص 
  

برای اجرای عملیات جمع کردن، باید واسطه VW 540 به نگهدارنده VW 643/1 مربوط به پایه بسته شود.  
 

مراحل کار  
 

  VW540 موتور را توسط پایه موتور و گیربکس þ 
          و توسط نگهدارنده 643/1 روی پایه VW643 ببندید.  
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پیاده و سوار کردن موتور  

سوار کردن – عالمت گذاری  
 

برای سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن را اجرا کنید. به موارد زیر توجه کنید:  
 

اخطار!  
برای پیاده کردن قطعات،  به خصوص در محفظه موتور برای کاهش فضای اشغال شده به موارد زیر توجه نمایید.  

 
ــاید در موقعیـت   þ تمام لولهها (سوخت، هیدرولیک، لولههای فیلتر ذغالی، لولههای کولر، لوله ترمز، تخلیه فشار)  و سیمهای برق ب

اصلی خودشان قرار گیرند.  
 þ از دسترسی آسان به قطعات که ممکن است داغ باشند اطمینان یابید.  

 
 þ   چک کنید که کوپلینگهای راهنما (کمکی) مربوط به هم مرکز  

            بودن موتور و گیربکس روی بلوک موتور قرار داشته باشند و در  
            صورت نیاز آنها را قرار دهید.  

← فلنج عقب میل لنگ روی راهنماهای کوپلینگ گیربکس    þ 
       سوار کنید.  

 þ موقع سوار کردن مجموعه موتور، مطمئن شوید فاصله کافی  
              در شفتهای مفصلدار وجود داشته باشد.  

 þ در صورت شک داشتن، هم مرکز بودن صفحه کالچ را  
              چک کنید.  

 þ سائیدگی بلبرینگ کالچ را چک کنید و در صورت نیاز  
  آن را تعویض نمایید.  

 þ به بلبرینگ کالچ، راهنمای بلبرینگ کالچ و  
   بلبرینگ اولیه کمی گریس G000100 بزنید.  

 þ مجموعه نگهدارنده موتور و گیربکس را میزان کنید.  
 

توجه: 
میزان سفت کردن دسته موتورها  

 þ سوار کردن شفت محرک گیربکس  
⇐ شاسی، گروه تعمیرات 40، پیاده و سوار کردن شفت گیربکس 

 þ لوله اگزوز جلو را سوار کنید.  
 þ پمپ فرمان هیدرولیک را سوار کنید.  

⇐ شاسی، گروه تعمیرات 48، پیاده و سوار کردن پمپ فرمان هیدرولیک  
 þ روش سوار کردن گیربکس:  

⇐گیربکس معمولی 5 دنده 013، گروه تعمیرات 34، دستور تعمیر گیربکس  
خودروهای مجهز به کولر  

 þ کمپرسور کولر را سوار کنید 
⇐ بخاری، کولر، گروه تعمیرات 87  

 þ نکات اضافی و مراحل جمع کردن را رعایت کنید 
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     ادامه برای همه خودروها  

 þ اتصاالت و سیمهای برق  
 þ کتاب نقشهها و نمودارهای برقی  

 
 þ تسمه را سوار کنید.  

 
 þ آب سیستم خنک کاری را پر کنید.  

 þ پوسته فیلتر هوا را سوار کنید.  
 

⇐گروه تعمیرات 24، آماده سازی مخلوط سوخت، تعمیرات سوخت پاش، پیاده و سوار کردن پوسته فیلتر هوا  
 

 þ تست جادهای را انجام دهید و عیب ذخیره شده را چک کنید  
 

← گروه تعمیرات 01، خود عیب یابی،  
ذخیره عیب موتور، چک کردن و حذف کردن  

 
 þ عملیات انجام «مراحل بعد از قطع کردن جریان برق» را اجرا کنید.  

 
⇐ گروه تعمیرات 24، واحد دستورات مربوط به موتور، مراحلی که بعد از قطع جریان برق باید انجام شود.  
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پیاده و سوار کردن موتور  

میزان سفت کردن پیچها 
  

میزان سفت کردن نوع پیچ یا مهره 
 10 Nm
 25 Nm
 45 Nm

پیچها، مهرهها  

 60 Nm
Nm 40 از اگزوز به کلکتور  

 
توجه:  

 
میزان سفت کردن دسته موتورها  

 
 þ مهرههای قفلی را تعویض کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M6
 M8

M10
M12

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


موتور چهار سیلندر 

 ١١

 
پیاده و سوار کردن موتور  

دسته موتور 
 

میزان سفت کردن  
 

← دسته موتور و بالشتک (الستیک) سمت راست  
 

  45Nm از بلوک موتور  .1
  40 Nm از بالشتک (الستیک)   .2

  40 Nm از بالشتک به دسته موتور کمکی  .3
 
 
 
 
 
 
 
 

← دسته موتور و بالشتک (الستیک) سمت چپ  
 

  45 Nm از بلوک موتور   .1
  40 Nm از بالشتک (الستیک)   .2
  40 Nm از بالشتک به دسته موتور کمکی   .3
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پیاده و سوار کردن موتور  

خودرو مجهز به کولر – نکات اضافی و مراحل سوار کردن 
 

اخطار!  
مدار گاز کولر نباید باز شود  

 
نکات مهم:  

 
 þ مدارهای گاز کولر فقط در تعمیرگاه و توسط افراد مجاز و ابزارها و وسایل الزم باید باز شوند.  

 þ برای جلوگیری از آسیب دیدگی لولهها و شیلنگهای مربوط به کولر و همچنین کندانسور (رادیاتور کولر) از کشیدن، پیچاندن یا تاکردن لولــهها            
و شیلنگها خودداری کنید.  

 þ موقع سوار کردن لولهها و شیلنگهای کولر باید آنها را طوری سوار کنید که آسیب نبینند و با قطعات متحرک تماس نداشته باشند.  
 

پیاده و سوار کردن موتور بدون باز کردن لولههای مدار کولر  
 

 þ بستهای لولههای کولر را باز کنید.  
 þ تسمههای (Vشکل) را درآورید  

 þ کمپرسور کولر را شل کنید. 
 

⇐ بخاری، کولر، گروه تعمیرات 87، پیاده وسوار کردن پایه کمپرسور  
 

 þ کمپرسور را به بدنه ببندید طوری که لولههای گاز کولر تحت فشار نباشند.  
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پیاده و سوار کردن موتور  

پیاده و سوار کردن دسته موتور سمت راست  
 

ابزار مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز  
 

  VW061 دسته موتورهای þ 
  V.A.G 1331 (5-50 Nm) آچار درجهدار  þ 

 
پیاده کردن  

 
 þ بستهای الستیک را درآورید.  
 þ دسته موتور جلو را شل کنید.  

 þ مجموعه موتور، گیربکس را طوری نگه دارید که الستیکها  
   آزاد باشند  

 þ الستیکها را درآورید، مطمئن شوید که وضعیت مجموعه  
  (چپ و راست آن) صحیح باشد تا از غلط سوار شدن آنها  

  جلوگیری شود.  
 þ دسته موتور جلو را پیاده کنید.  

 
سوار کردن  

 
 þ موقع سوار کردن، مهرههای قفلی را تعویض کنید.  

  ( از چسب قفلکن رقیق استفاده کنید.)  
 þ دسته موتور جلو را هم مرکز کنید.  
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پیاده و سوار کردن موتور  

پیاده و سوار کردن دسته موتور سمت چپ  
 

ابزار مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز  
 

  VW061 دسته موتورهای þ 
  V.A.G 1331 (5-50 Nm) (تورک متر) آچار درجهدار þ 

 
پیاده کردن  

 
 þ بستهای الستیک را باز کنید.   
 þ دسته موتور جلو را شل کنید.  

 þ مجموعه موتور و گیربکس را طوری نگه دارید که الستیکها آزاد باشند  
 þ الستیک را درآورید، مطمئن شوید که وضعیت مجموعه (چپ و راست آن) صحیح باشد تا از غلط سوار شدن آنها جلوگیری شود.  

 þ دسته موتور جلو را پیاده کنید.  
 

سوار کردن  
 

 þ موقع سوار کردن، مهرههای قفلی را تعویض کنید. ( از چسب قفلکن رقیق استفاده کنید.)  
 þ دسته موتور جلو را هم مرکز کنید.  

 
پیاده و سوار کردن موتور  

پیاده و سوار کردن الستیک (بالشتک) مرکزی موتور  
 

پیاده کردن  
 

 þ پیچهایی را که دسته موتور الستیکی را به موتور بسته است باز کنید.  
 þ پیچهایی را که دسته موتور الستیکی را به دسته موتور جلو بسته باز کنید.  

 þ دسته موتور الستیکی موتور را همراه با اتصاالت الستیک باز کنید.   
 þ الستیک را درآورید.  

 
سوار کردن  

 
 þ سوار کردن برعکس مراحل پیاده کردن انجام میشود.  
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پیاده و سوار کردن موتور  

پیاده و سوار کردن الستیک (بالشتک) چپ / راست   
 

ابزار مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و  
چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز  

 
  VW061 دسته موتورهای þ 

  V.A.G 1331 (5-50 Nm) (تورک متر) آچار درجهدار  þ 
 

پیاده کردن  
 

 þ الستیک را باز کنید.   
 þ دسته موتور جلو را شل کنید.  

 þ مجموعه موتور و گیربکس را طوری نگه دارید که الستیکها  
              آزاد باشند  

 þ الستیک را درآورید، مطمئن شوید که وضعیت مجموعه  
      (چپ و راست آن) صحیح باشد تا از غلط سوارشدن آنها جلوگیری شود.  

 þ دسته موتور سمت چپ را پیاده کنید.  
 

سوار کردن  
 

 þ موقع سوار کردن، مهرههای قفلی را تعویض کنید.  
            ( از چسب قفلکن رقیق استفاده کنید.)  

 þ دسته موتور جلو را هم مرکز کنید.  
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پیاده و سوار کردن موتور  

 
 þ  تعویض پولکهای آب بندی  

← درآوردن آن باید بعد از سوراخ کردن توسط    þ 
  قلم با پیچ گوشتی انجام شود.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
← جازدن آن باید توسط جازن با قطر متناسب با    þ 

  پولک انجام شود و تا قوس پولک جا برود. موقع جازدن  
  از چسب استفاده کنید.  

  (به کتاب مواد شیمیایی رجوع کنید.)  
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پیاده و سوار کردن موتور  

تعویض بلوک سیلندر  
 

پیاده کردن  
 

 þ موتور را پیاده کنید و قطعات آن را باز نمایید.  
 þ دسته موتورهای چپ و راست را باز کنید.  

← بوشهای باال و پایین شفت محرک اویل پمپ را توسط    þ 
  یک «درآر» و در جهت نشان داده شده در شکل درآورید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سوپاپ روغن پاش و روغن پاش خنک کن پیستون را    þ 
  پیاده کنید.  

 
توجه:  

 
تمام مجموعه از نظر فشار باز شدن (bar 3.2-2.5)، شکل و جهت پاشش  

روغن در کارخانه تست شده است. وقتی که انتهای روغنپاش یا سوپاپ آن  
آسیب دیده است باید آن را تعویض کرد و قابل اصالح و تنظیم نیست.  

 
 
 
 
 

 þ بلوک جدید را با مواد پاک کننده و هوای فشرده تمیز کنید.  
 þ با استفاده از وسایل عالمت گذاری سیلندر، شماره سیلندر را  

  مشخص کنید.  
 þ دسته موتورهای چپ و راست را روی بلوک موتور سوار کنید.  

← بوش باالی شفت محرک اویل پمپ را سوار کنید.    þ 
 

توجه:  
 

سوراخ بوش (فلش) باید با سوراخ روغنکاری (سمت پولی) روی محفظه 
 بوش در بلوک، منطبق شود.  
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← بوش پایینی شفت محرک اویل پمپ را سوار کنید.     þ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بوش روی برجستگی بلوک خواهد نشست    þ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پولک را در سمت شفت میانی جا بزنید.    þ 
          ( از چسب قفلکن رقیق استفاده کنید.)  

⇐ به کتاب مواد شیمیایی رجوع کنید.  
 

توجه: 
 جا زدن پولک باید توسط «جازدن» متناسب با قطر آن انجام شود  

و تا قوس پولک آن را جا بزنید.  
این اطالعات هم چنین برای جازدن تمام پولکها موقع تعویض  

قابل استفاده میباشد.  
 

← لوله گیج روغن را جا بزنید برای این کار از    þ 
              چسب قفلکن رقیق استفاده کنید.  

 
 
 

⇐ به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود.  
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توجه:  

 
به موقعیت لوله گیج روغن روی بلوک موتور توجه کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پولک را جا بزنید (مربوط به روغن کاری شفت محرک    þ 
           اویل پمپ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

← راهنماهای فلنج جلو و عقب مل لنگ و    þ 
           نیز راهنماهای بستن گیربکس را جا بزنید.  
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←روغن پاش و سوپاپ روغن پاش را سوار کنید.    þ 

 þ مطمئن شوید که مجاری آن بسته نیستند.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

توجه:  
 

 þ مجاری را توسط مواد پاک کننده و هوای فشرده تمیز کنید.  
 

از تمیز کردن مجاری توسط قطعات فلزی و یا ضربه زدن به آنهاخودداری 
کنید چون ممکن است جهت روغن پاش موقع کارکردن تغییر کند.  

 
← بعد از این که روغن پاش روی سوپاپ اطمینان بسته شد    þ 

  فقط به رزوههای پیچ، چسب قفلکن رقیق بزنید.  
 

← به کتاب مواد شیمیایی رجوع کنید.  
 

توجه:  
 

 þ  مطمئن شوید که رزوه پیچها روغنی نیستند.  
 
 

 þ از استفاده بیش از حد چسب خودداری کنید  
  چون ممکن است مجاری روغن را مسدود کند.  

 
← روغن پاش را طوری قرار دهید که بدنه آن با    þ 

  قسمت تورفتگی ماشین کاری شده بلوک موازی باشد.  
 

بعد از نصب کردن، تمام روغنپاشها باید همان جهت را داشته باشند.  
 

سوار کردن  
 

 þ موتور را جمع کنید و آن را سوار نمایید.  
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موتور – باز کردن و بستن  

موتور – باز کردن و بستن  
 

نکات مهم:  
 

 þ برای جمع کردن، باید موتور  
  به پایه مخصوص بسته شود  

  از پایه نگهدارنده موتور و گیربکس  
  (VW 540)  استفاده کنید.  

 þ اگر موقع تعمیر موتور، مقادیر قابل  
  مالحظهای براده فلزی و ذرات ناشی از  

  سایش، خمیدگی(قفسه بلبرینگها  
  یا شاتونها)، در روغن مشاهده شود   

  باید مجاری روغن  را به دقت تمیز  
  کنید و به  عالوه فیلتر روغن  

  را هم تعویض نمایید.  
 þ قبل از جمع کردن قطعات ضروری  

   است که پایه و سطوح لغزنده  
  روغنکاری شوند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I قسمت
1. قسمت باالیی حفاظ تسمه دندانهای  

  10 Nm .2
3. قطعه باالیی عقب حفاظ تسمه دندانهای  

4. تسمه دندانهدار  
 þ قبل از پیاده کردن، جهت گردش را عالمت گذاری کنید.  

 þ سایش را بررسی کنید.  
 þ تا نکنید.  

 þ مسیر تسمه دندانهدار شکل 1  
 þ پیاده و سوار کنید، تنظیم کنید  

5. تسمه سفت کن  
 þ چک کنید  

 þ تسمه دندانهدار – پیاده و سوار کردن، تنظیم  
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  45 Nm .6

7. تیکه پایینی عقب حفاظ  
    تسمه دندانهدار  

  20 Nm  .8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. تسمه چند تایی (V شکل) 
 þ مهره تنظیم کشش  

 þ میزان جابجایی برای تسمه نو 2mm و برای تسمه کار کرده 5mm است.  
10. دنده سر میل لنگ  

 þ وضعیت نصب را کنترل کنید.  
 þ پیاده و سوار کردن  

     تسمه چند تایی( Vشکل)  
  20 Nm  .11

12. تیکه پایینی حفاظ تسمه دندانهدار  

13. پولی تسمه دندانهدار میل لنگ  

 þ وضعیت نصب را کنترل کنید.  
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  90 Nm+90° .14

 þ تعویض کنید.  
 þ به آن روغن زده و ببندید 

 þ زاویه سفت کردن ممکن است  
            چند مرحلهای باشد.  

 þ زاویه سفت کردن ممکن است  
  Hazet 6690 با نقاله معمولی ماننده             

             اندازه گیری شده باشد.  
15. پولی شفت میانی  

  80 Nm .16

 þ برای سفت کردن و شل کردن از نگهدارنده مخروطی  
            3036 استفاده کنید.  
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  II قسمت
  

1. درپوش ریختن روغن  
 þ در صورتی که واشر آن آسیب دیده است، آن را تعویض کنید.  

2. سوپاپ تهویه کارتر  
  10 Nm .3

4. تسمه تقویتی  
5. قالپاق سرسیلندر  

 þ با سوپاپ تهویه کارتر  
6. حفاظ پالستیکی  

7. واشر قالپاق سر سیلندر  
8. پیچ سرسیلندر  

 þ تعویض کنید.  
 þ به نکات شل کردن و سفت کردن توجه کنید   
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9. دنده میل سوپاپ  
 þ به وضعیت نصب کردن آن توجه کنید.  

10. کاسه نمد 

11. سرسیلندر  

 þ باز کردن و جمع کردن قطعات  
 þ بعد از سوار کردن، آب موتور را عوض کنید.  

12. پایه جلو مخصوص بلند کردن موتور  

13. بازوی تنظیم تسمه  

  20 Nm .14

15. .واشر سرسیلندر  

 þ تعویض کنید.  
 þ اتصاالت فلزی  

 þ بعد از نصب آب موتور را عوض کنید.  
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 III قسمت
 

1. دلکو 
 þ پیاده کردن و سوار کردن  

  15 Nm .2
3. واشر پایه فیلتر روغن  

 þ در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید.  
4. واشر زیر دلکو  

 þ در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید.  
5. خار ناخنی  

 þ نحوه نصب آن را چک کنید.  
6. پیچ  

7. واتر پمپ  
 þ مطمئن شوید نرم میچرخد.  

  25 Nm ،8. فشنگی فشار روغن
9. پایه فیلتر روغن 
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10. فیلتر روغن  

 þ توسط VW5005M شل کنید.  
 þ با دست سفت کنید.  

 þ طبق دستور نصب که روی فیلتر نوشته است عمل کنید.  
11. درپوش سیستم تهویه کارتر  

12. واشر کارتر  

 þ تعویض کنید.  
 þ در محل اتصال فلنجهای جلو و عقب  

  میل لنگ و بلوک موتور، از چسب آب بندی موتور استفاده کنید.  
  ( به کتاب مواد شیمیایی رجوع کنید.)  

13. کارتر  

 þ موقع سوار کردن، سطوح تماس را تمیز کنید.  
 þ باز کردن و بستن  

  35 Nm  .14

  20 Nm .15

 þ میزان سفت کردن روی کارکرد سنسور ضربه تاثیر دارد. 
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16. سنسور ضربه  

  25 Nm :17. فشنگی فشار دینامیکی روغن موتور

 þ در صورت وجود نشتی، سیل را تعویض کنید.  
 þ چک کنید  

18. اورینگ  

19. پایه فیلتر روغن  

20. رادیاتور روغن  

  25 Nm .21
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موتور – باز کردن و جمع کردن  

پیاده کردن، سوار کردن و تست کردن تسمه شیار دار  
 

پیاده کردن  
 

← تمام پیچهای بازوی تنظیم را حداقل یک دور شل کنید.    þ 
 þ جهت چرخش تسمه را عالمت بزنید.  

 
نکته  

 
  VW 157/1 بعد از شل کردن پیچهای بازوی تنظیم توسط

باید دینام به راحتی حرکت کند ( در اثر وزن خودش)  
 

 þ تسمه شیاردار را درآورید.  
 

سوار کردن  
 
 

 þ سوار کردن برعکس مراحل پیاده کردن انجام میشود.  
← با چرخاندن تسمه سفت کن در جهت مخالف،    þ 

  تسمه را تنظیم کنید. پیچ تنظیم را به میزان 
            Nm 35 سفت کنید.  

 þ مشخصات ( کشش تسمه)  
  10 Nm = تسمه نو             

  5 Nm = تسمه کارکرده    
  35 Nm = پیچ پایه دینام             

  25 Nm = پیچ بازوی تنظیم             
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موتور – باز کردن و جمع کردن  
پیاده کردن و سوار کردن تسمه چند تایی (Vشکل)  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن، و ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  VW 023 14 به شماره mm آچار مخصوص

 
پیاده کردن  

 
 þ جهت کار تسمه چند تایی (Vشکل) را عالمت بزنید.  

› تسمه چندتایی (Vشکل) را درآورید.    þ 
 

سوا رکردن  
 

 þ موقع سوار کردن تسمه چندتایی را در وضعیت  
  صحیح خودش جا بیاندازید.  

 þ ابتدا تسمه را روی پولی میل لنگ جا بیاندازید  
  و سپس تسمه را روی پولی تسمه سفت کن سوار کنید.  

 
سوار کردن تسمه را برعکس مراحل پیاده کردن ادامه دهید.  

 
نکات مهم:  

 
 þ قبل از سوار کردن تسمه چندتایی (Vشکل) باید  
  دینام، پمپ فرمان هیدرولیک و کمپرسور کولر  

  سوار شده، محکم شوند.  
 þ موقع نصب تسمه مطمئن شوید به طور مناسب  

  روی پولیها نشسته است.  
 

بعد از اتمام کار همیشه ضروری است که:  
 

 þ موتور را روشن کنید و کار تسمه را چک نمایید.  
 

نمایش نصب تسمه چندتایی روی شکل 
 

← در خودروی مجهز به کولر  
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← در خودروی مجهز بدون کولر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موتور – باز کردن و جمع کردن  
پیاده و سوار کردن پولی تسمه سفت کن  

 
 þ تسمه را پیاده کنید.  
 þ خودرو را بلند کنید.  

  ،220mm 8 و به طولmm با استفاده از یک آچار آلن ←  þ 
          پیچ پایه پولی را باز کرده و پولی تسمه سفت کن را پیاده کنید.  

 þ موقع سوار کردن، تسمه چندتایی را به طور صحیح جا بیندازید. 
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پیاده کردن و سوار کردن فلنجها و فالویل  

پیاده کردن و سوار کردن فلنجها و فالویل  
 

توجه: 
 

تعمیرات کالچ: 
 

← گروه تعمیرات 30، کالچ : تعمیر،  
پیاده و سوارکردن کالچ 

 
1. کاسه نمد فلنج شفت واسطه 

2. خار ناخنی 
 25 Nm .3

4. فلنج جلویی میل لنگ 
 þ باید روی راهنماها بنشیند 
 þ برای پیاده و سوار کردن،  

         کارتر را پیاده کنید 
5. واشر آب بندی  

 þ تعویض کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. بلوک سیلندر 
 þ پیاده و سوار کردن  

 þ پیاده و سوار کردن پیستون و شاتون  
  60 Nm .7

8. فالويل 
 þ برای پیاده و سوار کردن با  

          ابزار  VW 050 آن را ثابت نگه دارید 
  10 Nm .9

10. صفحه میانی 

 þ باید روی راهنماها بنشیند 
 þ در حین سوار کردن مراقب باشید تا نشود و آسیب نبیند 
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11. فلنج عقب میل لنگ با روتورو کاسه نمد 

 þ آن را به طور کامل همراه با کاسه نمد تعویض نمایید 
 þ برای نصب از ابزار VW 054 استفاده کنید.  

 þ برای پیاده و سوار کردن این قطعه، کارتر را پیاده کنید.  
 þ به لبه کاسه نمد روغن یا گریس نزنید.  

 þ با یک پارچه نرم تمیز کنید.  
 þ پیاده و سوار کردن فلنج  

12. کاسه نمد  

 þ تعویض کنید.  
13. شفت واسطه  

 þ برای پیاده کردن آن، دلکو را پیاده کنید.  
  0.25 mm :حداکثر بازی محوری þ 

14. فلنج شفت واسطه  
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سیل  

 þ در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید.  
15. فلنج شفت واسطه 
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پیاده و سوار کردن فلنجها و فالویل 

تعویض کاسه نمد میل لنگ  – انتهای پولی  
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری و چککردن، و ادوات کمکی مورد نیاز 
 

  VW 5052/1 نصب کننده þ 
  VW 5059/2 پولی کش þ 

 VW 5309/9  þ قفلکن
  V.A.G 1331 (5…50 Nm)  آچار درجهدار þ 

 
پیاده کردن  

 
 þ تسمه دندانهدار را پیاده کنید.  

 þ دنده سر میل لنگ را پیاده کنید.  
 

توجه:  
 

پیچ 12پر  
 

دو عدد پیچ ابزار را از طریق سوراخهای پولی میل لنگ به دنده 
میل لنگ ببندید.  

تورفتگی ابزار (فلش) باید با برجستگی دنده میل لنگ منطبق شود  
(ارجاع به مجموعه پولی) 

 
سطوح  (A)پینها باید به کارتر مماس شود.  

 
 
 
 

← موقعیت ابزار روی موتور    þ 
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←کاسه نمد را بردارید.    þ 

 þ محل کاسه نمد را تمیز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار کردن  
 

← به کاسه نمد روغن بزنید و آن را سوار کنید    þ 
           از پیچ سفت کننده استفاده کنید.  

 
توجه:  

 
تورفتگی باید با سطح خارجی محل نشت کاسه نمد مماس شود.  

 
 þ پولی میل لنگ را سوار کنید.  
 þ تسمه دندهدار را سوار کنید.  
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پیاده و سوار کردن فلنجها و فالویل 

تعویض – فالویل  
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری  
و چککردن و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
  VW 050ابزار قفلکن þ 

  V.A.G 1332 (40-200 Nm) آچار درجهدار þ 
 þ پیاده کردن  

 þ گیربکس را پیاده کنید.  
 þ روی فالویل و صفحه عالمت گذاری نمایید و صفحه را پیاده  

      کنید.  
 þ کالچ را پیاده کنید.  

 þ فالویل را پیاده کنید.  
 þ سطوح تماس دیسک کالچ را بررسی کنید.  

 
توجه:  

 
 þ باید عاری از خراشیدگی، روغن زدگی و ذرات باقیمانده  

          فلزی باشد.  
 þ در صورت نیاز امکان ماشین کاری و  

    سنگ زدن تا 0.5mm وجود دارد.  
 

سوار کردن  
 

← فالویل را روی میل لنگ ببندید.    þ 
 

توجه:  
 

 þ به رزوه پیچها چسب قفلکن رقیق بزنید.  
 þ آنها را به میزان 100Nm سفت کنید.  

 þ هر بار که پیچها را باز میکنید  
          باید آنها را تعویض نمایید.  

 þ دیسک، صفحه را سوار کنید،  
          به عالمتی که نسبت به فالویل زدهاید توجه نمایید.  

 þ گیربکس را سوار کنید. 
 
 
 
 
 

  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


موتور چهار سیلندر 

 ٣٨

 
پیاده  و سوار کردن فلنجها و فالویل 

تعویض بلبرنیگ سوزنی میل لنگ 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری  
و چککردن و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
 VW 051  بلبرینگکش þ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 439 ابزار جازن پین þ 
 

 þ گیربکس یا موتور را پیاده کنید 
 þ بعد از عالمتگذاری روی صفحه و فالویل،  

          صفحه را پیاده کنید 
 þ دیسک را پیاده کنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 

← بلبرینگ سوزنی ته میل لنگ را در آورید.   þ 
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← یک بلبرینگ سوزنی جدید جا بزنید و آن را با گریس    þ 

         آغشته کنید. ( به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← عمق جازدن باید تا محل پخ باشد.   þ 
 þ با توجه به عالمتی که زدهاید،  

          دیسک و صفحه را سوار کنید. 
 þ گیربکس یا موتور را سوار کنید. 
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پیاده و سوار کردن فلنجها و فالویل 

تعویض کاسه نمد میل لنگ -  سمت فالویل 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازهگیری و چککردن و  ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
 VW 060 دیسک جازن þ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW 054 راهنما þ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیاده کردن 
 

 þ فالویل را پیاده کنید 
← با استفاده از یک پیچگوشتی کاسه نمد را خارج کنید.   þ 

 
سوار کردن 

 
 þ محل کاسه نمد را تمیز کنید 
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← کاسه نمد جدید را روغن زده و آن را در محل خودش    þ 

        قرار دهید. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← کاسه نمد را جا بزنید.   þ 
 þ کاسه نمد را تا آخر جا بزنید تا سر جای خود بنشیند،  

      در حین کار از کج کردن آن خودداری نمایید. 
 þ فالویل را نصب کنید. 
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پیاده و سوار کردن فلنجها و فالویل 

تعویض فلنج عقب میل لنگ 
 

ابزارهای مخصوص،تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازهگیری و چک کردن، اداوات کمکی مورد نیاز. 

 
 VW 054           راهنما þ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW 617 ابزار مخصوص جک هیدرولیکی þ 
 þ جک هیدرولیکی      7081 

 
 
 

 þ کارتر موتور را پیاده کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 

 þ ابزار  VW617 و جک موتور / گیربکس را سوار کنید  
          و پیچهای جلو مربوط پایه ادوات را سفت کنید. 

 þ مهرههای نگهدارنده الستیک (بالشتک) موتور را ببندید. 
 þ گیربکس را پیاده کنید. 

 þ صفحه را پیاده کنید. 
 þ دیسک کالچ را پیاده کنید. 

 þ فالویل را پیاده کنید  
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←پیچهای فلنج را باز کنید.   þ 

 þ فلنج را پیاده کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←فلنج را سوار کنید    
 

 þ کارتر را سوار کنید. 
 þ فالویل را پیاده کنید 

 þ دیسک کالچ را سوار کنید. 
 þ صفحه را سوار کنید. 

 þ مهرههای نو برای الستیک (بالتشک) موتور ببندید. 
 þ گیربکس را سوار کنید. 

 þ روغن آن را پر کنید. 
 

⇐ به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود. 
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پیاده کردن و سوار کردن میللنگ 

پیاده و سوار کردن میللنگ 
نکات مهم: 

 þ برای جمع کردن باید موتور روی  
      پایه مخصوص بسته شده باشد، 
          از ابزار VW540 استفاده کنید. 

 þ قبل از اقدام به جمع کردن الزم  
       است که پایه و سطوح لغزنده آن  

            را روغنکاری کنید. 
1. یاتاقانها 1، 4،2 و 5 

 þ کپههای 1، 2،  5 بدون  
     مجرای روغنکاری 

 þ در بلوک موتور همراه با  
          شیار روغنکاری 

 þ کپه 4 با شیار روغنکاری 
 þ محل کپه یاتاقانهای کار کرده را  

          جابجا نکنید.  
          (آنها را عالمتگذاری کنید) 

 65Nm  .2
3. کپه یا تاقان ها 

 þ کپه 1: سمت پولی 
 þ کپه 3 با فرو رفتگی  
           محل بغل یاتاقانیها 

 þ شیار یاتاقانهای سمت بلوک  
          موتور و کپه باید دیده شوند. 

4.  کپههای 3 
 þ ⇐ موقعیت 2 

 þ برای کپههای بدون شیار روغن 
 þ سمت بلوک موتور با مجرای  

           روغن کاری 
 þ محل کپه یاتاقان کار کرده را جابجا نکنید (آن را عالمتگذاری کنید) 

5. بغل یاتاقانی  
مربوط به کپه 3 

6. میل لنگ  
 þ بازی محوری:  

  0.05…0.26 mm  :میل لنگ نو þ 
  0.37mm:حد سایش þ 

 þ اندازه گیری لقی شعاعی با گیج پالستیکی : 
   0.03….0.08mm:میل لنگ نو þ 

 0.17mm :حدسایش þ 
 þ وقتی لقی شعاعی را اندازه گیری  

           میکنید میل لنگ را نگردانید. 
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میل لنگ 

 þ مشخصات  
7.  بغل یاتاقانی 

 þ سمت بلوک یاتاقان3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


موتور چهار سیلندر 

 ٤٦

 
پیاده و سوار کردن میل لنگ  

مشخصات میل لنگ  
 

  mm :واحد
  (mm) ابعاد

حداکثر انحراف استوانهای 
Ø یاتاقان 

پین یاتاقان ثابت 
Ø سائیدگی 

پین یاتاقان متحرک 
سائیدگی 

53.958 استاندارد 
 a

 53.978

 0.030 47.758
 a

 47.778

 0.030

 0.25 53.708
 a

 53.728

 0.030 47.508
 a

 47.528

 0.030

 0.50 53.458
 a

 53.478

 0.030 47.258
 a

 47.278

 0.030

 0.75 53.208
 a

 53.228

 0.030 47.008
 A

 47.028

 0.030
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پیستون و شاتون – پیاده و سوار کردن 

پیستون و شاتون – پیاده و سوار کردن 
 

توجه : 
 

قبل از جمعکردن، الزم است  
پایه مخصوص و سطوح لغزنده آن را  

روغن کاری کنید 
1. رینگهای کمپرسی و رینگ روغنی 

 þ شیار رینگها را نسبت به  
      هم °120 قرار دهید.  

 þ با استفاده از رینگ باز کنید،  
    رینگ را در آورید یا جا بزنید. 

 þ عالمت «TOP» روی رینگها  
    را به سمت سر پیستون قرار دهید. 
  ‹  þ دهانه رینگها را چک کنید 

     شکل 3-13  بازی رینگها در  
  ‹      شیار پیستون را چک کنید. 

     شکل 13-39  
2. پیستون 

› شکل 13-40   þ چک کنید 
 þ موقعیت نصب پیستون و سلیندر  

      مربوط را عالمت گذاری کنید. 
 þ فلش روی پیستون باید به  

     سمت پولی باشد. 
 þ مجموعه پیستون را به کمک  

    رینگ جمع کن جا بزنید.  
3. شاتون 

 þ شاتون را کامل تعویض کنید. 
 (A) مطابق سلیندر مربوطه عالمت بزنید þ 

  –B- وضعیت سوار کردن: عالمت þ 
     باید به طرف پولی باشد. 

4. کپه شاتون 
 þ وضعیت سوار کردن در نظر داشته باشید. 

 þ شاتونهای آسیب دیده (چسبیده)  
     فقط باید در یک وضعیت و مشابه شاتون مربوطه  

     سوار شوند. 
 30 Nm+90° .5

6. سوپاپ روغن پاش 
 þ از چسب قفلی رقیق استفاده  

    کنید (به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود) 
7. روغن پاش خنک کن پیستون  
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8. یاتاقانها  
 þ وضعیت سوار کردن را در  

          نظر داشته باشید 
 þ کپه یاتاقانهای کار کرده را  

           جابجا نبندید 
 þ یاتاقانها را هم مرکز کنید. 
 þ چک کردن فاصله محوری  

 0.05-0.26mm  :نو          
 0.37mm :حدسایش         

  خالصی شعاعی یاتاقان را اندازه گیری کنید.  
 0.012 mm       حد سایش    

9. بلوک سلیندر 
 þ سلیندرها را بررسی کنید 

          قطرها  
 þ پیستون و سلیندر 

          مشخصات  
10. پیچ شاتون 

 þ تعویض کنید 
 þ به پیچها روغن بزنید 

 þ برای اندازهگیری لقی شعاعی،  
          پیچها را به میزان 30Nm و  

          بدون گشتاور اضافی سفت کنید. 
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11. خار گزن پین 
 þ تعویض کنید  

12. گزن پین شناور 
 þ اگر حرکت کردن پین در پیستون سخت است، پیستون را به میزان °60 گرم کنید 

 þ پیاده کردن و سوار کردن  
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› شکل 1 چک کردن دهانه رینگ پیستون 

 þ رینگ پیستون را به تنهایی از باال داخل  
          سلیندر قرار دهید به طوری که در  

         حالت صحیح خود قرار گیرد و از لبه سلیندر  
         به فاصله 15mm باشد. 

حد سایش نوع رینگ 
1.0mm 1. رینگ کمپرسی 
1.0mm 2. رینگ کمپرسی 

1.0mm رینگ روغنی 
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←شکل 2 چک کردن لقی جانبی رینگ در شیار پیستون 

 
 þ قبالً شیار جای رینگ را تمیز کنید. 

 
حد سایش نوع رینگ 

mm 0.15 1. رینگ کمپرسی 
mm 0.15 2. رینگ کمپرسی 

mm 0.15 رینگ روغنی 
 
 
 
 
 
 

← شکل 3 چک کردن پیستون 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل چک و اندازهگیری 
و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
 60…90mm میکرومتر خارج سنج þ 

 þ به فاصله تقویتی 10mm از لبه پایین پیستون  
          و عمود برگردن بین قطر پیستون را اندازهگیری کنید.  

          اختالف نسبت به اندازه اسمی قطر پیستون حداکثر  
          میتواند 0.04mm باشد. 
  اندازه اسمی قطر پیستون  

  مشخصات پیستون و سلیندر. 
 

← شکل 4 چک کردن قطر سلیندر 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری  
و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
 50…100mm گیج þ 

 þ در سه محل در دو جهت عمود بر هم اندازههای 
           -A– و   -B–بگیرید. تلرانسها نسبت به اندازههای  

          اسمی حداکثر 0.08mm است. 
 

          مشخصات اسمی   
          مشخصات پیستون و سلیندر. 

توجه: 
 

  VW540 وقتی که بلوک سلیندر به پایه مخصوص
بسته شده است قطر داخلی سلیندر را نباید اندازهگیری کنید. 

زیرا ممکن است اندازهگیری درست انجام نشود. 
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پیاده سوار کردن پیستون و شاتون  

مشخصات پیستون و سیلندر 
  

ident(سیلندر) Ø سیلندر Ø پیستون قطرهای سیلندر و پیستون 
80.985 استاندارد  

 81.005
 81.01
 81.03

 none
 103

81.253 اولین فاصله  
 81.255

 81.26
 81.28

 126
 128

81.458 دومین فاصله 
 81.505

 81.51
 81.53

 151
 153

81.985 سومین فاصله 
 82.005

 82.01
 82.03

 201
 203

 
 

سرسلیندر – باز کردن و جمع کردن 
سرسلیندر – باز کردن و جمع کردن 

 
میران تراکم را چک کنید  

 
نکات مهم: 

 
 þ وقتی سرسلیندر تعویض شده را جمع میکنید الزم است قبل از بستن، سطوح تماس بین اجزاء نگهدارنــده و سـیتهای سـوپـاپ را روغنکـاری               

کنید. 
 þ درست قبل از بستن سرسلیندر، حفاظهای پالستیکی که برای سوپاپهای باز شده استفاده شده است را باید در آورید. 

 þ بعد از تعویض سرسلیندر، باید آب سیستم خنک کاری را تعویض کنید. 
 þ مانپفولد  گاز (ورودی) را پیاده و سوار کنید: 

 
⇐ گروه تعمیرات 24، سیستم تزریق سوخت – تعمیرات، اجزاء سیستم سوخت رسانی – پیاده و سوار کردن   
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سر سلیندر – باز کردن و جمع کردن 

سرسلیندر – باز کردن و جمع کردن 
 

1. در مخصوص ریختن روغن  
       (روی قالپاق سرسلیندر) 

 þ در صورت آسیب دیدگی  
  واشر قالپاق، آن را تعویض کنید. 

2. قالپاق سرسلیندر 
 þ قبل از نصب کردن، به جلوی  

         سرسلیندر چسب آببندی بزنید. 
          (به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود) 

 þ با سوپاپ تهویه کارتر 
 10Nm .3

4. پایه  
5. حفاظ پالستیکی (تقویتی) 

6. واشر قالپاق سرسلیندر 
 þ تعویض کنید 

7. کاسه نمد ( قطعه آببندی) 
 
 
 
 
 

8. پیچ بستن سرسلیندر  
 þ تعویض کنید 

 þ به دستورات جمع کردن و دستور  
     شل کردن / سفت کردن  

     توجه کنید  
9. دنده میل سوپاپ  

 þ وضعیت سوار شدن و بسته شدن  
     آن را چک کنید 

10. سرسلیندر 
 þ پیاده و سوار کردن 

› شکل 2   þ خمیدگی آن را چک کنید 
 þ بعد از اتمام تعمیرات، آب سیستم  

    خنک کاری را تعویض کنید. 
11. واشر سرسلیندر 
 þ تعویض کنید 

 þ اتصاالت فلزی 
 þ بعد از تعویض واشر، الزم است  

    که آب سیستم خنک کاری تعویض شود. 
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12. تسمه دندانهدار 
 þ سائیدگی آن را چک کنید 

 þ آن را نپیچانید. 
 þ پیاده و سوار کردن،  

          تنظیم  
13. پولی تنظیم کشش تسمه دندانهدار 

 45Nm .14
15. تیکه باالیی حفاظ تسمه دندانهدار 
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← شکل 1 وجود خمیدگی در سر سلیندر را چک کنید 

 
 0.05mm: حداکثر خمیدگی مجاز þ 
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سرسلیندر – باز کردن و بستن 

تسمه دندانهدار – پیاده و سوار کردن – تنظیم 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازهگیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
 VW 181 آچار  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW 050  قفل کن  
 VW 157  16mm آلن  

 
پیاده کردن 

 
  تسمه چندتایی (7 شکل)  را پیاده کنید 

  تسمه شیار دار را پیاده کنید  
  درپوش باالیی (سینیجلو) راباز کنید 

 
 
 
 

←پولی میل لنگ را پیاده کنید     
 

توجه: 
 

وقتی موتور پیاده شده است، فالویل را قفل کنید. 
 

  تیکه پایینی کانال هوا را پیاده کنید.  
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از واسطه 10 و لقلقه استفاده کنید. 
 

توجه: 
 

  قبل از شروع کار، روی جلو پنجره نوار چسب بزنید  
      تا آسیب نبیند. 

 
 
 
 
 

 
 

← پولی واتر پمپ را پیاده کنید.    
  درپوش پایین سینی جلو را پیاده کنید. 

  تسمه دندانهدار را پیاده کنید 
  جهت ‘گردش تسمه را عالمت بزنید  

     زیرا موقع سوار کردن تسمه باید رعایت شود . 
  وضعیت تسمه را چک کنید و در صورت نیاز تعویض نمایید. 

 
سوار کردن 

 
  تسمه را در جهتی که موقع پیاده کردن  

    عالمت زده بودید سوار کنید. 
 
 

 
 

  با استفاده از عالمتهای روی پولی میللنگ و دنده  
     شفت واسطه، شفت واسطه را با میل لنگ هماهنگ کنید.  

     با استفاده از یک پیچ پولی را سر جای خود ببندید.  
     برای بهتر دیده شدن با گچ عالمت بزنید.  

← میل لنگ و شفت واسطه را بگردانید تا عالمتها     
      بر هم منطبق شوند. 
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  عالمت روی پولی میل لنگ و فلش روی درپوش  

  پایین (سینی جلو) را رعایت کنید. 
  با دست شفت واسطه را بگردانید تا چکش برق با  

  عالمت روی بدنه دلکو منطبق شود. 
 

 
← بدون استفاده از عالمتها:    

            عالمت فالویل را با عالمت OT منطبق کنید.  
           با دست سفت واسطه را بگردانید تا چکش  
           برق با عالمت روی بدنه دلکو منطبق شود. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

← میل سوپاپ را بگردانید تا عالمت دنده     
          میل سوپاپ با انتهای سرسلیندر منطبق شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OT میل سوپاپ را بگردانید تا فلش به عالمت  
         روی درپوش باال و عقب (سینی جلو) برسد.  

  تسمه دندانهدار را روی دندهها سوار کنید و  
     مطمئن شوید که تنظیم آنها به هم نخورده باشد. 
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  پولی تنظیم تسمه، با چرخاندن پولی تنظیم کشش  

          تسمه (ساعت گرد و از طریق اکنستریک )، تسمه را تنظیم کنید. 
  تسمه را بپیچانید، باید بتوان آن را 90º پیچانید. 

  میل لنگ را دو دور بگردانید و هماهنگ بودن  
           میل لنگ با میل سوپاپ را چک کنید. و در صورت لزوم  

          همین کارها را تکرار کنید. 
 

  درپوش پایینی (سینی جلو) و پولیهای  
          میل لنگ و واتر پمپ را سوار کنید. 

  درپوش باالیی سینی جلو، اهرم تنظیم  
           دینام، تسمه چندتایی و عالمت تنظیم جرقه را نصب کنید. 
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سرسلیندر – باز کردن و بستن 

تعویض – پولی کشش تسمه 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل  
اندازهگیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
 VW 181 آچار  
 VW 050 قفل کردن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW 157  16mm آلن  
 

پیاده کردن 
 

  تسمه دندانه دار را پیاده کنید. جهت  
          حرکت تسمه را عالمت بزنید و موقع نصب کردن  

           تسمه به این عالمت توجه کنید. 
  وضعیت تسمه را چک کنید و  

           در صورت لزوم آن را تعویض نمایید.  
  با بیرون کشیدن پیچ مربوط به آن توسط  

           مهره قفلی و دو عدد آچار 15mm، پولی کشش  
          تسمه را پیاده کنید. 

 
سوار کردن 

 
  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید. 
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سرسلیندر – باز کردن و بستن 
سرسلیندر – پیاده و سوار کردن 

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات گارگاهی، وسایل اندازهگیری  

و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز. 
 VW 001N        بکس  
 VW 022M   سری آچار  
 V-A-G1332 (40-200Nm) آچار درجهدار  

 
 
 
 
 
 
 
 

 V-A-S5024   ابزار مخصوص بستهای فنری  
شرایط 

 • موتورگرم باشد (بیشترین حد) 

 
مراحل انجام کار 

توجه: 
برای انجام این کار الزم است که کابل اتصال بدنه را از باتری  

جدا کنید. برای این کار بررسی کنید که اگر خود رو به  
کد رادیویی مجهز است، قبالً کد دزدگیر آن را بدانید.  

 
  با بسته بودن سوئیچ موتور، کابل اتصال بدنه را جدا کنید. 

 
اخطار! 

لوله سوخت تحت فشار است. قبل از باز کردن اتصال شیلنگها،  
دور آنها یک پارچه قرار دهید. و بعد از تخلیه فشار با دقت شیلنگ  

را باز کنید. 
←با باز کردن شیر رادیاتور، آب آن را خالی کنید.    

  سوکتهای زیر را بیرون بکشید : 

  فشنگی آب  
  سیم کشی دریچه گاز 

  فشنگی چراغ فشار روغن 
  سیمهای سیستم جرقه 

  شیلنگهای زیر را جدا کنید : 

  سوپاپ تهویه کارتر 
  تخلیه فشار مانیفولد (کلکتور) ورودی  

  سیستم تغذیه  
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  سیستم خنک کاری (بخاری و فلنج شیلنگ آب) 

 
  فیلتر هوا را همراه با شیلنگ (خرطومی) هوا پیاده کنید. 

  سیم دریچه گاز را باز کنید. 
  لوله جلوی اگزوز را جدا کنید. 

  پیچ اهرم تنظیم دنیام را باز کنید و تسمه  
          دندانهدار را شل کنید.( سینی جلو) 

  درپوش باالیی را پیاده کنید.  
 

  قالپاق سرسلیندر را باز کرده و  
          واشر آن را هم بردارید  

  تسمه دندانهدار را درآورید 
 
 

  پيچهای نگهدارنده درپوش عقب 
  Mechanical distribution را باز کنید. 

  پیچها را به ترتیبی که نشان داده شده است باز کنید.  
  قالپاق سرسلیندر و واشر آن را پیاده کنید. 

 
توجه: 

 
سرسلیندر را هر بار که باز میکنید باید پیچهای آن را تعویض کنید  

قسمت باالی بلوک موتو را با پارچهای تمیز بپوشانید. 
 

سوار کردن 
 

  سرسلیندر را تمیز کنید 
  واشر سرسلیندر را چک کنید و  

           در صورت نیاز آن را تعویض نمایید. 
←واشر را با توجه به پینهای راهنما     

           سرجای خود قرار دهید. 
اخطار: 

 
کلمه «TOP» روی واشر باید به طرف باال باشد. 
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←پیستون سلیندر 1 را در وضعیت نقطه مرگ باال     

          قرار دهید، به عالمتهای روی پولی میللنگ  
  «OT» و سینی جلو توجه کنید و یا از عالمت            

          روی فالویل استفاده کنید. 
 
 
 
 
 

 
 

 
←میل سوپاپ را روی سرسلیندر طوری قرار دهید که     

           با دامکهای مربوط به سلیندر 1 رو به باال باشند.  
  سرسلیندر را روی بلوک موتور قرار دهید. 

 
 

 
← پیچها را سرجای خود قرار دهید و با دست     

           به ترتیبی که در شکل مشخص شده است ببندید. سپس  
          پیچها را به میزان 40Nm و سپس60Nm +180° سفت نمایید. 

  درپوش پشتی موتوررا سوار کنید،  
پیچهای آن را ببندید و لوله های آب را وصل کنید.   
  لوله جلو اگزوز را سوار کنید و پیچهای آن را به  

میزان 30Nm سفت کنید، تسمه دندانهدار را سوار کنید و  
           کشش تسمه را با توجه به هماهنگ بودن آن تنظیم نمایید.  

  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید. 
 

  آب سیستم خنککاری را پر کنید. 
توجه: 

 
  افزودنیهای سبز یا آبی(G11) میتوانند با یکدیگر مخلوط  

  G12plus و افزودنی زرشکی (G12) شوند ولی به افزودنی قرمز           
           نمیتواند اضافه شود. 

  افزودنی قرمز غیر از با خودش (G12) با هیچ افزودنی دیگر  
           نمیتواند مخلوط شود. 

  افزودنیهای زرشکی غیر از (G12plus) با هیچ افزودنی دیگر  
           نمیتواند مخلوط شود. 

 
⇐ به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود. 

 
  تایمینگ جرقه موتور را تنظیم کنید  
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سرسلیندر – باز کردن و بستن 

چک کردن کمپرس موتور 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز. 
 

  کمپرس سنج 
 

چک کردن 
 

  موتور را روشن کنید و صبر کنید تا دور دوم فن هم به کار بیافتد. سپس موتور راخاموش کنید. 
  وایر شمعها را جدا کنید. 

  سوکت سنسور (HaII)  را از دلکو جدا کنید. 
  شمع را باز کنید. 

  کمپرس سنج را جای یکی از شمعها قرار دهید. 
 

توجه: 
 

در حین تست، دریچه گاز باید کامالً باز باشد. پدال گاز را فشرده نگهدارید.  
 

استارت بزنید تا موتور بگردد، صبر کنید تا عقربه کمپرس سنج متعادل شود سپس آن را بخوانید. 
 

مشخصات 
 

UDH کد موتور 
 Psi 200-220

 Kg/cm² 14.0-15.5
کمپرس سیلندرها 

 Kpa 1379-1517
 Psi 20

 Kg/cm² 1.4
حداکثر اختالف مجاز بین سیلندرهای 

یک موتور 
 Kpa 138

 
 UDH 1.8L موتوربنزینی

 
  بعد از خواندن مقدار کمپرس، فشارداخل کمپرس سنج را با بازکردن شیر آن تخلیه کنید. 

  کمپرس سلیندرهای دیگر را اندازهگیری کنید. 
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سرسلیندر  - باز کردن و بستن 

پیاده و سوار کردن قالپاق سرسلیندر 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازهگیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز  

 
 V-A-G1332 (40-200 Nm) آچار درجهدار  

 
توجه: 

 
  بررسی کنید، اگر خودرو به که رادیویی  
          مجهز است، از کد دزدگیر استفاده کنید. 

 
پیاده کردن 

 
  قالپاق موتور را پیاده کنید. 

  سیم دریچه گاز را جدا کنید. 
  وایر شمعها را ازگیره آنها جداکنید. 

  لوله تهویه کارتر را پیاده  کنید. 
  درپوش باالیی (سینی جلو) را باز کنید. 

  درپوش پشتی موتور را باز کنید. 
  مهرههای قالپاق را باز کنید. 

  قالپاق سرسلیندر را به دقت بردارید. 
 

سوار کردن 
 

  سطوح تماس را تمیز کنید. 
  تمام واشرها را تعویض کنید. 

← قبل از قراردادن واشر قالپاق، چسب واشر بزنید.    
 

⇐ به کتاب مواد شیمیایی رجوع کنید. 
 

  قالپاق سرسلیندر را سوار کنید. 
  مهرههای قالپاق را با گشتاور 16Nm  سفت کنید. 

  سوار کردن را بر عکس مراحل پیاده کردن ادامه دهید. 
 

توجه: 
 

  بیش از حد چسب نزنید زیرا ممکن است وارد مجاری روغن شود و به موتور آسیب بزند. 
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تعمیرات میل سوپاپ 

تعمیرات میل سوپاپ 
 

نکات مهم: 
 

  سر سلیندری که بین سیتهای  
  سوپاپ آن یا بین سیت سوپاپ و جای  

  شمع ترک داشته باشند امکان ادامه  
  کار دارد و در عمر آن تاثیر نخواهد  

  داشت به شرط اینکه ترکها حداکثر 
 0.5m باشد یا فقط جای اولین شمع  

  سائیده شده باشد. 
  قبل از اقدام به جمع کردن قطعات،  

  الزم است که سطوح لغزشی پایه  
  روغنکاری شود. 

 
1.کپه یا تاقان میل سوپاپ 

  وضعیت و دستور سوار کردن  
  روش کار  

  پیاده وسوار کردن میل سوپاپ 
 20Nm .2

3. میل سوپاپ 
  بازی طولی را چک کنید 

  پیاده کردن و سوار کردن 
  بازی شعاعی را با گیج پالستیکی  

    چک کنید. 
 0.10mm : حد سایش  

 0.04mm :حداکثر انحراف  
  تایمینگ دلکو شکل 3 

4. خار ناخنی 
  اتصال محکم آن را چک کنید 

 80Nm .5
6. تایپت (استکانی) 

  موقعیت آنها را تغییر ندهید.  
  جبران فاصله توسط سوپاپ هیدرولیکی 

  چک کنید  
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موتور چهار سیلندر 

 ٦٧

 
7. بشقابک باالی فنر سوپاپ 

8. فنر سوپاپ 
  بستن و باز کردن: 

  توسط ابزار 2036 فنر سوپاپ  
 را باز کنید. کاسه نمد ساق  

سوپاپها را تعویض کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. کاسه نمد ساق سوپاپ 
  تعویض کنید 

10. بشقابک پایینی فنر سوپاپ 

11. گاید سوپاپ 

  چک کنید  
12. سوپاپها 

  تراشیدن سوپاپها مجاز نمیباشد و فقط تراشیدن سیت مجاز میباشد. 
  ابعاد سوپاپ شکل 3 

13. کپه آببندی (کاسه نمد) 

14. غیرقابل انجام (بلوک را برگردانید) 

15. دنده سرمیل لنگ 

 
  وقتی تسمه دندانهدار را سوار میکنید به موقعیت نصب آن توجه کنید 

16. سرسلیندر 

  تراشکاری سیت سوپاپ  
  بازسازی (تراش) سرسلیندر ، شکل 1. 
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موتور چهار سیلندر 

 ٦٨

 
› شکل 1. بازسازی (تراش) سرسلیندر 

 
بعد ازتراش سرسلیندر، ارتفاع آن نباید از 132.6mm کمتر باشد. 

 133±0.10 mm = ارتفاع کلی
 

توجه: 
وقتی که کف سرسلیندر روی بلوک موتور تراشکاری شده است،  

سیت سوپاپها هم باید به همان نسبت تراشیده شوند، در غیر این  
صورت  ممکن است سوپاپ ضمن کار به سر پیستون برخورد کنند. 
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موتور چهار سیلندر 

 ٦٩

 
← شکل 2. میل سوپاپ – چک کردن بازی (لقی) طولی 

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری و چک کردن 

ادوات کمکی موردنیاز. 
 

 VW 387 پایه ساعت اندازهگیر  
  ساعت اندازهگیر  

 
اندازه گیری را در حالتی انجام دهید که تایپتها را  

درآورده باشید و کپه تاقانهای 1 و  5 را سوار کرده باشید. 
 max 0.15mm :حد سایش

 
 
 
 

← شکل 3 ابعاد سوپاپ 
 

توجه: 
 

تراشیدن سوپاپ مجاز نمیباشد، فقط تراشیدن سیت مجاز است. 
سوار کردن را برعکس مراحل پیاده کردن ادامه دهید. 

 
سوپاپ دود سوپاپ گاز مشخصات 

 Øa             mm 38.00 33.00
 Øb             mm 6.973…6.987 6.958…6.972
 C               mm 91.90 90.80
 a                  <° 45 45

 
 1mm تایمینگ سوپاپ با فیلر

 
UDH کد موتور 

026.20 مشخصات میل سوپاپ 
DPMS باز شدن 

 (1)
 4°  12´ گاز 

DPMI بسته شدن 
 (2)

 25°
 48´

APMI باز شدن 
 (3)

 23°
 48´

 DPMS
 (1)

 -

دود 

بسته شدن 

 APMS
 (4)

 2°  12´

 
DPMS     – (1  بعداز نقطه مرگ باال 

DPMI     – (2 بعداز نقطه مرگ پایین 
APMI    – (3 قبل از نقطه مرگ پایین 
APMI    – (4 قبل از نقطه مگر باالیی 
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موتور چهار سیلندر 

 ٧٠

 
تعمیر میل سوپاپ 

سیت سوپاپها – تراشیدن 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری و چک کردن،و اداوات کمکی مورد نیاز. 
 

  عمق سنج 
  سیت تراش 

 
نکات مهم: 

  برای سوپاپهایی که سرجای خود لقی جانبی دارند، تراشیدن و یا تعویض سیتها و سوپاپ ها کافی نیست. به خصوص برای موتورهایی که زیاد     
کارکردهاند. این مساله مهم است که گاید سوپاپها از نظر سائیدگی چک شود. 

ــیدن سـیت الزم اسـت حداکـثر    سیتهای سوپاپ را تا جایی تراش دهید که برخورد سوپاپ با پیستون پیش نیاید. بنابراین قبل از اقدام به تراش
مقدار مجاز برای تراشیدن سیت محاسبه شود. اگر سیت بیش از د تراشیده شود، نمیتوان مطمئن بود که تنظیم هیدورلیکی فیلر سوپاپ انجام شود، 

بنابراین در این وضعیت سرسلیندر باید تعویض شود. 
 

محاسبه حداکثر تراش مجاز 
 

  سوپاپ را سرجای خود سوار کنید و آن را  
  محکم روی سیت فشار دهید. 

توجه: 
 

در حالتی که ضمن تعمیرات، سوپاپ را تعویض کردهاید،  
برای اندازهگیری از سوپاپ نو استفاده کنید.  

 
← فاصله – a- بین انتهای میله و لبه باالیی     

  سرسلیندر را اندازهگیری کنید. 
← حداکثر تراش محاز بر مبنای فاصله     

  اندازهگیری شده و حداقل اندازه مجاز محاسبه میشود. 
حداقل اندازه مجاز: 

 33.8mm :سوپاپ گاز
 34.1mm :سوپاپ دود

 
مقدار تراش مجاز= حداقل فاصله – فاصله اندازهگیری شده 

 
← ابعادتراش سیت سوپاپ گاز 

 
توجه: 

  a= 39.2mm                   
 b  = حداکثر تراش مجاز  

 c =2.00mm (max)       
 z = لبه پایینی سرسلیندر  
  زاویه اصالح باالیی = 30° 
  زاویه سیت سوپاپ = 45° 

توجه: 
امکان تراش سیتهای سوپاپ فقط وقتی ممکن است که به آنها آسیب نرسد. 
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موتور چهار سیلندر 

 ٧١

 
← ابعاد تراش سیت سوپاپ دود 

 
توجه: 

 
 a = Ø32.4mm            
 b = حداکثر تراش مجاز    
 c = 2.05mm               
 z = لبه پایینی سرسلیندر  
   زوایه اصالح باالیی = 30° 

    زوایه سیت سوپاپ =° 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


موتور چهار سیلندر 

 ٧٢

 

تعمیرات میل سوپاپ 
سوپاپها – تراش دادن 

 
  سطح نشست سوپاپ را رنگ مخصوص بزنید 

  سوپاپ را در گاید مربوطه قرار دهید وتقریباً ¼ دور بگردانید. وهمزمان آن را روی سیت فشار دهید. 
  سوپاپ را بلند کنید و بررسی نمایید کدام قسمت سیت رنگی شده است.اگر هیچ جای سیت رنگی نشده است. سیت را تراش دهید. 

  از روغن سمباده (زبر) روی سطح سیت سوپاپ استفاده کنید. 
 

توجه: 
 

از مالیده شدن روغن سمباده به ساقه سوپاپ وگاید سوپاپ جلوگیری کنید. 
 

  الستیک آببندی را روی سوپاپ بزنید و آن را در دو جهت روی سیت بچرخانید. 
 

←کمی آن را بلند کرده و به سیت بزنید ومجدداً آن را بچرخانید.    
 

توجه: 
 

از ایجاد خراش روی سیت پرهیز کنید، به تناوب سوپاپ را بلند کرده  
چند درجه جابجا کنید و مجدداً کار را ادامه دهید.  

همیشه به طور قرینه کار کنید. 
 

  سطوح را تمیز کنید و همین کار را با روغن  
          سمباده نرم تکرار کنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


موتور چهار سیلندر 

 ٧٣

 
تعمیر میل سوپاپ 

تعویض کاسه نمد میل سوپاپ 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازهگیری و چک کردن، و ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
 V-A-G1332  (40-200Nm) آچار درجهدار  
 VW 052            جازن ←   

 
پیاده کردن 

 
  تسمه دندانهدار را شل کنید. 

  صافی هوا را پیاده کنید. 
 

  درپوش باالیی (سینی جلو) را پیاده کنید. 
  سلیندر 1 را در حالت نقطه مرگ باال قرار دهید  

   و تسمه دندانهدار را شل کنید. 
  دنده میل سوپاپ را پیاده کنید. 

  تقویتی و قالپاق سرسلیندر را پیاده کنید. 
 
 
 
 
 
 
 

← کپه یا تاقان 1 را پیاده کنید.    
  کاسه نمد را در آورید 

 
سوار کردن 

 
  کپه یاتاقان 1 را سوار کنید. 

 
←کاسه نمد نو را روغن زده و سوار کنید (لبهها     

           به سمت داخل برگردند) 
  تقویتی و قالپاق را سوار کنید. 

  دنده میل سوپاپ را سوار کنید. 
  تسمه دندانهدار را سوار کنید، هماهنگ بودن دندهها  
         و تسمه را رعایت کنید و کشش تسمه را تنظیم نمایید. 

  حفاظ تسمه، تسمه چندتایی شیاردار و فیلتر هوا را سوار کنید. 
  کشش تسمه شیاردار را تنظیم کنید. 

  تایمینگ جرقه را چک کنید. 
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موتور چهار سیلندر 

 ٧٤

 
تعمیرات میل سوپاپ 

چک کردن تایپت (استکانی) 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری و چک کردن، و ادوات کمکی مورد نیاز. 
  فیلر 

مالحظات اولیه 
 

توجه: 
تایپتها خود تنظیم هستند  

 
وقتی موتور سرد است صدا دادن تایپت امری عادی است بنابراین بعد از چک کردن آن اقدام به تعویض نمایید. 

  موتور را روشن کنید و صبر کنید تا دور اول فن شروع به کار نماید. 
  دور را به 2500rpm افزایش دهید و اجازه دهید موتور و دو دقیقه با این دور کار کند. 

 
توجه: 

اگر باز هم تایپت صدا میدهد، شرایط تایپت را چک کنید، و مراحل کار را ادامه دهید. 
 

پیاده کردن : 
 

  صافی هوا را همراه با سوپاپ تهویه کارتر پیاده کنید. 
  قالپاق وتقویتی آن را پیاده کنید. 

←میل لنگ را در جهت ساعت بگردانید تا بادامکهای مربوط     
           به سلیندری که باید چک شود به طرف باال قرارگیرند. 

 
 
 
 
 
 
 

← با یک میله پالستیکی یا چوبی تایپت را به طرف پاپپن     
   فشار دهید و فاصله بین تایپت و میل سوپاپ را اندازهگیری  

   نمایید. 
 

توجه: 
 

میله را بیش از 5 ثانیه فشار ندهید. افزایش طوالنیتر باعث 
بیشترشدن فاصله میشود. و اندازهگیری درست نخواهد بود. 

 اگر تایپت بیش  از 0.1mm حرکت میکند، باید آن را تعویض کنید. 
  همین کارها را برای تایپتهای دیگر تکرار کنید. 

 
سوار کردن 

 
  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید. 
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موتور چهار سیلندر 

 ٧٥

 
تعمیرات میل سوپاپ 

پیاده کردن و سوار کردن میل سوپاپ 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری  
و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
 VW 052   جازن  

      V-A-G1332        (40-200Nm) آچار درجهدار  
 V-A-G1331           (5-50Nm) آچار درجهدار  

 
پیاده کردن 

 
  صافی هوا را همراه با سوپاپ تهویه کارتر پیاده کنید. 

  پایه وایرها را پیاده کنید. 
  درپوش باالیی (سینی جلو) را پیاده کنید. 

  سرسلیندر و تسمه شیاردار / چندتایی  
(V شکل) را در آورید.  

  میل سوپاپ را درحالت نقطه مرگ باالی سلیندر1 قرار دهید. 
  تقویتی و واشر قالپاق را پیاده کنید. 

  تسمه دندانهدار را پیاده کنید. 
 

 
← دنده میل سوپاپ را پیاده کنید.    

 
 
 
 
 
 
 

←کپه یاتاقانها را پیاده کنید.    
  کپه یاتاقانهای 2، 5، 1، 3 را یک درمیان و به طور ضربدری  

     شل کنید. 
  میل سوپاپ را پیاده کنید. 

 
توجه: 

 
  اگر بعد از این که مهرهها را یک دور شل کردید، باز  

  هم یاتاقانها چسبیدهاند با یک چکش پالستیکی به 
  کپهها ضربه بزنید. 

  وقتی تسمه دندانهدار را پیاده میکنید جهت حرکت تسمه  
      را با یک فلش عالمتگذاری کنیدکه موقع سوار کردن مجدد  

       در وضعیت اصلی خودش قرار دهید. 
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موتور چهار سیلندر 

 ٧٦

 
سوار کردن 

  با روغن موتور، یاتاقانها و بادامکها را روغن بزنید.  
 

  مطمئن شوید که سلیندر 1 در وضعیت نقطه مرگ باال قرار  
  دارد. به منطبق بودن عالمت روی پولی با فلش روی حفاظ  

  پایینی تسمه دندانهدار توجه کنید و یا از عالمت «OT» روی  
  فالویل استفاده کنید. 

← بادامکهای میل سوپاپ مربوط به سلیندر 1 را     
  رو به باال قرار دهید. 

 
 
 
 

 
 
 

←کپه یاتاقان را به طور صحیح ببندید.    
  کپه یاتاقان های 2 و 5 را سوار کنید، مهرهها را به تناوب و به  
   صورت ضربدری سفت کنید تا کپهها روی سرسلیندر بنشیند. 

  20Nm کپه یاتاقانهای 1 و 3 را سوار کنید و مهرهها را با گشتاور  
      سفت کنید. 

 
توجه: 

 
بعد از بستن یاتاقانها به مدت 30 دقیقه موتور را روشن نکنید  

(تایپتها خود به خود هواگیری میشوند تا سوپاپها سرجای 
 خود بنشینند) 

 
 
 

←کاسه نمد و دنده میل سوپاپ را سوار کنید     
      (گشتاور Nm 80) واشر (در صورت لزوم نو شود)، تقویتی  

           وقالپاق را ببندید. تسمه دندانهدار را سوار کنید وکشش آن را  
            تنظیم کنید، دقت کنید که دندهها هماهنگ باشند. 

  سوار کردن را برعکس مراحل پیاده کردن ادامه دهید. 
  تایمینگ جرقه را تنظیم کنید. 
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موتور چهار سیلندر 

 ٧٧

 
تعمیرات میل سوپاپ 

چک کردن میل سوپاپ 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری  
و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
 vw387 پایه  

  ساعت اندازهگیر 
 GAP  

  V-A-G1332        (40-20 Nm) آچار درجهدار  
 V-A-G1331           (5-50 Nm) آچار درجهدار  

  میل سوپاپ را پیاده کنید  
 
 
 
 
 
 

← انحراف میل سوپاپ در یاتاقان مرکزی را چک کنید.     
 

توجه: 
 

 0.01mm : حداکثر پیچیدگی
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موتور چهار سیلندر 

 ٧٨

 
تعمیرات میل سوپاپ 

میل سوپاپ – بازی طولی را اندازهگیری کنید. 
 

  تایپت را پیاده کنید.  
 
توجه:  

 
تایپتها با چرخش قسمت باالیی بادامک به پایین ودر جای خود قرار میگیرند و از تخلیه کامل جلوگیری میشود 

 
  میل سوپاپ را روی سرسلیندر قرار دهید و کپه یاتاقانهای 1، 5 را سوار کنید. 

 
← پایه ساعت را مستقر کنید و اندازهگیری را انجام دهید.    

 
توجه: 

 
 0.15mm :حداکثر بازی طولی
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موتور چهار سیلندر 

 ٧٩

 
تعمیرات میل سوپاپ 

میل سوپاپ – اندازه گیری بازی شعاعی 
 

مالحظات اولیه 
 

توجه:  
 

کپه یاتاقانها باید با گشتاور مشخص شده سفت شوند. 
 

در محلی که «گیج پالستیکی» قرار میگیرد میل سوپاپ و یاتاقان نباید روغنی باشند. 
 

وقتی «گیج پالستیکی» را قرار دادهاید، میل سوپاپ نباید بگردد. 
 

  میل سوپاپ را سوار کنید. 
  یک تکه «گیج پالستیکی» در محل کار یاتاقان قرار دهید،  

  (در جهت طولی و به اندازه 6mm دور از مرکز یاتاقان) 
← کپه یاتاقانها را سوار کنید (دقت کنید که     

  درست سوار شده باشند) و پیچهای آنها را سفت کنید. 
 
 
 

 
 
 
 
 

← کپه یا تاقانها را باز کنید و میزان لقی شعاعی را     
       اندازهگیری کنید، از خطکش مخصوص گیج پالستیکی  

       استفاده شود. 
 
توجه: 

 
  توجه داشته باشید که حتی تغییر شکل مختصر  

   «گیج پالستیکی» هم نشان دهنده سائیدگی است  
    و نباید از حد مشخص شده تجاوز کند. 

 
 0.10mm : حد مجاز سائیدگی

 
  اگر لقی شعاعی بیش از حد مجاز است، دوباره اندازهگیری 

  کنید و بعد از اطمینان، میل سوپاپ را تعویض نمایید. 
  اگر باز هم لقی غیرعادی است، باید سرسلیندر تعویض شود. 

  میل سوپاپ و یاتاقانها را تمیز کنید و روغن بزنید. 
  میل سوپاپ را سوار کنید. 
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گاید سوپاپ : چک کردن 

 
ابزارهای مخصوص ، تجهیزات کارگاهی، وسائل اندازهگیری و چک کردن، و ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
 VW689/1 پایه  
 VW 541/3 پایه  

  مقایسه کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل چک کردن 
 

← یک سوپاپ نو در گاید سوار کنید. انتهای ساق     
  سوپاپ باید با گاید هم سطح شود. 

 8.000 – 8.01mm قطر گاید سوپاپ  
  میزان خالصی سوپاپ را اندازهگیری کنید. 

 1.00mm   حد سایش:  سوپاپ گاز  
 1.30mm  حد سایش:  سوپاپ دود  
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تعمیرات میل سوپاپ 

تعویض میل سوپاپ 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازهگیری وچک کردن  

و ادوات کمکی مورد نیاز. 
 

 VW177    بوش مخروطی  
  VW 402             صفحه  
 VW 412   دیسک فشاری  
 VW 432     قطعه فشاری  

  آچار درجهدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیاده کردن 
 

  تسمه دندانهدار را پیاده کنید. 
  دنده شفت واسطه را با پیچ گوشتی مهار کرده  

      و پیچ آن را شل کنید. 
  دنده شفت واسطه را پیاده کنید. 

← فلنج شفت واسطه را پیاده کنید.    
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←کاسه نمد را درآورید    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار کردن 
 

←کاسه نمد نو را روی فلنج سوار کنید و     
        سیل رینگ را تعویض کنید. 

  لبههای کاسه نمد را گریس ( با پایه لیتیوم)  
       بزنید و فلنج را روی بلوک موتور سوار کنید. 

  دنده میل سوپاپ را سوار کنید.  
  تسمه دندهدار را تنظیم کنید  
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تعمیرات میل سوپاپ 

هماهنگ کردن میل لنگ با شفت واسطه 
 

← به عالمت روی پولی میل لنگ ودنده شفت واسطه دقت کنید. 
 

توجه: 
 

  با استفاده از یک پیچ، پولی را سرجای خود سوار کنید. 
  برای بهتر دیده شدن با گچ روی عالمت بکشید. 

  به دقت میل لنگ و شفت میانی را بگردانید تا عالمتها  
   بر هم منطبق شوند. 

 
 
 
 
 
 
 

←انطباق عالمتهای روی پولی میللنگ و فلش روی  
درپوش پایین (سینی جلو) را رعایت کنید. 

 
بدون استفاده از عالمتها 

 
توجه:  

 
  فالویل را روی عالمت OT قرار دهید. 
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تعمیرات میل سوپاپ 

تعویض کاسه نمد ساق سوپاپ  
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازهگیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز. 
 

 VW541        ابزار  
 VW 053     جا زن  
 VW 5058   خشککن  
 VW 653/2 لوله  
 V-A-G1331     (5-50Nm)  آچار درجهدار  

 
پیاده کردن 

 
  میل سوپاپ را پیاده کنید 

  تایپتها را پیاده کنید. 
← ابزارVW541 را روی سرسلیندر سوار کنید.    

  شمعها را باز کنید. 
  پیستون سلیندر را در وضعیتی قرار دهید  

   که کاسه نمدهای ساق سوپاپ به باالترین وضعیت  
          خود حرکت کنند. 

 
 
 
 
 
 
 
 

← ابزار VW653/2  را در محل شمعها ببندید.     
   و هوای فشرده ( با حداقل فشار 6bar) وارد سلیندر کنید. 

  با استفاده از فنر جمع کن خارهای سوپاپ، بشقابک،  
   فنر و سوپاپ را پیاده کنید. 

 
توجه: 

 
  خارهایی را که ممکن است به فنر جمع کن  

   چسبیده باشند جدا کنید. 
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← کاسه نمدهای ساق سوپاپ را در آورید.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

← کاسه نمدهای ساق سوپاپ را در آورید.    
  کاسه نمدها نو را روغن بزنید و با دقت آنها را  

    سوار کنید، و با ابزار مخصوص آنها را فشار دهید. 
  فنرها و بشقابکها را سوار کنید و خارهای  

    سوپاپ را جا بیاندازید. 
 

← سوار کردن، برعکس ترتیب پیاده کردن انجام شود.    
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پیاده کردن و سوار کردن قطعات سیستم روغن کاری  
پیاده کردن و سوار کردن قطعات سیستم روغن کاری  

 
توجه:  

  نباید میزان روغن از حد «max» روی میل گیج بیشتر باشد. زیرا امکان آسیب دیدن کاتالیزور وجود دارد.  
 

ظرفیت روغن:  
  3.0l  : بدون فیلتر روغن

   3.5l : با فیلتر روغن      
در صورت نیاز تا حد «max» پر کنید.  

 
  vehicles ? روغن موتور: 08.02 

از روغن چهارفصل با مشخصه VW500101 و یا روغن با درجه باالی روغنکاری (ویسکوزیته باال) با مشخصه VW50200 استفاده کنید. ( به کتاب مــواد 
شیمیایی رجوع شود.)  

 
  vehicles  09.02 :روغن موتور

از روغن با درجه روغنکاری باال (ویسکوزیته باال) با مشخصه VW50200 استفاده کنید. ( به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود.) 
 

1. در مخصوص ریختن روغن  
2. واشر در ریختن روغن  

  در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید.  
3. میل گیج اندازه گیری روغن  

4. فشنگی چراغ اخطار فشار روغن  
  با فشار 0.45bar-0.15 قطع میکند. 

5. پایه فیلتر روغن  
  25 Nm .6

7. لوله دو سر رزوه  
8. رادیاتور روغن  

9. فیلتر روغن  
  تعویض کنید.  

10. بدنه اویل پمپ  

11. دنده اویل پمپ 
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12. درپوش اویل پمپ  

  20Nm .13

14. واشر کارتر 

15. کارتر  

  باز کردن و بستن  
16. موجگیر روغن  

17. لوله مکش  

  10 Nm .18

19. واشر پایه فیلتر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالمتهای میل گیج روغن   ←شکل 1 
 

  max 1. عالمت
  min 2. عالمت

  : max فاصله بین خط باالیی و عالمت .a
 نیازی به اضافه کردن روغن نیست.  

b. سطح روغن بین خط پایینی و خط باالیی است :  
 باید روغن اضافه شود.  

  : min فاصله بین خط پایین و عالمت .c
حداکثر 0.5l روغن اضافه شود.  
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پیاده و سوار کردن قطعات سیستم روغن کاری  

کارتر - پیاده و سوار کردن 
  

ابزار مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز 
 

  V.A.G 1331      (5…50Nm) آچار درجهدار  
  دریل دستی با فرچه پالستیکی  

  ابزار تراش تخت  
  D 176404 A2      چسب سیلیکون  

  بستهای محافظ  
  VW 022M         سری آچار  
  VW 061            پایه  

 
پیاده کردن  

 
 
 

  مهرههای نگهدارنده الستیک (دسته موتور)  
(چپ و راست) را ببندید.  

  مهرههای نگهدارنده الستیک پایههای کمکی را باز کنید.  
←موتور / گیربکس را مهار کنید تا الستیک ها آزاد شوند.     

  موقعیت پایههای کمکی را روی اتاق عالمت بزنید.  
  پیچهای دو دسته موتور عقب را شل کنید و  

           دو پیچ جلویی را باز کنید.  
پوسته کالچ را پیاده کنید.  
  روغن موتور را خالی کنید.  

 
 
 
 
 
 

←کارتر را پیاده کنید.     
 

توجه:  
 

اهمیت دادن به توصیههایی که در مورد مواد مصرفی شده است  
را فراموش نکنید!  
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سوار کردن  

 
 با واشر   

 
  واشر را تعویض کنید و روغن سیستم را پر کنید.  

← قبل از نصب واشر کارتر، چسب آب بندی     
           به فلنج جلویی و فلنج عقبی میل لنگ و بلوک موتور  

           بزنید. ( به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود)  
  مهرههای بالشتک (دسته موتور) را تعویض کنید.  

  به رزوههای بالشتک (دسته موتور) و پیچهایی  
          که پایههای کمکی را به اتاق میبندد چسب رقیق بزنید.  
  40Nm :(دسته موتور) مهرههای بالشتک  
  65 Nm :پیچهای پایههای کمکی  

 
 

 
با واشر مایع (چسب واشری) 

 
←چسب باقی مانده روی لبه کارتر، سطوح تماس     

           فلنجهای جلو و عقب میل لنگ را تمیز کنید.  
  پیچهای راهنما را ببندید تا کارتر را ضمن سوار کردن  

       ثابت نگه دارد.  
  نوک تیوپ «چسب سیلیکون» را طوری ببرید  

          که سوراخ ان حدود 3 میلیمتر باشد.  
 

← لبه کارتر را چسب بزنید، جاهایی را که باید پیچ     
بسته شود چسب را از سمت داخل کارتر دور بزنید.  
  با استفاده از دو عدد پیچ راهنما، کارتر را نصب کنید.  
  پیچهای کارتر را ببندید، دو عدد پیچ راهنما را هم باز  

          کنید و دو عدد پیچ معمولی جای آنها ببندید و آنها را به  
میزان 15Nm سفت کنید.  

  پوسته کالچ (گلدونی) را ببندید.  
  ابزار VW617 و پایه موتور / گیربکس را سوار کنید  
          و پیچهای جلویی مربوط به پایههای کمکی را ببندید.  

  ابزار VW061 را باز کنید.  
  40 Nm مهرههای تعویض شده دسته موتور را با گشتاور  

     سفت کنید.  
  روغن توصیه شده در موتور بریزید.   

  روپوش موتور را سوار کنید.  
 

توجه:  
اهمیت توصیههای مواد مصرفی را فراموش نکنید!  

به تاریخ مصرف چسب توجه کنید.  
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کارتر را 5 دقیقه بعد از اینکه چسب زدید سوار کنید.  

 
 بعد از نصب کارتر، باید حدود 30 دقیقه صبر کرد تا چسب خشک شود. بعد از این مدت، میتوان روغن موتور را پر کرد.  

 
 
 

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم روغنکاری  
باز و بست پایه فیلتر روغن 

  
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
  VW022M سری آچار  
  V.A.G 1331 (5…50Nm) آچار درجهدار  

 
پیاده کردن  

 
  فیلتر را باز کنید.  

  کولر روغن را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 

← پایه را پیاده کنید و واشر را تعویض نمایید.     
 

سوار کردن 
 

  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
   پیچهای پایه را با گشتاور 25Nm ببندید.  
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پیاده و سوار کردن قطعات سیستم روغنکاری  

فیلتر روغن – تعویض کردن 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
  VW5005M آچار فیلتر  

 
پیاده کردن  

 
  روغن موتور را خالی کنید.  

 
 
 
 
 
 

←فیلتر را باز کنید.     
 

توجه:  
 

کلمه (TOP) باید رو به باال باشد.  
 

سوار کردن 
  

  فیلتر نو ببندید.  
  با دست فیلتر را محکم کنید. به واشر آن روغن موتور بزنید.  

  روغن موتور را پر کنید.  
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پیاده و سوار کردن قطعات سیستم روغنکاری  

اویل پمپ – پیاده و سوار کردن  
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
  VW022M سری آچار  
  V.A.G 1331 (5…50Nm) آچار درجهدار  

 
پیاده کردن 

  
  موقع باز کردن موجگیر روغن پینهای اتصال روی 

           لوله مکش ممکن است بشکند.  
  بنابراین موجگیر را فقط وقتی میخواهید پمپ،  

          درپوش پمپ، لوله مکش و یا خود موجگیر را تعویض  
          کنید، باز نمایید.  

 
 

 
  کارتر را پیاده کنید.  

  موجگیر را پیاده کنید. پمپ را طوری در گیره  
     ببندید که صافی لوله به طرف باال باشد (فقط وقتی یکی از  

          موارد ذکر شده انجام شده باشد).  
←به آرامی لبهها را فشار دهید ( در جهت فلشها)،     

          صفحه را پایین بیاورید و پمپ را پیاده کنید.  
 

سوار کردن  
 

  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
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پیاده و سوار کردن قطعات سیستم روغنکاری  

چک کردن اویل پمپ  
 

  اویل پمپ را پیاده کنید.  
  لوله مکش اویل پمپ را پیاده کنید.  

مراحل چک کردن  
  درپوش اویل پمپ را باز کنید.  

  عالئم سائیدگی را چک کنید و در صورت نیاز اصالح کنید.  
       (روی یک سطح صاف سمباده بزنید.)  

  شفت محرک و دنده پمپ را پیاده کنید.  
  قطعات را تمیز کنید و با هوا خشک نمایید.  

  شفت و دنده پمپ را روغنکاری کرده و در پوسته  
          پمپ سوار کنید.  

 
 
 

← فاصله جانبی بین دندههای پمپ را با فیلتر     
          اندازه گیری کنید.  

 
توجه:  

 
  0.05-0.20 mm : مقدار لقی 

 
 
 
 
 
 
 
 

← بازی محوری دنده را اندازه گیری کنید.     
 

توجه:  
 

  0.15 mm :حداکثر بازی
 

  به دنده پمپ روغن موتور بزنید.  
  درپوش پمپ را ببندید.  
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 ٩٤

 
← لوله مکش را ببندید.     

  پمپ را روی بلوک موتور قرار دهید، شفت محرک پمپ 
را با شفت دلکو درگیر کنید و پمپ را ببندید.  

  کارتر را نصب کنید  
  روغن موتور را پر کنید.  
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 ٩٥

 
پیاده و سوار کردن قطعات سیستم روغنکاری  

اویل پمپ – پیاده و سوار کردن  
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازه گیری و چک کردن و  

ادوات کمکی مورد نیاز 
 

  V.A.G 1342                  فشارسنج روغن  
  V.A.G 1527 B         (چراغ تست) LED
  V.A.G 1594 A کیف گیجهای اندازه گیری  

 
شرایط چک کردن  

 
 • میزان روغن باید تنظیم شود.  

 • حداقل دمای روغن موتور C°80 است.  
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل چک کردن  
 

← فشنگی فشار روغن را باز کرده و آن را به ابزار     
           تست ببندید.  

  ابزار تست را جای فشنگی ببندید. سیم قهوهای  
ابزار را به بدنه وصل کنید.  

  ابزار V.A.G 1527B را به ابزار V.A.G 1594A و  
           به (+) باتری و فشنگی روغن وصل کنید. LED نباید  

          روشن شود وگرنه فشنگی روغن را تعویض کنید.  
 

اگر چراغ تست روشن نمیشود :  
  موتور را روشن کنید و دور را باال ببرید. در فشار 

           بین bar 0.6…0.3 و در 2000rpm و حداقل دمای  
          روغن C°80 باید فشار 2.0bar باشد.  

اگر نتیجه فوق حاصل نشد :  
  اجزاء سیستم روغن کاری را چک کنید.  

  برای دورهای باالتر، فشار نمیتواند از 7.0bar بیشتر باشد.   
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  1.8 L  موتور چهار سیلندر
   

 ٩٦

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم روغنکاری  
پیاده و سوار کردن – رادیاتور روغن  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
  V.A.G 1331 (5…50Nm) آچار درجهدار  

 
پیاده کردن  

 
  شیلنگهای رادیاتور روغن را جدا کنید.  
  فیلتر روغن را باز کنید و در صورت لزوم  

           تعویض نمایید. 
← رادیاتور را باز کرده و پیاده کنید، موقعیت     

          صحیح آن را روی پایه در نظر داشته باشید.  
 

سوار کردن  
 

  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
  بعد از سوارکردن، آب و روغن موتور را در  

          صورت نیاز سرریز نمایید.  
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 ٩٧

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  

 
اخطار! 

موقع سوار کردن قطعات، برای کاهش فضای اشغالی در محفظه موتور به موارد زیر توجه کنید:  
 

  تمام لولهها (سوخت، هیدرولیک، سیستم فیلتر ذغالی، خنک کاری، گاز کولر، ترمز، تهویه) و سیمهای برق باید در وضعیت اصلــی     
خودشان قرار گیرند.  

  از دسترسی آسان به قطعاتی که ممکن است داغ باشند اطمینان یابید.  
 

نکات مهم:  
 

  وقتی موتور داغ است، سیستم خنک کاری تحت فشار میباشد، الزم است قبل از شروع به تعمیر، فشار سیستم را کاهش دهید.  
  شیلنگها توسط بستهای فنری محکم شدهاند. برای تعمیرات منحصراً از بست نوع فنری استفاده کنید.  

  برای بستن بستهای فنری، توصیه میشود از انبر مخصوص به شماره V.A.G 1921 یا ابزار VAS 5024 لستفاده شود.  
  شیلنگهای سیستم خنک کاری، موقع نصب کردن نباید تحت فشار باشند همین طور نباید از روی اجزاء دیگر عبور کنند.  

  ( به عالمت روی اتصاالت و شیلنگها توجه کنید.) 
 

با استفاده از ابزار چک کردن V.A.G 1274 و آداپتور V.A.G 1274/3 و V.A.G 1274/4 مطمئن شوید سیستم خنک کاری نشتی ندارد.  
 

قطعات سیستم خنک کاری، سمت اتاق  
 

اجزاء سیستم خنک کاری، سمت موتور  
 

چگونگی تعویض آب موتور  
 

نکات مهم برای تهیه مخلوط آب موتور، تخلیه و پر کردن آب موتور  
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 ٩٨

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
قطعات سیستم خنک کاری – سمت موتور  

 
  G2 – 1. سنسور دمای آب موتور

  برای نشانگر دمای آب موتور (گیج آب)  
2. استفاده نشده است. 

3. فلنج شیلنگهای آب  
  10 Nm .4

  G62 – 5. سنسور دمای آب موتور
  به سمت موتور  

6. واشر آب بندی فلنج  
  در صورت آسیب دیدگی تعویض کنید.  

  10 Nm .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20 Nm .8
9. واتر پمپ  

  باز و بست کردن  
  پیاده و سوار کردن  

10. واشر  

  تعویض کنید.  
11. شیلنگ  

  از رادیاتور به واتر پمپ  
12. ترموستات  

  تعویض  
13. شیلنگ  

  از فلنج به منبع باالی رادیاتور  
14. لوله  

  پیاده و سوار کردن  
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 ٩٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. اتصال لوله به مخزن آب  

16. شیلنگ  

  به مبدل حرارتی  
17. شیلنگ  

  از مبدل حرارتی به لوله 
18. شیلنگ  

  به کلکتور ورودی  
19. شیلنگ  

  از فلنج باالیی به رادیاتور روغن  
20. فیلتر روغن  

21. شیلنگ  

  از رادیاتور روغن به لوله 
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 ١٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15Nm ،1. سنسور دمای آب موتور
2. فلنج شیلنگهای سیستم خنک کاری  

3. لوله  
  پیاده و سوار کردن  

4. در مخزن آب (منبع انبساط) 
5. فلنج عقبی  

6. ترمو سوئیچ فن 
  تعویض  
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 ١٠١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. منبع انبساط  
8. رادیاتور  

  پیاده و سوار کردن  
  رادیاتور کمکی – پیاده و سوار کردن  

9. واتر پمپ  
  پیاده و سوار کردن  
  باز کردن و بستن  

  10Nm .10
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 ١٠٢

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
اجزاء سیستم خنک کاری، سمت اتاق  

 
  1.2 Nm .1

2. قطعه باالیی  
3. قطعه باالیی سمت راست  

محفظه تهویه  
  1.2 Nm .4

5. قطعه باالیی سمت چپ  
محفظه تهویه  

6. استفاده نشده است 
7. پوسته فن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9.5 Nm .8
  9.5 Nm .9

  1.2Nm .10

11.  قطعه پایینی سینی جلو  

12. رادیاتور  

13. اتصاالت رادیاتور  

  5 Nm .14
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 ١٠٣

پیاده و سوار کردن سیستم خنک کاری  
رادیاتور – اجزاء  

 
1. رادیاتور  
  10 Nm .2

  8 Nm .3
  5.8 Nm .4

5. رزیستور ( در خودروی  
مجهز به کولر)  

6. پایه رزیستور  
7. فن الکتریکی  

8. قاب فن  
9. الستیک اتصال رادیاتور  
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 ١٠٤

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
مایع خنک کاری – تخلیه و پر کردن  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری، و چک کردن  
و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
  T 10007  غلظتسنج ضدیخ  

  V.A.G 1306 ظرف تخلیه آب  
  VAS 5024 ابزارهای مخصوص بست فلزی  

 
تخلیه  

 
اخطار!  

باز کردن در مخزن آب ممکن است باعث  
بیرون زدن بخار داغ شود، روی در مخزن  

پارچهای قرار دهید و با احتیاط آن را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 

←شیلنگ را به لوله تخلیه وصل کنید.     
  موتور را روشن کنید و صبر نمایید تا فن   

           شروع به کار کند و سپس موتور را خاموش کنید.  
  شیر تخلیه را باز کنید و آب تخلیه شده  

           را در یک ظرف حدود 10 لیتری تمیز جمع آوری نمایید.  
  وقتی شیر حدود 2 دقیقه باز بود در رادیاتور  

          را باز کنید و منتظر شوید تا آب کامال تخلیه شود.  
  موقع پر کردن سیستم خنک کاری از %60 موارد افزودنی با 40%  

      ضدیخ استفاده کنید.  
  موتور را روشن نمایید و صبر کنید تا فن مجدداً شروع به کار کند  

  وقتی موتور سرد است مجددا سطح آب را کنترل کنید  
  و در صورت لزوم سرریز نمایید.  

 
توجه:  

توصیههایی که درباره مواد مصرفی شده است را جدی بگیرید.  
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 ١٠٥

پر کردن  
 

نکات مهم:  
  افزودنیهای G11 آبی یا سبز را میتوان با افزودنیهای دیگر مخلوط کرد.  

   ولی آن را با افزودنی G12 قرمز و نه با افزوددنی G12 plus زرشکی نمیتوان مخلوط کرد. 
  G12 و G12 plus میتوانند فقط با خودشان ترکیب یا تعویض شوند.  

          ( به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود.)  
  G12 plus یا G12 اگر آب رادیاتور قهوهای است، افزودنی  

   با مواد دیگر خنک کننده مخلوط شده است.  
  در این حالت باید مایع خنک کاری را تعویض کنید.  

  ضد یخ G12 فقط طبق استاندارد TLVW 774D قابل استفاده است.  
  عالمت شناسایی:  

 G12 قرمز  
  G12 plus زرشکی  

  G12 plus ،G12 و ضدیخ که طبق استاندارد TLVW 774D مشخص شدهاند  
  از آسیبهایی مانند زنگ زدگی، یخ زدگی یا تشکیل لجن جلوگیری میکنند و  
  نقطه جوش مایع را باال میبرند. به این دالیل همیشه سیستم خنک کاری باید  

  حاوی مخلوط مجاز از ضدیخ و ضد خوردگی باشد.  
ــرایط سـخت کـار    به خصوص در کشورهای گرمسیری، ضد یخ به باالرفتن دمای نقطه جوش کمک کرده و کارکرد ایمن موتور را وقتی که در ش

میکند تضمین مینماید.  
  حفاظت ضد یخ از موتور باید تاC °25› - ( در کشورهای سردسیر تا C°35-) تضمین شود.  

  در کشورهای گرمسیر با اضافه کردن آب به سیستم، مقدار ضد یخ نباید کاهش یابد و باید نسبت آن به کل آب سیستم حداقل  %40 باشد.  
  اگر وضعیت آب و هوا ایجاب کند که ضد یخ بیشتری استفاده شود.  

      امکان اضافه کردن G12 و G12 plus هست اما نباید از %60 بیشتر شود  
  ( برای حفاظت تا C°40-). حفاظت بیشتر در مقابل سرما باعث پایین آمدن ظرفیت خنک کنندگی و خاصیت ضد یخی آن میشود.  

  برای مشخص کردن میزان چگالی مناسب برای حفاظت در مقابل یخ زدگی  استفاده از غلظت سنج T10007 توصیه میشود.  
  اگر رادیاتور، رادیاتور بخاری، سرسیلندر و یا اتصال سرسیلندر را تعویض کردهاید،  

   آب تخلیه شده سیستم را مجددا استفاده نکنید.  
نسبتهای توصیه شده مخلوط:  

 
حفاظت ضدیخ 

زدگی تا 
مقدار 

ضدیخ 
G12 plus یا G12 (1) آب

 -25°C
 -35°C

 40%
 50%

 2.0l
 2.5l

 3.0l
 2.5l

 
(1) این مقدار ممکن است برحسب امکانات هر خودرو تغییر کند.  

 
  شیر تخلیه آب سیستم را ببندید.  

←تا عالمت باالیی درجه بندی مخزن، آب پر کنید.     
  در مخزن آب را ببندید، بخاری و کولر را خاموش کنید،  

  سپس موتور را روشن کنید تا برای مدت 3 دقیقه با دور rpm 2000 کار کند.  
  مجددا موتور را روشن کنید تا با دور آرام آنقدر کار کند که شیلنگ پایینی داغ شود و فن رادیاتور شروع به کار کند.  

    موتور را خاموش کنید.  
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    اخطار!  
     باز کردن در مخزن آب ممکن است باعث بیرون زدن بخار داغ شود، روی در مخزن پارچهای قرار دهید و با احتیاط آن را باز کنید.  

 
 
 

  سطح آب مخزن را بررسی کنید و در صورت نیاز اضافه نمایید.  
 

در حالتی که موتور گرم شده است،  
سطح آب باید به عالمت باالیی گیج برسد.  

و در حالت موتور سرد باید سطح آب بین دو خط باال و پایین باشد.  
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 ١٠٧

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
پیاده و سوار کردن رادیاتور  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری و چک کردن  
و ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  T10007 غلظت سنج ضدیخ  

  V.A.G 1306 ظرف جمع آوری آب موتور  
  1331 (5-50 Nm) آچار درجهدار  

 V.A.S 5024 انبر مخصوص بست فنری  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیاده کردن  
 

  آب سیستم خنک کاری را تخلیه کنید.  
  شیلنگ باالیی رادیاتور را باز کنید.  

  کابل اتصال بدنه باتری، سوئیچ حرارتی و سیم فن برقی را جدا کنید.  
←قطعه باالیی محفظه تهویه را پیاده کنید.     

  پیچهای سمت راست محفظه تهویه را باز کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٠٨

← بست پالستیکی روی قسمت پایینی محفظه تهویه را باز کنید.     
 

توجه:  
 

  در خودروهایی که مجهز به کولر هستند، پیچهای اتصال کندانسور  
     را باز کنید، آن را به سمت جلو حرکت دهید و قطعه جلو را مهار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شیلنگهای پایین رادیاتور را باز کنید.  
← مهره پایین را که برای بستن پایه رادیاتور است باز کنید.    

  قطعه پایینی محفظه تهویه را باز کنید.  
  پایههای رادیاتور را باز کنید.  

  سیم مربوط به چفت در موتور را باز کرده و کنار بزنید.  
  مخزن آب شیشه شوی را پیاده کنید.  

 
توجه:  

 
  در خودروهای با ترمز ABS، واحد فرمان سیستم ABS را کنار بزنید.  

 
 
 
 

← مهره کناری بستن رادیاتور به اتاق را باز کنید.     
  اتصاالت پایینی رادیاتور را جدا کنید و آن را از باال پیاده نمایید. .  

برای این کار آن را به طرف عقب خم کنید.  
 

توجه:  
 

  مطمئن شوید که طرف راست / چپ محفظه تهویه به پانل جلو  
      نچسبیده باشد.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٠٩

سوار کردن  
 

  موقع سوار کردن، رادیاتور را روی پایه های پایینی قرار دهید، به طوری که روی قسمت عقب سوراخ بیضی شکل بنشیند.  
← سیم چفت در موتور را سوار کنید.     

  آب سیستم خنک کاری را پر کنید.  
 

توجه:  
 

  افزودنیهای آبی یا سبز G11 امکان مخلوط شدن با یکدیگر را دارند.  
  ولی با افزودنی قرمز -G12– و افزودنی زرشکی G12 plus امکان  

  مخلوط شدن ندارند.  
  افزودنیهای قرمز نمیتوانند با هیچ یک از افزودنیها مخلوط شوند  

  –G12- مگر با خودشان  
  افزودنیهای زرشکی نمیتوانند با هیچ یک از افزودنیها مخلوط شوند  

  G12 plus مگر با افزودنی  
 

⇐ به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٠

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
رادیاتور کمکی – پیاده و سوار کردن  

 
پیاده کردن  

 
  مایع خنک کاری را تخلیه کنید.  

  شیلنگ هوا به صافی هوا را پیاده کنید.  
  سپر جلو را پیاده کنید.  

← پیچ نگهدارنده رادیاتور را باز کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهای فنری شیلنگها را درآورید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با حرکت رادیاتور به سمت باال، رادیاتور را از پانل جلو     
     جدا کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١١

← رادیاتور را همراه با شیلنگها پیاده کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار کردن  
 

  برعکس مراحل پیاده کردن سوار کنید.  
← رادیاتور را سوار کنید،  مطمئن شوید که     

پینها در پانل جلو جفت شدهاند.  
 
 
 
 
 
 
 
 

← با گشتاور 9Nm سفت کنید.     
 

توجه:  
 

  افزودنیهای آبی یا سبز -G11– امکان مخلوط شدن با یکدیگر  
     را دارند، ولی با افزودنی قرمز -G12– و زرشکی G12 plus امکان  
     مخلوط شدن ندارند. افزودنی قرمز نمیتواند با افزودنیهای دیگر  

  –G12- مخلوط شود مگر با خودش     
  افزودنی زرشکی نمیتواند با هیچ یک از افزودنیهای  

  –G12 plus- دیگر مخلوط شود مگر با  
 

⇐ ( به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود.)  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٢

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
واتر پمپ – پیاده و سوار کردن  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  VW 1571/1  6 mm   آلن
  VW 181     42 mm  آچار  
   V.A.G 1331               (5-50Nm)آچار درجهدار  

 
  اجزاء سیستم خنک کاری سمت موتور  

 
مشخصات مخلوط مایع خنک کاری ⇐ مایع خنک کاری، تخلیه و پر کردن  

 
اخطار!  

باز کردن در مخزن آب ممکن است باعث آزاد شدن بخار داغ شود. یک پارچه روی در مخزن قرار دهید و با دقت آن را باز کنید.  
 

پیاده کردن  
 

  آب را تخلیه کنید، لولههای واتر پمپ را باز کنید،  
  تسمه ذوزنقهای را درآورید و دینام را کنار بکشید.  

  پمپ فرمان هیدرولیک را همراه با پایه پیاده کنید.  
  (در خودروهای مجهز به فرمان هیدرولیک)  

← پولی واتر پمپ را پیاده کنید.     
 
 
 
 
 
 

← واتر پمپ را پیاده کنید.     
 

سوار کردن  
 

  موقع سوار کردن واشر را تعویض کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٣

← پیچهای واتر پمپ را ببندید.     
  پولی را سوار کنید.  

  کشش تسمه شیاردار را تنظیم کنید.  
  آب موتور را پر کنید.  

 
توجه:  

 
  افزودنیهای آبی و سبز -G11– را میتوان با هم مخلوط کرد،  

  ولی با افزودنی قرمز -G12– وهمین طور افزودنی  
  زرشکی- G12 plus – نمیتوان مخلوط کرد.  

  افزودنی قرمز را با هیچ افزودنی دیگر نمیتوان مخلوط کرد  
  –G12- مگر با خودش   

  افزودنی زرشکی را نمیتوان با هیچ از افزودنی دیگری  
  –G12 plus- مخلوط کرد مگر با  

 
⇐ ( به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود.)  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٤

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
پیاده و سوار کردن واتر پمپ  

 
1. پوسته واتر پمپ  

   واشر 
  20 Nm .2
  20 Nm .3

4. ترموستات  
  چک کردن ترموستات  

  تعویض  
  10 Nm .5

6. فلنج واترپمپ  
7. درپوش واتر پمپ  

  تعویض کردن  
  10 Nm .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. پولی واتر پمپ  
  20 Nm .10

11. پوسته آب برگردان  

12. توپی پولی  

13. شفت واتر پمپ  

14. پوسته کالهکی (درپوش) 

15. کاسه نمد  

16. پره واتر پمپ 
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  
وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز.   

 
  VW 177 بوش مخروطی  

 VW 402   صفحه 
  VW 412  دیسک فشاری  
  VW 418A       لوله پرس کردن  
  VW 422   لوله پرس کردن  
  VW 432         قطعه فشاری  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 434      قطعه فشاری  
  VW 439       پین برای پرس کردن  
  VW 2064 پین مبنا  

  VW 5668  قطعه کمکی  
  فیلر  

  V.A.G 1331 (5-50 Nm) آچار درجهدار  
 

باز کردن  
  واتر پمپ را پیاده کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٧

  درپوش واتر پمپ را همراه با شفت و پره پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شفت واتر پمپ را همراه با پره خارج کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٨

← پره واتر پمپ را از روی شفت آن پیاده کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمع کردن (بستن)  
 

  برای جمع کردن، شفت، واشر، اورینگ، کاسه نمد و  
  توپی پولی را مجددا استفاده نکنید و آنها را تعویض نمایید.  

← کاسه نمد نو را روی درپوش واتر پمپ  سوار کنید.     
 

توجه:  
  از چسب رقیق استفاده کنید.  

 
⇐ به کتاب مواد شیمیایی رجوع شود.  

 
 
 

← شفت را در پوسته جا بزنید تا سر شفت هم سطح لبه     
     درپوش واتر پمپ شود.  

توجه:  
  از چسب رقیق استفاده کنید.  

 
⇐ به کتاب مواد شیمیایی رجوع کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١١٩

 
← پره واتر پمپ را سوار کنید.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه:  
 

  فیلر (فاصله) بین پره واتر پمپ و پوسته باید 
       بین mm 3.25-2.95 باشد.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٠

← توپی نو پولی را روی شفت سوار کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه:  
 

سر شفت باید mm 5.90-5.70 از سطح توپی پولی داخلتر باشد.  
  درپوش پمپ را روی پوسته پمپ سوار کنید.  

   ( از واشر نو استفاده کنید.)  
  واتر پمپ را سوار کنید. 
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موتور چهار سیلندر  
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پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
چک کردن – سیستم خنک کاری ( با مخزن ذخیره آب)  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز 

 
  V.A.G 1274 ادوات تست سیستم خنک کاری  

 
  تست را در حالت سرد بودن موتور انجام دهید.  

  در مخزن آب را باز کنید.  
← توسط یک آداپتور، فشارسنج را روی مخزن نصب کنید.     

  توسط پمپ دستی، فشاری معادل kg/cm2 1 ایجاد کنید.  
 

اگر فشار افت نمیکند، سیستم سالم است.  
 

توجه:  
 

اگر شیلنگها خوب آب بندی نباشند،  
تمایل به افت فشار وجود دارد.  

 
  مجددا فشار را تا kg/cm2 1.0 باال ببرید و 15 ثانیه صبر کرد.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٢

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
چک کردن – در مخزن آب  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز  

 
  V.A.G 1274 ادوات تست سیستم خنک کاری  

← در مخزن را ببندید تا ادوات و اداپتور را تست کنید.     
  مجموعه را در یک ظرف آب فرو کنید،  
  مراقب باشید که فشارسنج خیس نشود.  

  پمپ دستی را به آهستگی بزنید. بنابراین فشار به طور تصاعدی  
  افزایش مییابد تا جایی که از سوراخ آداپتور حبابهای هوا خارج شود. 

 
در این موقع، مانومتر (فشارسنج) را بخوانید و  

آن را با: 1.37 – 1.52 kg/cm2 (bar 1.50-1.35) مقایسه کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٣

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
چک کردن سیستم خنک کاری ( مخزن ذخیره آب)  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی  

 
  V.A.G 1274 ادوات و آداپتورهای 4+3 جهت تست سیستم خنک کاری  

 
مراحل تست کردن  

 
توجه:  

 
  تست را با موتور سرد انجام دهید.  

 
  در مخزن آب را بردارید.  

 
← وسایل تست V.A.G 1274 را روی مخزن و آداپتورها سوار کنید.     

  فشاری معادل bar 1.0 ایجاد کنید.  
  اگر فشار افت نمیکند، سیستم سالم است.  

 
توجه:  

 
  اگر شیلنگها خوب آب بندی نباشند، فشار کمی افت میکند  

  اگر این اتفاق افتاد دوباره فشار را تا bar 1.0 باال ببرید و 15  
ثانیه صبر کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٤

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
چک کردن سیستم خنک کاری ( مخزن ذخیره آب)  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی  

 
  V.A.G 1274 وسایل تست سیستم خنک کاری  

 
← درپوش مخزن آب را به کمک آداپتور روی وسیله     

       تست V.A.G 1274 محکم جا بزنید.  
  مجموعه را داخل یک ظرف آب فرو ببرید،  

   مراقب باشید که فشارسنج خیس نشود.  
  پمپ دستی را به آهستگی بزنید، فشار تصاعدی افزایش مییابد،  

           تا جایی که حبابهای هوا از سوراخ آداپتور بیرون میآید.  
  در این موقع، فشار را از روی مانومتر (فشارسنج) بخوانید.  

 
توجه:  

 
  1.35-1.50 bar :فشار باز شدن سوپاپ

 
 
 

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
تعویض مخزن آب  

 
پیاده کردن  

 
  آب سیستم خنک کاری را تخلیه کنید.  

  شیلنگ های باال و پایین مخزن را باز کنید.  
  مخزن را باز کنید، آن را باال بکشید یا پیچهای اتصال آن را باز کنید.  

  مخزن را تعویض کنید.  
 

توجه:  
 

  هر وقت سیستم را سرویس میکنید، وضعیت شیلنگها و بستها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید.  
 

سوار کردن  
 

  مخزن را سوار کنید، بستها یا پیچهای آن را ببندید.  
  شیلنگهای باال و پایین مخزن را ببندید.  

  آب سیستم را پر کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٥

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
تعویض فشنگی آب  

 
پیاده کردن  

 
  کابل اتصال بدنه (-) باتری را جدا کنید.  

  سوکت فشنگی آب را جدا کنید.  
← فشنگی آب را باز کنید ( با فلش مشخص شده است)     

 
سوار کردن  

 
  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  

 
مشخصات  

 
در خودروهای بدون کولر  

 C°95-90 شروع (وصل) 
 C°90-85 توقف (قطع)  

در خودرو مجهز به کولر  
C°97-92 دور اول  شروع  
C°105-99 دور دوم 

تقریباً C°84 دور اول  توقف 
تقریباً C°91 دور دوم 

 
پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  

چک کردن – ترموستات  
 

  ترموستات را در یک ظرف آب قرار دهید.  
  مایع خنک کاری را حرارت دهید و دما را کنترل کنید.  

 
← وقتی دما به مقدار مشخص شده رسید میزان باز شدن     

            ترموستات را اندازه گیری کنید.  
 

  85-89°C          :دمای شروع باز شدن
  100-104°C :دمای انتهای باز شدن
  31 mm        :(شروع بازشدن) (a) فاصله
  37 mm       :(انتهای باز شدن) (b) فاصله

 
اگر باز شدن ترموستات به میزان مشخص شده انجام نمیشود،  

ترموستات را تعویض کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٦

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
تعویض – ترموستات  

 
پیاده کردن  

 
  مایع خنک کاری را تخلیه کنید.  

← فلنج واتر پمپ و ترموستات را باز کنید و واشر آن را بردارید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار کردن  
 

  واشر را تعویض کنید.  
  از درست بودن وضعیت ترموستات مطمئن شوید.  
   (فلش روی ترموستات به طرف بلوک موتور باشد) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← از درست بودن وضعیت واترپمپ مطمئن شوید.    
  سیستم را پر کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٧

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
پیاده و سوار کردن – لولههای سیستم خنک کاری 

  
پیاده کردن  

 
  آب سیستم خنک کاری را تخلیه کنید.  

← لوله را باز کنید.     
 

سوار کردن  
 

  لوله را سوار کنید.  
  سیستم را پر کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٨

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
پیاده و سوار کردن فن  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن  

و ادوات کمکی مورد نیاز  
 

  VW 5162 انبردست  
 

پیاده کردن  
 

  کابل اتصال بدنه (-) باتری را جدا کنید.  
←سوکت فن را جدا کنید.     

  حفاظ حرارتی مانیفولد دود را بردارید.  
 
 
 
 
 

← پیچهای محفظه تهویه راباز کنید. (قطعات سمت چپ و راست)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پیچهایی که پوسته فن را به رادیاتور میبندد، باز کنید.     
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٢٩

  پایههای رادیاتور را باز کنید.  
  شیلنگهای باالی رادیاتور را باز کنید.  

  سوکت موتور فن را از قاب فن درآورید و قاب فن را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پیچهای اتصال موتور فن را باز کنید.  
  موتور و فن را با هم پیاده کنید.  

  رزیستور (مقاومت) موتور فن را باز کنید.  
 

سوار کردن  
 

  سوار کردن برعکس مراحل پیاده کردن میشود.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٠

پیاده و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
پیاده کردن فن هوای تازه  

 
پیاده کردن  

 
  قاب فن را پیاده کنید.  

  رزیستور (مقاومت) را باز کنید.  
  پایه رزیستور را باز کنید.  

  پیچها (فلش) را باز کنید و فن را همراه موتور پیاده نمایید. 
 

توجه:  
 

قبل از پیاده کردن فن، موقعیت اصلی نصب آن را در نظر داشته باشید،  
بنابراین سوکت فن در همان وضعیت حفظ خواهد شد.  

 
  کار فن / موتور را چک کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید. 

 
سوار کردن  

 
  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣١

پیاده کردن و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
تعویض کردن – محفظه تهویه  

 
پیاده کردن  

 
  مایع سیستم خنک کاری را تخلیه کنید و شیلنگهای  

  قسمت باالی رادیاتور را باز کنید.  
  سیمهای زیر را جدا کنید:  
  کابل اتصال بدنه (-) باتری  

  سیم فن  
←قسمت باالیی محفظه تهویه را پیاده کنید.     
  پیچهای سمت راست محفظه تهویه را باز کنید.  

 
 
 
 
 

← بستهای پالستیکی قسمت پایین محفظه تهویه را باز کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در خودروی مجهز به کولر، پیچهای اتصال کندانسور را باز کنید،  
  آن را به طرف جلو حرکت دهید و قسمت جلو را مهار کنید.  

  شیلنگهای قسمت پایین رادیاتور را باز کنید.  
← مهره پایین که رادیاتور را به پایه میبندد باز کنید     

  قسمت پایین محفظه تهویه را پیاده کنید.  
 

سوار کردن 
 
 
 
 

← موقع سوار کردن، رادیاتور را در وضعیت صحیح روی پایه     
    پایین نصب کنید، شیر آن را در قسمت عقب سوراخ بیضی قرار دهید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٢

  سوار کردن، برعکس مراحل پیاده کردن انجام میشود.  
  سیستم را پر کنید.  

 
توجه:  

 
  افزودنیهای آبی یا سبز -G11– امکان مخلوط شدن با یکدیگر  

  –G12 plus- و افزودنی زرشکی –G12- را دارند ولی با افزودنی قرمز     
   امکان مخلوط شدن ندارند.  

  افزودنی قرمز امکان مخلوط شدن با هیچ افزودنی دیگر  
  –G12- را ندارد مگر با خودش  

 
 
 
 
 
 

پیاده کردن و سوار کردن قطعات سیستم خنک کاری  
پیاده و سوار کردن موتور و فن  

 
پیاده کردن  

 
اتصالهای زیر را جدا کنید :  

  کابل اتصال بدنه (-) باتری  
  سیم موتور فن  

  سیم رزیستور (مقاومت)  
 

  قاب فن را پیاده کنید.  
  رزیستور (مقاومت) را باز کنید.  

  پایه رزیستور را باز کنید.  
← فن را همراه با موتور آن پیاده کنید.     

  موتور و فن را پیاده کنید.  
 

سوار کردن  
 

  سوراخ تخلیه را به سمت پایین قرار دهید.  
  برعکس مراحل پیاده کردن، اجزاء سیستم را سوار کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٣

سیستم سوخت رسانی  
سیستم سوخت رسانی  

 
توجه:  

 
  اتصاالت شیلنگ با کوپلینگهای سریع بسته شدهاند.  

  هر بار که اتصاالت سریع را باز میکنید، ضامنها را تعویض کنید.  
  برای بستن شیلنگها به موتور، فقط باید از ضامنهای نو استفاده شود.  

  برای تخلیه باک بنزین توصیه میشود از ابزار مکشی VAS 5190 استفاده کنید.  
 

موارد ایمنی را رعایت کنید.  
 

دستورات تمیزکاری را رعایت کنید.  
 
 
 

سیستم سوخت رسانی  
نمای مجموعه – سیستم سوخت رسانی  

 
1. پمپ بنزین  

  باز و بست کردن  
2. منبع انبساط 

  باز کردن و بستن  
3. فیلتر سوخت  

  تعویض کنید.  
4. شیلنگ بنزین  

5. باک بنزین  
  باز کردن و بستن  

  25 Nm .6
7. توری صافی پمپ  
  تمیز کنید.  

  تعویض کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٤

محل پر کردن سوخت (در باک) و فیلتر : 
1. توپی قفل  

2. در باک  
3. قیفی  

4. سوپاپ وزنهای  
  پیاده و سوار کردن  

-    رلیف والو (فشارشکن)  
  پیاده و سوار کردن  

-     سوپاپ وزنهای  
5. فیلتر سوخت  

  تعویض کنید.  
6. لوله پر کردن باک  

  پیاده و سوار کردن  
7. باک بنزین  

  پیاده و سوار کردن  
 
 

8. هواکش  
  تعویض کنید.  

9. رلیف والو (فشار شکن)  
  پیاده و سوار کردن – فشار شکن  

  تعویض کنید.  
  پیاده و سوار کردن – سوپاپ وزنهای  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٥

سیستم سوخت رسانی  
موارد ایمنی برای کار کردن روی سیستم سوخت رسانی  

 
اخطار!  

برای بستن قطعات، به خصوص اجزاء موتور، برای کاهش فضای اشغال شده، موارد زیر را در نظر بگیرید:  
 

  تمام شیلنگها (سوخت، هیدرولیک، سیستم فیلتر ذغالی، مایع و گازکولر، ترمز) و سیمهای برق رامجدداً در وضعیت اصلی 
خودشان قرار دهید.  

  از دسترسی آسان به قطعاتی که ممکن است داغ باشند مطمئن شوید.  
 
 

وقتی که سنسور میزان سوخت (شناور) مربوط به پمپ بنزین را (باک بنزین پر یا نیمه پر) پیاده یا سوار میکنید، به موارد زیر توجه کنید:  
 
 

اخطار! 
شیلنگهای بنزین تحت فشار سوخت هستند! قبل از بازکردن اتصاالت شیلنگ بنزین، یک پارچه دور آنها قرار دهید، سپس فشار را کم 

کرده و به دقت شیلنگ را باز کنید.  
 

  قبل از شروع کار، الزم است که هواکش مناسب در حال کار نزدیک محلی که باک بنزین سوار میشود وجود داشته باشد تا گازهای حاصل از 
بنزین را جذب کند. این هواکش باید حداقل توان جابجایی m3/h 15 به خارج از محل را داشته باشد.  

  از تماس بنزین با پوست خودداری کنید! از دستکش مقاوم به بنزین استفاده کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٦

سیستم سوخت رسانی  
مقررات تمیز کردن لولهها  

 
برای کار روی سیستم سوخت رسانی باید «مقررات پنج گانه تمیز کاری» را اکیداً اجرا کنید.  

 
  قبل از باز کردن اتصاالت، کامالً اتصاالت و اطراف آنها را تمیز کنید.  

  قطعات را روی سطح تمیزی قرار دهید و روی آنها را بپوشانید. از پارچههایی که بدون پرز هستند استفاده کنید.  
  اگر قرار نیست که تعمیرات فوری انجام شود، باید روی قطعات خارج شده از بسته بندی را بپوشانید یا در جایی محفوظ نگهداری کنید.  

  فقط قطعات تمیز را سوار کنید. درست موقع سوار کردن، قطعات را از بسته بندی خارج کنید.  
قطعاتی را که خارج از بسته بندی (مثالً در جعبه ابزار و …) نگهداری شدهاند را سوار نکنید.  

  وقتی که سیستم سوخت رسانی باز است:  
در صورت امکان از هوای فشرده در محل استفاده نکنید.  

در صورت امکان، خودرو را حرکت ندهید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٧

سیستم سوخت رسانی  
  (POP_TOP) قطع و وصل کردن کوپلینگ سریع

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری وچک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  VW 049 آچار کوپلینگ سریع  

 
اخطار! 

سوخت در لولهها تحت فشار است، بنابراین قبل از جدا کردن شیلنگها، فشار را تخلیه کنید.  
 

جدا کردن 
 

← آچار مخصوص را روی کوپلینگ قرار دهید.     
 

توجه: 
 

وقتی یک کوپلینگ سریع (pop_top) را باز میکنید، 
 باید ضامن آن راتعویض کنید.  

 
رینگ چک کردن (اتصال صحیح)، با کشیدن اتصال در جهت آزاد شدن، 

 ازحالت قفل آزاد میشود.  
 

برای اطمینان از درگیر شدن کامل، تا جایی آن را فشار دهید  
که صدای«کلیک» را بشنوید.  

 
 
 
 
 

← باکشیدن لوله، آن را جدا کنید.     
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٨

← ضامن لوله را در جهت فلش حرکت دهید تا آزاد شود.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وصل کردن  

 
← از یک ضامن نو استفاده کنید و     

      آن را روی کوپلینگ سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

← کوپلینگ را وصل کنید.     
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٣٩

سیستم سوخت رسانی  
پیاده و سوار کردن پمپ بنزین برقی  

 
ابزارهایی مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  آچار VW 5321/7 یا 3217  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  V.A.G 1332 (40-200 Nm) آچار درجهدار  
 

توجه:  
 

برای انجام این کار الزم است که کابل اتصال بدنه (-) باتری را جدا کنید. 
 ابتدا چک کنید آیا خودرو کد رادیویی دارد یا نه. اگر دارد قبال 

 کد دزدگیررا بخواهید. 
 

پیاده کردن  
 

  قبل از اقدام به سوار کردن، نکات ایمنی را چک کنید.  
  نکات ایمنی را رعایت کنید.  

  در حالی که سوئیچ موتور بسته است، کابل اتصال  
           بدنه (-) باتری را جدا کنید. 

  صندلی را سر جای خود برگردانید.  
 

←درپوش دسترسی به پمپ بنزین را بردارید     
     و سوکت پمپ بنزین را جدا کنید.  

  موتور را روشن کنید.  
 

توجه:  
 

بعد از چند ثانیه به دلیل نرسیدن بنزین موتور خاموش خواهد شد.  
 

  سوئیچ موتور را ببندید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٠

← ضامنها را فشار دهید و شیلنگهای خروجی     
       و برگشت پمپ بنزین را جدا کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با استفاده از آچار 3217 یا VW 5321/7 مهره را باز کنید.     
  پمپ بنزین را از روی باک پیاده کنید و واشر آن را بردارید.  

 
توجه:  

 
برای تعویض پمپ، الزم است که قبل از بیرون انداختن پمپ کهنه،  

بنزین داخل آن را خالی کنید.  
 

هر بار که پمپ بنزین را باز میکنید واشر آن را هم باید تعویض نمایید.  
 
 
 

سوار کردن  
 

  سوار کردن پمپ بنزین باید برعکس مراحل پیاده کردن انجام شود.  
  پمپ بنزین را با گشتاور Nm 74 ببندید.  

← بررسی کنید که واشر نو پمپ درست سر جای     
     خود نشسته باشد و با فلنج پمپ در تماس باشد.  

  موقع نصب کردن پمپ، مراقب باشید شناور آن را نپیچانید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤١

← موقع نصب کردن پمپ، وضعیت صحیح نصب کردن آن     
          و درست قرار گرفتن شیلنگهای خروجی و برگشت را رعایت کنید.  

A – برگشت  
B – به طرف جلوی خودرو  

C – محل خروجی پمپ  
 

توجه:  
 

  واشر پمپ بنزین را به صورت خشک روی سوراخ باک قرار دهید.  
  فقط برای نصب پمپ روی واشر بنزین بمالید. 

  بعد از سوار کردن پمپ، بررسی کنید که شیلنگهای  
      ارسال سوخت، برگشت و هواکش به خوبی روی باک بنزین بسته شدهاند.  

  مطمئن شوید که کوپلینگ سریع کامالً جفت شده است  
     (وقتی کامالً جفت میشود که صدای «کلیک» را بشنوید.)  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٢

سیستم سوخت رسانی  
چک کردن پمپ بنزین  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری، تسترها و 
 ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  VW 5321/7    آچار مهره لوله  

      یا 3217  
  V.A.G 1318         فشارسنج  
  V.A.G 1318/11       آداپتور  
  V.A.G 1318/17       آداپتور  
  V.A.G 1318/23       آداپتور  
  V.A.G 1318/98      آداپتور  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  V.A.G 1332                                 (40-200 Nm) آچار درجهدار  
  V.A.G 1348/3A     با سیم آداپتور V.A.G 1348/3-2 کنترل از دور  
  V.A.G 1466                                                      A سیستم تست  
  V.A.G 1527                                                         B چراغ تست  
  V.A.G 1594                                                   A سری آداپتورها  

  V.A.G 1715                                                              مولتیمتر  
  پیمانه  

  دیاگرام شدت جریان 
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرایط تست کردن  
 

← فیوزها در شرایط مناسب باشند    • 
 • ولتاژ باتری حداقل 11.5V باشد.  

 • تمام مصرف کنندهها، مثل چراغها و  
      گرم کن شیشه عقب باید خاموش باشند.  

 • اگر خودرو به کولر مجهز است، کولر هم باید خاموش باشد.  
چک کردن و منبع تغذیه  

توجه:  
برای انجام کارهای بیشتر الزم است که کابل اتصال بدنه (-) باتری را  

جدا کنید، بنابراین ابتدا چک کنید که کد رادیویی دارد یا نه. در صورت 
 لزوم کد دزدگیر را به دست آورید.  

 
  درپوش قسمت پمپ بنزین را باز کنید.  

  سوئپچ موتور را باز کنید. پمپ بنزین یک حرکت مختصر  
     به مدت تقریباً یک ثانیه خواهد داشت که قابل شنیدن است.  

 
  سوئیچ را ببندید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٤

اگر پمپ بنزین کار نمیکند: 
← وسیله کنترل V.A.G 1348/A را به انژکتور     
      سوخت سیلندر 1 و به مثبت (+) باتری وصل کنید.  

  وسیله کنترل را روشن کنید.  
 

پمپ بنزین کار میکند:  
 

  کار پمپ بنزین را از طریق دیاگرام شدت جریان چک کنید.  
 

پمپ بنزین کار نمیکند:  
 

  سوکت 4 پین باید از فلنج روی پمپ بنزین جدا شود.  
 
 

← چراغ تست V.A.G 1527B را با سیمهای کمکی     
     V.A.G 1594A به اتصاالت خارجی سوکت وصل کنید.  

  وسیله کنترل را روشن کنید، چراغ تست باید روشن شود.  
 

چراغ تست روشن نمیشود:  
 

  با استفاده از دیاگرام شدت جریان، قطع شدگی مدار را  
      تعیین و محدود کنید.  

 
چراغ تست روشن میشود (ولتاژ برق خوب است):  

 
 
 

← مهره ماسوره را با آچار 3217 باز کنید.     
  چک کنید که سیمهای بین فلنج و پمپ بنزین وصل شده باشند.  

 
اگر نمیتوان قطع شدگی در مدار را پیدا کرد: 

 
  پمپ بنزین خراب است، مجموعه پمپ بنزین را تعویض کنید.  

⇐ پیاده و سوار کردن پمپ بنزین  
 

چک کردن سوخت خروجی از پمپ  
 

شرایط تست  
 

 • ولتاژ برق خوب (باتری سالم باشد) 
 • وسیله کنترل V.A.G 1348/3A وصل شده است.  

 
مراحل تست:  

 
  در باک بنزین را باز کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٥

اخطار!  
سیستم سوخت رسانی تحت فشار است، قبل از باز کردن اجزاء سیستم سوخت رسانی،  

اطراف محل اتصال را پارچهای قرار دهید و بعد از آزاد کردن فشار سیستم،  
اتصال مربوطه را با دقت باز کنید.  

 
← شیلنگ سوخت رسان شماره 1 ( با عالمت سفید) را بیرون بکشید.     

             و توسط پارچهای بنزین نشت کرده را تمیز کنید.  
  (poptop) باز کردن و بستن کوپلینگ سریع ⇐

 
توجه:  

 
برای آزاد کردن ضامن لولهها، خارها را با ابزار VW 049 فشار دهید.  

 
 
 
 
 

  V.A.G 1318/23 را با آداپتور V.A.G 1318 فشارسنج ←   
     و V.A.G 1318/98 به لوله تحویل سوخت وصل کنید.  

  آداپتور V.A.G 1318/98 شیلنگ فشارسنج را جا بزنید  
     و آن را در یک ظرف مدرج قرار دهید.  

  شیر قطع کن روی فشارسنج را باز کنید. وضعیت اهرم  
      در جهت A قرار میگیرد.  

  کنترل V.A.G 1348/3A را به کار اندازید. سپس شیر  
      قطع کن را ببندید تا فشار 3bar نشان داده شود.  
     از این به بعد نگران تنظیم شیر قطع کن نباشید.  

  ظرف مدرج را خالی کنید.  
  مقدار بنزین خروجی پمپ بنزین بستگی به ولتاژ باتری دارد.  

  بنابراین مولتیمتر (ولتمتر) را توسط سیم  
 رابط V.A.G 1594A به باتری خودرو وصل کنید.  
  کنترل از دور را به مدت 30 ثانیه به کار اندازید و  

      ولتاژ باتری را اندازه گیری نمایید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٦

سیستم سوخت رسانی  
منبع انبساط – پیاده و سوار کردن  

 
پیاده کردن  

 
  درپوش شیلنگ هواکش را باز کنید.  

← منبع انبساط را پیاده کنید.     
 

سوار کردن  
 

  برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٧

سیستم سوخت رسانی  
فیلتر سوخت – تعویض  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی موردنیاز.  

 
  VW 049 آچار کوپلینگ سریع  

 
پیاده کردن  

 
  (off) .سوئیچ موتور را ببندید  

← درپوش دسترسی به پمپ بنزین را باز کنید     
      و سوکت پمپ را جدا کنید.  

  موتور را روشن کنید. بعد از چند ثانیه به دلیل  
      نرسیدن بنزین موتور خاموش میشود.  

  (off) .سوئیچ موتور را ببندید  
 
 
 
 
 

توجه:  
 

سوخت در لولهها تحت فشار است. بنابراین وقتی  
شیلنگهای فیلتر را باز میکنید مواظب باشید.  

 
  ضامنها را فشار دهید و شیلنگهای ورودی و خروجی  

      فیلتر را درآورید.  
 

  فیلتر و بست آن را باز کنید.  
 
 

← فیلتر را از داخل بست خارج کنید.     
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٨

سوار کردن  
 

  موقع سوار کردن، ضامنهای نو روی اتصاالت سوار کنید.  
  (POP.TOP) جدا کردن و وصل کردن کوپلینگ سریع ⇐

 
توجه:  

 
هر وقت کوپلینگ سریع باز میشود، ضامن باید تعویض شود.  

 
  موقع جمع کردن سیستم،فیلتر نو سوار کنید.  

  موقع سوار کردن، به عالمت روی فیلتر که نشان دهنده  
     جهت جریان سوخت است توجه کنید.  

 
 
 

← اتصال را باز کنید. با کشیدن اتصال در جهت جداشدن، رینگ     
       مربوط به چک کردن اتصال صحیح، از ضامن خارج میشود.  

 
توجه:  

 
مطمئن شوید که کوپلینگ سریع کامالً جا افتاده است  

( تا جایی که صدای «کلیک» شنیده شود.)  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٤٩

سیستم سوخت رسانی  
باک بنزین – پیاده و سوار کردن  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری  

و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

 VW 001F     13mm آچار بکس بلند  
  V.A.G 1331  (5-50 Nm) آچار درجهدار  

 
پیاده کردن  

 
  پمپ بنزین را پیاده کنید.  

  باک را خالی کنید.  
  شیلنگ بنزین را از باک جدا کنید.  

 
 
 
 

← یک حایل برای نگهداری باک ایجاد کنید،     
      سپس مهرههای آن را باز نمایید.  

 
 
 
 
 
 
 

← باک را پیاده کنید و شیلنگهای هواکش را جدا نمایید.     
 

سوار کردن  
 

  موقع سوار کردن، مهرههای نگهدارنده تسمه  
       زیر باک را با گشتاور 25Nm سفت کنید.  

 
توجه:  

 
هر وقت که پمپ را پیاده میکنید باید واشر آن را تعویض نمایید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٥٠

← مطمئن شوید که واشر نو پمپ کامالً سر جای خود     
           نشسته است، باید واشر کامالً به فلنج پمپ بچسبد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

← موقع سوار کردن پمپ، موقعیت صحیح بسته شدن     
      پمپ و شیلنگهای ورودی و برگشت را در نظر داشته باشید.  

A- برگشت  
B-  به سمت جلو خودرو  

C- خروجی پمپ 

 
توجه:  

 
مطمئن شوید که کوپلینگ سریع کامالً جا افتاده است  

(تا جایی که صدای «کلیک» شنیده شود.) 
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٥١

سیستم سوخت رسانی  
تمیز کردن صافی توری پمپ بنزین  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  VW 5321-7 آچار  
 

پیاده کردن  
 

  سوئیچ موتور را ببندید.  
  درپوش دسترسی به پمپ بنزین را باز کنید و  

       سوکت پمپ را جدا نمایید.   
  موتور را روشن کنید.  

 
توجه:  

 
به دلیل نرسیدن بنزین بعد از چند ثانیه موتور خاموش میشود.  

 
  سوئیچ موتور را ببندید.  

← ضامن اتصالها را فشار دهید و شیلنگهای ورودی     
      و خروجی پمپ را جدا کنید.  

 
توجه:  

 
بنزین در لوله تحویل سوخت تحت فشار است.  

بنابراین موقع پیاده کردن مراقب باشید.   
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٥٢

← پمپ بنزین را پیاده کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

← صافی توری را درآورید و آن را تمیز کنید.     
 

سوار کردن  
 

← موقع سوار کردن دقت کنید که واشر صافی     
      به خوبی سر جای خود نشسته باشد.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٥٣

توجه:  
 

هر وقت که پمپ را پیاده میکنید، باید واشر پمپ را تعویض کنید.  
 

  مطمئن شوید که واشر پمپ به خوبی سر جای خود نشسته است.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← موقع نصب پمپ به موقعیت پمپ و شیلنگهای     
       تحویل سوخت و برگشت سوخت توجه نمایید.  

 
توجه:  

 
مطمئن شوید که کوپلینگ سریع کامالً جا افتاده است.  

(تا جایی که صدای «کلیک» شنیده شود.)  
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سیستم سوخت رسانی  
پیاده و سوار کردن – صافی توری پمپ بنزین  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  VW 5321-7 آچار  
 

پیاده کردن  
 

  سوئیچ موتور را ببندید.  
← درپوش دسترسی به پمپ بنزین را باز کنید و سوکت پمپ     

      را جدا کنید. موتور را روشن نمایید.   
توجه:  

 
به دلیل نرسیدن بنزین بعد از چند ثانیه موتور خاموش میشود.  

 
  سوئیچ موتور را ببندید.  

  ضامنهای اتصالها را فشار دهید و شیلنگهای ورودی و  
      خروجی پمپ را جدا کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

اخطار!  
بنزین در لوله تحویل سوخت تحت فشار است، بنابراین قبل از  
باز کردن سر شیلنگها، یک پارچه اطراف آنها قرار دهید، بعد  

فشار را آزاد کنید و به دقت شیلنگ را باز نمایید.  
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 ١٥٥

← پمپ بنزین را پیاده کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← صافی توری را از پمپ بنزین جدا کنید.     
 

سوار کردن  
 

وقتی که سوار میکنید مطمئن شوید صافی توری روی پمپ جفت شده است.  
 

توجه:  
 

هر موقع که پمپ پیاده میشود باید واشر پمپ تعویض شود.  
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← مطمئن شوید که واشر نو به خوبی سر جای     
      خود نشسته است، واشر باید کامالً به فلنج پمپ بچسبد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← موقع نصب پمپ، به موقعیت پمپ و شیلنگهای     
      تحویل سوخت و برگشت سوخت توجه نمایید.  

A- برگشت  
B-  به طرف جلوی خودرو  

C-  خروجی پمپ  

 
توجه:  

 
  مطمئن شوید که کوپلینگ سریع کامالً جا افتاده است. 

          (تا جایی که صدای «کلیک» شنیده شود.)  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٥٧

سیستم سوخت رسانی  
پیاده و سوار کردن – لوله پر کردن باک  

 
پیاده کردن  

 
  در باک را پیاده کنید.  

  واشر زیر در باک را بردارید.  
  شیلنگ تهویه را از مجموعه در باک جدا کنید.  

  پیچهای باالی در باک را باز کنید.  
  بستی که لوله را به در باک وصل میکند باز کنید.  

 
  پیچهای پایین در باک را باز کنید و  

       مجموعه در باک را پیاده نمایید.  
 

سوار کردن  
 

  (Lip) موقع سوار کردن، مطمئن شوید که لبه ←   
      در باک به طرف پایین چرخیده است.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٥٨

سیستم سوخت رسانی  
پیاده و سوار کردن – لوله هواکش  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  VW 001f بکس بلند  

  آچار درجهدار  
پیاده کردن  

  موتور را خاموش کنید. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

← درپوش دسترسی به پمپ بنزین را باز کنید     
       و سوکت پمپ بنزین را جدا کنید.  

  موتور را روشن کنید، به دلیل نرسیدن بنزین  
      بعد از چند ثانیه موتور خاموش میشود.  

  سوئیچ موتور را ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

←ضامن اتصالها را فشار دهید و شیلنگهای     
      ورودی و خروجی پمپ را پیاده کنید.  

 
توجه:  

 
بنزین در لوله تحویل سوخت تحت فشار است، بنابراین موقعی  

که شیلنگهای پمپ را باز میکنید مراقب باشید.  
 

  باک بنزین را خالی کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٥٩

← با قرار دادن پایهای زیر باک، پیچهای آن را باز کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← باک را جابجا کنید و شیلنگ هواکش A را باز کنید.     
 

سوار کردن  
 

  موقع سوار کردن، مهرههای تسمههای نگهدارنده باک را با  
           گشتاور Nm 25 سفت کنید.  

 
توجه:  

 
هر وقت کوپلینگ سریع باز میشود باید ضامن را تعویض کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٠

سیستم سوخت رسانی  
پیاده و سوار کردن – سوپاپ وزنهای   

 
پیاده کردن  

 
  مجموعه در باک را پیاده کنید.  

 
← شیلنگها را جدا کنید و رلیف والو را باز نمایید.     

 
سوار کردن  

 
  موقع سوار کردن، به واشر رلیف والو روغن بزنید.  

 
توجه:  

 
برای راحتی سوار کردن از وازلین استفاده کنید.  

 
  شیلنگها را ببندید.  

 
 
 

سیستم سوخت رسانی  
پیاده و سوار کردن – رلیف والو (فشارشکن)  

 
پیاده کردن  

 
  مجموعه در باک را پیاده کنید.  

 
← شیلنگها را باز کنید و سوپاپ وزنهای را پیاده نمایید.     

 
سوار کردن  

 
موقع سوار کردن به واشر روغن بزنید.  

 
توجه:  

 
برای راحتی سوار کردن از وازلین استفاده کنید.  

 
  شیلنگها را ببندید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦١

سیستم سوخت رسانی  
تعویض – شناور بنزین  

 
پیاده کردن  

 
  پمپ بنزین را پیاده کنید.  

  شناور را باز کنید، آن را از میله شناور جدا کنید.  
 

توجه:  
 

موقع پیاده کردن و هم سوار کردن مطمئن باشید که میله  
شناور خم نشده است.  

 
← موقع سوار کردن، به وضعیت قرار گرفتن شناور     

       روی میله شناور توجه کنید.  
  A – صحیح  

  B- غلط  
 
 
 

توجه:  
 

هر وقت پمپ بنزین پیاده میشود باید واشر زیر آن را تعویض کنید.  
 

← مطمئن شوید که واشر پمپ به خوبی سرجای     
      خودش نشسته است.  

 
سوار کردن 

 
← موقع سوار کردن، به وضعیت صحیح پمپ و     
      شیلنگهای تحویل و برگشت بنزین توجه نمایید.  

A – برگشت  
B- به طرف جلوی خودرو  

C- خروجی پمپ  

 
توجه:  

 
مطمئن شوید کوپلینگ سریع به خوبی جا افتاده است  

(تا جایی که صدای «کلیک» شنیده شود.)  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٢

سیستم سوخت رسانی  
تنظیم – سیم دریچه گاز  

 
  پدال گاز را تا آخر فشار دهید و در همان وضعیت نگه دارید.  

← چک کنید آیا فاصله بین اهرم دریچه و     
       استوپر (قطعه توقف) 1mm است یا نه.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← در صورت نیاز، با تغییر وضعیت سیم دریچه گاز،     
      فاصله را تنظیم کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٣

سیستم سوخت رسانی  
تعویض – سیم گاز  

 
باز کردن  

 
← سیم گاز را باز کنید.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← در سمت دریچه، خار را درآورید و سیم را جدا کنید.     
  سیم گاز را از محفظه موتور خارج کنید.  

 
سوار کردن  

 
  موقع نصب کردن سیم نو، آن را تنظیم کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٤

سیستم سوخت رسانی  
باز و یست کردن – توپی قفل در باک  

 
پیاده کردن  

 
  توپی را پیاده کنید.  

  کلید را وارد توپی کنید.  
← پیچها را باز کنید. (فلش)    

  آچار را در جهت بستن داخل توپی بچرخانید. (ضامن تا شو  
             به طرف خارج چرخیده است) و به دقت توپی را خارج کنید.  

  ضامن را به طرف داخل فشار دهید تا پیاده کردن توپی  
      به آسانی انجام شود.  

 
 
 
 

  توپی را بشویید گردو خاک و گریس یا روغن آن را تمیز کنید.  
  ریلها را با دست در توپی فشار دهید و با دقت آچار را  

     خارج نمایید.  
← به آهستگی توپی را باز کنید. فشار فنر ریلها را     

    آزاد نمایید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ریلها و فنرها را درآورید، وضعیت آنها نسبت به     
     توپی را عالمت گذاری کنید.  

 
توجه:  

 
ریلها با شماره از 4-1 مشخص شدهاند (ممکن است آنها را با رنگ هم  

مشخص کنند)، ترتیب آنها را عالمت بزنید، به عنوان مثال 
2314323 یا 21 در قسمت پایین و 34323 در قسمت باال  

 
  موقع بستن ممکن است که شیارها را برحسب …  

      پس این کار را ادامه دهید.  
  با موقعیت آخرین ریل روی توپی شروع میکنیم، ریل و فنر1 را  

          جا بزنید. آچار را قرار دهید و وضعیت ریل را نسبت به توپی بررسی کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٥

› (فلش)،    اگر لبه باالیی ریل با بدنه توپی هم سطح است، 
             موقعیت ریل1 صحیح است. ریل 2 را جا بزنید تا جایی که  
          وقتی آچار را وارده کردهاید مشاهده شود یکی از آنها با توپی  

          هم سطح شده است.  
 

  واشر را روی توپی سوار کنید.  
  همین کار را برای موقعیت ریلهای دیگر تکرار کنید موقعیت  

(ترتیب) ریلها را نسبت به توپی عالمت بزنید.  
  فنرها و ریلها را در وضعیت صحیح خودشان (به ترتیب) جا بزنید.  

 
توجه:  

 
ضمن انجام این کار، به ریل ها و توپی گریس بزنید.  

 
⇐ به کتاب مواد شیمایی رجوع کنید.  

 
  کلید را وارد توپی کنید.  

  آچار و توپی را با هم در بدنه قرار دهید.  
 

  ضامن تاشو را فشار دهید و توپی را در بدنه جا بزنید.  
  آچار را در جهت باز کردن بگردانید (ضامن تاشو کامال برمیگردد)  

← پیچ را ببندید. (فلش)    
  کلید را خارج کنید.  

 
سوار کردن  

 
  توپی را سوار کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٦

سیستم سوخت رسانی  
پیاده و سوار کردن – پدال گاز  

 
پیاده کردن  

 
  سیم گاز و اهرم پدال را جدا کنید.  

← پیچ و مهره را از اهرم پدال باز کنید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با استفاده از یک پیچ گوشتی، قطعه ناودانی     
        شکل را از روی اهرم پدال باز کنید.  

  پدال را به سمت راست حرکت دهید تا از جای خود خارج شود.  
 

سوار کردن  
 

  موقع سوار کردن، پیچ و مهره را روی اهرم پدال ببندید  
      ولی آن را سفت نکنید.  

 
← به انتهای میله پدال گریس بزنید و آن را سوار کنید.     

       از وضعیت صحیح بوشها، واشرها و اهرم پدال مطمئن شوید.  
  بوش و سیم گاز را روی اهرم پدال ببندید.  

  اهرم پدال را بکشید تا دریچه در حالت تمام گاز باشد  
      و اجازه دهید که پدال روی کف خودرو قرار گیرد.  

 
توجه:  

 
در این وضعیت مهره نگهدارنده اهرم پدال را سفت کنید.  

 
  دریچه گاز را کامال فشار دهید و به کمک یک فرد دیگر  

     چک کنید که فاصله کمی بین دریچه گاز و بدنه وجود داشته باشد.  
 

توجه:  
 

اگر فاصله وجود ندارد، مرحله 4 را تکرار کنید و یا سیم را روی  
بدنه دریچه گاز تنظیم نمایید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٧

سیستم سوخت رسانی  
شناور داخل باک  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری و چک کردن و ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  EQ 7300 وسایل تست  
 

نکات مهم و اصلی  
 

پیاده کردن  
 

  تسمه چندتایی (V شکل) را سوار کنید.  
← یک سیم به اتصال بدنه شناور وصل کرده و     
      سر دیگر سیم را به منفی (-) باتری اتصال دهید  

          و سیم دیگر شناور را به ولت متر وصل کنید.  
 
 
 

توجه:  
 

اتصاالت باید محکم باشند تا از اتصال ضعیف جلوگیری شود.  
 

←به آرامی میله شناور را حرکت دهید، و هم زمان به     
     شناور در هر دو جهت نیرو وارد کنید.  

 
توجه:  

 
در ضمن این کار، پالریته (ولتاژ) نشان داده شده روی تستر 

 (ولت متر) باید منفی باشد. هر وقت این اتفاق نیفتاد، مجموعه  
شناور را تعویض کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٨

سیستم سوخت رسانی  
تعویض شناور بنزین  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  VW 5321-7 آچار  
 

پیاده کردن  
 

  مجموعه پمپ بنزین برقی را پیاده کنید.  
  فیشهای شناور را جدا کنید.  

← شناور را جدا کنید، آن را از پوسته درآورید.     
 
 
 
 

← سیم شناور را از سوراخ پمپ خارج کنید و شناور     
          را پیاده کنید.  

 
سوار کردن  

 
← موقع سوار کردن شناور، سیمهای آن را از     

      سوراخ بدنه پمپ عبور دهید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٦٩

←شناور را روی پوسته پمپ ببندید.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فیشهای شناور را جا بزنید، دقت کنید     
      موقعیت سیم درست باشد.  

A – قرمز (پمپ)  
B – آبی (شناور)  

C – سیاه (شناور)  
D – سیاه (پمپ) 

 
توجه:  

 
هر وقت پمپ را پیاده میکنید، باید واشر آن را تعویض نمایید.  

 
 
 
 
 
 

← مطمئن شوید که وضعیت واشر پمپ مناسب است.     
      باید واشر به فلنج پمپ بچسبد.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٧٠

← موقع سوار کردن پمپ به وضعیت صحیح قرار گرفتن     
       پمپ و شیلنگهای خروجی و برگشت پمپ توجه کنید.  

A – برگشت  
B – جهت جلوی خودرو  

C – خروجی پمپ  
 

توجه:  
 

  مطمئن شوید که کوپلینگ کامالً جفت شده است  
       ( تا جایی که صدای «کلیک» را بشنوید).  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ١٧١

سیستم فیلتر ذغالی (کنیستر)  
عملکرد  

 
برحسب فشار هوا و دمای محیط، داخل باک و باالی سطح بنزین، بخار بنزین تشکیل میشود. فیلتر ذغالی از انتشار این (HC)هــا در محیـط جلـوگیـری 

میکند.  
 

ــظ فشـار بـه  اگر مقدار بخار بنزین محدود باشد، بخار بنزین واقع در باالترین نقطه باک از سوپاپ وزنهای (که در زاویه °45 بسته میشود) و از سوپاپ حف
محفظه فیلتر ذغالی (کنیستر) منتقل میشود.  

 
ــترل ( Lambda ) فعـال میشـود، شیـر برقـی  فیلتر ذغالی این بخارها را مانند یک اسفنج در خود نگهداری میکند. موقع رانندگی (موتور گرم) وقتی کن

(N80، یا سوپاپ بازیافت) هم گفته میشود. نیز برحسب میزان دور و بار موتور و از طریق واحد کنترل موتور (توسط پالس ارسالی) فعال میشود.  
 

مدت باز بودن آن به سیگنالهای ورودی بستگی دارد.  
 

مانیفولد ورودی ضمن تخلیه، هوای تازه را از طریق هواکش مکش میکند. (ذغال های فعال را بازیافت میکند.)  
بخار در مخزن فیلتر دغالی جمع آوری میشود و هوای تازه به مقدار مورد نیاز برای احتراق تامین میشود.  

 
وقتی مکش مانیفولد را داریم و شیر برقی باز شده است، سوپاپ هواکش مانع کشش بخارها از باک میشود.  

 
بنابراین باعث میشود که تخلیه فیلتر ذغالی مقدم باشد.  

 
وقتی هیچ برقی نمیرسد ( برای مثال قطع شدگی در مدار)، سوپاپ تهویه (هواکش) باک بسته است و فیلتر ذغالی فعال شده، تخلیه نخواهد شد.  

 
توجه:  

 
  اتصال شیلنگ توسط بست فنری یا گیرهای انجام میشود.  

  همیشه بستها را نو کنید.  
  استفاده از ابزارهای V.A.G 1275 و VW 5163 برای بستن توصیه میشود.  

 
به نکات ایمنی توجه کنید.  

 
به مقررات تمیز کاری توجه کنید.  
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سیستم فیلتر ذغالی (کنیستر) 
سیستم فیلتر ذغالی 

  
1. شیلنگ کلکتور ورودی  

2. شیلنگ باک بنزین  
3. فیلتر ذغالی  

  باز و بست کردن  
4. سوپاپ فیلتر ذغالی فعال شده  

  باز و بست کردن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. کلکتور ورودی  
6. فیلتر ذغالی فعال شده  
7.  باز و بست کردن فیلتر  

   ذغالی فعال شده  
  باز و بست کردن  
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سیستم فیلتر ذغالی فعال شده  
پیاده و سوار کردن فیلتر ذغالی فعال شده  

 
پیاده کردن  

 
 þ قاب زیر گلگیر چرخ جلو سمت راست را پیاده کنید.  

 þ با استفاده از یک پیچ گوشتی، فیلتر را از بدنه باز کنید.  
 þ شیلنگها را جدا کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 þ فیلتر را در جهت فلشها حرکت داده و خارج کنید.  
 

سوار کردن  
 þ سوار کردن برعکس مراحل پیاده کردن انجام میشود.  
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سیستم فیلتر ذغالی فعال شده  
پیاده و سوار کردن سوپاپ فیلتر ذغالی فعال شده  

 
پیاده کردن  

 
 þ قاب زیر گلگیر چرخ جلو سمت راست را پیاده کنید. 

 þ سوکت سوپاپ را جدا کنید.  
 þ شیلنگهای ورودی و خروجی سوپاپ را جدا کنید.  

 þ سوپاپ را پیاده کنید.  
 

سوار کردن  
 

 þ برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
 þ موقع سوار کردن، بستهای فلزی را تعویض کنید.  
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سیستم فیلتر ذغالی فعال شده  
تست کردن سوپاپ فیلتر ذغالی فعال شده  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری و چک کردن، ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  EQ 7860 (واکیوم) پمپ مکش þ 
 

 þ سوپاپ را پیاده کنید.  
 þ پمپ واکیوم را به خروجی سوپاپ وصل کنید و مکش  

      را تا mm Hg 500 باال ببرید.  
 
 
 
 
 
 

 þ برق 12V به سوپاپ وصل کنید.  
 

توجه:  
 

مکش (واکیوم) باید تا صفر افت کند و  
در غیر این صورت سوپاپ را تعویض کنید.  
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 ١٧٦

سرویس سیستم تزریق سوخت  
نمای مجموعه 

 
اجزاء A و F در شکل نشان داده نشده است.  

 
  (N80) سوپاپ فیلتر ذغالی فعال شده – A .1

 þ موقعیت: زیر سپر جلو سمت راست  
 þ سیستم فیلتر ذغالی فعال شده:  

⇐ گروه تعمیر 20، سیستم فیلتر ذغالی فعال شده  
 

  (J382) (کامپیوتر) واحد فرمان -B      .1
 þ موقعیت: روی ستون A، سمت راست، زیر جعبه داشبورد. 

 þ فقط وقتی که سوئیچ بسته است سوکت را درآورید یا جا بزنید.  
 

C      .1- فیلتر ذغالی فعال شده (کنیستر) 
 þ موقعیت: زیر سپر جلو سمت راست  

 þ سیستم فیلتر ذغالی فعال شده:  
 

›گروه تعمیر 20، سیستم فیلتر ذغالی  
فعال شده:  

 
  (TV 23) بستن واسطه -D   .1

 þ تنظیم تایمینگ جرقه  
              سوکت دو کنتاکت  

 þ موقعیت: سمت راست پانل  
      حفاظ آب واقع در کنار باتری  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. صافی هوا  
  (Lambda) 2. پراب المبدا

       شماره 1 (G39) قبل از کاتالیست 
 þ موقعیت: جلوی لوله اگزوز  

 þ سوکت قهوهای چهار کنتاکت  
3. واحد اصالح دور آرام،  

  (V60) موتور مرحلهای
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 ١٧٧

4. مانیفولد ورودی  
 þ با سنسور (حسگر) دما و  

  (G71) با (G42) فشار هوای ورودی     
5. پوسته دریچه گاز  

  (G69) با سنسور موقعیت دریچه þ 
  (V60) با واحد تصحیح دور پایین þ 

6. سوپاپ تهویه کارتر (هواکش) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (G2) 7.  فشنگی دمای آب موتور
 þ مربوط به نشانگر دمای آب (گیج آب) روی داشبورد  

 þ سوکت قهوهای دو کنتاکت  
 þ موقعیت: باالی فلنج ترموستات سمت چپ بلوک موتور  

 (N 152) 8.  کویل
  سوکت دو کنتاکت  

9. دلکو  
 þ با سوکت سه کنتاکت برای سیگنالهای دور و فاز  

  (G28) و سنسور دور (G40) (Hall) 10.  سنسور مغناطیس

 þ موقعیت: روی بدنه دلکو  
 þ سیگنالهای دورو فاز از طریق دلکو فراهم میشوند.  

 þ سوکت سه کنتاکت  
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  (G62) 11. فشنگی دمای آب

 þ مربوط به واحد فرمان موتور  
     (کامپیوتر)  

 þ سوکت آبی دو کنتاکت  
 þ موقعیت: روی قسمت پایینی  

            فلنج ترموستات،  
           سمت چپ بلوک موتور  

  (G61) 12. سنسور ضربه

 þ موقعیت: روی بلوک موتور،  
      سمت چپ موتور، کنار دلکو  

13. سوپاپهای تزریق  

  (N30-N33) (انژکتورها)
 þ سوکت دو کنتاکت  

14. ریل سوخت (کانال توزیع)  

15.رگوالتور (تنظیم کننده)  

 فشار سوخت 
  (G42) 16. مربوط به سنسور

دمای کلکتور (مانیفولد) 
ورودی با سنسور (G71) فشار  

هوای ورودی  
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 ١٧٩

سرویس سیستم تزریق سوخت 
مشخصات عمومی مربوط به تزریق سوخت 

 
 þ واحد فرمان  ( کامپیوتر) سیستم تزریق سوخت و سیستم جرقه، خود عیب یابی دارد. قبل از انجام تعمیرات، از عیوب موجود در حافظه اســتفاده 

کنید. 
 

 þ در بعضی تستها، کامپیوتر ممکن است یک عیب را آشکار و ذخیره کند، بنابراین باید از عیبهای ذخیره شده کمک بگیرید و در صــورت لـزوم 
آنها را       پاک کنید. 

 
 þ قبل از جدا کردن باتری، الزم است سوئیچ را ببندید تا از آسیب دیدن کامپیوتر جلوگیری شود. 

 
 þ برای عمل کردن کامل اجزاء الکتریکی، حداقل V 11.5 برق نیاز است. 

 
 þ از چسبهای سیلیکونی استفاده نکنید. ذرات سیلیکون به موتور میچسبند، نمیسوزند و روی پراب المبدا (lambada) اثر میکنند. 

 
 þ اگر بعداز تعیین محل عیب، تعمیر و چک کردنهای مختلف، موتور لحظهای کار کند و خاموش شود، ممکن است ایموبالیزر، کــامپیوتر موتـور را 
قفل کرده باشد.از عیبهای ذخیره شده کمک بگیرد، و در صورت لزوم، واحد فرمان (کامیپوتر) سیستم تزریق سوخت و سیستم جرقه را با ایموبالیزر 

هماهنگ کنید. 
 

 þ هر وقت کوپلینگ سریع (pop-top) باز میشود، ضامنها باید تعویض شوند.  
 

  (POP-TOP) وصل کردن جدا کردن کوپلینگ سریع
 

نکات ایمنی 
 

مقررات تمیزکاری 
 

مشخصات فنی 
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 ١٨٠

سرویس سیستم تزریق سوخت 
اجزاء سیستم تزریق سوخت – پیاده و سوار کردن 

 
 (J382)(واحد فرمان) 1. کامپیوتر

 þ برای سیستم تزریق سوخت،  
  ،(Lambda) تنظم پراب المبدا      

      سوپاپ فیلتر ذغالی، تنظیم  
     احتراق، محدود کردن دور جرقه  

   و خود عیب یابی.  
 þ موقع تعویض، آن را با ایمو بالیزر  

  (V60) و موتور مرحلهای       
     هماهنگ کنید. 

 þ پیاده و سوار کردن واحد فرمان  
            موتور (کامیپوتر)  
2. پایه نگهدارنده واحد  

 J382 (کامپیوتر) فرمان    
 þ مطمئن شوید که واحد فرمان  
            سیستم تزریق سوخت و جرقه  

          درست نصب شدهاند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. کانال توزیع سوخت با سوپاپهای تزریق  
        (انژکتور) خودروهای 09.02 

 A þ- فلش سمت چپ (ورودی کانال توزیع سوخت)  
             تغذیه سوخت را مشخص میکند. 

 A þ- فلش سمت راست (خروجی کانال توزیع سوخت)  
            برگشت سوخت را مشخص میکند.  

 þ وقتی اتصالهای ورودی وخروجی سوخت را جدا میکنید،  
             باید ضامن آنها را تعویض کنید. 

  (pop-top) وصل کردن و جداکردن کوپلینگهای سریع þ 
 þ باز وبست کردن  

 6.0-9.0N.m .4
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5. واشر رگوالتور سوخت  
6. رگوالتور فشار سوخت، خودروهای 0802 

 þ چک کردن رگوالتور فشار سوخت و حفظ فشار 
7.  شیلنگ مکش هوا 

8.  بست فلزی 
9. سوپاپ تهویه موتور 

10. بدنه دریچه گاز 

11. واشر بدنه دریچه 
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12. سنسور ورودی هوا و سنسور فشار ورودی هوا 

 3Nm .13

14. سوپاپ تهویه کارتر (هواکش) 

15. اتصال 

16. اتصال  

 þ تعویض کنید 
17. سنسور (حسگر) دما و فشار کلکتور ورودی 

 5.0Nm .18

 (G2) 19. فشنگی دمای آب

 þ برای نشانگر دمای آب روی داشبورد. 
 þ قبل از پیاده کردن، در صورت لزوم فشار 

           سیستم خنک کاری را آزاد کنید. 
 20N.m گشتاور سفت کردن سنسور þ 
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20. شیلنگ مکش  

21. شیلنگ مکش 

22. شیلنگ مکش 

23. مانیفولد ورودی هوا  
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24. پوسته فیلتر هوا  

25. بست فلزی 

 þ پیچ  
27. شیلنگ زانویی  
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سرویس سیستم تزریق سوخت 
مانیفولد ورودی – پیاده وسوار کردن 

 
قطعه A در شکل وجودندارد. 

 
A .1-  صفحه واسطه کلکتور  

     ورودی / خروجی 
 þ وقتی مانیفولد ورودی را پیاده  

            میکنید. صفحه واسطه کلکتورها  
            را پیاده کنید. 

 þ پیچ و مهرهها را با گشتاور  
       N.m 10سفت کنید. 

1. پوسته دریچه گاز 
 þ پیاده و سوارکردن پوسته  

     دریچه گاز 
3.شیلنگ 

 þ سوپاپ تهویه (هواکش) کارتر 
4. شیلنگ 

 þ به سروو ترمز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (G71) دمای مانیفولد ورودی با فشنگی فشار هوای ورودی (G42) 5. مربوط به سنسور
 5.0Nm .6

7. کانال توزیع سوخت، خودروهای 09.02 
  باز و بست  

 þ فلش سمت چپ ورودی را نشان میدهد. 
 þ فلش سمت راست برگشت را نشان میدهد. 

 þ ضامن باید تعویض شود. 
 (POP-TOP) وصل کردن و جدا کردن کوپلینگ سریع þ 

 6.0-9.0N.m .8
9. ضامن رگوالتور فشار 

 þ مطمئن شوید که باتری به طور کامل نصب شده است. 
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10. رگوالتور فشار، خودروهای 09.02 

 þ پیاده کردن رگوالتور فشار 
 þ چک کردن رگوالتور فشار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. کانال توزیع سوخت با سوپاپهای تزریق (انژکتور) خودروهای 08.02 

12. پیچ 

13. شیلنگ 

14. شیلنگ 

15. واشر 

16. مانیفولد ورودی (اتصال) 

17. پیچ 
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سرویس سیستم تزریق سوخت 
پوسته دریچه گاز – پیاده و سوار کردن 

 
قطعه A در شکل نشان داده نشده است. 

 
A    .1- سیم گاز 

 þ تعویض کردن 
 þ تنظیم کردن 

 
 3.0-5.0N.m .1

2.  موتور مرحلهای 
3. پوسته دریچه گاز 

4. واشر 
 þ تعویض کنید 

 3.0-5.0m  .5
 (G69) 6. سنسور (حسگر) دریچه گاز

 þ سوکت سه کنتاکت  
 20N.m .7

8.  محرک (مگنت) دریچه گاز 
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سرویس سیستم تزریق سوخت 
پیاده و سوار کردن کانال توزیع سوخت با سوپاپهای تزریق(انژکتورها) خودروهای <09.02 

 
1. خار سوپاپ تزریق 

 þ از نشستن کامل سوپاپ در کانال  
      توزیع سوخت مطمئن شوید. 

2. خار رگوالتور فشار 
 þ از اتصال کامل مطمئن شوید. 

 6.0-9.0N.m .3
4. ریل سوخت (کانال توزیع) 

 þ فلش سمت چپ (ورودی کانال)  
            نشان دهنده تغذیه سوخت است. 

 þ فلش سمت راست (خروجی کانال)  
            نشان دهنده برگشت سوخت است. 
 þ وقتی اتصالهای ورودی و برگشت  
            سوخت باز شدهاند باید ضامن آنها  

           را تعویض کنید. 
 þ وصل کردن و جدا کردن  

      کوپلینگ سریع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. حفاظ پالستیکی 
 þ سوپاپ تزریق سلیندرهای 1و 4 

 þ غیر از اینکه یک حفاظ حرارتی است، فاصله بین کانال توزیع وکلکتور را تنظیم میکند. 
6. واشر فنری 

 þ چگونگی نصب آن  که بتواند آببندی کامل بین سوپاپها و کلکتور ایجادکند، مهم است. 
7. اورینگ 

 þ تعویض کنید  
 þ برای راحتی کار، قبل از سوار کردن به آن وازلین بزنید. 

 (N30-N33) 8. سوپاپ تزریق انژکتور
 þ چک کردن سوپاپ تزریق 

9. رگوالتور فشار 
 þ چک کردن رگوالتور فشار و حفظ فشار 
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 ١٨٩

سرویس سیستم تزریق سوخت 
پیاده و سوار کردن کانال توزیع سوخت با سوپاپهای تزریق (انژکتور) خودروهای 08.02 

 
1. رگوالتور فشار 

 þ چک کردن رگوالتور فشار 
2. اورینگ 

   تعویض کنید. 
 þ برای راحتی کار قبل از  

      سوار کردن به آن وازلین بزنید. 
  6.0-9.0 Nm .3

4. ریل (کانال) توزیع سوخت  
 þ فلش چپ ورودی سوخت  

            را نشان میدهد.  
 þ فلش راست برگشت  

            سوخت را نشان میدهد.  
 þ وقتی اتصال های ورودی  

      و خروجی را جدا کردهاید باید  
      ضامن آنها را تعویض کنید.  

 þ جدا کردن و وصل کردن  
  (POP-TOP) اتصال سریع       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. حفاظ پالستیکی 
 þ سوپاپ تزریق سیلندرهای 1 و 4  

 þ غیر از اینکه یک حفاظ حرارتی است، بین کانال توزیع و کلکتور یک فاصله ایجاد میکند.  
6. واشر فنری  

 þ چگونگی نصب آن که بتواند آب بندی کامل بین سوپاپها و کلکتور ایجاد کند، مهم است.  
  (N30…N33) (انژکتور) 7. سوپاپ تزریق

 þ تعویض سوپاپ تزریق سوخت  
8.  خار سوپاپ تزریق (انژکتور)  

 þ از آب بندی کامل سوپاپ روی کانال توزیع سوخت مطمئن شوید.  
9. صفحه نگهدارنده  
  3.5…5.5 Nm .10
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 ١٩٠

سرویس سیستم تزریق سوخت  
باز و بست صافی هوا  

 
1. درپوش باالیی صافی هوا  

2. شیلنگ ورودی  
3. بست فنری  

 þ برای پیاده و سوار کردن از  
      ابزارVW 5162 استفاده کنید.  

 þ مواظب باشید که بست با مگنت  
     دریچه گاز برخورد نداشته باشد.  

4. شیلنگ  
 þ مربوط به کلکتور ورودی  

            (فقط در خودروهای الکلی)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20 Nm  .6
7. پوسته صافی هوا  

8.  لوله گرفتن هوای گرم  
 þ برای گرفتن هوای گرم از اگزوز دود (فقط خودروهای الکلی)  

9. فیلتر هوا  
 þ تعویض کردن فیلتر هوا  
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 ١٩١

سرویس سیستم تزریق سوخت  
تعویض – فیلتر  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری، چک کردن و ادوات کمکی موردنیاز.  
 

  VW 5162  þ ابزار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیاده کردن  
 þ قاب روی موتور را پیاده کنید، دو عدد پیچ نگهدارنده را  

             باز کنید و آن را جدا نمایید.  
 þ بست فنری را باز کنید و شیلنگ ورودی فیلتر هوا را  

     پیاده نمایید.  
 þ بستهای درپوش فیلتر را باز کنید و آن را بردارید.  
 þ فیلتر هوا را پیاده کنید و پوسته فیلتر را تمیز کنید.  

 
سوار کردن  

 
 þ برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
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 ١٩٢

سرویس سیستم تزریق سوخت  
پیاده و سوار کردن – کانال (خرطومی) هوا  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

وسایل اندازه گیری، چک کردن و ادوات کمکی موردنیاز.  
 

  VW 5162 ابزار þ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیاده کردن  
 

 þ قاب روی موتور را پیاده کنید، دو عدد پیچ نگهدارنده  
     را باز کنید و آن را جدا نمایید.  

 þ بست شیلنگ تهویه کارتر (هواکش) را باز کنید  
  و شیلنگ را جدا نمایید.  

 
 
 
 
 

 þ بست فنری را باز کنید و شیلنگ ورودی هوا را پیاده کنید.  
 þ شیلنگ ورودی هوا را پیاده کنید.  

 
سوار کردن  

 
 þ برعکس مراحل پیاده کردن سوار کنید.  

 þ مطمئن شوید که بست فنری به طور مناسب بسته شده  
     است و با محرک (مگنت) دریچه گاز برخورد نمیکند.  
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 ١٩٣

← جزئیات بستن    þ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← جزئیات بستن    þ 
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 ١٩٤

سرویس سیستم تزریق سوخت  
مقررات تمیز کردن لولهها  

 
برای کار روی سیستم تزریق سوخت، «پنج قانون تمیزکاری» را مؤکداً رعایت کنید.  

 
 þ قبل از باز کردن، اتصاالت و اطراف اتصاالت را تمیز کنید.  

 þ قطعات باز شده را در محل تمیزی قرار دهید و روی آنها را بپوشانید، از پارچههای بدون پرز و کرک استفاده کنید.  
 þ اگر انجام کارها فوری نیست، قطعات نو را که از بسته بندی خارج کردهاید بپوشانید و یا در محل امنی نگهداری کنید.  

 þ فقط قطعات تمیز شده را ببندید:  
   قطعات را درست قبل از سوار کردن از بسته بندی خارج کنید.  

   قطعاتی را که خارج از بسته بندی نگهداری شدهاند استفاده نکنید. (مثالً داخل جعبه ابزار یا …)  
 þ وقتی سیستم باز است:  

   در صورت امکان از هوای فشرده استفاده نکنید و خودرو را حرکت ندهید.  
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 ١٩٥

سرویس سیستم تزریق سوخت  
نکات ایمنی 

 
اخطار!  

سیستم سوخت رسانی تحت فشار است! قبل از باز کردن  
شیلنگها یا باز کردن محلهای تست، یک پارچه اطراف  

اتصالها قرار دهید. سپس فشار سیستم را آزاد کنید.  
 

← درپوش دسترسی به پمپ بنزین را باز کنید و سوکت    þ 
        آن را جدا نمایید.  

 þ موتور را روشن کنید.  
 

توجه:  
 

بعد از چند ثانیه به دلیل نرسیدن سوخت، موتور خاموش خواهد شد.  
 

 þ سوئیچ را ببندید.  
 

برای جلوگیری از آسیب دیدگی و یا خراب شدن سیستم جرقه و  
تزریق سوخت، موارد زیر را رعایت کنید:   

 
 þ وقتی موتور روشن است، وایرها را نگیرید و یا آنها را جدا نکنید.  

 þ فقط وقتی سوئیچ بسته است، سیمهای سیستم جرقه و  
  تزریق سوخت (شامل وسایل اندازه گیری) را جدا یا وصل کنید.  

 
اخطار!  

موقع بستن قطعات به خصوص در محفظه موتور، برای کاهش فضای اشغالی، موارد زیر را در نظر داشته باشید:  
 

  تمام لولهها (سوخت، هیدرولیک، فیلتر ذغالی، خنک کاری، کولر، ترمز، تهویه)  
             و سیمهای برق باید در محلهای اصلی خودشان قرار گیرند.  

  از دسترسی آسان به قطعاتی که ممکن است داغ باشند اطمینان یابید.  
 

در تست جادهای که الزم است از وسایل اندازه گیری و تست استفاده شود، موارد زیر را رعایت کنید:  
 

 þ وسایل اندازه گیری و تست را باید روی صندلی عقب قرار دهید تا توسط فرد دیگری کنترل شوند.  
 þ اگر وسایل اندازه گیری و تست روی صندیل جلو (سمت سرنشین) قرار داده شوند، در صورت وقوع تصادف  

   و فعال شدن « اربگ » ممکن است سرنشین جلو آسیب ببیند.  
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 ١٩٦

 þ اگر الزم است که فقط موتور را استارت بزنید ولی روشن نشود:  
 

← سوکت مربوط به سیستم جرقه (کویل) را بیرون بکشید    þ 
      و جدا کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فیوز 14 را از جعبه فیوز خارج کنید.    þ 
 

توجه:  
 

وقتی فیوز 14 را برداشتهاید، برق تغذیه انژکتورها قطع میباشد.  
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 ١٩٧

سرویس سیستم تزریق سوخت  
مشخصات فنی  

 
UDH مشخصه موتور  

چک کردن دور پایین  
 (1)                 rpm              950-850  دور آرام         

 
 MARELLi

 1AVP
تقریباً از 6500 

 9.0
 

بنزین 

واحد کنترل موتور                        (2) 
                      سیستم  

  rpm                    حد دور
 APMS     تایمینگ جرقه

     degr.                          
                      سوخت  

 CO حداکثر %0.5                       درجه
 

1) غیر قابل تنظیم  
 

2) واحد کنترل موتور (کامپیوتر) را تعویض کنید.  
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 ١٩٨

چک کردن اجزاء سیستم 
سیستم ورودی – چک کردن نشتی  

 
  G001 800A1 .برای پیدا کردن محل نشتی از گاز استفاده کنید

 
توجه:  

 
 þ با تحت فشار قراردادن سیستم مانیفولد ورودی، برای مشخص کردن محل نشتی از گاز استفاده میشود. ( بیرون آمدن حبابهای گاز)  

   این گاز قابلیت انفجار مخلوط را کاهش میدهد. بنابراین، دور موتور کاهش یافته و مقدار «پراب المبدا» تغییر میکند.  
   همیشه موارد ایمنی را که روی قوطی گاز نوشته شده است رعایت کنید.  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن، و ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  V.A.G 1551/3 با کابل عیب یابی V.A.S 5051 یا V.A.G 1552 یا سیستم عیب یابی V.A.G 1551 عیب خوان þ 

  G001 800A1 اسپری مخصوص نشت یابی þ 
 

شرایط چک کردن  
 

  80°C دمای آب موتور، حداقل • 
 

مراحل چک کردن  
 

 þ عیب خوان V.A.G 1551 (V.A.G 1552) یا V.A.S 5051 را وصل کنید. موتور را روشن کنید و واحد فرمان موتور را به کار اندازید، از «کد» 01          
استفاده کنید.  

 
چک کردن را فقط بعد از مراحل زیر انجام دهید:  

 
 þ چک کنید که آیا دمای آب موتور روی گج آب، باالتر از C°80 است یا نه.  

 þ دور موتور و رگوالتور المبدا (Lambda) مربوط به محدوده نشان داده را مالحظه کنید.  
 þ به طور سیستماتیک در اجزاء سیستم ورودی از گاز نشتیاب استفاده کنید. 

 
اگر دور موتور افت میکند یا رگوالتور المبدا (Lambda) تغییر میکند:  

 
 þ از سیستم خارج شوید.  
 þ سوئیچ موتور را ببندید.  

 þ چک کنید که آیا محل سیستم ورودی نشتی دارد و حالت غیرعادی رفع شده است یا نه.  
 

اگر دور موتور و رگوالتور المبدا (Lambda) تغییر نکرده است:  
 

 þ از سیستم خارج شوید.  
 þ سوئیچ موتور را ببندید.  
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 ١٩٩

چک کردن اجزاء سیستم  
چک کردن انژکتورها  

چک کردن انژکتورها از نظر نداشتن نشتی و میزان تزریق سوخت  
 

ابزارهای مخصوص، تجهیزات  
کارگاهی، تسترها، وسایل  

اندازه گیری و ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  V.A.G 1348/3      کنترل از دور þ 
   V.A.G 1348/3-2     سیم تبدیل þ 
  V.A.G 1602 تستر کالیبره کردن þ 
  V.A.G 1594A     سری تبدیلها þ 
   V.A.G 1551    یا V.A.S 5051 þ 

 
شرایط تست:  

 • فشار سوخت باید صحیح باشد  
چک کردن  

چک کردن رگوالتور فشار سوخت  
و حفظ فشار  

 
چک کردن میزان آب بندی  

 
مراحل تست  

 þ شیلنگ سروو ترمز را از  
  کلکتور جدا کنید.  

 þ سیم گاز را از پوسته  
  دریچه گاز جدا کنید.  

 þ شیلنگ هوا را از پوسته  
    دریچه گاز و تهویه کارتر جدا کنید.  

 þ سوکت تمام انژکتورها را  
     بیرون بکشید.  

 þ پیچهای نگهدارنده کانال توزیع سوخت را باز کنید و  
   شیلنگ خالء را از رگوالتور فشار سوخت جدا کنید.  

 þ کانال توزیع سوخت را همراه سوپاپ های تزریق  
      (انژکتورها) از کلکتور ورودی جدا کنید و آنها را مهار نمایید.  

 þ از طریق پین 1 سوکت انژکتور و به کمک سیم  اتصال به مثبت (+)  
     باتری، پمپ را فعال کنید. با لمس شیلنگ ورودی میتوان پمپ را  

         چک کرد.  
 þ سپس در حالی که پمپ کار میکند نشتی انژکتورها را چک  
      کنید که نباید بیشتر از 2 قطره در دقیقه از هر انژکتور باشد.  

          اگر نشتی سوخت بیشتر است:  
 þ پمپ بنزین را خاموش کنید.  

 þ انژکتور خراب را تعویض کنید.  
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 ٢٠٠

چک کردن میزان سوخت تزریق شده  
شرایط تست کردن  

 
 þ انژکتوری را که باید چک شود در ظرف مدرج شیشهای مربوط به  
   « میزان تسترسوخت تزریق شده (V.A.G 1602) » قرار دهید.  
← از طریق واسطه  V.A.G 1348/3انژکتور را تحریک کنید.    þ 

 þ پمپ بنزین باید کار کند.  
 þ دستگاه V.A.G 1348/3 را به مدت تقریبی 30 ثانیه  

            به کار اندازید.  
 þ کار چک کردن را روی انژکتورهای دیگر تکرار کنید.  
 þ برای انجام این کار از ظروف مدرج نو استفاده کنید.  

 þ بعد از اینکه تمام انژکتورها را فعال کردید، تمام ظرفهای مدرج را  
  روی یک سطح افقی قرار دهید و میزان سوختهای تزریق شده را  

  با هم مقایسه کنید.  
           میزان مشخص شده: ml 105…85  برای هر انژکتور میباشد. 

 
اگر میزان سوخت اندازه گیری شده یک یا چند انژکتور بیشتر یا کمتر از میزان مشخص شده است. 

 
 þ انژکتور خراب را تعویض کنید.  

 
برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید. موقع سوار کردن به نکات زیر توجه کنید:  

 
 þ اورینگ تمام انژکتورها را نو کنید و قبل از نصب، به آنها روغن تمیز بزنید.  

 þ سوپاپهای تزریق (انژکتورها) را به صورت عمودی در کانال توزیع وارد کنید و با بست های نگهدارنده آنها را ثابت کنید.  
 þ کانال توزیع سوخت را همراه با سوپاپهای تزریق سوخت (انژکتورها) روی مانیفولد ورودی قرار داده و آن را به طور یکنواخت فشار دهید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠١

چک کردن اجزاء سیستم  
چک کردن رگوالتور و نگهدارنده فشار سوخت  

 
این رگوالتور فشار سوخت را برحسب  
فشار مانیفولد ورودی تنظیم میکند.  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی،  

تسترها، وسایل اندازه گیری و  
ادوات کمکی مورد نیاز. 

 
  V.A.G 1318     گج فشار þ 
  V.A.G 1318/981  (تبدیل) آداپتور þ 
  V.A.G 1318/17         آداپتور þ 
  V.A.G 1318/11          آداپتور þ 
  V.A.G 1318/23  آداپتور þ 
  V.A.G 1348      جریان سنج þ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 049 آچار مخصوص کوپلینگ سریع þ 
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠٢

← فیوزها باید در شرایط مناسب باشند.  
 • ولتاژ باتری باید حداقل 11.5V باشد.  

 • تمام وسایل برقی و گرمکن شیشه عقب باید خاموش باشند.  
 • اگر خودرو به کولر مجهز است، باید کولر خاموش باشد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

چک کردن عملکرد و ولتاژ برق  
 

توجه:  
 

در صورت کار طوالنیتر، الزم است که کابل اتصال بدنه  
باتری (-) را جدا کنید. بنابراین ابتدا چک کنید که خودرو 

 کد رادیویی دارد یا نه. در صورت نیاز ابتدا کد دزدگیر را بخواهید.  
 

در حالی که سوئیچ بسته است، مراحل زیر را دنبال کنید:  
 þ درپوش دسترسی به پمپ بنزین را باز کنید و سوکت پمپ را  

    جدا نمایید.  
 þ موتور را استارت بزنید و روشن کنید.  

 
 
 

توجه:  
 

بعد از چند ثانیه به دلیل نرسیدن سوخت، موتور خاموش خواهد شد.  
 

 þ سوئیچ را ببندید و سوکت پمپ را مجددا وصل کنید.  
← با استفاده از تبدیل، فشارسنج را بین کانال توزیع سوخت    þ 

      و شیلنگ ورودی کانال توزیع سوخت ببندید.  
 þ موتور را روشن کنید تا با دور آرام کار کند.  

 þ فشار سوخت را اندازه گیری کنید.  
  2.9 bar ًمقدار مشخص شده: تقریبا   
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠٣

← شیلنگ مکش - 1 - را از رگوالتور فشار سوخت -2– بیرون بکشید.    þ 
   فشار سوخت باید تا حدود bar 3.5 افزایش یابد.  

 
اگر در حد مشخص نیست:  

 
 þ سوئیچ را ببندید.  

 þ میزان تحویل سوخت پمپ بنزین را چک کنید.  
⇐ چک کردن پمپ بنزین  

 þ حاال نشتی و سیستم حفظ فشار را چک کنید.  
 þ افت فشار را از روی گیج کنترل کنید. بعد از 10 دقیقه  

    فشار باقی مانده باید معادل 2.5bar باشد.  
 
 

اگر فشار حفظ شده زیر bar 2.5 است:  
 

 þ موتور را روشن کنید تا با دور آرام کار کند.  
← بعد از باال رفتن فشار، سوئیچ را ببندید. (off) و همزمان شیر    þ 

   قطعکن گیج فشار را نیز بیندید. 
   (دسته شیر عمود بر جهت جریان باشد.) 

 þ افت فشار را روی گیج کنترل کنید.  
 
 
 
 

اگر فشار افت نمیکند: 
 

 þ سوپاپ یکطرفه پمپ بنزین را چک کنید.  
    پمپ بنزین را چک کنید.  

 
اگر مجددا فشار افت میکند:  

 
 (-A- اهرم در حالت) را باز کنید V.A.G 1318 شیر فشارسنج ←  þ 

 þ موتور را روشن کنید تا با دور آرام کار کند.  
 þ بعد از باالرفتن فشار، سوئیچ را ببندید و در همین موقع بست  

   شیلنگ برگشت را باز کنید.  
 

اگر فشار افت نمیکند:  
 þ رگوالتور فشار سوخت را تعویض کنید.  

 
اگر مجدداً فشار افت میکند:  

 þ گیج فشار، اتصال لولهها و شیلنگها، اورینگهای کانال توزیع و انژکتورها را از نظر نشتی چک کنید.  
   اگر نشتی وجود ندارد:  

   رگوالتور فشار سوخت را تعویض کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠٤

چک کردن اجزاء سیستم  
تعویض رگوالتور فشار  

 
پیاده کردن  

 
 þ سوئیچ را ببندید.  

 
← درپوش دسترسی به پمپ بنزین را باز کنید و    þ 

   سوکت پمپ را جدا کنید.  
 þ موتور را روشن کنید.  

 
توجه:  

 
بعد از چند ثانیه به دلیل نرسیدن بنزین موتور خاموش میشود.  

 
 þ سوئیچ را ببندید.  

 þ لوله خرطومی را باز کنید.  
 þ خار نگهدارنده رگوالتور فشار را درآورید.  

 þ رگوالتور فشار را پیاده کنید.  
 

اخطار!  
سوخت در سیستم، تحت فشار است، بنابراین موقعی که  

رگوالتور فشار را پیاده میکنید مراقب باشید.  
 

سوار کردن  
 

 þ برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
 

توجه:  
 

برای راحتی سوار کردن به اورینگ رگوالتور فشار، وازلین بزنید.  
 

 þ سوکت پمپ بنزین را وصل کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠٥

واحد کنترل موتور (کامپیوتر) 
پیاده و سوار کردن واحد کنترل موتور  

 
توجه:  

 
قبل از پیاده کردن واحد کنترل موتور، الزم است مشخصات واحد کنترل را چک کنید.  

 
پیاده کردن  

 
 þ سوئیچ را ببندید. 

 þ سوکت واحد کنترل را جدا کنید.  
← پیچهای نگهدارنده واحد کنترل را باز کنید.    þ 

 þ واحد کنترل را پیاده کنید.  
 

سوار کردن  
 

 þ برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید.  
 þ واحد کنترل نو را با موتور مرحلهای هماهنگ کنید.  

 þ واحد کنترل نو را با ایموبالیزر الکترونیکی هماهنگ کنید.  
 

← سیستم برقی خود عیب یاب، گروه تعمیر 01، هماهنگ کردن ایموبالیزر.  
 

 þ برای پایان دادن به کار، حافظه واحد کنترل جدید را چک کرده و در صورت نیاز، آن را پاک کنید.  
 

⇐ عیبهای ذخیره شده – چک کردن و پاک کردن  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠٦

واحد کنترل موتور  
اجزاء تبدیل  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری  

و ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  . V.A.G 1551/2 تستر خودرو 5051، سیستم تست و اطالعات یا þ 
  VAS 5051/3 یا VAS 5051/1 کابل تستر þ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل کار  
 

  V.A.S 5051 دستگاه تستر عیب یابی و اطالعات به شماره þ 
            را به ترتیب زیر به خودرو وصل کنید:  

  V.A.S 5051/3 یا V.A.S 5051/1 سوکت کابل عیب یابی ←  þ 
             را به سوکت عیب یابی خودرو وصل کنید.  

 
  (Guided Falt Finding) V.A.S 5051 روی دستگاه تستر

را انتخاب کنید.  
 

بعد از بررسی کامل واحد کنترل:  
 

 þ دکمه (GoTo) را فشار دهید.  
 þ (Function / Component  selection) را انتخاب کنید.  

 þ (Drive train ) را انتخاب کنید.  
 þ (engine code) را انتخاب کنید.  

 þ (system capable of self – diagnosis -01-) را انتخاب کنید.  
 þ (Engine management system) را انتخاب کنید.  

 þ (Function) را انتخاب کنید.  
 þ (Function or component) را انتخاب کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠٧

واحد کنترل موتور (کامپیوتر)  
واحد کنترل موتور موردنظر و پاک کردن عیوب از حافظه  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، تسترها، وسایل اندازه گیری  

و ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

 þ تستر خودرو VAS 5051 سیستم تست و  اطالعات  
  V.A.G 1551/2             یا 

  VAS 5051/3 یا VAS 5051/1   کابل عیب یابی þ 
 

مراحل کار  
 

  VAS 5051 تستر خودرو، تستر سیستم تست و اطالعات þ 
   را به ترتیب زیر وصل کنید.  

  VAS 5051/3 یا VAS 5051/1 سوکت کابل عیب یابی ←  þ 
  را به سوکت عیب یابی خودرو وصل کنید.  

 þ موتور را روشن کنید تا با دور آرام کار کند.  
 

فقط وقتی موتور روشن نمیشود:  
 

  (ON) سوئیچ را باز کنید þ 
 

حالت اجرایی را انتخاب کنید.  
 

 þ دکمه "Vehicle self – diagnosis“ روی نمایشگر را بزنید.  
 þ سیستم خودرو را انتخاب کنید.  

 þ دکمه "engine electronics -01 “ روی نمایشگر را بزنید.  
 þ کد و مشخصات واحد کنترل روی نمایشگرمشخص شده است  

 þ عیب یابی را انتخاب کنید.  
 þ دکمه "interrogate fault tmemory -02“ روی نمایشگر را بزنید.  

 þ اگر هیچ عیبی در واحد کنترل موتور (کامپیوتر) ذخیره نشده باشد  
 þ نمایشگر "failure identified 0“ را نشان میدهد.  

 þ اگر عیبها در واحد کنترل موتور ذخیره شدهاند، این عیبها پشت سرهم روی نمایشگر نشان داده میشوند.  
 þ کلید "erase fault memory -05“ روی نمایشگر را بزنید.  

 end put" þ -06“ را بزنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠٨

واحد کنترل موتور  
منبع تغذیه واحد فرمان (کامپیوتر) – چک کنید.  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  V.A.G 1551/2 سیستم تست و اطالعات یا ،VAS 5051 تستر خودرو þ 

  VAS 5051/3 یا VAS 5051/1 کابل عیب یابی þ 
  V.A.G 1594 سری وسایل اندازه گیری کمکی þ 

 
شرایط چک کردن  

 
  11.5V حداقل ولتاژ باتری • 

 • آیا دینام کار میکند؟  
 

مراحل چک کردن  
 

ــان   þ عیب خوان V.A.G 1551 (VAG 1552) یا V.A.S 5051 را وصل کنید. موتور را روشن کنید و با استفاده از code 01 واحد کنترل و فرم
موتور   را انتخاب کنید.  

 þ مقدار اندازه گیری شده را قرائت کنید.  
 þ بلوک 2 را چک کنید.  

 þ روی فیلد مشخص شده 3، عالئم را چک کنید.  
   مشخصات:  

   نزدیک همان ولتاژ باتری، ثابت  
 þ خروج  

 
اگر مقدار نمایش داده شده به ولتاژ باتری نمیرسد:  

 
 þ سوئیچ را ببندید.  

 þ باتری و دینام را چک کنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٠٩

واحد کنترل موتور (کامپیوتر) 
روش کار بعد از قطع برق  

 
ــام نشـود، ممکـن اسـت بسـته بـه عملکـرد خـودرو  اگر برق قطع شده است، مجدداً واحد کنترل را با موتور مرحلهای (پلهای) هماهنگ کنید. اگر این انج

مشکالت جدی در رفتار دینامیکی آن به وجود آید.  
 

مراحل کار  
 

بعد از قطع برق مراحل زیر را انجام دهید:  
 

واحد کنترل را با موتور مرحلهای هماهنگ کنید 
 

 þ حداقل برای مدت20 ثانیه سوئیچ را باز نگهدارید.  
 þ سوئیچ را ببندید و تقریباً 20 ثانیه صبر کنید.  

 þ این کار را سه بار تکرار کنید.  
 þ تست دور آرام را انجام دهید.  

 
واحد کنترل نو را با ایموبالیزر هماهنگ کنید:  

 
 þ واحد کنترل نو را با ایموبالیزر هماهنگ کنید:  

 
← سیستم برقی خود عیب یاب، گروه تعمیر 01، ایموبالیزر – هماهنگ کردن  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢١٠

واحد کنترل موتور  
کمک گرفتن و پاک کردن عیبهای ذخیره شده در واحد کنترل 

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری  

و ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

 þ سیستم عیب یابی VAS 5051، اندازه گیری و اطالعات خودرو  
   یا V.A.G 1551 (1552)، عیب خوان  

  VAS 5051 /1 یا VAS 5051/3 کابل عیب یابی þ 
  V.A.G 1551/3 یا کابل عیب یابی    

 
مراحل کار  

 
 
 

 þ سوکت کابل عیب یابی VAS 5051/1 یا VAS 5051/3 را به  
      سوکت عیب یابی خودرو وصل کنید.  

 þ موتور را روشن کنید و اجازه دهید با دور آرام کار کند.  
 

اگر موتور روشن نمیشود:  
 

  (ON) .سوئیچ را باز کنید þ 
 

نوع عملکرد را انتخاب کنید.  
 

 þ دکمه "vehicle self – diagnostic“ روی نمایشگر را بزنید.  
 

سیستم خودرو را انتخاب کنید.  
 

 þ روی نمایشگر، "Engine electronic system 01“ را بزنید.  
 

نمایشگر، مشخصات واحد فرمان و کد واحد کنترل موتور را نشان میدهد.  
 

عیب یابی را انتخاب کنید.  
 

 þ روی نمایشگر "interrogate fault memory" 02 را بزنید.  
 þ اگر در واحد کنترل موتور عیبی ذخیره نشده باشد، نمایشگر ”faults found  0“ را نشان میدهد.  

 þ اگر در واحد کنترل موتور عیب ذخیره شده باشد، این عیبها به ترتیب در نمایشگر نشان داده میشوند.  
← را بزنید.    þ کلید 

 þ روی نمایشگر، "interrogate fault memory" 05 را بزنید.  
 þ دکمه  "end test" 06 را بزنید.  
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢١١

اجزاء سیستم اگزوز – پیاده و سوار کردن  
اجزاء سیستم اگزوز – پیاده و سوار کردن  

 
مشخصات  

 
 þ بعد از سوار کردن سیستم اگزوز، مطمئن شوید که حالت خفگی وجود ندارد و فاصله کافی از بدنه دارد. در صورت نیاز، دو عدد بسـت ( یـا چنـد 
بست) باید باز شود و سپس منبع اگزوز و لوله اگزوز جدا شوند، بنابراین در کل طول آن به اندازه کافی از بدنه فاصله میگیرد و پایــهها وزن آن را بـه 

طور یکنواخت تحمل میکنند.  
 þ مهرههای قفلی را تعویض کنید.  

 
← گروه تعمیر 01، عیبهای ذخیره شده، عیبهای ذخیره شده مربوط به واحد کنترل موتور- استفاده و پاک کردن  
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 ٢١٢

اجزاء سیستم اگزوز – پیاده و سوار کردن  
اجزاء سیستم اگزوز – پیاده و سوار کردن  

 
1. رینگ نگهدارنده  
2. منبع اگزوز عقب  

3. حفاظ حرارتی  
4. کاتالیست (فیلتر اگزوز)  

  5 N.m .5
  21 N.m .6

7. حفاظ حرارتی لوله اگزوز جلو  
 þ باز و بست کردن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  واشر  
9. مانیفولد دود  

 þ باز و بست کردن  
10. لوله اگزوز جلو  

 þ باز و بست کردن  
13. لوله اگزوز جلو  

15. منبع اگزوز جلو  

  16 N.m .16
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موتور چهار سیلندر  
  

 ٢١٣

اجزاء سیستم اگزوز – پیاده و سوار کردن  
پیاده و سوار کردن – مانیفولد دود  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری  

و ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  V.A.G 1331 (5…50 Nm) آچار درجهدار þ 
 

پیاده کردن  
 

 þ صافی هوا را پیاده کنید.  
← محفظه هوای داغ را پیاده کنید.    þ 

 
 
 
 
 

←مهرههای اتصال لوله اگزوز جلو به مانیفولد دود را باز کنید    þ 
   و واشر نسوز را بردارید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

› مهرههای مانیفولد را باز کنید و مانیفولد دود را پیاده کنید.    þ 
 

سوار کردن  
 

  25 Nm موقع سوار کردن، مهرههای مانیفولد دود را به میزان þ 
       سفت کنید.  

 þ مهرههای لوله اگزوز جلو را به میزان Nm 21 سفت کنید.  
 þ مهرههای محفظه هوای داغ را به میزان 10Nm سفت کنید.  
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اجزاء سیستم اگزوز – پیاده و سوار کردن  
تعویض – منبع اگزوز عقب  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری  

و ادوات کمکی مورد نیاز.  
 

  VW 811 قالب þ 
 

پیاده کردن  
 

← اتصال خروجی کاتالیست (فیلتر دود) را باز کنید.    þ 
 
 
 
 
 
 
 

←بستهای نگهدارنده اگزوز را باز کرده و آن را پیاده کنید.    þ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← منبع اگزوز عقب و پایههای آن را جدا کنید    þ 
     و آن را پیاده نمایید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


موتور چهار سیلندر  
  

 ٢١٥

← قطعه نو را روی کهنه قرار دهید و محلی را که باید بریده شود عالمت بزنید.    þ 
 

توجه:  
 

مثال: تعویض منبع اگزوز عقب  
 

 þ لوله اگزوز را ببرید.  
 
 
 
 
 
 
 

 þ به اتصالها چسب بزنید و بوش و بستهای مربوطه را روی لوله  
   اگزوز ببندید ولی بستها را کامالً سفت نکنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار کردن  
 

 þ لوله اگزوز را روی خودرو سوار کنید، بستها هم چنان شل باشند.  
← بوش را طوری سوار کنید که با لولهها هم مرکز باشد.    þ 
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 ٢١٦

← بستها را در محل خود قرار دهید.    þ 
 þ لوله اگزوز را طوری تنظیم کنید که بستها کشیده نشوند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستها را سفت کنید، به طوری که پیچها به طرف    þ 
     پایین نچرخند.  
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اجزاء سیستم اگزوز – پیاده و سوار کردن  
پیاده و سوار کردن لوله اگزوز جلو  

 
پیاده کردن  

 
← مهرههای اتصال لوله اگزوز جلو به مانیفولد دود را باز کنید.    þ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سوکت پراب المبدا (Lambda) را جدا کنید.    þ 
 þ بست نگهدارنده سیم کشی پراب المبدا را باز کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پیچهایی که لوله اگزوز جلو را به دسته گیربکس    þ 
   بسته است باز کنید.  

← پیچ (یا مهره) اتصال لوله اگزوز جلو به کاتالیست را باز کنید    þ 
    و لوله را پیاده نمایید. 

 
سوار کردن  

 
 þ برعکس مراحل پیاده کردن، سوار کنید و میزان گشتاورهای  

  توصیه شده زیر را رعایت کنید:  
 

توجه:  
 

  21 N.m پیچ بین مانیفولد دود و لوله اگزوز þ 
  21 N.m  پیچ اتصال لوله اگزوز به دسته گیربکس þ 

  21 N.m پیچ لوله اگزوز به کاتالیست þ 
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 ٢١٨

سیستم جرقه  
اطالعات عمومی – سیستم جرقه  

 
 þ توضیحات این قسمت مربوط به اجزاء سیستم جرقه میباشد. اجزاء دیگر سیستم تزریق سوخت و سیستم جرقه ⇐ سیستم تزریق سوخت 
 þ قبل از قطع کردن یا وصل کردن باتری الزم است سوئیچ بسته (off) باشد. واال ممکن است واحد کنترل و فرمان (کامپیوتر) آسیب ببیند.  

 þ واحد کنترل و فرمان موتور (کامپیوتر) یک سیستم خود عیب یاب دارد. 
 þ برای درست کار کردن ادوات برقی حداقل 11.5V برق الزم است.  

 þ قبل از انجام تعمیرات و تعیین محل عیب، الزم است از عیبهای ذخیره شده کمک بگیرید.  
 þ اگر بعد از تعیین محل عیب، تعمیرات و چک کردن اجزاء موتور برای لحظهای کار کند و خاموش شود، ممکن است ایموبالیزر واحد فرمان موتور 

را قفل کند.  
 þ در چنین حالتی، از عیبهای ذخیره شده کمک بگیرید و در صورت لزوم، واحد کنترل و فرمان را هماهنگ کنید:  

 
⇐ موارد ایمنی  

 
⇐ اطالعات مربوط به چک کردن شمعها  
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 ٢١٩

سیستم جرقه  
اجزاء سیستم جرقه – پیاده و سوار کردن  

 
1. سوکتها  

  0.8…1.2 kΩ þ 
2. وایرها  

 þ با اتصاالت در دلکو و شمعها  
  4.0…7.0 kΩ مقاومت þ 

3. سوکتها  
  (N 152) 4. کویل

 þ محل: در محفظه موتور و به صفحه  
           حفاظ پاشش آب بسته شده است  

  Nm .5
  (G61) (پالس) 6. سنسور ضربه

 þ پینهای طالیی روی سنسور  
       و سوکت  

  20 N.m .7
 þ میزان سفت کردن روی سنسور  

      ضربه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. اتصال روی شمع  
  1.0…5 kΩ þ 

  25 Nm ،9. شمع
 þ نوع شمع و فیلر آن 

  Nm .10

11. پایه دلکو  

12. اورینگ  

 þ وقتی خراب شده است تعویض کنید.  
  (G40) (Hall) 13. دلکو با سنسور

 þ وقتی میخواهید دلکو را پیاده کنید،  
  باید سیلندر1 در نقطه مرگ باال قرار داشته باشد ⇐ شکل 1  

 þ پیاده و سوار کردن  
 þ چک کردن و تنظیم تایمینگ جرقه  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


موتور چهار سیلندر  
  

 ٢٢٠

14. گردگیر  

  (G40) (Hall) 15. با سنسور

 þ سوکت سه تایی  
 þ روی بدنه دلکو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. چکش برق دلکو  

  R1 :مشخصات þ 
  0.6…1.4 kΩ þ 

17. در دلکو  

 þ سائیدگی ترمینالهای دلکو  
 þ قبل از نصب کردن تمیز کنید.  

 þ سائیدگی و نرم نبودن جابجایی آن را چک کنید.  
 þ مطمئن شوید که ترک یا مسیرهای تخلیه کربنی وجود ندارد.  

18. درپوش محافظ  

 
← شکل 1 وضعیت نقطه مرگ باالی سیلندر 1 را چک کنید.  

 
 þ وضعیت چکش برق را نسبت به بدنه دلکو چک کنید. وقتی چکش  

    برق در این حالت است. سیلندر 1 در نقطه مرگ باال خواهد بود.  
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سیستم جرقه  
باز و بست – دلکو  

 
1. صفحه چنگالی  

  3 N.m .2
3. فرستنده پالس مغناطیسی  

 þ سوکت سه کنتاکت  
4. بدنه دلکو  

5. دنده میل دلکو  
6. پین  

7. اورینگ  
 þ وقتی آسیب دیده است  

      تعویض کنید.  
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 ٢٢٢

سیستم جرقه  
دلکو – چک کردن و تنظیم تایمینگ جرقه  

 
توجه:  

 
واحد فرمان (کامپیوتر) سیستم جرقه (1AVP/B) برای محاسبه  

دور موتور و مشخص کردن موقعیت سیلندر یک (نقطه مرگ  
باالی پیستون 1) نیاز به سیگنال فرستنده پالس مغناطیسی دارد.  

 
← اتصال (TV23) -3– را از روی سوکت دو کنتاکت    þ 

    جدا کنید.  
 
 
 
 
 
 

  V.A.G 1767 TDC و سنسور V.A.G 1367/10 چراغ دلکو←  þ 
   را وصل کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← در دور آرام موتور، چک کنید که آیا میزان آوانس   þ 
     APMS°9 برای موتورهای بنزینی و AMPS°6 برای موتورهای  

     الکلی میباشد یا نه.  
  اگر تایمینگ جرقه صحیح است، مجددا اتصال (TV23) را به  

   سوکت دو کنتاکت وصل کنید.  
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 ٢٢٣

اگر تایمینگ جرقه صحیح نیست:  
 

 þ با جدا بودن اتصال (TV23) روی سوکت دو کنتاکت  
   و باز بودن پیچ اتصال دلکو:  

← دلکو را بگردانید تا آوانس استاتیکی APMS°9 برای    þ 
   موتورهای بنزینی و AMPS°6 برای موتورهای الکلی به دست آید.  

 þ پیچهای دلکو را ببندید و اتصال (TV23) را مجدداً به سوکت  
   دو کنتاکت وصل کنید.  
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 ٢٢٤

سیستم جرقه  
اتصال (TV23) – چک کردن  

 
ابزارهای مخصوص، تجهیزات کارگاهی، وسایل اندازه گیری و چک کردن، و ادوات کمکی مورد نیاز.  

 
  V.A.G 1526 یا VAG 1715 مولتی متر (اهم متر) دستی þ 

  V.A.G 1594A سری وسایل کمکی اندازه گیری þ 
 þ نقشه مدارهای برقی  

  V.A.G 1598/18 جعبه کنترل þ 
 

شرایط چک کردن  
 

← باید فیوزها در شرایط مناسبی باشند.    þ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل چک کردن  
 

← اتصال (TV23) -3– را از سوکت دو کنتاکت جدا کنید    þ 
   و برقراری اتصال بین پینهای آن را چک نمایید.  

  0Ω :مقاومت   
 

اگر درست است:  
 þ ولتاژ سوکت سیم کشی را اندازه گیری کنید.  
  10V :(ON) ولتاژ مجاز: در حالت سوئیچ باز    
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 ٢٢٥

اگر درست نیست:  
 

← سوکت واحد کنترل (V.A.G 1598/18) را وصل کنید.    þ 
 þ مقاومت (برقراری اتصال) بین سوکتهای کابل و جعبه کنترل  

    را اندازه گیری کنید، از نقشه برقی استفاده نمایید: 
  0Ω :مقاومت   

 
اگر درست نیست:  

 
 þ سیم کشی را تعویض کنید.  
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 ٢٢٦

سیستم جرقه  
نکات ایمنی اولیه  

 
برای جلوگیری از جراحات شخصی و یا خراب شدن سیستم تزریق و سیستم جرقه، به موارد زیر توجه کنید:  

 
 þ در حال روشن بودن موتور، به وایرها دست نزنید و آنها را جدا نکنید.  

ــوئیچ (off) جـدا کنیـد یـا وصـل   þ وایرهای سیستم جرقه و سیمهای سیستم تزریق، شامل سیمهای ادوات اندازه گیری را در حال بسته بودن س
نمایید.  

 
اگر ضمن تست جادهای الزم است از ادوات اندازه گیری استفاده کنید، موارد زیر را رعایت نمایید:  

 
 þ باید ادوات تست و اندازه گیری را روی صندلی عقب قرار دهید  

   تا شخص دومی با آنها کار کند.  
 þ اگر ادوات تست و اندازه گیری را روی صندلی جلو قرار داده باشید،  

   سرنشینی که جلو نشسته است ممکن است در اثر تصادف و  
   فعال شدن اربگ آسیب ببیند.  

 
← سوکت را از کویل جدا کنید و فیوز 14 را از جعبه فیوز درآورید.    þ 

 
توجه:  

 
فیوز 14 مربوط به پمپ بنزین است.  
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سیستم جرقه  
چک کردن اطالعات مربوط شمعها  

 
UDH عالمت مشخصه موتور  

2-4-3-1 ترتیب احتراق 

 BOSCH WR7LTC
 NGKBUR 5 ETB-10

 
 Max. 1.0 … 1.1 mm

 

شمعها 1)  
                           مارک و شماره مدل  

                           فیلر شمع  
                           

                          میزان سفت کردن شمع  
 30 Nm

 
 

1) تاریخ فعلی و دوره تعویض شمعها  
⇐ بررسی دود اگزوز  
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راهنماي تعميرات  

 GOL خودروي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  گيربكس 

 
 
 

 
                                   

 

شركت مديران پارس 
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گيربكس 
 Manual Gearbox

 
فهرست 

 ١......................................................................................................................... مشخصات فني
 ١ حروف كد ، گروه خودرو ، نسبت دندههاي گيربكس ، ظرفيت روغن............................................................
 ٢ ......................................................................................................................... مشخصات گيربكس
 ٣ ................................................................................................ AP تعمير سيستم كنترل : موتور
 ٣ ..................................................................................................................... پدال كالچ – نماي كلي
 ٤ پياده و سوار كردن – پدال كالچ.........................................................................................................
 ٧ .................................................................................................................... تعويض بوش پدال كالچ
 ٩ ................................................................................................................... تنظيم ارتفاع پدال كالچ
 ١٠ تعويض سيم كالچ...........................................................................................................................
 ١٢ پياده و سوار كردن اهرم راهانداز دو شاخه كالچ....................................................................................
 ١٣................................................................................................................ سيستم كالچ – نماي كلي
پياده و سوار كردن دو شاخه كالچ......................................................................................................١٥ 
پياده و سوار كردن بلبرينگ كالچ......................................................................................................١٨ 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١

 
مشخصات فني 

حروف كد ، گروه خودرو ، نسبت دندههاي گيربكس ، ظرفيت روغن 
 

٥ دنده ،0.13 گيربكس معمولي 
PZC حروف كد 

07.99 سال ساخت    (از سال)  

 GOL
 

گروه خودرو                             مدل خودرو 

1.8L-73KW                                                موتور 
 

 37:09=4.111
 

 38:11=3.455
 

 35:18=1.944
 

 36:28=1.286
 

 31:32=0.969
 

 28:37=0.757
 
 -
 

 38:12=3.167
 

نسبت دنده                              ديفرانسيل 

        Z2 : Z1                          دنده 1 

                                               دنده2  

                                               دنده3  

                                               دنده4  

                                               دنده5  

                                               دنده 6 

                                               دنده عقب 

الكترونيكي                                               سرعتسنج 
 

 1.8L
به كتاب مواد شيميايي رجوع شود 

مكانيكي(سيمي) 

ظرفيت روغن 
مشخصات روغن 

نوع كالچ 
قطر صفحه كالچ 

 210mm
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٢

 
 AP مشخصات فني : موتور

مشخصات گيربكس 
 

گيربكس ٥ دنده 013 معمولي به موتور ٤ سيلندر بسته شده است. 
 

مدل خودرو ⇐ صفحه 1 – 00 
 

 محل مشخصات شناسايي گيربكس معمولي 
 

حروف كد و تاريخ ساخت ( فلش) 
 

حروف كد و تاريخ ساخت گيربكس 
 

 PXC            03                11           99             0348   : مثال
 

         شماره              سال               ماه          روز           پيشوند 
        سريال            (1999)                                       گيربكس 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣

 
 AP تعمير سيستم كنترل : موتور

پدال كالچ – نماي كلي 
 

1.سيستم كالچ 
  تعويض كنيد 

  دوانتهاي سيم را گيريس بزنيد . 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد . 
 

2. خار 
3. فنر 

4. بوش 
5. محور پدال  

6. پايه پدال  
  پياده و سوار كردن 

7. الستيك روي پدال  
8. پدال كالچ  

9. خار پدال 
10. اهرم راهانداز دو شاخه كالچ 

  پياده و سوار كردن  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤

 
 AP تعميرات سيستم كنترل : موتور

پياده و سوار كردن – پدال كالچ 
 

ابزار 
 VW  811        قالب نگهدارنده الستيك سيستم اگزوز  

 
پياده كردن  

 
  كابل اتصال بدنه (-) باتري را جدا كنيد  

 
 
 
 
 
 
 
 

←مهره خروسكي سيم كالچ واقع در روي اهرم     
       راهانداز دو شاخه كالچ را باز كنيد 

  سيم كالچ را از اهرم راهانداز دو شاخه كالچ جدا كنيد. 
  درپوش دسترسي به جعبه تقسيم برق را باز كنيد. 

  جعبه تقسيم برق را باز كنيد و آن را به سمت پايين  
      حركت دهيد  

 
 
 
 
 
 

←خار ضامن نگهدارنده سيم كالچ روي پدال را درآوريد     
      و سيم را از پدال كالچ جدا كنيد. 

  خار ضامن پدال كالچ روي پدال را توسط يك پيچ گوشتي  
      درآوريد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥

 
 

   فنر كششي را از پدال كالچ درآوريد. 
  پدال كالچ را پياده كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

   پدال كالچ را سوار كنيد  
 

توجه: 
 

بوش پدال كالچ را روغنكاري كنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد 
 

   فنر كششي پدال كالچ را سوار كنيد. 
   خار پدال كالچ روي پايه پدال را توسط يك پيچ گوشتي 

    سوار كنيد. 
   پين سرسيم كالچ و پدال كالچ را گريس بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 

 
سيم كالچ را سوار كنيد.    

   جعبه تقسيم برق را سوار كنيد. 
   درپوش دسترسي به جعبه تقسيم برق را ببنديد.  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦

 
←سيم كالچ را روي اهرم راهانداز دو شاخه كالچ سوار كنيد.    

  ارتفاع پدال كالچ را تنظيم كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧

 
 AP تعميرات سيستم كنترل : موتور

تعويض بوش پدال كالچ 
 

ابزار 
 

 VW402          صفحه  
 VW411    ابزار پرس  

 VW421    لوله پرس  
   VW436A               پين راهنما  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعويض 
  پدال كالچ را پياده كنيد 

←بوش پالستيكي پدال كالچ را درآوريد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨

 
←بوش الستيكي پدال را درآوريد.    

  با دست بوش الستيكي را جا بزنيد، بيرون آن روغني نشود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سطح خارجي بوش را پودر صنعتي و يا صابون طبيعي بزنيد     
      و آن را سوار كنيد. 

  پدال كالچ را سوار كنيد. 
  ارتفاع پدال كالچ را تنظيم كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩

 AP تعميرات سيستم كنترل : موتور
تنظيم ارتفاع پدال كالچ 

←مهره خروسكي تنظيم ارتفاع پدال كالچ را كامال شل     
       يا سفت كنيد. 

  وقتي پدال در محدوده مشخص شده قرار دارد بايد ارتفاع  
       تنظيم شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←پدال ترمز را به عنوان مبنا در نظر بگيريد،    
      پدال كالچ بايد تا 10mm پايينتر باشد و با پدال ترمز  

      هم سطح شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←وضعيت مهره خروسكي بعد از تنظيم ( قفلشدن)    
 

اخطار ! 
  وقتي صفحه كالچ را نو كردهايد ، ارتفاع پدال كالچ  

        هرگز نبايد باالتر از پدال ترمز باشد . 
  اگر باالتر باشد ، كالچ درست كار نميكند و باعث 

               آسيب ديدگي صفحه و ديسك كالچ ميشود . 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠

 
 AP تعميرات سيستم كنترل : موتور

تعويض سيم كالچ 
 

تعويض 
 

←مهره خروسكي و پايه سيم كالچ روي اهرم     
         راهانداز دو شاخه كالچ را باز كنيد. 

  سيم كالچ را از اهرم دو شاخه كالچ دراوريد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   سيم پايه سمت چپ موتور را باز كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   خار ضامن كه سيم كالچ را روي پدال نگه ميدارد را 
           درآوريد و سيم را از پدال جدا كنيد. 

  با بيرون كشيدن سيم ار جلوي خودرو، سيم را درآوريد. 
  سيم را از جلوي خودرو پياده كنيد. 

  محل اتصال سيم كالچ به پدال كالچ را گريس بزيند. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١

 
←سيم جديد كالچ را سوار كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كابل جديد پايه چپ موتور را سوار كنيد.    
  مهره خروسكي و پايه را روي سيمنو سوار كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سيم نو كالچ را روي اهرم راهانداز دوشاخه كالچ سوار كنيد.    
  ارتفاع پدال كالچ را تنظيم كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢

 
 AP تعمير سيستم كنترل : موتور

پياده و سوار كردن اهرم راهانداز دو شاخه كالچ 
 

پيادهكردن 
 

←مهره خروسكي و پايه سيم كالچ واقع در روي اهرم     
       راهانداز دو شاخه كالچ را پياده كنيد. 

  سيم كالچ را از اهرم راهانداز دو شاخه كالچ جدا كنيد. 
  اهرم راهانداز دو شاخه كالچ را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
  اهرم راهانداز دو شاخه كالچ را سوار كنيد. 

←اهرم راهانداز را تنظيم كنيد.    
  مهره نگهدارنده اهرم را به ميزان 25Nmسفت كنيد. 

  محل اتصال سيم كالچ به اهرم را گريس بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد . 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣

 
 AP تعمير سيستم كنترل : موتور

سيستم كالچ – نماي كلي 
 

1. پوسته گيربكس(گلدوني) 
2. پيچ نگهدارنده دو شاخه كالچ 

 15 N.m  
 M8 3. مهره

 25 N.m  
4.  اهرم راهانداز دو شاخه كالچ 

  پياده و سوار كردن  
5.  خار ضامن  

  هميشه تعويض كنيد. 
6.  بوش واسطه 

7.  بوش سمت چپ دو شاخه كالچ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. بوش چپ دو شاخه كالچ  
9. دو شاخه كالچ 

  پياده و سواركردن 
  تعويض 

  هميشه بايد سطح تماس بوش با بلبرينگ كالچ 
         را تميز و گريسكاري كنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد 

 
10. راهنماي بلبرينگ كالچ 

  پياده و سواركردن 
11. بلبرينگ كالچ 

  پياده و سواركردن 
  تعويض  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. پيچ 

 25 Nm  
13. ديسك كالچ 

  چك كنيد  
14. صفحه كالچ 

  چك كنيد  
15. پيچ 

 15 N.m  
16. بوش سمت راست دو شاخه كالچ 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٥

 
 AP تعميرات سيستم كنترل : موتور

پياده و سوار كردن دو شاخه كالچ 
 

ابزار  
 

 18.5 -23.5mm پوليكش  
  VW020M                                    
  VW207                 درآرو جازن  

   VW431                 قطعهفشاري  
    VW771/1                   پيندرآر  

         VW771/1   اجزاء  
  VW771/15                                  

  خطكش براي سوار كردن    
  CP064A                                 

اهرم دو شاخه كالچ 
            آچار درجهدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پيادهكردن  
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
  اهرم راهانداز دو شاخه كالچ را پياده كنيد. 

  بلبرينگ كالچ را پياده كنيد. 
←توسط خاربازكن خاررينگي را درآوريد.    

  بوش فاصله را درآوريد.  
  راهنماي بلبرينگ كالچ را درآوريد. 

  پيچ نگهدارنده دو شاخه كالچ را باز كنيد. 
  بوش و بوش سمت چپ دو شاخه كالچ را درآوريد. 
  با كشيدن دو شاخه كالچ به سمت چپ و راست،  

       آن را پياده كنيد.  
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٦

 
  بوش سمت راست دو شاخه كالچ را پياده كنيد . 

 
اخطار ! 

اجزاء كالچ را تميز كنيد، تمام قطعات ( به جز بلبرينگ كالچ) را بشوييد  
وضعيت دو شاخه كالچ ، پيچ نگهدارنده و بوشها را به دقت چك كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

سواركردن 
 

←بوش سمت راست دو شاخه كالچ را سوار كنيد .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←مقدار مناسبي گريس به محلهاي مشخص شده (بافلش) بزنيد.    
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
 

1- بوش چپ 

2- بوش راست  

3- دو شاخه 

4- پيچ نگهدارنده 

  دو شاخه كالچ را سوار كنيد. 
  پيچ نگهدارنده دو شاخه كالچ را سوار كنيد. 

  پوسته (بوش) را همراه با بوش چپ دو شاخه كالچ سوار كنيد. 
  بوش واسطه را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٧

 
خاررينگي را سوار كنيد، به طوري كه فاصله روي خاررينگي         

 (A فاصله) و سطح تماس بوش واسطه الستيكي و بوش پالستيكي                 
                  به ميزان 18.3mm – 18 باشد. 

 
توجه : 

 
فاصله A در حالتي كه خاررينگي به جلو يا عقب كشيده شده 

 تعيين ميشود. 
 

  اهرم راهانداز دو شاخه كالچ را سوار كنيد. 
  هزارخاري شفت ورودي را كميگريس بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 

 
  گيربكس را سوار كنيد. 

  ارتفاع پدال كالچ را تنظيم كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٨

 
 AP تعمير سيستم كنترل : موتور

پياده و سوار كردن بلبرينگ كالچ 
 

پيادهكردن  
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
←بلبرينگ كالچ را پياده كنيد.    

 
سواركردن  

 
  برعكس مراحل پيادهكردن، سوار كنيد. 

 
توجه : 

 
محل تماس دو شاخه كالچ و بلبرينگ را گريس بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 

 
اخطار ! 

بلبرينگي كه دوباره ميخواهد استفاده شود را شستشو  نكنيد  
و فقط آن را با پارچه تميز كنيد . 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٩

 
 AP تعمير سيستم كنترل : موتور

پياده و سواركردن راهنماي بلبرينگ كالچ 
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار 
 

پيادهكردن 
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
  بلبرينگ كالچ را پياده كنيد. 

  راهنماي بلبرينگ كالچ را پياده كنيد. 
 

سوار كردن  
 

  برعكس مراحل پيادهكردن، سوار كنيد. 
←سوراخ تخليه روغن بايد به سمت پايين بچرخد.    

 
توجه : 

 
راهنماي بلبرينگ كالچ را روغنكاري (يا گريسكاري) نكنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٢٠

 
 AP تعمير سيستم كنترل : موتور

پياده و سواركردن كالچ 
 

ابزار  
 

  VW022M/2           سري آچار  
  VW050(10–201)      قفل كن  
  VW157/1    6mm         بكس  

    VW219                 پينراهنما  
   VW407                  ابزار پرس  
    VW910             رينگ كمكي  

  آچار درجهدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پيادهكردن 
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
←فالويل را قفل كنيد و يك عالمت روي ديسك كالچ و فالويل بزنيد.    

  با باز كردن پيچها بهطور يكنواخت و تدريجي، صفحه كالچ و ديسك  
      كالچ را پياده كنيد. 

 
اخطار ! 

       چك كنيد كه در قسمت كالچ، روغن نباشد. 
       اگر اينطور است، آن قسمت را تميز كنيد و كاسه نمد ميللنگ  

         يا شفت محرك را نو كنيد. 
       در صورتي كه از همان ديسك و صفحه كالچ استفاده ميكنيد،  

        آنها را با هواي فشرده تميز كنيد و چك نماييد. 
 

  چككردن ديسك كالچ 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٢١

 
سوار كردن 

 
  در جهت سفتكردن پيچ، ابزار VW050 را در وضعيت قفل قرار دهيد. 

←فنرهاي ديسك كالچ را تا جايي كه ممكن است فشرده كنيد     
  45cm تا بتوان يك كابل دور تا دور آن قرار داد (مثال” واير به طول      

            بدون سر) 
 

اخطار ! 
در صورتي كه همان ديسك نصب ميشود ، آن را با هواي فشرده  

تميز كرده و چك نمائيد. 
 

  چك كردن ديسك كالچ 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٢٢

 
 

←ديسك و صفحه را همراه با هم سوار كنيد و آنها را هم مركز نمائيد.    
 

اخطار ! 
صفحه كالچ بايد در همان وضعيت قبلي نسبت به فالويل نصب شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي نگهدارنده را ببنديد و به ميزان 25N.m سفت كنيد.    
 

اجزاء كالچ : 
A-صفحه فشاري 
B-كابل (واسطه) 

C- فنرها 
 25Nm ،پيچهاي نگهدارنده -D

E- صفحه كالچ 
 

توجه : 
 

دقت كنيد كه كابل واسطه از فشرده شدن صفحه كالچ توسط 
صفحه فشاري جلوگيري ميكند كه باعث دقت بيشتر در  

سفت كردن غير ضروري پيچهاميشود. 
 

  كابل واسطه و VW219 را درآوريد. 
  VW050 را پياده كنيد. 

 
اخطار!  

   سطح داخلي بوش دو شاخه كالچ را روغن (يا گريس) بزنيد.  
   در صورتي كه همان بلبرينگ را ميخواهيد سوار كنيد، آن را نشوييد و فقط آن را با پارچه تميز كنيد.  

    راهنماي بلبرينگ كالچ را روغن كاري (يا گريس كاري) نكنيد.  
 

  بوشهاي دو شاخه كالچ را روغنكاري (گريسكاري) كنيد (به پياده و سواركردن دوشاخه كالچ رجوع كنيد) 
  به هزار خار شفت ورودي گريس بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 

  گيربكس را سوار كنيد. 
  ارتفاع پدال كالچ را تنظيم كنيد. 
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  AP تعمير سيستم كنترل: موتور

چك كردن ديسك كالچ  
 

ابزار  
 

  ساعت اندازه گير  
  پايه مغناطيسي ساعت اندازه گير  

 
چك كردن  

 
  پياده كنيد.  

  ديسك كالچ را پياده كنيد و با هواي فشرده تميز نماييد.  
  ديسك كالچ را چك كنيد:  

  از نظر سائيدگي و يا شكستگي يا ترك داشتن فنرها  
  چك كنيد آيا صفحه فشاري شيار يا سائيدگي يا عالئم سوختگي ناشي از برخورد يا گير كردن وجود دارد يا نه.  

 
←اگر وضعيت پرچها خوب است.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←چك كنيد آيا انتهاي پرچ شده آنها بيش از حد     
سائيده شدهاند و يا سوختهاند  

ارتفاع فنرها را چك كنيد.  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٢٤

 
  AP تعمير سيستم كنترل: موتور

چك كردن صفحه كالچ  
 

ابزار  
 

  ساعت اندازه گير  
  پايه مغناطيسي ساعت اندازه گير  

  كوليس  
 

چك كردن  
 

  گيربكس را پياده كنيد.  
  صفحه كالچ را پياده كنيد و با هواي فشرده تميز نماييد.  

  صفحه كالچ را چك كنيد:  
  سوختگي لنتهاي كالچ، سوختگي تا نزديك سطح پرچها، ترك يا شكستگي، يا روغن زدن  

  فنرهاي صفحه كالچ شكستگي دارند با فشار الزم را ندارند. 
 

توجه: 
اگر صفحه يكي از عيبهاي فوق را دارد آن را تعويض كنيد.  

←ضخامت صفحه كالچ را اندازه گيري نماييد، سطوح مشخص شده     
           (بافلش) را با دست محكم فشار دهيد.  

  اين كار را براي چند نقطه تكرار كنيد.  
 

توجه:  
اگر ضخامت صفحه كمتر ازmm 6.70 است آن را تعويض كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

←با استفاده از يك قطعه واسطه يا ماشين تراش لنگي     
محوري صفحه كالچ را چك كنيد.  

 
توجه:  

اين مساله مهم است كه ساعت اندازه گير در  
فاصله 5mm از لبه خارجي صفحه كالچ قرار گيرد.  

 
لنگي نبايد از mm 0.80 تجاوز كند.  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٢٥

 
 AP تعمير سيستم كنترل: موتور

پياده و سوار كردن  مجموعه پدالها 
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار 
 

پيادهكردن 
 

  شفت فرمان را همراه با غربيلك فرمان پياده كنيد. 
 

⇐ شاسي، گروه تعميرات 48، پياده و سوار كردن ستون فرمان 
 

  سيم گاز و پدال گاز را جدا كنيد.  
  ميله پمپ اصلي ترمز را از پدال جدا كنيد  

  براي اينكار از يك پيچ گوشتي متوسط استفاده كنيد. 
  كليد چراغ اخطار ترمز را باز كنيد. 

  مهره خروسكي سيم كالچ روي اهرم راهانداز  
←دو شاخه كالچ را باز كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

←خار ضامن نگهدارنده سيم كالچ روي پدال را     
          درآوريد و سيم را از پدال كالچ جدا كنيد . 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٢٦

 
 

←دو عدد مهره نگهدارنده پدال روي پانل (Panel) را باز كنيد.    
  پمپ ترمز را باز كنيد. 

  سوكت چراغ اخطار روغن ترمز را بيرون بكشيد. 
  پمپ ترمز را به جلو حركت دهيد تا از محل خود خارج شود. 

  مخزن آب را جدا كرده و كنار بزنيد. 
 
 
 
 
 
 
 

←دو عدد مهرههاي نگهدارنده پايه پدال (A) را از     
           محفظه موتور باز كنيد 

  خودرو را بلند كنيد و مهره پايين (B) نگهدارنده  
           پايه پدال را باز كنيد. 

  كو پلينگ بين شفت محرك (باال)، شفت پايين و  
           پنيون جعبه فرمان را پياده كنيد. 

  پايه پدال را همره با پدالها پياده كنيد. 
  تمام قطعات را تميز كرده و چك كنيد. 

 
سوار كردن  

 
  پايه پدال همراه با پدالها را سوار كنيد. 

  دو عدد مهره نگهدارنده پايه پدال روي اتاق را ببنديد ولي سفت نكنيد. 
  دو عدد مهره بااليي (A) پايه پدال در محفظه موتور را سفت كنيد. 

  خودرو را بلند كنيد و مهره پاييني (B) نگهدارنده پايه پدال را ببنديد. 
  مخزن آب را ببنديد . 

  پمپ ترمز را در محل خودش ببنديد و سوكت چراغ اخطار روغن ترمز را وصل كنيد . 
  دو عدد مهرههاي پايه پدال روي اتاق را ببنديد. 

  مهرههاي نگهدارنده پمپ ترمز را ببنديد و به ميزان Nm 15سفت كنيد. 
  انتهاي كابل كالچ را به پدال وصل كنيد و ضاكن آن را قرار دهيد. 

  ميله پمپ ترمز را به پدال وصل كنيد و به كمك يك پيچ گوشتي ضامن ان را سوار كنيد. 
  انتهاي سيمگاز را به پدال وصل كنيد. 

  كليد (سوئيچ) چراغ ترمز را ببنديد. 
  كوپلينگ بين شفت (بااليي) ، شفت پاييني و پنيون جعبه فرمان را سوار كنيد و پيچ را به ميزان Nm 28سفت كنيد. 

  ارتفاع پدال كالچ را تنظيم كنيد . 
  شفت محرك را همراه با ستون فرمان سوار كنيد. 

⇐ شاسي، گروه تعميرات 48، پياده و سوار كردن ستون فرمان 
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 ٢٧

 
گيربكس ، عملكرد ، ساختمان ، ديفرانسيل 

تعمير مكانيزم تعويض دنده گيربكس 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٢٨

 
 AP تعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور
سيستم اهرمبندي گيربكس  –نماي كلي 

 
هر وقت سيستم را پياده ميكنيد، بايد پيچ و مهرههاي خود قفلكن را تعويض كنيد. 

 
1. سر (كلگي) دسته دنده 

  براي بستن از چسب فوري استفاده كنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
 

  در بعضي از مدلها، سر دسته دنده با گردگير است. 
 

 2.بست گردگير(در صورت وجود) 

3.گردگير دستهدنده 
 4.بست  

 5.مانع فنر 

 6.فنر 
  براي خودروهايي كه قبل از  

          ٢٠٠٠مونتاژ شده است. 
 

⇐ به كاتالوگ قطعات الكترونيكي  
رجوع شود. 

 
7. دسته دنده 

  پياده و سواركردن 
8. پيچ 

9.سيبك ( قرقري ) دستهدنده 

  پياده و سوار كردن  
 15×M5 10. پيچ

 5N.m  
11. پايه دستهدنده 

12. پيچ  

 10Nm  
13. استپ ( مانع) دنده جلو 

14. مهره (قفلي) 

 25Nm  
15. استپ (مانع) دنده عقب 

  براي خودروهايي كه قبل  
           از ٢٠٠٠ مونتاژ شده است. 

 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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 ٢٩

 
 

16.پيچ  

 10Nm  
17. كوپلينگ واسطه (لنگ) 

  پياده و سوار كردن 
18. گردگير بوش پالستيكي پايه  

سمت قطعه واسطه (لنگ) 
19. بوش پالستيكي پايه سمت  

چپ قطعه واسطه (لنگ) 
20. پايه سمت چپ قعطه واسطه  

(لنگ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. بوش پالستيكي پايه سمت چپ  

و راست قطعه واسطه (لنگ) 
22. كوپينگ دستهدنده 

  موقع باز كردن، موقعيت دندهها را عالمت بزنيد. 
23. پيچ 

 20Nm  
24. گردگير بوش پالستيكي پايه سمت قطعه واسطه(لنگ) 

25. بوش پالستيكي سمت راست قطعه واسطه (لنگ) 

26. بوش پالستيكي (چپ و راست) قطعه واسطه 

27.  پايه سمت راست قطعه واسطه 

28. مهره  
 25N.m  
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 ٣٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. اهرم 

30. مهره (قفلي) 

 25Nm  
31. گردگير قطعه واسطه  

32. ميله رابط 

33. مهره  

 10Nm  
34. استپ ( مانع ) دنده عقب  

  براي خودروهايي كه قبل ٢٠٠٠ مونتاژ شده است. 
 

⇐ به كاتالوگ قطعات الكترونيكي رجوع شود. 
 

35.پيچ  

 10N.m  
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تعمير مكانيزم تعويض دنده 

تنظيم سيستم دسته دنده 
 

ابزار 
 

        VW5305/7   مهار كننده 
  آچار درجهدار 

 
تنظيم 

 
  دستهدنده را در حالت دنده 1 قرار دهيد. 

  دستهدنده را به سمت چپ حركت دهيد تا متوقف شود. 
  به آرامي دستهدنده را خالص كنيد. 

 
توجه:  

دسته دنده بايد 5تا10 ميليمتر به سمت راست برگردد. 
 

  دستهدنده را در حالت دنده 5 قرار دهيد. 
  دستهدنده را به سمت راست حركت دهيد تا متوقف شود. 

  به آرامي دستهدنده را خالص كنيد. 
 

توجه : 
دسته دنده بايد 5تا10 ميليمتر به سمت راست برگردد. 

 
  وقتي دسته دنده را به سمت مانع دنده 1و 5 هل ميدهيد، بايد تقريبا به همان اندازه به عقب برگردد. 

 
توجه: 

 
در صورت لزوم، از محل سوراخهاي مستطيل حركت سيبك (قرقري) را به آهستگي اصالح كنيد. 

 
  نرمي جا رفتن تمام دندهها را چك كنيد. 

  اگر جا رفتن دنده سخت است به ترتيب زير تنظيم كنيد: 
  دستهدنده را در حالت خالص قرار دهيد. 

←مهره بست قطعه واسطه (ميله رابط) را باز كنيد.    
  دستهدنده را حركت دهيد و مطمئن شويد كه ميله رابط  

       آزادانه روي كوپينگ حركت ميكند. 
  گردگير دستهدنده را پياده كنيد. 

  كنسول را باز كنيد. 
 

⇐ بدنه - مونتاژهاي داخل اتاق، گروه تعميراتي 68،  
پياده و سوار كردن كنسول  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣٢

 
←پيچهاي نگهدارنده مفصل (قرقري) دستهدنده را باز كنيد.     

  سوراخهاي پايه مفصل دستهدنده ميزان كنيد و  
           پيچهاي آن را ببنديد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←صفحه مهار كننده را سوار كنيد و آن را منطبق با     
          سوراخ جلوي مفصل دستهدنده قرار داده و دستهدنده  

          را در حالت-C- نگه داريد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←ابتدا صفحه مهار كننده را آرام ببنديد و آن را ثابت نگه داريد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣٣

 
←دستهدنده را كامل در سمت راست حركت دهيد،     

           تا متوقف شود و سپس پيچ زير سري متحرك  
          مهار كننده را سفت كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←دستهدنده را در وضعيت -B- قرار دهيد، ولي زيرسري     
           مهار كننده را حركت ندهيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←مهره بست ميله رابط را به ميزان 20Nm سفت كنيد .    
  صفحه مهار كننده را پياده كنيد. 

  دسته دنده را در حالت دنده (1) قرار دهيد و دسته دنده  
          را كامل به سمت چپ حركت دهيد. 

  دسته دنده را باز كنيد . 
 

توجه :  
 

دسته دنده بايد توسط فنر به سمت راست برگردد. 
 

  دسته دنده را در حالت دنده 5 قرار دهيد و دسته دنده  
را به طور كامل به راست حركت دهيد. 

  دسته دنده را بازكنيد. 
توجه : 

 
دسته دنده بايد توسط فنر به سمت چپ برگردد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣٤

 
اخطار! 

  وقتي دستهدنده را در حالت دنده1  و 5  قرار ميدهيد بايد تقريبا  به همان اندازه به عقب برگردد 
  در صورت لزوم، از سوراخهاي مستطيلي، حركت مفصل را اصالح كنيد. 

 
  تمام دندهها را به ترتيب تعويض كنيد (درگير كنيد) 

 
توجه : 

 
اگر دنده عقب قفل ميكند ، از درست كار كردن آن مطمئن شويد. 

كنسول را نصب كنيد. 
 

    ⇐  پياده و سوار كردن كنسول اتاق، مونتاژ و قطعات داخل خودرو، گروه تعميرات 68 
 

  گردگير دستهدنده را ببنديد. 
  سر(كلگي) دستهدنده را ببنديد. 

 
توجه : 

 
از چسب فوري براي سر دستهدنده استفاده كنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣٥

 
 APتعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور

پياده و سوار كردن دستهدنده 
 

پياده كردن  
 

  سردستهدنده را باز كنيد. 
  گردگير دستهدنده را درآوريد. 

  كنسول را باز كنيد. 
 

⇐ اتاق- مونتاژ قطعات داخلي، گروه تعميرات 68، پياده و سواركردن كنسول  
 

  خار رينگي، بوش واسطه و فنر( هر كدام كه هست) را درآوريد. 
 

اخطار ! 
  هر وقت اين قسمت را پياده ميكنيد، خاررينگي را نو كنيد. 

 
  پيچهاي اتصال مفصل دسته دنده به پايه مفصل را باز كنيد. 

  با كشيدن دستهدنده به سمت باال، مفصل دسته دنده را پياده كنيد. 
  پيچهاي اتصال مفصل دسته دنده به پايه مفصل را باز كنيد. 

 
  پايه مفصل را از دسته دنده جدا كنيد اينكار را با حركت دادن آن به عقب و باال انجام دهيد. 

  دسته دنده را از قطعه واسطه (لنگ) جدا كنيد. 
  دسته دنده را پياده كنيد. 

 
سواركردن 

 
  برعكس مراحل پيادهكردن، سوار كنيد. 

 
نكات مهم : 

 
  وضعيت تمام قطعات را چك كنيد و در صورت نياز تعويض نماييد. 

  بوشها، استپها و تمام سيستم تعويض دنده را گريس بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
 

  براي نصب سردنده از چسب فوري استفاده كنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣٦

 
 APتعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور

باز و بست مفصل (قرقري) دستهدنده 
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار  
 

باز كردن  
 

  سردسته دنده را باز كنيد. 
  گردگير دستهدنده را درآوريد. 

  كنسول را باز كنيد. 
 

⇐ اتاق- مونتاژ قطعات داخلي، گروه تعميرات 68، پياده و سواركردن كنسول  
 

  خار رينگي، بوش واسطه و فنر را درآوريد. 
 

اخطار ! 
  هر بار كه اين قسمت را پياده ميكنيد، خاررينگي را تعويض كنيد. 

 
  پيچهاي اتصال مفصل به پايه مفصل دسته دنده را باز كنيد. 
  مفصل دسته دنده را پياده كنيد، آن را به سمت باال بكشيد.  
  پيچهاي اتصال مفصل دسته دنده به پايه مفصل را باز كنيد. 

←اجزاء مفصل دسته دنده را با دست باز كنيد.     
 

اخطار!  
  اجزاء مفصل دسته دنده را فقط براي  

              روغن كاري ميتوان باز كرد.  
  اگر هر يك از قطعات آسيب ديده است،  
              مفصل دسته دنده را يكجا تعويض كنيد.  

 
بستن  

  محفظه مفصل را گريس معمولي بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  مفصل دسته دنده را ببنديد.  
  سر دسته دنده را ببنديد.  

  پيچها را ببنديد ولي آنها را سفت نكنيد.  
  سوراخهاي مفصل را با سوراخهاي پايه مفصل ميزان كنيد و پيچها را ببنديد.  

  فنر (اگر وجود دارد) رينگ نازك و رينگ قفلي نو را سوار كنيد.  
  جا رفتن (درگيري) تمام دندهها را چك كنيد و در صورت لزوم مفصل دسته دنده را تنظيم نماييد.  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣٧

 
  كنسول را نصب كنيد.  

 
⇐اتاق – مونتاژ قطعات داخل اتاق، گروه تعمير 68، پياده و سوار كردن كنسول  

 
  گردگير دسته دنده را سوار كنيد.  

  سر دسته دنده را ببنديد.  
 

توجه:  
 

براي بستن سر دسته دنده از چسب فوري استفاده كنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣٨

 
 AP تعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور
تعويض گردگير قطعه واسطه (ميله رابط) 

 
تعويض  

 
  كوپلينگ قطعه واسطه را باز كنيد، بستهاي ميله رابط را باز كنيد. 

  حفاظ حرارتي لوله مياني اگزوز را برداريد. 
  گردگير را جدا كنيد و برداريد. 

  چسبهاي كهنه را از محل گردگير (كف اتاق) تميز كنيد. 
 

←براي نصب گردگير جديد شيار دورتادور گردگير (فلشها) را چسب بزنيد.    
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
 

  گردگير نو را روي قطعه واسطه قرار داده و آن را به  
          شكل مناسبي روي اتاق جفت كنيد. 

  قطعه واسطه ( ميله رابطه) را ببنديد. 
  سيستم دستهدنده را تنظيم كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٣٩

 
 APتعمير سيستم تعويض دنده: موتور

باز و بست وپايه مفصل دستهدنده 
 

بازكردن 
 

  سردستهدنده را باز كنيد. 
  گردكير دستهدنده را پياده كنيد. 

  كنسول را باز كنيد. 
 

⇐ اتاق – مونتاژ قطعات داخلي اتاق، گروه تعمير68، پياده و سوار كردن كنسول 
 

  خاررينگي، بوش واسطه و فنر (هركدام كه هست) را درآوريد. 
 

اخطار! 
هر وقت كه اين قسمت را پياده ميكنيد، خاررينگي را نو كنيد. 

 
  پيچهاي اتصال مفصل و پايه مفصل دستهدنده را باز كنيد. 

  مفصل دستهدنده را بيرون بكشيد و پياده كنيد. 
  پيچهاي اتصال مفصل، پايه مفصل دستهدنده را باز كنيد. 

 
  پايه مفصل را از دستهدنده جدا كنيد، براي اينكار آن را به جلو و عقب حركت دهيد. 

  اگر استپ جلو يا عقب وجود دارد، آنها را باز كنيد. 
 

بستن 
 

  برعكس مراحل باز كردن ببنديد. 
 

نكات مهم : 
 

  وضعيت قطعات را چك كنيد و در صورت لزوم تعويض نماييد. 
  بوشها، استپها و تمام مكانيزم تعويضدنده را گريس بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 

 
  سيستم دستهدنده را تنظيم كنيد. 

  براي بستن سردستهدنده از چسب فوري استفاده كنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٠

 
 APتعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور

پياده و سوار كردن كوپينگ قطعه واسطه (لنگ) 
 

 VW 114A              8mm”T” آچار  
  آچار درجهدار 

 
پيادهكردن 

 
←با استفاده از يك پيچ گوشتي، ميله رابط را از كوپلينگ جدا كنيد.    

  بستهاي نگهدارنده ميله رابط به كوپلينگ را باز كنيد. 
  سيم ضامن را باز كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

←پيچ نگهدارنده كوپلينگ روي دو شاخه دستهدنده را باز كنيد.    
  كوپلينگ را باز كنيد، آن را از ميله رابط و  

           دو شاخه دسته دنده جدا نمائيد. 
 

اخطار! 
در صورت نياز به تعويض بوشهاي چپ و راست كوپلينگ،  

با استفاده از يك پيچ گوشتي آنها را درآوريد. 
 

سوار كردن  
 

  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد. 
 

نكات مهم: 
 

  وضعيت قطعات را چك كنيد و در صورت نياز آنها را تعويض نمائيد. 
  قسمت خارجي بوشها (پالستيكي) صابون طبيعي بزنيد و آن را با دست سوار كنيد. 

  داخل بوش را گريس بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
 

  پيچ اتصال كوپلينگ به دو شاخه دسته دنده را با سيم قفل كنيد. 
  سيستم دسته دنده را تنظيم كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤١

 
 APتعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور

دسته گيربكس  –نماي كلي (نقشه انفجاري) 
 

 46×M8 1. پيچ
 25N.m  

2. قطعه واسطه دسته گيربكس 
3. دسته گيربكس 

4. پايه عقب گيربكس 
 20×M8 5. پيچ
 20Nm  

6. پيچ بوش قفلكن داخلي 
7. پايهگيربكس  

 M12 8. پيچ
 110N.m  

9. پايه جلوگيربكس 
 20×M8 10. پيچ
 20Nm  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٢

 
 APتعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور

تعويض پايه گيربكس 
 

تعويض 
 

←پيچهاي(1) و (2) را باز كنيد.    
  پيچهايي كه دسته گيربكس را به پايههاي جلو و  

          عقب وصل ميكند، باز كنيد. 
  پايه گيربكس را به پايين حركت دهيد. 

  دسته گيربكس را با كشيدن به سمت گيربكس پياده كنيد. 
  پايه گيربكس را با كشيدن و جدا كردن آن پياده كنيد. 

  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد. 
 

توجه: 
 

  پيچهاي اتصال پايه گيربكس به شاسي تعويض كنيد و آن را به ميزان Nm 70 سفت كنيد. 
  پيچهاي اتصال دسته گيربكس به پايههاي جلو وعقب را به ميزان 20Nm سفت كنيد. 

  پيچ مركزي كه دسته گيربكس را به اتاق وصل ميكند را ببنديد و به ميزان 110Nm سفت كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٣

 
 APتعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور

پياده و سوار كردن گيربكس 
 

ابزار  
 

 VW 007CV      M8 آلن چندپر  
 VW 061                         پايه  

       VW 114A         8MM T آچار  
 VW 5600/5         وسيله كمكي  
 VW 5301/6                    آچار  

  جك براي موتور و  
 EQ7081                      گيربكس          

  نگهدارنده مهره عقب  
 CP57                   شاسي فرعي  

  آچار درجهدار 
 
 
 
 
 
 
 

پيادهكردن 
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري  
         جدا كنيد.  

  صافي هوا را پياده كنيد. 
  سه عدد مهره بااليي لوله اگزوز  

          جلو را باز كنيد.  
  جلو پنجره را باز كنيد. 

  دو عدد پيچ دسته موتور مركزي را باز كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٤

 
←سيم كالچ را از دو شاخه كالچ جدا كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كنترل سرعتسنج الكترونيكي را جدا كنيد.    
  پيچهاي بااليي اتصال گيربكس به موتور را باز كنيد. 

  به كمك پايه VW061 موتور را نگه داريد. 
  خودرو را باال ببريد. 

  سيمهاي پراب المبدا (Lambda) را جدا كنيد. 
  سيم كه گيربكس را جدا كنيد. 
  لوله جلويي اگزوز را جدا كنيد . 
  نزديك سيني(سه مهره پاييني) 

  ورودي كاتاليست (فلنج) 
  روي دسته گيربكس 

  لوله اگزوز جلويي را پياده كنيد. 
 
 
 

←مفصلها را باز كنيد و آنها را مهار نماييد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٥

 
←ميلههاي نگهدارنده را از گيربكس جدا كنيد     

         و آن را كامل به عقب بكشيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سيم قفلكن را درآوريد و پيچ اتصال كوپلينگ به     
           دو شاخه ميله تعويض دنده را باز كنيد. 

  كوپلينگ دو شاخه ميله تعويض دنده را جدا كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←پيچهاي صفحه روپوش را باز كنيد و صفحه را پياده نمائيد.    
  سوكت مربوط به كليد چراغ دنده عقب را درآورده و  

           بست سيم را از روي گيربكس جدا كنيد. 
←استارت را باز كنيد و آن را به دسته موتور ببنديد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٦

 
  پيچ (١) را شل و باز كنيد، پيچ (٢) را شل كنيد ولي باز نكنيد. 

  دسته گيربكس و پايه جلويي دسته گيربكس را باز كنيد. 
  ابزار VW 5600/5 همراه با EQ-7081 را روي  

          گيربكس سوار كنيد. 
  پيچهاي پائيني اتصال گيربكس به موتور را باز كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توسط يك پيچگوشتي بزرگ گيربكس را به سمت  
          عقب حركت دهيد. 

  با پائين آوردن جك، گيربكس را پياده كنيد. 
 

سوار كردن  
  برعكس مراحل پيادهكردن، سوار كنيد . 

 
توجه:  

 
  پيچهاي اتصال گيربكس به موتور را با گشتاور 60N.m ببنديد. 

  پيچهاي استارت را با گشتاور 35N.m ببنديد. 
  پيچهاي پايه جلوي دسته گيربكس را با گشتاور 25N.mسفت كنيد. 

  پيچهاي اتصال دسته گيربكس به پايه را با گشتاور20N.m ببنديد. 
  پيچهاي اتصال دسته كيربكس به اتاق را با گشتاور 110N.m ببنديد. 

  صفحه روپوش را تميز كنيد و چسب آببندي بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
 

  وقتي پيچ اتصال گيربكسي را به رام طولي را باز ميكنيد،  
  وقتي گيربكس يا دسته گيربكس را پياده و سوار ميكنيد.  

  اين پيچها را نو كنيد و به ميزان 70N.m سفت نماييد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود . 
 
 

اخطار ! 
با استفاده از بورس سيمي روي دريل، چسبهاي قديمي روي پيچ را تميز كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٧

 
  پيچهاي دسته موتور وسط را با گشتاور Nm 65سفت كنيد. 

  پيچهاي دوازده پر اتصال شفتها به فلنجها را به ميزان 40Nm سفت كنيد. 
  در صورت نياز، ارتفاع پدال كالچ را تنظيم كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٨

 
تعمير مكانيزم تعويض دنده 

تعويض دسته گيربكس 
 

ابزار 
 

  آچار درجهدار 
 

تعويض 
 

←پيچ(٢) را شل كنيد ولي باز نكنيد.    
  پيچ (١) را شل و باز كنيد. 

  پيچهاي اتصال دسته گيربكس به پايه جلو و عقب را باز كنيد. 
  پايه گيربكس را به سمت جلو حركت دهيد. 

 
 
 
 
 

←دسته گيربكس را از پهلوي گيربكس پياده كنيد.    
  دسته گيربكسي جديد را روي پايه ببنديد ولي پيچهاي  

          آن را سفت نكنيد. 
  پيچ مركزي اتصال دسته گيربكس به اتاق را به ميزان 

          Nm 110 سفت كنيد. 
 
 
 
 
 
 

←وقتي پيچ اتصال گيربكس به رام طولي را شل ميكنيد     
            يا باز ميكنيد و يا وقتي گيربكس يا دسته گيربكس  

            را پياده و سوار ميكنيد، آن را تعويض كنيد و  
             به ميزان 70N.m سفت نمائيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 

 
اخطار! 

براي تميز كردن چسبهاي كهنه پيچ، از برس سيمي  
گردان استفاده كنيد. 

 
  پيچهاي اتصال دستهگيربكس به پايه گيربكس را به  

           ميزان Nm 20 سفت كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٤٩

 
 

 
 AP تعمير مكانيزم تعويض دنده  –موتور

ديفرانسيل  – نماي كلي 
 

1. بوش استارت  
2. وضعيت نصب هواكش  

  وضعيت نصبكردن  
          شكل1 

3. درپوش هواكش  
4. پيچ  

 15N.m  
5. بلبرينگ سوزني براي  

شفت ورودي 
6. رينگ خارجي بلبرينگ جلو  

شفت خروجي  
7. درپوش محل پركردن روغن 

 25N.m  
8. پين  

  بعد از جا زدن، چسب  
       آببندي بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 

 
9. پيچ تخليه روغن 

 25N.m  
10. پوسته ديفرانسيل  

  تعويض كنيد.  
11. بوش سمت راست دو شاخه كالچ  

 
 
 
 
 

شكل 1: وضعيت سوار كردن لوله هواكش 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٠

 
 
 
 

 AP تعمير مكانيزم تعويض دنده  –موتور
تعويض پوسته ديفرانسيل 

 
ابزار  

 
 VW 172             آچار زانويي  

            VW 207            درآر و جازن  
  VW 291B                  جازن  
  VW 295            درآر و جازن  
  VW 295A              زيرسري  
  VW 431            قطعهفشاري  

                                       VW 540                       پايه  
      پايه براي بستن  

  VW 643           قطعات كمكي  
                      VW643/1-VW643        پايه  

                           VW 681          كاسه نمد درآر  
                            VW 5062          قطعه فشاري  

  آچار درجهدار 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعويض  
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
←گيربكس را روي پايههاي آن ببنديد.     

  روغن گيربكس را كامال تخليه كنيد. 
  پوسته ماهكها را پياده كنيد. 
  پوسته گيربكس را پياده كنيد. 
  دو شاخه كالچ را پياده كنيد. 

  درپوش پركردن روغن را باز كنيد. 
  ديفرانسيل را پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥١

 
 

←بلبرينگ ، راهنماي كالچ و كاسهنمد شفت ورودي را پياده كنيد.    
 

اخطار! 
هر وقت اين قسمت پياده ميشود، بايد كاسه نمد را نو كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←روغن برگردان شفت ورودي را به دقت پياده كنيد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←بلبرينگ سوزني شفت ورودي را پياده كنيد.    
  پين نگهدارنده رينگ خارجي بلبرينگ جلويي شفت  

          خروجي را درآوريد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٢

 
 
 

←رينگ خارجي بلبرينگ جلويي شفت خروجي را پياده كنيد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رينگ خارجي بلبرينگ ديفرانسيل را از پوسته  
          ديفرانسيل همراه شيم درآوريد. 

  رينگ خارجي بلبرينگ را سوار كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بلبرينگ سوزني شفت ورودي را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٣

 
 
 

  روغن برگردان شفت ورودي را سوار كنيد. 
  دوشاخه كالچ را سوار كنيد. 

 
اخطار! 

ياتاقانهاي دو شاخه كالچ و پوسته پيچ نگهدارنده دو شاخه  
كالچ را گريس بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 

 
 
 
 
 
 

  كاسه نمد شفت ورودي را سوار كنيد. 
  قيفي بلبرينگ كالچ و بلبرينگ كالچ را سوار كنيد. 

 
اخطار! 

قيفي بلبرينگ كالچ را گريس نزنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

←رينگ خارجي بلبرينگ جلوي پنيون را سوار كنيد.    
 

اخطار! 
موقع سوار كردن رينگ خارجي بلبرينگ جلوي شفت خروجي  

مطمئن شويد سوراخ روي رينگ بر سوراخ مشابه آن روي  
پوسته ديفرانسيل منطبق شده است. 

 
  پين نگهدارنده رينگ خارجي بلبرينگ جلوي شفت  
          خروجي را سوار كنيد و به آن چسب آببندي بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 

 
  پين كامال داخل شود و سرآن بايد حدودmm 3.0  بيرون بماند. 

  سيمهاي تنظيم S1و S2 دنده كرانول را محاسبه كنيد 
  پوسته گيربكس و دنده (Train) را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٤

  پوسته ماهك را سوار كنيد. 
 

توجه : 
 

براي بستن شفت ورودي و سه عدد پيچ پوسته جعبه ماهك كه پايه دستهگيربكس را هممييندد، آنها را تميز كنيد و چسب رقيق بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
 

  درپوش تخليه را ببنديد. 
  درپوشها را به ميزان 25N.m سفت كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٥

 
 

 AP تعمير مكانيزم تعويض دنده : موتور
پياده و سوار كردن پوسته ماهك 

 
پياده كردن  

 
 VW022M              سري آچار  

                        VW294                         ابزار  
  VW415          (براي پرس)لوله  
  VW416B        (براي پرس)لوله  
  VW540                       پايهها  

  پايههاي بستن 
       VW 643                (agregados)         

                       VW43/1-VW643            پايه  
 VW778                         بوش  

  بلبرينگكش كوتاه  
 VW5241C                  (٧ شاخه)         

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  گيربكس را پياده كنيد.  
←گيربكس را به پايهها ببنديد.    

  روغن گيربكس را تخليه كنيد.  
  با استفاده از يك پيچگوشتي درپوش بلبرينگ عقب را پياده كنيد. 

 
اخطار! 

هر وقت درپوش بلبرينگ عقب پياده ميشود بايد تعويض شود. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٦

 
 

←شفت ورودي را قفل كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پيچ نگهدارنده شفت ورودي را باز كنيد. 
←با استفاده از ابزار W022M پيچهاي نگهدارنده     

         جعبه ماهك را باز كنيد.  
  به دقت حفاظ بلبرينگ را باز كنيد كه آسيب نبيند.  

  براي اين كار در قسمت قطر داخلي حفاظ يك پيچگوشتي  
          نازك قرار دهيد. 

 
اخطار! 

اگر حفاظ آسيب ديده است بلبرينگ را تعويض كنيد. 
گريسهايي را كه ممكن است به حفاظ چسبيده  

باشد تميز نكنيد. 
 

← پوسته ماهك را پياده كنيد.    
 

اخطار!  
  قبل از سوار كردن پوليكش VW 5241C روي  

            بلبرينگ براي بيرون كشيدن پوسته، مطمئن شويد كه  
           شاخكها به خوبي تميز شدهاند تا گريس بلبرينگ  

         آلوده نشود. 
  وقتي پوسته ماهك پياده شد پوليكش را باز كنيد. 

  گريس شاخههاي پوليكش را تميز كنيد و مجددا  
             آن را روي بلبرينگ سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٧

 
 

←قبل از ادامه كار، روي پوسته ماهكها و هم روي گيربكس     
       مجددا بلبرينگ را قرار دهيد و آن را با دست توسط ابزار  
     VW 415(لوله) فشار دهيد و دقت كنيد كه آسيب نبيند. 

 
اخطار! 

  وقتي پوسته ماهك را تميز ميكنيد، روي بلبرينگ  
             از هيچ گونه موادي استفاده نكنيد. 

  استفاده از مواد تميز كننده به بلبرينگ آسيب ميزند. 
  از يك پارچه تميز و خشك استفاده كنيد. 

 
 

توجه:  
 

فقط از بلبرينگ با دو حفاظ (قفسه) استفاده كنيد و به آنها گريس  
مجاز بزنيد. 

 
سوار كردن 

 
  بين پوسته ماهكها و پوسته گريس واشر قرار دهيد. 

 
←پوسته را قرار دهيد و بين M10×70 (A) و مهره ببنديد.    

  مهره را سفت كنيد تا  پوسته كامال روي گيربكس بنشيند. 
  پين را خارج كنيد. 

  دنده 1 را درگير كنيد. 
  پيچ نگهدارنده شفت ورودي را تميز كنيد و به آن چسب رقيق بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 

 
  پيچ نگهدارنده شفت ورودي را ببنديد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٨

 
 

  فلنجها را توسط دو عدد بين مناسب قفل كنيد. 
  پيچ نگهدارنده سقف ورودي را به ميزان 50Nmسفت كنيد. 

 
توجه:  

 
بعد از سفت كردن پيچ نگهدارنده شفت ورودي،  

چسبهاي اضافي موجود را تميز كنيد. 
 

  پيچهاي پوسته ماهكها را ببنديد و به ميزان 25Nm سفت كنيد.  
 

اخطار! 
  به پيچهاي نگهدارنده پوسته ماهك (سهعدد) چسب رقيق  

           بزنيد كه اين پيچها پايه گيربكس را هم سفت ميكنند. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٥٩

 
 

تعمير مكانيزم تعويض دنده 
تعويض پوسته ماهكها 

 
ابزار  

 
 VW172         آچار زانويي  
 VW401               صفحه  

   VW402               صفحه  
           VW412     ديسك فشاري  

 VW432       قطعه فشاري  
               VW439           ابزار پرس  

 VW5059/2      پوليكش  
  پوليكش كوتاه 

 VW5241C     (٧ شاخه)         
 VW472/1    قطعه فشاري  
 VW519           لوله پرس  

  آچار درجهدار 
 

تعويض 
 

  پوسته ماهكها را تعويض كنيد. 
  كاسه نمد ماهك را تعويض كنيد. 

  بوش ماهك را سوار كنيد.  
  خاررينگي را توسط خار بازكن و يك پيچگوشتي نازك درآوريد. 

 
←بلبرينگ عقب شفت ورودي را پياده كنيد.    

 
←بلبرينگ عقب شفت ورودي روي پوسته نو را جا بزنيد.    

 
توجه: 

 
از بلبرينگ با دو قفسه استفاده كنيد و به آن گريس مجاز بزنيد. 

 
  با استفاده از خاربازكن و يك پيچگوشتي نازك ، خاررينگي را درآوريد. 

  پوسته (ماهك) نو را سوار كنيد . 
  كاسه نمد نو براي ماهك سوار كنيد . 

  پوسته ماهك را سوار كنيد . 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٠

 
 

تعمير مكانيزم تعويض دنده 
تعويض پوسته ماهكها 

 
ابزار  

 
 VW681    كاسه نمد درآر  

                VW778          بوش جازن  
 

تعويض 
 

  پوسته ماهك را پياده كنيد. 
  كاسه نمد ماهك را با استفاده از ابزار VW681 پياده كنيد. 

 
←كاسه نمد نو ماهك را توسط يك پيچگوشتي پالستيكي جا بزنيد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦١

 
 

تعمير مكانيزم تعويض دنده 
تعويض بوش ميل ماهكها 

 
ابزار  

 
 VW401               صفحه  

                         VW412     ديسك فشاري  
 VW439           ابزار پرس  
 VW681      كاسه نمددرآر  
 VW778                 بوش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن 
 

  پوسته ماهك را پياده كنيد. 
  كاسه نمد ميل ماهك را درآوريد. 
←بوش ميل ماهك را درآوريد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٢

 
 

←بوش نو را روي ميل ماهك سوار ماهك سوار كنيد.    
  مطمئن شويد كه بوش با تو رفتگي پوسته كاسه نمد موازي است. 

  كاسه نمد نو را روي ميل ماهك سوار كنيد. 
  پوسته ماهك را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٣

 
 

 AP تعمير مكانيزم تعويض دنده: موتور
پياده و سوار كردن پوسته گيربكس 

 
ابزار  

 
  درآر و جازن 

                                   VW 045Z   KUKK020- 10         
          VW 045ZA  150 m پولي كش  

                            VW222A            درآرو جازن  
       VW244                     جازن  

 VW295A               زيرسري  
 VW402                     صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW402                   صفحه  
 VW407               ابزار پرس  
 VW408A             ابزار پرس  
 VW411                ابزار پرس  
 VW412         ديسك فشاري  
 VW416B         لوله پرس  

 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن 
 

  پوسته ماهك را پياده كنيد.  
  بين قفلكن دنده 1و 2 را با استفاده از يك چكش و سنبه مناسب درآوريد.  

  سپس ماهك را به چپ حركت دهيد. 
  دنده 3 را درگير كنيد. 

  ميل ماهك را درآوريد و همزمان آن را بچرخانيد و بيرون بكشيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٤

 
 

  ماهك دنده 1و 2 را پياده كنيد. 
  پين قفلكن را درآوريد. 

  ماهك و كشويي دنده 5 را پياده كنيد. 
 
 
 
 
 

←مجموعه سكرونيزه و چرخ دنده 5 را از روي شفت ورودي     
        پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٥

 
←رينگ داخلي بلبرينگ (رولر بيرينگ) دنده5 را پياده كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يكي از دندهها را درگير كنيد، شفت ورودي را قفل كنيد.  
  و مهره نگهدارنده چرخ دنده 5 را از روي شفت ورودي باز كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چرخ دنده 5 را پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٦

 
  پينهاي راهنما را كمي بيرون بكشيد ولي آنها را در نياوريد. 

  گيربكس را پياده كنيد. 
  پين قفلكن ماهك دنده 3و4 ميل كشويي ماهك را درآوريد،  

            براي اين كار يك چكش و سنبه مناسب استفاده كنيد. 
  نگهدارنده دنده عقب را پياده كنيد. 
  ميله ماهك دنده عقب را درآوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

←شفتهاي ورودي و خروجي گيربكس را پياده كنيد.    
 

توجه:  
 

در اين مرحله، بلبرينگ خارجي عقب شفت خروجي هم پياده ميشود. 
 

  چرخ دنده عقب را پياده كنيد. 
  ميل ماهك دنده عقب را پياده كنيد. 

  رينگ نگهدارنده بلبرينگ عقب شفت خروجي درآوريد. 
 
 
 
 
 

  بوش ميل ماهك را درآوريد. 
  توسط خاربازكن، خاررينگي را درآوريد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٧

 
←بلبرينگ ( رولر بيرنيگ) مياني شفت ورودي را پياده كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رينگ خارجي بلبرينگ عقب شف خروجي را پياده كنيد. 
  با استفاده از يك پيچ درپوشهاي سواخ پوسته  

         نگهدارندهها را درآوريد.  
  بوشها و فنرهاي پوسته نگهدارنده را درآوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن 
 

←بوشها و فنرها را روي پوسته نو سوار كنيد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٨

 
  رينگ خارجي بلبرينگ شفت خروجي را سوار كنيد. 

  گيربكس را از ديفرانسيل جدا كنيد. 
  با استفاده از يك خاربازكن خاررينگي را سوار كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←رولبرينگهاي مياني شفت ورودي را سوار كنيد.    
  رينگ نگهدارنده بلبرينگ عقب را سوار كنيد  

  و پيچها را به ميزان 25N.m سفت كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←بوش ميل ماهك را سوار كنيد.    
←ميل ماهك دنده5 و دنده عقب را سوار كنيد.    

  دنده و محور هرزگرد عقب و سپس ماهك آن را سوار كنيد.  
  بست و پيچ ميل ماهك هرزگرد عقب را سوار كنيد  

          ولي سفت نكنيد.  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٦٩

 
  ماهك دنده عقب را طوري سوار كنيد كه 3يا4 دنده از پيچ  

         ديده شود و فاصله بين پوسته و ماهك (A) باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  با فيلتر فاصله(B) بين ماهك و محور را اندازهگيري كنيد. 
 B=0.30 – 1.80mm

 
توجه : 

 
در صورتي كه اين فاصله ( تعداد دندانه قابل ديد)  

 (A- Z34-0541 شكل) بين پوسته و ماهك كمتر يا بيشتر باشد
 آن را تنظيم كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

←پيچ ماهك دنده عقب را به ميزان 35Nm سفت كنيد     
      و نرم حركت كردن آن را در تمام حالتها چك نمائيد. 

  نگهدارنده دنده عقب را سوار كنيد و به ميزان 35Nm سفت كنيد 
  كشويي دنده عقب و محور آن را پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٠

 
 

  ميل ماهك و ماهك دندههاي 1و2 و شفت خروجي را  
          روي پوستهگيربكس سوار كنيد.  

  كشويي دنده عقب و محور را سوار كنيد. 
←شفت ورودي و ماهك دنده 3و4 و بلبرينگ خارجي عقب شفت     

          خروجي را روي پوسته گيربكس سوار كنيد 
  ميل ماهك و ماهك دنده 3و4 را سوار كنيد و يا يك پين قفل كنيد 

  چرخ دنده 5 شفت خروجي رينگ داخلي بلبرينگ سوزني  
           دنده 5وتوپي سنكرونيزه را تا C°120حرارت دهيد. 

 
 
 
 
 
 

←رينگ (contact) و رينگ داخلي بلبرينگ سوزني دنده 5     
      را سوار كنيد 

 
توجه: 

 
تورفتگي خارجي رينگ (contact) بايد به طرف پوسته باشد. 

 
اخطار! 

با استفاده از ابزار VW 244 و چكش جا بزنيد تا جايي كه متوقف شود.  
 
 
 
 

  چرخ دنده 5 را روي شفت خروجي سوار كنيد. 
  چرخ دنده مجموعه سنكرونيزه و ماهك دنده 5 را روي  

          شفت ورودي سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧١

 
  توپي سنكرونيزه را روي شفت ورودي سوار كنيد. 

  از واشر نو استفاده كنيد و گيربكس را روي ديفرانسيل  
          سوار كنيد و پيچهاي آن را به ميزان Nm 25  سفت كنيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يكي از دندههاي را درگير كنيد و شفت ورودي را قفل نماييد 
  مهره شفت خروجي را ببنديد وبه ميزان 100Nmسفت نماييد. 

  ماهك دندههاي 1و2 را روي ميل ماهك سوار كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توسط يك پيچ گوشتي ميل ماهك را روي پوسته  
          گيربكسي سوار كنيد. 

  انتهاي فنرهاي ميلهاي ماهك دندههاي 4و3را جا بياندازيد. 
  برآمدگي را با شكاف ميل ماهك تنظيم كنيد و دسته دنده را به  

          سمت چپ حركت دهيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٢

 
←ماهكهاي دنده 1و2 را توسط پين قفلي محكم كنيد.    

  توسط پين قفلي ماهك را سوار كنيد. 
  پوسته ماهك را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٣

 
 AP تعمير مكانيزم  تعويض دنده: موتور

تعويض پوسته گيربكس  
 

ابزار 
 

  VW 045Z   KUK020/10  درآرو جازن  
  VW 045Z        150 mm          شاخك  

 VW  222A                      درآرو جازن  
 VW244                                   جازن  

 VW294                                   ابزار  
 VW295A                       زيرسري  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW402                      صفحه  
 VW 407               ابزار پرس  
 VW408A      ابزارفشاري  
 VW411                           ابزارپرس  
 VW412                    ديسك فشاري  
 VW416B                    لوله پرس  

 
تعويض 

 
  پوسته ماهك را تعويض كنيد 

  بين قفل كن دنده 1و 2 را توسط چكش و  
         يك سينه خارج كنيد، سپس ماهك  

         را به سمت چپ حركت دهيد. 
  دنده 3 را درگير كنيد. 

  ميل ماهك را درآوريد و  
          همزمان آن را بگردانيد و بكشيد. 

 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٤

 
←ماهك دنده 1و2 پياده كنيد.    

  پين قفل كن را در آوريد. 
  ماهك و كشويي دنده 5 را درآوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←مجموعه سنكرونيزه و چرخ دنده 5 را از روي شفت ورودي     
       پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٥

 
 

←رينگ داخلي بلبرينگ (رولر بيرينگ )هاي دنده 5     
         رينگ آن را پياده كنيد . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يكي از دنده را درگير كنيد، شفت ورودي را قفل كنيد  
         و مهره نگهدارنده چرخ دنده5 را از روي شفت ورودي باز كنيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←چرخ دنده 5 را پياده كنيد.     
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٦

 
  پينها را بيرون بكشيد ولي آنها را خارج نكنيد. 

  گيربكس را پياده كنيد.  
  پين قفلكن ماهك دندههاي 3 و 4 و ميل ماهك را در آوريد  

  براي اين كار از يك چكش مناسب و سنبه استفاده كنيد. 
  نگهدارنده دنده عقب را پياده كنيد.  
  ميل ماهك دنده عقب را پياده كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 

←شفتهاي ورودي و خروجي را از پوسته گيربكس درآوريد.    
 

توجه:    
 

در اين مرحله، بلبرينگ خارجي شفت خروجي هم پياده ميشود. 
 

←محور و چرخ دنده عقب را پياده كنيد.    
  ماهك دنده عقب را پياده كنيد.  

  رينگ نگهدارنده بلبرينگ عقب شفت خروجي را درآوريد. 
 
 
 
 
 
 

  بوش ميل ماهك را درآوريد. 
  با استفاده از خار جمع كن خاررينگي را درآوريد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٧

 
←بلبرينگ (رولر بيرينگ ) مياني شفت ورودي را پياده كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←رينگ خارجي بلبرينگ عقب شفت خروجي را درآوريد.    
  درپوشهاي سوراخهاي 6mm پوسته را به كمك يك پيچ درآوريد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٨

 
گيربكس ، قطعات ، دنده ها ، شفت ها ، عمل كرد داخلي 

 AP تعمير شفتها و چرخ دندهها: موتور
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٧٩

 
 AP تعمير شفتها و دندهها: موتور

شفت ورودي  –نماي كلي 
 

در مواردي كه از بلبرينگ سوزني يا بلبرينگ معمولي استفاده شده است به آنها روغن گيربكس بزنيد. 
موقع تعويض يك دنده جفت آن دنده روي شفت ديگر را هم تعويض كنيد. (نو كنيد) 

 
1. خاررينگي  

2. پوسته گيربكس  
  پياده و سوار كردن 

  تعويض  
3. بلبرينگ مياني 

4. رينگ داخلي بلبرينگ مياني 
5. شفت ورودي 

  پياده و سواركردن 
  بعد از سفت كردن پيچ شفت ورودي  

       چسبهاي اضافي را تميز كنيد. 
6. چرخ دنده 3 
7. خاررينگي  

8. سيستم سكرونيزه دنده4 
9. بلبرينگ سوزني دنده 4 

10. خاررينگي  

  هروقت آن را باز كردهايد يا  
          درآوردهايد بايد تعويض كنيد. 
11. بلبرينگ سوزني شفت محرك 

12. چرخ دنده4 

13. سيستم سنكرونيزه دنده 3و4 

 
 
 
 
 

14. سنكرونيزه دنده3 

15. بلبرينگ سوزني دنده3 

16. سنكرونيزه سوزني دنده 5 

17. پوسته توپي سنكرونيزه دنده 5 

18. روغن برگردان  

  هر وقت آن را باز كرده ايد  
           يا درآوردهايد تعويض كنيد.  

  وضعيت نصب شكل 1 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٠

 
19. خاررينگي 

20.. بلبرينگ عقب شفت ورودي  
  تعويض كنيد. 

21. پيچ  

 50Nm  
  از چسب رقيق استفاده كنيد  

22. پوسته بلبرينگ عقب 

  هر وقت پياده ميشود بايد  
      تعويض شود. 

23. پوسته ماهك  

  پياده و سوار شدن  
24. چرخ دنده و توپي سنكرونيزه 5 

25. بلبرينگ سوزني دنده 5 

26. رينگ داخلي بلبرينگ  

سوزني دنده5 
 (Contact) 27. رينگ

 
 
 
 
 
 
 
 

شكل 1 روغن برگردان  –وضعيت نصب محلهاي مشخص شده  
را ميخچه كوبي كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨١

 
 AP تعمير شفتها و چرخ دندهها: موتور

شفت خروجي –نماي كلي 
 

هر وقت بلبرينگ، رولر بيرلنگ و بلبرينگ سوزني را سوار ميكنيد،  
به آنها روغن گيربكس بزنيد. 

هر وقت يك چرخ دنده را تعويض ميكنيد، جفت آن دنده روي  
شفت ديگر را هم تعويض كنيد.  

 
1. مهره  

 100Nm  
2. چرخ دنده 5 

3. بلبرينگ عقب شفت خروجي 
4. پيچ  

 25Nm  
5. پوسته گيربكس 

  پياده و سوار كردن 
  تعويض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (S3) 6.سيم

7. رينگ خارجي بلبرينگ عقب 
8. فلنج نگهدارنده بلبرينگ 

9. بلبرينگ عقب داخلي شفت خروجي 
10. بلبرينگ سوزني چرخ دنده 1 

11. رينگ داخلي بلبرينگ سوزني چرخ دنده 1 

12. چرخ دنده 2 

13. سنكرونيزه عقب دنده2 

14. رينگ فاصله دنده2 

  باكنس فوالدي 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. سيستم سنكرونيزه جلو دنده 2 

16. توپي سنكرونيزه دنده 1و 2 

17.سنكرونيزه جلو دنده 1 

18.رينگ فاصله دنده 1 

با كنس فوالدي 
19. سنكرونيزه عقب دنده ١ 

20. چرخ دنده١ 

21. بلبرينگ سوزني چرخ دنده٢ 

22. رينگ نگهدارنده 

  ضخامت بايد توسط فيلر معين شود. 
 1.5 – 1.6 mm :ضخامت قابل قبول  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23. چرخ دنده 3 

  برجستگي بايد به طرف چرخ دنده4 باشد 
 24. رينگ نگهدارنده 

  2.41 – 2.44-2.47 mm :ضخامت قابل قبول  
25.چرخ دنده 4 

  برجستگي بايد به سمت سر دنده پنيون (محرك) باشد. 
26. بلبرينگ جلو شفت خروجي 

27. شفت خروجي 

  پياده و سوار كردن 
  فقط ميتوان آن را همراه با كرانويل پياده كرد. 

28. رينگ خارجي بلبرينگ جلو شفت خروجي 

29. پين 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٤

 
 AP تعمير شفتها و چرخ دندهها: موتور

باز و بست شفت خروجي 
 

ابزار 
 

 VW177      بوش مخروطي  
 VW401        صفحه  
 VW402        صفحه  
 VW407        ابزار پرس  

 VW409        ابزارپرس  
 VW411        ابزارپرس  

 VW412      ديسك فشاري  
 VW472/2     بوش  
 VW5456                پايهه  

  فيلر 
  آچاردرجهدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باز كردن 
 

  پوسته ماهكها را پياده كنيد. 
  بدنه يا پوسته گيربكس را پياده كنيد.  

  شفت ورودي را از روي گيربكس پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٥

 
←بلبرينگ عقب داخلي شفت خروجي و چرخدنده1 را پياده كنيد .    

 
توجه: 

 
  براي سوار كردن VW402، دنده2 را درگير كنيد. 

←بلبرينگ سوزني و سنكرونيزه دنده 1 را پياده كنيد.    
 
 
 
 
 
 
 

  رينگ داخلي بلبرينگ سوزني دنده١توپي سنكرونيزه  
           دندههاي 1و2 و چرخدنده 2 را پياده كنيد. 

←بلبرينگ سوزني چرخ دنده2 را پياده كنيد.    
  با استفاده از خارجمع كن،خاررينگي دنده3 را درآوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

←چرخ دنده 3 را پياده كنيد    
 

اخطار! 
از نيم دايره كوچكتر ابزار VW402 استفاده كنيد. 

 
  خاررينگي چرخ دنده 4 را درآوريد.  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٦

 
  چرخ دنده4 را پياده كنيد . 

  بلبرينگ جلو شفت خروجي را پياده كنيد. 
 

چك كردن قبل از بستن 
 

  وضعيت دندههاي پنيون را چك كنيد، اگر آسيب ديدهاند،  
          پنيون و كرانويل را با هم تعويض كنيد و شيمهاي  

          (واشر تنظسيم) مورد نياز پنيون و كرانويل را محاسبه كنيد . 
 
 
 
 
 
 

←وضعيت تمام چرخدندهها و بلبرينگها را چك كنيد كه     
           آسيب نديده باشند و در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد. 

 
توجه:  

 
  موقعي كه يك چرخدنده را تعويض ميكنيد، چرخ دنده  

     جفت آن روي شفت ديگر را هم تعويض كنيد. 
  با استفاده از يك برش  مناسب دنده برنجي را تميز كنيد.  

  وقتي رينگ داخلي بلبرينگ سوزني چرخ دنده1 يا بلبرينگ  
           عقب شفت خروجي را تعويض ميكنيد شيمهاي تنظيم شفت  

          خروجي را محاسبه كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٧

 
چك كردن سنكرونيزههاي جلو و عقب چرخدندههاي1و2 

 
چك كردن سائيدگي 

 
سنكرونيزه عقب 

 
  سنكرونيزه عقب را همراه با رينگ فاصله (فوالدي) در  

            چرخدنده سوار كنيد، آن را روي رينگ پرس كنيد  
           (جابزنيد ) و فاصله  “a“را توسط فيلر اندازهگيري كنيد. 

 
 “a“اندازه

حدسايش قطعه جديد  mm توپي سنكرونيزه 
1.1mm 0.30mm-0.75 دنده 2 

 
سنكرونيزه جلو 

  سنكرونيزه جلو را همراه با رينگ فاصله (فوالدي) در چرخدنده  
            سوار كنيد، آن را روي رينگ پرس كنيد (جاب زنيد) و فاصله “a“ را   

           توسط فيلر اندازهگيري كنيد . 
 

 “a“اندازه
حدسايش قطعه جديد  mm رينگ توپي سنكرونيزه 

1.8mm 0.50mm-1.4 دنده 2 

 
كنترل تابيدگي: 

 
  دنده برنجي (جلو/عقب) را روي يك سطح صاف و تخت  

           (شيشه، صفحه صافي و غيره) قرار دهيد و تابيدگي  
          آن را بررسي كنيد. 

 
كنترل بيضيشدن: 

 
  دنده برنجيها را يكي يكي داخل دندهها قرار دهيد و فاصله جانبي  

             موجود (بيضي بودن) را بررسي كنيد.  
 

اخطار! 
  درصورتيكه دنده برنجيها هر يك از اشكاالت فوق را داشت بايد تعويض شود. 

  دنده برنجيهاي جلو و عقب مربوط به دندههاي 1و2 يكسان هستند ولي نبايد بجاي هم استفاده شوند 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٨

 
سوار كردن 

 
←بلبرينگ جلو خروجي را سواركنيد.    

 
اخطار! 

تقريبا” C°100  حرارت دهيد . 
 

  چرخ دنده 4 را سوار كنيد  
 

اخطار! 
  بلبرينگ جلو را نگه داريد.  

  سمتي از چرخ دنده كه لبه دارد  
           بايد به طرف بلبرينگ باشد. 

 
  توسط يكي از خارهاي رينگي، چرخ دنده4 را مهار كنيد از  

            ضخيمترين آنها شروع كنيد.  
 

توجه: 
 

ضخامتهاي: 
 2.35-2.38-2.41-2.44-2.47 mm

 
←چرخ دنده3 را سوار كنيد .    

 
 
 
 
 
 

اخطار! 
برآمدگي بايد به طرف چرخدنده 4 باشد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٨٩

 
←بلبرينگ سوزني، چرخدنده و سنكرونيزه (عقب، رينگ     

             فوالدي و جلو) مربوط به دنده 4 را سوار كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←وضعيت نصب توپي (تودلي) دندههاي1و2    
 

توجه: 
 

1. فنرخارموشكي 
2. خارموشكي 

3. دنده كشويي 
4-توپي 

 
اخطار! 

سمت تو رفتگي كمتر توپي(A) و شيار جاي  ماهك  
كشويي (B) بايد به سمت چرخ دنده ٢باشند. 

 
 
 
 
 

  محيط توپي داراي سه شيار (تورفتگي )ميباشد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دنده كشويي داراي سهدنده داخلي با سطوح پايينتر ميباشد. 
 

توجه : 
 

سه شيار و تورفتگيها بايد مقابل هم قرار گيرند تا سوار كردن  
خار موشكيها امكانپذير شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←خار موشكيها را سوار كنيد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩١

 
 APتعمير شفتها و چرخ دندهها: موتور

تعويض بلبرينگ خارجي عقب شفت ورودي 
 
 

ابزار 
 

 VW022M سري آچار  
 VW172                  آچار زانويي  

 VW401    صفحه  
 VW407    ابزار پرس  
 VW412    ديسك فشاري  
 VW432    قطعه فشاري  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٢

 
 VW439  ابزار پرس  
 VW472/1            قطعه فشاري  
 VW519  لوله پرس  
 VW540               پايهها  
 VW778               بوش  
 VW5059/2            درآر  

  آچاردرجهدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعويض  
 

  پوسته ماهك را پياده كنيد. 
  روغن برگردان را پياده كنيد. 

 
توجه: 

 
در صورت نياز، براي پيادهكردن از انبردست استفاده كنيد. 

 
  با استفاده از خار جمع كن و يك پيچگوشتي نازك خار رينگي  

      را درآوريد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٣

 
←بلبرينگ عقب شفت ورودي را پياده كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←بلبرينگ عقب شفت ورودي را نو كنيد.    
  به كمك خار جمعكن خاررينگي را جا بياندازيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←روغن برگردان نو را سوار كنيد و با ميخچه كوبيكردن     
             آن را ثابت كنيد. 

  پوسته ماهك را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٤

 
 APتعمير شفتها و چرخ دندهها: موتور

تعويض كاسه نمد شفت ورودي 
 

ابزار 
 

 VW291B   جازن      
 VW540   پايهها  

 VW643  پايههاي كمكي  
 VW643-VW643/1   پايه
 VW681  كاسهنمددرآر  

 
تعويض 

 
  گيربكس را پياده كنيد. 

 
←پايههاي گيربكس را ببنديد.    

  بلبرينگ كالچ را پياده كنيد. 
  راهنماي بلبرينگ كالچ را پياده كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كاسه نمد شفت ورودي را پياده كنيد.     
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٥

 
←كاسه نمد نو مربوط به شفت ورودي را سوار كنيد.    

  راهنماي (قيفي) بلبرينگ كالچ را سوار كنيد. 
  بلبرينگ كالچ را سوار كنيد. 

  گيربكس را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٦

 
فانيال درايو ، ديفرانسيل ، قفل ديفرانسيل 

 APتعمير ديفرانسيل : موتور
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٧

 
 AP تعمير ديفرانسيل : موتور

ديفرانسيل  –نماي كلي 
 

هر وقت ديفرانسيل را پياده ميكنيد، پيچ و مهرهها بايد تعويض شوند. 
 

1. دنده سرپلوس 
  تعويض 

2. مهره نگهدارنده فلنج فشاري 
3. پين 

  هر وقت آن را در ميآوريد  
           تعويض كنيد.  

4. محور دنده هرزگرد 
5. دنده هرزگرد  
  تعويض 

6. دنده هرزگرد  
  تعويض 

7. مهره نگهدارنده فلنج فشاري 
8. دنده سر پلوس 

9. پوشش پالستيكي 
10. پوسته ديفرانسيل (هوزينگ) 

  تعويض 
11. بلبرينگ خارجي پوسته  

  ديفرانسيل 
  تعويض 

12. دنده كيلومترشمار (سرعت سنج) 

13. بوش 

14. رينگ خارجي بلبرينگ  

پوسته ديفرانسيل 
  هرگز رينگها را به جاي هم استفاده نكنيد. 

 (S1 وS2) 15. شيمهاي تنظيم كرانويل

16.درپوش ديفرانسيل 

  تعويض 
  موقع نصب از چسب واشري استفاده كنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٨

 
17. پين آهنربا 

18. آهنربا 

19. كاسه نمد فلنج شفت محركي 

  تعويض 
20. پيچ قفلي 

  هر موقع باز ميشود  
     آنرا تعويض كنيد.  

 70N.m  
21. كرانويل 

  تنظيم كرانويل 
  تنظيم كرانويل / پنيون 

  تنظيم پنيون 
  تعويض مجموعه كرانويل / پنيون 

 22. بلبرينگ خارجي پوسته  

  ديفرانسيل 
  تعويض 

 23. رينگ خارجي بلبرينگ پوسته  

  ديفرانسيل 
  هرگز رينگها را بجاي هم  

      استفاده نكنيد.   
 (S1 و S2) 24. شيمهاي تنظيم كرانويل 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ٩٩

 
 AP:تعمير ديفرانسيل - موتور

تعويض مجموعه پنيون و كرانويل 
 

ابزار  
 

 VW540   پايه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW643    پايههاي كمكي  
 VW643-VW643/1   پايه

  CP-58 ( ابزار چند منظوره) 22mmآچار ستارهاي  
  آچار درجهدار 

 
 
 
 
 
 
 

تعويض 
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
←گيربكس را روي پايه ببنديد.    

  روغن گيربكس را كامال  خالي كنيد. 
  پوسته ماهكها را پياده كنيد. 
  پوسته گيربكس را پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٠

 
←سنسور دنده كيلومتر شمار(سرعتسنج) را پياده كنيد.    

  با استفاده از CP-58، دنده و راهنماي دنده  
  سرعتسنج (كيلومترشمار) را پياده كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فلنج شفت محرك را ثابت كنيد. 
  پيچ آن را باز كنيد. 

  فلنج محرك را باز كنيد. 
  فلنج طرف مقابل را هم باز كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

←درپوش ديفرانسيل را پياده كنيد.    
  پوسته هرزينگ ديفرانسيل را پياده كنيد. 

  پوسته ديفرانسيل را به گيره ببنديد (از گيره لب آلومينيومي  
     استفاده كنيد)  

  پيچهاي كرانويل را باز كنيد. 
 

اخطار! 
پيچهاي كرانويل خود قفلكن هستند و هر وقت باز ميشوند  

بايد تعويض شوند. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠١

 
  كرانويل را پياده كنيد. 

  شفت خروجي را پياده كنيد. 
  شفت خروجي را باز كنيد. 

 
توجه: 

 
به دقت تمام قطعات شفت خروجي را چك كنيد  
و به خصوص قسمت سكرونيزه و چرخ دندهها را  
از نظر آسيبديدگي و سايش بررسي نمائيد و در  

صورت لزوم آنها را تعويض كنيد. 
 

تمام چرخ دندهها، بلبرينگها، سنكرونيزهها و غيره را     
     روي شفت پنيون جديد سوار كنيد. 

  شيم تنظيم پنيون(s3) را محاسبه كنيد. 
 

←كرانويل را تا C°120 حرارت دهيد و آن را روي     
     ديفرانسيل (هوزينگ) سوار كنيد ،براي اينكار از دو عدد  

    پيچ راهنما استفاده نمائيد. 
  پيچهاي قفلي جديد را ببنديد. 

  آنها را بهطور تدريج و ضربدري تا 70Nm سفت كنيد. 
  شيمهاي تنظيم كرانويل(s1وs2)را محاسبه كنيد. 

  شيمهاي محاسبه شده را روي پوستههاي مورد نظر قرار دهيد. 
  با استفاده از واشر نو، گيربكس را روي ديفرانسيل سوار كنيد. 

  پوسته ماهكها را سوار كنيد. 
 

اخطار! 
  پيچها را تميز كنيد و چسب رقيق به پيچهاي شفت ورودي  

           و سه عدد پيچ پوسته ماهكها كه ضمنا   دسته گيربكس را  
           هم نگه ميدارد بزنيد . 

  به كتاب مواد شيميايي رجوع شود . 
 

  ديفرانسيل (هوزينگ) را روي پوسته ديفرانسيل سوار كنيد. 
  درپوش ديفرانسيل را سوار كنيد و پيچهاي آن را با  

           گشتاور 25Nm ببنديد. 
  دنده كيلومتر شمار (سرعت سنج) و راهنماي آن را به كمك  

            ابزارCP-58 سوار كنيد. 
←سنسور دنده كيلومتر شمار (سرعتسنج) را ببنديد.    
  يكي از فنجها را سوار كنيد و آن را ميخچهكوبي كنيد،  
            پيچهاي آن را ببنديد و با گشتاور 22Nm سفت كنيد. 

  فلنج مقابل را هم ببنديد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٢

 
توجه: 

 
قبل از سوار كردن كاسه نمدهاي روي فلنجهاي ديفرانسيل، به كاسه نمدها گريس بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 

 
  روغن گيربكس را پر كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٣

 
 APتعمير ديفرانسيل: موتور

تعويض پوسته ديفرانسيل (هوزينگ) 
 

ابزار 
 

 KUKK020/10 (جازن) (درآر) و  
 VW 045Z
 VW 062                قطعه فشاري  
 VW 065                 جازن  
 VW 244B          (جازن) (درآر) و  
 VW 295            (جازن) (درآر) و  

 VW 295A                زير سري  
 VW 297/8              وسيله كمكي  
 VW 382/8          VW 382  اجزاء  

 VW 382/10        VW 382  اجزاء  
 VW 385/17         VW 385 اجزاء  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٤

 
 VW 387      پايهها  
 VW 406     (منشوري)پايه  

 VW 540      پايهها  
 VW 463     پايههاي كمكي  

 VW 521/4             VW521 اجزاء  
 VW 521/8   VW521 اجزاء  
 VW643/1-VW643    پايه  

 CP52         اهرم  
 CP53         (ميله)تيرك  
 CP-58            22mmآچار ستارهاي  

  ساعت اندازهگير 
  آچار درجهدار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعويض  
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
  گيربكس را به پايه ببنديد. 

  روغن گيربكس را كامال تخليه كنيد. 
←سنسور دنده كيلومتر شمار (سرعتسنج) را باز كنيد.    

  راهنما و دنده كيلومتر شمار را با استفاده از ابزار CP-58 باز كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٥

 
←فلنج ديفرانسيل را مهار كنيد.    

  پيچهاي آن را باز كنيد. 
  فلنج ديفرانسيل را پياده كنيد. 

  فلنج مقابل را پياده كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←پوسته ديفرانسيل را پياده كنيد.    
  هوزينگ ديفرانسيل را پياده كنيد. 

  بلبرينگهاي پوسته ديفرانسيل (هوزينگ) را پياده كنيد. 
  پوسته ديفرانسيل را به گيره ببنديد (از گيره لب آلومينيومي  

      استفاده كنيد)  
  و پيچهاي كرانويل را باز كنيد. 

 
اخطار! 

پيچهاي كرانويل از نوع قفلي هستند و  
هر وقت باز ميشوند بايد تعويض شوند. 

 
 
 
 

←با يك سنبه مناسب پين را خارج كنيد.    
  محور دنده هرزگردهاي ديفرانسيل را خارج كنيد. 
  با دست دندههاي هرزگرد و دندههاي سرپلوس و  

            روپوش پالستيكي را درآوريد. 
 

توجه: 
 

قبل از شروع بستن، روپوش پالستيكي را بررسي كنيد كه 
 آسيب نديده باشد و در صورت لزوم تعويض نمائيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٦

 
←روپوش پالستيكي و دندههاي سرپلوس را روي     

            ديفرانسيل (هوزينگ) جديد سوار كنيد. 
  دندههاي سرپلوس را توسط فلنجها روي هوزينگ ببنديد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←دنده هرزگردها را قرار دهيد و فلنج را بگردانيد،     
            دندهها را داخل پوسته ديفرانسيل قرار دهيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←محور دنده هرزگردها را جا بزنيد.    
  فلنجها را از ديفرانسيل باز كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٧

 
←يك پين نو روي محور دنده هرزگردها جا بزنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كرانويل را تا C°120حرارت دهيد و آن را روي پوسته     
ديفرانسيل سوار كنيد. براي اينكار از دو عدد پيچ راهنما استفاده كنيد. 

  پيچهاي قفلي نو ببنديد. 
  پيچها را به تدريج و ضربدري تا Nm 70سفت كنيد. 

  بلبرينگهاي ديفرانسيل را سوار كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 

توجه: 
 

ميزان سفتي بلبرينگها را چك كنيد.  
 

 250  Ncm – نو  
    30  Ncm – كاركرده  

 
 (S2 و S1) شيمهاي تنظيم كرانويل را محاسبه كنيد  
  شيمهاي محاسبه شده را روي پوستهها قرار دهيد. 

  ديفرانسيل محاسبه شده را روي پوستهها قرار دهيد. 
  ديفرانسيل (هوزينگ) را وارد پوسته اصلي كنيد. 

  درپوش ديفرانسيل را سوار كنيد. 
  فلنجها را سوار كنيد. 

←به كمك ابزار CP-58، دنده كيلومترشمار و راهنماي آن     
    را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٨

 
←سنسور دنده كيلومتر شمار (سرعت سنج) را سوار كنيد.     

 
توجه: 

 
قبل از سوار كردن كاسه نمد روي فلنجها، به كاسه نمدهاي طرفين 

 گيربكس گريس بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
 

←گيربكس را سوار كنيد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٠٩

 
 APتعمير ديفرانسيل: موتور

تعويض دندههاي سرپلوس و دندههاي هرزگرد  
 

ابزار  
 

 VW540   پايهها  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW643           پايههاي كمكي  
 VW643-VW643/1 پايه  
  CP-58(چندمنظوره) 22mm آچار ستارهاي  

  آچار درجهدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعويض 
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
  گيربكس را به پايهها ببنديد. 

  روغن گيربكس را كامال تخليه كنيد. 
←سنسور دنده كيلومتر شمار(سرعت سنج) را باز كنيد.    

  راهنماي دنده كيلومتر شمار و دنده آن را با استفاده  
       از ابزار CP-58 باز كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١٠

 
  فلنجها را ثابت كنيد. 

  پيچهاي آن را باز كنيد. 
  فلنجها را پياده كنيد. 

  فلنج مقابل را پياده كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←درپوش ديفرانسيل را پياده كنيد.    
  هوزينگ ديفرانسيل را پياده كنيد. 

  پوسته ديفرانسيل (هئزينگ) را به گيره ببنديد  
  (از گيره لب آلومينيومي استفاده كنيد ) و پيچهاي گرانويل  

     را باز كنيد. 
 

اخطار! 
پيچهاي كرانويل از نوع قفلي هستند  

و هر وقت باز ميشوند بايد تعويض شوند. 
 
 
 
 
 

←به كمك يك سنبه مناسب، پين را درآوريد.    
  محور دندههاي هرزگرد را درآوريد. 

  با دست دنده هرزگردها و دندههاي سرپلوس را و  
            روپوش پالستيكي را درآوريد. 

 
توجه: 

 
قبل از شروع به بستن، روپوش پالستيكي را چك كنيد كه  

آسيب نديده باشد و در صورت لزوم تعويض كنيد. 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١١

 
  روپوش پالستيكي و دندههاي سرپلوس را در هوزينگ  

            ديفرانسيل سوار كنيد. 
←دندههاي سرپلوس را از طريق فلنجهاي روي هوزينگ     

     جديد نبنديد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←دنده هرزگردها را قرار دهيد و فلنج را بگردانيد.     
  دندهها را داخل پوسته ديفرانسيل قرار دهيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←محور دنده هرزگردها را جا بزنيد.    
  فلنجها را از ديفرانسيل باز كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١٢

 
 

←يك پين نو روي محور دنده هرزگردها جا بزنيد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كرانويل را تا C°120 حرارت دهيد و آن را روي  
             پوسته ديفرانسيل سوار كنيد. براي اينكار از دو  

             عدد پيچ راهنما استفاده كنيد. 
  پيچها را ضربدري و به تدريج تا Nm 70 سفت كنيد. 

  شيمهاي محاسبه شده را روي پوستهها قرار دهيد. 
  هوزينگ را وارد پوسته اصلي كنيد. 

  درپوش ديفرانسيل را سوار كنيد. 
  فلنجها را سوار كنيد. 

 
 
 
 
 

←به كمك ابزار CP-58، دنده كيلومتر شمار و راهنماي     
            آن را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١٣

 
 

 AP تعمير ديفرانسيل: موتور
تعويض بلبرينگهاي ديفرانسيل 

 
ابزار 

 
 KUKK020/10 (جازن) (درآر) و  

 VW 045Z          
 VW 062                     قطعه فشاري  
 VW 244B        (جازن) (درآر) و  
 VW 295       (جازن) (درآر) و  
 VW 295A    زيرسري  
 VW 402         صفحه  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١٤

 
 VW 406           پايه  
 VW 407              ابزار پرس  
 VW 412           ميله فشاري  
 VW 433A       رينگ فشاري  
 VW 519             (پرس)لوله  
 VW 540           پايهها  
  VW 521/4   VW 521  اجزاء  
  VW521/8    VW521   اجزاء  
 VW 643/1   VW643    پايه  
 CP.52              اهرم  

 CP.53              (تيرك) بازو  
  22 mmآچار ستارهاي  

   CP-58             (چندمنظوره)          
  آچار درجهدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعويض 
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
  گيربكسي را به پايهها بنديد. 

  روغن را كامال تخليه كنيد. 
  سنسور دنده كيلومتر شمار (سرعتسنج) 

  دنده و راهنماي دنده كيلومتر شمار (سرعتسنج)  
           را با استفاده از ابزار CP-58 پياده كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١٥

 
  فلنج را ثابت كنيد. 

  پيچهاي آن را باز كنيد. 
  فلنج را پياده كنيد. 

  فلنج مقابل را پياده كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←درپوش ديفرانسيل را پياده كنيد.    
  ديفرانسيل را پياده كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←بلبرينگ ديفرانسيل را درآوريد (طرف مقابل كرانويل)    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١٦

 
  بلبرينگ ديفرانسيل را همراه با بوش و دنده  

            كيلومتر شمار درآوريد (سمت كرانويل) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كاسه نمدهاي سمت گيربكس را درآوريد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رينگ خارجي بلبرينگ ديفرانسيل سمت گيربكس  
           را همراه با شيم (S1)پياده كنيد. 
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  رينگ خارجي بلبرينگ ديفرانسيل (سمتگيربكس)  

            را همراه با شيم(S2)تعويض كنيد. 
 

اخطار! 
وقتي بلبرينگ ديفرانسيل را نو ميكنيد  

بايد رينگ خارجي و شيمها نيز تعويض شوند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شيمهاي تنظيم كرانويل(S1 و S2)) را محاسبه كنيد. 
←شيم(S2) و رينگ خارجي بلبرينگ را روي پوسته     

           ديفرانسيل سوار كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←شيم(S1) و رينگ خارجي بلبرينگ را روي پوسته     
           ديفرانسيل سوار كنيد. 

  كاسه نمدهاي سمت گيربكس را سوار كنيد. 
  بلبرينگ ديفرانسيل را تا C°120 حرارت دهيد  

  (سمت مقابل كرانويل) وآن را روي پوسته ديرانسيل  
      سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١٨

 
  بلبرينگها را با پرس جا بزنيد تا كامال  سرجاي خود باشند. 

  بلبرينگ ديفرانسيل را تا C°120 حرارت دهيد. 
           (سمت كرانويل) و آن را روي پوسته ديفرانسيل سوار كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←بلبرينگها با پرس جا بزنيد تا كامال در محل خود بنشيند.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←چرخ (دنده) كنترل سرعت سنج و بوش را سوار كنيد.    
 

توجه :  
 

  X=1.8mmتقريبا
 

اخطار! 
براي جلوگيري از آسيب ديدن چرخ سرعتسنج  

مطمئن شويد كه ابزار V W 433Aفقط روي بوش مينشيند. 
 

  بلبرينگهاي ديفرانسيل را روغن گيربكس بزنيد . 
  ديفرانسيل را در پوسته ديفرانسيل قرار دهيد . 

  درپوش ديفرانسيل را سوار كنيد و پيچهاي آن را  
     با Nm 25 سفت كنيد . 

  پوسته ماهكها را پياده كنيد . 
  پوسته گيربكس را پياده كنيد . 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١١٩

 
←ابزار VW521/4 را همراه با ابزار VW521/8 روي ديفرانسيل     

             سوار كنيد و يك آچار درجهدار (توركمتر) با  
            درجهبندي (cm kg f) و (N.cm) آماده كنيد.  

  با استفاده از آچار درجهدار، ديفرانسيل را بگردانيد و سفتي آن  
           را اندازهگيري كنيد، گشتاور گرداندن براي بلبرينگهاي نو  

          بايد حداقل 25 cm kg f (Ncm 250) باشد . 
  كرانويل را تنظيم كنيد. 

  پوسته گيربكس را سوار كنيد. 
  پوسته ماهك را سوار كنيد. 

  به كمك CP-58 دنده كيلومتر شمار(سرعتسنج) و راهنماي  
            آن را سوار كنيد. 

 
 
 

←سنسور دنده كيلومتر شمار را سوار كنيد.    
  يكي از فلنجها را سوار كنيد، آن را توسط پين قفل كنيد،  

           پيچهاي آن را ببنديد و به ميزان 22N.m  سفت كنيد. 
  فلنج طرف مقابل را سوار كنيد. 

 
توجه: 

 
قبل از سوار كردن كاسه نمدها روي فلنجها، به كاسه نمدهاي 

 گيربكس گريس بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
 

  روغن گيربكس را پر كنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
 

  گيربكس را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٠

 
 AP تعمير ديفرانسيل : موتور

تعويض درپوش ديفرانسيل 
 

ابزار  
 

 VW 062       قطعه فشاري  
 VW 224B          (جازن) (درآر) و  
 VW 295            (جازن) (درآر) و  
 VW 402     صفحه  

 VW 406             (پايه)منشوري  
 VW 407  ابزار پرس  

 VW 643-VW 643/1          پايه  
 CP-52     اهرم  
 CP-53        (ميله)تيرك  

 22mm آچار ستارهاي  
 CP-58     (چندمنظوره)           

  آچار درجهدار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ȐɅɀȞǩ
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
  گيربكس را به پايه ببنديد. 

  روغن گيربكس را كامال خالي كنيد. 
←سنسور دنده / سرعتسنج را پياده كنيد.    

  به كمك ابزار CP-58، دنده و راهنماي دنده كيلومتر شمار  
          را پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢١

 
  فلنج را ثابت كنيد. 

  پيچهاي آن را باز كنيد. 
  فلنج را پياده كنيد. 

  فلنج سمت مقابل را پياده كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  درپوش ديفرانسيل را باز كنيد. 
  پين و آهنربا را درآوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رينگ خارجي بلبرينگ وشيم(S1) را از درپوش جدا كنيد 
  شيمهاي(S1)و(S2) تنظيم كرانويل را محاسبه كنيد. 

 
  آهنربا را تميز كنيد وآن را روي درپوش سوار كنيد  

           و با پين محكم نمائيد. 
  شيم(S1)و رينگ خارجي بلبرينگ روي درپوش را  

     را سوار كنيد. 
  درپوش ديفرانسيل را سوار كنيد و پيچهاي آن  

           را باگشتاور25Nmسفت كنيد. 
  با استفاده از ابزار CP-58 ، دنده كيلومتر شمار  

           راهنماي آن را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٢

 
  سنسور دنده / سرعتسنج را سوار كنيد. 

  يكي از فلنجها را سوار كنيد، آن را توسط پين قفل كنيد. 
  پيچهاي آن را ببنديد و با گشتاور25N.mسفت كنيد. 

  فلنج مقابل را سوار كنيد. 
 

توجه: 
 

موقعي كه كاسهنمدها را تعويض ميكنيد يا گيربكس را تعمير ميكنيد  
قبل از سوار كردن فلنجها،كاسه نمدهاي طرفين گيربكس را گريس بزنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 

 
  روغن گيربكس را پركنيد. 

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 

 
  گيربكس را سوار كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٣

 
 APتعمير ديفرانسيل: موتور

تعويض فلنجها 
 

ابزار 
 

 VW 022M سري آچار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW 063  جازن  
 VW 007CV           M8 بكس  

 CP 52    اهرم  
  آچار درجهدار 

 
 
 
 
 
 
 

تعويض 
 

  گيربكس بايد سوار باشد. 
 

  روغن گيربكس را كامال تخليه كنيد. 
  حفاظ حرارتي گردگير اتصال سرعتسنج را پياده كنيد،  

  براي اينكار توسط ابزار VW002M سه عدد پيچ آن  
     را باز كنيد. 

←پيچهاي اتصال فلنج به اتصال سرعنسنج، را درآوريد.    
  توسط پين ثابت كنيد و فلنج را پياده نماييد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٤

 
←كاسه نمد را درآوريد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كاسه نمد نو را جا بزنيد.    
←فلنج جديد را سوار كنيد و پيچهاي آن را با    

      گشتاور NM 22 سفت كنيد. 
 

توجه: 
 

وقتي كاسه نمدها را تعويض ميكنيد يا گيربكس را تعمير ميكنيد، 
قبل از سوار كردن فلنجها، به كاسه نمدهاي طرفين گيربكس 

 گريس بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود . 
 

  اتصال سرعتسنج را سوار كنيد و پيچهاي 12پر آن را با  
     گشتاور40N.m سفت كنيد . 

  حفاظ حرارتي گردگير اتصال سرعتسنج را سوار كنيد  
  و پيچهاي آن را با گشتاور Nm 23 سفت كنيد. 

  روغن گيربكس را پر كنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٥

 

 AP تعمير ديفرانسيل: موتور
تعويض كاسه نمد فلنج 

 
ابزار  

 
 VW 022M سري آچار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW 065    جازن  
 VW 007CV               M8بكس  

 CP-52      اهرم  
  آچار درجهدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعويض 
 

  گيربكس بايد سوار باشد. 
  روغن گيربكس را كامال تخليه كنيد. 

  توسط ابزار VW 022M سه عدد پيچ نگهدارنده حفاظ حرارتي  
            گردگير اتصال سرعتسنج را شل كنيد. 

←سه عدد پيچي را كه اتصال سرعت سنج را به فلنج     
           وصل ميكند درآوريد. 

  توسط پين آن را قفل كنيد و فلنج را پياده كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٦

 
  كاسه نمد را درآوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كاسه نمد نو را جا بزنيد.    
  فلنج نو را سوار كنيد و پيچهاي آن را با گشتاور 22N.mسفت كنيد. 

 
توجه:  

 
وقتي كاسه نمدها را تعويض ميكنيد يا گيربكس را تعمير  
ميكنيد قبل از سوار كردن فلنجها كاسه نمدهاي طرفين 

 گيربكس را گريس بزنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
 

  اتصال سرعتسنج را سوار كنيد و پيچهاي ١٢پر آن  
            را با گشتاور40mسفت كنيد . 

  حفاظ حرارتي گردگير اتصال سرعتسنج را سوار كنيد  
       و پيچهاي آن را با گشتاور Nm 23 سفت كنيد.  

  روغن گيربكس را پركنيد. 
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٧

 
 APتعمير ديفرانسيل: موتور

تنظيم مجموعه پنيون / كرانويل 
 

←انحراف  “r“ نسبت به اندازه تئوري  “R“ضمن ساخت     
       اندازهگيري و در قسمت خاري كرانويل حك شده است. 

 
توجه : 

 
S1 - شيم تنظيم(سمت كرانويل) 

 
S2 - شيم تنظيم(سمت مقابل كرانويل) 

 
S3 - شيم تنظيم پنيون 

 
 “R“انحراف نسبت به اندازه تئوري - r

 
 (mm)هميشه توسط ساعت اندارهگير مشخص ميشود“r“  انحراف

مثال: “25“،به معني  r=0.25mm  ميباشد. 
 

R- اندازه تئوري موقعيت پنيون  
 

 R = 50.75 mm
 

اخطار!  
 

قطعاتي كه كامال تطبيق داشته باشند، مناسب هستند. 
قبل از بازكردن گيربكس، خالصي(لقي) بين دندهها و ميزان انحراف آن را اندازهگيري كنيد. 

مقادير مشخص شده را يادداشت كنيد و شيمهاي S3،S2،S1 را مشخص كنيد. 
پنيون و كرانويل را بايدهمراه با هم تعويض كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٨

 
 APتعمير ديفرانسيل : موتور

تنظيم پنيون 
 

ابزار  
 

 VW 385/1   VW 385   اجزاء  
 VW 385/2      VW 385اجزاء  
 VW 385/17    VW 385اجزاء  
 VW 402           صفحه  
 VW 406         (پايه) منشوري  

 VW 407             پين فشاري  
 VW 412         ديسك فشاري  
 VW 426            لوله فشاري  
 VW 433            قطعه فشاري  
 VW 472/2         بوش  

      VW 5358/C           - 
 VW 5385/D            - 

  ساعت اندازهگير 
  آچار درجه دار 

 
تنظيم كردن 

 
  هر وقت كه قطعات زير تعويض  
            ميشوند، تنظيم پنيون توسط  

           شيم(S3)الزم است: 
  پوسته گيربكس 

  بلبرينگ عقب پنيون 
  رينگ داخلي بلبرينگ سوزني  

           چرخ دنده١ 
  رينگ خارجي بلبرينگ  

      عقب شفت خروجي 
 
 

←رينگ خارجي بلبرينگ عقب پوسته گيربكس را بدون     
             شيم تنظيم، جابزنيد. 

  فلنج نگهدارنده بلبرينگ را سوار كنيد و پيچهاي آن را  
            با گشتاور25N.m سفت كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٢٩

 
  شفت خروجي و بلبرينگ خارجي عقب را سوار كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شفت خروجي را به گيره ببنديد (از گيره لب آلومينيومي  
     استفاده كنيد)  

  مهره را ببنديد و به ميزان NM 100 سفت كنيد. 
  با قرار دادن واشر نو، گيربكس را روي پوسته ديفرانسيل  

             سوار كنيد و چهار عدد پيچهاي آن سفت كنيد. 
 

توجه: 
 

بلبرينگ عقب را تا جايي كه امكان دارد به داخل جا بزنيد. 
 
 
 
 
 
 
 

←ابزارVW385/1 را روي ابزار VW406 قرار دهيد     
            و فاصله “A“مربوط به رينگ تنظيم را معين كنيد. 

 
توجه : 

 
 A=50mm
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٠

 
  با قرار دادن VW385/2 ، ابزار VW 385/1 را تكميل كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←ابزارهاي VW5385/c وVW 5385/D را روي ابزار VW 385/1سوار كنيد.    
 

←درپوش ديفرانسيل را بدون شيم(S1) سوار كنيد    
  ساعت اندازهگير را سوار كنيد و آن را صفر(0) تنظيم نمائيد. 

  فشار اوليه را بر حسب mm 2.0 حركت بررسي كنيد. 
 

توجه : 
 

ساعت و vw5385/D بايد همان جهت را داشته باشد. 
 

اخطار! 
پيچ آجدار را بپيچيد و رينگ تنظيم را به سمت مركز حركت دهيد. 

 
  صفحه مغناطيسي VW385/17 را روي پيشاني پنيون سوار كنيد،  

            به طوري كه شكاف موجود به سمت پيچ تخليه روغن بگردد. 
          VW385/1 را قرار دهيد، بهطوري كه داخل ديفرانسيل سوار شود. 

  واشرها را سوار كنيد و پيچهاي درپوش ديفرانسيل را ببنديد  
          و به ميزان Nm 25 سفت كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣١

 
اخطار! 

 
به درپوش ضربه نزنيد، چون ممكن است  
روي تنظيم ساعت اندازهگير اثر بگذاريد. 

 
 

  با چرخاندن پيچ آجدار، ابزار VW385/1 را تنظيم كنيد، تا جايي كه  
           سفت شود، با دست قابل چرخاندن باشد. 

  VW385/1را بگردانيد تا نوك ساعت اندازهگير به صفحه مغناطيسي  
             تماس يابد. و عقربه ساعت درحداكثر انحراف خودش باشد .نتيجه  

           (e.1)  روي ساعت و در جهت خالف ساعتگرد بخوانيد. 
 
 

اخطار! 
وقتي VW385/1را ميگردانيد، انتهاي ساعت(VW5385C) بايد با صفحه مغناطيسي و در جهت مقابل شكاف تماس يابد. 

 
 

  بعد از به دست آوردن اندازه (e)، ابزار VW 385/1 همراه با درپوش ديفرانسيل را باز كنيد.  
  آن را روي VW 406 سوار كنيد ( با استفاده از الگوي VW 5385/C) چك كنيد كه ساعت روي صفحه (0) باشد،  

        به فشار اوليه متناسب با 2mm حركت توجه كنيد.  
  اگر اين طور نيست، اندازه گيري غلط است. مراحل كار را از مورد (تعيين اندازه A) تكرار كنيد.  
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٢

 
 APتعمير ديفرانسيل: موتور
 (S3)تعيين شيم تنظيم پنيون

 
  بعد از تعيين شيم تنظيم پنيون، از فرمول زير استفاده كنيد. 

 
فرمول: 

 
  S3=e-r

 
e = مقدار اندازهگيري شده (حداكثر انحراف عقربه ساعت اندازهگيري درجهت خالف ساعتگرد) 

 
r = انحراف (روي پيشاني پنيون و بر حسب صدم ميليمتر مشخص شده است) 

 
اخطار! 

از مقادير اندازهگيري شده استفاده كنيد. 
 

مثال: 
 

 E=0.99mm       
 R=0.48mm       
 S3=e-r
 S3=0.99-0.48=0.51mm  

 
اخطار! 

ــه سـمت رينـگ خـارجي  اگر براي بدست آوردن شيم مناسب ضروري است كه دو شيم را روي هم بگذاريد، شيم با ضخامت كمتر بايد ب
بلبرينگ پنيون باشد. 

 
توجه: 

 
شيمها در ضخامتهاي زير وجود دارند: 

 
 0.15 -0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.10 - 1.20mm

 
  شفت خروجي را باشيم محاسبه شده(S3) ببنديد و اندازهها را كنترل كنيد. اگر شيم مناسب است، ساعت اندازهگيري بايد مقدار انحــراف ® را 

با تلرانسmm 0.04 ± را نشان خواهد داد (كه روي كرانويل حك شده است). 
 

توجه: 
 

براي كنترل اندازه، مراحل اندازهگيري در قسمت «تنظيم پنيون» را از مرحلهاي كه اندازه ”A“ تعيين شده است تكرار كنيد 
 

اگر اندازه در محدوده مشخص شده است، بستن گيربكس را تكميل كنيد.  
وضعيت تمام قطعات را چك كنيد و در صورت لزوم تعويض نماييد. 

پنيون را مجددا  تنظيم كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٣

 
 

  APتعمير ديفرانسيل: موتور
تنظيم كرانويل 

 
ابزار  

 
 VW 062              قطعه فشاري  
 VW 065                 جازن  
 VW 244B       (جازن) (درآر) و  
 VW 295         (جازن) (درآر) و  
  VW388              كشنده  
 VW 387            پايه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW381/11           (ميله) تيرك  
 VW386/8     VW382      اجزاء  
 VW382/10      VW382   اجزاء  
 VW385/17        VW385 اجزاء  
 VW402  پليت  
 VW406  (پايه) منشوري  
 VW407  ابزار پرس  
 VW412  ديسك فشاري  
  VW433A             رينگ فشاري  
 VW519                    لوله پرس  
 VW521/4   VW521        اجزاء  
 VW521/8   VW521        اجزاء  
 CP-53                  (ميله)تيرك  

  ساعتاندازهگير 
  آچار درجهدار 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٤

 
 

اخطار! 
 

  قبل از بازكردن گيربكس خوب  
            است كه ميانگين فاصله طرفين 

           چرخدنده را اندازهگيري كنيد. 
  مقادير اندازهگيري شده را  

           يادداشت كنيد وموقع محاسبه  
          شيمهاي تنظيم كرانويل استفاده  

          كنيد. 
 

تنظيم 
 

  وقتي كه قطعات زير تعويض ميشوند،  
           تنظيم كرانويل ضروري است: 

  مجموعه پنيون كرانويل 
  پوسته گيربكس 

  پوسته ديفرانسيل 
  بلبرينگهاي ديفرانسيل 

  درپوش ديفرانسيل 
  ضخامت كلي شيم تنظيم كرانويل  

            را معين كنيد. 
  ابزارها و درپوش ديفرانسيل را باز كنيد. 

 
 
 
 

←رينگ خارجي بلبرينگ و درپوش ديفرانسيل را پياده كنيد.    
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٥

 
  يك شيم مناسب با اندازه گرفته شده و فشار مجموعه با  

           رينگ خارجي روي درپوش ديفرانسيل سوار كنيد. 
 0.50+0.40=0.90

  درپوش ديفرانسيل را سوار كنيد. 
  گيربكس را با شفت خروجي بسته شده، سوار كنيد،  

            آن را با 4 عدد پيچ ببنديد و آنها را به ميزان20N.m سفت كنيد. 
  ميانگين فاصله جانبي بين دندههاي پنيون و كرانويل  

     را تنظيم كنيد. 
  ميانگين فاصله پين دندهها را مطابق مثال زير تعيين كنيد. 

مثال: 
 

 10.39mm      اندازهگيري دنده ١
اندازهگيري دنده ٢           20.40 
 30.39mm     اندازهگيري دنده ٣
 40.42mm     اندازهگيري دنده ٤
 1.60mm       كل
ميانگين فاصله 0.40=1.60:4 

 
 

  ضخامت  “S2“شيم را محاسبه كنيد.  
(سمت مقابل كرانويل) 
  S2= شيم استاندارد

 
- ميانگين فاصله 

+ افزايش (مقدار ثابت) 
 
 

اخطار! 
اگر پنيون و كرانويل تعويض نميشوند، براي بستن، از مقدار ميانگين فاصله كه قبال اندازه گيري شده است استفاده كنيد. 

 
 

مثال : 
 

 1.20mm   شيم استاندارد
 -  0.40mm   فاصله ميانگين -
  0.80 mm  

 + 0.15 mm افزايش +
 0.95 mm  =S2        

 
  ضخامت شيم (S1) (جانبي كرانويل) را محاسبه كنيد  

 
 S1=stotal - S2
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٦

 
مثال : 

 
  2.10 mm  Sضخامت كلي شيم

  - 0.95 mm  -S2
 

 1.15 mm =S1
 
 

توجه:  
 

شيمهاي تنظيم در اندازههاي زير موجود ميباشند. 
 

 0.15 -0.020 - 0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50
 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.090-1.00 - 1.10
  -1.20mm                                            

 
  ديفرانسيل و رينگهاي خارجي بلبرينگها را درآوريد. 

←شيمهاي تنظيم  “S1“راروي درپوش ديفرانسيل سواركنيد.    
 
 
 

  شيمهاي تنظيم  “S2“را همراه با رينگهاي خارجي  
             بلبرينگ روي ديفرانسيل قرار دهيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كاسه نمدها را روي درپوش پوسته ديفرانسيل سوار كنيد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٧

 
←چرخ كنترل سرعت و همينطور بوش را سوار كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←ديفرانسيل را سوار كنيد و مجددا فاصله جانبي بين     
             دندهها را اندازهگيري كنيد. 

  فاصله را در چهار موقعيت مختلف چك كنيد. 
 

اخطار! 
  اختالف بين فاصلههاي اندازهگيري شده در  
            نقاط مختلف نبايد از mm 0.50 بيشتر باشد. 

  اگر شيمها را قرار دادهايد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٨

 
 AP تعمير ديفرانسيل: موتور

تنظيم فاصله جانبي بين دندههاي پنيون و كرانويل 
 

←ابزارها را مطابق شكل نصب كنيد.    
 

موقعيت نصب ابزارها: 
 

 71mm               “A“اندازه
زاويه                حدود 90° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

←شفت خروجي را ثابت كنيد.    
  كرانويل را بگردانيد تا متوقف شود و عقربه  
            ساعت اندازهگير را روي صفر تنظيم كنيد. 

  كرانويل در جهت مخالف بگردانيد و فاصله بين دندانهها را بخوانيد. 
  مقادير خوانده شده را يادداشت كنيد. 

 
  شفت خروجي را آزادكنيد. 

  توسط ابزارVW 521/4 و VW 521/8 حدود °90 بگردانيد  
             (ديفرانسيل هم°90 ميگردد) 

             مجددا شفت خروجي را ثابت كنيد. 
  پيچ ابزار  VW521/4را شل كنيد و آن را °90  به عقب برگردانيد  

             تا ابزارVW 521/8 با نوك ساعت اندازهگير تماس يابد. 
            پيچ ابزار VW521/4را سفت كنيد. 

  مراحل «گردان كرانويل تا توقف و تنظيم ساعت روي صفر» را چهار  
            بار انجام دهيد و مقادير به دست آمده را يادداشت كنيد. 

 
اخطار! 

  اگر اختالف مقادير بهدست آمده بيش از mm 0.50 است، كرانويل غلط سوار شده است  
             يا مجموعه پنيون /كرانويل درست انتخاب نشدهاند. 

  در اين حالت، چك كنيد روش سوار كردن صحيح كدام است  
             و در صورت لزوم مجموعه پنيون / كرانويل را تعويض كنيد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٣٩

 
 APتعمير ديفرانسيل: موتور

تعيين ضخامت كلي شيمهاي تنظيم كرانويل 
 

  گيربكس را پياده كنيد. 
  كاسه نمد ديفرانسيل به كمك يك پيچگوشتي بزرگ درآوريد. 

←رينگ خارجي بلبرينگ ديفرانسيل سمتگيربكس را درآوريد.    
 
 
 
 
 
 
 

  رينگ خارجي بلبرينگ را با شيم استاندارد به ضخامت  
           mm 1.2 روي پوسته ديفرانسيل سوار كنيد.  

 
توجه:  

 
رينگ خارجي را بايد تا جايي داخل كنيد كه متوقف شود. 

 
  كاسه نمد درپوش ديفرانسيل را به كمك يك پيچگوشتي  

            بزرگ درآوريد. 
  رينگ خارجي بلبرينگ درپوش ديفرانسيل را همراه 

            با شيم ”S1”“ درآوريد. 
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گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٤٠

 
←رينگ خارجي بلبرينگ را بدون شيم تنظيم روي درپوش     

           ديفرانسيل سوار كنيد. 
 

توجه: 
 

رينگ خارجي را بايد تا جايي داخل كنيد كه متوقف شود. 
 

←ديفرانسيل را بدون چرخ دنده كيلومترشمار روي پوسته     
           ديفرانسيل سوار كنيد. 

  درپوش ديفرانسيل را ببنديد و پيچهاي آن را به ميزان  
          25N.m سفت كنيد 

 
 
 
 

  ابزارها را مطابق شكل سوار كنيد. 
  ساعت اندازهگير را با توجه به فشار اوليه براي جابجايي  

           mm 1 تنظيم كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ابزار VW521/4 را ابزار  VW521/8روي سمت  
            مقابل كرانويل سوار كنيد. 

 
توجه: 

 
 A=1.20mm شيم تنظيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


گيربكس مكانيكي (معمولي) ٥ دنده  

 ١٤١

 
  با استفاده از ابزار VW 521/4، ديفرانسيل را به باال و پايين  

           حركت دهيد  
  (درجهت فلش) مقدار نشان داده شده روي ساعت اندازهگير  

            را يادداشت كنيد. 
 

 0.50 mm : مثال :فاصله يادداشت شده
 

اخطار! 
ضمن اندازهگيري حركت پوسته ديفرانسيل، ديفرانسيل را  

نگردانيده زيرا ممكن است روي نتيجه اندازهگيري اثربگذارد. 
 
 

  فشار مجموعه mm 0.40 (مقدار ثابت) را به مقدار اندازهگيري  
     شده (فاصله يادداشت شده) اضافه كنيد. 

 
مثال: 

 
  0.50mm  نتيجه اندازهگيري

 +   0.40mm  فشار مجموعه +
 0.90mm = كل

 
  (1.20 mm) اين مقدار به ضخامت شيم استاندارد اضافه شده است

كه نتيجه مقدار كلي شيم خواهد شد. 
 

تعيين ضخامت كلي شيم  
 

 1.20mm شيم استاندارد
 +   0.50mm           نتيجه اندازهگيري +
 +   0.40mm           فشار مجموعه +

 
  2.10 mm ضخامت كل شيم
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راهنماي تعميرات  

 GOL خودروي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  سيستم ترمز  

 
 
 

 
 

                               
   

شركت مديران پارس 
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سيستم ترمز 
 BRAKE System

 
فهرست 

 ١.............................................................................................................................. مشخصات فني
مشخصات فني......................................................................................................................................١ 
 ٢ واحد فرمان ABS 5.3 – نماي كلي............................................................................................................
 ٣ نكات مهم براي انجام تعميرات روي سيستم ضد قفل ترمز............................................................................
 ٤ ..................................................................................................ABS پياده و سوار كردن واحد فرمان ٥,٣
 ٦ سنسور دور چرخ جلو – پياده و سوار كردن...............................................................................................
 ٧ سنسور دور چرخ عقب – پياده و سوار كردن..............................................................................................
روتور جلو – پياده و سوار كردن...............................................................................................................٨ 
 ١٠ ............................................................................................................ روتور عقب – پياده و سوار كردن
فشار سيستم – بررسي.........................................................................................................................١٢ 

 46  ترمز ، اجزاء ترمز 

 ١٣ ترمز جلو – تعمير........................................................................................................................
 ١٣ ديسك ترمز – آزمايش و بررسي............................................................................................................
ديسك ترمز – پياده و سوار كردن...........................................................................................................١٤ 
 ١٥........................................................................................................................ ديسك ترمز – بازسازي
 ١٦........................................................................................................... ترمز پارك (دستي) – تعمير
سيم ترمز پارك (خودروهاي با ترمز كاسهاي) – نماي كلي............................................................................١٦ 
 ١٧ .......................................................................... سيم ترمز پارك (خودروهاي با ترمز ديسكي) – نماي كلي
 ١٨ سيم ترمز دستي – تنظيم.....................................................................................................................
سيم ترمز دستي – پياده و سوار كردن.....................................................................................................١٩ 
 ٢٢ اهرم ترمز دستي – نماي كلي................................................................................................................
 ٢٣ اهرم ترمز دستي – پياده و سوار كردن....................................................................................................
 ٢٤ ...................................................................................................................... پدال ترمز - تعمير
 ٢٤ پدال ترمز – نماي كلي.........................................................................................................................
 ٢٥ بوشهاي پدال ترمز – تعويض................................................................................................................
 ٢٦ پدال ترمز – پياده و سوار كردن.............................................................................................................
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47 ترمزها ، روغن ترمز ، رگالتور ، بوستر 

سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير..........................................................................................٢٧ 
 ٢٧ پمپ اصلي (پمپ زيرپا) – نماي كلي.......................................................................................................
 ٢٩ ............................................................................................................ پمپ اصلي (پمپ زيرپا) – تعمير
 ٣٠ پمپ اصلي – پياده و سوار كردن............................................................................................................
 ٣١ ........................................................................................................ سوپاپ حفظ فشار بوستر – تعويض
 ٣٢ .............................................................................................................................. بوستر – نماي كلي
بوستر – پياده و سوار كردن..................................................................................................................٣٥ 
 ٣٦ ...................................................................................................... سيلندر ترمز چرخ عقب – نماي كلي
سيلندر ترمز چرخ عقب – پياده و سوار كردن..........................................................................................٣٧ 
سيلندر ترمز چرخ عقب – تعمير............................................................................................................٣٧ 
سيلندر ترمز ديسكي – نماي كلي..........................................................................................................٣٨ 
 ٣٩ سيلندر ترمز ديسكي – پياده و سوار كردن..............................................................................................
سيلندر ترمز ديسكي، تعمير..................................................................................................................٤١ 
 ٤٢ سيلندر ترمز ديسكي چرخ عقب – نماي كلي...........................................................................................
 ٤٣................................................................................................ سيلندر ترمز ديسكي چرخ عقب – تعمير
 ٤٤ سيستم ترمز – پركردن روغن و هواگيري................................................................................................
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    سيستم ترمز  

 ١

 
مشخصات فني  
مشخصات فني  

 
خودروهاي با ترمز جلو ديسكي  

 
L 1.8 موتور 

Ø 22.2 داخلي (mm) پمپ ترمز باال (زيرپا)  

Ø 203.2 (mm) بوستر ترمز  

mm 10 ضخامت لنت ترمز جلو  

با Ø 256                    ABS داخلي (mm) ديسك ترمز  
 239               ABS بدون

mm 12/20 ضخامت ديسك ترمز  

پيستون ســيلندر ترمـز 
چرخ 

 mm داخلي Ø 54

 
  ABS با ترمز عقب كاسهاي بدون GOL خودروي

 
L 1.8 موتور  

Ø 22.2 داخلي (mm) پمپ ترمز باال (زير پا)  

Ø 203.2 داخلي (mm) بوستر ترمز  

Ø 14.29 داخلي (mm) سيلندر چرخ  

mm 5 ضخامت لنت كفشك  

mm 30/40 عرض كفشك 

Ø 180/200 داخلي (mm) كاسه چرخ  

 
  ABS خودروهاي با ترمز عقب كاسهاي با

 
L 1.8 موتور  

Ø 22.2 داخلي (mm) پمپ ترمز باال (زير پا)  

Ø 203.2 داخلي (mm) بوستر 

Ø 19.05 داخلي (mm) سيلندر چرخ  

mm 5 ضخامت لنت كفشك  

mm 40 عرض كفشك  

Ø 200 داخلي (mm) كاسه چرخ  
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    سيستم ترمز  

 ٢

 
سيستم ضد قفل ترمز (ABS) – تعمير  

واحد فرمان ABS 5.3 – نماي كلي  
 

  MC2 – 1. لوله جلو
2. مغزي  

  18 Nm  
3. الستيكي  

4. سر لوله  
5. تنظيم كننده نيروي ترمز  

چرخ عقب، چپ  
6. مغزي  

 15 N.m   
7. تنظيم كننده نيروي ترمزي  

چرخ عقب، راست  
8. مغزي  

  15 N.m  
9. مهره  

  6 N.m  
10. لوله عقب، راست  

11. لوله عقب، چپ  

12. مهره  
  25 N.m  

  ABS   5.3 13. پايه واحد

14. الستيك (بوش)  

15. پيچ   

  25 N.m  
 
 
 
 

  ABS 16. واحد فرمان سيستم

17. سر لوله  

18. الستيكي (بوش)  

19. سر لوله  

  سر لوله  
20. لوله جلو، چپ  

  MC1 21. لوله عقبي

22. لوله جلو، راست  

اخطار! 
وقتي پيچ و مهرههاي قفلي باز ميشوند بايد تعويض شوند.  
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    سيستم ترمز  

 ٣

سيستم ضد قفل ترمز (ABS) – تعمير  
نكات مهم براي انجام تعميرات روي سيستم ضد قفل ترمز  

 
ــار بـا    سوكت واحد فرمان ABS را جدا كنيد تا بتوانيد كارهايي را كه روي سيستم الكتريكي خودرو امواج ايجاد كنند انجام دهيد (به عنوان مثال: ك

هويه برقي، شل كردن يا باز كردن كابلهاي باتري در حال روشن بودن موتور)  
  ضمن تعميرات روي واحد فرمان ABS دقت كنيد كه دما از C°80 تجاوز نكند.  

  به سوكت واحد فرمان ABS مستقيماً آب نپاشيد.  
  وقتي سوئيچ موتور باز است، سوكتهاي ABS و سيم سنسور دور چرخ را قطع و وصل نكنيد.  
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    سيستم ترمز  

 ٤

سيستم ضد قفل ترمز (ABS) – تعمير  
  ABS 5.3 پياده و سوار كردن واحد فرمان

 
ابزار  

 
  آچار درجهدار (توركمتر)  

 
پياده كردن  

 
  مخزن آب را تخليه كنيد.  

  بستهاي لولههاي ترمز كه نزديك واحد ABS هستند را باز كنيد.  
←با دست خارهاي سوكت واحد ABS را بيرون بكشيد و     

            آزاد نماييد (جهت فلش 1) و سوكت را جدا كنيد آن را به سمت باال  
            بكشيد. (جهت فلش 2)  

 
اخطار! 

قبل از جدا كردن سوكت مطمئن شويد كه سوئيچ موتور  
بسته (off) است.  

 
  لولههاي ترمز واحد فرمان را باز كنيد.  

 
اخطار!  

لولههايي را كه از پمپ باال (سيلندر اصلي) ميآيد ببنديد  
تا از ريختن روغن ترمز جلوگيري شود.  

روغن ترمز خورنده است از تماس آن با دست، چشم و  
دهان جلوگيري نماييد و اجازه ندهيد روي رنگ ماشين بريزد.  

 
  دو عدد پيچ (A) واحد فرمان ABS را باز كنيد.  

  واحد فرمان ABS را به سمت باال كشيده و همزمان آن را از  
          پايه جدا كنيد و پياده نماييد.  

 
توجه:  

 
فقط وقتي دستگاه را تعويض كردهايد، الستيكها (بوشها) را روي  

واحد جديد منتقل كنيد.  
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    سيستم ترمز  

 ٥

 
سوار كردن  

 
←واحد فرمان ABS را سوار كنيد و مهرههاي A را محكم كنيد.     

 
اخطار!  

براي تعويض، از واحد فرمان ABS كه فقط براي تعويض  
پيش بيني شده است استفاده كنيد. (/547/614113) . 

 
 
 
 
 
 
 

←لولههاي ترمز را سوار كنيد، دقت كنيد وضعيت     
         لولهها در واحد ABS، درست باشد.  

 
توجه:  

 
MC1: لوله جلويي (خروجي پيستون اوليه پمپ زيرپا)  

MC2: لوله جلويي (خروجي پيستون ثانويه پمپ زيرپا)  
 

اخطار! 
برعكس بستن لوله هاي ترمز باعث عدم تعادل خودرو  

موقع ترمز كردن خواهد شد.  
 

  بستهاي (تسمهاي) لولهها را ببنديد.  
 
 

←سوكت را در واحد ABS جا بزنيد و آن را به سمت پايين فشار     
         دهيد، (فلش 1) تا جا بيفتد و همزمان با آن خارهاي سوكت  

        را به سمت داخل (فلش 2) فشار دهيد تا قفل شود.  
  منبع آب را ببنديد.  

  روغن ترمز را پركنيد.  
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 ٦

 
سيستم ضد قفل ترمز (ABS) – تعمير  

سنسور دور چرخ جلو – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  توركمتر (آچار درجهدار)  
  VW 022 M/1 (آچار) سري  

 
پياده كردن  

 
←سوكتهاي سنسور سيم كشي را جدا كنيد.     

 
توجه:  

 
A- سوكت سنسور راست  
B-  سوكت سنسور چپ  

C- شاخههاي مربوط به سنسورهاي چرخ  

 
اخطار! 

قبل از جدا كردن سوكت، مطمئن شويد كه سوئيچ  
موتور بسته (off) است.  

 
  خودرو را باال ببريد. (جك بزنيد)  

  چرخ را باز كنيد.  
←سنسور را باز كنيد.     

 
توجه:  

 
A- شاخههاي مربوط به محفظه موتور  

B- پوسته كمك جلو سمت چپ  
C- سنسور  
  9 Nm -D

E- پوسته كمك جلو سمت راست  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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 ٧

 
سيستم ضد قفل ترمز (ABS) – تعمير  

سنسور دور چرخ عقب – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

توركمتر (آچار درجهدار)  
  VW 022 M/1 (آچار) سري

 
پياده كردن  

 
←سوكت سنسور سيم كشي را جدا كنيد.     

 
توجه:  

 
A- سوكت سنسور راست  
B-  سوكت سنسور چپ  

C- شاخههاي مربوط به سنسورهاي چرخ  
 

اخطار! 
هرگز اتصالهاي سنسور را برعكس نكنيد، برعكس كردن  

اين اتصال باعث عدم تعادل خودرو موقع ترمز كردن خواهد شد.  
قبل از جدا كردن سوكت، مطمئن شويد كه سوئيچ موتور  

بسته (off) است.  
 

  زير خودرو جك بزنيد.  
←سنسور شفت را توسط يك آلن 5mm باز كنيد.     

 
توجه:  

 
A- شاخه مربوط به محفظه داخلي  

B- سنسور  
  9 Nm -C

D- كانال  
سنسور كانال را باز كنيد و آن را پياده نماييد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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    سيستم ترمز  

 ٨

 
سيستم ضد قفل ترمز (ABS) – تعمير  

روتور جلو – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 045Z  KUKK 020/10     پوليكش  
  VW 045ZD 100mm                     انبر  
  VW 402           صفحه  
  VW 409              پين فشاري  
  VW 412 ديسك فشاري  
  VW 5669                          (پرس) لوله  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شفت مفصلي را پياده كنيد.  
←شفت مفصلي را در گيره ببنديد و روتور را پياده كنيد.     

  حفاظ قسمت خارجي مفصل را كامالً به سمت عقب بكشيد.  
  با استفاده از يك پارچه، قسمت خارجي مفصل را تميز كنيد.  

  محفظه روتور را ببنديد.  
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    سيستم ترمز  

 ٩

سوار كردن  
 

  روتور را سوار كنيد. آن را پرس كنيد تا كامالً در ته  
  (1450 Kg با نيروي ) .محفظهاش بنشيند          

 
اخطار!  

قبل از پرس كردن روتور، مطمئن شويد كه به خوبي  
هم مركز شده است.  

بعد از نصب روتور بررسي كنيد كه محكم شده باشد،  
اگر حركت ميكند آن را با يك روتور ديگر تعويض كنيد.  

 
  به مفصل گريس (ليتيوم با دي سولفايد مولييدنيوم) بزنيد.  

 
⇐ به منابع شيمي رجوع كنيد.  

 
  Scoop (محفظه) را نصب كنيد.  

  شفت مفصلي را سوار كنيد.  
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 ١٠

سيستم ضد قفل ترمز (ABS) – تعمير  
روتور عقب – پياده و سوار كردن  

 
ابزار  

 
  VW 045Z  KUKK 020/10      پوليكش  
  VW 045ZD 100mm                     انبر  
  VW 202K            زير سري  
  VW 402              صفحه  
  VW 409              پين فشاري  
  VW 412 ديسك فشاري  
  VW3 447 H         زير سري  
 VW 4471            زير سري  

  VW 5669            لوله  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن (خودرو با ترمز عقب ديسكي)  
 

  مركز چرخ را باز كنيد.  
← روتور را باز كنيد.     
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 ١١

 
پياده كردن (خودرو با ترمز عقب كاسهاي)  

 
  كاسه چرخ را پياده كنيد.  
← روتور را پياده كنيد.     

  مركز چرخ و اطراف محل روتور را با يك پارچه تميز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن (خودرو با ترمز عقب ديسكي)  
 

  يك روتور نو سوار كنيد و آن را تا جايي پرس كنيد كه  
          متوقف شود و كامالً در انتهاي مركز چرخ بنشيند.  

 
اخطار!  

بعد از نصب روتور، آن را با دست بررسي كنيد كه خوب محكم  
شده باشد. اگر حركت ميكند، آن را با روتور ديگر تعويض كنيد.  

 
  شش پر چرخ را سوار كنيد.  

 
سوار كردن (خودرو با ترمز عقب كاسهاي) 

 
  روتور نو سوار كنيد، آن را پرس كنيد تا جايي كه متوقف  

          شود و كامالً در انتهاي مركز چرخ بنشيند.  
 

اخطار! 
بعد از سوار كردن روتور، آن را با دست بررسي كنيد كه خوب محكم شده باشد.  

اگر حركت ميكند، آن را با روتور ديگري تعويض كنيد.  
 

  كاسه چرخ را نصب كنيد.  
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 ١٢

 
سيستم ضد قفل ترمز (ABS) – تعمير  

فشار سيستم – بررسي  
 

ابزارها  
 

  VAG 1310A ادوات كنترل ترمز  
  EQ7021/1 كمپرسور  

 
  چرخ جلوي چپ را پياده كنيد و پيچ تخليه (هواگيري) سيلندر  

      ترمز را باز كنيد.  
 

←وسايل VAG 1310A روي سيلندر ترمز سوار كنيد.     
  پيچ تخليه را باز كنيد.  

 
اخطار! 

اجازه ندهيد روغن ترمز در مخزن كامالً خالي شود.  
 

بررسي فشار باال  
 

  موتور را روشن كنيد و پدال ترمز را چندين بار فشار دهيد  
           (پر كنيد) و بعد موتور را خاموش كنيد.  

←وسيله EQ 7021/1 را بين پدال ترمز و صندلي جلو سوار كنيد،     
  50 bar از طريق وسيله فوق پدال را فشار دهيد تا جايي كه فشارسنج          

          نشان دهد.  
 

اخطار! 
صندلي بايد كامالً به سمت عقب برده شود.  

 
  در مدت 45ثانيه افت فشار نبايد بيشتر از bar 4 باشد اگر  

          بيشتر شد، بايد آب بندي سيستم ترمز بررسي شود تا  
         علت مشخص گردد: نشت خارجي اجزاء سيستم و يا نشت  

        داخلي پمپ زير پا. 
 

بررسي فشار پايين  
 

  بعد از بررسي فشار باال، وسيله EQ 7021/1 را شل كنيد (ولي باز نكنيد) تا پدال آزاد شود و مجددًا آن را از طريق وسيله مذكور فشار دهيد  
          تا فشارسنج bar 6 را نشان دهد.  

  در مدت 3 دقيقه افت فشار نبايد از bar 1 بيشتر شود. اگر بيشتر شد، براي پيدا كردن عيب، آب بندي سيستم ترمز بايد بررسي شود:  
          نشت خارجي اجزاء سيستم يا نشت داخلي پمپ زيرپا.  
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    سيستم ترمز  

 ١٣

 
ترمز جلو – تعمير  

ديسك ترمز – آزمايش و بررسي  
 

ابزار  
 

  VW 387                                    پايه  
  VW 5010 B       ابزارهاي ديسك ترمز  

  توركمتر (آچار درجهدار)  
 

  چرخ را پياده كنيد.  
  سيلندر ترمز را باز كنيد و آن را به جايي مهار نماييد.  
  پيچهاي چرخ را روي ديسك ببنديد تا از اندازه گيري  

          غلط جلوگيري شود.  
←تابيدگي ديسك را بررسي كنيد.     

 
توجه:  

 
  0.06 mm :حداكثر تابيدگي  
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    سيستم ترمز  

 ١٤

 
ترمز جلو – تعمير  

ديسك ترمز – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 5010 B               ابزارهاي ديسك ترمز  
  توركمتر (آچار درجهدار)  

 
پياده كردن  

 
  چرخ را پياده كنيد.  

  پيچهاي اتصال سيلندر ترمز به پايه كمك فنر را باز كنيد.  
  سيلندر ترمز را باز كنيد و آن را مهار نماييد.  

 
اخطار! 

  سيلندر ترمز را با شلنگ مهار نكنيد.  
  شلنگ ترمز را تا نكنيد و نپيچانيد.  

 
  پيچهاي اتصال ديسك ترمز به مركز چرخ را باز كنيد و ديسك را پياده نماييد.  

 
سوار كردن  

 
←پيستون را به حالت آزاد برگردانيد.     

  پيچهاي اتصال سيلندر ترمز به پايه كمك فنر را تعويض كنيد  
     و آنها را به ميزان Nm 65 سفت كنيد.  

 
اخطار! 

قبل از حركت دادن خودرو، پدال ترمز را چندين بار بزنيد.  
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ترمز جلو – تعمير  

ديسك ترمز – بازسازي  
 

  12 mm خودرو با ديسك ترمز به ضخامت
 

  10.8 mm حداقل ضخامت ديسك بعد از بازسازي (دو طرف ديسك بايد بازسازي شود) 
  0.06 mm حداكثر تابيدگي 
  0.02 mm حداكثر اختالفات ضخامت 

 
  20 mm خودرو با ديسك ترمز با ضخامت

 
  18.8 mm (دو طرف ديسك بايد بازسازي شود) حداقل ضخامت ديسك بعد از بازسازي

  0.06 mm حداكثر تابيدگي 
  0.02 mm حداكثر اختالفات ضخامت 
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ترمز پارك (دستي) – تعمير  

سيم ترمز پارك (خودروهاي با ترمز كاسهاي) – نماي كلي  
 

1. سيم ترمز پارك  
  تنظيم كردن  

  پياده و سوار كردن  
2. پيچ  

  5 Nm  
 

اخطار! 
پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت  

باز ميشوند، بايد تعويض شوند.  
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    سيستم ترمز  

 ١٧

 
ترمز پارك (دستي) – تعمير  

سيم ترمز پارك (خودروهاي با ترمز ديسكي) – نماي كلي  
 

1. پيچ  
  5 Nm  

2. پيچ  
  5 Nm  

3. سيلندر ترمز ديسكي  
4. اهرم ترمز دستي – پايه كفشك  

5. صفحه ترمز (طبق) / حفاظ ديسك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. سيم ترمز دستي  
  تنظيم  

  پياده و سوار كردن  
7. پين / قالب  

8. سرپوش  
9. پيچ  

  60 Nm  
10. پيچ 

  5 Nm  
 

اخطار! 
وقتي پيچ و مهرههاي قفلي باز ميشود، بايد تعويض شوند.  
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 ١٨

 
ترمز پارك (دستي) – تعمير  

سيم ترمز دستي – تنظيم  
 

خودروهاي با ترمز عقب ديسكي  
 

  ترمز دستي را آزاد كنيد. 
  زير خودرو جك بزنيد.  

  درپوشهاي روي صفحه ترمز (طبق) را باز كنيد.  
 

←كفشكهاي ترمز دستي را تنظيم كنيد، تسمه دندانهدار را     
          بپيچيد تا جايي كه اگر بپيچيد ديگر با دست نتوان چرخ را گرداند.  

         پيچ تنظيم را در جهت عكس ٢ يا ٣ دندانه بگردانيد  
         تا چرخ آزادانه بگردد.  

  همين مراحل را براي چرخ ديگر تكرار كنيد.  
  چندين بار اهرم دستي را بكشيد و آزاد كنيد تا سفتي سيم  

     متعادل شود.  
  اهرم دستي را بكشيد تا در وضعيت دندانه دوم يا سوم عمل كند.  

 
  با دست چك كنيد آيا چرخ گير دارد يا نه.  

 
توجه:  

 
اگر چرخها هنوز قفل نشدهاند، سيم را مطابق مراحل زير تنظيم كنيد.  

 
←مهره تنظيم سيم را (فلش) با استفاده از آچار كليدي توخالي     

          (لوله مانند) تا جايي سفت كنيد كه چرخ را با دست نتوان گرداند.  
  ترمز دستي را شل كنيد، سه بار پدال را بزنيد و بررسي كنيد كه  

آيا چرخ آزاد است يا نه و مجددًا تنظيم كنيد.  
 

اخطار!  
براي خوب عمل كردن ترمز دستي، اين مساله مهم است  

كه كفشك و كاسه چرخ با هم تطبيق داشته باشند.  
 

خودروهاي با ترمز كاسهاي  
 

  اهرم دستي را بكشيد تا در حالت دنده دوم قرار گيرد.  
  زير خودرو جك بزنيد.  

←مهره تنظيم را سفت كنيد تا جايي كه چرخ با دست نگردد.     
  ترمز دستي را شل كنيد، پدال ترمز را سه باز بزنيد و بررسي كنيد كه آيا چرخ آزادانه ميگردد.  

  اگر چرخ گير دارد (قفل است) مراحل تنظيم را مجددًا اجرا كنيد.  
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ترمز پارك (دستي) – تعمير  

سيم ترمز دستي – پياده و سوار كردن   
 

خودروهاي با ترمز عقب كاسهاي  
 

پياده كردن  
 

  كاسه چرخ را همراه با چرخ پياده كنيد.  
  صفحه فنر فشاري و پين كفشك عقب را پياده كنيد.  

  قسمت پاييني كفشك عقب را توسط يك پيچ گوشتي شل كنيد.  
  فنر پاييني برگردان كفشكها را درآوريد.  

  كفشك عقب را درآوريد و سيم ترمز دستي را آزاد كنيد.  
  واحد جبران كننده (تنظيم كشش سيم) را پياده كنيد.  

  سيم را از بدنه و از شفت باز كنيد.  
  سيم را درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  به وضعيت صحيح سوار كردن سيم توجه كنيد، سر سيم كه با رنگ آبي مشخص شده است به سمت چپ طبق ترمز بسته ميشود.  

  فاصله بلبرينگ چرخ را تنظيم كنيد.  
  ترمز پارك (دستي) را تنظيم كنيد.  

 
خودروهاي با ترمز عقب ديسكي  

 
پياده كردن  

 
  با آزاد بودن ترمز دستي، خودرو را باال ببريد. (جك بزنيد)  

←واحد جبران كننده (تنظيم كشش سيم) را توسط يك     
         آچار كليدي توخالي (لوله مانند) باز كنيد.  
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←تسمه دندانهدار تنظيم كفشكهاي ترمز پارك را كامالً باز كنيد.     

  چرخهاي عقب را باز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←فنر برگردان سيم را درآوريد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سيم اهرم راه انداز كفشكها را آزاد كنيد.     
  سيم را از بدنه و از شفت باز كنيد.  

  سيم را از طبق چرخ جدا كنيد.  
  سيم را درآوريد.  
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 ٢١

 
  به وضعيت صحيح فنرهاي برگشت سيم توجه كنيد:  

         (وضعيت مختلف براي هر طرف)  
←وضعيت صحيح در سمت راست را بررسي كنيد.     

 
توجه:  

 
دو انتهاي فنر به سمت باال برگردد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

←وضعيت صحيح در سمت چپ را بررسي كنيد.     
 

توجه:  
 

دو انتهاي فنر به سمت پايين برگردد.  
 

  ترمز دستي را تنظيم كنيد.  
  پيچهاي چرخ را با گشتاور Nm 100 سفت كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


    سيستم ترمز  

 ٢٢

 
ترمز دستي – تعمير  

اهرم ترمز دستي – نماي كلي  
 

1. سيم  
  تنظيم  

  پياده و سوار كردن  
2 . واحد جبران كننده  

3 . گردگير (محافظ)  
4 . پيچ  

  25 N.m  
5 . كليد چراغ هشدار ترمز پارك  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. اهرم ترمز دستي  
  پياده و سوار كردن  

7. دسته  
8. روپوش اهرم ترمز دستي  

9. پيچ  
  25 N.m  

 
اخطار! 

پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد تعويض شوند.  
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ترمز دستي – تعمير  

اهرم ترمز دستي – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  خودرو را باال ببريد (جك بزنيد)  
←واحد جبران كننده را با استفاده از يك آچار كليدي توخالي     

         (لوله مانند) mm 10، باز كنيد.  
  خودرو را پايين بياوريد.  

  روپوش اهرم ترمز دستي را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

←دسته اهرم ترمز دستي را درآوريد، توسط يك پيچ گوشتي     
         دسته را از اهرم خالص كنيد و همزمان آن را به سمت جلو بكشيد.  

  روپوش كنسول (كانال) جلو را باز كنيد.  
  دو عدد پيچ اتصال را از كف اتاق باز كنيد.  

  سوكت كليد را از چراغ هشدار ترمز دستي جدا كنيد.  
 

  اهرم را به جلو بكشيد و آن را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
  ترمز دستي را تنظيم كنيد.  
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پدال ترمز - تعمير  

پدال ترمز – نماي كلي  
 

1. بوش  
  تعويض  

2. ضامن پدال  
3. خار ميله پمپ ترمز  

4. پدال  
  پياده و سوار كردن  

5. كليد چراغ هشدار ترمز  
6. ميله پمپ ترمز  

7. پين ميله پمپ ترمز  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخطار! 
هر وقت پيچ و مهرههاي قفلي را باز ميكنيد بايد تعويض نماييد.  
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پدال ترمز – تعمير  

بوشهاي پدال ترمز – تعويض  
 

  پدال ترمز را پياده كنيد.  
  پدال را در گيره قرار دهيد و بوشها را توسط يك پيچ گوشتي درآوريد.  

  بوشهاي جديد را با دست جا بزنيد.  
  داخل بوشها را با وازلين روغنكاري كنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.  

 
  پدال ترمز را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


    سيستم ترمز  

 ٢٦

 
پدال ترمز – تعمير  

پدال ترمز – پياده و سوار كردن  
 

خودروهاي تا 08/05/2001  
 

پياده كردن  
 

  با استفاده از يك پيچ گوشتي، خارها را از پين ميله محرك پمپ و از پدال ترمز درآوريد.  
  پين ميله پمپ اصلي (زيرپا) را درآرويد.  

  با جابجايي پدال و همزمان آزاد كردن آن از ميله پمپ اصلي، آن را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  براي راحتي سوار كردن، ميله كليد چراغ هشدار ترمز را دور كنيد.  
 

خودروهاي از 08/06/2001  
 

ابزار  
 

  T10006-   بازكن 
 

پياده كردن  
 

  ستون فرمان را پياده كنيد.  
  مفصل شفت فرمان و جعبه فرمان را باز كنيد.  

  كليد چراغ هشدار ترمز را باز كنيد.  
  ابزار باز كن T 10006 را سوار كنيد و آن را در جهت  

           صندلي راننده بكشيد و همزمان پاي خود را روي پدال ترمز تكيه دهيد  
          (در اين حالت پدال نميتواند به عقب حركت كند). بنابراين برآمدگيهاي اتصال پايه از كله كروي ميله پمپ اصلي بيرون ميزند.  

  همزمان ابزار T 10006 و پدال ترمز را در جهت صندلي راننده بكشيد. (بنابراين پدال از ميله پمپ اصلي جدا ميشود).  
  مهره پدال را باز كرده و آن را به طرف چپ هل داده و پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سر كروي ميله پمپ را در قسمت جلوي پايه قرار دهيد و پدال ترمز را در جهت پمپ فشار دهيد، تا جايي كه صداي جا افتادن ان را بشنويد.  

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
  كليد چراغ هشدار ترمز را تنظيم كنيد.  
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سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

پمپ اصلي (پمپ زيرپا) – نماي كلي  
 

  ABS خودروي بدون
 

1. واشر  
2. پوسته پمپ اصلي (زيرپا) 

3. مخزن روغن ترمز  
4. پيستون ثانويه  

5. سيل رينگ  
6. خار رينگي  

7. واشر (پالستيكي)  
8. پيستون اوليه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ABS خودروي با
 

1. در مخزن روغن ترمز 
2. مخزن روغن ترمز  

3. واشر  
4. واشر پيستون ثانويه  

5. سيل رينگ  
6. خار رينگي  

7. واشر (پالستيكي)  
8. كاسه نمد  

9. واشر (پالستيكي)  
10. خار رينگي پيستون  

11. واشر آهني  

12. پيستون اوليه  

13. پين سوپاپ  

14. فنر پيستون اوليه  

15. پيستون ثانويه  
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16. پمپ اصلي (زيرپا)  

  تعمير  
  پياده و سوار كردن  

17. پين محدود كننده پيستون ثانويه  

18. واشر  

19. رينگ  

20. واشر رينگي  

 
اخطار! 

هر وقت پيچ و مهرههاي قفلي را باز  
ميكنيد بايد تعويض شوند.  
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سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

پمپ اصلي (پمپ زيرپا) – تعمير  
 

ابزار  
 

  VW 5649/4   راهنما 
  توركمتر (آچار درجهدار)  

 
  پمپ اصلي (پمپ زيرپا را پياده كنيد.)  

  مخزن روغن را باز كنيد.  
  توسط يك خار بازكن ظريف خار رينگي پيستون را درآوريد.  

  پيستون اوليه را پياده كنيد.  
 

  پيستون ثانويه را پياده كنيد.  
  موقع جمع كردن واشرهاي مخزن و قطعات داخلي  

          (پيستونها) را تعويض كنيد.  
     هميشه از كيت (لوازم) تعميراتي كامل استفاده كنيد.  

←پيستون ثانويه را سوار كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 

←پيستون اوليه را جا بزنيد.     
  پمپ اصلي را سوار كنيد.  

  سيستم ترمز را هواگيري كنيد.  
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سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

پمپ اصلي – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  لولههاي پمپ اصلي را باز كنيد.  
 

توجه:  
 

آنها را آب بندي كنيد تا از خالي شدن روغن جلوگيري شود.  
 

  اتصاالت برقي (سوكتها) را جدا كنيد.  
  پمپ اصلي (زيرپا) را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

  مهرههاي اتصال بوستر به پمپ اصلي را به ميزان Nm 20 سفت كنيد.  
  روغن سيستم ترمز را پر كنيد.  
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سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

سوپاپ حفظ فشار بوستر – تعويض  
 

  شلنگ بوستر را جدا كنيد.  
  سوپاپ را با دست را بيرون بكشيد و درآوريد.  
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سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

بوستر – نماي كلي  
 

خودروهاي تا 08/05/2001  
 

1. سوپاپ بوستر  
  تعويض   

2. بوستر  
  پياده و سوار كردن  

3. فيلتر  
4. ميله  
5. واشر  
6. پايه  

7. صفحه واسطه  
8. واشر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. فيلتر  
10. لوله جلو، چپ  

11. لوله عقب ، چپ  

12. پمپ اصلي (زيرپا)  

  تعمير  
  پياده و سوار كردن  

13. لوله جلو، راست  

14. فيش سنسور (حسگر) چراغ هشدار ترمز  

 
اخطار! 

هر وقت پيچ و مهرههاي قفلي را باز ميكنيد بايد آنها را تعويض نماييد.  
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  AP 16V خودروهاي با موتور
 

  MC2 (ABS) – 1. لوله جلو
2. سوپاپ بوستر  

  تعويض  
3. فيش سنسور (حسگر) چراغ ترمز  

4. سيل رينگ  
5. بوستر  

  پياده و سوار كردن  
6. سيل رينگ  

7. مهره  
  15 Nm  

8. پايه  
9. لوله عقب، چپ  
10. لوله جلو، چپ  

11. مهره  
  20 Nm  

12. پمپ اصلي (زيرپا)  

  تعمير  
  پياده و سوار كردن  

13. لوله جلو، راست  

14. لوله عقب، راست  

   MC1 –(ABS) – 15. لوله عقب

 
اخطار! 

هر وقت پيچ و مهرههاي قفلي را باز ميكنيد بايد آنها را تعويض نماييد.  
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    سيستم ترمز  

 ٣٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خودروهاي از 08/06/2001 به بعد  
  MC2 (ABS) – 1. لوله جلو

2. سوپاپ بوستر  
  تعويض  

3. فيش سنسور (حسگر)  
چراغ هشدار ترمز  

4. سيل رينگ  
5. بوستر  

  پياده و سوار كردن  
6. سيل رينگ  

7. مهره  
8. پايه 

9. لوله عقب، چپ  
10. لوله جلو، چپ 

11. مهره  
  20 Nm  

12. پمپ اصلي (زيرپا)  
  تعمير  

  پياده و سوار كردن  
13. لوله جلو، راست  

14. لوله عقب، راست  

  MC1 (ABS) – 15. لوله عقب

 
اخطار! 

پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد تعويض شوند.  
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    سيستم ترمز  

 ٣٥

 
سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

بوستر – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  توركمتر (آچار درجهدار)  
 

پياده كردن  
 

  لولههاي پمپ اصلي را باز كنيد.  
 

توجه:  
 

لولهها را آب بندي كنيد تا از خالي شدن روغن ترمز جلوگيري شود.  
 

  شلنگ سوپاپ بوستر را درآوريد.  
 (AP16V موتور) .شلنگ ورودي پمپ كالچ را باز كنيد  

  سوكتهاي برقي را جدا كنيد.  
  ميله محرك بوستر را جدا كنيد.  

  مهرههاي اتصال بوستر را باز كنيد.  
  بوستر را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

  بعد از ١٥ دقيقه مجددًا مهرههاي اتصال بوستر را تا Nm 15 سفت كنيد.  
  ميله محرك بوستر را در صورت نياز تنظيم كنيد.  

  روغن سيستم ترمز را پر كنيد.  
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    سيستم ترمز  

 ٣٦

 
سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

سيلندر ترمز چرخ عقب – نماي كلي  
 

1. درپوش محافظ  
2. پيچ هواگيري  

3. پيچ  
  10 Nm  

4. درپوش محافظ پيستون  
5. پيستون  

6. سيل رينگ  
7. فنر پيستون  

8. سيلندر ترمز چرخ (پوسته)  
 

اخطار! 
پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت  

باز ميشوند بايد تعويض كنيد.   
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    سيستم ترمز  

 ٣٧

 
سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

سيلندر ترمز چرخ عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد.  
  كاسه چرخ را همراه با واشر و جداكننده خارجي رولر بيرينگ پياده كنيد.  

  لوله پمپ ترمز را جدا كنيد و براي جلوگيري از خالي شدن روغن ترمز، آن را ببنديد.  
  پيچ تخليه را باز كنيد.  

  با استفاده از آچار آلن (mm 5) پمپ ترمز را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
  فاصله بلبرينگ چرخ عقب را تنظيم كنيد.  

  روغن ترمز را پركنيد.  
 

سيلندر ترمز چرخ عقب – تعمير  
 

  سيلندر ترمز چرخ عقب را پياده كنيد.  
  درپوش محافظ را برداريد.  

  پيستون، واشر و فنر را درآوريد.  
  پيستون، واشر و فنر را درآوريد.  

  تمام قطعات را با روغن ترمز تميز كنيد.  
 

توجه:  
 

براي تميز كردن از مواد ديگر استفاده نكنيد زيرا باعث خراب شدن قطعات الستيكي ميشود.  
 

  قطعات الستيكي را از نظر سخت و سفت شدن و قطعات فلزي را از نظر زنگ زدگي بررسي كنيد و در صورت نياز با استفاده از «كيت لوازم كامل»  
         آنها را تعويض كنيد.  

  سيلندر ترمز چرخ را سوار كنيد.  
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    سيستم ترمز  

 ٣٨

 
سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

سيلندر ترمز ديسكي – نماي كلي 
  

1. پين راهنما  
2. پايه سيلندر  

3. لنتها  
4. سيل  

5. درپوش محافظ  
6. پيستون  

7. سيل رينگ  
8. پوسته سيلندرترمز  

9. پين راهنما  
10. پيچ تخليه (هواگيري)  

 
اخطار! 

هر وقت پيچ ومهرههاي قفلي را  
باز ميكنيد بايد آنها را تعويض نماييد.  

 
  varga سيلندر

 
1. لنت داخلي  

2. پايه سيلندر  
3. لنت خارجي  
4. سيل رينگ  

5. پيستون  
6. درپوش (گردگير)  

7. پوسته سيلندر  
8. درپوش پين راهنما  

9. پين راهنما  
10. درپوش  

11. پيچ تخليه (هواگيري)  

12. پيچ  

  35 Nm  
 

اخطار!  
هر وقت پيچ و مهرههاي قفلي را  

باز ميكنيد بايد آنها را تعويض نماييد.  
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    سيستم ترمز  

 ٣٩

 
سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  
سيلندر ترمز ديسكي – پياده و سوار كردن  

 
ابزار  

 
   VW 001V               7 mmآچار آلن مخصوص←   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 5010 B       ابزارهاي ترمز ديسكي←   
  توركمتر (آچار درجهدار)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد.  
  بست را باز كنيد.  

←پيچهاي اتصال سيلندر را باز ميكنيد.     
  كفشكها را باز كنيد.  

  شلنگ سيلندر ترمز را جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

سر شلنگ را ببنديد تا روغن خالي نشود.  
 

  سيلندر را پياده كنيد.  
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    سيستم ترمز  

 ٤٠

 
سوار كردن  

 
←پيستون را سرجاي خودش برگردانيد.     

  پيچهاي (راهنما) را به ميزان Nm 40 سفت كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  varga سيلندر ترمز
پياده كردن 

 
  چرخ را پياده كنيد.  

←پيچهاي اتصال سيلندر ترمز به پايه را باز كنيد.     
  لنتها را درآوريد.  

  شلنگ ترمز را جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

  براي جلوگيري از خالي شدن روغن سر شلنگ را ببنديد.  
  سيلندر را پياده كنيد.  

 
 

سوار كردن  
 

←پيستون را سرجاي خودش برگردانيد.     
  سطوح تماس را تميز كنيد و چسب بزنيد.  

  پيچهاي اتصال سيلندر به پايه را با گشتاور Nm 35 سفت كنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.  
 

  روغن سيستم را پر كنيد.  
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    سيستم ترمز  

 ٤١

 
سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

سيلندر ترمز ديسكي، تعمير  
 

  سيلندر ترمز را پياده كنيد.  
  سيلندر را در يك گيره ببنديد (از لب گيره آلومينيومي استفاده شود.)  

  (varga در سيلندرهاي) پينهاي راهنما را درآوريد  
  گردگير پيستون را درآوريد.  

 
توجه:  

 
براي جلوگيري از آسيب ديدن گردگير از ابزارهاي با لبه تيز استفاده نكنيد.  

 
  در طرف مقابل پيستون يك تخته قرار دهيد و با فشار هوا پيستون را بيرون بزنيد.  

  با استفاده از يك ميله پالستيكي، پوسته سيل رينگ را درآوريد.  
  وضعيت قطعات را بررسي كنيد و در صورت نياز آنها را تعويض كنيد.  
  ضمن جمع كردن، به پيستون، سيل و پوسته فقط روغن ترمز بزنيد.  

  به پينهاي راهنما (سيلندر varga) روغن بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.  
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    سيستم ترمز  

 ٤٢

 
 

سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  
سيلندر ترمز ديسكي چرخ عقب – نماي كلي  

 
1. لنت  

2. گردگير  
3. پيستون  

4. سيل رينگ  
5. پيچ هواگيري  

6. درپوش  
7. پيچ  

  25 N.m  
8. پين راهنماي كفشك  

9. پوسته سيلندر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. سيل رينگ  

11. فنر  

12. پوسته سيلندر ترمز 

13. ديسك ترمز  
  تعمير  

  پياده و سوار كردن  
 

اخطار!  
هر وقت پيچ و مهرههاي قفلي را باز ميكنيد بايد آنها را تعويض نماييد.  
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    سيستم ترمز  

 ٤٣

 
سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

سيلندر ترمز ديسكي چرخ عقب – تعمير  
 

ابزار  
 

  VW 5010B ابزارهاي مخصوص ترمز ديسكي←   
  توركمتر (آچار درجهدار)  

 
  سيلندر ترمز را پياده كنيد.  

  سيلندر را به گيره ببنديد ( از لب گيره آلومينيومي استفاده كنيد. ) 
  گردگيرهاي پيستون را درآوريد.  

  يك تخته به ضخامت 15 تا 20 ميليمتر بين دو پيستون قرار دهيد.  
  از سوراخ ورودي روغن، هواي فشرده بزنيد.  

  پيستونها را پياده كنيد.  
 

←مجموعه پوستههاي سيلندر را در دو نقطه عالمت بزنيد.     
  پيچهاي اتصال پوسته سيلندر را باز كنيد و درآوريد.  

          (از پيچ گوشتي و اهرم استفاده نكنيد.)   
  سيلهاي پوسته سيلندر را درآوريد، براي اين كار از  

           ميله پالستيكي استفاده كنيد.  
  وضعيت قطعات را بررسي كنيد و در صورت لزوم تعويض نماييد.  

  ضمن جمع كردن به پيستونها، سيلها و پوستهها روغن ترمز  
      تميز بزنيد.  

  وضعيت صحيح سيل رينگها را بررسي كنيد.  
  با توجه به عالمتهايي كه زدهايد وضعيت صحيح پوستههاي  

          سيلندر ترمز را بررسي كنيد.  
 
 
 

←پيچهاي اتصال پوسته را به ترتيبي كه در شكل     
           نشان داده شده است سفت كنيد، از N.m 10 شروع كنيد.  

  به همان ترتيب و اين بار پيچها را با Nm 25 سفت كنيد.  
  براي سوار كردن پيستون، آنها را با فشار ماليم دست  

          وارد كنيد تا از آسيب ديدگي سيل رينگ جلوگيري شود.  
  روغن سيستم را پر كنيد.  

 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


    سيستم ترمز  

 ٤٤

 
سيستم ترمز روغني، بوستر دار – تعمير  

سيستم ترمز – پركردن روغن و هواگيري  
 

اين مراحل بايد توسط دو نفر انجام شود:  
 

  مقدار روغن ترمز در مخزن را بررسي كنيد، در صورت لزوم با روغن ترمز اصلي VW پر كنيد تا به عالمت حداكثر (MAX) برسد.  
  درپوش پيچ هواگيري چرخ راست، عقب را برداريد و يك شلنگ پالستيكي شفاف به خروجي روغن وصل كنيد.  

     يك سر شلنگ را به پيچ هواگيري و سر ديگر آن را در ظرفي قرار دهيد. انتهاي لوله را باالتر از پيچ هواگيري قرار دهيد.  
  چندين بار توسط فرد دوم پدال ترمز را فشار دهيد و آزاد كنيد (پر كنيد) تا احساس كنيد پدال سفت شده است. در اين حالت پدال را فشــرده نگـه 

داريد.  
ــفت كنيـد و مراحـل    پيچ هواگيري را تقريباً ½ دور شل كنيد و همين طور باز باشد تا پدال به پايينترين وضعيت خودش برسد. پيچ هواگيري را س

فوق را تكرار كنيد تا جايي كه از سر شلنگ داخل ظرف شلنگ حباب خارج نشود.  
  شلنگ را درآوريد و درپوش پيچ هواگيري را بگذاريد.  
  براي چرخهاي ديگر هم همين مراحل را تكرار كنيد.  

 
        هواگيري بقيهي ترمز چرخها را به اين ترتيب انجام دهيد. چرخ عقب، چپ – جلو، راست – و جلو، چپ 

  بعد از اينكه هر چهار چرخ هواگيري شدند، خودرو را نيم ساعت رها كنيد، سپس كل سيستم را مجددًا هواگيري كنيد.  
  وقتي اجزاء چرخ را تعويض يا تعمير ميكنيد، الزم نيست چرخهاي ديگر را هواگيري كنيد.  

 
اخطار! 

فراموش نكنيد كه هميشه مقدار روغن ترمز را بررسي كنيد.  
اجازه ندهيد كه سطح روغن ترمز به حداقل (MIN) برسد زيرا باعث هواكشيدن سيستم ترمز ميشود. هرگز روغن خــالي شـده را مجـددًآ 

استفاده نكنيد.  
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راهنماي تعميرات  
 GOL خودروي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  شاسي 

 
 
 

 
                                    

شركت مديران پارس 
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شاسي 
 RUNNING GEAR

 
  فهرست 

 ١ مشخصات فني – شاسي...................................................................................................
 ١ .............................................................................................................................. شاسيها
 ١ فرمان.................................................................................................................................
 ١ ...................................................................................................................... چرخها – تايرها
 ٢ تعميرات پلوس – شاسي..................................................................................................
پلوس – نماي كلي....................................................................................................................٢ 
 ٣ ........................................................................................................ پياده و سوار كردن پلوسها
اتصال سر پلوس – تعويض...........................................................................................................٤ 
 ٥ باز كردن و چك كردن پلوسها.....................................................................................................
 ٨ .................................................................................................... مفصل خارجي – مجموعه كامل
تعويض گردگيرهاي مفصل خارجي..................................................................................................٩ 
 ١١ تعويض گردگيرهاي مفصل داخلي..................................................................................................
 ١٣ .............................................................................................................. تعويض مفصل داخلي
 ١٥ باز كردن و چك كردن مفصلهاي داخلي.........................................................................................
 ١٦ .................................................................................................... مفصل داخلي – مجموعه كامل
 ١٨ تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي..............................................................................
 ١٨ اكسل جلو – نماي كلي.............................................................................................................
 ٢١ تعميرات تعليق (فنربندي) جلو.........................................................................................
 ٢١ .................................................................................................. كمك فنر (سوار شده) – تعويض
كمك فنر ( پياده شده) – تعويض قطعات.........................................................................................٢٤ 
تعويض اتصاالت كمك فنر.........................................................................................................٢٥ 
 ٢٩ ............................................................................................ پياده و سوار كردن اتصاالت كمك فنر
 ٣١ بلبرينگ فريم فرعي (Sub Frame) – تعويض..................................................................................
 ٣٣ ................................................................................ (Sub Frame) پياده و سوار كردن فريم فرعي
 ٣٤ تعميرات ياتاقان طبق كمك فنر..................................................................................................
 ٣٥ پياده و سوار كردن ميله تعادل...................................................................................................
تعويض شيمهاي ميله تعادل.......................................................................................................٣٦ 
 ٣٧ پياده و سوار كردن مفصل گردان.................................................................................................
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 ١

 
مشخصات فني – شاسي  

شاسيها  
 

محرك جلو مدل  
mm 2468 فاصله بين اكسلها  

جلو      mm 1388 قطر اكسل - بدون بار  
عقب     1384 

 
 

فرمان  
 

2.0L 16V مدل  

جعبه فرمان هيدروليك جعبه فرمان  
2.95 تعداد دور غربيلك فرمان (از اول تا آخر)  

L 16V 2.0 مدل  

m 10.9 قطر دايره دور زدن خودرو  

m 10.3 قطر دايره دور زدن چرخها  

 
 

چرخها – تايرها  
 

براي كسب اطالعات عمومي، اطالعات مربوط به چرخ / تاير از ”on board literature – Technical Data“ كمك بگيريد.  
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تعميرات پلوس – شاسي  

پلوس – نماي كلي  
 

1. خار رينگي  
2. واشر  

3. بوش اتصال داخلي  
  سوار كردن كامل  

  باز كردن و چك كردن  
  تعويض كردن  

4. واشر فنري  
5. گردگير  

  تعويض  
6. پلوس  

  باز و بست كردن  
7. بست داخلي  

8. گردگير  
  تعويض  
9. بست خارجي  
10. واشر فنري  

11. رينگ فاصله انداز  

12. خار رينگي  

13. سر پلوس  

  سوار كردن كامل  
  باز كردن و چك كردن  

  تعويض  
 

اخطار!  
پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت  

باز ميشوند بايد تعويض گردند.  
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تعميرات پلوس – شاسي  

پياده و سوار كردن پلوسها  
 

ابزار  
 

  پيچ گوشتي ستارهاي (بكس)  
  آچار درجهدار  

 
پياده كردن  

 
  در وضعيتي كه خودرو روي چرخها قرار دارد، مهره قفلي توپي چرخ  

            را باز كنيد.  
  پيچ اتصال مفصل به كمك فنر را باز كنيد (فقط سمت راست)  

  توسط يك اهرم مفصل گردان را از كمك فنر جدا كنيد.  
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال مفصل به فلنج را باز كنيد.     
  پلوس را پياده كنيد.  

 
اخطار! 

خودرويي كه پلوسهاي آن را درآوردهايد امكان حركت ندارد.  
(براي جلوگيري از فشار بيش از حد محوري).  

اگر الزم است كه خودرو را حركت دهيد، از جك استفاده  
كنيد تا از آسيب ديدگي توپيهاي چرخ و كنسهاي  

داخلي جلوگيري شود.  
 

سوار كردن: 
  

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود. 
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تعميرات پلوس – شاسي  
اتصال سر پلوس – تعويض  

 
ابزارها  

 
  VW 004V ← انبردست مخصوص بستها    

  آچار درجهدار  
 

  پلوس را پياده كنيد.  
  بستها را باز كنيد (داخلي و خارجي) و گردگيرها را بكشيد و درآوريد.  

 
 
 
 
 
 

← مفصل سر پلوس را توسط يك چكش پالستيكي يا چرمي     
             درآوريد.  

  رينگ فاصله انداز واشر فنري را درآوريد.  
 

اخطار!  
اگر ميخواهيد گردگيرهاي آسيب ديده بر اثر پاشيدن  

آب و گل را تعويض كنيد، مفصل را باز كنيد و بعد از  
چك كردن و تميز كردن به آن گريس بزنيد.  

 
  ضمن سوار كردن به قسمت داخلي مفصل به ميزان 90 گرم  

            گريس (ليتيوم) حاوي ديسولفات مولييدنيوم بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  خار مفصل را نو كنيد.  
 

اخطار!  
سطوح تماس با گردگيرها نبايد گريسي باشند.  

 
← گردگير را به طور صحيح بين پلوس و مفصل سوار كنيد.     
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تعميرات پلوس – شاسي  

باز كردن و چك كردن پلوسها  
 

ابزار  
 

  VW 004V ← انبردست مخصوص بستها    
 

باز كردن  
 

  پلوس را پياده كنيد.  
  بستهاي (داخلي و خارجي) را باز كنيد و گردگيرها را  

            كشيده درآوريد.  
 
 

← مفصل سر پلوس را توسط يك چكش پالستيكي يا     
            چرمي درآوريد.  

  مفصل پلوس را درگيرهاي با لب گيره آلومينيومي ببنديد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← موقعيت توپي را نسبت به قفسه توپي و پوسته مفصل     
            عالمت بزنيد، تا موقع سوار كردن قطعات به همان وضعيت  
           و با همان فاصلهاي كه بوده است سوار شوند و از سرو صدا  

           و گير كردن جلوگيري شود.  
 

توجه:  
 

براي عالمت گذاري توپي از يك قلم الكترونيك يا گچ استفاده كنيد.  
 

براي انجام كارهاي زير، موقعيت مفصل و ترتيب باز كردن را  
مشخص كنيد تا موقع جمع كردن هم به همان ترتيب سوار شود.  
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← توپي و قفسه را 90 درجه به يك سمت بپيچيد و دو عدد     

              ساچمه نشان داده شده (فلش) را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← توپي و قفسه را در جهت عكس حدود °180 حول محورش بچرخانيد    
               و دو عدد ساچمه ديگر (فلشها) را درآوريد.  

  توپي و قفسه را به حالت اصلي (افقي) برگردانيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مجددًا توپي و قفسه ساچمهها را °90 به سمت يك عدد ديگر از  
             ساچمههاي باقيمانده بچرخانيد و يك عدد ساچمه ديگر (فلش)  

            را درآوريد.  
  مجددًا توپي و قفسه را در جهت مخالف و °180 حول محور  

              خودش بچرخانيد و آخرين ساچمه را درآوريد.  
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  توپي و قفسه را به حالت عمودي بچرخانيد.  

← قفسه را بچرخانيد تا دريچه بزرگتر با پره توپي (فلش) منطبق     
            شود و قفسه را همراه با توپي خارج كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← يكي از دو عدد پره توپي را در يكي از دو سوراخ بزرگتر     
            توپي را وارد كنيد و توپي را از قفسه خارج نمائيد.  

  تمام اجزاء را تميز كرده و ساچمهها را از نظر خوردگي و سايش  
             بررسي كنيد، سائيدگي در كاسه ساچمهها، فاصله بيش از حد  
             (از نظر انتقال قدرت مهم است)، تورفتگي يا ترك روي قفسه  

             ساچمهها و غيره را نيز بررسي كنيد.  
 

اخطار!  
تخت بودن يا وجود اثر داغي روي ساچمهها دليل بر مجاز بودن  

تعويض آنها نيست.  
توپي، مفصل و ساچمهها يك مجموعه هستند، در صورت لزوم،  

مفصل را به طور كامل تعويض كنيد.  
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تعميرات پلوس – شاسي  

مفصل خارجي – مجموعه كامل  
 

ابزار  
 

  VW 004V ← انبردست مخصوص بستها    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بستن 
   قسمت پخدار قطر خارجي توپي (فلش) هميشه به سمت  

            خار رينگي پلوس ميباشد.  
  قبل از سوار كردن قفسه ساچمه، 50 گرم گريس  

            (ليتيوم حاوي ديسولفات) داخل پوسته مفصل قرار دهيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  قفسه ساچمه، توپي و ساچمهها را برعكس پياده كردن سوار كنيد،  
            به عالئم و موقعيت اجزاء مفصل كه موقع باز كردن مشخص كرده  

           بوديد توجه نمائيد.  
  كار مفصل را چك كنيد، اگر به طور مناسب بسته شده باشد،  

             مفصل بايد در تمام جهات تا شود.  
  مفصل را روي شفت جا بزنيد.  

  خارج مفصل را 50 گرم يا بيشتر گريس (ليتيوم) بزنيد.  
  گردگيرها را سوار كنيد.  

  پولوس را سوار كنيد.  
 

← بستهاي (داخلي و خارجي) نو ببنديد.     
  شيارهاي مفصل خارجي را تميز كنيد و گريس  

  (ليتيوم حاوي ديسولفات مولييدنيوم) بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
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تعميرات پلوس – شاسي  

تعويض گردگيرهاي مفصل خارجي  
 

ابزار  
 

  VW 004V ← انبردست مخصوص بستها    
  آچار درچهدار  

  پلوس را پياده كنيد.  
  بستهاي (داخلي و خارجي) را باز كنيد و گردگيرها را بيرون بكشيد.  

 
 
 
 
 
 

← مفصل خارجي را توسط يك چكش پالستيكي يا چرمي درآوريد.     
  رينگ فاصله انداز و واشر فنري را درآوريد.  

 
اخطار!  

براي تعويض گردگيرهاي آسيب ديده بر اثر پاشيدن آب و گل به  
مفصلهاي (داخلي و خارجي) الزم است مفصلها را باز كنيد و  

آنها را بررسي و تميز نموده و مجددًا گريس كاري كنيد.   
 

  ضمن سوار كردن به قسمت داخلي مفصل به ميزان 90 گرم گريس  
            (ليتيوم حاوي ديسولفات مولييدنيوم) بزنيد.  

  خار مفصل را نو كنيد.  
 

اخطار!  
سطوح تماس با گردگيرها نبايد گريسي باشند.  

 
← گردگير را به طور صحيح بين پلوس و مفصل قرار دهيد.      
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← بستهاي نو (داخلي و خارجي) را ببنديد.     

  شيارهاي مفصل خارجي را تميز كنيد و گريس ليتيوم حاوي  
             ديسولفات مولييدنيوم بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
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تعميرات پلوس – شاسي  

تعويض گردگيرهاي مفصل داخلي  
 

ابزار  
 

  VW 004V         انيردست مخصوص بست  
  VW 069   پايه 
 VW 401             صفحه  
 VW 402   صفحه 

  VW 408A            ابزار پرس  
  VW 412              ديسك فشاري  
  VW 161 A           خار جمع كن  

 
  پلوس را پياده كنيد..  

  بستهاي (داخلي و خارجي) را  
            باز كنيد و گردگيرها را بيرون بكشيد.  

  روپوش مفصل را توسط يك چكش  
            و سنبه پياده كنيد.  

  خار رينگي مفصل داخلي را درآوريد.  
  درپوش مفصل را همراه با گردگير  

          پياده كنيد.  
 

← مفصل پلوس را بدون گردگير     
             روي صفحات VW 401 و 

           VW 402 قرار دهيد و با پرس آن  
            را خارج كنيد.  

  واشر فنري، درپوش و گردگيرها را از  
            روي پلوس خارج كنيد.  

  قطعات را از نظر سائيدگي يا آسيب ديدگي بررسي كنيد و  
      در صورت لزوم تعويض نمائيد.  

 
اخطار!  

براي تعويض گردگيرهاي آسيب ديده براثر پاشيدن آب و گل به  
مفصلهاي داخلي و خارجي الزم است مفصلها را باز كنيد و آنها  

را بررسي كرده و تميز نمائيد و مجددًا گريس كاري كنيد.  
 

  ضمن جمع كردن، گردگيرها را روي شفت قرار داده و سپس روكش  
             را سوار نمائيد.  

  واشر فنري را طوري روي شفت سوار كنيد كه سمت مقعر آن  
           رو به مفصل باشد.  
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← با استفاده از ابزار VW 5161A، مفصل را روي شفت سوار كنيد     

            و يك خار رينگي نو بياندازيد.  
 

توجه:  
 

براي نصب VW 069 گردگير را همراه با درپوش پايين بكشيد.  
 

  ابزار VW 069 را از روي پلوس پياده كنيد.  

آن را در سمت مفصل  
3
1 گريس را در سمت مفصل داخلي و 

3
2

  

             خارجي بزنيد.  
  سوراخهاي درپوش را با استفاده از يك سنبه به عنوان راهنما نسبت  

             به سوراخهاي روي مفصل تنظيم كنيد.  
  گردگيرها را به طور صحيح بين پلوس و درپوش مفصل قرار دهيد.  

 
اخطار!  

سطوح تماس گردگيرها با درپوش مفصل نبايد گريسي شوند.  
 

← از بستهاي (داخلي و خارجي) نو استفاده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 

← بعد از بستن بستها برجستگي نبايد به طرف سوراخ پيچهاي     
            دوازده گانه چرخانده شود.  

  پلوس را سوار كنيد.  
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تعميرات پلوس – شاسي  

تعويض مفصل داخلي  
 

ابزار  
 

  VW 004V      انيردست مخصوص بست  
  VW 069            پايه  
 VW 401           صفحه  
 VW 402           صفحه  
  VW 408A         ابزار پرس  
  VW 412            ديسك فشاري  
  VW 161 A        خار جمع كن  

 
  پلوس را پياده كنيد. 

  بستهاي (داخلي و خارجي) را باز  
            كنيد و گردگيرها را بيرون بكشيد.  
  درپوش مفصل را توسط چكش و  

              سنبه پياده كنيد.  
  خار رينگي مفصل داخلي را درآوريد.  

  درپوش مفصل را همراه با گردگير  
           پياده كنيد.  

 
  مفصل پلوس را بدون درپوش گردگير  

            روي صفحات VW 401 و  
           VW 402 قرار دهيد و با پرس آن  

           را خارج كنيد.  
  واشر فنري، درپوش و گردگيرها را از  

           روي پلوس خارج كنيد.  
  قطعات را از نظر سائيدگي يا آسيب ديدگي بررسي كنيد و در صورت لزوم  

            تعويض نمائيد.  
 

اخطار!  
براي تعويض گردگيرهاي آسيب ديده براثر پاشيدن آب و گل به  

مفصلهاي داخلي و خارجي الزم است مفصلها را باز كنيد و آنها  
را بررسي كرده و تميز نمائيد و مجددًا گريس كاري كنيد.  

 
  ضمن جمع كردن، گردگيرها را روي شفت قرار داده و سپس روكش  

            را سوار نمائيد.  
  واشر فنري را طوري روي شفت سوار كنيد كه سمت مقعر آن رو  

             به مفصل باشد.  
← با استفاده از ابزار VW 5161A، مفصل را روي شفت سوار كنيد     

             و يك خار رينگي نو بياندازيد.  
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توجه:  

 
براي نصب VW 069 گردگير را همراه با درپوش پايين بكشيد.  

 
  ابزار VW 069 را از روي پلوس پياده كنيد.  

 آن را در سمت مفصل  
3
1 گريس را در سمت مفصل داخلي و 

3
2

  

             خارجي بزنيد.  
  سوراخهاي درپوش را با استفاده از يك سنبه به عنوان راهنما نسبت  

             به سوراخهاي روي مفصل تنظيم كنيد.  
 

  گردگيرها را به طور صحيح بين پلوس و درپوش مفصل قرار دهيد.  
 
 
 

اخطار!  
سطوح تماس گردگيرها با درپوش مفصل نبايد گريسي شود.  

 
← از بستهاي (داخلي و خارجي) نو استفاده كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 

← بعد از بستن بستها برجستگي نبايد به طرف سوراخ     
           پيچهاي دوازده گانه چرخانده شود.  

  پلوس را سوار كنيد.  
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تعميرات پلوس – شاسي  

باز كردن و چك كردن مفصلهاي داخلي  
 

پياده كردن  
 

  پلوس را پياده كنيد.  
  مفصل پلوس را پياده كنيد.  

← توپي و قفسه را طوري بچرخانيد كه آنها به يك طرف مفصل     
           بيايند. (فلش).  

  ساچمهها را به ترتيب از قفسه خارج كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

← توپي را كج كنيد و آن را از سمت پخدار قفسه ساچمه درآوريد.     
  مفصل توپي قفسه و ساچمهها را از نظر خودرگي و سايش چك كنيد.  

 
توجه:  

 
توپي، مفصل گردان و ساچمهها يك مجموعه را تشكيل ميدهند، در صورت 

 لزوم مفصل كامل را تعويض كنيد. قطعات يك مفصل را با مفصل ديگر  
تعويض نكنيد.  
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تعميرات پلوس – شاسي  

مفصل داخلي – مجموعه كامل  
 

  از طريق دو سوراخ پخدار، ساچمههاي قفسه را قرار دهيد.  
 

توجه:  
 

به موقعيت توپي توجه نكنيد.  
 

  ساچمهها را در قفسه ساچمهها سوار كنيد.  
  توپي را روي شافت سوار كنيد و لبه آن را به سمت طوقه شفت بچرخانيد و جا بزنيد.  

 
← توپي را به صورت عمودي همراه با قفسه ساچمه و ساچمهها     
            روي مفصل سوار كنيد. مطمئن شويد عرض بين كاسه ساچمهها  
          (a) بر فاصله (b) كاسه ساچمههاي توپي در همان سمت منطبق  

          ميشود.  
 
 
 
 
 
 
 
 

← براي سوار كردن كامل توپي همراه با قفسه و ساچمهها،     
           توپي را بپيچيد تا بتوان آن را از قفسه لغزاند به طوري كه دريچههاي 

           قفسه روبروي تورفتگيهاي كاسه ساچمه قرار گيرد.  
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← قفسه را محكم فشار دهيد (فلش) و توپي وساچمهها را كامالً در     

          مفصل داخل كنيد.  
  كار مفصل را چك كنيد: اگر درست جمع شده باشد بايد بتوان  

             توپي، قفسه و تمام ساچمهها همراه با كاسه ساچمهها را حركت داد.  
  مفصل را روي شفت لغزانده و سوار كنيد.  

  پلوس را سوار كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ١٨

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  

اكسل جلو – نماي كلي  
 

1. استپ گردگير  
2. استپ كمك فنر  

3. گردگير  
4. درپوش محافظ  

5. مهره شش پر  
  65 Nm  
6. صفحه استپ  
7. بوش دندهدار  

  40 Nm  
8. اتصاالت كمك فنر  
  تعويض كنيد.  

9. صفحه بااليي فنر  
10. واشر  

11. فنر مارپيچ  

12. پيچ و مهره  

  65 Nm  
13. سيلندر ترمز ديسكي  

14. پيچ  

  8 Nm  
15. توپي چرخ  

16. ديسك ترمز  

17. پيچ  

  110 Nm + 90°  
18. پيچ  

  5 Nm  
19. خار رينگي  

20. بلبرينگها  

  تعويض كنيد.  
21. صفحه گلگير  

22. فريم فرعي  
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23. طبق كمك فنر  

  طبق كمك فنر جلو – چك كردن  
24. سيبك  

  پياده و سوار كردن  
25. مهره  

26. ياتاقان طبق كمك فنر  

  تعويض كنيد.  
27. مهره  

  2.0 Nm  
28. طبق خارجي شيم ميل  

  (Anti Roll bar) تعادل
29. شيم خارجي ميل تعادل 

 (Anti Roll bar)
  تعويض  

30. شيم داخلي ميل تعادل 
  (Anti Roll bar)

  تعويض  
  (Anti Roll bar) 31. ميل تعادل

  باز و بست كردن  
32. مهره  

  40 Nm  
33. بالشتك (الستيكي)  

34. مهره  

  20 Nm  
35. بست داخلي شيم ميل تعادل 

 (Anti Roll bar)
36. دسته گيربكس سمت راست  

37. پيچ  

  110 Nm  
38. مهره  

  55Nm  
39. ياتاقان عقب فريم فرعي  

40. ياتاقان جلويي فريم فرعي  

41. خار رينگي  

42. مهره  

  25 Nm  
43. پيچ  

  80 Nm  
44. پلوس  

  باز و بست كردن  
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45. مهره  

  35 Nm  
46. اتصال كمك فنر  

  باز و بست كردن  
47. ضربه گير  

  تعويض  
48. درپوش پيچي  

  170 Nm  
 

اخطار !  
پيچ و مهرههاي قفلي را بعد از هر  

بار باز كردن بايد تعويض كنيد.  
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تعميرات تعليق (فنربندي) جلو  

كمك فنر (سوار شده) – تعويض  
 

ابزار  
 

      7mm – بوكس آلن مخصوص  
  VW 001V                                             

     204/1 KUKKO پولي كش  
  VW 047Z                  

  ميله زاويهدار براي نگه داشتن    
  VW 068 (40-201)                    
 VW 150        فنر جمع كن  
  VW 5340      بكس مخصوص  
  CP 058       - 22mm آچار ستارهاي  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد.  
← مهره درپوش باالي كمك فنر را باز كنيد.     
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← بوش پيچي را چند دور باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ميل فرمان را از مفصل كمك فنر جدا كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فنر (لول) را جمع كنيد.     
  بوش پيچي را باز كنيد.  

  اتصال كمك فنر را باز كنيد.  
  صفحه بااليي فنر را پياده كنيد.  

  محدود كننده كمك فنر را همراه با گردگير پياده كنيد.  
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شاسي  

 ٢٣

 
← درپوش پيچي را باز كنيد.     

 
توجه:  

 
ابزار  VW 068 از محل گلگير چرخ سوار شده است.  

 
  كمك فنر را پياده كنيد.  

 
توجه:  

 
وضعيت قطعات را بررسي كنيد و هر كدام آسيب ديدگي دارند  

تعويض نمائيد.  
 

  سوار كردن برعكس پياده كردن انجام ميشود.  
  ميزان گشتاور را چك كنيد.  
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شاسي  

 ٢٤

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  

كمك فنر ( پياده شده) – تعويض قطعات  
 

ابزار  
 

  VW 068  (40-201) بكس مخصوص ←   
  آچار درجهدار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فنر مارپيچ (لول) را پياده كنيد.  
← درپوش پيچي را باز كنيد.     

  كمك فنر را پياده كنيد.  
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

  مقدار گشتاور را چك كنيد.  
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شاسي  

 ٢٥

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو  

تعويض اتصاالت كمك فنر  
 

ابزار  
 

  VW 006       گج اتصال كمك فنر  
  20/10 KUKKO            پولي كش  

  VW 045Z                
  VW 066       لوله (20-40) فشاري  
 VW 295A            (زير سري) پايه  

  VW 5465     لوله  
  VW 5668                  لوله كمكي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 401   صفحه 
  VW 402   صفحه 
  VW 412   ديسك فشاري 
  VW 421              لوله فشاري  
  VW 432            قطعه فشاري  
  VW 519              لوله فشاري  
  VW 5464/1                   پايه  
  VW 5464/2                   پايه  
  VW 006/14          بوش  

  آچار درجهدار  
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شاسي  

 ٢٦

 
  اتصال كمك فنر را باز كنيد.  

  فنر مارپيچ (لول) را پياده كنيد.  
  كمك فنر را پياده كنيد.  

  ديسك ترمز را پياده كنيد.  
  حفاظ ديسك را پياده كنيد.  

← توپي چرخ را پياده كنيد.     
  خارهاي رينگي داخلي و خارجي را درآوريد.  

 
 
 
 
 
 
 

  كنس خارجي بلبرينگ را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← اتصالهاي كمك فنر را روي گج سوار كنيد و محلهاي     
            نشان داده شده را كمي فشاردهيد (فلشها)  

  با استفاده از ابزار VW 006/13 (كه 2mm ضخامت دارد) همراه  
  2.50 mm با فيلر 0.05 اتصالها را چك كنيد. كل ضخامت بايد            

           باشد.  
 

توجه:  
 

  خط كش شابلون بايد روي شماره ”1“ باشد.  
  اگر فيلر در يكي از چهار محل مشخص شده وارد ميشود، اتصالها  

            را تعويض كنيد.  
 

اخطار!  
اتصالهاي كمك فنر كه روي سطح مركز لوله يك نقطه جوش  

مانند دارد، بايد نقطه جوش را رفع كرد تا تيغه فيلر بتواند عبور  
  (VW 006/13) كند
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شاسي  

 ٢٧

 
← نقطه جوش را به طور يكنواخت صاف كنيد، سپس سطح كار را     

            آماده كرده و رنگ سياه صنعتي بزنيد.  
 

توجه:  
 

براي سطوح اتصاالت كه بعد از چك كردن تاييد نشدهاند آماده سازي  
و رنگ كاري الزم نيست.  

 
 
 
 
 
 

← كنس داخلي بلبرينگ توپي چرخ را درآوريد.     
  اتصال بلبرينگ را با "white paste“ روغن كاري كنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  خار رينگي خارجي را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بلبرينگ را سوار كنيد.     
  خار رينگي داخل را سوار كنيد.  
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شاسي  

 ٢٨

 
← توپي چرخ را سوار كنيد.     

  كمك فنر را سوار كنيد.  
  فنر مارپيچ (لول) را سوار كنيد.  

  حفاظ ديسك ترمز را سوار كنيد.  
  ديسك ترمز را سوار كنيد. 

  اتصال كمك فنر را سوار كنيد.  
 

اخطار!  
هر وقت بلبرينگ چرخ پياده ميشود بايد آن را تعويض كنيد.  
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شاسي  

 ٢٩

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  

پياده و سوار كردن اتصاالت كمك فنر  
 

ابزار  
 

    7mm بوكس آلن مخصوص  
  VW 001V                                  

  سري آچار (بوكس آلن) 5-6  
 10mm و بوكس مخصوص            

  VW 022m                                
  ميله سركج (دسته بوكس)  

  VW 150                                   
  204/1 KUKKO پولي كش  
  VW 047Z          
  CP 58    22m آچار رينگي  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
  پيچ توپي چرخ را باز كنيد.  

  چرخ را پياده كنيد.  
  سيلندر ترمز چرخ را پياده كنيد و آن را مهار نمائيد.  

 
اخطار!  

سيلندر ترمز چرخ را در حالت آويزان به لوله آن رها نكنيد  
و لوله ترمز را نپيچيد يا تا نكنيد.  

 
← ميل فرمان را از كمك فنر جدا كنيد.     

  پيچ اتصال مفصل گردان به كمك فنر را باز كنيد.  
  به كمك يك اهرم مفصل گردان را جدا كنيد.  

  سنسور دور (ABS) را توسط ابزار VW 022M پياده كنيد.  
  اتصال كمك فنر را باز كنيد.  
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شاسي  

 ٣٠

 
سوار كردن :  

 
  شيارهاي مفصل خارجي را تميز كنيد و گريس حاوي ديسولفات  

            مولييدنيوم بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  پيستون سيلندر ترمز را سرجاي خود قرار دهيد.  
  پيچهاي نگهدارنده سيلندر ترمز را نو كنيد و آنها را با گشتاور 

          110Nm+90° سفت كنيد.  
  پيچهاي چرخ را به مقدار 100Nm سفت كنيد.  
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شاسي  

 ٣١

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  
بلبرينگ فريم فرعي (Sub Frame) – تعويض  

 
ابزار  

 
  VW 402 ← صفحه    
  VW 406   پايه 
  VW 411   ابزار پرس 
  VW 412   ديسك فشاري 
  VW 413   لوله فشاري 
 VW 434   قطعه فشاري 

  VW 519   لوله فشاري 
 
 
 
 

  فريم فرعي (Sub Frame) را پياده كنيد.  
← بلبرينگهاي جلو را پياده كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بلبرينگها (ياتاقانها)ي عقب را پياده كنيد.     

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ٣٢

 
← بلبرينگ (ياتاقان)هاي جلو را سوار كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بلبرينگ (ياتاقان)هاي عقب را سوار كنيد.     
  فريم فرعي (Sub Frame) را سوار كنيد.  
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شاسي  

 ٣٣

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  
  (Sub Frame) پياده و سوار كردن فريم فرعي

 
ابزار  

 
  آچار درجهدار  

 
پياده كردن  

 
  خودرو را باال ببريد.  

  درپوش كج دسته گيربكس سمت راست را پياده كنيد.  
  سه عدد پيچ دسته گيربكس سمت راست را باز كنيد و آن را پياده نمائيد.  

  ميله تعادل (antiRoll) را پياده كنيد.  
  پيچهاي اتصال طبقهاي كمك فنر به پايهها را باز كنيد و درآوريد.  

  پيچهاي جلو اتصال پايه به رام را باز كنيد.  
  پيچهاي عقب اتصال پايه به رام را باز كنيد.  

  پايههاي اتصال را بيرون بكشيد.  
 

سوار كردن : 
 

  پيچهاي اتصال پايههاي كمك فنر به رام را نو كنيد.  
  تنظيم بودن آن را چك كنيد و در صورت لزوم اصالح نمائيد.  
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شاسي  

 ٣٤

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  

تعميرات ياتاقان طبق كمك فنر  
 

ابزار  
 

  VW 402                 صفحه ←   
  VW 412    ديسك فشاري  
  VW 429   رينگ فشاري  
  VW 432   قطعه فشاري  
  VW 433   قطعه فشاري  
  VW 472/1   قطعه فشاري 
  VW 3039   بوش جازن   
  VW 5693/6            پايهها  

  لوله 040-103  
  آچار درجهدار  

 
 
 

  طبق را پياده كنيد. 
← ياتاقان (بوش)هاي طبق را پياده كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ياتاقان (بوش)هاي طبق را سوار كنيد.     
  طبق را سوار كنيد.  
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شاسي  

 ٣٥

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  

پياده و سوار كردن ميله تعادل  
 

پياده كردن  
 

  بستهاي ميله تعادل را باز كنيد.  
  ميله تعادل را پياده كنيد.  

  شيمهاي ميله تعادل را درآوريد.  
 

سوار كردن: 
 

  محدوده پوسته شيم روي ميله تعادل را تميز كنيد.  
  شيمهاي ميله تعادل را با پودر صنعتي يا صابون طبيعي بپوشانيد.  

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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شاسي  

 ٣٦

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  

تعويض شيمهاي ميله تعادل  
 

  بستهاي ميله تعادل را باز كنيد و آن را پياده نمائيد.  
  شيمهاي ميله تعادل را پياده كنيد.  

  موقع سوار كردن، محدوده پوسته شيم روي ميله تعادل را تميز كنيد.  
  شيمهاي ميله تعادل را با پودر صنعتي يا صابون طبيعي بپوشانيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ٣٧

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو –  

پياده و سوار كردن مفصل گردان  
 

پياده كردن 
 

  پيچهاي اتصال مفصل گردان به پايههاي كمك فنر را باز كنيد.  
  مهرههاي اتصال مفصل گردان به طبق را باز كنيد.  

  مفصل گردان را پياده كنيد.  
 

سوار كردن : 
 

  مطمئن شويد مفصلهاي گردان در وضعيت صحيح قرار دارند، بايد هر دوي آنها به سمت جلوي خودرو بگردند.  
  زاويه كمبر را چك كنيد و در صورت لزوم تصحيح نمائيد.  

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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شاسي  

 ٣٨

 
تعميرات تعليق (فنر بندي) جلو – شاسي  

چك كردن طبق تعليق (فنربندي) جلو  
 

ابزار  
 

  VW 543 ← گيج    
  آچار درجهدار  

 
  موقعيت مجموعه مفصل گردان نسبت به طبق تعليق كمك فنر را  

           عالمت گذاري كنيد.  
  مهرههاي اتصال مفصل گردان به طبق را باز كنيد.  

  پيچ اتصال طبق كمك فنر به فريم فرعي را باز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

← خميدگي طبق را چك كنيد. (توسط گيج)     
  اگر پين گيج با سوراخ مستطيلي طبق منطبق نميشود طبق را  

            تعويض كنيد و زاويه «كمبر» را تنظيم نمائيد.  
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شاسي  

 ٣٩

 
تعميرات تعليق (فنربندي) – شاسي  

تعويض بلبرينگهاي چرخ  
 

ابزار  
 

        20/10KUKKO پولي كش  
  VW 045Z                  

   VW066             بوش فشاري  
  VW 295 A     (زيرسري) پايه  
  VW 519            لوله فشاري  
  VW 5465          لوله  
  VW 5668          لوله كمكي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 401          صفحه  
  VW 402                 صفحه  
  VW 412      ديسك فشاري  
  VW 432        قطعه فشاري  

  آچار درجهدار  
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شاسي  

 ٤٠

 
  اتصالهاي كمك فنر را باز كنيد.  

  ديسك ترمز را پياده كنيد.  
  حفاظ ديسك را پياده كنيد.  

← توپي چرخ را پياده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← كنس داخلي بلبرينگ توپي چرخ را پياده كنيد.     
  توسط دم گرد خار رينگيهاي داخلي و خارجي درآوريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← كنس خارجي بلبرينگ را پياده كنيد.     
  پوسته بلبرينگ را با گريس (white paste) پر كنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  خار رينگي خارجي را سوار كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ٤١

 
← بلبرينگ را سوار كنيد.     

  خار رينگي داخلي را سوار كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← توپي چرخ را سوار كنيد.     
  حفاظ ديسك و ديسك ترمز را سوار كنيد.  

  اتصال كمك فنر را ببنديد.  
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شاسي  

 ٤٢

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  

پياده و سوار كردن فنر مارپيچ (لول)  
 

ابزار  
 

 VW001V           7mm بكس آلن مخصوص  
  VW 150              (دسته بكس) ميله سركج  
  V 5156/1                         بكس مخصوص  
  VW 5340                           جمع كن فنر  

  آچار درجه دار  
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  اتصاالت كمك فنر را باز كنيد.  
← فنر را جمع كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بوش پيچي را باز كنيد.     
  تكيه گاه و صفحه بااليي كمك فنر را باز كنيد.  

  فنر مارپيچ را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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شاسي  

 ٤٣

 
تعميرات تعليق (فنربندي) جلو – شاسي  

تعويض (نو كردن) اتصالهاي كمك فنر  
 

ابزار  
 

 7 mm بكس آلن مخصوص  
  VW001V                                    
   KUKKO 204/1 پولي كش  

  VW 044Z                                   
  بكس مخصوص (40-201) 

  VW 068                                     
  ميله سركج (دسته بكس)  

  VW 150                             
  VW 5340         فنر جمعكن  
  VW5156/1   بكس مخصوص  
  CP 058   22mm آچار رينگي  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد.  
← مهره اتصال پايه كمك فنر به اتاق را باز كنيد.     
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شاسي  

 ٤٤

 
← بوش پيچي را چند دور باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ميل فرمان را از پايه كمك فنر جدا كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فنر مارپيچ را جمع كنيد.     
  بوش پيچي را باز كنيد.  

  پايه كمك فنر را باز كنيد.  
  صفحه بااليي فنر را باز كنيد و پياده نمائيد.  

  قطعه استپ (STOP) كمك فنر را همراه با گردگيرها پياده كنيد.  
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شاسي  

 ٤٥

 
← درپوش پيچي را باز كنيد.     

 
توجه:  

 
ابزار VW068 از محل گلگير چرخ نصب شده است.  

 
  كمك فنر را پياده كنيد.  

 
توجه:  

 
وضعيت اجزاء كمك فنر را بررسي كنيد و در صورت آسيب ديدگي  

هر يك از آنها، تعويض نمائيد.  
 

  سوار كردن برعكس مراحل انجام ميشود.  
  گشتاور را چك كنيد.  
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شاسي  

 ٤٦

 
تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

اكسل عقب – نماي كلي  
 

1. فنر مارپيچ (لول)  
2. نگهدارنده (استپ) گردگير  

3. گردگيرها  
4. درپوش محافظ  

5. مهره  
  20 Nm  

6. صفحه نگهدارنده  
7. الستيكي باال  

8. واشر فنري  
9. لوله فاصلهانداز  

10. الستيكي پايين  

11. واشر  

12. پوسته استپ  

13. استپ  

14. پيچ  

15. سيلندر ترمز ديسكي  

16. پيچ  

  60 Nm  
17. بلبرينگ داخلي چرخ عقب  

  تنظيم  
  تعويض  

18. كاسه نمد بلبرينگ داخلي  

چرخ عقب  
19. واشر  

20. مهره  

21. درپوش قفل كن  

22. اشپيل  
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شاسي  

 ٤٧

 
23. درپوش توپي چرخ  

24. پيچ  

  5 Nm  
25. ديسك ترمز  

26. بلبرينگ خارجي چرخ عقب  

  تنظيم  
  تعويض  

27. توپي چرخ عقب  

  باز و بست كردن  
28. طبق (سيني) ترمز  

29. سر پلوس  

  چك كردن  
  باز و بست كردن  

  تعويض  
30. اكسل با ميله پيچشي  

31. بوش اتصال اكسل عقب  

32. مهره  

  55 Nm  
33. مهره  

  100 Nm  
34. اتصال (پايه) اكسل عقب  

35. كمك فنر  

  پياده و سوار كردن  
 

اخطار! 
پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز  

ميشوند بايد تعويض گردند.  
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شاسي  

 ٤٨

 
تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

پياده و سوار كردن – كمك فنر  
 

ابزار  
 

  VW 150      ميله (دسته بكس) سركج ←   
  VW 5301/7 بكس مخصوص ستارهاي  

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  روپوش گردگير را پياده كنيد.  
  پشتي صندلي عقب را بخوابانيد.  

  گردگيرها را پياده كنيد.  
 
 
 
 

← مهرههاي بااليي كمك فنر را باز كنيد.     
  خودرو را باال ببريد. (زير آن جك بزنيد)  

  پيچ پاييني اتصال كمك فنر به پوسته اكسل عقب را باز كنيد.  
  كمك فنر را همراه با فنر مارپيچ (لول) پياده كنيد.  

  الستيكي پايين و واشر را درآوريد.  
  نگهدارنده (استپ) كمك فنر، گردگيرها و نگهدارنده (استپ)  

       گردگيرها و نگهدارنده (استپ) را پياده كنيد.  
 

سوار كردن : 
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
  موقع سوار كردن اطمينان يابيد كه گردگيرها در دو انتها به  

            خوبي جا افتادهاند.  
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شاسي  

 ٤٩

 
تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

بوش اتصال اكسل عقب – تعويض  
 

ابزار  
 

  VW 244B                   جازن  
  VW 245A              گيج زاويه  
 VW 771            پينهاي درآر  
  VW 5693 /2          پولي كش  
  VW 5693/4                جازن  
  CP 60B   ٢ عدد قطعات چوبي  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چرخ را پياده كنيد.  
  لوله ترمز را از پايه روي پوسته اكسل جدا كنيد و بست لوله  

           را باز نمائيد. 
  بست لوله ترمز را از پايه روي پوسته اكسل باز كنيد.  

  سيم ترمز دستي را از بستهاي روي پوسته اكسل و اتاق جدا كنيد.  
  اتصاالت نگهدارنده منبع اگزوز عقب را باز كنيد.  

← دو عدد چوب (CP-60B) روي منبع اگزوز قرار دهيد.     
  مهرههاي اتصال اكسل به كف را باز كنيد.  

  طبق كمك فنر را از حالت اصلي خودش خارج كنيد و بعد پيچ  
            پايين كمك فنر را باز كنيد تا تعويض بوش آسان شود.  
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شاسي  

 ٥٠

 
  پيچ اتصال پايه كمك فنر به پوسته اكسل را باز كنيد.  

  پايهها را بيرون بكشيد.  
← بوش خارجي را پياده كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بوش داخلي را پياده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ضمن سوار كردن، موقعيت بوشهاي داخلي و خارجي را     
             روي پوسته اكسل تنظيم كنيد.  
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شاسي  

 ٥١

 
← بوشهاي داخلي و خارجي را روي پوسته اكسل سوار كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  61.5mm فاصله بين بوشهاي داخلي و خارجي بايد بين ←   
            تا 62mm باشد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 245A اتصال بوشها را روي پوسته اكسل توسط ابزار ←   
           تحت زاويه (A) °6 نسبت به خط افق روي طبق كمك فنر  

            قرار دهيد.  
 

اخطار!  
ترمز چرخهاي عقب را هواگيري كنيد.  
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شاسي  

 ٥٢

 
تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

پوسته اكسل عقب – تعويض  
 

ابزار  
 

  VW 244B                 جازن  
  VW 245A           گيج زاويه  
  VW 771       پين بيرون انداز  
  VW 5693/2         پولي كش  
  VW 5693/4               جازن  

  CP 60B    (٢عدد) قطعات چوبي  
  آچار درجهدار  

 
 
 
 
 

  خودرو را بلند كنيد، ترمز دستي  
             آزاد باشد.  

  چرخ را باز كنيد.  
  پيچهاي جلو منبع اگزوز، بين  
            كاتاليست (Catalyst) و لوله  

            جلو را باز كنيد.  
  بستهاي نگهدارنده (جلو و عقب)  

             منبع اگزوز را باز كرده و پياده نمائيد.  
  لولههاي ترمز را از روي پايههاي  

            جوش شده به پوسته اكسل را  
           جدا كنيد.  

  بستهاي اتصال لولهها را باز كنيد.  
 

اخطار!  
سوراخ سر لولهها را ببنديد تا از  

ريختن روغن ترمز جلوگيري شود.  
 

  سيم ترمز دستي را از پوسته اكسل جدا كنيد.  
  سنسور دور چرخ (ABS) را توسط يك آلن 5mm از انتهاي اكسل باز كنيد.  

  سيمهاي سنسور (ABS) را از پوسته اكسل باز كنيد.  
  لنتهاي ترمز را باز كنيد.  

 
⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 46، لنت ترمز، پياده و سوار كردن  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ٥٣

 
  سيلندرهاي ترمز را پياده كنيد.  

 
⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 47، پياده و سوار كردن سيلندر ترمز ديسكي عقب  

 
  توپي چرخها را پياده كنيد.  

  ديسكهاي ترمز را پياده كنيد.  
 

⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 46، ديسك ترمز عقب، پياده و سوار كردن  
 

  سرهاي اكسل و طبقهاي ترمز را پياده كنيد.  
  پيچهاي پاييني كمك فنر را باز كنيد.  

  مهرههاي اتصال اكسل به اتاق را شل كنيد ولي كامل باز نكنيد.  
← خودرو را پايين بياوريد تا اكسل با ميز تماس يابد.     

  مهرههاي اتصال اكسل را باز كنيد.  
  در وضعيتي كه خودرو را باال بردهايد، اكسل را باز كنيد.  

  پوسته اكسل را به يك گيره ببنديد و بوشها را باز كنيد.  
  ضمن سوار كردن، بوشها را هم سوار كنيد.  

  زاويه قرار گرفتن پايه پوسته اكسل نسبت به خط افق، روي طبقهاي  
            تعليق را چك كنيد.  

  فاصله بلبرينگهاي چرخ را تنظيم كنيد.  
  ترمز دستي را تنظيم كنيد.  

  سيستم ترمز را هواگيري كنيد.  
  پيچهاي چرخ را به ميزان  Nm 100سفت كنيد.  
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شاسي  

 ٥٤

 
تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

چك كردن سر اكسل  
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار  
  سر اكسل را باز كنيد.  

  سر اكسل را به يك گيره (با لب گيره آلومينيومي) ببنديد.  
← توسط گونيا و كوليس سه نقطه از سر اكسل را اندازه گيري كنيد.     

توجه:  
 

اگر اختالف بيش از mm 0.25 است سر اكسل را تعويض كنيد.  
 

  سر اكسل را سوار كنيد.  
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 ٥٥

 
تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

سر اكسل – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار  
  چرخ را پياده كنيد.  

  سيلندر ترمز را پياده كنيد.  
 

⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 47، پياده و سوار كردن سيلندر ترمز ديسكي عقب  
 

  حفاظ توپي چرخ  
  اشپيل، پولك خورشيدي و مهره را باز كنيد.  

  توپي چرخ را همراه با ديسك ترمز، واشر، قفسههاي بلبرينگ خارجي پياده كنيد. 
  سنسور دور چرخ (ABS) را پياده كنيد.  

  پيچهاي طبق ترمز چرخ و سر پلوس را باز كنيد.  
  سر پلوس را پياده كنيد.  

  ضمن سوار كردن، پيچهاي طبق ترمز چرخ و سر پلوس را با گشتاور Nm 60 ببنديد.  
  پيچهاي سيلندر ترمز چرخ را با گشتاور 60Nm ببنديد.  

  پيچهاي سنسور دور چرخ (ABS) را با گشتاور Nm 9 ببنديد.  
  فاصله بلبرينگ را تنظيم كنيد.  

  پيچهاي چرخ را با گشتاور Nm 100 ببنديد.  
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 ٥٦

 
تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

توپي چرخ عقب – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 133B             پولي كش  
  VW 402                    صفحه  
  VW 412         ديسك فشاري  
  VW 416B          لوله فشاري  
  VW 432           قطعه فشاري  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد.  
  سيلندر ترمز را پياده كنيد و آن را  

           به اتاق مهار نمائيد.  
 

⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 47، 
پياده و سوار كردن سيلندر ترمز ديسك  

عقب.  
 

  ديسك ترمز را پياده كنيد.  
 

⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 46، ديسك ترمز عقب - پياده و سوار كردن 
 

  حفاظ توپي چرخ را پياده كنيد.  
  اشپيل، دنده كرانويل و مهره را باز كنيد.  

  توپي چرخ همراه با ديسك ترمز، واشر و قفسه بلبرينگ خارجي  
            را پياده كنيد.  

  كاسه نمد بلبرينگ داخلي چرخ را با يك پيچ گوشتي درآوريد.  
  بلبرينگ داخلي را درآوريد.  

← با استفاده از يك پين بيرون انداز مناسب، به نقاط مختلف     
           پوسته ضربه بزنيد و كنس خارجي بلبرينگ داخلي و خارجي را درآوريد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ٥٧

 
اخطار! 

مطمئن شويد پين بيرون انداز در وضعيت خوبي باشد و در محل  
نشستن كنس برآمدگي نباشد چون در اين صورت بايد كنس را  

تعويض كنيد تا به خوبي سرجاي نشيند.  
 

سوار كردن: 
 

← كنس بلبرينگ خارجي را سوار كنيد.     
 
 
 
 
 
 

  به توپي چرخ گريس بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  قفسه بلبرينگ داخلي را سوار كنيد.  
  كاسه نمد جديد چرخ عقب را سوار كنيد.  

  توپي چرخ را سوار كنيد.  
  قفسه خارجي بلبرينگ چرخ را سوار كنيد، واشر را قرار داده و  

       مهره را ببنديد.  
  ديسك ترمز را سوار كنيد.  

 
⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 46، پياده و سوار كردن ديسك ترمز عقب  

 
  سيلندر ترمز را سوار كنيد و پيچهاي آن را با گشتاور Nm 60 ببنديد.  

 
توجه:  

 
در صورت نياز، پيستون را با ابزار VW 5010 B/2 به عقب هل دهيد.  

 
  مهرههاي توپي چرخ را با گشتاور Nm 30 ببنديد، ضمن سفت كردن آنر ا بچرخانيد تا كامالً سر جاي خود بنشيند.  

  فاصله بلبرينگ را تنظيم كنيد.  
  حفاظ توپي چرخ را سوار كنيد.  

  چرخ را سوار كنيد.  
  پيچهاي چرخ را با گشتاور Nm 100 ببنديد.  
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تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

بلبرينگ خارجي چرخ عقب – تنظيم  
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار (تورك متر) 
  چرخ را پياده كنيد.  

  حفاظ توپي چرخ را توسط پيچ گوشتي و چكش درآوريد.  
  اشپيل و تسمه را پياده كنيد.  

  شل كردن يا سفت كردن مهره باعث آزاد كردن يا افزايش فشار روي واشر ميشود، همزمان با اين كار كمي انگشت خودتان را روي پيچ گوشتي  
            فشار دهيد و حركت شعاعي را چك كنيد.  

 
اخطار! 

پيچ گوشتي را نچرخانيد يا اهرم نكنيد.  
 

  تسمه را سوار كنيد، اشپيل را جا بزنيد.  
  مجددًا تنظيم بودن بلبرينگ را چك كنيد.  

  حفاظ توپي چرخ را سوار كنيد.  
  چرخ را سوار كنيد و پيچهاي آن را با گشتاور Nm 100 ببنديد.  
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تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  

بلبرينگ داخلي و خارجي چرخ عقب – تعويض  
 

ابزار  
 

  VW 133B               پولي كش  
  VW 402                     صفحه  
  VW 412            ديسك فشاري  
  VW 416B             لوله فشاري  
  VW 432             قطعه فشاري  

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد.  
  سيلندر ترمز چرخ را پياده كنيد و آن  

            را به اتاق مهار نمائيد.  
 

⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 47،  
پياده و سوار كردن سيلندر ترمز ديسكي عقب  

 
 

  ديسك ترمز را پياده كنيد.  
 

⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 46،  
ديسك ترمز عقب - پياده و سوار كردن  

 
  حفاظ توپي چرخ را پياده كنيد.  

  اشپيل تسمه را درآوريد و مهره را باز كنيد.  
 
 

  توپي چرخ را همراه با ديسك ترمز، واشر و قفسه بلبرينگ خارجي پياده كنيد.  
  كاسه نمد بلبرينگ داخلي را با يك پيچ گوشتي درآوريد.  

  بلبرينگ داخلي را درآوريد.  
← كنس خارجي بلبرينگ داخلي و خارجي را توسط يك سنبه     

             مناسب و با ضربه زدن به نقاط مختلف آن درآوريد.  
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شاسي  

 ٦٠

 
اخطار!  

اطمينان يابيد كه سنبه در وضعيت خوب و بدون برجستگي  
روي سيتهاي كنس باشد، زيرا باعث ميشود كه كنسهاي نو  

به خوبي سر جاي خود ننشيند.  
 

سوار كردن:  
 

← كنس خارجي بلبرينگ را سوار كنيد.     
 
 
 
 
 

← كنس داخلي بلبرينگ را سوار كنيد.     
  توپي چرخ را گريس بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  قفسه بلبرينگ داخلي را سوار كنيد.  

  كاسه نمد جديد چرخ عقب را سوار كنيد.  
  توپي چرخ را سوار كنيد.  

  قفسه بلبرينگ خارجي چرخ و واشر را درآوريد و مهره را باز نمائيد.  
  ديسك ترمز را سوار كنيد.  

 
⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 46، ديسك ترمز عقب – پياده و سوار كردن  

 
  سيلندر ترمز را سوار كنيدو  پيچهاي آن را با گشتاور Nm 60 ببنديد.  

 
توجه:  

 
در صورت لزوم، توسط ابزار VW 5010B/2 پيستون سيلندر ترمز را به عقب هل دهيد.  

 
  مهره توپي چرخ را با گشتاور Nm 30 ببنديد، ضمن سفت كردن آن را بگردانيد تا به خوبي سر جاي بنشيند.  

  فاصله بلبرينگ را تنظيم كنيد.  
  حفاظ توپي چرخ را سوار كنيد.  

  چرخ را ببنديد.  
  پيچهاي چرخ را با گشتاور 100Nm سفت كنيد.  
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شاسي  

 ٦١

 
تعميرات شاسي (فنربندي) عقب – شاسي  

كاسه نمد داخلي بلبرينگ چرخ عقب – تعويض  
 

پياده كردن 
  چرخ را پياده كنيد.  

  سيلندر ترمز چرخ را باز كنيد و آن را روي اتاق مهار نمائيد.  
  حفاظ توپي چرخ را باز كنيد.  

  اشپيل را درآوريد و دنده (كرانويل) و مهره را باز كنيد.  
  توپي چرخ را پياده كنيد.  

  توپي چرخ را همراه با ديسك ترمز، واشر و قفسه بلبرينگ خارجي پياده كنيد.  
  كاسه نمد را توسط پيچ گوشتي درآوريد.  

 
سوار كردن 

  كاسه نمد جديد را به دقت و توسط چكش پالستيكي يا چرمي جا بزنيد.  
  توپي چرخ، قفسه بلبرينگ، واشر و مهره را ببنديد.  

  سيلندر ترمز چرخ را سوار كنيد و پيچهاي آن را با گشتاور 60Nm ببنديد.  
  مهره توپي چرخ را با گشتاور Nm 30 ببنديد، ضمن سفت كردن مهره توپي را بگردانيد تا بلبرينگها درست سرجاي خود بنشيند.  

  فاصله بلبرينگ را تنظيم كنيد.  
  حفاظ توپي چرخ را سوار كنيد.  

  چرخ را سوار كنيد.  
  پيچهاي چرخ را با گشتاور 100Nm سفت كنيد.  
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شاسي  

 ٦٢

 
تعميرات تعليق (فنربندي) عقب – شاسي  
تعليق (فنربندي) عقب – پياده و سوار كردن  

 
ابزار  

 
   VW 150 (دسته بكس) ميله سركج ←   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 245A                             گج زاويه سنج ←   
  VW 5301/7                        17mm بكس ستارهاي  

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  چرخها را باز كنيد.  
  خودرو را بلند كنيد و چرخها را درآوريد.  

  اتصاالت منبع اگزوز چرخ، نزديك اتصال بين كاتاليست 
       (catalyst) و لوله اگزوز جلو را باز كنيد.  

  پايه منبع اگزوز (جلو – عقب) را باز كرده و آنها را پياده كنيد.  
  فنرهاي برگردان سيم ترمز دستي را درآوريد.  

  سيم اهرم راهانداز كفشكهاي ترمز را جدا كنيد.  
  سر سيم ترمز دستي را از بستهاي روي پوسته اكسل جدا كنيد.  

  لولههاي ترمز را از پايههاي جوش شده روي پوسته اكسل جدا كنيد.  
  گيرههاي لوله ترمز را پياده كنيد. 

  سنسور (حسگر) دور چرخ (ABS) را پياده كنيد.  
  سيمهاي سنسور (ABS) را از پوسته اكسل آزاد كنيد.  

 
اخطار! 

سوراخ سر لولهها را ببنديد تا از خالي شدن روغن ترمز جلوگيري شود.  
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 ٦٣

       
  مهرههاي اتصال پايه اكسل به اتاق را باز كنيد.  

  خودرو را پايين بياوريد.  
← مهرههاي بااليي اتصال كمك فنر به اتاق را باز كنيد.     

  خودرو را بلند كنيد.  
  تعليق عقب را پياده كنيد.  

 
سوار كردن:  

 
  سوار كردن بايد توسط سه نفر مكانيك انجام شود.  

       يكي بايد خودرو را باال ببرد و دو نفر ديگر كمك فنر را سوار كنند.  
  سنسور (حسگر) دور چرخ (ABS) را ببنديد و پيچهاي آن را با  

            گشتاور 9Nm سفت كنيد.  
  زاويه پايه پوسته اكسل روي طبقهاي كمك فنر نسبت به  

       خط افق را چك كنيد.  
  سيستم ترمز را هواگيري كنيد.  
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 ٦٤

 
تنظيمات خودرو – شاسي  

تنظيمات خودرو – شاسي  
 

عمومي  
 

  تنظيم خودرو بايد توسط تجهيزات تنظيم چرخها (VW/ AUDi) اندازه گيري شود.  
  توصيه ميشود تنظيم اكسلهاي جلو و عقب وقتي انجام شود كه زواياي چرخ اندازه گيري و تنظيم ميشوند.  

  در غير اين صورت آيتمهاي موردنظر براي رانندگي مطمئن را نخواهيد داشت.  
 

توجه:  
 

  تنظيم خودرو قبل از اينكه 1000 تا 2000 كيلومتر (miles 1200-600) مسافت طي كند نبايد چك شود. زيرا فنرهاي لول در اين فاصله فرصت 
كافي براي جمع شدن داشتهاند.  

  موقع تنظيم كردن، مشخصات مربوطه تا حدممكن بايد به اندازههاي استاندارد نزديك باشد.  
  اگر موقعيت نصب كردن اكسل عقب و درنتيجه جهت حركت خودرو در نظر گرفته نشود، اشكال خارج از مركز بودن غربيلك فرمان پيش خواهــد 

آمد.  
 

زواياي چرخ بايد چك شوند اگر:  
 

خودرو درست حمل نشده باشد.  
براي خودرو حادثهاي پيش آمده باشد كه اجزاء آن تغيير كرده باشند.  

اجزاء اكسل باز شده باشند.  
الستيكها يك طرفه سائيده شده باشند.  

 
ضرورت تنظيم ضرورت تنظيم  اجزاء اكسل جلو تعويض 

خير بلي كردهاند 
اجزاء اكسل عقب تعويض ديدهاند. 

خير بلي 
×  كمك فنر   × طبق فنر  

×  فنر لول   × پوسته كمك فنر  
 × اكسل ميله پيچشي   × مفصل گردان (سيبك فرمان) 

   ×  جعبه فرمان  
    × فريم فرعي  
   ×  كمك فنر  

   ×  ميل تعادل (ميل موج گير) 
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 ٦٥

 
تنظيم خودرو – شاسي  

زواياي چرخهاي جلو (كمبر – سرجمعي چرخها – بازشدن چرخها) – تنظيم  
 

ابزار  
 

  VW 067 ابزار مخصوص  
  آچار درجهدار  

 
  (camber) كمبر

 
  مهرههاي قفل كن مفصلهاي گردان را باز كنيد و به جاي آنها  

            مهره جديد ببنديد ولي سفت نكنيد.  
← ابزار را در نقاط مشخص شده (با فلش) قرار دهيد.     

 
توجه:  

 
  براي خودروهاي فرمان چپ ابزار را پشت طبق قرار دهيد.  
  براي خودروي فرمان راست ابزار را جلوي طبق قرار دهيد.  

  زاويه كمبر را اصالح كنيد.  
  مهره مفصلها را با گشتاور Nm 65 سفت كنيد.  

  مجددًآ زاويه كمبر را چك كنيد و در صورت لزوم آن را اصالح نمائيد.  
 

سرجمعي / بازشدن چرخهاي خودروي مجهز به فرمان هيدروليك  
 

  سنتر (هم مركز) بودن جعبه فرمان با چرخش غربيلك فرمان انجام دهيد.  
  ميزان انحراف را اندازه گيري كنيد.  

  مهرههاي قفلي ميل فرمان را شل كنيد.  
  هر يك از چرخها را مستقالً تنظيم كنيد.  

  ميله تنظيم ميل فرمان را بچرخانيد تا به ميزان توصيه شده برسيد.  
  مهرههاي ميل فرمان را سفت كنيد. 

  در صورت لزوم غربيلك فرمانر ا تنظيم كنيد.  
  خودرو را تست جادهاي كنيد.  

 
سرجمعي / بازشدن چرخهاي خودرو با فرمان معمولي  

 
  ميزان انحراف چرخها را اندازه گيري كنيد.  

  مهرههاي ميل فرمان را شل كنيد.  
  ميل فرمان را بگردانيد تا به ميزان توصيه شده برسد. 

  در صورت لزوم غربيلك فرمان را تنظيم كنيد.  
  خودرو را تست جادهاي كنيد.  
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 ٦٦

 
تعميرات پمپ روغن فرمان  – شاسي  

پمپ روغن فرمان – نماي كلي  
 

1. مخزن روغن  
  تعويض  

2. شلنگ مكشي  
3. تسمه  

4. پمپ روغن فرمان هيدروليك  
  باز و بست  

5. پولي  
  تعويض  

6. پيچ  
  25 Nm  

7. پيچ  
  35 Nm  

8. پايه پمپ روغن  
9. پيچ  

  35 Nm  
10. پيچ  

  35 Nm  
11. پيچ  

  35 Nm  
12. كاسه نمد  

13. شلنگ فشار قوي  

  تعويض  
14. فلنج پيچي  

  35 Nm  
15. لوله برگشت 

  تعويض  
 

اخطار!  
پيچ و مهرههاي قفلي را هر وقت باز ميكنيد بايد تعويض نمائيد.  
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 ٦٧

 
تعميرات پمپ روغن فرمان – شاسي  

پولي پمپ روغن فرمان – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 023A          15mm آچار رينگي ←   
  VW 157/1                     6mm آچار آلن  

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  سپر را پياده كنيد.  
  لوله هواي باالي رادياتور (درپوش) را پياده كنيد.  

  سنسور (حسگر) دماي خارجي را پياده كنيد.  
 
 
 

  سيم بازكن در موتور را جدا كنيد.  
  بستهاي بااليي پانل جلو رادياتور را باز كنيد.  

  لوله هواي سمت راست رادياتور را شل كرده و كنار بزنيد.  
← پولي تسمه سفت كن را آزاد كرده و تسمه را ابتدا از قسمت     

            پولي پمپ روغن فرمان و سپس از پوليهاي ديگر درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 

← پولي پمپ روغن را با يك آچار ”3/8 ثابت نگه داريد     
       و پيچهاي آن را باز كنيد.  

  لولههاي مكش و فشار قوي را باز كنيد.  
 

توجه:  
 

يك ظرف زير خودرو قرار داده و روغن را تخليه كنيد.  
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 ٦٨

 
← دو عدد پيچ جلويي اتصال پمپ روغن (فلشها) را باز كنيد.     

  پيچهاي عقبي اتصال پمپ روغن را باز كنيد.  
  پمپ را پياده كنيد.  

 
سوار كردن:  

 
  واشر سر شلنگي را قرار دهيد.  

  شلنگ (لوله) را ببنديد و سر شلنگ را با گشتاور Nm 35 سفت كنيد.  
  ضمن سوار كردن تسمه، پولي تسمه سفت كن را آزاد كنيد  

            (همان طور كه موقع پياده كردن تسمه انجام داديد) ابتدا آن را  
            روي پوليهاي ديگر و سرانجام روي پولي پمپ فرمان سوار كنيد.  

 
← موقعيت تسمه، در خودروهاي بدون كولر     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← موقعيت تسمه، در خودروهاي كولردار     
  روغن سيستم را پر كنيد.  

 
اخطار! 

هرگز روغن هيدروليك (ATF) تخليه شده را مجددًا استفاده  
نكنيد. مطمئن شويد محور پمپ روغن تحت فشار نيست،  

در غير اين صورت پرههاي پمپ آسيب ميبيند.  
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تعميرات پمپ روغن فرمان هيدروليك  – شاسي  

پياده و سوار كردن پمپ روغن فرمان هيدروليك 
 

  VW 023A          15mm آچار رينگي ←   
  VW 157/1                        6mm آچار آلن  

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  سپر را پياده كنيد.  
  لوله هواي باالي رادياتور (درپوش) را از رادياتور باز كنيد.  

  سنسور خارجي دما را باز كنيد.  
 
 
 
 
 

  سيم راه انداز قفل در موتور را جدا كنيد.  
  پايههاي بااليي اتصال پانل جلو رادياتور را باز كنيد.  

  لوله هواي سمت راست رادياتور را شل كرده و كنار بزنيد.  
← پولي تسمه سفت كن را آزاد كرده و تسمه را پياده كنيد. ابتدا آن را از     

            پولي پمپ روغن فرمان درآوريد و آن را پياده كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پولي پمپ روغن فرمان هيدروليك را با يك آچار ”3/8 ثابت نگه داريد     
       و پيچها را باز كنيد.  

  لولههاي مكش و فشار قوي پمپ روغن فرمان هيدروليك را باز كنيد.  
 

توجه:  
 

يك ظرف زير خودرو قرار داده و روغن را تخليه كنيد.  
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← دو عدد پيچ جلويي اتصال پمپ روغن فرمان هيدروليك را باز كنيد. (فلشها)    

  پيچهاي عقبي اتصال پمپ روغن را باز كنيد.  
  پمپ را پياده كنيد.  

 
سوار كردن:  

 
  واشر سر شلنگي (مغزي) را نو كنيد.  

  سر شلنگ (مغزي) لوله فشار قوي را با گشتاور Nm 35 سفت كنيد.  
  ضمن سوار كردن تسمه، پولي تسمه سفت كن را آزاد كنيد  

            (همان طور كه موقع پياده كردن تسمه عمل كرديد) ابتدا آن را  
            روي پوليهاي ديگر و سرانجام روي پولي پمپ روغن فرمان سوار كنيد.  

 
← موقعيت تسمه، در خودروهاي مجهز به كولر     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← موقعيت تسمه در خودروي بدون كولر    
  روغن سيستم را پر كنيد.  

 
اخطار! 

هرگز روغن هيدروليك (ATF) تخليه شده را مجددًا استفاده  
نكنيد. مطمئن شويد محور پمپ روغن تحت فشار نيست،  

در غير اين صورت پرههاي پمپ آسيب ميبيند.  
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شاسي  

 ٧١

 
تعميرات پمپ روغن فرمان هيدروليك – شاسي  

مخزن روغن هيدروليك (ATF) – تعويض  
 

  لوله برگشت را از مخزن روغن باز كنيد.  
 

توجه:  
 

يك ظرف مناسب زير خودرو قرار دهيد و روغن را تخليه كنيد.  
 

  لوله مكشي را از مخزن روغن باز كنيد.  
  بستهاي جانبي مخزن روغن را آزاد كنيد و همزمان آن را به طرف باال كشيده و مخزن را پياده كنيد.  

  بعد از سوار كردن، روغن سيستم را پر كنيد.  
 

اخطار! 
هرگز روغن هيدروليك (ATF) تخليه شده را مجددًآ استفاده نكنيد.  
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شاسي  

 ٧٢

 
تعميرات پمپ روغن فرمان هيدروليك – شاسي  

لوله برگشت – تعويض  
 

  براي دسترسي آسان مخزن آب رادياتور را پياده كنيد.  
  لوله برگشت را از مخزن روغن هيدروليك (ATF) باز كنيد.  

 
توجه:  

 
  يك ظرف مناسب زير خودرو قرار دهيد و روغن را تخليه كنيد.  

← پيچهاي اتصال لوله برگشت جعبه دنده فرمان را باز كنيد. (فلش)     
  لوله را پياده كنيد.  

 
اخطار! 

براي جلوگيري از ورود گرد و خاك مجراي باز جعبه دنده فرمان  
را درپوش بزنيد.  

 
  موقع سوار كردن، واشر پيچها را تعويض كنيد.  

  پيچها را با گشتاور Nm 30 سفت كنيد.  
  روغن سيستم را پر كنيد.  

 
اخطار! 

هرگز روغن هيدروليك (ATF) تخليه شده را مجددًآ استفاده نكنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ٧٣

 
تعميرات پمپ روغن فرمان هيدروليك – شاسي  

لوله مكش – تعويض  
 

  لوله مكشي را از مخزن روغن هيدروليك (ATF) جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

يك ظرف مناسب زير خودرو قرار دهيد و روغن را تخليه كنيد.  
 

  لوله مكشي را از ورودي پمپ روغن باز كنيد.  
  لوله را از بستها جدا كرده و آن را پياده كنيد.  

  بعد از سوار كردن، روغن سيستم را پر كنيد.  
 

اخطار! 
هرگز روغن هيدروليك (ATF) تخليه شده را مجددًآ استفاده نكنيد.  
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شاسي  

 ٧٤

 
تعميرات پمپ روغن فرمان هيدروليك – شاسي  

تعويض لوله فشارقوي 
 

  مغزي لوله فشار قوي پمپ روغن فرمان را باز كنيد.  
 

توجه:  
 

يك ظرف مناسب زير خودرو قرار دهيد و روغن را تخليه كنيد.  
 

  مخزن آب رادياتور را پياده كنيد.  
← پيچ اتصال لوله برگشت جعبه دنده فرمان را باز كنيد. (فلش)     

 
 
 
 
 

اخطار! 
براي جلوگيري از ورود گرد و خاك مجراي باز جعبه دنده فرمان  

را درپوش بزنيد.  
 

← بست لوله برگشت جعبه فرمان را باز كنيد. (فلش)     
  لوله را از بست آزاد كنيد.  

  لوله فشار قوي را پياده كنيد.  
  موقع سوار كردن، پيچ و واشر مغزي را نو كنيد.  

  پيچ سمت جعبه فرمان را با گشتاور Nm 30 سفت كنيد.  
  مغزي لوله فشار قوي را با گشتاور  35Nm سفت كنيد.  

  0.5Nm بست لوله فشار قوي سمت جعبه فرمان را با گشتاور  
             سفت كنيد.  

  روغن سيستم را پر كنيد.  
 

اخطار! 
هرگز روغن هيدروليك (ATF) تخليه شده را مجددًآ استفاده نكنيد.  
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شاسي  

 ٧٥

 
تعميرات جعبه فرمان – شاسي  

نماي كلي ، جعبه فرمان هيدروليك  
 

1. پيچ تنظيم  
2. سيل (واشر)  

3. درپوش جعبه فرمان  
4. سيل  
5. سيل  

6. واشر تنظيم  
7. صفحه  

8. فنر  
9. شيم  

10. پوسته پيچ تنظيم  

11. جعبه فرمان  

  باز و بست كردن  
  تنظيم  

12. بست  

13. گردگير  

  تعويض  
14. خار رينگي  

15. لوله فشار قوي  

  تعويض  
16. لوله برگشت روغن  

  تعويض  
17. سيل  

18. سيل  

19. فشنگي فشار روغن فرمان  

هيدروليك  
20. سيل  

21. پيچ سوراخدار لوله روغن فرمان هيدروليك  

  30 Nm  
22. پيچ لوله روغن فرمان هيدروليك  

  20 Nm  
 

اخطار! 
پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد تعويض گردند.  
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شاسي  

 ٧٦

 
تعميرات جعبه فرمان – شاسي  

پياده و سوار كردن جعبه فرمان هيدروليك  
 

پياده كردن  
 

  مخزن آب رادياتور را پياده كنيد.  
  (ABS خودروي با) .گلويي مخزن آب شيشه شوي را پياده كنيد  

← پيچهاي اتصال لولههاي فشار قوي و برگشت جعبه فرمان     
             را باز كنيد.  

  قاب روي موتور را پياده كنيد.  
  مخزن روغن هيدروليك (ATF) را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 

← بست لوله فشار قوي جعبه فرمان هيدروليك را باز كنيد.     
  غربيلك فرمان را تا آخر به سمت راست بگردانيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خودرو را باال ببريد و مهرههاي اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي  
               فرمان را باز كنيد.  

  مخزن آب شيشه شوي را شل كنيد و آن را كامالً پايين  
  .(ABS در خودروهاي مجهز به ترمز) .بياوريد             
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شاسي  

 ٧٧

 
← مهره اتصال جعبه فرمان (چپ) به پانل عرضي عقب را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال جعبه فرمان به گلگير چرخ سمت چپ را باز كنيد.     
  خودرو را پايين بياوريد.  

  غربيلك فرمان را كامالً به سمت چپ بگردانيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال دنده شانهاي فرمان به ميل فرمان را باز كنيد.     
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شاسي  

 ٧٨

 
← به ترتيب زير شافت فرمان را از پينيون جعبه فرمان جدا كنيد:     

  پيچ پاييني (فلش 2) اتصال كوپلينگ به پينيون جعبه فرمان را باز  
            كنيد و درآوريد.  

  پيچ بااليي (فلش 1) اتصال كوپلينگ به شفت فرمان را شل كنيد  
            ولي درنياوريد و كوپلينگ را به سمت باال بكشيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مهره اتصال جعبه فرمان (راست) به پانل عرضي عقب را     
             باز كنيد. (فلش)  

  لوله فشار قوي و لوله برگشت را به سمت جلو و باال حركت  
            دهيد و آنها را به طو رمناسب مهار كنيد.  

  مجموعه ميل فرمان را كامالً پايين بياوريد.  
  جعبه فرمان را از پوسته درآوريد تا پينيون آن از خودرو خارج شود.  

  جعبه دنده فرمان را به سمت باال و چپ خودرو بكشيد و پياده كنيد.  
 

سوار كردن: 
 

اخطار! 
هر وقت پيچهاي اتصال لولههاي فشار قوي و برگشت را شل ميكنيد يا باز ميكنيد سيل آنها بايد تعويض شود.  

 
  جعبه فرمان را به همان روش و در همان وضعيت كه بود سوار كنيد.  

  مهره اتصال جعبه فرمان (راست) به پانل عرضي عقب را ببنديد ولي سفت نكنيد.  
  لولههاي فشار قوي و برگشت را در محل خودشان قرار دهيد و ببنديد.  

  اتصالهاي ميله فرمانها را ببنديد و پيچها را با گشتاور 45Nm سفت كنيد.  
  خودرو را باال ببريد.  

  پيچهاي اتصال جعبه دنده فرمان به سمت چپ را ببنديد و با گشتاور 20Nm سفت كنيد.  
  مهره سمت چپ اتصال جعبه دنده فرمان به پانل عرضي عقب را ببنديد و با گشتاور Nm 40 سفت كنيد.  

  مهرههاي اتصال ميل فرمانها به دنده شانهاي را ببنديد و آنها را با گشتاور 45Nm سفت كنيد.  
  خودرو را پايين بياوريد.  
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شاسي  

 ٧٩

 
  مهره سمت راست اتصال جعبه فرمان را (كه قبالً بسته بوديد) با گشتاور Nm 40 سفت كنيد.  

  شفت فرمان را به روش زير با پينيون جعبه فرمان درگير كنيد:  
  آداپتور (كوپلينگ) را روي پينيون سوار كنيد.  

  پيچ پاييني اتصال آداپتور را ببنديد و با گشتاور  28Nm سفت كنيد، پيچ بااليي آداپتور را ببنديد و با گشتاور Nm 28 سفت كنيد.  
  (ABS در خودروهاي مجهز به ) .مخزن آب شيشه شوي را سوار كنيد  

  دو عدد پيچ اتصال لولههاي فشار قوي و برگشت روغن جعبه فرمان را ببنديد ولي سفت نكنيد.  
  بست اتصال لوله فشار قوي به جعبه فرمان را سوار كنيد و پيچ آن را با گشتاور 0.5Nm سفت كنيد.  

  پيچ هاي لوله فشار قوي و لوله برگشت را (كه قبالً بسته بوديد) با گشتاور 30Nm سفت كنيد.  
  مخزن روغن هيدروليك (ATF) را ببنديد.  

  گلويي مخزن آب شيشه شوي را سوار كنيد.  
  مخزن روغن هيدروليك (ATF) را تا عالمت بااليي (max) از روغن (ATF) پر كنيد.  

  خودرو را باال ببريد و در وضعيت موتور خاموش چندين بار غربيلك فرمان را از اول تا آخر بگردانيد تا هوايي كــه احتمـاالً در سيسـتم وجـود دارد 
خارج شود.  

  روغن (ATF) را سرريز كنيد.  
  موتور را روشن كنيد و مجددًا فرمان را چندين بار به چپ و راست بگردانيد، سطح روغن را بررسي و در صورت لزوم ســرريز كنيـد تـا بـه سـطح 

(max) برسد.  

 
توجه:  

 
اخطار!  

ـد.  در هر صورت براي پركردن يا چك كردن سطح روغن، بايد خودرو در يك سطح صاف قرار داشته و غربيلك فرمان هم در حالت وسط باش
هرگز روغن هيدروليك (ATF) تخليه شده را مجددًا استفاده نكنيد.  

 
  بازرسي چشمي كنيد كه هيچ گونه نشتي در سيستم وجود نداشته باشد و مخزن آب را نصب كنيد.  

  قاب موتور را سوار كنيد.  
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شاسي  

 ٨٠

 
تعميرات جعبه فرمان – شاسي  

تنظيم جعبه فرمان  
 

اخطار!  
تنظيم جعبه فرمان بايد در حالي كه خودرو روي زمين قرار دارد و بدون بار بوده و چرخها مستقيم هستند انجام شود.  

 
  براي دسترسي آسان مخزن آب را پياده كنيد.  

  اگر در غربيلك فرمان خالصي وجود دارد (كه با صداي تقه مشخص  
            ميشود) پيچ تنظيم را سفت كنيد.  

← و اگر غربيلك فرمان قفل شود (سفت است) پيچ تنظيم را شل كنيد.     
 

توجه:  
 

براي تنظيم غربيلك فرمان، از آچار رينگي 10mm استفاده كنيد.  
 

  خودرو را باال ببريد تا چرخها از زمين جدا شوند.  
  فرمان را كامل به سمت چپ و راست بگردانيد تا مطئن شويد  

           كه گير ندارد (به خصوص در انتهاي چرخش)  
  در صورتي كه تنظيم نيست مجددًا تنظيم كنيد.  

 
 

پوسته جعبه فرمان – تعويض  
 

  خودرو را باال ببريد و مهرههاي اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي را باز كنيد.  
  خودرو را پايين بياوريد و پيچهاي اتصال را درآوريد.  

  خار رينگي را درآوريد و بست را باز كنيد.  
  روكش (پوسته) را پياده كنيد.  
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شاسي  

 ٨١

 
تعميرات ستون فرمان – شاسي  

ستون فرمان - نماي كلي 
 

1. روپوش بااليي قفل فرمان  
2. مجموعه سوئيچ و كليد چراغها  

3. رينگ اتصال اربگ  
4. غربيلك فرمان  

  باز و بست كردن  
5. مهره  

  55 Nm  
6. اربگ (كيسه هوا)  

  باز و بست  
7. لوله (غالف) فرمان  

8. قفل فرمان  
9. فنر  

10. آداپتور (بوش) 

11. واشر قفلي  

12. واشر  

13. بوش الستيكي  

14. شفت بااليي فرمان  

  باز و بست كردن  
15. شفت پاييني فرمان  

16. بوش الستيكي  

17. روپوش پاييني قفل فرمان  

18. بست  

19. پوسته فرمان هيدروليك  

  باز و بست كردن  
  تنظيم  

20. بوش الستيكي  

 
اخطار!  

پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد نو شوند.  
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شاسي  

 ٨٢

 
تعميرات ستون فرمان – شاسي  

بوشهاي پاييني شفتهاي فرمان – تعويض  
 

  شفت پايين فرمان را پياده كنيد.  
  بوشها را تعويض كنيد.  

  شفت پاييني فرمان را سوار كنيد.  
 
 

پياده و سوار كردن شفت پاييني فرمان  
 

  پيچ اتصال شفت پاييني به پينيون جعبه فرمان را باز كنيد.  
← شفت پاييني را از قسمت بااليي به روش زير جدا كنيد:     

  پيچ پاييني اتصال كوپلينگ به پينيون جعبه فرمان را باز كنيد  
            و درآوريد. (فلش2)  

  پيچ بااليي اتصال كوپلينگ به شفت فرمان را شل كنيد  
           ولي درنياوريد (فلش1) و كوپلينگ را به سمت باال حركت دهيد.  

  شفت پاييني را پياده كنيد.  
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شاسي  

 ٨٣

 
تعميرات ستون فرمان – شاسي  

پياده و سوار كردن شفت فرمان  
 

ابزار  
 

      KUKKO 204/1 پولي كش  
  VW 047Z                                         
  VW 202K              پايه  
  VW 419        (پرس) لوله فشاري  
  VW 420        (پرس) لوله فشاري  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

← شفت فرمان را به روش زير از پينيون جعبه فرمان جدا كنيد.     
  پيچ پاييني اتصال كوپلينگ به پينيون جعبه فرمان را باز كنيد و درآوريد. (فلش2)  

  پيچ بااليي اتصال كوپلينگ به شفت فرمان را شل كنيد ولي درنياوريد و  
       كوپلينگ را به سمت باال بكشيد.  

  ستون فرمان را پياده كنيد.  
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← ستون فرمان را به يك گيره ببنديد و آداپتور (بوش) را درآوريد.     

  توسط يك پيچ گوشتي بزرگ واشرهاي قفلي را درآوريد.  
  فنر و رينگ را درآوريد.  

  توسط سوئيچ، قفل شفت فرمان را باز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با چكش پالستيكي يا چرمي ضربه زده و شفت فرمان را پياده كنيد.     
 

توجه:  
 

وقتي شفت فرمان از ستون فرمان پياده ميشود، بلبرينگ (پاييني)  
شفت فرمان هم پياده ميشود.  

 
  تمام قطعات را تميز كرده و در صورت نياز تعويض نمائيد.  

 
 
 
 
 

سوار كردن : 
 

  ستون فرمان را به گيره ببنديد، قسمت پاييني را به قسمت باال  
            بچرخانيد و شفت فرمان را با دست سوار كنيد.  

← بلبرينگ (پاييني) شفت فرمان را توسط يك چكش پالستيكي     
           يا چرمي روي ستون فرمان سوار كنيد، فاصله ”a“ بين انتهاي  

           ستون فرمان و سطح بلبرينگ را حفظ كنيد.  
  

توجه:  
 

  a= 7mm
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← رينگ و فنر را سوار كنيد و دو عدد واشر قفلي زير شفت     

            فرمان قرار دهيد.  
 

توجه:  
 

اطمينان يابيد واشرها درست قرار گرفتهاند.  
 

  سمت مقعر به طرف باال باشد.  
  برجستگيهاي دور واشرها بايد مقابل هم باشند و روي هم نيفتند  

            و يك دايره كامل را تشكيل دهند.  
 
 
 
 
 

← با يك چكش پالستيكي يا چرمي واشرها را كامالً جا بزنيد،     
          اجازه دهيد بين انتهاي بااليي شفت فرمان و واشر قفلي به ميزان  

        ”a“ فاصله باشد.  
 

توجه:  
 

  a= 47mm
 
 
 
 

  چسبهاي كهنه را از آداپتور (بوش) تميز كنيد و مجددًا يك  
            اليه چسب به قسمت داخلي آداپتور بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.  

 
← آداپتور (بوش) را با دست سوار كنيد و آن را با بستن مهره     

           غربيلك فرمان و واشر فشار دهيد تا متوقف شود. مهره را فقط  
          وقتي باز كنيد كه ميخواهيد غربيلك فرمان را سوار نمائيد.  

  ستون فرمان را سوار كنيد.  
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تعميرات ستون فرمان – شاسي  

پياده و سوار كردن ستون فرمان  
 

پياده كردن  
 

  غربيلك فرمان را همراه با اربگ پياده كنيد.  
  تمام سوكتهاي برق را از مجموعه سوئيچ جدا كنيد.  

  (خارهاي آنها را فشار دهيد)  
  مجموعه سوئيچ را پياده كنيد. (با ٣ پيچ)  

  روپوش بااليي قفل فرمان را با فشردن خارهاي آن پياده كنيد.  
← سنسور (حسگر) ميل تعادل را با حركت چرخشي به چپ     

            و راست و همزمان بيرون كشيدن آن پياده كنيد. (فلش)  
  سوكت سوئيچ را با فشردن خارهاي آن جدا كنيد.  

 
 
 
 

← پيچ بااليي اتصال كوپلينگ شفت فرمان به پينيون جعبه     
            فرمان را شل كنيد ولي در نياوريد. (فلش)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← دو عدد پيچ اتصال ستون فرمان به اتاق (پانل) را شل كنيد.     
  ستون فرمان را همراه با شفت فرمان باال كشيده و پياده كنيد.  

 
اخطار!  

پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد تعويض شوند.  
 

سوار كردن:  
 

  ستون فرمان را همراه با شفت فرمان سوار كنيد و آن را از باال ببنديد.  
 

توجه:  
 

همزمان شفت فرمان را در پوسته شفت قرار داده و با پينيون جعبه  
فرمان درگير كنيد.  
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  ستون فرمان را هم مركز كنيد (سنتر كنيد) و دو عدد پيچهاي آن را ببنديد.  

  پيچ اتصال كوپلينگ به پينيون جعبه فرمان را ببنديد و سفت كنيد.  
  سوكت سوئيچ را وصل كنيد.  

  سنسور (حسگر) ميل تعادل را سوار كنيد، آن را با دست فشار دهيد تا صداي «كليك» را بشنويد.  
  روپوش بااليي قفل فرمان را سوار كنيد.  

  مجموعه سوئيچ را سوار كنيد.  
  تمام سوكتهاي مجموعه سوئيچ را جا بزنيد.  

  غربيلك فرمان را همراه با اربگ سوار كنيد.  
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تعميرات ستون فرمان – شاسي  
پياده و سوار كردن غربيلك فرمان  

 
پياده كردن  

 
  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  

← با وارد كردن يك پيچ گوشتي در سوراخ پشت غربيلك فرمان     
            (هر طرف يك سوراخ) خارهاي اربگ را آزاد كنيد، پيچ گوشتي را  

            در جهت نشان داده شده (فلش) حركت دهيد تا خار فنري باز شود.  
  بدون جابجايي اربگ آن را با دست از غربيلك فرمان جدا كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

←سوكت سيم كشي رينگ اتصال (فلش) را از اربگ جدا كنيد     
            (آن را به سمت خارج بكشيد) و اربگ را پياده كنيد.  

  اربگ را با احتياط حمل كنيد و آن را با اجسام نرمي كه اطراف آن  
            ميگذاريد حفاظت كنيد، (اربگ را رو به باال و در يك محفظه فلزي  

           نگهداري كنيد.) 
  با احتياط روپوش پاييني قفل فرمان را پياده كنيد.  

            ( ٣ عدد پيچ چهارسو)  
 
 
 
 
 
 

← سوكت سيم كشي رينگ اتصال را از ستون فرمان جدا كنيد،     
             آن را در جهت فلش بكشيد.  
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← سوكت چرخشي سيم كشي رينگ اتصال را همراه با     

             سيم كشي اربگ با چرخاندن در جهت بازكردن (فلش) و همزمان  
            كشيدن جدا كنيد.  

  فرمان و چرخها را در وضعيت مستقيم قرار دهيد.  
  با يك گچ، روي غربيلك فرمان عالمت بزنيد تا موقع جمع كردن  

            كار تنظيم راحتتر باشد.  
  مهره غربيلك فرمان را باز كنيد و آن را پياده نمائيد.  

 
 
 
 
 
 
 

← براي جلوگيري از اشتباه كردن، (تغيير موقعيت مركز رينگ) با يك     
            نوار چسب رينگ (Puller) را به روتور ثابت كنيد. (فلش)  

 
سوار كردن:  

 
  غربيلك فرمان را سوار كنيد، ولي قبالً ميزان بودن آن چرخها را چك نمائيد.  

  غربيلك فرمان را با توجه به عالمت گذاري شده موقع پياده كردن نصب كنيد.  
 
 
 
 
 
 

← اگر رينگ اتصال نو است، برچسب آن را كه نشان دهنده     
           موقعيت مركز رينگ است جدا كنيد. (تعداد دور را دقيقاً در نظر  

           داشته باشيد.) 
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← اگر از همان رينگ اتصال استفاده ميكنيد، چسبي را كه موقع     

           پياده كردن زده بوديد برداريد و غربيلك فرمان را سوار كنيد.  
 

اخطار! 
اگر نوار چسب و يا برچسب رينگ اشتباه زده شده باشد و يا  

به تعداد دور چرخش مشكوك هستيد، خار قرمز را فشار دهيد (فلش) و  
همزمان، روتور رينگ اتصال را به آهستگي و با دقت در جهت  

مشخص شده بگردانيد تا يك مقاومت جزئي (توقف) را  
احساس كنيد، روتور را به آهستگي و با احتياط در جهت مخالف  

بگردانيد تعداد دور را بشماريد، تا دوباره يك مقاومت جزئي را احساس  
كنيد (كل دور از توقف تا توقف بايد ٧ دور باشد، اگر بيشتر از اين  

است، رينگ اتصال را تعويض كنيد.)  
 

  سوكت سيم كشي رينگ اتصال را به سيم كشي اربگ را وصل كنيد.  
  سوكت سيم كشي رينگ اتصال را روي ستون فرمان سوار كنيد.  

  درپوش پاييني قفل فرمان را سوار كنيد.  
← سوكت سيم كشي رينگ اتصال (فلش) را به اربگ وصل كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ايربگ را با دست سوار كنيد و لبههاي آن را يكنواخت فشار دهيد.     
  كابل اتصال بدنه باتري را وصل كنيد، در اين لحظه نبايد كسي در خودرو باشد.  
  خودرو را تست جادهاي كنيد و ميزان بودن غربيلك فرمان را چك كنيد، و در  

       صورت لزوم اصالح نمائيد.  
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تعميرات ستون فرمان – شاسي  

حفاظ آب بندي مفصل گردان – تعويض  
 

ابزار  
 

  VW 047Z KUKKO 204/1 پولي كش ←   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  چرخ را پياده كنيد.  
← مفصل (سيبك) ميل فرمان را از طبق كمك فنر جدا كنيد.     

  خار رينگي و سپس درپوش (گردگير) را درآوريد.  
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مشخصات فني  

شاسي  
 

محرك جلو مدل  
mm 2468 مركز تا مركز چرخهاي جلو و عقب  

جلو                         mm 1388 مركز تا مركز چرخها بدون بار  
عقب                       1384 

 
 
 

فرمان  
 

1.0L 1.0L 1.6L 1.6L مدل 

جعبه فرمان هيدروليكي جعبه فرمان مكانيكي جعبه فرمان هيدروليكي جعبه فرمان مكانيكي جعبه فرمان  
2.95 4.02 2.95 4.02 تعداد دور غربيلك فرمان ( از اول تا آخر)  

1.0L 1.0L 1.6L 1.6L مدل  

10.4m 10.9m 10.4m 10.9m قطر دايره گردش خودرو  

9.9m 10.3m 9.9m 10.3m قطر دايره گردش چرخ  

 
1.8L 1.8L 2.0L مدل  

جعبه فرمان هيدروليكي جعبه فرمان هيدروليكي جعبه فرمان مكانيكي جعبه دنده فرمان  
2.95 2.95 4.02 تعداد دور غربيلك فرمان (از اول تا آخر)  

10.4m 10.9m 10.9m قطر دايره گردش خودرو  

9.9m 10.3m 10.3m قطر دايره گردش چرخ  

 
 
 

چرخها، تايرها  
 

براي كسب اطالعات عمومي، اطالعات مربوط به چرخها، تايرها به ”on board Literature – Technical data“ رجوع كنيد.  
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پلوس (مفصلي) – تعمير  

پلوس جلو – نماي كلي  
 

1. خار رينگي  
2. مفصل (homokinetic) داخلي  

  باز كردن و چك كردن  
  تعويض  

3. واشر فنري  
4. درپوش (فلنج)  

5. بست  
6. گردگير  

7. بست داخلي  
8. بست ارتعاش گير  

9. ارتعاش گير  
10. مفصل (homokinetic) خارجي  

11. خار رينگي  

12. بست خارجي  

13. گردگير  

14. بست داخلي  

15. واشر فاصله انداز  

16. واشر فنري  

17. پلوس  

  پياده و سوار كردن  
 

اخطار!  
پيچ و مهرههاي قفلي را بعد از هر بار  

باز كردن بايد تعويض نمائيد.  
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پلوس (مفصلي) – تعمير  

مفصل (homokinetic) داخلي – باز كردن و انجام آزمايش  
 

باز كردن  
 

  پلوس  را پياده كنيد.  
  مفصل (homokinetic)  را پياده كنيد.  

←توپي و قفسه ساچمه را بگردانيد تا از يك طرف مفصل     
       خارج شود. (سمت فلش)  

 
 
 
 
 
 
 
 

  قفسه ساچمهها را به تدريج خارج كنيد.  
←توپي را كج كنيد و از سمت پخدار قفسه آن را خارج نمائسد.     

  مفصل توپي و قفسه كروي را چك كنيد و آنها را از نظر سائيدگي يا  
           زنگ زدگي بررسي نمائيد.  

 
اخطار! 

  قطعات را با مجموعههاي ديگر مخلوط نكنيد.  
  توپي، قطعات مفصل و قفسه تشكيل يك مجموعه را ميدهند.  

            در صورت لزوم مفصل را به طور كامل تعويض نمائيد.  
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پلوس (مفصلي) – تعمير  

مفصل (homokinetic) داخلي – مجموعه كامل  
 

  توپي را از قسمت پخدار روي قفسه سوار كنيد (مستقل از وضعيت توپي)  
  ساچمهها را روي قفسه قرار دهيد.  

  توپي را روي مفصل سوار كنيد.  
  سمت پخ شده داخلي توپي را در بوش مايل شفت وارد كنيد.  

←توپي را عمودي همراه با قفسه و ساچمهها در مفصل جا بزنيد.     
 

توجه:  
 

  (Cube) از “b” مقابل فاصله باريكه “a” مطمئن شويد فاصله
و در همان سمت قرار گرفته است.  

 
 
 
 
 
 

←براي جا زدن كامل توپي همراه با قفسه و ساچمهها، توپي     
           را مايل كنيد، آن را روي قفسه حركت دهيد تا بين ساچمهها  

          فاصله باشد و فاصله بين كورسهاي (a و b) با هم مطابقت  
         داشته باشد.  

←قفسه ساچمهها (فلش) را محكم فشار دهيد و توپي     
            و قفسه را كامالً در مفصل وارد كنيد.  

←عملكرد مفصل را بررسي كنيد.     
 
 
 
 

توجه:  
 

اگر درست جمع شده باشد امكان حركت راحت توپي قفسه و  
ساچمهها خواهد بود.  

 
  مفصل (homokinetic) را روي شفت سوار كنيد.  

  شفت مفصلدار (پلوس) را سوار كنيد.  
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شفت مفصلدار (پلوس) – تعمير  

مفصل داخلي (homokinetic) – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  انبردست مخصوص بست     
  VW 004V   
 VW 244                           جازن  

  VW 401                   صفحه  
  VW 402                          صفحه  
  VW 408A                پين فشاري  
  VW 412     ديسك فشاري  
  CP 60B          دو عدد قطعه چوبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  شفت مفصلي (پلوس) را پياده كنيد.  
  بستهاي (داخلي و خارجي) را باز كنيد.  

← با استفاده از دم گرد، خار رينگي (فلش) مفصل داخلي     
            (homokinetic) را درآوريد.  

  با استفاده از چكش و سنبه، گردگير محافظ و مفصل  
            (homokinetic) را به عقب بزنيد.  
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  مفصل داخلي (homokinetic) شفت را پياده كنيد.  

  درپوش محافظ و روپوش را پياده كنيد. 
  بست ضربه گير را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← توسط پرس، ارتعاش گير را جدا كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با دست ارتعاش گير را كامل پياده كنيد.    
  تمام قطعات را تميز كنيد و از نظر آسيب ديدگي يا سائيدگي چك نمائيد. 

  لقي بيش ازحد، نشانه سائيدگي ساچمهها ميباشد.  
  در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.  

 
توجه:  

 
كم بودن فاصله يا داغي روي ساچمهها دليل براي تعويض نخواهد بود.  
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سوار كردن : 

 
← با استفاده از صابون طبيعي يا پودر صنعتي ارتعاش گير را سوار كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ارتعاش گير را در قسمت مشخص شده روي شفت مفصلي     
           (پلوس) سوار كنيد.  

 
توجه:  

 
  a= 206±2mm

 
اخطار! 

  وقتي فاصله اندازه گيري ميشود مفصل خارجي  
           (homo- kinetic) بايد به شفت مفصلي عمود باشد.  

  فاصله ارتعاش گير (206.0)  
 
 

← بستهاي جديد ارتعاش گير را ببنديد.     
  درپوش محافظ را روي شفت سوار كنيد.  
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← مفصل داخلي (homo- kinetic) را روي شفت سوار كنيد.     

 
اخطار!  

  اطمينان يابيد كه شفت كامالً عمودي است (تكيه شده روي 
            CP- 60B) بنابراين وقتي مفصل داخلي پرس ميشود،  

            مفصل خارجي تا نخواهد شد.  
  وقتي كه مفصل داخلي (homo- kinetic) روي سمت  

           راست شفت ( كه كوتاهتر است) سوار ميشود. از دو  
           عدد شيم CP-60B استفاده كنيد.  

 
 
 
 
 

  شفت مفصلي (پلوس) را در گيره ببنديد و يك خار رينگي نو سوار كنيد.  
  80 گرم گريس (ليتيوم حاوي دي سولفات مولييدنيوم) استفاده  
            كنيد. 40 گرم براي مفصل داخلي و 40 گرم براي مفصل خارجي 

             ( در قسمت درپوش)  
  با استفاده از پين راهنما سوراخهاي درپوش را با سوراخهاي مفصل 

           (homo- kinetic) ميزان كنيد.  
  درپوش محافظ را روي روپوش و شفت سوار كنيد.  

 
اخطار! 

سطوح تماس درپوش محافظ و شفت نبايد گريسي باشند.  
 

  بستهاي جديد (داخلي و خارجي) را سوار كنيد.  
← بعد از بستن بستها، پرهها نبايد در راستاي مسير پيچهاي     

            شفت قرار گيرند.  
  شفت مفصلي (پلوس) را سوار كنيد.  
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شفت مفصلي (پلوس) – تعمير  

مفصل خارجي (homo- kinetic) – باز كردن و آزمايش نمودن  
 

ابزار  
 

  VW 004V ←انبر مخصوص بست    
 

باز كردن  
 

  شفت مفصلي (پلوس) را پياده كنيد.  
  بستهاي (داخلي و خارجي) را باز كنيد و درپوش محافظ را كنار بكشيد.  

 
 
 
 
 

←با استفاده از چكش پالستيكي يا چرمي مفصل خارجي    
            (homo- kinetic) را پياده كنيد.  

  مفصل را به گيره ببنديد (از لب گيره آلومينيومي استفاده شود.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← موقعيت پوسته مفصل را نسبت به قفسه ساچمهها مشخص     
             كنيد، بنابراين موقع بستن قطعات بايد در همان محل مشخص  

             شده قرار گيرند تا از ايجاد فاصله غيرعادي، سرو صدا، صداي  
             تيك و يا چسبيدن قطعات جلوگيري شود.  

 
توجه:  

 
براي عالمت گذاري قفسه ساچمه، از قلم الكترونيكي يا سنگ 

 گراور استفاده كنيد.  
 

  براي انجام كارهاي زير موقعيت قفسه را مشخص كنيد  
           و قطعات را طبق دستور گفته شده ببنديد طوري كه قطعات  

          در محل اصلي خودشان سوار شوند.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ١٠١

 
  توپي و قفسه را تقريباً 90º به يك سمت كج كنيد و دو عدد  

             ساچمه را درآوريد. (فلشها)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←توپي و قفسه ساچمهها را حدود 180º و در جهت مخالف     
            و حول محورشان كج كنيد و دو عدد ديگر ساچمه را خارج كنيد.  
  توپي و قفسه ساچمه را در حالت افقي قرار دهيد. (حالت اصلي)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← توپي و قفسه ساچمهها را به سمت يكي از ساچمههاي     
             باقيمانده 90º كج كنيد و يك ساچمه ديگر (فلش)  را خارج كنيد.  

  180º ًمجددًا توپي و قفسه ساچمه را به جهت مخالف تقريبا  
            حول محورشان كج كنيد و آخرين ساچمه را درآوريد.  
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  توپي و قفسه ساچمهها را به حالت عمودي قرار دهيد.  

← قفسه ساچمهها را بگردانيد تا حفره بزرگتر با پرههاي ساچمه     
           (فلش) مفصل منطبق شود و قفسه را همراه با توپي پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← يكي از پرههاي توپي را داخل يكي از دو حفره بزرگتر     
            قفسه وارد كنيد و توپي را جا بزنيد.  

  كليه قطعات را تميز كنيد و ساچمهها را از نظر سائيدگي چك كنيد، اثر  
       سائيدگي در مسير ساچمهها، فاصله بيش از حد موقع چرخش ساچمهها  

           (باتوجه به انتقال بار)، ترك خودرگي يا دندانهدار شدن قفسه ساچمهها و غيره  
          را بررسي كنيد.  

 
اخطار!  

جا انداختن روي ساچمه يا مسير حركت آنها دليل موجه براي  
تعويض نخواهد بود.  

توپي، قطعات مفصل و ساچمهها تشكيل يك مجموعه را ميدهد،  
در صورت لزوم مجموعه مفصل را تعويض كنيد.  
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شفت مفصلي – تعمير  

مفصل خارجي (homo kinetic) – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 004V ←انبردست مخصوص بست    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بستن:  
 

  سمت پخدار داخلي توپي (فلش) هميشه به سمت خار رينگي  
            شفت ميباشد.  

  قبل از بستن قفسه، توپي و ساچمهها پوسته مفصل را با 50 گرم گريس  
      (ليتيم حاوي ديسولفات) پر كنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
 
 

  قفسه، توپي و ساچمهها را برعكس مراحل باز كردن ببنديد،  
           به عالمتهايي كه موقع بازكردن روي قطعات زده بوديد توجه كنيد.  

  عملكرد مفصل را چك كنيد، اگر درست سوار شده باشد توپي مفصل  
       در تمام جهات تا ميشود.  

  مفصل (homo kinetic) را روي شفت سوار كنيد. 
  50 گرم ديگر گريس ليتيوم به قطعات خارجي مفصل بزنيد.  

  درپوش را سوار كنيد.  
  شفت مفصلي را سوار كنيد.  
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شفت مفصلي – تعمير  

مفصل خارجي (homo kinetic) – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 004V انبردست مخصوص بست  
  آچار درجهدار  

 
پياده كردن  

 
  شفت مفصلي را پياده كنيد.  

  بستهاي (داخلي و خارجي) را پياده كنيد و درپوش محافظ را عقب بكشيد.  
 
 

←مفصل خارجي (homo kinetic) را با استفاده از چكش     
             پالستيكي يا چرمي پياده كنيد.  

←واشر فاصله انداز و واشر فنري را درآوريد.     
 

اخطار!  
موقع تعويض درپوشها براثر آسيب ديدگي به دليل ورود گرد  
و خاك و آب به مفصل (داخلي / خارجي) الزم است مفصل را  

براي بررسي كردن باز كنيد، آن را تميز كرده و گريس آن را  
تعويض نمائيد.  

 
سوار كردن : 

 
  داخل مفصل را با 90 گرم گريس ليتيوم پر كنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  بست مفصل را تعويض كنيد.  

 
اخطار!  

سطوح تماس با درپوش نبايد گريسي باشند.  
 

←درپوش محافظ را بين شيار شفت و مفصل خارجي    
          (homo kinetic) به طور مناسب سوار كنيد.  

 
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ١٠٥

 
←بستهاي نو (داخلي و خارجي) ببنديد.     

  پيچهاي آجدار مفصل خارجي (homo kinetic) را تميز كرده  
             و روغن بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  شفت مفصلي (پلوس) را سوار كنيد و پيچهاي آن را ببنديد.  
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شفت مفصلي (پلوس) – تعمير  
ارتعاش گير – پياده و سوار كردن  

 
ابزار  

 
  VW 004V   انبردست مخصوص بست  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 007CV              M8 بوكس ستارهاي  
  آچار درجهدار  

 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  در وضعيتي كه خودرو روي چرخها ميباشد، مهره قفلي توپي چرخ را باز كنيد.  
  پيچ اتصال به كمك فنر را باز كنيد.  

  با استفاده از يك اهرم، مفصل را از كمك فنر جدا كنيد.  
←پيچهاي اتصال مفصل (homo kinetic)  به فلنج را باز كنيد.     

  شفت مفصلي (پلوس) را پياده كنيد.  
 

اخطار!  
خودرويي كه شفتهاي مفصلي (پلوس) آن پياده شده است  

نبايد حركت داده شود. زيرا فاقد فشار محوري ميباشد.  
اگر الزم است آن را حركت دهيد، زير آن جك بزنيد تا از  

آسيب ديدن بلبرينگ توپي چرخها جلوگيري شود.  
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  شفت مفصلي (پلوس) را به گيره ببنديد، بستهاي (داخلي و  

            خارجي) را باز كنيد و درپوش محافظ (گردگير) را عقب بكشيد.  
←با استفاده از يك چكش پالستيكي يا چرمي، مفصل     

            خارجي (homo kinetic) را پياده كنيد.  
  واشر فاصله انداز و واشر فنري را برداريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بستهاي ارتعاش گير را باز كنيد.  
←ارتعاش گير را ابتدا با پرس جدا كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شفت مفصلي (پلوس) را به گيره ببنديد و با دست     
              ارتعاش گير را كامل پياده كنيد.  

  شفت (پلوس) و قطعات ديگر را تميز كنيد.  
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سوار كردن : 

 
← با استفاده از صابون طبيعي يا پودر صنعتي ارتعاش گير را با     

            دست سوار كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ارتعاش گير را مطابق شكل روي شفت مفصلي (پلوس) قرار دهيد.  
 

توجه:  
 

  a= 206± 2.5 mm
 

اخطار! 
وقتي فاصله اندازه گيري ميشود، مفصل خارجي بايد به شفت  

(پلوس) عمود باشد.  
 
 
 

←بستهاي ارتعاش گير نو ببنديد.     
  درپوش محافظ (گردگير) را روي شفت (پلوس) سوار كنيد.  

  خارهاي قفل كن را روي مفصل خارجي جا بياندازيد.  
  با استفاده از يك چكش پالستيكي يا چرمي مفصل خارجي  

            را پياده كنيد.  
  سمت خارجي مفصل (درپوش) را با 50 گرم گريس  

             (مولييدنيوم ديسولفات) پر كنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
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← درپوش محافظ (گردگير) را بين توپي شفت و مفصل     

           خارجي به طور مناسب قرار دهيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← گردگير را با بستهاي نو (داخلي و خارجي) ببنديد.     
 

توجه:  
 

قبل از سوار كردن پلوس روي خودرو، پيچهاي آجدار مفصل را تميز 
 كنيد و مقدار كافي گريس (مولييدنيوم ديسولفات) بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  شفت مفصلي (پلوس) را در پوستهاش سوار كنيد.  

  توسط يك اهرم مفصل را روي پايه كمك فنر ببنديد و پيچ آن  
             را با گشتاور 65Nm سفت كنيد.  

 
 
 

  مهرههاي نو توپي چرخ را ببنديد ولي سفت نكنيد.  
← پيچهاي اتصال، مفصل به فلنج را با گشتاور 40Nm ببنديد.     

  همان طور كه خودرو روي چرخها ميباشد، مهرههاي چرخ را  
             با گشتاور Nm 230 ببنديد.  
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تعليق (فنربندي) جلو – تعمير  

محور جلو – نماي كلي  
 

1. درپوش  
2. استپ دمپر (كمك فنر)  

3. درپوش محافظ  
4. درپوش محافظ  

5. مهره  
  65Nm  

6. صفحه  
7. بوش پيچي  

  40 Nm  
8. پايه ميله كمك فنر  

  تعويض  
9. صفحه بااليي فنر  

10. واشر  

11. فنر لول  

  پياده و سوار كردن  
12. پيچ و مهره  

  65 Nm  
13. سيلندر ترمز ديسكي  

14. پيچ  

  8 Nm  
15. توپي چرخ  

16. ديسك ترمز  

17. مهره  

  230 Nm  
18. پيچ  

  5 Nm  
19. خار قفل كن  

20. بلبرينگ  

  تعويض  
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21. حفاظ ديسك  

22. بلبرينگ عقب پايه  

23. طبق كمك فنر  

  طبق فنربندي جلو –  
            پياده و سوار كردن  

24. (Pointer) مفصل  

  تعويض  
25. مهره  

  65 Nm  
26. مهره  

  20 Nm  
27. بست خارجي شيم ميل تعادل  

28. شيم خارجي ميل تعادل  

29. مهره  

  20 Nm  
30. بست داخلي شيم ميل تعادل  

31. ميل تعادل  

  پياده و سوار كردن  
32. بلبرينگ (ياتاقان) طبق كمك فنر  

  تعويض  
33. شيم داخلي ميل تعادل  

34. پيچ  

  110 Nm  
35. مهره  

  40 Nm  
36. مهره  

  55 Nm  
37. پايههاي كمكي  

  تعويض  
38. ياتاقان جلو پايه  

39. دسته موتور  

40. ارتعاش گير  

41. پيچ  

  60 Nm  
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42. رينگ قفلي  

43. پيچ  

  40 Nm  
44. اهرم  

پياده و سوار كردن  
45. مهره  

  35 Nm  
46. پايه ستون فرمان  

  پياده و سوار كردن  
  تعويض  

47. ضربه گير (كمك فنر)  

  تعويض  
48. درپوش پيچي  

  170 Nm  
 

اخطار! 
پيچ و مهرههاي قفلي را هر وقت  

باز ميكنيد بايد تعويض نمائيد.  
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تعليق (فنربندي) جلو – تعمير  

فنر لول- پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 001V  17mm بكس آلن مخصوص  
  VW 150  (دسته بكس) ميله سركج  
  VW 5340               فنر جمع كن  
  VW 5156/1           بكس آلن  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
  پايه كمك فنر را پياده كنيد.  

←فنر لول را جمع كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←بوش پيچي را باز كنيد.     
  نگهدارنده پايه كمك فنر و صفحه باالي فنر را باز كنيد.  

  فنر لول را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ١١٤

 
تعليق (فنربندي) جلو – تعمير  

پايه كمك فنر- پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  17mm بكس آلن مخصوص  
  VW 001V                                         

  ميله سركج (دسته بكس)  
  VW 150                        
  VW 5340              فنر جمع كن  
  VW 068             بكس مخصوص  
 KUKKO 204/1 پولي كش و جازن  
  VW 047Z                                          
  CP058           22mm آچار رينگي  

 VW 5156/1        بكس مخصوص  
آچار درجهدار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد.  
←مهره اتصال پايه كمك فنر به اتاق را باز كنيد.     
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  بوش پيچي را چند دور باز كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←ميله اتصال فرمان به كمك فنر را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

βفنر لول را جمع كنيد.     
  بوش پيچي را باز كنيد.  

  صفحه بااليي فنر و پايه كمك فنر را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
  موقع سوار كردن، پيچهاي چرخ را با گشتاور 100Nm ببنديد.  
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 ١١٦

 
تعليق (فنربندي) جلو – تعمير  

بلبرينگهاي چرخ - پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  KUKKO 20/10 پولي كش و جازن  
  VW 45Z                                            
  VW 066                 بوش فشاري  
  VW 295A                پايه  
  VW 401                 صفحه  
  VW 402                 صفحه  
  VW 412              ديسك فشاري  
  VW 546/1               پايه  
  VW 546/2                        پايه  
  VW 5668            قطعات كمكي  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كمك فنر را پياده كنيد.  
  ديسك ترمز را پياده كنيد.  

 
⇐ سيستم ترمز – گروه تعميرات 46، ديسك ترمز – پياده و سوار كردن  

 
  حفاظ ديسك را پياده كنيد.  

←توپي چرخ را پياده كنيد.     
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← كنس داخلي بلبرينگ توپي چرخ را پياده كنيد.     
  رينگهاي قفل كن داخلي و خارجي را با استفاده از  

             خار جمع كن ( و خاربازكن ) درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كنس خارجي بلبرينگ را درآوريد.     
  پوسته بلبرينگ را گريس كاري كنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  رينگ قفل كن خارجي را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 

← بلبرينگ را سوار كنيد.     
  رينگ قفل كن داخلي را سوار كنيد.  
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← توپي چرخ را سوار كنيد.     

  حفاظ ديسك و ديسك ترمز را سوار كنيد.  
  پايه كمك فنر را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعليق (فنربندي) جلو – تعمير  
طبق كمك فنر – پياده و سوار كردن  

 
  ابزار  

 
  VW 543  

  آچار درجهدار  
  موقعيت مجموعه (Pointer) را نسبت به طبق كمك فنر عالمت گذاري كنيد.  

  مهرههاي اتصال (Pointer) طبق را باز كنيد.  
  پيچ اتصال طبق كمك فنر به پايه را باز كنيد.  

← خميدگي طبق را چك كنيد (توسط گيج)     
             اگر پين گج با سوراخ مستطيلي طبق ميزان نيست،  
            طبق را تعويض كنيد و زاويه كمبر را تنظيم نمائيد.  
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تعليق (فنربندي) جلو – تعمير  

عالمت (Pointer) مفصل – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پيچ اتصال عالمت (Pointer) به كمك فنر را باز كنيد. 
  مهرههاي اتصال عالمت طبق را باز كنيد.  

  عالمت (Pointer) را درآوريد.  
 

سوار كردن  
 

  برعكس مراحل پياده كردن سوار كنيد.  
 

توجه:  
 

  اطمينان يابيد كه موقعيت عالمتها درست است. هر دوي آنها بايد به سمت جلوي خودرو باشند.  
  زاويه كمبر را بررسي كنيد و در صورت لزوم اصالح نمائيد.  

 
 
 

ميل تعادل – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  بستهاي ميل تعادل را باز كنيد و آن را پياده نمائيد.  
  شيمهاي ميل تعادل را درآوريد.  

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
 

توجه:  
 

  پوسته شيمهاي ميل تعادل را تميز كنيد.  
  شيمهاي ميل تعادل را با پودر صنعتي يا صابون طبيعي بپوشانيد.  
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تعليق (فنربندي) جلو – تعمير  

بلبرينگهاي طبق كمك فنر – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 406        (پايه) منشور  
  VW 415             لوله فشار  
  VW 424          پين فشاري  
  VW 3039 بوش نصب كردن  

  لوله (پايه) 103/0  
  VW 040                                   

   VW 401                صفحه  
  VW 409         پين فشاري  
  VW 433          پايه فشاري  
  VW 542                 جازن  

  قطعات چوبي (دو عدد) 
  CP 60B                       

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  طبق كمك فنر را پياده كنيد.  
← بلبرينگها را پياده كنيد.     
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سوار كردن  

 
←بلبرينگ ها را سوار كنيد.     
  طبق فنربندي را سوار كنيد.  
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تعليق (فنربندي) – تعمير  

شفت مفصلي (پلوس) – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW007CV  M8 بكس ستارهاي  
  آچار درجهدار  

 
پياده كردن  

 
  همان طور كه خودرو روي چرخها قرار دارد، مهرههاي قفلي توپي چرخ را باز كنيد.  

  پيچ اتصال عقربه (عالمت) مفصل به كمك فنر را باز كنيد (فقط سمت راست) با يك اهرم عقربه (عالمت) مفصل را از كمك فنر جدا كنيد.  
←پيچهاي اتصال مفصل به فلنج را باز كنيد.     

  شفت مفصلي (پلوس) را پياده كنيد.  
 

اخطار!  
خودرويي كه پلوسهاي آن باز شده است را حركت ندهيد  

زيرا فشار محوري وجود ندارد. اگر الزم است خودرو را حركت  
دهيد، زير آن جك بزنيد تا از آسيب ديدگي كنسهاي داخلي  

بلبرينگ توپيهاي چرخ جلوگيري شود.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعليق (فنربندي) جلو – تعمير  

پايه كمك فنر – تعويض  
 

ابزار  
 

   VW 006        گيج مربوط به پايه كمك فنر  
  KUKKO 20/10 پولي كش و جازن  

 VW 045Z               
  VW 066                بوش فشاري  
  VW 295A              پايه  
  VW 5465                            (لوله) توپي  
  VW 5668               (لوله) قطعات كمكي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 401  صفحه  
  VW 402              صفحه  
  VW 412           ديسك فشاري  
  VW 421               لوله فشاري  
  VW 432            پايه زير پرس  
  VW 519               لوله فشاري  

  VW 006  اجزاء ابزار  
  VW 006/13                         

   VW 006 اجزاء ابزار  
  VW 0014                 
   VW 5464/1                   پايه  
  VW 5464/2                   پايه  

  آچار درجهدار  
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پياده كردن  

 
  پايه كمك فنر را پياده كنيد.  

  فنر لول را پياده كنيد.  
  دمپر (ضربه گير) را پياده كنيد.  

  ديسك ترمز را پياده كنيد.  
 

⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات 46، ديسك ترمز – پياده و سوار كردن  
 

  محافظ ديسك را پياده كنيد.  
←توپي چرخ را پياده كنيد.     

  رينگهاي قفلي (داخلي و خارجي) را پياده كنيد.  
 
 
 

←كنس خارجي بلبرينگ را پياده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پايه كمك فنر را سوار كنيد و نقاط مشخص شده را كمي فشار دهيد. (فلشها)  
←تيغه VW 006/13 (با ضخامت 2mm) به همراه تيغه     

             فيلر 0.50mm ، فيلري با ضخامت 2.50mm ميسازد.  
 

اخطار!  
فيلرها بايد سر جاي خود قرار گيرند.  
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←كنس داخلي بلبرينگ توپي چرخ را پياده كنيد.     

  پوسته بلبرينگ را گريس بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رينگ قفلي خارجي را سوار كنيد. 
← بلبرينگ را سوار كنيد.    

  رينگ قفلي داخلي را سوار كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← توپي چرخ را سوار كنيد.    
  دامپر ( ضربه گير ) را سوار كنيد. 

  فنرلول را سوار كنيد. 
  صفحه بااليي فنر را سوار كنيد. 

  پايه كمك فنر را سوار كنيد. 
  ديسك و محافظ ديسك ترمز را سوار كنيد 

  ديسك ترمز را سوار كنيد. 
 

⇐ سيستم ترمز، گروه تعميرات، 46، ديسك ترمز پياده و سوار كردن 
 

  پايه كمك فنر را سوار كنيد. 
 

اخطار! 
هر وقت بلبرينگ چرخ را پياده ميكنيد، آن را تعويض نمائيد.    
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تعليق ( فنر بندي ) جلو – تعمير  

دامپر ( ضربه گير ) پياده و سوار كردن 
 

ابزار  
 

  VW 001V        17mm بكس آلن  
  KUKKO 204/1 پولي كش و جازن  
  VW 047Z                                          
 VW 068              بكس مخصوص  

  ميله سركج ( دسته بكس ) 
 VW 150                      
 VW 5340               فنر جمع كن  
 CP058           22mm آچار رينگي  
 VW 5156/1          بكس مخصوص  

  آچار درجه دار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دامپر ( ضربه گير ) نصب شده  
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد. 
← مهره اتصال پايه كمك فنر به اتاق را باز كنيد.    
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← بوش پيچي را چند دور باز كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ميله اتصال فرمان را از پايه كمك فنر پياده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فنر لول را فشرده كنيد.    
  بوش پيچي را باز كنيد. 

  پايه كمك فنر و صفحه بااليي فنر را پياده كنيد. 
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.   
  موقع سوار كردن، پيچهاي چرخ را با گشتاور Nm 100 ببنديد.  
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دامپر ( ضربه گير ) – پياده شده  

 
پياده كردن  

 
  فنر لول را پياده كنيد. 

← درپوش پيچي را باز كنيد.    
  دامپر را باز كنيد. 

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن را برعكس مراحل پياده كردن انجام دهيد. 
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تعليق (فنربندي) عقب – تعمير 

محور عقب با بوش چاك دار – نماي كلي  
 

1. فنر مارپيچ (لول)  
  پياده و سوار كردن  

2. نگهدارنده درپوش / حفاظ استپ  
3. درپوش  

4. درپوش محافظ  
5. مهره  

  20 Nm  
6. صفحه (واشر)  

7. بالشتك باال  
8.  صفحه فنري  

9. لوله فاصله پركن  
10. بالشتك پايين  

11. واشر  

12. پوسته استپ  

  (  STOP ) 13. استپ

14. مهره  

 60 Nm  
15. پوسته محور عقب  

  پياده و سوار كردن  
16. پيچ  

 60 Nm  
17. واشر  

18.. واشر  

19. درپوش قفل كن  

20. درپوش توپي چرخ  

21. اشپيل  

22. بلبرينگ خارجي چرخ عقب  

  تنظيم  
  پياده و سوار كردن  
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23. كاسه چرخ  

24. بلبرينگ داخلي چرخ عقب  

  تنظيم  
  پياده و سوار كردن  

25. سيل بلبرينگ داخلي چرخ عقب  

  پياده و سوار كردن  
26. طبق ترمز  

27. سر پلوس   

  چك كردن  
  پياده و سوار كردن  

28. بوش محور عقب  

  پياده وسوار كردن  
29. مهره  

  55 Nm  
30. مهره  

  100 Nm  
31. نگهدارنده محور عقب  

32. دامپر (ضربه گير)  

  پياده و سوار كردن  
 

اخطار! 
پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت  

باز ميشوند بايد تعويض گردند. 
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تعليق (فنربندي) عقب – تعمير  

تعليق محور عقب – نماي كلي  
 

1. درپوش  
2. مهره  

 20Nm  
3. واشر  

4. بالشتك بااليي  
5. صفحه بااليي فنر  
6. لوله فاصله پركن  
7. بالشتك پاييني  

8. واشر  
9. درپوش استپ  

 ( STOP ) 10. استپ

11. مهره  

  60 Nm  
12. طبق ترمز چرخ  

13. پيچ  

   60Nm  
14. واشر  

15. مهره  

16. درپوش قفلي  

17. درپوش توپي چرخ  

18. اشپيل  

19. بلبرينگ خارجي چرخ عقب  

20. كاسه چرخ  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ١٣٢

 
21. بلبرينگ داخلي چرخ عقب  

  تنظيم  
  پياده و سواركردن  

22. سيل بلبرينگ داخلي چرخ عقب  

  تعويض  
23. انتهاي پلوس 

  چك كردن  
  پياده و سوار كردن  

24. بوش پايه كمك فنر عقب  

  پياده و سوار كردن  
25. پوستر كمك فنر  

  پياده و سوار كردن  
26. مهره  

  55Nm  
27. مهره  

  100 Nm  
28. پايه كمك فنر عقب  

29. دامپر (كمك فنر)  

پياده و سوار كردن  
30. فنر مار پيچ (لول)  

  پياده و سوار كردن  
31. نگهدارنده درپوش / استپ  

32. درپوش  
 

اخطار! 
هر وقت پيچ و مهرههاي قفلي باز ميشوند بايد تعويض گردند. 
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شاسي  

 ١٣٣

 
تعليق ( فنر بندي ) عقب – تعمير  

دامپر ( كمك فنر ) – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

 VW 150                       (دسته بكس) ميله سر كج  
 VW 5301/7         17mm بكس مخصوص  

  آچار درجه دار  
 

پياده كردن  
 
 
 

  كاور (روپوش) صندوق عقب را پياده كنيد. 
  صندلي عقب را به سمت جلو تا كنيد. 

  درپوش مهره ميله كمك فنر را برداريد. 
 
 
 

← مهره بااليي كمك فنر را بازكنيد.    
  خودرو را باال ببريد. 

  پيچ اتصال پاييني كمك فنر روي پوسته محور عقب را باز كنيد. 
  كمك فنر را همراه با فنر (لول) پياده كنيد. 

  واشر و بالشتك پاييني را درآوريد. 
  استپ كمك فنر، درپوش محافظ و پيچ درپوش را باز كنيد. 

 
سواركردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود. 

 
اخطار ! 

مطمئن شويد كه درپوش در دو انتها خوب نصب شده است. 

اخطار ! 
خودرو بايد روي زمين روي چهار چرخ قرار گرفته باشد. 
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شاسي  

 ١٣٤

 
تعليق ( فنر بندي ) عقب  

بلبرينگ چرخ عقب – تنظيم  
 

  درپوش توپي چرخ را توسط چكش و پيچ گوشتي درآوريد. 
  اشپيل و واشر خورشيدي ( كرانويل ) را درآوريد. 

  برحسب كم يا زياد بودن فشار روي واشر، مهره را سفت يا شل كنيد و همزمان با فشردن مختصر پيچ گوشتي با انگشت اشاره، حركت شعاعي آن 
را چك نمائيد. 

 
اخطار! 

يا پيچ گوشتي آن را نچرخانيد يا اهرم نكنيد. 
 

  واشر خورشيدي (كرانويل) را در جهتي نصب كنيد كه بتوانيد اشپيل را جا بزنيد. 
  تنظيم بودن آن را مجددًا چك كنيد. 

  حفاظ توپي چرخ را سوار كنيد. 
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شاسي  

 ١٣٥

 
تعليق (فنربندي) عقب – تعمير  

بلبرينگ (داخلي / خارجي) چرخ عقب  – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

 VW 411       سينه فشاري  
 VW 432     (زير پرس) پايه  

  آچار درجه دار  
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد. 
  كاسه چرخ را پياده كنيد. 

  سيل (كاسه نمد) بلبرينگ را پياده كنيد. 
 
 
 

  با استفاده از چكش و سينه كنسهاي بلبرينگ داخلي و  
           خارجي را درآوريد. 

 
سواركردن  

 
← كنس بيروني  بلبرينگ خارجي را سوار كنيد.    

 
 
 
 
 
 

← كنس بيروني بلبرينگ داخلي را سواركنيد.    
  توپي چرخ را با گريس پر كنيد. 

  جدا كننده (rocker) بلبرينگ داخلي را سوار كنيد. 
  كاسه نمد نو چرخ عقب را سوار كنيد. 

  كاسه چرخ را سوار كنيد. 
  جدا كننده (rocker)، واشر و مهره را ببنديد. 

  چرخ را سوار كنيد. 
  مهره توپي چرخ را با گشتاور Nm 30 ببنديد و ضمن بستن چرخ را  

            بگردانيد تا (rocker)ها به خوبي سر جاي خود بنشيند. 
  فاصله (rocker)ها را تنظيم كنيد.  

  پيچهاي چرخ را با گشتاور  Nm 100ببنديد.  
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شاسي  

 ١٣٦

 
تعليق ( فنر بندي ) عقب – تعمير  

اكسل  عقب – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

  VW 245 A   زاويه سنج
  آچار درجه دار  

 
پياده كردن  

 
  خودرو را باال ببريد ، ترمز دستي آزاد باشد. 

  چرخها را همراه با كاسههاي چرخ پياده كنيد. 
  بست هاي منبع اگزوز جلو (واقع در نزديك اتصال كاتاليست 

           (( catalyst )) به لوله اگزوز جلو)  را باز كنيد.  
  پايههاي (جلو و عقب) منبع اگزوز را بازكنيد و آن را پياده نمائيد. 

  لوله هاي مربوط به شلنگ ترمز واقع در روي پايههاي جوش شده به  
     پوسته كمك فنر را جدا كنيد و بست شلنگها را نيز باز كنيد. 

 
اخطار ! 

سر شلنگها را درپوش بزنيد كه روغن ترمز بيرون نريزد.  
 

  سيم ترمز دستي را از پوسته كمك فنر آزاد كنيد. 
  سر پلوس و طبقهاي ترمز را پياده كنيد. 

  پيچ هاي پاييني كمك فنر را بازكنيد. 
  مهرههاي اتصال پايههاي كمك فنر به اتاق راشل كنيد ولي كامل باز نكنيد. 

  با استفاده از چرخ دستي، اكسل عقب را پياده كنيد. 
  چرخ دستي را زير اكسل فنر قرار دهيد. 

← خودرو را پايين بياوريد تا كمك فنرها با چرخ دستي تماس يابند.    
  مهرههاي پايه اكسل عقب را بازكنيد و خودرو را باال ببريد. 

 
سوار كردن   

 
  بوشها را سوار كنيد. 

  زاويه پايههاي اكسل عقب را نسبت به حالت افقي طبق  
            كمك فنر با استفاده از VW 245 A چك كنيد. 

  فاصله ( rocker  )هاي چرخ را تنظيم كنيد. 
  ترمز دستي را تنظيم كنيد. 

  روغن ترمز سيستم را پركنيد. 
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شاسي  

 ١٣٧

 
تعليق (فنربندي) عقب – تعمير  

سيل بلبرينگ داخلي / خارجي چرخ عقب – پياده و سوار كردن 
 

ابزار  
 

  آچار درجه دار  
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد. 
  حفاظ توپي چرخ را پياده كنيد. 

  اشپيل ، واشر خورشيدي و مهره را باز كنيد و درآوريد. 
  كاسه چرخ همراه با واشر و جدا ساز ( rocker ) بلبرينگ خارجي را پياده كنيد. 

  سيل بلبرينگ داخلي چرخ را با يك پيچ گوشتي درآوريد. 
 

سواركردن  
 

  با يك چكش پالستيكي يا چرمي، سيل نو را جا يزنيد. 
  كاسه چرخ، (rocker separatar)، واشر و مهره را سوار كنيد. 

  چرخ را سوار كنيد. 
  مهره توپي چرخ را با گشتاور Nm 30 ببنديد، ضمن بستن چرخ را بگردانيد تا ( rocker )ها سر جاي خود بنشيند. 

  فاصله ( rocker )ها را تنظيم كنيد. 
  پيچهاي چرخ را با گشتاور Nm 100 ببنديد. 
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شاسي  

 ١٣٨

 
تعليق (فنربندي) عقب – تعمير   

فنر مار پيچ (لول) – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

 VW 150      (دسته بكس) ميله سر كج  
 VW 5301/7   بكس مخصوص 

  آچار درجه دار  
 

پياده كردن  
 
 
 

  كاور (روكش) صندوق عقب را پياده كنيد. 
  صندلي عقب را به سمت جلو تا كنيد. 

  درپوش مهره ميله كمك فنر را باز كنيد. 
 
 

← مهره بااليي كمك فنر را باز كنيد.    
  خودرو را باال ببريد. 

  پيچ پايين كمك فنر واقع در روي پوسته كمك عقب را باز كنيد. 
  كمك فنر را همرا با فنر مارپيچ (لول)، پياده كنيد. 

  بالشتك پايين و واشر را برداريد. 
  استيپ كمك فنر، گردگير و نگهدارنده گردگير / نگهدارنده  

       محافظ استپ، را پياده كنيد. 
 

سوار كردن   
 

  سوار كردن بر عكس مراحل پياده كردن انجام ميشود. 
 

اخطار ! 
مطمئن شويد گردگير از دو طرف خوب بسته شده است.  

اخطار ! 
خودرو بايد روي رمين روي چهار چرخ قرار گرفته باشد. 
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شاسي  

 ١٣٩

 
تعليق (فنربندي) عقب – تعمير  

بوش پايه محور عقب (با بوش چاكدار / دوتايي روي پايه محور) – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

 VW 244B   درآر و جازن 
 VW 245A   زاويه سنج

  VW 051    ( درآر ) سنبه  
  VW 5693 /2          درآر  
  VW 5693/4           جازن  
  CP 60B                ٢ تكه چوب  

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  چرخ را پياده كنيد. 
  لوله مربوط به شلنگ ترمز واقع در  

            روي پايه جوش شده به پوسته  
            محور عقب را جدا كنيد. 

  بست شلنگ را از پايه روي پوسته  
             محور عقب باز كنيد. 

 
 
 
 
 

  سيم ترمز دستي را از روي پوسته محور عقب و اتصاالت پوسته آزاد كنيد. 
  پايههاي نگهدارنده منبع اگزوز عقب را باز كنيد. 

← توسط ٢ عدد چوب ( CP – 60 B ) منبع اگزوز را مهار كنيد.    
  مهرههاي اتصال پوسته محور عقب به كف را بازكنيد. 

            طبق كمك فنر را از محل خودش باز كنيد و بعد از آن پيچ پايين  
      كمك فنر را بازكنيد تا تعويض بوش آسان شود. 

  پيچ اتصال پايه به پوسته محور را بازكنيد و پايه را پياده نمائيد. 
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شاسي  

 ١٤٠

 
← بوش خارجي را درآوريد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بوش داخلي را پياده كنيد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سواركردن  
 

← بوشهاي داخلي و خارجي را به طور صحيح روي پوسته     
             محور چرخ سوار كنيد. 
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شاسي  

 ١٤١

 
← بوشهاي داخلي و خارجي را روي پوسته محور سوار كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فاصله بين بوشهاي داخلي و خارجي بايد 61.5 تا 62.0     
           ميليمتر باشد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پايه بوش را بازاويه شيب °6 نسبت به وضعيت افقي طبق،     
            با ابزار  VW 245 A روي پوسته محور سوار كنيد. 

 
اخطار ! 

ترمزهاي عقب را هواگيري كنيد.  
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شاسي  

 ١٤٢

 
تعليق (فنربندي) عقب – تعمير  

بوش پايه محور عقب (محور عقب با بوش يكپارچه / تكي روي پايه محور) – پياده و سواركردن  
 

ابزار  
 

 VW 245A       زاويه سنج  
 VW 5693/8     پولي كش و جازن  
 CP 60B               (٢ عدد) بلوك چوبي  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 

پياده كردن  
 

  لوله ترمز را از شلنگ آن روي پايه جوش شده به پوسته محور  
          جدا كنيد و بست شلنگ را باز نمائيد. 

  بست شلنگ را از روي پوسته محور بازكنيد. 
  سيم ترمز دستي را از بستهاي روي پوسته محور و اتاق واقع  

            در نزديك پايه منبع اگزوز آزاد كنيد. 
← توسط دو عدد چوب ( CP-60 B ) منبع اگزوز را مهار كنيد.    

  مهرههاي اتصال پايه محور به كف اتاق را باز كنيد. 
  پيچ اتصال كمك فنر به محور در جهت مقابل را باز كنيد. 

 
 
 
 
 

  پيچ اتصال پايه به پوسته محور را بازكنيد و پايه را پياده نمائيد. 
← بوش را در آوريد.    

 
سواركردن  

 
  با استفاده از ابزار ( VW5693/8 ) بوش را سوار كنيد.  
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شاسي  

 ١٤٣

 
← پايه بوش را بازاويه شيب °6 نسبت به وضعيت افقي طبق،     

             با ابزار  VW 245 A روي پوسته محور سوار كنيد. 
 

اخطار ! 
ترمزهاي عقب را هواگيري كنيد.  
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شاسي  

 ١٤٤

 
تعليق ( فنر بندي ) عقب – تعمير  

سر محور – چك كردن  
 

  سر محور را پياده كنيد.  
  آن را به گيره ببنديد ( لب گيره آلومينيومي قرار دهيد )  

← توسط يك گونيا ويك كوليس، در سه نقطه فاصله گونيا تا     
            محور را اندازه گيري كنيد. 

 
توجه :  

 
اگر اختالف مقاديراندازگيري شده بيش از o.25 mm است، سر  

محور را تعويض كنيد. 
 

  سر محور را سوار كنيد.  
 
 
 

سر محور – پياده و سواركردن  
 

پياده كردن  
 

  چرخ را همراه با كاسه چرخ پياده كنيد. 
  پيچهاي سر محور و طبق ترمز را باز كنيد. 

  سر محور را پياده كنيد. 
 

سواركردن  
 

  سواركردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود. 
  فاصله ( rocker )ها را تنظيم كنيد. 

  مهرههاي توپي چرخ را با گشتاور Nm 30 ببنيديد ، ضمن بستن چرخ را بگردانيد تا ( rocker )ها به خوبي سرجاي خود بنشينند. 
  فاصله ( rocker )ها را تنظيم كنيد.  

  پيچهاي چرخ را با گشتاور Nm 100 ببنديد. 
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شاسي  

 ١٤٥

 
تعليق (فنربندي) عقب – تعمير  

پوسته محور عقب – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

 VW 150   ميله سر كج (دسته بكس)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW 245A                         زاويه سنج ←   
 VW 5301/7        17mm بكس مخصوص  

  آچار درجه دار 
 

پياده كردن 
 

  خودرو را باال ببريد  
  بست منبع اگزوز جلو ، نزديك اتصال كاتاليست ( catalyst ) را بازكنيد. 

  پايههاي نگهدارنده منبع اگزوز ( جلو و عقب ) را باز كنيد و آنها را پياده نمائيد. 
  مهره تنظيم ترمز دستي را بازكنيد و واحد جبران كننده را پياده نمائيد. 

  سيم ترمز دستي را از بست هاي آن روي اتاق آزاد كنيد. 
  لولههاي ترمز را از شلنگ ترمز واقع در روي پايههاي جوش شده  

             به پوسته محور جداكنيد و بستهاي شلنگها را نيز باز كنيد. 
 

اخطار ! 
سر شلنگها را ببنديد تا از بيرون ريختن روغن ترمز جلوگيري شود. 

 
  مهرههاي اتصال پايه پوسته محور به اتاق را باز كنيد. 

  خودرو را پايين بياوريد. 
← درپوش را برداريد و مهرههاي بااليي اتصال كمك فنر به اتاق را باز كنيد.    

  خودرو را باال ببريد. 
  كمك فنر را پياده كنيد. 
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شاسي  

 ١٤٦

 
سوار كردن  

 
توجه :  

 
سوار كردن بايد توسط سه مكانيك انجام شود يك نفربايد خودرو را باال ببرد و دو نفر ديگركمك فنر را ببندند.  

 
  زاويه پايه پوسته محور را توسط ابزار  VW 245 Aنسبت به  

           وضعيت افقي طبقهاي كمك فنر چك كنيد. 
  سواركردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود. 

  روغن ترمز سيستم را پر كنيد. 
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 ١٤٧

 
تعليق (فنربندي) عقب – تعمير  

تعليق (فنربندي) عقب – پياده و سوار كردن  
 

ابزار  
 

 VW 150         (دسته بكس) ميله سر كج  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VW 245A           زاويه سنج  
 VW 5301/7         17mmبكس مخصوص  

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  خودرو را باال ببريد  
  بستهاي لوله اگزوز عقب / منبع اگزوز جلو واقع در نزديك  

            اتصال كاتاليست را باز كنيد. 
  پايههاي نگهدارنده لوله اگزوز عقب / منبع اگزوز جلو را  

             باز كنيد و مجموعه را پياده نمائيد. 
  مهره تنظيم ترمز دستي را شل كنيد و واحد جبران كننده  

           را پياده نمائيد.  
  سيستم ترمز دستي را از بستهاي اتاق آزاد نمائيد. 

  لولههاي ترمز را از شلنگهاي ترمز روي پايههاي جوش شده به بدنه محور در آوريد و بستهاي شلنگها را هم باز كنيد. 
 

اخطار ! 
سر شلنگها را درپوش بزنيد تا روغن ترمز بيرون نريزد  

 
  مهرههاي اتصال پايه به بدنه را باز كنيد. 

  خودرو را پايين بياوريد.  
  حفاظ (Bucket) را پياده كنيد  

⇐ اتاق – كار روي قطعات خارجي، گروه تعميرات 55 حفاظ (Bucket) – پياده و سوار كردن 
  با دست درپوش مهرههاي سر كمك فنرها را برداريد. 
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← مهره محور كمك فنر را بازكنيد.    

  خودرورا باال ببريد. 
  تعليق ( فنر بندي ) عقب را پياده كنيد.  

 
سواركردن  

 
توجه : 

 
 سوار كردن بايد توسط سه نفر مكانيك انجام شود. يك نفر  

خودرو را باال ميبرد و همزمان دو نفر ديگر كمك فنرها را ميبندند.  
 
 
 
 

← زاويه پايه پوسته محور را توسط ( VW 245 A) نسبت     
            به وضعيت افقي طبق كمك فنر، چك كنيد. 

  روغن ترمز سيستم را پركنيد. 
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 ١٤٩

 
تنظيم زواياي چرخها  

تنظيم زواياي چرخها 
 

عمومي 
 

  تنظيمات (زواياي) چرخهاي خودرو را توسط ابزار تنظيم چرخ VW/AUDi اندازهگيري نمائيد. 
ــورد نيـاز بـراي راننـدگـي تـأمين    توصيه ميشود اندازه زواياي چرخهاي جلو و عقب را اندازهگيري كنيد. در غير اين صورت فاكتورهاي مناسب م

نخواهد شد. 
 

توجه :  
 

  زواياي چرخها بعد از اينكه خودرو مسافتي حدود 1000 –2000 km (miles 1200 – 600) را طي كرده است نبايد چك شود. زيرا فنر مارپيــچ 
(لول) به زمان كافي براي رسيدن به وضع تعادل نياز دارد.  

  موقع تنظيم مشخصات مربوطه بايد تا حد امكان به مقدار تنظيم شده نزديك باشد.  
       اگر وضعيت نصب اكسل عقب و در نتيجه جهت حركت خودرو درست نباشد، غربيلك فرمان ممكن است خارج از مركز قرار گيرد. 

 
زواياي چرخ بايد چك شوند اگر : 

 
خودرو درست حمل نشده باشد  

براي خودرو اتفاقي افتاده باشد و اجزاء آن تغيير شكل داده باشند. 
اجزاء خودرو پياده شده باشند  

تايرها يك طرفه سائيده شده باشند. 
 

ضرورت اندازهگيري ضرورت اندازهگيري  اجزاء تعويض يافته اكسل جلو 
خير بلي 

اجزاء تعويض يافته اكسل عقب 
خير بلي 

×  كمك فنر (ضربه گير)  × طبق كمك فنر  
×  فنر مارپيچ  (لول)   × اتصاالت پوسته كمك فنر  

 × اكسل با ميله پيچشي   × سيبك (مفصل گردان) 
   ×  جعبه فرمان  
    × فريم فرعي  

   ×  پوسته كمك فنر  
   ×  ميل تعادل  
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زواياي چرخ خودرو (تنظيم فرمان)  

مقادير زوايا (خودرو بدون بار)  
 

اكسل جلو 
°0∽′20- زواياي چرخهاي جلو در حالت فشرده نشده (مقدار به ازاي هر چرخ / مقدار تجديدنظر) 

′10∽′30- زواياي چرخهاي جلو در حالت فشرده 

80N∼120N نيروي الزم براي فشردن چرخهاي جلو  

′15 حداكثر اختالف مجاز سرجمعي بين چرخهاي فشرده شده و فشرده نشده  

′30 - ∽′10°1- زاويه كمبر چرخهاي جلو 

′30 حداكثر اختالف مجاز زاويه كمبر بين دو طرف  

′40- ∽′40°1- زاويه چرخش چرخ به چپ يا راست روي °20 تنظيم كنيد. (چرخهاي فشرده نشده)  

°3∽°2 زاويه «كستر» يك چرخ / فرمان معمولي  

′30°3∽′30°2 زاويه «كستر» يك چرخ / فرمان هيدروليك 

′30 حداكثر اختالف مجاز زاويه كستر بين دو طرف  

 
 2P 520.183 2 وPOO7951 ،2T140170 :شاسيهاي مدل

 
اكسل عقب (غير قابل تنظيم) 

°1∽°2- كمبر چرخهاي عقب  

′30 حداكثر اختالف كمبر چرخهاي عقب (بين طرف چپ و راست)  

′13∽′15 زاويه چرخ عقب (براي هر اكسل)  

′10 حداكثر اختالف سرجمعي چرخهاي عقب (بين چپ و راست)  

 
 2P 520.183 2 وPOO7951 ،2T140170 :شاسيهاي مدل

 
اكسل عقب (غير قابل تنظيم) 

GOL خودرو 

°1∽°2- چرخهاي عقب  

′30 حداكثر اختالف كمبر چرخهاي عقب (بين چپ و راست)  

′47∽′27 زاويه چرخ عقب (براي هر اكسل)  

′10 حداكثر اختالف سرجمعي چرخهاي عقب (بين چپ و راست)  
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تنظيم زواياي چرخ  
تنظيم زواياي چرخ جلو ( كمبر – سر جمعي / باز بودن ) – تنظيم  

 
ابزار  

 
 VW 067   آچار مخصوص 

  آچار درجه دار  
 

  (Camber) كمبر
 

  مهرههاي قفلي مفصلهاي گردان را باز كنيد و مهره نو ببنديد  
      ولي آنها را سفت نكنيد.  

← ابزار را در موقعيت نشان داده شده ( فلشها) قرار دهيد.    
 

توجه : 
 

  خودروي فرمان چپ ، ابزار را پشت طبق قرار دهيد. 
  خودروي فرمان راست ، ابزار را جلوي طبق قرار دهيد.  

  كمبر را اصالح دهيد.  
  مهرههاي مفصل را با گشتاور Nm 65 ببنديد.  

  مجدداْ زاويه كمبر را چك كنيد و در صورت نياز آن را اصالح نمائيد. 
 

سر جمعي / باز بودن در خودروهاي مجهز به فرمان هيدروليك  
 

  دور فرمان (از اول تا آخر) را نصف كنيد و جعبه فرمان را در حالت وسط قرار دهيد. 
  زوايا را اندازهگيري كنيد. 

  مهرههاي ميل فرمان را شل كنيد  
  هر يك از چرخها را جداگانه باچرخاندن ميله تنظيم ميل فرمان تنظيم كنيد تا به مقدار توصيه شده برسيد. 

  مهرههاي ميل فرمان را سفت كنيد. 
  در صورت لزوم زواياي چرخ را تنظيم كنيد. 

  تست جادهاي انجام دهيد. 
 

سر جمعي / بازشدگي در خودروهاي با فرمان معمولي  
 

  زوايا را اندازهگيري كنيد. 
  مهرههاي ميل فرمان را شل كنيد. 

  ميل فرمان را بچرخانيد تا مقدار توصيه شده به دست آيد. 
  در صورت لزوم زواياي چرخ را تنظيم كنيد. 

  تست جادهاي انجام دهيد. 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شاسي  

 ١٥٢

 
تعمير جعبه فرمان  

جعبه فرمان معمولي - نماي كلي  
 

1. پيچ  
  20 Nm  

2. درپوش جعبه فرمان   
3. سيم  

4. پوسته جعبه فرمان   
5.  فنر  
6. سيل 

7. درپوش جعبه فرمان  
8. رينگ مفصلي  

9. جعبه فرمان معمولي  
  باز و بست  

  تعمير  
  تنظيم  

10. دنده شانه اي  

11. بوش شانه اي  

12. رينگ قفلي  

13. گردگير ( محافظ )  

14. بست  

15. سيل  

16. سيل  

17. رينگ قفلي  

18. رينگ قفلي  

19. پين  

20. ياتاقان قابل تنظيم  

21. فنر  

22. سيل  

 
اخطار ! 

پيچ و مهرههاي قفلي را هر وقت باز ميكنيد بايد تعويض شوند.  
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تعمير جعبه فرمان  

جعبه فرمان هيدروليك - نماي كلي  
 

1. شلنگ فشار قوي  
  تعويض  

2. كليد ( فشنگي ) فشار روغن فرمان  
هيدروليك  

3. سيل  
4. پيچ  

 30 Nm  
5. درپوش جعبه فرمان  

6. سيل  
7. سيل  

8. رينگ تنظيم  
9. صفحه  

10. فنر  

11. شيم  

12. ياتاقان قابل تنظيم  

13. جعبه فرمان هيدروليك  

  باز و بست كردن  
  تنظيم  

14. بست 

15. گردگير ( محافظ )  

16. رينگ قفلي  

17. سيل  

18. لوله برگشت  

  تعويض كنيد 
 

اخطار ! 
پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز  

ميشوند بايد تعويض شوند.  
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تعمير جعبه فرمان  

  (AT سيستم) پياده و سوار كردن جعبه فرمان هيدروليك
 

ابزار  
 

  VW 047Z      KUKKO 204/1 پولي كشي وجازن  
  آچار درجه دار  

 
پياده كردن  

 
  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد. 

  ( AT 1000 – 16V سيستم) .درپوش كلكتور ورودي را پياده كنيد  
  كانال فيلتر هوارا همراه با شلنگ پياده كنيد  

  (  AT 1000 – 16V سيستم )             
  مخزن آب را پياده كنيد.  

← پيچهاي نگهدارنده لولهها و شلنگهاي فشار قوي و     
            لولههاي برگشت روغن جعبه فرمان را باز كنيد. 

 
توجه :  

 
يك ظرف مناسب زير خودرو قرار دهيد و روغن فرمان را تخليه كنيد. مجاري باز  

جعبه فرمان را بپوشانيد تا از ورود گرد و خاك جلوگيري شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مخزن روغن هيدروليك فرمان را پياده كنيد  
← بست نگهدارنده لوله فشار قوي را بازكنيد.     
  غربيلك فرمان را كامأل به سمت راست بپيچيد.  
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← خودرو را باال ببريد و مهرههايي را كه بست ميل فرمان     

            را به دنده شانهاي وصل مي كند باز كنيد. 
  غربيلك فرمان را مجددأ در حالت وسط قرار دهيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مهره اتصال جعبه دنده فرمان ( چپ ) به پانل ضربدري عقب را بازكنيد.    
  چرخ جلو ( سمت چپ ) را باز كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ اتصال جعبه فرمان به گلگير را باز كنيد.    
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← ميله فرمان سمت چپ را شل كنيد     

  خودرو را پايين بياوريد.  
  فرمان را كامل به راست بپيچيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي را باز كنيد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شفت پنيون جعبه فرمان را به روش زير جدا كنيد :    
  پيچ پايين اتصال كوپلينگ به پنيون جعبه فرمان را باز كنيد  

       و در آوريد (فلش2 ) 
  پيچ باالي اتصال كوپلينگ به شفت را شل كنيد ولي خارج  

          نكنيد و سپس كوپلينگ را به سمت باال بكشيد. 
  سيل زيري( آب بندي ) بين جعبه فرمان و پانل ضربدري را درآوريد. 
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← مهره اتصال جعبه فرمان (راست) به پانل ضربدري عقب را باز كنيد.    

  لولههاي فشار قوي و لوله هاي برگشت روغن را به طرف جلو و باال  
             حركت دهيد و آنها را به طور مناسبي مهار كنيد. 

  مجموعه ميل فرمان را كامأل پايين بكشيد. 
  جعبه فرمان را از پوسته بيرون بكشيد تا پنيون خارج شود  

  جعبه فرمان را به راست حركت دهيد.  
  جعبه فرمان را تقريبأ °180 بچرخانيد ، و آن را در حالتي كه پينيون به  

           سمت پايين چرخيده باشد قرار دهيد.  
  جعبه فرمان را كمي به سمت چپ حركت داده و همزمان سيم  

           كالچ را به پشت جعبه فرمان ببريد.  
  خودرو را باال ببريد  

 
 
 

← جعبه فرمان را پياده كنيد و آن را از بغل ميل فرمان سمت     
            چپ بيرون بكشيد.  

 
سواركردن  

 
اخطار ! 

پيچ و مهرههاي قفلي و رينگ شلنگهاي فشار قوي و شلنگهاي  
برگشت روغن هر وقت باز ميشوند بايد تعويض شوند. 

 
  جعبه فرمان را در همان جهت و موقعيت كه پياده كرده بوديد  

             سواركنيد، سيم كالچ پشت جعبه فرمان باشد.  
  خودرو را پايين بياوريد.  

  جعبه فرمان را تقريبأ 180 بگردانيد، به طوري كه پنيون رو به باال و در  
             جهت پانل ضربدري باشد.  

  سيم كالچ را به جلوي جعبه فرمان بياوريد. 
  جعبه فرمان را در پوستهاش روي پانل ضربدري ببنديد. 

  مهره سمت راست  اتصال جعبه فرمان به پانل ضربدري عقب را ببنديد ولي سفت نكنيد. 
  شلنگهاي فشار قوي و لولههاي برگشت را در محلهاي مناسب قرار دهيد. 

  اتصاالت ميل فرمان را سوار كنيد و پيچ آن ها را با گشتاور  Nm 45 سفت كنيد. 
  خودرو را باال ببريد. 

  پيچهاي اتصال جعبه فرمان به سيني پشت گلگير چرخ جلو ( سمت چپ ) را ببنديد و با گشتاور Nm 20 سفت كنيد.  
  مهره سمت چپ اتصال جعبه فرمان به پانل ضربدري عقب را ببنديد و با گشتاورNm 40 سفت كنيد  

  مهرههاي اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي را ببنديد و با گشتاور 45Nm سفت كنيد. 
  ميل فرمان را سوار كنيد و مهره آن با گشتاور Nm 35 سفت كنيد. 

  چرخ را سوار كنيد و پيچهاي آن را با گشتاور Nm 100 سفت كنيد. 
  خودرو را پايين بياوريد. 
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  مهره سمت راست اتصال جعبه فرمان به پانل ضربدري را ( كه قبأل بستهايد ) با گشتاور Nm 40 كامأل سفت كنيد. 

  نوار آبندي (گردگير) بين جعبه فرمان و پانل ضربدري عقب را سوار كنيد. 
  شفت را با پنيون جعبه فرمان به روش زير درگير كنيد : 

  كوپلينگ را به پنيون ببنديد. 
  پيچهاي پاييني آداپتور (تبديل) را با گشتاور Nm 28 سفت كنيد.  

  پيچ باالي آداپتور (تبديل) را باگشتاور Nm 28 سفت كنيد. 
  پيچهاي اتصال شلنگهاي فشار قوي و لولههاي برگشت روغن را ببنديد ولي سفت نكنيد. 

  بست شلنگ فشار قوي روغن روي جعبه فرمان را ببنديد و آن را با گشتاور Nm 0.5 سفت كنيد. 
  پيچهاي توخالي شلنگهاي فشار قوي و شلنگهاي برگشت روغن را ( كه قبأل بستهايد ) با گشتاور Nm 30 سفت كنيد.  

  مخزن روغن هيدروليك فرمان و مخزن آب را سوار كنيد. 
  نازل هوا و فيلتر هوا و شلنگ ( سيستم 16V – AT 1000 ) را سوار كنيد.  

  ( 16V – AT 1000 سيستم ) .درپوش محافظ كلكتور ورودي را سوار كنيد  
← روغن هيدروليك توصيه شده توسط سازنده در مخزن پر كنيد تا به عالمت (MAX) برسد.     

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 

 
  خودرو را بلند كنيد و در حال موتور خاموش، چندين بار  

            فرمان را به چپ و راست كامل بچرخانيد تا هواي سيستم  
           خارج شود.  

  موتور را روشن كنيد. 
  فرمان را چندين بار به چپ و راست بچرخانيد، سطح روغن  

             را بررسي كنيد و روغن اضافه كنيد تا سطح روغن روي  
            عالمت ( MAX ) ثابت بماند. 

 
اخطار! 

هر وقت الزم است روغن فرمان هيدروليك را چك يا پر  
كنيد، بايد خودرو در محل مسطح پارك شود و فرمان در  

حالت مستقيم باشد.  
هرگز روغن تخليه شده را مجددأ استفاده نكنيد.  

نشتي نداشتن سيستم را چشمي بررسي كنيد.  
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شاسي  

 ١٥٩

 
تعميرات جعبه فرمان  

  ( AP سيستم ) پياده و سوار كردن جعبه فرمان هيدروليك
 

ابزار  
 

  آچار درجه دار  
 

پياده كردن  
 

  مخزن آب را پياده كنيد.  
  پيچ هاي لولة فشار قوي و لولههاي برگشت روغن جعبه فرمان را باز كنيد. 

 
توجه :  

 
براي تخليه روغن سيستم فرمان يك ظرف زير خودرو قرار دهيد  

و مجاري باز شلنگها و جعبه فرمان را بپوشانيد تا از ورود  
گرد و خاك به آنها جلوگيري شود. 

 
← بستهاي نگهدارنده شلنگهاي فشار قوي و لولههاي برگشت روغن را از     

            جعبه فرمان باز كنيد. 
  غربيلك فرمان را كامالً به راست بپيچيد. 
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 ١٦٠

 
← خودرو را باال ببريد و مهرههاي اتصال بستهاي ميل     

             فرمان به دنده شانهاي را باز كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مهره اتصال جعبه فرمان ( سمت چپ ) به پانل ضربدري عقب را باز كنيد.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال جعبه فرمان به سيني پشت گلگير چرخ جلوي سمت     
          چپ را باز كنيد. 

  خودرو را پايين بياوريد.  
  غربيلك فرمان را كامالً به سمت چپ بپيچيد. 
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 ١٦١

 
← پيچهاي اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي را باز كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شفت را به روش زير از پنيون جعبه فرمان باز كنيد :     
  پيچ پايين ( فلش 2 ) اتصال كوپلينگ به پنيون جعبه فرمان را بازكنيد. 

  پيچ بااليي ( فلش 1) اتصال كوپلينگ به شفت را شل كنيد  
          ولي در نياوريد سپس كوپلينگ را به سمت باال بكشيد. 

 
 
 
 
 
 

← مهره اتصال جعبه فرمان (سمت راست) به پانل ضربدري     
            عقب را باز كنيد.  

  لولههاي فشار قوي و لولههاي برگشت روغن را به جلو و باال  
             حركت دهيد و به طور مناسبي آنها را مهار نمائيد. 

  مجموعه ميل فرمان را كامل به پايين بكشيد. 
  جعبه دنده فرمان را از پوسته بيرون بكشيد تا پنيون جعبه  

            فرمان خارج شود.  
  جعبه دنده فرمان را به سمت باال كشيده و آن را پياده كنيد. 

 
سواركردن  

 
اخطار! 

پيچ و مهرههاي قفلي و رينگ شلنگهاي فشار قوي و  
لولههاي برگشت روغن، بعد از باز شدن بايدتعويض گردند. 

 
  جعبه دنده فرمان را به همان روش، و در همان جهت و همان وضعيت كه پياده كرده بوديد، سوار كنيد. 

  مهره سمت راست اتصال جعبه فرمان به پانل پشت را ببنديد ولي سفت نكنيد  
  شلنگهاي فشار قوي و لولههاي برگشت روغن را كه مهار كرده بوديد آزاد كرده و پايين بياوريد. 
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  بستهاي ميل فرمان را ببنديد و پيچهاي آن را با گشتاور Nm 45 سفت كنيد.  

  خودرو را باالببريد.  
  پيچهاي اتصال جعبه فرمان به سيني پشت گلگير چرخ چپ جلو را ببنديد مهرهها را با گشتاور Nm 20 سفت كنيد.  

  مهره چپ اتصال جعبه فرمان به پانل ضربدري عقب را ببنديد و با گشتاور Nm 40 سفت كنيد. 
  مهرههاي اتصال بستهاي ميل فرمان به دنده شانهاي را ببنديد و با گشتاور Nm 45 سفت كنيد.  

  خودرو را پايين بياوريد. 
  مهره اتصال جعبه فرمان به پانل ضربدري عقب ( كه قبأل بستهايد ) را باگشتاور Nm 40 سفت كنيد.  

  به روش زير شفت را با پنيون جعبه دنده فرمان درگير كنيد. 
  كوپلينگ را با پنيون درگير كنيد.  

  پيچ پايين آداپتور را ببنديد و با گشتاور Nm 28 سفت كنيد.  
  پيچ باالي آداپتور را با گشتاور Nm 28 سفت كنيد  

  پيچهاي سوراخدار شلنگهاي فشار قوي و لولههاي برگشت روغن  
      را ببنديد ولي سفت نكنيد.  

  بست شلنگهاي فشار قوي و لولههاي برگشت روغن را روي جعبه  
            فرمان ببنديد و با گشتاور Nm 0.5 سفت كنيد.  

  پيچهاي سوراخ دار شلنگهاي فشار قوي و لوله برگشتهاي  
            روغن را (كه قبأل بسته بوديد) با گشتاور Nm 30 سفت كنيد.  

← روغن هيدروليك مخزن روغن فرمان را تا عالمت  C (حداكثر)     
            روي ميله مخزن پر كنيد.  

  خودرو را باال ببريد و در حالي كه موتور خاموش است غربيلك  
              فرمان را چندين بار كامأل به چپ يا راست بچرخانيد تا هواي  

             سيستم خارج شود.  
 

توجه :  
 

  روغن هيدروليك فرمان را پر كنيد تا در حالت سرد به عالمتC ( حداكثر ) برسد.  
  غربيلك فرمان را چندين بار كامأل به چپ يا راست بچرخانيد، سطح روغن را بررسي و روغن سرريز كنيد تا بسته به دماي روغن روي  

       عالمت H ( داغ ) يا  C (سرد) ثابت شود  
 

اخطار ! 
هر وقت نياز به چك كردن يا پر كردن روغن هيدروليك فرمان باشد بايد خودرو در محلي مسطح پارك  

شود و فرمان در حالت مستقيم باشد هرگز روغن هيدروليك تخليه شده را مجددأ استفاده نكنيد  
نداشتن نشتي در سيستم را چشمي بررسي كنيد.  
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تعميرات جعبه دنده فرمان  

پياده و سواركردن جعبه فرمان معمولي  
 

پياده كردن  
 

  مخزن آب را پياده كنيد. 
  غربيلك فرمان را كامل به سمت راست بپيچيد. 

  خودرو را باال ببريد و مهرههاي بست اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي را باز كنيد. 
  مهره بستهاي اتصال جعبه فرمان (سمت چپ) به پانل ضربدري عقب را بازكنيد. 

  پيچ هاي اتصال جعبه فرمان به سيني پشت گلگير چرخ جلو (چپ) را باز كنيد. 
  خودرو را پايين بياوريد.  

  پيچ اتصال بست پائين شفت به پينيون جعبه فرمان را از داخل محفظه موتور بازكنيد براي اين كار ابتدا گردگير زيري حائل را جدا كنيد. 
  شفت پاييني فرمان را با استفاده از يك پيچ گوشتي و يك چكش پالستيكي جدا كنيد. 

  غربيلك فرمان را كامل به سمت چپ بپيچيد.  
  پيچهاي اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي را باز كنيد. 

  پيچ اتصال كمك فنر به بستهاي ميل فرمان را باز كنيد. 
  مهره اتصال جعبه فرمان (سمت راست) به پانل ضربدري عقب را باز كنيد. 

  جعبه فرمان را پياده كنيد. 
 

سواركردن  
 

  برعكس مراحل پياده كردن سوار كنيد. 
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تعميرا ت جعبه دنده فرمان  
تعميرات جعبه فرمان معمولي  

 
ابزار 

 
  VW 004V   انبر مخصوص بست  

     VW 214BC اجزاء ابزار  
  VW 214F/20            
 VW 401                   صفحه  

 VW 408A    ابزارپرس  
 VW 412       ابزار پرس  
 VW 418A       لوله مخصوص پرس  
 VW 419       لوله مخصوص پرس  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 

باز كردن  
 

  جعبه فرمان را پياده كنيد  
  گردگير را همراه با رينگ قفلي درآوريد.   

  خار رينگي خارجي سيل پينيون  
            فرمان را توسط خار بازكن در آوريد.  

  سيل پينيون فرمان را توسط يك  
          پيچ گوشتي درآوريد  

  خار رينگي داخلي پينيون فرمان  
          را توسط يك خارجمع كن درآوريد.  

  پيچ تنظيم جعبه فرمان را ٢ يا ٣ دور شل كنيد.  
  پيچهاي درپوش جعبه فرمان را بازكنيد. 

  فنر و بلبرينگ تنظيم را پياده كنيد. 
← درپوش جعبه فرمان را فشار دهيد و خاررينگي را درآوريد.    

  درپوش و فنر را پياده كنيد. 
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  پينيون فرمان را به گيره ( با لب گيره آلومنيومي ) ببنديد  

            و با ضربه زدن به جعبه فرمان آن را خارج كنيد. 
  دنده شانهاي را پياده كنيد. 

  توسط يك ابزار پالستيكي، رينگ را از پوسته جعبه فرمان درآوريد. 
  سيل دنده شانهاي را توسط يك پيچ گوشتي درآوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20 × 600 mm  بوش فلزي – الستيكي را توسط يك سنبه ←   
           و چكش از پوسته جعبه فرمان خارج كنيد. 

 
اخطار ! 

سر سنبه بايد تيز باشد.  
 

  قطعات را بررسي كنيد و در صورت نياز تعويض نمائيد. 
 
 
 
 
 

بستن  
 

  بوش فلزي ـ الستيكي را در پوسته جعبه فرمان جا بزنيد.  
  سيل را داخل پوسته جعبه فرمان جابزنيد.  

  110 گرم گريس نيمه مايع در جعبه دنده فرمان بريزيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 
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  دندانه شانهاي را سوار كنيد و آن را هم مركز كنيد تا با  

  a=197.2±1 mm دنده پينيون درگير شود و فاصلهاي به مقدار           
          داشته باشد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← در وضعيتي كه دنده شانهاي در موقعيت خود قرار دارد.    
  پينيون فرمان را سوار كنيد، قسمت پخدار شفت را به سمت  

            چپ جعبه فرمان بگردانيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پينيون فرمان را جا بزنيد. 
  فنر جعبه فرمان و درپوش را قرار دهيد. 
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← درپوش جعبه فرمان را پرس كنيد و خار رينگي را جا بياندازيد.    

  بلبرينگ و فنر را جابزنيد. 
  درپوش جعبه فرمان را سوار كنيد و پيچهاي آن را با  

            گشتاور Nm 0 2 ببنديد.  
  خاررينگي داخل نگهدارنده پينيون را جا بياندازيد. براي اين كار از  

            يك خار جمع كن استفاده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

← با استفاده از ابزار VW 481 A و چكش چرمي كاسه نمد     
            پينيون فرمان را جابزنيد.  

  خار رينگي خارجي نگهدارنده كاسه نمد پنيون را با استفاده از  
            خار بازكن جا بزنيد.  

  سيل دنده شانهاي را جا بياندازيد.  
 

توجه :  
 

مراقب باشيد لبه سيل دنده شانهاي آسيب نبيند، آن را با يك  
پيچ گوشتي ظريف جا بياندازيد.  

 
  گردگير محافظ را همراه با بست آن سوار كنيد. 

 
← از بست نو استفاده كنيد و آن را ببنديد.    
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← بعد از هم مركز كردن دنده شانهاي و پينيون پيچ     

           تنظيم را با گشتاور Ncm 300 سفت كنيد. 
  پيچ تنظيم را شل كنيد و مجددأ با گشتاور Ncm 300 سفت نمائيد.  

  گشتاور چرخشي پينيون ( از ابتدا تا انتها ) اندازهگيري كنيد،  
             اين مقدار نبايد باالي Ncm 250 باشد.  

  جعبه فرمان را سواركنيد. 
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تعميرات جعبه فرمان  

تنظيم جعبه فرمان معمولي / هيدروليك  
 

اخطار! 
تنظيم بايد در وضعيتي انجام شود كه خودرو در محل مسطحي پارك شده باشد و چرخها در حالت مستقيم بوده  

و خودرو بدون بار يا سرنشين باشد. 
 

  مخزن آب را پياده كنيد تا دسترسي جعبه فرمان راحت باشد. 
← اگر فرمان لقي بيش از حد دارد (از سر و صداي آن     

             مشخص ميشود) و يا خيلي چسبيده است (از سفت بودن  
             فرمان مشخص ميشود) با يك آچار رينگي mm 10 پيچ تنظيم  

            را سفت يا شل كنيد.  
  خودرو را بلند كنيد تا چرخها از زمين جدا شوند، غربيلك 

             فرمان را كامأل به چپ يا راست بچرخانيد تا مشخص شود  
             كه گير ندارد (به خصوص انتهاي مسير)  

 
توجه : 

 
در صورت ميزان نبودن مجددأ تنظيم كنيد. 
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تعميرات پمپ روغن فرمان هيدروليك  

پمپ روغن فرمان ( مدل AP ) – پياده و سوار كردن  
 

1. مخزن روغن  
2. شلنگ ورودي پمپ  

3. تسمه پولي پمپ روغن  
4. پمپ روغن  

  بازو بست كردن  
5. پولي  

  پياده كردن پمپ روغن فرمان  
6. پيچ  

  25 Nm  
7. پيچ  

  30 Nm  
8. پايه پمپ روغن  

9. پيچ  
   35 Nm  

10. پيچ  

   30 Nm  
11. پيچ  

  30 Nm  
12. سيل  

13. شلنگ فشار قوي  

  تعويض  
14. فلنج پيچ دار  

  35 Nm  
15. لوله برگشت  

  تعويض  
 
 

اخطار ! 
پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد تعويض گردند. (نوشوند)  
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شاسي  

 ١٧١

 
تعمير پمپ روغن فرمان هيدروليك  

 ( AP مدل ) تعويض پولي پمپ روغن فرمان
 

ابزار  
 

  VW 023A           (15 mm)  آچار رينگي  
 VW 157/1                 (6mm)  آچار آلن  

  آچار درجهدار 
 

پياده كردن  
 

  سپر را پياده كنيد. 
  روپوش بااليي رادياتور را پياده كنيد.  

  سيم بازكن چفت در موتور را جداكرده و كنار بزنيد.  
  پيچهاي بااليي اتصال رادياتور به اتاق را باز كنيد.  

  صفحه هدايت هوا (سمت راست) را از رادياتور باز كنيد  
            و آن را كنار بزنيد.  

← تسمه سفت كن را آزاد كنيد و تسمه را ابتدا از روي     
            پولي پمپ روغن جعبه فرمان و سپس از پوليهاي ديگر  

           خارج كنيد. 
 

  با استفاده ار آچار آلن "8 / 3 پولي پمپ روغن فرمان را نگه  
            داشته و پيچهاي آن را باز كنيد.  

  شلنگهاي فشار قوي و شلنگهاي ( لولههاي ) ورودي را  
            از پمپ روغن بازكنيد. 

 
توجه :  

 
براي خالي كردن روغن سيستم فرمان يك ظرف زير خودرو  

قرار دهيد.  
 

  ابتدا دو عدد پيچ اتصال پمپ روغن به پايه و سپس پيچهاي عقب را باز  
            كنيد.  

  پمپ را از پايهها جداكنيد.  
 

اخطار ! 
مطمئن شويد كه فشاري روي محور پمپ نيست در غير  

اينصورت مكن است به محور و پرههاي پمپ آسيب برسد. 
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شاسي  

 ١٧٢

 
سواركردن  

 
  اتصاالت لولهها و اورينگ پيچهاي سوراخدار را تعويض كنيد.  
  مغزي لوله (شلنگ) فشار قوي را با گشتاور Nm 0 4 و پيچ  

            سوراخدار را با گشتاور Nm 35 سفت كنيد. 
  موقع سوار كردن تسمه، پولي تسمه سفت كن را آزاد كنيد  

            (همان طور كه موقع پياده كردن انجام داديد) و بعد از سوار كردن  
            آن روي پولي هاي ديگر سر انجام آن را روي پولي پمپ روغن  

            فرمان سوار كنيد.  
← موقعيت تسمه (مدل AP) در خودرو هاي بدون كولر     

 
 
 
 
 
 

← موقعيت تسمه (مدل AP) در خودروهاي مجهز به كولر     
             مخزن روغن فرمان هيدروليك را تا عالمت بااليي ( max ) پر كنيد. 

  خودرو را بلند كنيد تا چرخها جلو از زمين جدا شوند ، با خاموش بودن  
           موتور غربيلك فرمان را چندين بار كامل به سمت چپ و راست بگردانيد  

           تا هواي سيستم خالي شود.  
  موتور را روشن كنيد  

  غربيلك فرمان راچندين بار كامأل به سمت چپ و راست  
             بگردانيد، و به سطح روغن فرمان در مخزن توجه كنيد و  

           روغن سرزير نمائيد تا در حد ( max ) ثابت بماند.  
 

اخطار! 
هروقت نياز به چك كردن يا پر كردن روغن هيدروليك فرمان بود،  
خودرو را در محلي مسطح پارك كنيد و غربيلك فرمان (و چرخها)  

را در حالت مستقيم قرار دهيد. 
هرگز روغن تخليه شده را مجددأ استفاده نكنيد  

نداشتن نشتي در سيستم را چشمي بررسي نمائيد.  
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شاسي  

 ١٧٣

 
تعمير پمپ روغن فرمان هيدروليك  

  ( AP مدل ) پياده وسوار كردن پمپ روغن فرمان هيدروليك
 

ابزار  
 

  VW 023A           (15mm) آچار رينگي  
 VW 157/1        (6mm)  آچار آلن  

  آچار درجهدار 
 

پياده كردن  
 

  سپر را پياده كنيد.  
  روپوش (حفاظ) بااليي رادياتور را پياده كنيد.  

  سيم چفت بازكن در موتور را جدا كنيد و كنار بزنيد. 
  پيچهاي بااليي اتصال رادياتور به پانل جلو را باز كنيد. 

  حفاظ سمت راست رادياتور را كامأل جدا كرده و پياده كنيد. 
← پولي تسمه سفت كن را آزاد كنيد و تسمه را ابتدا از     

           روي پولي پمپ روغن فرمان هيدروليك و سپس از روي  
          پوليهاي ديگر در آوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

← با استفاده از آچار آلن ”8 / 3 ، پولي پمپ روغن را نگه    
            داريد و پيچهاي آن را باز كنيد.  

  شلنگها ( لولهها ) ي فشار قوي ورودي را از پمپ جدا كنيد  
 

توجه :  
 

براي تخليه روغن سيستم فرمان يك ظرف زير خودرو قرار دهيد. 
 

  ٢ عدد پيچ اتصال پمپ به پايهها و سپس پيچ عقب را باز كنيد. 
  پمپ را از روي پايه جدا كنيد. 

 
اخطار! 

مطمئن شويد كه فشاري روي محور پمپ نيست در غير اينصورت  
ممكن است به محور و پرههاي پمپ آسيب برسد.  
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شاسي  

 ١٧٤

 
سوار كردن  

 
  اتصاالت لولهها و اورينگ پيچهاي سوراخدار را تعويض كنيد. 

  مغزي لوله (شلنگ) فشار قوي را با گشتاور Nm 40 و پيچ سوراخدار را با گشتاور Nm 35 سفت كنيد.  
ــاي    موقع سوار كردن تسمه، پولي تسمه سفت كن را آزاد كنيد (همان طور كه موقع پياده كردن انجام داديد) و بعد از سوار كردن آن روي پوليه

ديگر سرانجام آن را روي پولي پمپ روغن فرمان سوار كنيد. 
 

← موقعيت تسمه ( مدل AP ) در خودروهاي بدون كولر    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← موقعيت تسمه ( مدل AP ) در خودروهاي مجهز به كولر     
  مخزن روغن فرمان هيدروليك را تا عالمت بااليي (max ) پر كنيد. 

  خودرو را بلند كنيد تا چرخها جلو از زمين جدا شوند ، با خاموش بودن  
           موتور غربيلك فرمان را چندين بار كامل به سمت چپ و  

         راست بگردانيد تا هواي سيستم خالي شود.  
  موتور را روشن كنيد.  

  غربيلك فرمان را چندين بار كامأل به سمت چپ و راست  
            بگردانيد، و به سطح روغن فرمان در مخزن توجه كنيد،  

           و روغن سرريز نمائيد در حد ( max ) ثابت بماند.  
 

اخطار ! 
هر وقت نياز به چك كردن يا پر كردن روغن هيدروليك  

فرمان بود، خودرو را در محلي مسطح پارك كنيد و غربيلك  
فرمان ( چرخها ) را در حالت مستقيم قرار دهيد، هرگز روغن  

تخليه شده را مجددأ استفاده نكنيد.  
نداشتن نشتي در سيستم را چشمي بررسي نمائيد.  
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شاسي  

 ١٧٥

 
تعميرات پمپ روغن  

 ( AP مدل ) تعويض لوله برگشت
 

ابزار  
 

 VW 5162   انبردست 
  آچار درجهدار  

 
پيادهكردن  

 
  مخزن آب را پياده كنيد. 

  لوله برگشت واقع در نزديك مخزن روغن فرمان را جدا كنيد. 
 

توجه :  
 

براي نخليه روغن سيستم فرمان يك ظرف زير خودرو قرار دهيد. 
 

  پيچ آلن اتصال لوله برگشت به جعبه فرمان را بازكنيد. (فلش)  
  شلنگ را باز كنيد. 

 
توجه :  

 
مجاري باز جعبه فرمان را درپوش بزنيد تا از ورود گرد و خاك به آن جلوگيري شود. 

 
سواركردن  

 
  اورينگهاي پيچ سوراخدار را نو كنيد. 

  پيچ سوراخدار را با گشتاور Nm 30 سفت كنيد. 
  روغن سيستم را پر كنيد. 

 
اخطار! 

هرگز روغن تخليه شده را مجددأ استفاده نكنيد. 
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شاسي  

 ١٧٦

 
تعميرات پمپ روغن فرمان  

  ( AP مدل ) تعويض شلنگ فشار قوي
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  مغزي لوله ( شلنگ ) فشار قوي و پيچ سوراخ دار را باز كنيد. 
 

توجه : 
 

براي تخليه روغن يك ظرف زير خودرو قرار دهيد. 
 

  مخزن آب را پياده كنيد.  
← پيچهاي سوراخدار اتصال لوله (شلنگ) فشار قوي به جعبه     

            فرمان را باز كنيد (فلش)  
 
 
 
 
 

← بست نگهدارنده لوله (شلنگ) فشار قوي واقع در روي     
           پوسته جعبه فرمان را باز كنيد.  
  شلنگها را از بستها باز كنيد. 

  شلنگ فشار قوي را باز كنيد. 
 

سواركردن  
 

  اورينگ پيچهاي سوراخ دار ( يا مغزي ) را تعويض كنيد.  
  پيچ سوراخ دار سمت جعبه فرمان را با گشتاور Nm 30 سفت كنيد.  

  پيچ سوراخ دار سمت پمپ را با گشتاور Nm 40 و مغزي اتصال  
            را با گشتاور Nm 35 سفت كنيد.  

  بست نگهدارنده لوله ( شلنگ ) فشار قوي سمت پوسته جعبه  
             فرمان را با گشتاور 0.5Nm سفت كنيد. 

  روغن سيستم را پر كنيد.  
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شاسي  

 ١٧٧

 
تعميرات پمپ روغن فرمان  

  ( AP مدل ) تعويض شلنگهاي ورودي پمپ
 

  يك ظرف زير خودرو قرار دهيد و شلنگ ورودي پمپ را از سمت مخزن روغن فرمان باز كنيد. 
  شلنگ ورودي پمپ را از سمت پمپ روغن باز كنيد. 

  شلنگها را از بستها آزاد كنيد و آنها را پياده نمائيد.  
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شاسي  

 ١٧٨

 
تعميرات ستون فرمان  

ستون فرمان (معمولي) – نماي كلي  
 

1. روپوش بااليي قفل فرمان  
2. مجموعه سوئيچ و كليد چراغها 

3. صفحه اتصال  
4. غربيلك فرمان  

5. مهره  
  55 Nm  

6. روپوش غربيلك فرمان  
7. لوله ستون فرمان  

8. قفل فرمان  
9. واشر  

10. آداپتور ( بوش ) 

11. واشر قفلي  

12. فنر  

13. واشر  

14. شفت بااليي فرمان  

  پياده وسواركردن  
15. بست  

16. شفت پاييني فرمان  

  بازوبست كردن  
17. بوش الستيكي  

.18 مهره  

  25 Nm  
19. روپوش پاييني قفل فرمان  

20. گردگير (درپوش)  

21. بست گردگير  

22. جعبه دنده فرمان (معمولي)  

23. بوش پالستيكي  

 
اخطار! 

پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز شوند بايد تعويض گردند.  
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شاسي  

 ١٧٩

 
تعميرات ستون فرمان  

ستون فرمان (معمولي) - نماي كلي  
 

1. روپوش بااليي قفل فرمان  
2. مجموعه سوئيچ و كليد چراغها  

3. صفحه  
4. غربيلك فرمان  

5. مهره  
 55 Nm  

6. روپوش غربيلك فرمان  
7. قفل فرمان  

8. واشر  
9. آداپتور ( بوش ) 

10. واشر قفلي  

11. فنر  

12. واشر  

13. شفت بااليي فرمان  

  بازوبست كردن  
14. بست  

15. شفت پاييني فرمان  

  بازوبست كردن  
16. بوش الستيكي  

17. مهره  

  25 Nm  
18. روپوش پاييني قفل فرمان  

19. گردگير (درپوش) 

20. بست گردگير  

21. جعبه دنده فرمان (معمولي)  

22. بوش پالستيكي  

23. لوله (غالف) ستون فرمان  

 
اخطار ! 

پيچ ومهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند باز تعويض شوند. 
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شاسي  

 ١٨٠

 
تعميرات ستون فرمان  

ستون فرمان (هيدروليكي) – نماي كلي  
 

1. روپوش بااليي قفل فرمان  
2. مجموعه سوئيچ و كليد چراغها  

3. صفحه اتصال  
4. غربيلك فرمان  

5. مهره  
  55 Nm  

6. روپوش غربيلك فرمان  
7. لوله (غالف) ستون فرمان  

8. قفل فرمان  
9. فنر  

10. آداپتور (بوش)  

11. واشر قفلي  

12. واشر  

13. واشر  

14. شفت بااليي فرمان  

  باز و بست كردن  
15. شفت پاييني فرمان  

16.بوش الستيكي  

17. روپوش پاييني قفل فرمان  

18. بست  

19. جعبه فرمان (هيدروليكي)  

20. بوش پالستيكي  

 
اخطار! 

پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد تعويض گردند.  
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شاسي  

 ١٨١

 
تعميرات ستون فرمان  

ستون فرمان (با اربگ) – نماي كلي  
 

1. روپوش بااليي قفل فرمان  
2. مجموعه سوئيچ و كليد چراغها  
3. رينگ اتصال اربگ ( كيسه هوا) 

4. غربيلك فرمان  
  بازوبست كردن  

5. مهره  
6. اربگ ( كيسه هوا )  

  بازو بست كردن  
7. لوله (غالف) ستون فرمان  

8. قفل فرمان  
9. فنر  

10. آداپتور (بوش)  

11. واشر قفلي  

12. واشر  

13. واشر  

14. شفت بااليي فرمان  

  باز وبست كردن  
15. شفت پاييني فرمان  

16. بوش الستيكي  

17. روپوش پاييني قفل فرمان  

18. بست  

19. جعبه دنده فرمان (هيدروليكي) 

  باز و بست كردن  
  تنظيم  

20. بوش پالستيكي  

 
اخطار ! 

پيچ و مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد تعويض گردند.  
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شاسي  

 ١٨٢

 
تعميرات ستون فرمان  

پياده و سوار كردن – شفت پاييني فرمان  
 

پياده كردن  
 

ــراي ايـن كـار ابتـدا مخـزن آب و    از داخل محفظه موتور، پيچ و بستي كه شفت پاييني را به شفت پينيون جعبه فرمان وصل ميكند باز نمائيد. ب
صفحه جدا كننده پايين پانل را باز كنيد. 

  شفت پايين را به سمت باال بكشيد تا از شفت بااليي جدا شود سپس آن را درآوريد. 
 

سواركردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود. 
 
 

تعويض بوشهاي پاييني شفت فرمان  
 

  شفت پاييني فرمان را پياده كنيد. 
  بوشها را تعويض كنيد. 

  شفت پاييني فرمان را سوار كنيد. 
 
 

تعويض گردگيرهاي جعبه فرمان  
 

  خودرو را باال ببريد و مهرههاي اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي را باز كنيد. 
  خودرو را پايين بياوريد و پيچهاي نگهدارنده بستها را باز كنيد. 

  خار قفل كن، بست و گردگير را درآوريد. 
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شاسي  

 ١٨٣

 
تعميرات ستون فرمان  

پياده و سواركردن شفت فرمان (فرمان معمولي) 
 

ابزار 
 

    KUKKO 204/1 پولي كش و جازن  
 VW 047Z                    
 VW 106         10mm شكل T آچار  
  VW 202K        درآر  
 VW 420          لوله پرس  

  آچار درجهدار 
 

پياده كردن  
 

  روپوش غربيلك فرمان را پياده كنيد  
  غربيلك فرمان را بيرون بكشيد. 

  روپوش پاييني قفل فرمان را پياده كنيد  
  سوكت برق را از مجموعه سوئيچ و  

            كليد چراغها جدا كنيد  
  مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را  

            باز كنيد (٣ پيچ)  
  روپوش بااليي مجموعه سوئيچ و  

           كليد چراغها را جداكنيد (جا انداختني) 
            سوكت سوئيچ موتور را جدا كنيد. 

← ٤ عدد پيچ اتصال ستون فرمان     
  VW 106 به اتاق را با استفاده از ابزار           

          باز كنيد.   
  ستون فرمان را به سمت پايين بكشيد تا شفت بااليي از شفت پاييني جدا شود. 

  ستون فرمان را به سمت باال بكشيد و پياده كنيد. 
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شاسي  

 ١٨٤

 
  ستون فرمان را به گيره ببنديد و آداپتور ( بوش ) را درآوريد. 

  شفت فرمان را توسط سوئيچ ار حالت قفل خارج كنيد   
  با استفاده از يك پيچ گوشتي بزرگ رينگهاي قفلي را درآوريد. 

  فنر فشاري و رينگ اتصال را در آوريد. 
  شفت ستون فرمان را پياده كنيد و واشر را درآوريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

← ضمن سوار كردن ، مطمئن شويد رينگهاي قفلي درست     
            جا افتاده اند.  

 
توجه :  

 
  سمت مقعر را به طرف باال قرار دهيد، چاكهاي آنها را متقابل  

            قرار دهيد تا تشكيل يك دايره كامل دهد. 
 
 
 
 
 
 
 

← رينگهاي قفلي را طوري سوار كنيد كه بين انتهاي     
             شفت بااليي و رينگها mm 47 فاصله باشد.  

 
توجه : 

 
   a = 47mm
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شاسي  

 ١٨٥

 
  آداپتور (بوش) را سوار كنيد، مهره را ببنديد تا بوش سر جاي  

            خود بنشيند (با استفاده از مهره و رينگ غربيلك فرمان)  
  تنظيم بودن غربيلك فرمان را چك كنيد و در صورت نياز آن  

            را ميزان نمائيد. 
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شاسي  

 ١٨٦

 
تعميرات ستون فرمان  

پياده و سوار كردن شفت فرمان (فرمان هيدروليك)  
 

ابزار  
 

   KUKKO 204/1 پولي كش و جازن  
 VW 047Z                   
 VW 202K     قطعه كششي  
 VW 420        لوله فشاري  
 VW 419        لوله فشاري  

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  ستون فرمان را پياده كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ستون فرمان را به گيره ببنديد و آداپتور (بوش) را درآوريد.    
  رينگهاي قفلي را با استفاده از يك پيچ گوشتي بزرگ درآوريد. 

  فنر و رينگ فشاري ( واشر ) را در آوريد. 
  با سوئيچ، شفت فرمان را از حالت قفل خارج كنيد. 
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 ١٨٧

 
← با ضربه زدن به انتهاي شفت فرمان با چكش چرمي يا     

           پالستيكي، آن را در آوريد. 
 

توجه :  
 

براي در آوردن شفت فرمان از غربيلك فرمان بلبرينگ (پاييني) را هم در آوريد. 
 

  تمام قطعات را تميز و كنترل كنيد و در صورت نياز تعويض نمائيد. 
 
 
 
 

سواركردن  
 

  ستون فرمان را به گيره ببنديد، طوري كه پايين آن به سمت  
            باال باشد، و با دست شفت فرمان را جابزنيد. 

  بلبرينگ (پاييني) روي ستون فرمان را با استفاده از يك چكش چرمي  
  7 mm يا پالستيكي جا بزنيد طوري كه از لبه ستون فرمان تا بلبرينگ           

           فاصله باشد  
 

توجه : 
 

  a = 7 mm
← رينگ فشاري (واشر) فنر را سوار كنيد و دو عدد رينگ  

(واشر) را روي شفت فرمان جابزنيد. 
 

توجه :  
 

ضمن سوار كردن، مطمئن شويد رينگهاي قفلي (واشر) درست  
سوار شدهاند (سمت مقعر به طرف باال) و چاك آنها را متقابل قرار دهيد  

تا يك دايره كامل تشكيل دهند.  
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← رينگهاي قفلي (واشرها) را با استفاده از يك چكش چرمي     

               يا پالستيكي جا بزنيد طوري كه از انتهاي بااليي شفت تا رينگها  
              mm 47 فاصله باشد. 

  چسبهاي كهنه آداپتور ( بوش ) را تميز كنيد و مجددأ يك اليه  
            چسب به كل سطح داخلي آن بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
توجه : 

 
 a = 47mm

 
 
 

← آداپتور (بوش) را با دست جا بزنيد و آن را با قرار دادن واشر     
             و بستن مهره فشار دهيد تا متوقف شود. مهره را فقط وقتي باز كنيد  

            كه ميخواهيد آن را روي غربيلك فرمان ببنديد. 
  ستون فرمان را سوار كنيد. 
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 ١٨٩

 
تعميرات ستون فرمان  

پياده كردن ستون (فرمان هيدروليكي) 
ابزار  

 
  آچار درجهدار  

 
پياده كردن  

 
  غربيلك فرمان را پياده كنيد.  

  تمام سوكتهاي مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را جدا كنيد. (با فشردن خارهاي آن) 
  مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را باز كنيد (٣ عدد پيچ)  
  روپوش بااليي قفل فرمان را در آوريد (با فشردن خارها)  

← با چرخاندن كد خوان ايموباليز ( فلش) به چپ و راست     
              و همزمان باال كشيدن آن را پياده كنيد. 

  سوكت سوئيچ را با فشردن خارهاي آن درآوريد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ بااليي ( فلش 1) اتصال كوپلينگ شفت فرمان به     
            پينيون جعبه فرمان را باز كنيد. 
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 ١٩٠

 
← ٢ عدد پيچ اتصال ستون فرمان به اتاق را باز كنيد.    

  ستون فرمان را همراه با شفت فرمان باال كشيده و درآوريد. 
 

اخطار ! 
پيچ مهرههاي قفلي هر وقت باز ميشوند بايد تعويض شوند. 

 
سوار كردن  

 
  ستون فرمان همراه با شفت فرمان را از باال سوار كنيد. 

 
توجه :  

 
همزمان، شفت فرمان را با كوپلينگ و پنيون جعبه فرمان درگير كنيد. 

 
  ستون فرمان را در حالت و سط قرار دهيد و دو عدد پيچ آن را ببنديد. 

  پيچ اتصال كوپلينگ به پنيون جعبه فرمان را ببنديد.  
  سوكت سوئيچ را وصل كنيد. 

  كد خوان ايموباليزر را با دست فشار دهيد تا صداي ( كليك ) كند و جا بيافتد. 
  روپوش بااليي قفل فرمان را سوار كنيد. 

  مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را سوار كنيد. 
  تمام سوكتهاي مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را وصل كنيد. 

  غربيلك فرمان را سوار كنيد. 
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 ١٩١

 
تعميرات ستون فرمان  

پياده و سواركردن ستون فرمان (معمولي) 
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار 
 

پياده كردن  
 

  روپوش غربيلك فرمان را باز كنيد. 
  غربيلك فرمان را بيرون بكشيد. 

  روپوش پاييني قفل فرمان را با دقت باز كنيد (سه عدد پيچ چهار سو)  
  سوكت برقي مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را جدا كنيد. 
  مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را باز كنيد (سه عدد پيچ) 

  روپوش قفل فرمان را درآوريد. (خارهاي آن را فشار دهيد)  
← كد خوان ايموباليزر  را با دست به چپ و راست بگردانيد و     

          هم زمان آن را باال كشيده و درآوريد. 
  سوكت سوئيچ را جدا كنيد (خارهاي آن را فشار دهيد) 

 
 
 
 
 
 

← دو عدد پيچ اتصال ستون فرمان به اتاق را باز كنيد.     
  ستون فرمان را به سمت پايين فشار دهيد تا شفت فرمان از شفت  

          پاييني جدا شود. 
  ستون فرمان را همراه با شفت به سمت باال كشيده و پياده كنيد. 

 
سواركردن  

 
  ستون فرمان را همراه با شفت فرمان از باال سوار كنيد. 

  شفت فرمان را با شفت پاييني فرمان درگير كنيد. 
  ستون فرمان را در حالت وسط قرار دهيد و دو عدد پيچ آن را ببنديد. 

  سوكت سوئيچ را وصل كنيد. 
  كد خوان ايموباليزر را با دست فشار دهيد تا صداي ( كليك ) دهد و جا بيافتد. 

  روپوش بااليي قفل فرمان را سوار كنيد  
  مجموعه سوئيچ و كليد روشنايي را سوار كنيد. 
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  تمام سوكتهاي مجموعه سوئيچ و كليدهاي روشنايي را وصل كنيد. 

  روپوش پاييني قفل فرمان را سوار كنيد. 
  غربيلك فرمان را سوار كنيد (در صورت نياز آن را تنظيم كنيد)  

  روپوش غربيلك فرمان را ببنديد. 
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شاسي  

 ١٩٣

 
تعميرات ستون فرمان  

پياده سواركردن غربيلك فرمان (با اربگ) 
 

ابزار  
 

  آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد. 
← با قرار دادن يك پيچ گوشتي متوسط در سوراخ پشت غربيلك     

              فرمان (دو سوراخ در طرفين) خار اربگ را آزاد كنيد، پيچ گوشتي را  
            در جهت نشان داده شده (فلش) حركت دهيد و خار فنري را باز كنيد. 

 
← سوكت سيم كشي اربگ ( فلش) را به سمت بيرون بكشيد     

             و جدا كنيد و اربگ را پياده نمائيد. 
  اربگ را با احتياط جابجا كنيد و آن را رو به باال در يك صندوق  
            فلزي قرار داده و اطراف آن را تشكچههاي مناسبي قرار دهيد   

           و بسته بندي كنيد. 
  روپوش پاييني قفل فرمان را با دقت باز كنيد (سه عدد پيچ چهار سو) 

 
 
 
 
 
 
 
 

← سوكت سيم كشي رينگ اتصال را از اربگ جدا كنيد براي اين     
            كار با انگشت محل نشان داده شده با فلش را فشار دهيد تا خار آن  

            آزاد شود و همزمان آن را بيرون بكشيد. 
  هم چنين سوكت چندگانه غربيلك فرمان را (در صورت وجود) جدا كنيد. 

  چرخها و غربيلك فرمان را در حالت مستقيم قرار دهيد. 
  براي راحتي كار موقع سوار كردن، با گچ يك عالمت روي غربيلك فرمان  

            بزنيد. 
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  مهره نگه دارنده غربيلك فرمان را باز كنيد. 

← براي جلوگيري از ناميزان بودن (يا تغيير موقعيت) رينگ اتصال از روتور     
            به (Puller) نوار چسب بزنيد. ( فلش) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سواركردن  
 

  غربيلك فرمان را سوار كنيد، قبل از آن چك كنيد چرخها در حالت مستقيم باشند. 
  به عالمت گچ روي غربيلك فرمان توجه كنيد. 

← اگر رينگ اتصال نو است ، برچسب ايمني كه موقعيت وسط بودن رينگ را     
       مشخص ميكند را برداريد. (به دقت تعداد دور فرمان را تقسيم كنيد) 

 
 
 
 

  اگر از همان رينگ اتصال استفاده ميكنيد، موقع پياده و سوار كردن غربيلك  
      فرمان نوار چسبهايي را كه زده بوديد برداريد. 

 
توجه : 

 
اگر نوار چسبها را درست نزده باشيد يا شك داريد كه موقعيت آن نسبت  

به تقسيم دورهاي فرمان اختالف دارد. خار قرمز رنگ را فشار دهيد  
( فلش) و همزمان روتور رينگ اتصال را به آرامي و با دقت در جهت  
نشان داده بگردانيد، تا احساس كنيد سفت شده است. (توقف كند).  
روتور را به آرامي و با دقت در جهت مخالف بگردانيد، (تعداد دور را  

بشماريد) تا احساس كنيد سفت شده است (حد اكثر دور از اول تا 
 آخر بايد هفت دور باشد، اگر بيشتر از اين است، رينگ اتصال را  

تعويض كنيد) 
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  سوكت سيم كشي رينگ اتصال را به سيم كشي اربگ وصل كنيد. 

  سوكت سيم كشي رينگ اتصال را روي ستون فرمان ببنديد. 
  روپوش پاييني قفل فرمان را باز كنيد. 

← سوكت سيم كشي رينگ اتصال (فلش) را به رينگ وصل كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← اربگ را با دست سوار كنيد، و دو طرف آن را يكنواخت فشار دهيد.    
  كابل اتصال بدنه ( - ) را به باتري وصل كنيد، هيچ كس نبايد داخل خودرو 

             باشد. 
 

توجه : 
 

اگر بعد از باز كردن سوئيچ (ON ) پس از سه ثانيه چراغ نشانگر اربگ  
خاموش نميشود با استفاده از دستگاه VAS 5051 خود عيب يابي  

را اجرا كنيد. 
 

  خودرو را تست جادهاي كنيد و ميزان بودن غربيلك فرمان را  
             چك كنيد و در صورت نياز اصالح نمائيد. 
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 ١٩٦

 
تعميرات ستون فرمان  

پياده و سواركردن كمك فنر (ضربهگير) 
 

ابزار  
 

 VW 001 T                17mm آچار رينگي  
  آچار درجهدار 

 
پياده كردن  

 
  پيچ اتصال كمك فنر (ضربه گير) به پايههاي ميل فرمان را باز كنيد. 

  خودرورا باال ببريد. 
  پيچ اتصال كمك فنر (ضربهگير) به غربيلك فرمان را توسط ابزار VW 001T باز كنيد.   

  كمك فنر (ضربه گير) را پياده كنيد. 
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن  انجام ميشود. 
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تعميرات ستون فرمان  

 (AP مدل ) پياده و سوار كردن ميله اتصال فرمان
 

ابزار  
 

 VW 047Z               KUKKO 204/1 جازن و در آر  
  آچار درجهدار  

 
پياده كردن  

 
  چرخ را باز كنيد  

  فرمان را كامل به راست بپيچيد. 
← خودرو را باالببريد و مهرههاي بستن ميل اتصال فرمان به     

             دنده شانهاي را باز كنيد. 
 
 
 

← مهره را باز كنيد و مفصل گردان را از بازوي پايه    
           كمك فنر جدا كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خودرو را پايين بياوريد، غربيلك فرمان را كامأل به چپ بگردانيد،     
             و پيچهاي اتصال ميل فرمان به دنده شانهاي را باز كنيد. 

  پيچهاي اتصال كمك فنر به پايه را باز كنيد. 
  مهرههاي ميله اتصال فرمان را باز كنيد. 

  ميله اتصال فرمان را باز كنيد. 
 

سواركردن  
 

  برعكس مراحل پيادهكردن سوار كنيد. 
  زواياي چرخ را چك كنيد (سرجمعي– باز بودن) و در صورت نياز اصالح نمائيد. 

  مهره چرخ را با گشتاور Nm 100 سفت كنيد. 
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ١٩٨

 
عيب يابي اتوماتيك  

  ABS 5.3 سيستم ضد قفل ترمز
 

  VAG 1551 ادوات كمكي مورد نياز 1552 يا  
  VAG 1551 سوكت محل اتصال 1552 يا ←   

  مشاورهاي قابل دسترسي  
  كد / جدول عيب يابي  

  نقشه مدار برقي  
 

⇐ به نقشه مدارهاي برقي رجوع كنيد.  
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ١٩٩

 
عيب يابي اتوماتيك  

مشاورهاي در دسترس  
 

  03 = ABS 5.3 كد دسترسي به سيستم ترمز  
 

  (consult) دستور كار 02 – حافظه راهنماي عيب يابي
 

  (OFF) .سوئيچ موتور را ببنديد  
  وسايل عيب يابي را به خودرو وصل كنيد.  

  (ON) .سوئيچ را باز كنيد  
  دكمه ”C“ را فشار دهيد.  

 
 
 
 
 

← دكمه ”1“ را فشار دهيد و انتقال سريع اطالعات را انتخاب كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شماره كد سيستم ترمز ”Brakes“ را تايپ كنيد     
             و با زدن دكمه ”Q“ تاييد كنيد (كد 03 – ترمز الكترونيكي)  
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ٢٠٠

 
  بعد از تاييد كردن با زدن دكمه ”Q“ نمايشگر دستگاه ، 

             شماره واحد فرمان دهنده مانند منبع تغذيه ترمز يا غيره را نشان ميدهد.  
) مورد بعدي روي صفحه نمايشگر را خواهيد ديد.   ← با فشردن دكمه (   

  دستگاه پيغام زير را نمايش خواهد داد:  
  “Select functionXX"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← كد 02 را تايپ كنيد ( از حافظه عيبها كمك بگيريد)     
             و سپس دكمه ”Q“ براي تاييد بزنيد.  

  دستگاه ميزان عيوب ذخيره شده را نشان ميدهد.  
 
 
 
 

) را فشار دهيد تا عيبهاي ذخيره شده را ببينيد.   ← دكمه (   
  از جدول كد / عيب يابي استفاده كنيد.  

  بعد از استفاده از راهنماي عيبها، دستگاه از كد 02 خارج خواهد شد.  
  براي ترك سيستم، كد 06 (خاتمه دادن خروجي) را تايپ كنيد  

            و با زدن ”Q“ تاييد نماييد.  
 

عيبهاي زير ممكن است ظاهر شوند:  
 

كد 
عيب 

مشخصات 

سنسور (حسگر) دور چرخ جلو ، چپ  00283 
سنسور (حسگر) دور چرخ جلو ، راست  00285 
سنسور دور چرخ عقب، چپ  00287 
سنسور دور چرخ عقب، راست  00290 
موتور پمپ برگشت  00301 
كليد چراغ ترمز  00526 
 00532  (ECU) تغذيه با ولتاژ پايين براي كامپيوتر
اختالف سيگنال در سنسورهاي دور سنج  00597 
سيگنال ABS خارج از حد تحمل (پارازيت مغناطيسي) 01130 
تغذيه ولتاژ پايين براي شيرهاي برقي  01200 
اتصال بدنه پمپ برگشت  01201 
 65535  ABS واحد كنترل
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ٢٠١

  (consult) دستور كار 03 – شماره واحد كنترل راهنما
 

  (OFF) .سوئيچ موتور را ببنديد  
  دستگاه را به خودرو وصل كنيد.  

 (ON) سوئيچ موتور را روشن كنيد  
← كليد ”C“ را فشار دهيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← براي انتقال سريع اطالعات كليد ”1“ را فشار دهيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شماره كد سيستم ترمز (Brakes) را تايپ كنيد و     
            با زدن دكمه ”Q“ تاييد كنيد (كد 03 – ترمز الكترونيكي)  

            بعد از تاييد كردن بازدن كليد ”Q“، دستگاه پيغام زير را نشان خواهد داد:  
 40°92        5                ABS  703907397

  BOSCH
 
 
 

ورژن   شماره كامپيوتر       منبع تغذيه                نوع 
سيستم        ON. OF        

 ELECTRONIC 
CONTROL  UNIT SYSTEM   

 SUPPLIER

 TYPE VERSION
 NUMBER
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ٢٠٢

 
) را فشار دهيد.   ← كليد (   

  دستگاه پيغام زير را نمايش خواهد داد:  
  “Select functionXX"

  براي ترك سيستم، كد 06 (خروج) را تايپ كنيد و  
            با زدن دكمه ”Q“ تائيد نمائيد.  

 
دستور كار 05 – پاك كردن عيب از حافظه  

 
اخطار!  

هميشه بعد از اتمام تعميرات روي خودرو، حافظه عيب  
را پاك كنيد. عيب ذخيره شده اگر قبالً از دستور كار 02  

استفاده نكرده باشد نميتواند پاك شود.  
 

  با دستور كار 02 از عيبهاي ذخيره شده استفاده كنيد.  
  مطمئن شويد كه تمام عيبهاي موجود در حافظه رفع شدهاند.  

) از مرحله 02 خارج شويد.     با زدن (
← كد 05 را تايپ كنيد. حافظه عيب را پاك كنيد و با زدن    

             كليد ”Q“ تاييد كنيد.  
  بعد از چند ثانيه، دستگاه عيبي را كه پاك شده است نشان خواهد داد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

) را فشار دهيد.   ←براي ترك مرحله 05 كليد (   
  براي ترك سيستم، كد 06 (خروج) را تايپ كنيد و سپس با زدن  

             كليد ”Q“ تاييد كنيد. 
 

دستور كار 08 – خواندن بلوك مقادير اندازه گيري شده  
 

  (off) .سوئيچ موتور را ببنديد  
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ٢٠٣

 
  دستگاه را به خودرو وصل كنيد.  
  (ON) .سوئيچ موتور را باز كنيد  

← كليد ”C“ را فشار دهيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←كليد ”1“ را فشار دهيد تا انتقال اطالعات بيشتر شود.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شماره كد سيستم ترمز (Brakes) را تايپ كنيد و با زدن     
             كليد  ”Q“آن را تائيد كنيد ( كد 03 - ترمز الكترونيكي)  
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ٢٠٤

 
 ECU دستگاه شماره كامپيوتر ،“Q” بعد از تائيد كردن با زدن كليد ←   

               (واحد فرمان الكترونيكي) را نشان خواهد داد، منبع تغذيه ترمز، غيره …  
) را فشار دهيد.     براي نمايش مرحله بعد روي دستگاه كليد (

  دستگاه پيغام زير را نشان خواهد داد:  
  “Select functionXX"            

 
 

← كد 08 را وارد كنيد (بلوك مقادير اندازه گيري شده) و سپس     
              با زدن كليد  ”Q“آن را تائيد كنيد.  

  بعد از چند ثانيه، دستگاه شماره گروه مقادير (مشخصات) را درخواست ميكند.  
 
 

← شماره گروه مقادير را تايپ كنيد، و سپس با زدن كليد  ”Q“تائيد نمائيد.     
  يك سري مقادير روي نمايشگر دستگاه ظاهر خواهند شد، براي تغيير  

            دادن اين مقادير، به جدولهاي گروه مقادير رجوع كنيد.  
 

جدول مقادير – دستور كار 08  
 

گروه 001 
 1Km/h           1Km/h         1Km/h                    1Km/h      

 
 
 

سرعت چرخ جلو     سرعت چرخ عقب    سرعت چرخ عقب  سرعت چرخ جلو 
         چپ:        راست:    چپ:                  راست:  

 1Km/h :1     حداقلKm/h :1      حداقلKm/h :1        حداقلKm/h :حداقل
 19Km/h :19  حداكثرKm/h :19   حداكثرKm/h :19     حداكثرKm/h :حداكثر

 
سرعتهاي لحظهاي اندازه گيري شده توسط سنسورهاي سرعت در بلوك 001 

 نشان داده شده است، تست را در حالتي كه خودرو را باال برده و با دست چرخها  
را ميگردانيد انجام دهيد.  

 
گروه 002  

 1      0                 0                   
 

        كليد چراغ ترمز        ولتاژ تغذيه پمپ  رله شير برقي  
        0 (ترمز فعال نيست)          برگشت     0 (رله از طريق مدار         

                  0 (برق نيست)            15 فعال نميشود)  
         1 (ترمز فعال است)    1 (برق مناسب است)    1 (رله از طريق مدار  

 15 فعال ميشود)     
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ٢٠٥

 
عيب يابي اتوماتيك (خود عيب يابي)  

جدول كد عيب 
 
 

00283                                                                                                         - بررسي خواندن بلوك اندازه گيري  
                                                                                                              - بررسي موقعيت سنسور و روتور دورسنج چرخ  

                                                                                                              - بررسي سيم كشي  
 
 

00285                                                                                                         - بررسي خواندن بلوك اندازه گيري  
                                                                                                              - بررسي موقعيت سنسور و روتور دورسنج چرخ  

                                                                                                              - بررسي سيم كشي  
 
 

00287                                                                                                   - بررسي خواندن بلوك اندازه گيري – دستور كار 08 – گروه 001 
                                                                                                        - بررسي موقعيت سنسور و روتور دورسنج چرخ  

                                                                                                        - بررسي سيم كشي  
 
 

00290                                                                                                    - بررسي خواندن بلوك اندازه گيري – دستور كار 08 – گروه 001 
                                                                                                         - بررسي موقعيت سنسور و روتور دورسنج چرخ  

                                                                                                         - بررسي سيم كشي  
اخطار!  

بعد از تعمير سنسورهاي دورسنج، يك تست جادهاي حداقل به مدت ٣٠ ثانيه و با سرعت 60km/h الزم است تا بررسي شود آيــا هنـوز هـم 
  ( VAG 1552 يا VAG 1551 توسط دستگاه) عيب در خواندن وجود دارد يا نه

 
 

00301                                                                                                         - عيب ذخيره شده را پاك كنيد. (دستور كار 05) 
                                                                                                              - از سيستم خارج شويد (دستور كار 06)  

  (OFF) .سوئيچ موتور را ببنديد -                                                                                                              
 (ON) .سوئيچ موتور را باز كنيد -                                                                      

- اگر عيب برميگردد، بايد آن قسمت تعويض شود. 
 
 

00526                                                                                                       - بررسي خواندن بلوك اندازه گيري ( دستور كار 08 ) گروه 002 
                                                                                                            - بررسي موقعيت سوئيچ (كليد) چراغ ترمز   

                                                                                                            - بررسي سيم كشي  
 
 
 
 
 

سنسور دورسنج چرخ جلو ، چپ  

سنسور دورسنج چرخ جلو ، راست   

سنسور دورسنج چرخ عقب ، راست 

سنسور دورسنج چرخ عقب ، چپ 

موتور پمپ برگشت  

كليد چراغ ترمز  
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شاسي – عيب يابي اتوماتيك  

 ٢٠٦

 
 
 

00532                                                                                                         - بررسي منبع تغذيه (مدار 15)  
                                                                                                              - بررسي سيم كشي 

 ABS بررسي كابل اتصال بدنه -                                                                                                              
 
 

00597                                                                                                         - بررسي كنيد كه چرخ / تاير اصلي باشند.   
                                                                                                              - موقعيت روتور و سنسور دورسنج چرخ را بررسي كنيد.  

                                                                                                              - لقي چرخ را بررسي كنيد.  
 
 
سيگنال ABS خارج از حد (پارازيت امواج مغناطيسي)   

 - بررسي شرايط سيم كشيها و سوكتها  01130 
 - حافظه عيب را پاك كنيد.  

 - يك تست جادهاي براي حداقل ٣٠ ثانيه و با سرعت km/h 60 را انجـام دهيـد و حافظـه 
عيب را بررسي كنيد.  

 
منبع تغذيه ولتاژ پايين براي شيرهاي برقي   

 - بررسي منبع تغذيه (مدار 30)  01200 
 - بررسي سيم كشي   

 ABS بررسي كابل اتصال بدنه - 
 
كابل اتصال بدنه پمپ برگشت   

 - بررسي اتصال بدنه پين 16  1210 
 - بررسي خواندن بلوك اندازه گيري   

 - بررسي سيم كشي 
 

 65535 ABS واحد كنترل
 

توجه  
اگر بعد از ٢٠ بار روشن كردن موتور عيبهاي متفرقه مجددًا بروز نكنند به طور اتوماتيك پاك ميشوند.  

 
 
 
 

  (ECU) منبع تغذيه ولتاژ پايين براي كامپيوتر

اختالف سيگنال در سنسورهاي دورسنج   
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راهنماي تعميرات  

 GOL خودروي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  سيستم بخاري و تهويه  
 
 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
شركت مديران پارس 
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  سيستم بخاري و تهويه 
  Heating and Ventilation System 

فهرست 
 80 بخاري 

تعميرات سيستم بخاري و تهويه.....................................................................................................١ 
پياده و سوار كردن سيستم تهويه...........................................................................................................١ 
 ٣ پياده و سوار كردن بخاري....................................................................................................................
 ٧ .................................................................................................................. باز و بست كانال ورودي هوا
 ٨............................................................................................. پياده و سوار كردن فيلتر هواي ورودي اتاق
 ٩ ................................................................................................................. باز و بست دريچههاي تهويه
 ١٠ .............................................................................................. پياده و سوار كردن مجموعه كنترل تهويه
 ١١ پياده و سوار كردن بخاري...................................................................................................................
پياده و سوار كردن كنترلهاي تهويه.....................................................................................................١٢ 
 ١٣ ............................................................................................ تعميرات پوسته (قاب) فن هواي تازه
 ١٣ ............................................................................................... پياده و سوار كردن پوسته فن هواي تازه
 ١٧ .................................................................................................... سوار كردن و تنظيم سيمهاي فرمان

 87 كولر 

 ٢٢ ........................................ نكات مهم در تعميرات خودروي مجهز به سيستم كولر و تعويض يا تخليه گاز كولر
 ٢٣ سيستم كولر با كنترلهاي دستي.................................................................................................
 ٢٣ كولر و بخاري – داخل خودرو..............................................................................................................
 ٢٦ ............................................................................................................... كولر و بخاري، محفظه موتور
 ٢٨ پايه كمپرسور كولر – پياده و سوار كردن...............................................................................................
 ٣٠ پياده و سوار كردن تسمه V شكل (شياردار)..........................................................................................
 ٣١ پياده و سوار كردن تسمه...................................................................................................................
 ٣٢ پياده و سوار كردن تسمه...................................................................................................................
پياده و سوار كردن كالچ مغناطيسي كمپرسور........................................................................................٣٣ 

 – (AFZ و BJR  ،ASF ،AFR ،ASW ،AZP ،AZN براي موتورهاي) Denso مارك (N25) كالچ مغناطيسي كمپرسور
تعميرات.........................................................................................................................................٣٥ 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود............................٣٧ 
ابزار...............................................................................................................................................٣٧ 
سرويس و تعمير اجزاء سيستم كولر.....................................................................................................٣٧ 
سرويس و تعمير كمپرسور حجم ثابت...................................................................................................٣٨ 
 ٤٢ ........................... UNF, UDH, UPD, UQG, BHG , BJY, BJF , AJE سرويس و تعمير كمپرسور حجم متغير
 ٤٥ .................................................... (ASW و BJR ،AZN ،ASF ،AFZ ،ATF موتورهاي) كمپرسور حجم ثابت
 ٤٩ ................................................................................................. پياده و سوار كردن كلكتور رطوبت گير
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 ٥٠ ..................................................................................................F129 پياده و سوار كردن سوئيچ فشار
 ٥١........................................................................................................... پياده و سوار كردن شير انبساط
 ٥٢ ......................................................................................... پياده و سوار كردن كندانسور (رادياتور كولر)
باز و بست قاب اواپراتور (خنك كن كولر)..............................................................................................٥٣ 
 ٥٦ ....................................................................................................................... ظرفيت گاز كولر
 ٥٦ .............................................................................................................................(R134a) گاز كولر
ظرفيت پر كردن.......................................................................................................................٥٧ 
 ٥٧........................................................................................................................ روغن سيستم كولر *
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١

 
تعميرات سيستم بخاري و تهويه  
پياده و سوار كردن سيستم تهويه  

 
اخطار!  

قبل از شروع به كار روي سيستمهاي برقي، كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
 

توجه:  
  قبل از جدا كردن كابل اتصال بدنه (-) از باتري، كد دزدگير را چك كنيد.  

  بعد از بستن مجدد كابل به باتري، بعضي از ادوات خودرو (مثل راديو، ساعت، شيشه باالبر برقي) را از روي كتاب تعميرات و يا كاتالوگ مربوطه  
     چك  كنيد.  

 
1. دريچه تهويه بغل   

  پياده و سوار كردن ⇐ شكل 1  
2. دريچه تهويه با درپوش  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  
داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد:  

پياده و سوار كردن  
 

  پياده و سوار كردن  
     دريچههاي تهويه  

3. شبكه تهويه پشت شيشه  
  فقط وقتي داشبورد پياده شده  

             است آن را پياده كنيد.  
4. دكمههاي كنترل تهويه  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  

داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد 
 

  سوار كردن و تنظيم سيمهاي  
            فرمان دريچهها  

  با كنترلهاي وزش و توزيع هوا  
5. بال استفاده  
6. بال استفاده 

7. دكمه كنترل توزيع هوا  
  بكشيد و درآوريد.  

8. دكمه كنترل هواي تازه   
  بكشيد و درآوريد.  

9. نوار آب بندي (ابري)  
  اگر آسيب ديده است تعويض كنيد.  

10. كانال ورودي هوا  

  پياده و سوار كردن كانال ورودي هوا  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٢

 
11. تيكه بااليي كانال هوا  

12. تيكه پاييني كانال هوا 

13. مقاومت فن هواي تازه  

  پياده كردن: از تيكه پاييني  
            پوسته فن هواي تازه  
14. دريچه تهويه قسمت پا  

  گشتاور سفت كردن پيچ  
  1.4 N.m :اتصال             

15. دريچه خروجي  

  محل: طرفين زير سپر عقب  
16. پوسته فن هواي تازه  

  پياده و سوار كردن  
  3.5 N.m .17

  دو عدد مهره  
18. فن هواي تازه (فن بخاري) 

  پياده كردن ⇐ شكل 2،  
           خودروهايي كه فقط مجهز به  

           تهويه هستند.  
19. نوار آب بندي (ابري) بااليي  

      پوسته فن هواي تازه  
  در صورت آسيب ديدگي  

     تعويض شود.  
20. سيم شبكه تهويه پشت شيشه  

  قبل از تنظيم بايد داشبورد  
     پياده شود.  

⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  
داخلي، گروه تعميراتي 70، پياده و  

سوار كردن داشبورد 
21. سيم فرمان توزيع هوا  

  سوار كردن و تنظيم سيمهاي  
  Denso فرمان: پوسته              

22. قاب كنترلها  

  با زيرسيگاري  
  1.4 N.m :گشتاور سفت كردن دو عدد پيچ  

23. قاب مركزي پايين داشبورد  

  بدون زير سيگاري  
 

⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، قاب مركزي داشبورد: پياده و سوار كردن  
 

  1.4 N.m :گشتاور سفت كردن پنج عدد پيچ  
24. درپوش  

  فقط با فشار دادن جا ميافتد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣

 
تعميرات سيستم بخاري و تهويه  

پياده و سوار كردن بخاري  
 

اخطار!  
قبل از شروع به كار روي  

سيستمهاي برقي، كابل اتصال  
بدنه را از باتري جدا كنيد.  

 
توجه:  

 
  قبل از جدا كردن كابل اتصال بدنه  

          (-) از باتري، كد دزدگير را چك  
          كنيد.  

  بعد از بستن مجدد كابل به باتري،  
          بعضي از ادوات خودرو (مثل راديو،  
         ساعت، شيشه باالبر برقي) را از روي  
         كتاب تعميرات و يا كاتالوگ مربوطه  

         چك كنيد.  
 

1. دريچه تهويه بغل   
پياده و سوار كردن ⇐ شكل 1  

2. دريچه تهويه با درپوش  
 

⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  
داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد:  

پياده و سوار كردن  
 

  پياده و سوار كردن دريچههاي  
           تهويه  

 
3. شبكه تهويه پشت شيشه  

  فقط وقتي داشبورد پياده شده است آن را  
       پياده كنيد.  

4. دكمههاي كنترل تهويه  
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، پياده و سوار كردن داشبورد 

 
  با دكمههاي كنترل تهويه 

  با دكمههاي كنترل توزيع هوا 
  با كنترل دما  

  سوار كردن و تنظيم سيمهاي كنترل  
5. سيم فرمان دما  

 Denso سوار كردن و تنظيم سيمهاي فرمان : پوسته  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤

 
6. دكمه كنترل توزيع هوا 
  بكشيد و درآوريد.  

7. دكمه كنترل فن هواي تازه  
  بكشيد و درآوريد.  

8. دكمه كنترل دما    
  بكشيد و درآوريد.  

9. سيم شبكه گرمكن پشت شيشه  
  قبل از تنظيم بايد داشبورد  

            پياده شده باشد.  
 

⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  
داخلي، گروه تعميرات 70، پياده و  

سوار كردن داشبورد 
 

10. سيم فرمان توزيع هوا  

  سيمهاي فرمان را سوار كنيد  
  Denso و تنظيم نمائيد: پوسته             

11. نوار آبندي (ابري) كانال ورودي هوا  

  در صورت آسيب ديدگي  
             تعويض كنيد.  

12. تيكه بااليي پوسته  

خنك كن كولر (اواپراتور)  
13. تيكه پاييني پوسته  

خنك كن كولر (اواپراتور) 
  –V2_ 14. فن هواي تازه

       (فن بخاري و كولر) 
  پياده كردن ⇐ شكل 3، خودرو  

             با تهويه و بخاري  
15. مقاومت فن هواي تازه  

  پياده كردن: از تيكه پاييني پوسته  
        فن هواي تازه  

16. دريچه هواي قسمت پا  

  1.4 N.m :گشتاور سفت كردن پيچها  
17. بال استفاده  

18. پوسته فن هواي تازه  

  پياده و سوار كردن 
19. بخاري  

  پياده و سوار كردن 
 

⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد: پياده و سوار كردن  
  شير بخاري را ببنديد تا از ريختن آب آن جلوگيري شود.  

  بعد از سوار كردن، كل آب سيستم خنك كاري را تعويض كنيد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥

 
20. دريچه خروجي  

  محل: طرفين، زير سپر عقب  
  3.5 N.m .21

  با ٤ اتصال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. شيلنگهاي بخاري  

23. نوار آب بندي (ابري) پوسته بااليي فن هواي تازه  

  در صورت آسيب ديدگي تعويض شود.  
24. روپوش مجموعه كنترلها  

  با زير سيگاري   
  1.4 N.m :گشتاور سفت كردن دو عدد پيچ  

25. روكش مركزي پايين داشبورد  

  بدون زير سيگاري  
 

⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد: پياده و سوار كردن 
 

  1.4 N.m :گشتاور سفت كردن پنج عدد پيچ  
26. درپوش  

  با فشار دادن جا ميافتد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٦

 
←شكل 1 پياده كردن دريچههاي تهويه بغل  

 
  دريچههاي تهويه بغل (1) را توسط ابزار 3370 درآوريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (V2) شكل 2 پياده كردن فن هوا ←
( فقط در خودروهاي مجهز به تهويه )  

 
پياده كردن  

  پوسته فن هواي تازه را پياده كنيد.  
  سوكت فن هوا را درآوريد.  

  پوسته را باز كرده و فن هوا را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد.  
 
 
 

  (V2) شكل 3 پياده كردن فن هوا ←
( فقط در خودروهاي با تهويه و بخاري )  

 
  سوكت فن هوا را بيرون بكشيد.  

  پيچهاي اتصال را باز كنيد.  
  فن هوا را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  برعكس مراحل پياده كردن سوار كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


سيستم بخاري و تهويه  

 ٧

 
تعميرات سيستم تهويه و بخاري  

باز و بست كانال ورودي هوا  
 

1. درپوش (شبكه) كانال ورودي هوا  
  موقع پياده كردن، ابتدا روكش  

          باتري (⇐ شكل 4) و سپس باتري  
         را پياده كنيد. 
2. بست نگهدارنده  

3. پايه  
4. ضامن  

5. كانال هواي ورودي  
  3 Nm .6

7. فيلتر (صافي) گرد و غبار  
  موقع پياده كردن، ضامن و سپس  

          كانال ورودي هوا را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شكل 4 پياده كردن روپوش باتري  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٨

 
تعميرات سيستم تهويه و بخاري  

پياده و سوار كردن فيلتر هواي ورودي اتاق  
 

1. روپوش (شبكه) فيلتر هواي ورودي  
  موقع پياده كردن، ابتدا روكش باتري  

            (⇐ شكل 4) و سپس باتري را  
            پياده كنيد.  
2. بست نگهدارنده  

3. پايه  
4. ضامن  

5. كانال هواي ورودي  
  3 Nm .6

7. فيلتر (صافي) گرد و غبار  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٩

 
تعميرات سيستم تهويه و بخاري  

باز و بست دريچههاي تهويه  
 

1. دريچه هوا با درپوش، سمت راننده  
 

⇐ اتاق، گروه تعميراتي 70،  
پياده و سوار كردن داشبورد،  

روكش سمت چپ  
 

  خارهاي روكش را فشار دهيد  
             و دريچه را درآوريد.  

2. دريچه تهويه مركزي با درپوش  
 

⇐ اتاق، مراحل سوار كردن،  
گروه تعميراتي 70، پياده و سوار كردن  

روكش مركزي باالي داشبورد  
 

  خارهاي روكش را فشار دهيد و  
             دريچه را درآوريد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٠

 
تعميرات سيستم تهويه و بخاري  

پياده و سوار كردن مجموعه كنترل تهويه   
 

پياده كردن  
 

  پيچهاي اتصال به داشبورد را باز كنيد (در خودروهاي داراي زير سيگاري) و آن را به سمت عقب بكشيد.  
  كنسول را باز كنيد.  

 
⇐ اتاق، مراحل بستن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، كنسول، پياده و سوار كردن كنسول  

 
  درپوش مركزي پايين داشبورد را پياده كنيد. (و يا در خودروهاي داراي زيرسيگاري، درپوش كنترل تهويه)  

 
⇐ اتاق، مراحل بستن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد، پياده و سوار كردن درپوش كنترل تهويه  

 
  پيچهاي اتصال كنترل را باز كنيد.  

  اتصاالت را آزاد كنيد و سيمهاي كنترل را باز نماييد.  
←مجموعه كنترل را پياده كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سپس عملكرد سيمها را كنترل نماييد.  
 

← انتهاي سيمهاي فرمان را در جهت فلش حركت دهيد.     
  سيمهايي را كه حركت آنها مشكل دارد و يا آسيب ديدهاند  

     تعويض كنيد.  
 

سوار كردن  
  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد.  

 
توجه:  

  روپوش سيمها با رنگ مشخص شدهاند.  
  وقتي دكمهها را ميگردانيد بايد تمام دريچههاي هوا به حالت بسته درآيند.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١١

 
تعميرات سيستم تهويه و بخاري  

پياده و سوار كردن بخاري  
 

1. رادياتور بخاري  
تعويض: پياده و سوار كردن پوسته فن هواي  

         تازه  
  بعد از سوار كردن، آب سيستم  

          خنك كاري را تعويض كنيد.  
2. راهانداز دريچههاي كانال ورودي  

هوا (فقط در خودروهاي داراي كولر)  
  پياده و سوار كردن ⇐ شكل 5  

3. كانال ورودي هوا  
  نوار آب بندي (ابري) : درصورت  

          آسيب ديدگي تعويض كنيد.  
  V2 – 4. فن هوا

  پياده كردن ⇐ شكل 2 ،  
          فقط در خودروهاي داراي تهويه  

  پياده كردن ⇐ شكل 3 ،  
          در خودروهاي داراي تهويه و بخاري  

5. مقاومت فن هواي تازه  
  پياده كردن: از تيكه پاييني  

          پوسته فن هواي تازه  
 
 
 
 
 
 
 
 

← شكل 5 : پياده كردن راهانداز دريچههاي  
كانال ورودي هوا (فقط در خودروهاي داراي كولر)  

 
شرايط اصلي  

 
  داشبورد پياده شده باشد.  

  پوسته فن هوا پياده شده باشد.  
  كانال هواي ورودي پياده شده باشد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٢

 
تعميرات سيستم تهويه و بخاري  

پياده و سوار كردن كنترلهاي تهويه  
 

1. سيم فرمان دماي هوا  
  سوار كردن و تنظيم سيمهاي  

  Denso فرمان: پوسته             
2. سيم فرمان توزيع هوا  

  سوار كردن و تنظيم سيمهاي  
  Denso فرمان: پوسته            
3. سيم گرم كن پشت شيشه  

  قبل از تنظيم بايد داشبورد  
             پياده شده باشد.  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن،  

گروه تعميراتي 70، پياده و  
سوار كردن داشبورد  

 
4. خار نگهدارنده  

  1.4 N.m .5
 
 
 
 
 

6. درپوش مجموعه كنترل تهويه  
7. دكمه فرمان توزيع هوا  

  بكشيد تا درآيد.  
  با شبنما  

8. دكمه فرمان فن هوا  
  بكشيد تا درآيد.  

  با شبنما  
9. دكمه فرمان چرخش هوا در اتاق  

  بكشيد تا درآيد.  
  با شبنما  

10. دكمه فرمان شرايط تهويه  

  بكشيد تا درآيد.  
  با شبنما  

11. دكمه فرمان دما  

  بكشيد تا درآيد.  
  با شبنما 

12. قاب مجموعه كنترل  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٣

 
تعميرات پوسته (قاب) فن هواي تازه  

پياده و سوار كردن پوسته فن هواي تازه  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري  
و ادوات كمكي مورد نياز.  

 
  VW 126B شكل T آچار لقلقهاي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 5162         انبر مخصوص بستهاي فنري  
 

پياده كردن  
 

  داشبورد را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

⇐ اتاق – مراحل بستن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
جلو داشبورد، پياده و سوار كردن جلو داشبورد 

 
  گاز سيستم كولر را (در صورت وجود) طوري تخليه كنيد كه به  

             محيط زيست آسيب نزند.  
  آب موتور را تخليه كنيد.  

 
⇐ گروه تعميراتي 19، سيستم خنك كاري، پر كردن و خالي كردن آب  

 
← شيلنگهاي بخاري را از سمت موتور باز كنيد.     

           (در صورت وجود)  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٤

 
← شيلنگهاي كولر را از سمت موتور (پشت اتاق)     

           باز كنيد. (در صورت وجود) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← روكش باتري را باز كنيد.     
  باتري را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شبكه روي كانال ورودي هوا را پياده كنيد.     
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٥

 
← صافي (فيلتر) هواي ورودي را باز كنيد و آن را خارج نماييد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با استفاده از آچار VW 126B، پيچهاي كانال هواي ورودي     
          را باز كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← اتصاالت پوسته توزيع هوا واقع در محفظه موتور را باز كنيد.     
       پوسته توزيع هوا را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  برعكس مراحل پياده كردن سوار كنيد.  

 
  پيچهاي اتصال كانال ورودي هوا را با گشتاور N.m 0.6±3 سفت  

          كنيد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٦

 
  لوله (1) را با گشتاور N.m 35-30 و لوله (2) را با گشتاور 

            N.m 15-12 سفت كنيد.  
  براي راحتي نصب به شيلنگ تخليه آب تبخيراواپراتور  

           (در صورت وجود) وازلين بزنيد.  
          مطمئن شويد شيلنگ تخليه آب تبخيراواپراتور (در صورت وجود)  

         به طور مناسب سوار شده است.  
  گاز كولر را پر كنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.  

 
  آب سيستم خنك كاري موتور را پر كنيد.  

 
⇐ گروه تعميراتي 19، سيستم خنك كاري، خالي كردن و پر كردن آب  

سيستم خنك كاري  
 

توجه:  
 

  افزودني آبي يا سبز G11، را ميتوان با افزودنيهاي ديگر مخلوط كرد. ولي با افزودني G12 و همين طور G12 Plus نميتوان مخلــوط كـرد. بـه  
افزودني G12 و يا G12 Plus فقط ميتوان از خود آنها اضافه كرد و يا تعويض نمود. (به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.)  

  فقط ضديخ G12 تحت استاندارد TLVW 774D بايد استفاده شود.  
 عالئم شناسايي:  

 G12 قرمز  
G12 Plus زرشكي  

G12 Plus ،G12 و افزودنيهاي ضديخ « طبق استاندارد ”TLVW 774D“ » از آسيب ديدگيهايي چون زنگ زدگي، يخ زدگــي يـا لجـن گرفتگـي 
جلوگيري ميكند و هم چنين نقطه جوش آب را افزايش ميدهد. بنابر داليل فوق، سيستم خنك كاري هميشه بايد حاوي مواد ضديخ و ضد خوردگــي 

مجاز باشد.  
ــش داد ( حفـاظت در    اگر وضعيت هوا ايجاب ميكند كه ضديخ بيشتري استفاده شود، ميتوان درصد G12 و يا G12 Plus را فقط تا %60 افزاي

مقابل يخ زدگي تا C°40- ). اگر بيش از اين اضافه كنيثد خاصيت خنك كنندگي و ضد يخي آن كاهش مييابد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٧

 
تعميرات سيمهاي فرمان  

سوار كردن و تنظيم سيمهاي فرمان  
 

توجه:  
 

  روكش سيمهاي فرمان با رنگ مشخص ميشوند.  
  قبل از سوار كردن يا تعويض سيمها، عملكرد آنها را از نظر سختي حركت يا آسيب ديدگي چك كنيد.  

  وقتي دكمهها را ميچرخانيد، تمام دريچهها بايد به حالت بسته درآيند.  
  براي تنظيم سيمهاي فرمان دما و توزيع هوا:  

  Denso پوسته  
  Behr پوسته  

     به قسمتهاي مربوطه رجوع شود.  
  براي باز و بست سيمها و همين طور تنظيم سيم گرم كن پشت شيشه، داشبورد را پياده كنيد:  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن، گروه تعميراتي 70، پياده و سوار كردن داشبورد  

 
1. سيم فرمان دما  
  رنگ آبي  

  – Denso پوسته  
           تنظيم شكل 7  

  – Behr پوسته  
           تنظيم شكل 9  

2. سيم گرم كن پشت شيشه  
  رنگ قرمز  

  قبل از تنظيم بايد داشبورد  
          پياده شود.  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن، گروه  

تعميراتي 70، پياده و سوار كردن  
داشبورد  

 
3. سيم فرمان توزيع هوا  

  رنگ سياه  
  – Denso پوسته  
          تنظيم ⇐ شكل 8 
  – Behr پوسته  

           تنظيم ⇐ شكل 10  
4. سيمكشيها فرمان تهويه  

  سوكت ٥ پين  
5. سيمكشيها چراغ  
  سوكت ٢ پين  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٨

 
← شكل 6، پياده كردن روپوش پاييني ستون فرمان خودرو.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيم فرمان دما (پوسته Denso) – تنظيم  
 

← شكل 7، وضعيت دكمه فرمان دما (A) در حالت حداكثر سرما.  
 

توجه:  
 

  A – دكمه كنترل دما  
  B – دكمه كنترل فن هوا  

  C – دكمه كنترل توزيع هوا  
 
 
 

تنظيم  
← با دست چپ از زير داشبورد خار دكمه (A) را پيدا كنيد     

            و آن را فشار دهيد.   
  همزمان با دست راست روكش سيم (B) را از فضاي زير ستون  

          فرمان بكشيد تا اهرم به پين استپ (stop) برسد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ١٩

 
 (Denso پوسته) تنظيم سيم فرمان توزيع هوا

  
← شكل 8 موقعيت دكمه توزيع هوا ( C ) در حالت تهويه جلو (فلش)  

 
توجه:  

 
  A – دكمه كنترل دما  

  B – دكمه كنترل فن هوا  
  C – دكمه كنترل توزيع هوا  

 
 
 
 

تنظيم  
← با استفاده از يك پيچ گوشتي كوچك خار نگهدارنده     

     روي پوشش سيم را آزاد كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← همزمان روپوش سيم را تا جايي حركت دهيد كه موقع قرار     
     داشتن دكمه در حالت تهويه جلو از دريچه قسمت پا هيچ هوايي  

    بيرون نيايد. 
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٢٠

  
 (Behr پوسته) تنظيم سيم كنترل دما

  
شرايط اوليه  

  داشبورد را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – مراحل بستن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
داشبورد، پياده و سوار كردن جلو داشبورد  

 
← شكل 9 – دكمه كنترل دما (A) در وضعيت حداكثر سرما  

 
توجه:  

  A – دكمه كنترل دما  
  B – دكمه كنترل فن هوا  

  C – دكمه كنترل توزيع هوا  
 
 

تنظيم  
 

← خار (ضامن) -A– را درآوريد و روپوش سيم را آزاد كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Behr پوسته) تنظيم سيم فرمان توزيع هوا
 

شرايط اوليه  
 

← روكش آمپرهاي روي داشبورد را با حركت دادن آن     
  (B فلش) و سپس به طرف ستون فرمان (A فلش) به طرف پايين       

         پياده كنيد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٢١

 
← دو عدد پيچ نگهدارنده آمپرها را باز كنيد.     

 
توجه:  

 
  سوكت مجموعه آمپرها را درآوريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← شكل 10 – دكمه توزيع هوا ( C ) در حالت جلو (فلش)  
 

توجه:  
 

  A – دكمه كنترل دما  
  B – دكمه كنترل فن هوا  

  C – دكمه كنترل توزيع هوا  
 
 
 
 
 

تنظيم  
 

←با استفاده از يك پيچ گوشتي كوچك خار (ضامن) نگهدارنده     
      را از روي روكش سيم آزاد كنيد. (روكش سياه)  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


سيستم بخاري و تهويه  

 ٢٢

 
←همزمان، روكش سيم را تا جايي حركت دهيد كه وقتي دكمه     

              توزيع هوا در حالت جلو است از دريچه سمت پا هوايي بيرون نيايد.  
  خار نگهدارنده روكش سيم را فشار دهيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نكات مهم در تعميرات خودروي مجهز به سيستم كولر و تعويض يا تخليه گاز كولر  
نكات مهم در تعميرات خودروي مجهز به سيستم كولر و تعويض يا تخليه گاز كولر  

 
  نكات مهم در تعميرات خودروي مجهز به سيستم كولر و تعويض يا تخليه گاز كولر را ميتوانيد در سيستم ELSA پيدا كنيد.  

  آيكون اينترنت را انتخاب كنيد، محل، اطالعات فني، و بعد از آن (⇐ climatiser manual R134a) را پيدا خواهيد كرد.  
 

اطالعات ديگر:  
 

  آخرين نقشههاي برقي را ميتوانيد با انتخاب آيكون (Electrical Diagrams) پيدا كنيد.  
  تعمير مدار سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسين باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. (تعميرگاه مخصوص كولر خودرو)  

 
اخطار!  

قبل از كاركردن روي سيستم برقي، كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

ــاب تعمـيرات و يـا كاتـالوگ    وقتي مجددًا كابل باتري را وصل ميكنيد، تنظيم بعضي از ادوات (مانند راديو، ساعت، شيشه باالبر برقي) را طبق كت
مربوطه انجام دهيد.  
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 ٢٣

 
سيستم كولر با كنترلهاي دستي  

كولر و بخاري – داخل خودرو  
 

اخطار!  
قبل از كاركردن روي سيستم برقي، كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  

 
نكات مهم :  

 
  قبل از جدا كردن كابل اتصال بدنه (-) از باتري، كد دزدگير را چك كنيد.  

  وقتي كابل باتري را مجددًا وصل ميكنيد، تنظيم بعضي از ادوات (مانند راديو، ساعت، شيشه باالبر برقي) را طبق كتاب تعميرات و يا كاتالوگ  
      مربوطه انجام دهيد.  

 
1. دريچه تهويه بغل   

  پياده و سوار كردن  
2. دريچه تهويه با درپوش  
  پياده و سوار كردن  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  
داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد:  

پياده و سوار كردن  
 

پياده و سوار كردن دريچه هوا 
3. دريچههاي گرم كن پشت شيشه  
  فقط بعد از پياده كردن جلو  

          داشبورد آن را پياده كنيد.  
4. كنترلهاي تهويه  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  

داخلي، پياده و سوار كردن داشبورد 
 

  سوار كردن و تنظيم سيمهاي  
      فرمان دريچهها   

  با كنترلهاي تهويه 
  با كنترلهاي توزيع هوا 

  با كنترل دما  
  با كنترل كولر 

  با كنترل چرخش هواي  
    داخل اتاق  

5. كنترل كولر  
  با كنترل فن هوا كار ميكند.   
6. كنترل چرخش هواي داخل اتاق  

  وقتي دكمه را در اين حالت قرار ميدهيد از ورود هواي تازه خارجي به پوسته جلوگيري ميكند.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٢٤

 
7. سيم كنترل دما  

  سوار كردن و تنظيم سيمهاي  
 Denso كنترل : پوسته     

8. كنترل توزيع هوا 
  بكشيد و درآوريد.  

9. كنترل فن هواي تازه  
  بكشيد و درآوريد.  

10. كنترل دما    

  بكشيد و درآوريد.  
11. سيم شبكه گرمكن پشت شيشه  

  قبل از تنظيم بايد داشبورد  
           پياده شده باشد.  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  

داخلي، گروه تعميراتي 70، پياده و  
سوار كردن داشبورد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. سيم فرمان توزيع هوا  

  سيمهاي كنترل را سوار كرده  
  Denso و تنظيم كنيد: پوسته            

13. فيلتر (صافي) گردو غبار  

  پياده و سوار كردن فيلتر (صافي) گردو غبار  
14. كانال ورودي هوا  

  در صورت آسيب ديدگي تعويض كنيد.  
15. تيكه بااليي پوسته اواپراتور  

(خنك كن كولر)  
16. تيكه پاييني پوسته اواپراتور  

(خنك كن كولر) 
  –V2_ 17. فن هواي تازه

  پياده كردن ⇐ شكل 3، خودروهاي با تهويه و بخاري  
18. مقاومت فن هواي تازه  

  پياده كردن: از تيكه پاييني پوسته فن هواي تازه  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


سيستم بخاري و تهويه  

 ٢٥

 
19. دريچه هواي قسمت پا  

  گشتاور سفت كردن  
  1.4 N.m : پيچ           

20. ترموستات   

  پياده و سوار كردن پوسته  
           فن هواي تازه  

21. پوسته (محفظه) فن هواي تازه  

  با رادياتور بخاري  
  با خنك كن كولر  

  پياده و سوار كردن پوسته  
          فن هواي تازه  
22. رادياتور بخاري  

 
 ⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات  
داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد،  

پياده و سوار كردن  
 

  سر لولههاي بخاري را ببنديد تا  
         از ريختن آب آن جلوگيري شود.  

  بعد از سوار كردن، تمام آب  
     سيستم خنك كاري را تعويض كنيد.  

23. دريچه خروجي  

  محل: طرفين زير سپر عقب  
  3.5 N.m .24

  ٤ عدد  
25. شيلنگهاي بخاري  

26. نوار آب بندي (ابري) پوسته  

     فن هواي تازه  
27. درپوش كنترلها  

  با زير سيگاري   
  1.4 N.m : ميزان گشتاور دو عدد پيچ اتصال  

28. تيكه پاييني مركز داشبورد  

  بدون زير سيگاري  
 

⇐ اتاق – مراحل سوار كردن، گروه تعميراتي 70، تيكه مركزي جلو داشبورد، پياده و سواركردن  
 

  1.4 N.m : گشتاور سفت كردن پنج عدد پيچ  
26. درپوش  

  با فشار دادن جا ميافتد. 
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٢٦

  
سيستم كولر با كنترلهاي دستي  

كولر و بخاري، محفظه موتور 
  

1. فيلتر گرد و غبار 
  باز و بست كردن  
2. بدنه فيلتر گرد و غبار  

3. كانال هواي ورودي  
4. شير (سوپاپ) انبساط  

  روي پوسته پاييني فن هواي  
           تازه، نزديك اواپراتور  

  پياده و سوار كردن شير انبساط  
Nm .5 15– 12 (لوله فشار باال)  

Nm .6 35 … 30 (لوله فشار پايين)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. محل (شير) تخليه و پر كردن (كم فشار) 
  گاز را بايد به روشي تخليه كرد كه  

        به محيط زيست آسيب نزند.  
  ظرفيت  

8. لوله  
  كم فشار  

  از اواپراتور (خنك كن) به كمپرسور  
  5 Nm .9

10. مخزن مايع كولر با در اير (رطوبت گير)  

  باز و بست  
  F129 11. سوئيچ فشار

  باز و بست كردن  
  N25 12. كالچ مغناطيسي كمپرسور
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٢٧

 
  Denso تعميرات – مارك  

  باز و بست كردن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. كمپرسور  

14. شيلنگ  

  پرفشار  
  از كندانسور به مخزن مايع با  

       دراير(رطوبت گير)  
15. شير تخليه و پر كردن (پرفشار)  

  گاز بايد به روشي تخليه شود كه به  
         محيط زيست آسيب وارد نشود.  

  ظرفيت  
16. لولهها  

  پرفشار  
  از اواپراتور به مخزن مايع با دراير(رطوبت گير)  

17. كندانسور (رادياتور كولر)  

  باز و بست  
18. شيلنگ  

  پرفشار  
  از كمپرسور به كندانسور  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٢٨

 
سيستم كولر با كنترلهاي دستي  

پايه كمپرسور كولر – پياده و سوار كردن  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي،  
وسايل چك كردن و اندازه گيري و  

ادوات كمكي مورد نياز.  
 

 (5-50 Nm) آچار درجهدار  
  V.A.G 1331                          

 
توجه:  

 
  پايه كمپرسور و اجزاء وابسته به  

           آن را ميتوان بدون باز كردن  
          لولهها و مدار كولر پياده يا سوار 

          كرد.  
  پياده كردن تسمه V شكل  

          (شياردار):  
 

⇐ كتاب تعميرات موتور، اجزاء مكانيكي،  
گروه تعميرات 13، باز و بست موتور  

 
  15 Nm+45° .1
 15 Nm+45° .2

3. پايه دينام و كمپرسور (حجم متغير)  
  پياده كردن:  

  ابتدا دينام و سپس كمپرسور  
         را پياده كنيد.  

 
⇐ ادوات برقي، گروه تعميرات 27، دينام،  

پياده و سوار كردن  
 

  سه عدد پيچ (18) را باز كنيد.  
  كمپرسور را از پايه جدا كنيد و آن را با وسيله مناسبي (مثل سيم مفتول) به اتاق مهار نمائيد.  

  پايه كمپرسور را از روي موتور پياده كنيد.  
4. پمپ هيدروليك فرمان 

5. تسمه سفت كن  
6. پولي تسمه سفت كن  

7. پيچ  
  40 … 50 Nm  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٢٩

 
8. پولي تسمه سفت كن  

  20 Nm+90° .9
 20 Nm+90° .10

11. پايه بستن دينام و كمپرسور كولر  

  پياده كردن:  
  ابتدا دينام و سپس كمپرسور را  

          پياده كنيد.  
 

⇐ ادوات برقي، گروه تعميراتي 27،  
دينام، پياده و سوار كردن.  

 
  سه عدد پيچ (13) را باز كنيد.  
  كمپرسور را از پايه جدا كنيد  
     و آن را توسط وسيله مناسبي  

          (مثل سيم مفتول) به اتاق  
          مهار نماييد.  

  پايه كمپرسور را از روي موتور  
          پياده كنيد.  

12. كالچ مغناطيسي  

  Denso تعميرات – مارك  
  باز و بست  
  25 … 30Nm .13

14. كمپرسور حجم ثابت  

  (N25) با كالچ مغناطيسي  
 Denso مارك  

15. پيچ  

 20 Nm+90°  
16. بلوك موتور  

17. پولي  

  25 … 30 Nm .18

19. كمپرسور حجم متغير  

  Delphi مارك  
  15 Nm+45° .20
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٠

 
سيستم كولر با كنترلهاي دستي  

پياده و سوار كردن تسمه V شكل (شياردار)  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

   VW 023                   15 mm آچار رينگي مخصوص  
 

پياده كردن  
 

←تسمه را درآوريد.     
  وقتي تسمه را پياده ميكنيد، جهت چرخش آن را عالمت بزنيد  

      تا موقع سوار كردن مجدد آن را در وضعيت اصلي خودش قرار  
     دهيد. تسمه را بررسي كنيد و در صورت نياز تعويض نماييد.  

 
سوار كردن  

 
  موقع سوار كردن، دقت كنيد وضعيت تسمه درست باشد.  

 
  ابتدا تسمه را روي پولي ميل لنگ سوار كنيد و سپس آن را  

     روي پولي تسمه سفت كن جا بياندازيد.  
  سوار كردن را برعكس مراحل پياده كردن ادامه دهيد.  

 
راهنمايي  

 
  قبل از سوار كردن تسمهها بايد دينام و كمپرسور را سوار كنيد و ببنديد.  

  وقتي تسمهها را سوار ميكنيد مطمئن شويد كه به خوبي روي پوليها نشستهاند.  
  بعد از اتمام هر مرحله الزم است كه:  

موتور را روشن كنيد و كار تسمهها را چك نماييد.  
 

مسير تسمه (V شكل)  
 

← مسير تسمه     
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣١

 
سيستم كولر با كنترلهاي دستي  

پياده و سوار كردن تسمه  
 

پياده كردن  
 

← با استفاده از آچار رينگي mm 16، پولي را به طرف پايين     
           فشار دهيد تا به وضعيت اوليه درآيد.  

  تسمه را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 

توجه:  
 

  موقع پياده كردن تسمه، جهت حركت آن را با فلش عالمت گذاري  
          كنيد تا موقع جا انداختن مجدد آن را در وضعيت صحيح قرار دهيد.  

     تسمه را بررسي كنيد و در صورت لزوم تعويض نماييد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٢

 
سيستم كولر با كنترلهاي دستي  

پياده و سوار كردن تسمه  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري، و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

   VW 023A              15 mm آچار رينگي مخصوص  
 

پياده كردن  
 

  (A) .پيچ پايين ضربه گير (كمك فنر) را باز كنيد  
← با استفاده از يك آچار رينگي mm 15 پولي را به سمت پايين     

  (B) .فشار دهيد تا به وضعيت اوليه برسد          
  تسمه را درآوريد.  

 
توجه:  

 
  موقع پياده كردن تسمه جهت حركت آن را با فلش عالمت گذاري  

          كنيد تا موقع جا انداختن مجدد، آن را در وضعيت صحيح قرار دهيد.  
  تسمه را بررسي كنيد و در صورت لزوم تعويض نماييد.  

 
سوار كردن  

 
  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد.  

  موقع سوار كردن، وضعيت صحيح مسير تسمه و جهت حركت آن را كه عالمت زده بوديد بررسي كنيد.  
 
 

مسير تسمه  
 

← مسير تسمه     
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٣

 
سيستم كولر با كنترلهاي دستي  

پياده و سوار كردن كالچ مغناطيسي كمپرسور  
 

  تسمه (V شكل) را درآوريد.  
 

⇐ كتاب تعميرات موتور، قطعات مكانيكي، گروه تعميراتي 13،  
باز و بست موتور  

 
← شكل 1، مهره نگهدارنده توپي را باز كنيد.  

 
  20 Nm :گشتاور سفت كردن مهره  

 
 
 
 
 

← شكل 2، توپي را پياده كنيد.  
 

توجه:  
 

موقعي كه توپي را پياده ميكنيد، مواظب باشيد واشرهاي تنظيم  
گم نشوند.  

 
 
 
 
 
 
 
 

← شكل 3، خار را درآورده و پولي را پياده كنيد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٤

 
← شكل 4، خار را درآورده و استاتور را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد.  
 

← شكل 5، سوار كردن استاتور  
 

  به موقعيت سوار شدن استاتور روي پين قفلي توجه كنيد.  
 

توجه:  
 

موقع تعويض توپي، به ميزان مناسب واشر تنظيم استفاده كنيد به طوري كه  
بعد از سفت كردن مهره توپي بين توپي و پولي mm 1.0-0.6 فاصله باشد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٥

 
سيستم كولر با كنترلهاي دستي  

 – (AFZ و  BJR ،ASF ،AFR ،ASW ،AZP ،AZN بـراي موتورهـاي) Denso مــارك (N25) كالچ مغناطيسي كمپرسور
تعميرات 

 
ابزارهاي مخصوص، تجهيزات  

كارگاهي، وسايل چك كردن و  
اندازه گيري، ادوات كمكي مورد نياز.  

 
  VW 5005M  

  VW 5361 پولي كش  
 (5-50 NM) آچار درجهدار  

  V.A.G 1331                        
  فيلر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه:  
 

  براي تعمير كالچ كمپرسور نيازي به باز كردن لولهها (مدار) كولر نيست.  
  فقط در شرايط خاصي ممكن است براي تعمير كالچ الزم باشد كمپرسور پياده شود.  

  اگر الزم است كمپرسور پياده شود، بايد خودرو به يك تعميرگاه مجهز منتقل شود ( تعميرگاه مخصوص كولر خودرو )، اگر الزم اســت گـاز كولـر 
تخليه شود، از تجهيزات EQ 7098 يا VAS 6007 استفاده كنيد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٦

 
1. استاتور  

2. كمپرسور  
3. خار  

  طوري سوار كنيد كه سطح  
   زيرآن به طرف جلوي كمپرسور باشد.  

4. واشر تنظيم  
5. پولي  
6. خار  

  طوري سوار كنيد كه سطح  
   زيرآن به طرف جلوي كمپرسور باشد.  

7. واشر تنظيم  
8. توپي  

9. واشر تنظيم  
  20 Nm .10

11. واشر تنظيم  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٧

 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 

(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
ابزار  

 
ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، چك كردن و اندازه گيري  

و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

  EQ 7098 يا VAS 6007 دستگاه سرويس  
 

  اين دستگاه داراي كوپلينگهاي مخصوص جهت اتصال سريع به 
          مدارهاي كم فشار و پرفشار كولر ميباشد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 
(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  

سرويس و تعمير اجزاء سيستم كولر  
 

نكات مهم:  
 

  ابتدا توسط تجهيزات VAS 6007 يا EQ 7098 گاز كولر را تخليه كنيد.  
  بعد از تخليه گاز كولر، احتياطهاي ايمني براي كار روي سيستم كولر را رعايت كنيد.  

  الزم است تمام مجاري باز شده، سيستم كولر را توسط درپوشهاي مناسبي كه از ورود رطوبت جلوگيري كند ببنديد.  
  بين سيل رينگهاي مدار كولر (R 134a) از نظر رنگ فرقي وجود ندارد. بنابراين ميتوان از سيل رينگهاي سياه يا رنگهاي ديگر استفاده كرد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٨

 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 

(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
سرويس و تعمير كمپرسور حجم ثابت  

 
1. لولههاي پرفشار  

  از رطوبت گير به اواپراتور  
          (خنك كن)  

2. مهره  
3. لولههاي كم فشار  

  از اواپراتور (خنك كن) به  
          شيلنگكمپرسور  

  1.8-2.2 Nm .4
5. شير تخليه و پر كردن ( كم فشار)  
  گاز را بايد به روشي تخليه كرد  
          كه به محيط زيست آسيب نزند.  

  ظرفيت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. شير تخليه و پر كردن (پر فشار)  
  گاز را بايد به روشي تخليه كرد  
     كه به محيط زيست آسيب نزند.  

  ظرفيت  
7. شيلنگ كم فشار  

  از كمپرسور به لولههاي كم فشار  
  N25 – 8. كالچ مغناطيسي كمپرسور

  Denso سرويس و تعمير – مارك  
  باز و بست  
  20 … 25 Nm .9

10. شيلنگ پر فشار  

  از كمپرسور به كندانسور (رادياتور كولر)  
  muffler .11

12. واشر  

  27-33 N.m .13
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٣٩

 
14. كمپرسور  

  رليف والو فشار، شكل 6  
  30-36 Nm .15

16. روكش  

17. اواپراتور (خنك كن)  

  داخل پوسته فن هواي تازه 
  باز كردن، اواپراتور –  

         پياده و سوار كردن  
18. ترموستات  

  براي باز كردن آن بايد پوسته را  
          پياده كنيد.  

19. اورينگها  

  تعويض كنيد. 
  5 Nm .20

21. شير (سوپاپ) انبساط  

  داخل پوسته فن هواي تازه،  
          نزديك اواپراتور  

  پياده و سوار كردن شير  
          (سوپاپ) انبساط  

 
 
 
 
 
 
 
 

طرز كار  
 

  شير انبساط، مايع كولر را به ذرات ريز تقسيم كرده و به بخار تبديل مينمايد و برحسب دماي آن وقتي به خروجي اواپراتور برسد، به گــاز تبديـل 
شده  است.  

  شيرها (سوپاپهاي) انبساط مدارهاي R134a داراي برچسب سبز هستند بنابراين قابل تشخيص ميباشند.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٠

 
22. لولههاي كم فشار  

23. لولههاي پرفشار  

24. كندانسور (رادياتور كولر)  

  باز و بست  
  گشتاور بستن پيچها 

  1.8~2.2 Nm                                  
25. اتصال كندانسور  

  20-25 Nm .26

  8.0-12 Nm .27

28. شيلنگ پرفشار از كندانسور  

به رطوبت گير  
29. شيلنگ پرفشار از كمپرسور  

به كندانسور  
30. بستهاي لوله پرفشار  

  1.8 –2.2 Nm .31

32. بست لولههاي پرفشار  

  1.8-2.2 Nm .33

34. اتصاالت لولههاي پرفشار  

  4.0-7.0 Nm .35

  F129 36. اتصال سوئيچ فشار

  4.0-7.0 Nm .37

38. اتصال لولههاي پرفشار  

  از رطوبت گير به اواپراتور  
  10 Nm .39
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤١

 
40. مخزن مايع با رطوبت گير  

  طرز كار – شكل 8  
  باز و بست  

41. مهره  

  F129 42. سوكت سوئيچ فشار

  F129 43. سوئيچ فشار

  باز و بست  
  3.5-4.5 Nm .44

45. لوله فلزي كم فشار  

  از اواپراتور به شلن گ كمپرسور  
  1.8-2.2 Nm .46

  20-25 Nm  .47

  Foambearing 48. بست الستيكي با

   (Bearing) 49. مهره
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٢

 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 

(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
 UNF, UDH, UPD, UQG, BHG , BJY, BJF , AJE سرويس و تعمير كمپرسور حجم متغير

 
1. لوله فشار باال  

  از رطوبت گير به اواپراتور  
 Bearing .2

3. لوله كم فشار  
  از اواپراتور به شيلنگ كمپرسور  

  1.8-2.2 Nm .4
5. شير تخليه و پر كردن ( كم فشار)  

  گاز را بايد به روشي تخليه كنيد كه به محيط زيست آسيب نزند.  
6. شير تخليه و پر كردن ( كم فشار)  

  گاز را بايد به روشي تخليه كنيد كه به محيط زيست آسيب نزند.  
  ظرفيت  

7. پولي كمپرسور 
8. شيلنگ كم فشار   

  از كمپرسور به لوله كم فشار  
  باز و بست  
  8.0 … 12 Nm .9
  10… 12 Nm .10

11. شيلنگ فشار قوي   

  از كمپرسور به كندانسور  
12. كمپرسور  

  رليف والو فشار، شكل 7  
13. درپوش  

  در صورت آسيب ديدگي تعويض كنيد.  
14. اواپراتور   

  داخل پوسته فن هواي تازه 
  باز كردن، اواپراتور – پياده و سوار كردن  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٣

 
15. درپوش  

  در صورت آسيب ديدگي تعويض كنيد.  
16. اورينگ  

  تعويض كنيد.  
  5 Nm .17

18. شير انبساط  

  روي پوسته فن هواي تازه، نزديك اواپراتور  
  پياده و سوار كردن شير انبساط  

 
طرز كار  

  شير انبساط، مايع كولر را به ذرات ريز تقسيم كرده و به بخار تبديل مينمايد و برحسب دماي آن وقتي به خروجي اواپراتور برسد، به گــاز تبديـل 
شده است.  

  شيرها (سوپاپهاي) انبساط مدارهاي R134a داراي برچسب سبز هستند بنابراين قابل تشخيص ميباشند.  
19. لوله كم فشار  

20. لوله پرفشار  

21. كندانسور   

  باز و بست  
  1.8...2.2 Nm گشتاور پيچهاي اتصال  

22. اتصالهاي كندانسور  

  20.0 … 25.0 Nm .23

  8.0-12 Nm .24

25. شيلنگ فشار قوي از كمپرسور به رطوبت گير  

26. شيلنگ فشار قوي از كمپرسور به كندانسور  

27. بستهاي لولههاي پرفشار  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٤

 
  1.8 –2.2 Nm .28

29. بستهاي لولههاي فشار قوي 

  1.8-2.2 Nm .30

31. اتصاالت لولههاي فشار قوي  

  4.0-7.0 Nm .32

  F129 33. اتصال سوئيچ فشار

  4.0-7.0 Nm .34

35. اتصال لولههاي فشار قوي  

  از رطوبت گير به اواپراتور  
  10 Nm .36

37. مخزن مايع با رطوبت گير  

  طرز كار – شكل 8  
  باز و بست  

38. مهره  

  F129 39. اتصال سوئيچ فشار

  F129 40. سوئيچ فشار

  باز و بست  
  3.5-4.5 Nm .41

  4.0 … 7.0 Nm .42

43. لوله فلزي كم فشار  

  از اواپراتور به شيلنگ كمپرسور  
  1.8-2.2 Nm .44

45. شيلنگ از لوله كم فشار به  

كمپرسور  
  muffler  .46

47. بستهاي الستيكي با  
  Foam bearing

   (Bearing) 48. مهره
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٥

 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 

(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
  (ASW و BJR ،AZN ،ASF ،AFZ ،ATF موتورهاي) كمپرسور حجم ثابت

 
1. لولههاي فشار قوي 

  از رطوبت گير به اواپراتور  
 (Bearing)  2. مهره
3. لولههاي كم فشار  

  از اواپراتور به شيلنگ كمپرسور  
  1.8-2.2 Nm .4

5. شير تخليه و پر كردن ( كم فشار)  
  گاز را بايد به روشي تخليه كرد  
           كه به محيط زيست آسيب نزند.  
6. شير تخليه و پر كردن ( كم فشار)  
  گاز را بايد به روشي تخليه كرد  
           كه به محيط زيست آسيب نزند.  

  ظرفيت  
7. كمپرسور 

  رليف والو فشار، شكل 6  
  N25 – 8. كالچ مغناطيسي كمپرسور

  Denso سرويس و تعمير – مارك  
 ،ASW ،AZP ،AZN موتورهاي)            

   (AFZ ،BJR ،ASF ،AFR             
  باز و بست  

9. شيلنگ كم فشار  
  از لوله كم فشار به كمپرسور  

 muffler .10

  4.0 … 7.0Nm .11

12. شيلنگ فشار قوي   

  از كمپرسور به كندانسور  
13. روكش  

  در صورت آسيب ديدگي تعويض كنيد.  
14. اواپراتور  

  داخل پوسته فن هواي تازه  
  باز كردن ⇐ اواپراتور – پياده و سوار كردن  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٦

 
15. ترموستات  

  براي پياده كردن آن، بايد پوسته  
            پياده شود.  

16. اورينگ  

  تعويض كنيد.  
  5.0 Nm .17

18. شير انبساط  

  روي پوسته فن هواي تازه،  
           نزديك اواپراتور  

  پياده و سوار كردن شير انبساط  
طرز كار 

  شير انبساط، مايع كولر را به  
          ذرات ريز تقسيم كرده و به بخار  
          تبديل مينمايد و برحسب دماي  
         آن وقتي به خروجي اواپراتور برسد 

         ، به گاز تبديل شده است.  
  شيرها (سوپاپهاي) انبساط  

     مدارهاي R134a داراي برچسب  
    سبزهستند بنابراين قابل تشخيص  

    ميباشند.  
19. لولههاي كم فشار  

20. لولههاي پرفشار  

21. كندانسور   

  باز و بست  
  گشتاور پيچهاي اتصال  

  1.8-2.2 Nm       
22. اتصالهاي كندانسور  

  20.0 … 25.0 Nm .23

  8.0-12 Nm .24

25. شيلنگ فشار قوي از كندانسور به  

كلكتور رطوبت گير  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٧

 
  1.8…2.2 Nm .26

27. بستهاي لوله پرفشار  

  (Breaing) 28. مهره

29. شيلنگ فشار قوي  

  از كمپرسور به كندانسور  
30. اتصالهاي لوله فشار قوي  

  4.0-7.0 Nm .31

  F129 32. اتصال سوئيچ فشار

  4.0-7.0 Nm .33

34. اتصال لوله فشار قوي  

  از رطوبت گير به اواپراتور  
  10 Nm .35

36. محفظه مايع با رطوبت گير  

  عملكرد 
  باز و بست  

37. مهره  

  F129 38. اتصال سوئيچ فشار

  F129 39. سوئيچ فشار

  باز و بست  
  3.5-4.5 Nm .40

  4.0 … 7.0Nm .41

42. لوله فلزي كم فشار  

  از اواپراتور به شيلنگ كمپرسور  
  1.8-2.2 Nm .43

44. شيلنگ از لوله فلزي كم فشار  

به كمپرسور  
45. بستن با بستهاي الستيكي  

 Foam bearing و
   (Bearing) 46. مهره
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٨

 
  (Denso مارك) شكل 6 – چك كردن رليف والو فشار كمپرسور←

 
  عملكرد: مدار كولر را از فشار بيش از حد محافظت ميكند.  

  رليف والو براثر باز مانده روغن موجود در اطراف آن عمل ميكند.  
  در اين حالت بايد خودرو را به يك تعميرگاه مخصوص كولر برد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Delphi مارك) شكل 7 - چك كردن رليف والو فشار كمپرسور ←
 

  عملكرد: مدار كولر را از فشار بيش از حد محافظت ميكند.  
  رليف والو براثر بازمانده روغن موجود در اطراف آن عمل ميكند.  

  در اين حالت بايد خودرو را به يك تعميرگاه مخصوص كولر ببريد.  
 
 
 
 
 
 
 

← شكل 8 – مخزن مايع با رطوبت گير  
 

  كلكتور مايعي را كه مرتب در رليف والو ميريزد جمع آوري ميكند.  
  كثافات و لجن كه ضمن بستن مدار كولر به داخل سيستم ميآيد  

      در فيلتر رطوبت گير جمع ميشود.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٤٩

 

تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 
(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
پياده و سوار كردن كلكتور رطوبت گير  

 
  سيستم كولر را تخليه كنيد.  

 
پياده كردن  

 
← شيلنگهاي ورودي و خروجي رطوبت گير را جدا كنيد.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بستها را شل كنيد و فيلتر (رطوبت گير) را پياده نماييد.  
 

سوار كردن  
 

  برعكس مراحل پياده كردن سوار كنيد.  
 

توجه:  
 

موقع سوار كردن فيلتر (رطوبت گير) نو، ml 30 روغن در آن بريزيد.  
 

  واشرهاي آب بندي شيلنگهاي ورودي و خروجي را نو كنيد.  
  قبل از بستن شيلنگها روي فيلتر (رطوبت گير)، به واشرها روغن كمپرسور بزنيد.  

  پيچهاي اتصال شيلنگهاي رطوبت گير را با گشتاور Nm 5 سفت كنيد.  
  موقع سوار كردن، پيچهاي اتصال فيلتر را با گشتاور Nm 10 سفت كنيد.  

  گاز سيستم كولر را پر كنيد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥٠

 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 

(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
  F129 پياده و سوار كردن سوئيچ فشار

 
پياده كردن  

 
  سيستم را تخليه كنيد.  

  سوكت سوئيچ فشار را جدا كنيد.  
← سوئيچ فشار را باز كنيد.     

  واشر كلكتور رطوبت گير را برداريد.  
 

سوار كردن  
 

  واشر سوئيچ فشار را تعويض كنيد.  
  سوئيچ فشار را با گشتاور Nm 10 سفت كنيد.  

  گاز سيستم را پر كنيد.  
 

توجه:  
 

  وقتي فشار كمتر از Bar 2 باشد كمپرسور خاموش ميشود در فشار باالي Bar 15، فن رادياتور روشن ميشود.  
  وقتي فشار بيش از bar 32 باشد، كمپرسور خاموش ميشود.  

 
  F129 – ارزيابي سوئيچ فشار

 
  وقتي قطعه سوار شده است، بررسيهاي زير انجام ميشود. 

      براي چك كردن قدرت سيستم كولر الزم است اندازه گيريهاي زير انجام شود:  
  پربودن گاز كولر را بررسي كنيد، اگر فشار كافي نباشد (براثر نشت گاز و غيره) كولر به طور خودكار خاموش ميشود.  

  فن هوا را چك كنيد. در حالتي كه فشار در مدار كولر باال ميرود (بيشتر از حد مجاز) فن هوا (V7) به حالت سرعت دوم درميآيد.  
ــر بـه طـور خودكـار    چك كنيد كه آيا كولر خاموش شده  است يا نه. اگر فشار خيلي باال باشد ( به عنوان مثال كافي نبودن خنك كنندگي) ، كول

قطع  ميكند.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥١

 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 

(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
پياده و سوار كردن شير انبساط  

 
مالحظات  

 
توجه:  

 
براي انجام اين كارها از دستكش استفاده كنيد زيرا ممكن است اواپراتور  

به دستها آسيب بزند.  
  تخليه گاز به محيط زيست آسيب نميزند.  

 
پياده كردن  

 
  پوسته توزيع هوا را پياده كنيد.  

← پوسته اواپراتور را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خارها را باز كنيد و تيكه بااليي قاب اواپراتور (خنك كن)     
             را پياده كنيد.  

← بعد از پياده كردن تيكه بااليي قاب، اواپراتور     
            (خنك كننده) را پياده كنيد.  

  شير انبساط را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد.  
 

توجه:  
واشرهاي آب بندي شير انبساط و همين طور شيلنگهاي اواپراتور را  

تعويض كنيد.  
 

  لوله ترموستات را به دقت سوار كنيد كه آسيب نبيند.  
  پيچهاي اتصال شير انبساط را با گشتاور Nm 5 سفت كنيد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥٢

 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 

(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
پياده و سوار كردن كندانسور (رادياتور كولر)  

 
اخطار!  

هميشه قبل از كار روي  
سيستمهاي برقي كابل  
اتصال بدنه را از باتري  

جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

  وقتي مجددًا كابل باتري را وصل  
          ميكنيد، تنظيم بعضي از ادوات  

         (مانند راديو، ساعت، شيشه  
         باالبر برقي) را طبق كتاب راهنماي  

         تعميرات و يا كاتالوگ مربوطه  
         انجام دهيد.  

  ابتدا گاز كولر را توسط ابزار 
  VAS 6007 يا EQ 7098          

          تخليه كنيد.  
  الزم است تمام مجاري مدار  

          كولر كه باز شدهاند را بپوشانيد،  
     از يك درپوش مناسب استفاده  

         كنيد تا از ورود گرد و خاك  
         جلوگيري شود.  

 
قبالً كارهاي زير را انجام دهيد:  

  ابتدا گاز كولر را توسط ابزار  
  VAS 6007 يا EQ 7098         

        تخليه كنيد.  
 

توجه:  
تخليه گاز به محيط زيست آسيب نميزند.  

 
  لولههاي كولر را از كندانسور باز كنيد و روي آنها درپوش بزنيد.  

1. تيكه بااليي پوسته توزيع هوا  
2. رادياتور  

3. كندانسور (رادياتور كولر)  
  موقع تعويض، ml 50 روغن كمپرسور در آن بريزيد.  

  واشر شيلنگها را نو كنيد.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥٣

 
تعميرات سيستم كولر فقط بايد توسط تكنسينهاي باتجربه و در تعميرگاه انجام شود. 

(تعميرگاههاي مخصوص كولر خودرو)  
باز و بست قاب اواپراتور (خنك كن كولر)  

 
اخطار!  

هميشه قبل از كار روي  
سيستمهاي برقي كابل  

اتصال بدنه (-) را از  
باتري جدا كنيد.  

 
توجه:  

 
  وقتي مجددًا كابل باتري را وصل  

          ميكنيد، تنظيم بعضي از ادوات  
         (مانند راديو، ساعت، شيشه باالبر  

          برقي)را طبق كتاب راهنماي 
          تعميرات و يا كاتالوگ مربوطه  

          انجام دهيد.  
  ابتدا گاز كولر را توسط ابزار 
  VAS 6007 يا EQ 7098          

          تخليه كنيد.  
  الزم است تمام مجاري مدار كولر  
          كه باز شدهاند را بپوشانيد، از يك  
          درپوش مناسب استفاده كنيد تا  

          از ورود گرد و خاك جلوگيري  
         شود.  

 
قبالً كارهاي زير را انجام دهيد:  

  ابتدا گاز كولر را توسط ابزار  
  VAS 6007 يا EQ 7098          

          تخليه كنيد.  
 

توجه:  
 

تخليه گاز به محيط زيست آسيب نميزند.  
 

  آب موتور را تخليه كنيد.  
  داشبورد : برداريد.  

 
⇐ اتاق – مراحل سوار كردن قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، داشبورد، پياده و سوار كردن  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥٤

 
  مجموعه بخاري و كولر را پياده كنيد.  

 
1. بست بااليي پوسته فن هواي تازه  

  در صورت آسيب ديدگي  
           تعويض كنيد.  

2. راه انداز دريچه كانال هواي ورودي  
(فقط در خودروهاي مجهز به كولر)  

  پياده و سوار كردن ⇐ شكل 5  
3. نوار آب بندي (ابري) كانال  

هواي ورودي  
  در صورت آسيب ديدگي  

          تعويض كنيد.  
4. كانال هواي ورودي 

5. تيكه بااليي قاب اواپراتور  
(خنك كن)  

6. شير انبساط  
  روي پوسته فن هواي تازه،  

          نزديك اواپراتور قرار دارد.  
  پياده و سوار كردن شير انبساط  

7. لولههاي پرفشار و كم فشار  
8. تيكه پاييني پوسته اواپراتور  

  (V2) 9. فن هواي تازه
  پياده كردن ⇐ شكل 3،   

         (در خودروهاي مجهز به  
         بخاري و كولر)  

10. مقاومت فن هواي تازه  

  پياده كردن: از قسمت پاييني  
          پوسته فن هواي تازه  

11. پايه توموستات  

12. ترموستات  

  براي درآوردن آن، بايد پوسته را پياده كنيد.  
13. درپوش  

14. پوسته فن هواي تازه (قاب كولر و بخاري)  

  پياده و سوار كردن  
15. رادياتور بخاري  

  تعويض كردن: پياده و سوار كردن پوسته فن هواي تازه 
  بعد از سوار كردن، مايع خنك كن را تعويض كنيد.  

  سوار كردن واشر (ابري) – شكل 1  
  قرار دادن واشر روي لولهها – شكل 2  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥٥

 
شكل 1 – سوار كردن واشر (ابري) اواپراتور  

 
  (A) بايد محلهاي تماس اواپراتور به بدنه را در قسمتهاي باال  

      و طرفين توسط ابري (B) آب بندي نماييد.  
 

توجه:  
 

جهت عبور آب تبخير شده روي اواپراتور، زير آن را نبايد نوار بزنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← آب بندي كردن لولههاي اواپراتور   شكل 2 
 

  (B) در قسمتهاي A (ابري) بايد توسط نوار ( C ) لولههاي گاز  
          آب بندي شوند.  
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥٦

 
ظرفيت گاز كولر  
  (R134a) گاز كولر

 
ظرفيت مارك كمپرسور 

 6P148A/ 10P08 Denso 750±25g
 CVC Delphi 750±25g
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سيستم بخاري و تهويه  

 ٥٧

 
ظرفيت پر كردن  

روغن سيستم كولر *  
 

  روغن مخصوصي كه منحصرًا بايد براي كولر با گاز R134a استفاده شود، را نميتوان از فروشندگان روغن مخصوص ماشينهــاي مجـهز بـه كولـر 
خريداري كرد.  

 
تعويض روغن كولر براي: 

 Denso6P. 148A كمپرسور G/ 052 154 /A2/

 Denso10P08 كمپرسور G/ 052 154 /A2/

 Delphi CVC كمپرسور G/ 052 154 /A2/

ظرفيت كمپرسور / مارك و مدل نوع خودرو 
 GOL Denso 10P08/Delphi CVC 140/150 cm3 *
 Parati Denso 10P08/Delphi CVC 140/150 cm3 *

 Soveiro Denso 10P08/Delphi CVC 140/150 cm3 *
ظرفيت كمپرسور / مارك و مدل نوع خودرو 

 GOL Denso 6P148 A 200±30 cm3 *
 Parati Denso 6P148 A 200±30 cm3 *

 Soveiro Denso 6P148 A 200±30 cm3 *
 

* هر كمپرسور متناسب با ظرفيت خودش روغن نياز دارد.  
 

  روي موتورهاي 1.0L بايد كمپرسور Denso 10P08 بسته شود.  
  در موتورهاي 1.6,1.8,2.0L از كمپرسور حجم ثابت Denso 6 P.148A استفاده شده است.  

  امروزه موتورهاي 2.0L , 1.8 , 1.6 كمپرسورهاي حجم متغير Delphi CVC دارند.  
 

اطالعات ديگر  
 

ــع ميشـود. وقتـي اجـزاء كولـر را تعويـض ميكنيـد (بـه جـز    روغن موجود در كمپرسور بعد از اينكه براي اولين بار بسته شد، در مدار كولر توزي
كمپرسور) بايد روغن به شرح زير  اضافه كنيد.  

 
 Delphi مارك CVC   كمپرسور

ــور    كمپرسور (كمپرسور جديد را با همان مقدار روغن كه در كمپرسور قبلي بود سوار كنيد، اگر كمپرسور قبلي روغن نداشته است بايد در كمپرس
نو حداقل mL 35 روغن باشد.)  

 
  30 ml     ميلي ليتر   كندانسور (رادياتور كولر)   
  75 ml     ميلي ليتر   اواپراتور (خنك كن كولر)
  50 ml     ميلي ليتر   كلكتور فيلتر رطوبت گير
 10 ml     ميلي ليتر   شيلنگ از كمپرسور به كندانسور     

  7.5 ml     ميلي ليتر   شيلنگ از كندانسور به فيلتر رطوبت گير
  7.5 ml     ميلي ليتر   لوله فلزي كلكتور فيلتر رطوبت گير به اواپراتور
  7.5 ml     ميلي ليتر   لوله فلزي اواپراتور به شيلنگ كمپرسور 
   7.5 ml     ميلي ليتر   شيلنگ لوله فلزي به كمپرسور

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


سيستم بخاري و تهويه  

 ٥٨

 
توجه:  

 
ــود و از بـيرون ريختـن    موقع تعويض كمپرسور، به آرامي پيچهاي مخصوص سرريز كمپرسور را باز كنيد تا گاز تحت فشار داخل كمپرسور آزاد ش

روغن كمپرسور جلوگيري گردد.  
 

  (6 P148A , 10 P08 كمپرسور) Denso مارك
 

ــور    كمپرسور (كمپرسور جديد را با همان مقدار روغن كه در كمپرسور قبلي بود سوار كنيد، اگر كمپرسور قبلي روغن نداشته است بايد در كمپرس
نو حداقل mL 35 روغن باشد.)  

 
  50 ml    ميلي ليتر   كندانسور (رادياتور كولر)
  50 ml    ميلي ليتر   اواپراتور (خنك كن كولر)
  30 ml    ميلي ليتر   كلكتور فيلتر رطوبت گير
 20 ml    ميلي ليتر   شيلنگ از كمپرسور به كندانسو

   10 ml    ميلي ليتر   شيلنگ از كندانسور به فيلتر رطوبت گير 
   10 ml     ميلي ليتر   لوله فلزي كلكتور فيلتر رطوبت گير به اواپراتور
  10 ml    ميلي ليتر   لوله فلزي اواپراتور به شيلنگ كمپرسور 
  15 ml    ميلي ليتر   شيلنگ لوله فلزي به كمپرسور

 
توجه:  

 
ــود و از بـيرون ريختـن    موقع تعويض كمپرسور، به آرامي پيچهاي مخصوص سرريز كمپرسور را باز كنيد تا گاز تحت فشار داخل كمپرسور آزاد ش

روغن كمپرسور جلوگيري گردد.  
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راهنماي تعميرات  

 GOL خودروي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  سيستم برقي 

 
 

 
                                   

               

 
 

شركت مديران پارس 
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سيستم برقي 
 Electrical System

 
     فهرست 

27 استارت – باتري  

 ١ .............................................................................. (KW ١,١) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري
 ١ ...................................................................................... (KW ١,١) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري
 ٤........................................................................................................ استارت - پياده و سوار كردن
استارتر – پياده و سوار كردن.........................................................................................................٦ 
 ٧ .............................................................................................. اتومات استارت – پياده و سوار كردن
 ٨ آرميچر استارت – پياده و سوار كردن..............................................................................................
دنده استارت – پياده و سوار كردن.................................................................................................١٠ 
 ١٠................................................................................................................................... ابزارها
 ١٢ باتري...........................................................................................................................
 ١٢ باتري...................................................................................................................................
 ١٢ مقررات كلي سرويس و نگهداري باتريها.........................................................................................
 ١٣ نكات حمل و نقل – باتري...........................................................................................................
 ١٤ بررسي چشمي........................................................................................................................
 ١٥ چك كردن ميزان شارژ باتري.......................................................................................................
 ١٧ شارژ باتري............................................................................................................................
 ١٨ باتري – پياده و سوار كردن.........................................................................................................
 ١٩ .............................................................................. باتري با نشانگر وضعيت و با خانههاي دردار
 ٢٠ چك كردن باتري توسط نشانگر وضعيت..........................................................................................
 ٢١ چك كردن و سرريز آب باتري......................................................................................................
باتري با نشانگر وضعيت در خانههاي بدون در....................................................................................٢٣ 
 ٢٣............................................................................................. چك كردن باتري با نمايشگر وضعيت
باتريهاي بدون نشانگر وضعيت....................................................................................................٢٤ 
چك كردن و سرريز آب باتري......................................................................................................٢٥ 

90  ادوات برقي - آمپرها  
بوق – پياده و سوار كردن...........................................................................................................٢٨ 
 ٢٨....................................................................................................................... مجموعه آمپرها
 ٢٩ مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن.............................................................................................
 ٣١ سوكت مجموعه آمپر.................................................................................................................
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92  سيستم برف پاك كن - شيشه شوي  
 ٣٢.................................................................................................. سيستم برف پاك كن شيشه جلو
 ٣٣ ....................................................................... سيستم برف پاك كن شيشه جلو – پياده و سوار كردن
 ٣٧ ................................................................................ رله قطع كن برف پاك كن شيشه جلو – تعويض
 ٣٨ .......................................................................................................... سيستم شيشه شوي جلو
آب پاش (چشم) شيشه شوي – تعويض...........................................................................................٣٩ 
 ٤٠ آب پاش (چشم) – چك كردن......................................................................................................
 ٤١ مخزن آب شيشه شوي عقب ( در خودروي مجهز به ABS) – پياده كردن...................................................
 ٤١ پمپ شيشه شوي عقب – پياده كردن.............................................................................................
سيستم برف پاك كن / شيشه شوي عقب........................................................................................٤٢ 
 ٤٣ سيستم برف پاك كن / شيشه شوي عقب – پياده و سوار كردن.............................................................
 ٤٧ .................................................................................................GOL – المپهاي چراغهاي عقب

  94 چراغ هاي بيروني - كليدها  

 ٤٨ .............................................................................................................. چراغهاي عقب
 ٤٨ چراغ عقب (GOL) – پياده و سوار كردن........................................................................................
المپ چراغ مه شكن عقب – درآوردن و جا زدن.................................................................................٤٩ 
 ٥٠ .............................................................................. قاب چراغهاي عقب (GOL) – پياده و سوار كردن

  96 چراغ هاي داخل - كليد - سيستم دزدگير  
 ٥١ كليدهاي داخلي، چراغها و المپها................................................................................................
چراغهاي داخل اتاق (سقف) – پياده و سوار كردن..............................................................................٥٢ 
 ٥٣ ...................................................................... المپ چراغهاي داخل اتاق (سقف) – درآوردن و جازدن

 97 سيم كشي 
 ٥٤........................................................................................................................... موارد ايمني
 ٥٥ نكات عمومي در تعمير سيستم الكتريكي خودرو...............................................................................
 ٥٦.................................................................... نكات مهم در تعميرات سيم كشيها و سوكتها (اتصاالت)
 ٥٧ .........................................................................................................VAS 1978 كيت تعميراتي
 ٥٨ اتصاالت عيب خوان.................................................................................................................

 01 خود عيب يابي سيستم برقي 
اتصاالت عيب خوان..................................................................................................................٥٩ 
 ٦١ ......................................................................................................................... اجزاء سيستم
مدار برقي..............................................................................................................................٦٣ 
كد محرمانه............................................................................................................................٦٤ 
 ٦٥...........................................................................................................V.A.G1551/1552 كاربرد
 ٦٦........................................................................................................................ ادوات فرمان ـ
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 ٦٧............................................................................................................. حافظه مربوط به عيبها
 ٦٨ .................................................................................................... بلوك مقادير اندازه گيري شده
 ٦٩...................................................................................................................... كليدها – تبديل
 ٧١ سازگار كردن..........................................................................................................................
 ٧٣ حالت اضطراري......................................................................................................................
ادوات فرمان تزريق سوخت – تبديل..............................................................................................٧٤ 
 ٧٧ ........................................................................................................................... تست اجزاء
كويل ردياب – تست.................................................................................................................٧٩ 
 ٨٠ .................................................................................... خود عيب يابي آمپرهاي روي داشبورد
 ٨٠ اجراي خود عيب يابي................................................................................................................
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   سيستم برقي  

 ١

 
  (1.1 KW) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري

  (1.1 KW) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري
 

1 . استارت  
  پياده و سوار كردن  

  AP1.8L پياده و سوار كردن مدل  
2 . اتومات استارت  

  پياده و سوار كردن  
3 . دوشاخه (ماهك) دنده استارت  

4 . پين  
5 . الستيكي  

6 . آرميچر  
  پياده و سوار كردن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 . درپوش عقب  
8 . جاذغالي  

9 . پوسته  
10. بلبرينگ استارت  

11. دنده استارت  

  پياده و سوار كردن  
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   سيستم برقي  

 ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. الستيكي (استپ)  
2. آرميچر استارت  

  پياده و سوار كردن  
3. محور دنده استارت  

4. جاذغالي  
5. بدنه (پوسته) استارت  

6. بلبرينگ استارت  
  4.5-6.3 Nm .7

8. پالنجر اتومات استارت  
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   سيستم برقي  

 ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. اتومات استارت  
  پياده و سوار كردن  

  7-9 N.m 10. مهرههاي اتومات استارت

11. دنده استارت  

  پياده و سوار كردن  
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   سيستم برقي  

 ٤

 
  (1.1 KW) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري

استارت - پياده و سوار كردن  
 

ابزار 
 

  VW 421  
  VW 222A  

  VW 048  
  VW 463/4  

 
  اتومات استارت را پياده كنيد.  

  درپوش عقب، استارت، واشر قفلي،  
          واشر معمولي و خار رينگي را  

          پياده كنيد.  
  پيچهاي پوسته بلبرينگ استارت را  

          كامالً را باز كنيد.  
  پوسته بلبرينگ را پياده كنيد،  

  الستيكي (استپ) دوشاخه (ماهك)  
          دنده استارت را به محل مناسبي  

         جابجا كنيد.  
  دنده استارت را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آرميچر را همراه با جا ذغالي از پشت پوسته استارت پياده كنيد.  
←با استفاده از VW 463/4 به عنوان راهنما، جا ذغالي را بكشيد و از     

          آرميچر جدا كنيد.  
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   سيستم برقي  

 ٥

 
←با استفاده از ابزار VW 421, VW 222A و چكش الستيكي يا چوبي،     

          رينگ استپ را خارج كنيد.  
 

  محور دنده استارت را در كالچ استارت جا بزنيد.  
  رينگ استپ و خار رينگي را روي شفت آرميچر استارت جا بزنيد.  

 
توجه:  

توسط خار بازكن خار رينگي را پايين ببريد و جا بياندازيد.  
 
 
 
 
 

←با استفاده از ابزار VW 222A، رينگ استپ را     
          توسط ابزار VW 048 بكشيد تا جا بيفتد.  

  آرميچر را در پوسته استارت جا بزنيد، مراقب باشيد كه آرميچر  
          در بوش پوسته عقب بگردد.  

  جا ذغالي را توسط ابزار VW 463/4 سوار كنيد و آن را روي آرميچر  
          جا بزنيد. مطمئن شويد كه واشر الستيكي روي پوسته قرار گرفته است.  

 
  درپوش عقب را سوار كنيد، مراقب موقعيت لبهها و سوراخهاي  

          محل پيچ باشيد.  
  واشر معمولي و واشر فنري را روي شفت قرار دهيد.  

  واشر را قرار دهيد و درپوش را ببنديد.  
 
 
 
 

←مجموعه دنده استارت و كالچ يك طرفه را روي استارت سوار كنيد،     
          به وضعيت صحيح سوار كردن توجه كنيد.  

  مجموعه را روي بلبرينگ سوار كنيد و پيچها را كمي سفت كنيد.  
  اتومات استارت را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   سيستم برقي  

 ٦

 
  (1.1 KW) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري

استارتر – پياده و سوار كردن  
 

ابزارها 
 

  VW 5162  
  موقع پياده كردن، روپوش پالستيكي را برداريد و كابل  

          اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
  روپوش موتور را برداريد.  

  (VW 5162 انبر) .صافي (فيلتر) هوا را پياده كنيد  
  حفاظ حرارتي مانيفولد دود را باز كنيد.  

  بست سيم استارت را باز كنيد.  
 

توجه:  
 

اين بست ممكن است روي حفاظ حرارتي موتور يا روي پوسته  
دينام بسته شده باشد.  

 
  حفاظ حرارتي را باز كنيد.  

  پيچ بااليي اتصال استارت را باز كنيد.  
  پيچهاي استارت را باز كنيد.  

  استارت را از روي بلوك موتور جدا كنيد و سيمهاي متصل به آن را جدا نماييد. (پين 50 و پين 30)  
  استارت را از زير موتور و به طرف جلو پياده كنيد، سيمها را جدا كنيد.  

موقع سوار كردن استارت به گشتاورهاي زير توجه كنيد:  
 

N.m 1.2-0.8 بستن به پين 30 
N.m 12-9.0 بستن به پين 50 

N.m 38.0-33.0 پيچ بستن استارت  
Nm 40.0 مهره حفاظ حرارتي چدني اگزوز 

 
  خودرو را بلند كنيد. (زير آن جك بزنيد) 

  استارت را از زير خودرو سوار كنيد، سيمها را عبور دهيد،  
  استارت را روي بلوك موتور سوار كنيد و سيمها را وصل كنيد (پين 50 و پين 30)  

  پيچهاي پايين استارت را ببنديد.  
  خودرو را پايين بياوريد و پيچهاي باالي استارت را ببنديد.  

  حفاظ حرارتي را سوار كنيد.  
  بست سيمهاي استارت را ببنديد.  

توجه:  
اين بست ممكن است روي حفاظ حرارتي موتور يا روي دينام بسته شود.  

  حفاظ حرارتي مانيفولد دود را ببنديد.  
  (VW 5162 با ابزار) .صافي (فيلتر) هوا را ببنديد  

  روپوش موتور را سوار كنيد.   
  كابل اتصال بدنه (-) باتري را ببنديد و روپوش پالستيكي آن را قرار دهيد.  

…) را تنظيم كنيد.             در صورت لزوم، ادوات برقي (ساعت، راديو و 
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  (1.1 KW) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري

اتومات استارت – پياده و سوار كردن  
 

  مهرههاي اتومات استارت را باز كنيد و سيمهاي آن را جدا نماييد.  
  پيچهاي اتصال اتومات استارت را باز كنيد.  

 
توجه:  

 
  از يك پيچ گوشتي چهار سوي خوب استفاده كنيد. در حالتي كه باز كردن سخت است توسط سنبه تخت به چند جاي كله پيچ ضربه بزنيد.  

 
  اتومات استارت و فنر اسپول آن را درآوريد.  

  پيچهاي پوسته بلبرينگ استارت را باز كنيد.  
  پوسته بلبرينگ استارت را به تدريج جدا كنيد:  

  دنده استارت را به جلو بكشيد و اسپول دو شاخه (ماهك) استارت را پياده كنيد.  
  سوار كردن، اسپول را روي دوشاخه (ماهك) سوار كنيد.  

  پوسته را روي بلبرينگ سوار كرده و پيچها را ببنديد.  
  فنر و اتومات استارت را سوار كنيد و پيچهاي آن را ببنديد.  

  سيمهاي اتومات را ببنديد، و مهره آن را سفت كنيد.  
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  (1.1 KW) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري

آرميچر استارت – پياده و سوار كردن  
 

ابزارها  
 

  VW 421  
  VW 222A  

  VW 048  
  VW 463/4  

 
باز كردن: 

  اتومات استارت را پياده كنيد.  
  درپوش عقب استارت، واشر قفلي،  

           واشر معمولي و خار رينگي را  
          پياده كنيد.  

  پيچهاي پوسته بلبرينگ استارت  
         را كامالً را باز كنيد.  

  پوسته بلبرينگ را پياده كنيد،  
  الستيكي (استپ) دوشاخه (ماهك)  

         دنده استارت را به محل مناسبي  
        جابجا كنيد.  

  دنده استارت را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آرميچر را همراه با جا ذغالي از پشت پوسته استارت پياده كنيد.  
←با استفاده از VW 463/4 به عنوان راهنما، جا ذغالي را بكشيد و از     

          آرميچر جدا كنيد.  
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   سيستم برقي  

 ٩

 
بستن:  

  محور دنده استارت را در كالچ استارت جا بزنيد.  
  رينگ استپ و خار رينگي را روي شفت آرميچر استارت جا بزنيد.  

 
توجه:  

 
توسط دم باريك، خار رينگي را پايين ببريد و جا بياندازيد.  

 
 
 
 
 
 
 

  VW 048 رينگ استپ را توسط ابزار VW 222A با استفاده از ابزار←   
      بكشيد تا جا بيفتد.  

  آرميچر را در پوسته استارت جا بزنيد، مراقب باشيد كه آرميچر  
      در بوش پوسته عقب بگردد.  

  جا ذغالي را توسط ابزار VW 463/4 سوار كنيد و آن را روي  
           آرميچر جا بزنيد. مطمئن شويد كه واشر الستيكي روي پوسته  

           قرار گرفته است.  
  درپوش عقب را سوار كنيد، مراقب موقعيت لبهها و سوراخهاي  

     محل پيچ باشيد.  
  واشر معمولي و واشر فنري را روي شفت قرار دهيد.  

 
 
 
 
 

  واشر درپوش را قرار دهيد و آن را ببنديد.  
  مجموعه دنده استارت و كالچ يك طرفه را روي استارت  
          سوار كنيد، به وضعيت صحيح سوار كردن توجه كنيد.  

  مجموعه را روي بلبرينگ سوار كنيد و پيچها را كمي سفت كنيد.  
  اتومات استارت را سوار كنيد.  
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 ١٠

 
  (1.1 KW) ادوات برقي، استارت، دينام، باتري

دنده استارت – پياده و سوار كردن  
 

ابزارها  
 

  VW 421  
  VW 222A  
  VW 463/4  

 
 
 
 
 

باز كردن: 
  اتومات استارت را پياده كنيد.  

  پيچهاي درپوش عقب استارت را شل كنيد ولي آنها را درنياوريد.  
  پيچهاي اتصال پوسته استارت به پوسته بلبرينگ را باز كنيد، قطعات  

          را جدا كنيد، الستيك استپ مربوط به دوشاخه (ماهك) را به  
          محل مناسبي جابجا كنيد.  

  دوشاخه (ماهك) دنده استارت را پياده كنيد.  
  پيچهاي درپوش عقب را باز كنيد.  

  واشر فنري (قفلي)، واشر معمولي و واشر پوسته را برداريد.  
  درپوش عقب را پياده كنيد، به واشر جاذغالي توجه كنيد.  

 
 

  ابزار VW 463/4 را سوار كنيد، جا ذغالي را بيرون بكشيد تا  
         روي ابزار جفت شود.  

  با استفاده از ابزار VW 222A ،VW 421 و يك چكش پالستيكي  
          يا چوبي، رينگ استپ و خار رينگي را از روي شفت آرميچر درآوريد.  

         دنده استارت را باز كنيد.  
بستن:  

  دنده استارت را جا بزنيد.  
  رينگ استپ را روي شفت آرميچر جا بزنيد.  
  خار رينگي را روي شفت (پايين) قرار دهيد.  

توجه:  
خار را روي قسمت پايين شفت سوار كنيد و آن را با  

خارجمع كن فشار دهيد.  
 

  آرميچر را در پوسته قرار دهيد.  
 

توجه:  
موقعي كه آرميچر را با دست ميكشيد، الزم است مراقب انگشتان خود باشيد.  
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  جا ذغالي را همراه ابزار VW 463/4 روي آرميچر جا بزنيد، ابزار را خارج كنيد.  

  واشر را روي پوسته قرار دهيد و ميزان كنيد.  
  درپوش عقب را ببنديد، به موقعيت لبههاي آن و سوراخهاي مربوط به پيچها توجه كنيد.  

  كاسه نمد، واشر معمولي، واشر فنري را روي شفت آرميچر قرار دهيد.  
 

توجه:  
 

اگر سوار كردن واشر فنري (قفلي) سخت است، شفت را كمي بيرون بكشيد.  
 

  درپوش عقبي استارت را سوار كنيد.  
  دوشاخه (ماهك) دنده استارت را سوار كنيد.  

  مجموعه بلبرينگ را سوار كنيد، وضعيت دوشاخه (ماهك) دنده استارت و الستيك استپ را درست كنيد.  
  پيچهاي پوسته بلبرينگ را ببنديد.  

  اتومات استارت را سوار كنيد.  
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باتري  
باتري  

 
توجه:  

 
ــود، مـواردي از  بنابر داليل روشهاي توليد، باتريهاي مختلف روي خودرو سوار ميشود. دستورهايي كه در اينجا گفته شده است مربوط به انواع باتري ميش

اين دستورها كه به باتري مورد نظر مربوط نميشود بايد حذف گردد.  
 

  با نشان دهنده براي بررسي وضعيت باتري و با درپوش  
  با نشان دهنده براي بررسي وضعيت باتري و بدون درپوش  

  بدون نشان دهنده براي بررسي  
 

مقررات كلي سرويس و نگهداري باتريها  
 

براي طول عمر طوالني باتري، بايد آن را به دقت چك كرد و طبق دستورات اين كتاب نگهداري شود.  
 

غير از اين كه باتري جريان الزم براي استارت زدن را تامين ميكند، برق الزم جهت كار ادوات برقي را هم ذخيره و تامين مينمايد.  
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باتري  

نكات حمل و نقل – باتري 
 

  به قطبهاي باتري نبايد گريس بزنيد.  
  بستهاي باتري را بايد با دست و به راحتي بتوان روي  

          قطبها قرار داد تا از آسيب ديدن بدنه باتري جلوگيري شود.  
 

←مهرههاي باتري بايد به ميزان N.m 5 سفت شوند. (فلش)     
  گشتاور الزم براي سفت كردن بستهاي كمكي و قطبهاي  

      باتري 6N.m است. وقتي باتري را مجددًا وصل ميكنيد، ادوات  
برقي خودرو (مانند راديو، ساعت، تنظيم شيشههاي برقي و …) را طبق  

كتاب راهنماي  تعميرات و يا كاتالوگ ادوات برقي چك كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

←اخطارها و نكات ايمني در رابطه با باتريهاي سربي اسيدي  
١. در موارد زير از ايجاد هر گونه جرقه، شعله حفاظت نشده،  

كشيدن سيگار و روشن كردن آتش خودداري كنيد:  
  موقع حمل و نقل و جابجايي سيمها و ادوات برقي از ايجاد  

          جرقه و تخليه الكتريكي خودداري كنيد.  
  از ايجاد اتصال كوتاه اجتناب كنيد. (ابزار را روي باتري قرار ندهيد.)  

٢. از عينك محافظ استفاده كنيد.   
٣. بچهها را از تماس با اسيد باتري محافظت كنيد.  

٤. از رده خارج كردن باتري:  
باتريهاي از رده خارج را به مركز جمع آوري  

آنها (نمايندگي) تحويل دهيد. 
٥ . هرگز باتري را در زبالههاي خانگي نياندازيد.  

٦ . خطر انفجار : 
در حين شارژ باتري مقدار زيادي اكسيژن توليد ميشود كه قابل انفجار است.  

٧ . اطالعات الزم را از روي باتري، كتاب راهنماي تعميرات سيستم برقي، كتاب راهنماي استفاده از خودرو مطالعه نماييد.  
٨ . خطر خوردگي شيميايي:  

اسيد باتري خيلي خورنده است، بنابراين لباس و دستكش مناسب بپوشيد.  
باتري را پرت نكنيد ممكن است اسيد از سوراخ درهاي باتري خارج شود.  
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باتري  

بررسي چشمي  
 

قبل از اندازه گيريها، وضعيت ظاهري و شرايط باتري بايد بررسي چشمي شود.  
 

كه شامل موارد زير است :  
 

  اگر جعبه (بدنه) باتري آسيب ديده باشد ممكن است باعث نشت اسيد شود.  
ــويد كـه مـهره آنـها را بـه    اگر بستهاي قطبهاي باتري آسيب ديده باشند، اتصال الزم انجام نميشود. موقع وصل كردن بستهاي باتري، مطمئن ش
ــاد كنـد و در  ميزان الزم سفت كردهايد. اگر بستهاي باتري كامال جا نرود و سفت نشود، ممكن است سر باتريها جرقه بزند و براي سيستم برقي مشكل ايج

چنين حالتي نميتوان از كاركرد مناسب خودرو مطمئن بود.  
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باتري  

چك كردن ميزان شارژ باتري  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و موارد ديگر مورد نياز.  
 

 VAS 5097A تستر باتري همراه با پرينتر
تستر باتري با پرينتر، جديد  

  (Logo –1- نرم افزار تغيير يافته / قابل رويت روي)
 

توجه:  
وقتي از تستر باتري VAS 5097A يا VAS 5097 استفاده ميشود، 

 الزم نيست سر باتري را جدا كنيد يا باتري را پياده نماييد.  
 

مراحل تست شارژ باتري  
 

سوئيچ را ببنديد.  
گيرههاي دستگاه را به قطبهاي باتري وصل كنيد.  

⇐ به كاتالوگ دستگاه تست باتري رجوع شود. بستها بايد به خوبي روي قطبهاي باتري محكم شوند.  
تغييرات شدت جريان شارژ و ظرفيت باتري بايد در دستگاه تست تنظيم شود.  

⇐ به كاتالوگ دستگاه تست باتري رجوع شود.  
تست شارژ باتري را مطابق دستورات كاتالوگ دستگاه تست  

باتري انجام دهيد و نتايج پرينت شده را با جدول زير مقايسه كنيد.  
 

شرح نتايج پرينت شده تست:  
1. محدوده اندازه گيري تنظيم شده در دستگاه تست  

2. دياگرام (فلش وضعيت باتري را نشان ميدهد)  
3. نتيجه تست  

4. ولتاژ باتري ضمن تست شارژ 
5. مشخصات خودرو و تاريخ ( كه بايد توسط كسي كه  

آزمايش ميكند وارد شود.)  
 

توجه:  
براي انجام گارانتي، نتايج پرينت شده تست الزم است.  

 
انجام دهيد نتايج پرينت شده دستگاه تست باتري  
باتري خوب است قدرت استارت باتري خيلي خوب است  

باتري خوب است قدرت استارت باتري خوب است  
باتري را شارژ كنيد (1 قدرت استارت باتري كافي است  

باتري را شارژ كنيد (1 قدرت استارت باتري كم است  
باتري را شارژ كنيد (1 قدرت استارت باتري خيلي كم است  

باتري را شارژ كنيد (1 امكان تست كردن وجود ندارد  
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١) بعد از شارژ باتري الزم است مجددًا تست شارژ باتري را انجام دهيد. اگر بعد از شارژ باتري و تست آن نتايج «قدرت استارت ناكافي، قــدرت اسـتارت كـم، 

قدرت استارت خيلي كم و يا امكان تست كردن وجود ندارد» به دست آمد، باتري را تعويض كنيد.  
 

شرح تست شارژ باتري 
 

ضمن تست، براثر عبور جريان (شدت جريان باال) ولتاژ باتري افت ميكند.  
 

اگر باتري سالم باشد، ولتاژ باتري تا ميزان حداقل مجاز پايين ميآيد.  
 

بعد از تست، براي مدتي اين ولتاژ پايين باقي ميماند و به تدريج افزايش مييابد.  
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باتري 

شارژ باتري  
 

توجه:  
 

حداكثر ولتاژ شارژ بايد 14.4 ولت باشد و نبايد از اين مقدار تجاوز كند.  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

  VAS 5095   شارژ باتري 
 

توجه:  
 

  دستگاه شارژ VAS 5095 بدون افزايش بيش از حد ولتاژ، باتري  
          را شارژ ميكند. و روي دستگاههاي جمع آوري اطالعات،  

         واحد فرمان موتور (كامپيوتر)، ايربگ و تلفن تاثير نميگذارد.  
  براي شارژ باتري نيازي به جدا كردن بستهاي باتري و  

          يا پياده كردن باتري از روي خودرو نيست.  
  حداقل دماي باتري بايد C°10 باشد.  

  باتري را نبايد شارژ سريع كرد زيرا به باتري آسيب ميزند.  
     موقع شارژ، نيازي به برداشتن روپوش باتري نيست.  

 
شارژ كردن باتري  

 
  سوئيچ موتور را ببنديد (off) و كليه مصرف كنندهها را خاموش كنيد.  

  گيره مثبت دستگاه تست را به قطب مثبت باتري وصل كنيد.  
  گيره منفي دستگاه تست را به قطب منفي باتري وصل كنيد.  

  طبق دستور كاري كه در كاتالوگ دستگاه تست آمده است، باتري را شارژ كنيد.  
 

مراحل شارژ باتريهاي با شارژ پايين (خالي) 
شرح باتريهاي با شارژ پايين:  

 
باتريهايي كه براي مدتي كار نميكنند، مثل باتريهايي كه روي ماشينهاي خوابيده قرار دارند خود به خود دشارژ ميشوند.  

در باتريهايي كه خيلي تخليه شدهاند، آب باتري (مخلوط آب و اسيد سولفوريك) بيشتر آب دارد. زيرا غلظت اسيد آن خيلي كم است.  
تخليه سريع باتري باعث ايجاد سولفات روي صفحات ميشود، سولفات باعث سختي صفحات ميگردد.  

اگر باتري بعد از شارژ خيلي زود خالي ميشود روي صفحات سولفات تشكيل شده است.  
اگر باتري مجددًا شارژ نشود، صفحات سخت ميشوند و ظرفيت شارژ باتري كاهش مييابد و در نتيجه قدرت باتري كاهش مييابد.  

مدت زمان شارژ بايد حداقل 24 ساعت باشد.  
بعد از شارژ الزم است كه تست شارژ روي باتري انجام شود.  
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باتري  

باتري – پياده و سوار كردن  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز. 
 

  V.A.G 1331  (5-50Nm) آچار درجهدار  
 

پياده كردن  
  سوئيچ موتور را ببنديد.  

  روپوش باتري را برداريد.  
  بست قطب منفي (-) باتري را جدا كنيد.  

 
سوار كردن  

 
←باتري را طوري سوار كنيد كه برجستگي پايه باتري با     

          شيار زير آن جفت شود.  
 

توجه:  
موقعي باتري به خوبي سوار شده است كه شيار مركزي زير باتري  

با برجستگي پيچ پايه باتري منطبق شود.  
 

بست باتري را ببنديد و پيچ آن را به ميزان N.m 22 سفت كنيد.  
بست قطب (+) باتري را ببنديد.  

 
توجه:  

براي جلوگيري از آسيب ديدگي بدنه باتري، بايد بست قطبها  
با دست و راحت سوار شوند.  

 
روي قطبهاي باتري گريس نزنيد.  

پيچ بست قطبهاي باتري را به ميزان N.m 4.5 سفت كنيد.  
بست قطب منفي (-) باتري را ببنديد و پيچ آن را به ميزان N.m 4.5 سفت كنيد.  

 
توجه:  

ــههاي برقـي و  وقتي مجددًا باتري را بستهايد، ادوات برقي خودرو را طبق كتاب راهنماي تعميرات و يا كاتالوگ مربوطه چك كنيد. (مانند راديو، ساعت، شيش
  (…

 
  بعد از نصب چك كنيد كه باتري كامالً محكم باشد، اگر باتري را شل ببنديد خطرهاي زير وجود دارد:  

  كوتاه شدن عمر باتري به دليل آسيب ديدگي ناشي از ارتعاش (خطر متالشي شدن)  
  اگر باتري خوب نصب نشده باشد، شبكه صفحات باتري آسيب ميبينند.  

  آسيب ديدگي بدنه باتري براثر بستن نامناسب (امكان نشت اسيد، هزينه اضافي)  
  كاهش ايمني  
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باتري با نشانگر وضعيت و با خانههاي دردار 

باتري با نشانگر وضعيت و با خانههاي دردار 
 

←اين باتريها را ميتوان با نشانگر وضعيت (1) و  
همين طور وجود درهاي باتري (2) شناسايي كرد.  

 
اين باتريها احتياج به نگهداري كم دارند و به مدت طوالني عمر ميكنند.  

بررسي وضعيت باتري از طريق نشانگر (1) امكانپذير است.  
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باتري با نشانگر وضعيت و با خانههاي دردار 

چك كردن باتري توسط نشانگر وضعيت  
 

اين نشانگر سطح آب باتري و همين طور وضعيت شارژ ان را نشان ميدهد.  
 

توجه:  
 

از آنجايي كه نشانگر وضعيت فقط در يكي از خانههاي باتري قرار دارد، بررسي وضعيت فقط مربوط به آن خانه ميشود.  
ارزيابي دقيق وضعيت باتري فقط از طريق تستر شارژ امكانپذير است.  

 
  قبل از بازرسي چشمي، به آرامي و با دقت با دسته پيچ گوشتي به نشانگر ضربه بزنيد.  

 
اين كار حبابهاي احتمالي هوا كه ممكن است بررسي نشانگر را محدود كند از بين ميبرد.  

 
توجه:  

 
  وقتي ضمن رانندگي باتري شارژ ميشود، ممكن است حبابهاي هوا زير نشانگر تشكيل شود كه باعث تغيير رنگ نشانگر ميگردد.  

  وقتي باتري بيش از ٥ سال كار كرده است و رنگ نشانگر شفاف است بايد باتري را تعويض كنيد.  
 

  نشانگر ممكن است در جاهاي مختلف باتري قرار داشته باشد.  
  نشانگر ممكن است به سه رنگ درآيد:  

  سبز، باتري كامالً شارژ شده است  
  سياه، شارژ نشده يا كم شارژ شده است، باتري بايد شارژ شود.  

  شفاف يا زرد، سطح آب اسيد به حداقل رسيده است، بايد آب مقطر سر ريز كنيد.  
  سپس يك تست باتري انجام دهيد. باتريي كه بيش از ٥ سال كار كرده است بايد تعويض شود.  
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باتري با نشانگر وضعيت و با خانههاي دردار 
چك كردن و سرريز آب باتري  

 
ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها،  

وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

  پيپت ( براي تخليه آب باتري) و اسيدسنج (هيدرومتر)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VAS 5045 ظرف آب اسيد براي پر كردن باتري  
 
 
 
 

  حفظ ميزان آب اسيد باتري در حد مشخص شده، يكي از فاكتورهاي  
            مهم در طول عمر باتري است.  

  اگر سطح آب اسيد پايين بيايد، باعث خشك شدن صفحات باتري و  
             در نتيجه افت ظرفيت (افت قدرت) باتري خواهد شد.  

  اگر صفحات باتري در آب اسيد خيس نشوند در لبه صفحات  
            و عايقها خوردگي ايجاد ميشود. خوردگي ممكن است باعث اتصال  

           كوتاه داخلي و ايجاد شعله شود. (خطر انفجار).  
 

  اگر سطح اسيد خيلي باال باشد، بر اثر نشت اسيد ممكن است خارج از  
            باتري خسارت وارد شود و به قطعاتي كه در محفظه موتور قرار دارند  

            آسيب بزند. (بايد اسيد اضافي را بكشيد.)  
 

  با بازرسي چشمي ميزان آب اسيد باتري را چك كنيد.  
 

توجه:  
 

←ميزان آب اسيد بايد در نشانگر (فلش) خوانده شود.     
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باتري با نشانگر وضعيت در خانههاي بدون در  
باتري با نشانگر وضعيت در خانههاي بدون در  

 
  اين باتريها توسط نشانگر وضعيت (1) و روپوش (2)  

           (طبق شكل) قابل شناسايي هستند.  
 
 
 

  ساختمان اين باتري تغييراتي كرده است كه باعث شود نگهداري  
            كمي نياز داشته باشد. چك كردن وضعيت باتري از طريق نشانگر  

            وضعيت(1) امكانپذير است.  
 

چك كردن باتري با نمايشگر وضعيت  
 

نمايشگر وضعيت ميزان اسيد و شرايط شارژ باتري را نشان ميدهد.  
 

توجه:  
 

ــط از طريـق  از آنجايي كه نشانگر باتري فقط در يكي از خانههاي باتري قرار دارد، بررسي وضعيت مربوط به آن خانه ميشود، ارزيابي دقيق وضعيت باتري فق
تستر شارژ باتري امكانپذير است.  

 
توجه:  

ــوا كـه ممكـن اسـت بررسـي نشـانگر را  قبل از بازرسي چشمي، به آرامي و با دقت با دسته پيچ گوشتي به نشانگر ضربه بزنيد. اين كار حبابهاي احتمالي ه
محدود كند از بين ميبرد. بنابراين رنگ نشانگر واضحتر خواهد بود.  

 
توجه:  

 
وقتي ضمن رانندگي باتري خالي شده شارژ ميشود، ممكن است حبابهاي هوا زير نشانگر تشكيل شود كه باعث تغيير رنگ نشانگر ميگردد.  

وقتي باتري بيش از ٥ سال كار كرده است و رنگ نشانگر شفاف است بايد باتري را تعويض كنيد.  
 

  نشانگر ممكن است در جاهاي مختلف باتري قرار داشته باشد.  
  نشانگر ممكن است به سه رنگ درآيد:  

  سبز، باتري كامالً شارژ شده است  
  سياه، شارژ نشده يا كم شارژ شده است، باتري بايد شارژ شود.  

  شفاف (بيرنگ) يا زرد، سطح آب اسيد به حداقل رسيده است، بايد آب مقطر سر ريز كنيد.  
  سپس يك تست باتري انجام دهيد و در صورت لزوم باتري را تعويض كنيد.  
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باتريهاي بدون نشانگر وضعيت  
باتريهاي بدون نشانگر وضعيت  

 
←باتريهاي بدون نشانگر وضعيت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   سيستم برقي  

 ٢٥

 
 

باتري بدون نشانگر وضعيت  
چك كردن و سرريز آب باتري  

 
ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  

 
  پيپت ( براي تخليه آب باتري) و اسيدسنج   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VAS 5045 ظرف آب اسيد براي پر كردن باتري  
 
 
 
 

حفظ ميزان آب اسيد باتري در حد مشخص شده، يكي از فاكتورهاي  
مهم در طول عمر باتري است.  

 
اگر سطح آب اسيد باتري خيلي پايين بيايد، باعث خشك شدن صفحات  

باتري و در نتيجه افت ظرفيت (افت قدرت) باتري خواهد شد.  
اگر صفحات باتري در آب اسيد خيس نشوند در لبه صفحات و عايقها  

خوردگي ايجاد ميشود. خوردگي ممكن است باعث اتصال كوتاه داخلي و  
ايجاد شعله شود. (خطر انفجار).  

 
اگر سطح اسيد خيلي باال باشد، بر اثر نشت اسيد ممكن است خارج از  
باتري خسارت وارد شود و به قطعاتي كه در محفظه موتور قرار دارند  

آسيب بزند. (بايد اسيد اضافي را بكشيد.)  
 

  با بازرسي چشمي ميزان آب اسيد باتري را چك كنيد.  
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توجه:  

 
در باتريهايي كه مقدار ماكزيمم (max) يا مينيمم (min) روي باتري مشخص شده است، مقدار اسيد (فلش) از بيرون باتري چك ميشود.  

 
سطح اسيد باتري وقتي خوب است كه در حد (max) باشد.  

 
اگر عالمت (min) و (max) روي بدنه باتري وجود ندارد، و يا اگر  

سطح باتري قابل ديدن نيست (باتريهاي سياه):  
 

  سوئيچ موتور را ببنديد (off) و تمام مصرف كنندهها را خاموش كنيد.  
             در خانهها را باز كنيد.  

  با نگاه كردن به داخل خانههاي باتري، سطح اسيد را بررسي كنيد.  
 
 
 
 
 
 

  براي اين كار فقط مجاز به استفاده از چراغ قوه هستيد  
  با بررسي چشمي سطح اسيد را كنترل كنيد.  

 
←وقتي سطح اسيد خوب است تا عالمت داخلي (1) باشد.  

 
شيار پالستيكي عالمت (max) سطح اسيد است.  

 
سر ريز كردن باتري با آب مقطر:  

 
توجه:  

 
←اگر نياز به سر ريز آب باتري است بهترين وسيله ظرفهاي     

مخصوص پر كردن باتري (VAS 5045) ميباشد. ساختمان لوله سر  
ظرف از پرشدن بيش از حد باتري و نشت اسيد جلوگيري ميكند.  
وقتي خانهها تا ميزان (max) پر شد به دليل ساختمان مخصوص  

ظرف (VAS 5045) از پر شدن بيش از حد ممانعت ميشود.  
براي جلوگيري از آلودگي آب اسيد باتري، كه باعث بيشتر خالي شدن  

خود به خود باتري ميشود، فقط از آب مقطر استفاده كنيد.  
 

  اگر سطح آب اسيد باتري خيلي پايين است، الزم است به ترتيب  
             زير سرريز نماييد:  
  در باتري را باز كنيد.  

  “max” آب مقطر تا عالمت (VAS 5045) توسط ظرف مخصوص  
             سرريز نماييد.  
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توجه:  

بعد از پركردن باتري با آب مقطر يك تست شارژ انجام دهيد.  
 
 
 

كشيدن اسيد باتري  
 

←اگر سطح اسيد باتري خيلي باال است، مقدار اضافي آن را توسط     
      پيپت يا هيدرومتر (اسيدسنج) بكشيد سطح اسيد بايد از داخل تا  

           حد (1) ديده شود.  
 

توجه:  
 

مقررات زيست محيطي دور ريختن اسيد بايد رعايت شود.  
 

  بعد از سرريز و يا تا تخليه مقدار اضافي آب اسيد، خانههاي  
       باتري با درهاي از نوع اصلي بسته شوند.  

 
براي اطمينان از آب بندي بودن باتري، الزم است كه  

درهاي باتري را به طور صحيح ببنديد.  
 

در صورت آسيب ديدگي درهاي باتري، موقع تعويض بايد از همان نوع اصلي استفاده كنيد.  
 

درهاي باتري بايد اورينگ داشته باشند.  
 

باتريهاي با شلنگ تخليه گاز  
 

  باتريهاي مجهز به شلنگ مركزي تخليه گاز را چك كنيد تا مطمئن شويد شلنگ مسدود نشده و يا نپيچيده است.  
  سيستم تخليه مركزي، تخليه گاز تمام خانهها را در يك محل مشخص شده امكانپذير ميكند.   

 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   سيستم برقي  

 ٢٨

 
بوق  

بوق – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  سوكت بوق (1) را جدا كنيد.  
←مهره بوق (2) را از پايه جدا كنيد و بوق را پياده نماييد.     

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

             مهره آن را با گشتاور N.m 15 سفت كنيد.  
 
 
 

مجموعه آمپرها  
 

شناسايي و تعيين عيب  
 

مجموعه آمپرها مجهز به خود عيب ياب است كه محل عيب را به آساني مشخص ميكند.  
 

براي پيدا كردن عيب از ابزار VAS 5051، خود عيب ياب، سيستم اندازه گيري و اطالعات، ”guided fault search“ استفاده كنيد.  
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مجموعه آمپرها  

مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن  
 

اخطار!  
قبل از انجام هر كاري در سيستم برقي، كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  

 
توجه:  

 
  قبل از جدا كردن كابل از باتري، كد راديويي دزدگير را بخواهيد.  

  وقتي كابل باتري را مجددًا وصل مي كنيد، ادوات خودرو را چك كنيد (راديو، ساعت، ادوات برقي و شيشه باالبر برقي و …)  
  قبل از پياده كردن مجموعه آمپرها، براي شناسايي و تعيين عيب به نكات مهم و دستورهاي كار توجه كنيد.  

 
پياده كردن  

 
←روپوش ستون فرمان را باز كنيد. (فلش)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←قاب مجموعه آمپرها را باز كنيد. (فلش)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   سيستم برقي  
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←پيچهاي مجموعه آمپر را باز كنيد. (فلش)     

  مجموعه آمپر را كمي به سمت دريچه بخاري بكشيد و سوكتها را از قسمت عقب جدا كنيد.  
  مجموعه آمپرها را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  مجموعه آمپرها را جا بزنيد و سوكت را وصل كنيد.  
  برعكس مراحل پياده كردن بقيه قطعات را سوار كنيد.  

  بعد از سوار كردن، عملكرد آمپرها را چك كنيد.  
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مجموعه آمپرها  

سوكت مجموعه آمپر  
 

سوكت  32پين، آبي  
 

1- محدود كننده سرعت  
2- بال استفاده  

3- سوئيچ – ترمينال 15 
4- راهنماي راست  

5- سنسور (حسگر) سوخت  
6- ايربگ  

7- سنسور بدنه 
8- سنسور دما  

9- اتصال بدنه عمومي – ترمينال 31 
  1.8 bar – 10-  فشار روغن

11- دورسنج  
12- شارژ باتري – ترمينال 61 

13- بال استفاده  
14- گرم كن شيشه  

 0.3 bar – 15- فشار روغن
16- ايموباليزر  

17- بال استفاده  
 

18- بال استفاده  
 ABS -19

  58d 20- چراغها – ترمينال
21- بال استفاده  

22- سطح آب رادياتور  
23- برق (+) – ترمينال 30 

24- برق – ترمينال 31 
 K 25- مدار

26- چراغ عقب – ترمينال 58 
 EPC -27

28- سنسور (حسگر) سرعت  
29- سيستم ترمز  

 56a 30- چراغ جلو – نور باال – ترمينال
31- راهنماي چپ  

32- چراغ جلو – نور پايين – ترمينال 56 
 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   سيستم برقي  

 ٣٢

 
سيستم برف پاك كن شيشه جلو  
سيستم برف پاك كن شيشه جلو  

 
اخطار!  

قبل از انجام هر كاري در سيستم برقي، كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

  قبل از جدا كردن كابلهاي باتري، كد راديويي دزدگير را بخواهيد.  
ــا كاتـالوگهـاي مربوطـه چـك كنيـد (راديـو، سـاعت،    وقتي دوباره كابلهاي باتري را وصل كرديد، ادوات خودرو را طبق كتاب راهنماي تعميرات و ي

تنظيمات برقي و شيشه باالبر برقي و …)  
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سيستم برف پاك كن شيشه جلو 

سيستم برف پاك كن شيشه جلو – پياده و سوار كردن  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل اندازه گيري و چك كردن و ادوات كمكي موردنياز.  
 

  VAG 1331  (5-50 Nm) آچار درجهدار  
 

بازوي برف پاك كن – پياده كردن  
 

توجه:  
 

قبل از پياده كردن بازوي برف پاك كن، مطمئن شويد كه وضعيت 
موتور برف پاك كن در انتهاي كورس خود نميباشد.  

بعدًا موقع سوار كردن، وضعيت مناسب انتهاي كورس بازوي  
برف پاك كن را ميتوان تنظيم كرد.  

 
←درپوش سياه را توسط پيچ گوشتي بلند كنيد (فلش)     

  مهرههاي M8 را شل كنيد ولي آنها را باز نكنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

←به آرامي بازوهاي برف پاك كن را حركت دهيد تا شل شوند.     
  مهرهها را كامالً باز كنيد، بازوهاي برف پاك كن را پياده نماييد.  
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پايه برف پاك كن همراه با موتور و اهرمها – پياده و سوار كردن  

 
  شبكه زير شيشه را پياده كنيد.  

←پيچ M6 (فلش) و برف پاك كن را پياده كنيد.     
  پايه را به طور كامل همراه با اهرمها و موتور برف پاك كن باز كنيد.  

  موتور برف پاك كن را بيرون بكشيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موتور برف پاك كن – پياده كردن  
 

←با استفاده از يك پيچ گوشتي بلند، ميله را به سمت خارج،     
        اهرم كنيد. (1)  

  مهره M8 را باز كنيد. (2)  
  ميلهها را پياده كنيد.  

  پيچهاي M6 (3) اتصال موتور برف پاك كن را باز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

موتور برف پاك كن – سوار كردن  
 

  باتري را وصل كنيد.  
  برف پاك كن را روشن كنيد تا وضعيت ساكن شدن آن را پيدا كنيد.  

  براي اين كار، سوكت را وصل كنيد و برف پاك كن را براي يك  
             حركت مختصر روشن كنيد.  

  M6 مجددًا سوكت برف پاك كن را جدا كنيد و پيچهاي←   
  (4-6 N.m) .را ببنديد             

  كابل باتري را جدا كنيد.  
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  بازوي رابط را قرار دهيد و ميلهها را تنظيم كنيد.  

  (11-15 N.m) – (فلش) .را سفت كنيد M8 مهره←   
  مجددًا ميلهها را به سمت بازوي رابط فشار دهيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعويض تيغه برف پاك كن  
 

←گيره تيغه برف پاك كن را فشار دهيد و آن را به طرف پايين و     
             در جهت برف پاك كن بكشيد.  

  تيغه را از بازوي برف پاك كن جدا كنيد.  
  يك تيغه نو روي بازوي برف پاك كن سوار كنيد و فشار دهيد تا  

            خار آن قفل شود.  
 
 
 
 
 
 
 

←بازوي برف پاك كن را در باالي عالمت توقف برف پاك كن قرار دهيد.     
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ميلههاي اوليه برف پاك كن – تعويض  

 
توجه:  

 
با سوار بودن پايه برف پاك كن هم امكان پياده كردن ميلهها هست.  

 
←ميلههاي اوليه برف پاك كن را پياده كنيد. (فلش)     
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سيستم برف پاك كن شيشه جلو  

رله قطع كن برف پاك كن شيشه جلو – تعويض  
 

←درپوش بورد الكتريكي (جعبه رله) را برداريد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←با شل كردن پيچهاي بورد، آن را پياده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←رله قطع كن برف پاك كن را تعويض كنيد.     
 

توجه:  
 

قبل از اقدام به تعويض، محل قرار گرفتن رله توجه كنيد.  
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سيستم شيشه شوي جلو  
سيستم شيشه شوي جلو  

 
اخطار! 

قبل از انجام هر كاري در سيستم برقي، كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

  قبل از جدا كردن سر باتري، كد راديويي دزدگير را بخواهيد.  
ــا كاتـالوگهـاي مربوطـه چـك كنيـد. (مـانند راديـو، سـاعت،    بعد از وصل كردن مجدد سر باتريها، ادوات خودرو را طبق كتاب راهنماي تعميرات ي

تنظيمات الكتريكي و شيشه باالبر برقي و غيره)  
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سيستم شيشه شوي  

آب پاش (چشم) شيشه شوي – تعويض  
 

←با كشيدن به سمت بيرون، چشم شيشه شوي را خارج كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←نازل (چشم شيشه شوي) را از شلنگ آب جدا كنيد.     
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سيستم شيشه شوي  

آب پاش (چشم) – چك كردن  
 

توجه:  
 

وقتي ارتفاع پاشش آب يكي نيست جهت را تغيير دهيد.  
 

←بادامك خارج از مركز روي آب پاش را توسط پيچ گوشتي     
            در جهت فلش بگردانيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه: 
 

وقتي آب پاش گرفته است توسط ابزار 3125A آن را تميز كنيد.  
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سيستم شيشه شوي  

مخزن آب شيشه شوي عقب ( در خودروي مجهز به ABS) – پياده كردن  
 

←دو عدد مهره مخزن آب شيشه شوي را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پمپ شيشه شوي عقب – پياده كردن  
 

←پمپ را كشيده و از مخزن شيشه شوي خارج كنيد.     
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سيستم برف پاك كن / شيشه شوي عقب  
سيستم برف پاك كن / شيشه شوي عقب  

 
اخطار! 

قبل از انجام هر كاري در سيستم برقي، كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

  قبل از جدا كردن سر باتري، كد راديويي دزدگير را بخواهيد.  
ــا كاتـالوگهـاي مربوطـه چـك كنيـد. (مـانند راديـو، سـاعت،    بعد از وصل كردن مجدد سر باتريها، ادوات خودرو را طبق كتاب راهنماي تعميرات ي

تنظيمات الكتريكي و شيشه باالبر برقي و غيره)  
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سيستم برف پاك كن / شيشه شوي عقب  

سيستم برف پاك كن / شيشه شوي عقب – پياده و سوار كردن  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل اندازه گيري و چك كردن و ادوات كمكي موردنياز.  
 

  VAG 1331  (5-50 Nm) آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تيغه برف پاك كن عقب – تعويض  
 

  پين قفلي را قرار دهيد و تيغه برف پاك كن را بيرون بكشيد.  
  تيغه برف پاك كن عقب را از بازوي برف پاك كن آزاد كنيد.  

  تيغه برف پاك كن را از بازوي برف پاك كن جدا كنيد.  
 

توجه:  
موقع نصب تيغه جديد، آن را با ميله برف پاك كن جفت كنيد  

تا پين آن قفل شود.  
 
 
 
 

←محل توقف تيغه برف پاك كن عقب را تنظيم كنيد.     
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موتور برف پاك كن عقب – پياده و سوار كردن  

 
← قاب در صندوق عقب را پياده كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بازوي برف پاكن عقب را پياده كنيد.  
  سوكت سيم موتور برف پاك كن را جدا كنيد.  

←پيچ اتصال بدنه موتور برف پاك كن كه نزديك بدنه است     
       را باز كنيد.  

  پيچهاي موتور برف پاك كن عقب را باز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه: 
بعد از سوار كردن برف پاك كن عقب، تيغه برف پاك كن  

را باالي عالمت توقف قرار دهيد.  
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پايه موتور برف پاك كن عقب – پياده و سوار كردن  

 
←موتور برف پاك كن عقب را پياده كنيد.     

  پايه موتور برف پاك كن عقب را پياده و تعويض كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بازوي برف پاك كن عقب – تعويض  
روپوش سياه را با يك پيچ گوشتي درآوريد.  

بازوي برف پاكن را تعويض كنيد.  
 

توجه:  
 

  9-11 Nm گشتاور سفت كردن مهره←
  روپوش سياه را قرار دهيد.  

  موقعيت تيغه برف پاك كن عقب را چك كنيد.  
 
 
 
 
 

آب پاش (چشم) شيشه شوي – تعويض 
 

←چهار عدد پيچ بادگير در هر طرف را باز كنيد. (فلش ها)     
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←بادگير (spoiler) را پياده كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←با بيرون كشيدن آب پاش (چشم)، آن را پياده كنيد.     
  آب پاش را از شلنگ جدا كنيد.  
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چراغ هاي عقب  

  GOL – المپهاي چراغهاي عقب
 

اخطار!  
قبل از انجام هر كاري در سيستم برقي، كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  

 
1- المپ چراغ ترمز / خطر عقب  

  12 V / 21W (5W)
2- المپ چراغ عقب  

  12V / 5W
3- المپ چراغ راهنماي عقب 

  12V / 21W
4- المپ چراغ دنده عقب  

  12 V / 21W
5- قاب (پايه) چراغ عقب  

 
  پياده و سوار كردن  
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چراغهاي عقب  
چراغ عقب (GOL) – پياده و سوار كردن  

 
پياده كردن  

 
  روپوش سمت چپ يا راست صندوق عقب را باز كنيد.  

 
⇐ تعميرات عمومي اتاق، تزئينات داخلي، گروه 70  

 
  سوكتها را جدا كنيد.  

  المپ مه شكن عقب را باز كنيد.  
  قاب (پايه) المپ را پياده كنيد.  

  مهرههاي (1) را باز كنيد و قاب چراغ عقب را پياده كنيد.  
 

توجه:  
 

در صورت نياز، روبند (2) چراغ عقب را باز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  قاب (پايه) چراغ را سوار كنيد.  
 

اخطار!  
موقع نصب چراغ عقب، واشر آن را چك كنيد  

و در صورت لزوم آن را تعويض نماييد.  
سوراخهاي واشر را با سوراخهاي بدنه ميزان كنيد  

كه از نظر آب بندي مشكلي پيش نيايد.  
 

  قاب چراغ را سر جاي خود در بدنه سوار كنيد.  
  (1.5 Nm) .مهرههاي آن را ببنديد  

  سوكتها را وصل كنيد.  
  روپوش سمت چپ يا راست صندوق عقب را ببنديد.  

 
⇐ تعميرات عمومي بدنه، تزئينات داخلي، گروه تعمير 70  
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چراغهاي عقب  
المپ چراغ مه شكن عقب – درآوردن و جا زدن  

 
درآوردن  

 
←سر پيچ چراغ مه شكن عقب را عكس جهت ساعت گرد بپيچيد     

            و آن را بيرون بكشيد.  
 

جازدن 
 

  برعكس روش درآوردن، آن را جا بزنيد.  
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چراغهاي عقب  

قاب چراغهاي عقب (GOL) – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  سوكتها را جدا كنيد.  
←خارهاي بغل قاب (فلشها) را فشار دهيد تا آزاد شوند     

  سپس قاب را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  قاب چراغها را جا بزنيد.  
 

اخطار!  
قاب را طوري جا بزنيد كه خارهاي آن جا بيفتند.  
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كليدهاي داخلي، چراغها و المپها  
كليدهاي داخلي، چراغها و المپها  
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كليدهاي داخلي، چراغها و المپها  

چراغهاي داخل اتاق (سقف) – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

←توسط يك ابزار نازك (1) چراغ داخل اتاق روي     
            تودوزي سقف را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سوكت چراغهاي داخلي (فلشها) را جدا كنيد.     
 

سوار كردن  
 

  برعكس مراحل پياده كردن، سوار كنيد.  
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كليدهاي داخلي، چراغها و المپها  

المپ چراغهاي داخل اتاق (سقف) – درآوردن و جازدن  
 

درآوردن  
 

←روپوش (بلوري) چراغ سقف را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←المپ چراغ سقف را به ترتيب شمارههاي (1) و (2) درآوريد.     
 

سوار كردن  
 

  المپ چراغ سقف را جا بياندازيد.  
  روپوش (بلوري) چراغ سقف را ببنديد.  
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تعميرات سيم كشي و سوكتها  

موارد ايمني  
 

اخطار! 
قبل از انجام هر كاري در سيستم برقي، كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  

براي تعمير سيم كشي «اربگ» ، از دستورات كاتالوگهاي قطعات تعويضي استفاده كنيد! 
 

  به برچسبهاي روي خودرو كه ولتاژ باالي برق را هشدار ميدهد توجه كنيد.  
  اتصاالت و سيم كشيهاي اربگ را فقط ميتوان توسط كيت تعميراتي V.A.G 1978 تعمير كرد.  

 
⇐ به كتاب راهنماي كيت تعميراتي V.A.G 1978 رجوع شود.  

 
⇐ تعميرات عمومي بدنه، تزئينات داخلي، گروه تعمير 69  
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تعميرات سيم كشيها و سوكتها  

نكات عمومي در تعمير سيستم الكتريكي خودرو  
 

  به نكات فعلي ( و هم چنين نكات پياده و سوار كردن اجزاء سيستم برقي) در كتاب راهنماي تعميرات توجه كنيد.  
  عالئم راهنماي زرد رنگ و برچسبهاي زرد رنگ مشخص كننده اين است كه قبال اين قطعه يك بار تعمير شده است.  

 
⇐ به كاتالوگ كيت تعميراتي V.A.G 1978 رجوع شود.  

 
ــردن مصـرف كننـده، خـوردگـي و    قبل از شروع تعميرات، الزم است كه علتهاي عيب را محدود كنيد، مانند تيز بودن اجزاء بدنه، درست استفاده نك

غيره.  
  در صورت امكان كابلهاي اتصال بدنه را از باتري جدا نكنيد. ( خطر خوردگي)  

  بعد از هر تعمير، بايد كار اجزاء چك شود، در صورت لزوم از عيبهاي ذخيره شده كمك بگيريد و سيستم را به همان حال اوليه برگردانيد.  
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تعميرات سيم كشيها و سوكتها  

نكات مهم در تعميرات سيم كشيها و سوكتها (اتصاالت)  
 

  ضمن تعميرات روي بورد، لحيم كاري مجاز نميباشد.  
  به عنوان يك قانون، اتصاالت لحيم شده را تعمير نكنيد. در صورت لزوم يك سيم موازي با مدار آسيب ديده اضافه كنيد.  

  تعمير سيم كشيها و اتصاالت روي بورد را فقط با كيت تعميراتي VAS 1978 انجام دهيد. 
 

⇐ به كاتالوگ كيت تعميراتي VAS 1978 رجوع شود.  
 

  تعميرات را فقط با سوكتهاي زرد انجام دهيد. قطعات تعمير شده با برچسبهاي زرد مشخص شدهاند.  
  مدارهاي چاپي يك بار مصرف را نبايد تعمير كنيد. در صورت خراب شدن، آنها را به صورت كامل تعويض كنيد.  
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تعميرات سيم كشيها و سوكتها  

  VAS 1978 كيت تعميراتي
 

تعميرات روي سيم كشيها و  
اتصاالت روي بورد را فقط با  
  VAS 1978 كيت تعميراتي

انجام دهيد.  
 

  VAS 1978 در كيت تعميراتي
كتابچه راهنما وجود دارد كه در آن  

جزئيات مراحل تعمير شرح داده  
شده است.  

 
اطالعات ديگر مانند پياده و سوار كردن  
قطعات و اجزاء سيستم برقي را ميتوان  

در راهنماي تعميراتي مربوط به آن قطعه  
پيدا كرد.  
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خود عيب يابي سيستم برقي  

اتصاالت عيب خوان  
 

  V.A.G 1551 سيستم خود عيب ياب و اطالعات خودرو
 

  V.A.G 1551 عيب خوان←   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرايط چك كردن  
 

  فيوزهاي مربوط به هر يك از مدارها بايد در وضعيت خوبي باشند.  
  ولتاژ باتري حداقل 11.5V باشد.  
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خود عيب يابي سيستم برقي  

اتصاالت عيب خوان  
 

  V.A.G 1551 عيب خوان
ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  

 
  V.A.G 1551 عيب خوان←   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  V.A.G 1551/3 كابل عيب يابي←   
 

توجه:  
  V.A.G 1552 از وسايل V.A.G 1551 ممكن است به جاي عيب خوان

استفاده شود ولي در اين حالت نميتوان اطالعات را پرينت كرد.  
 
 
 
 
 

  V.A.G 1551 وصل كردن
←براي دسترسي به سوكت، قسمت مدار چاپي (سمت چپ) را باز كنيد.     

  كابل خود عيب ياب (V.A.G 1551/3) را به سوكت عيب يابي  
      وصل كنيد.  

 
مراحل كار  

  عيب خوان V.A.G 1551 را به كابل V.A.G 1551/3 وصل كنيد.  
توجه:  

اگر نمايشگر هيچ پيغامي را نشان نميدهد، الزم است كه  
منبع تغذيه چك شود تا برطبق برنامه موقعيت مورد نظر،  

عيب يابي كند:  
⇐ طرح مدارهاي برقي  
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  اگر نمايشگر پيغامهاي مشخص شده مربوط به مراحل كار را نشان نميدهد:  

 
⇐ به راهنماي عيب خوان رجوع شود.  

 
  اگر به دليل اشتباه «كي بورد»، نمايشگر "Data transmission error“ را نشان ميدهد كابل عيب خوان را جدا كنيد،  

            و مجددًا آن را وصل كنيد و كار را تكرار كنيد.  
 

←نمايشگر نشان ميدهد:  
 
 
 

* به طور متناوب ظاهر ميشود.  
 

بر مبناي پيغام نشان داده شده روي نمايشگر، عيب خوان را به كار اندازيد:  
 (V.A.G 1551 فقط) .دكمه (1) را بزنيد “Quick transmission” براي

خود عيب يابي سيستم خودرو را ادامه دهيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.A.G – SELF – DIAGNOSIS – HELP
1. Quick data transmission*
2. intermittent codes issuing *
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ايموباليزر  

اجزاء سيستم  
 

ادوات فرمان ايموباليزر 
 

توجه:  
 

  كدهايي كه توسط ترانسپوندر (Tronsponder) ارسال شده است  
           را آناليز ميكند و اجازه تزريق سوخت ميدهد.  

  سيم پيچهاي تحريك كننده و كويل ردياب را تغذيه ميكند.  
  V.A.G 1551/1552 مسئول ادوات فرمان تزريق سوخت مرتبط با  

      ميباشد.  
 

← LED سيستم  
 
 

نكات مهم:  
 

  توسط ادوات فرمان ايموباليزر، فرمان داده شده است.  
  هر وقت سوئيچ باز ميشود،  LEDبه مدت ٣ ثانيه روشن ميماند و  

      نشان دهنده اين است كه مشكلي براي شناسايي كليد وجود ندارد.  
  LED اگر مشكلي وجود داشته باشد، وقتي سوئيچ باز است  

      چشمك خواهد زد.  
 

←سيم پيچ تحريك كننده و كويل ردياب   
 
 
 
 

توجه:  
 

  اين سيم پيچ يك ميدان مغناطيسي ايجاد ميكند كه «ترانسپوندر»  
       را به كار مياندازد و مانند يك «آنتن» عمل كرده و پيغام ارسال شده  

            توسط «ترانسپوندر» را انتقال ميدهد.  
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←ترانسپوندر (منعكس كننده)  

 
توجه:  

 
وقتي كه توسط ميدان مغناطيسي تحت تاثير قرار ميگيرد كد محرمانه را  

ارسال ميكند كه از طريق سيم پيچ به ادوات فرمان ايموباليزر ميرود.  
 

ادوات فرمان تزريق سوخت  
 

توجه:  
ترانسپوندر كد را به ادوات فرمان ايموباليزر ميفرستد  

و صبر ميكند تا آزاد شده و موتور روشن شود.  
ارتباط با V.A.G 1551/1552 توسط ادوات فرمان ايموباليزر انجام شده است.  
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ايموباليزر  
مدار برقي  

 
توجه:  

 
⇐ به مدارهاي برقي رجوع كنيد.  
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ايموباليزر  

كد محرمانه  
 

هر يك از ادوات فرمان ايموباليزر يك كد محرمانه مخصوص به خود دارند. اين كد براي تبديل كليدها (سوئيچها) و فرمان تزريق استفاده ميشود.  
 

اين كد روي پالك مشخصات كليد (سوئيچ) حك شده است (كه در اختيار مالك است). 
 

براي ديدن اين كد الزم است پوشش روي آن را بتراشيد يا برچسب محافظ روي آن را برداريد. 
 

←چك كنيد كه آيا شماره مشخص شده با شماره نشان داده شده توسط    
           V.A.G.1551/1552مطابقت دارد يا نه(به مرحله 01 رجوع شود) 

 
اخطار! 

پوشش كد فقط بااجازه مالك خودرو تراشيده شود 
 

  دريافت كد محرمانه فقط در دو حالت از بخش خدمات پس از فروش و  
             بخش گارانتي امكانپذير است: 

 
١-گم كردن پالك مشخصات كليد. 

٢-تعويض ادوات فرمان ايموباليزر (قطعات زرد رنگ). 
دراين حالت ،قطعات بدون كد تحويل مي شوند، و بايد كد 

جديد درخواست شود. 
  براي درخواست كد،توسطE-mail، شماره شناسايي 

             ادوات فرمان را ارسال كنيد (مانند نمونه زير): 
 

            To                                                                 VWB.SBC.IMOCOD
  Title                                                                       Immobilizer secret code   

 Command  equipment                                                      
 Identification number                                                    VWZ9ZOV7000658

                  Name of service manager                                                  
    Or Person in charge                                                            Service manager  

 
اخطار! 

شماره شناسايي ١٤رقمي را ارسال كنيد 
به مرحله 01مراجعه ونحوه مشخص كردن اين شماره را ببينيد. 
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 ٦٥

 
ايموباليزر 

 V.A.G1551/1552 كاربرد
 

كد دستيابي به ايموباليزر: 25  
 

مراحل كار: 
 

توجه : 
 

  مرحله  01 : ادوات فرمان ـ شماره نمايندگي   
  مرحله  02 : عيب هاي موجود در حافظه ـ كمك بگيريد. 

  مرحله  05 : عيب هاي موجود در حافظه ـ پاك كنيد. 
  مرحله  06 : پايان كار ـ از سيستم خارج شويد. 

  مرحله  08 : بلوك مقادير اندازه گيري شده ـ كمك بگيريد.  
  كليد ها ـ تبديل (سازگار)كنيد. 

  اضطراري  
  ادوات فرمان تزريق سوخت ـ تبديل (سازگار) كنيد .         
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ايموباليزر  

ادوات فرمان ـ 
مرحله 01 :  

١)V. A. G 1551/ 1552 را وصل كنيد، سوئيچ (on) را باز كنيد و كد 25 را وارد نمائيد (سيستم ايموباليزر)  
٢)كليد ”Q“ را فشار دهيد، بايد صفحه زير باز شود:  

 
  WSC:

 01937
 0000 Code V∅2 VWZ9ZOU7000658 IMMO 377953527

 
مشخصات آخرين نمايندگي  
سازنده كليد يا ادوات تزريق  

شماره پنج رقمي (0000) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شماره شناسايي، اين شمارهاي است كه 
بايد ارسال تا كد محرمانه معين شود 

شماره ادوات فرمان
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 ٦٧

 
ايموباليزر  

حافظه مربوط به عيبها  
 

مرحله 02 
 

توجه :  
 

وقتي عيب 01128 - سيم پيچ خواندن ( READING COIL ) -  را مشخص كرده است، اول اين عيب بايد تعمير شود. 
 

شرح عيب كد عيب 
 01128 (Reading Coil) سيم پيچ خواندن

١) سيم پيچ را تست كنيد و تعميرات الزم را روي آن انجام دهيد.  
٢) حافظه (عيبها) را پاك كنيد.  

٣) سوئيچ موتور را ببنديد و ٣٠ ثانبه صبر كنيد. 
٤) سوئيچ موتور را باز كنيد (ON) و از عيبهاي ذخيره شده كمك بگيريد. 

كليد با عالمتي كه نشان دهنده پذيرفته شدن ضعيف يا نپذيرفتن كليد ميباشد.  01176 
١) سيم پيچ خواندن عيب ( به 01128 رجوع كنيد )  

٢) عيب سازگار بودن كليد ( به 01179 رجوع كنيد. )  
٣) كليد بدون ترانسپوندر ( به بلوك مقادير رجوع كنيد. ) 

٤) كليد تاييد نشده است ( به بلوك مقادير رجوع كنيد. )  
ادوات فرمان تزريق سوخت تاييد نشده است.  01177 

١) وسيله فرمان تزريق سوخت را با سيستم سازگار كنيد.  
عيب برنامه ريزي كليد  01179 

١) كليد مناسب انتخاب كنيد. ( يا كليد را با سيستم سازگار كنيد. )  
اخطار!  

  كدهاي عيب سيستم ايموباليزر ممكن است روي عيب يابي موتور تاثير بگذارد.  
  قبل از اثرگذاشتن روي سيستم تزريق سوخت، مطمئن شويد كه سيستم ايموباليزر سالم است.  

  بلوكه و مسدود شدن ( كد عيب ايجاد شده در سيستم تزريق، كه به دليل وجود مشكل در سيستم ايموباليزر ميباشد. ) 
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ايموباليزر  

بلوك مقادير اندازه گيري شده  
 

مرحله 08  
 

توجه:  
 

بلوك مقادير ايموباليزر فقط دو گروه مقادير دارد، گروه 022 و 023  
 

بلوك مقادير خواندني 22  
 

بلوك مقادير خواندني 22   
   1                                          1                                      1                                   2                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بلوك مقادير خواندني 23  

 
بلوك مقادير خواندني 22   
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد كليدهاي تبديل شده  

0- ترانسپوندر كار نميكند  كليد با ترانسپوندر   
1- ترانسپوندر سالم است    

0- ارتباطي وجود ندارد   
1- ارتباط خوب است     

جواب به ادوات فرمان تزريق سوخت  

آزاد شدن عمليات    
0- عمليات قفل شده  

1- تبديل انجام ميشود      

0- هيچ كليدي تاييد نشده  شناسايي كليد 
1- كليد تاييد شده     

چك كردن   

0- نرمال  
1- كليد تاييد شده     

0- اشكال در تبديل  
1- تبديل انجام ميشود       تبديل كليدها   

 1 0 1
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ايموباليزر  

كليدها – تبديل  
 

شرايط قبلي  
 

توجه:  
  از كد محرمانه ايموباليزر مطلع شويد. ( به كد محرمانه رجوع كنيد. ) 

  آيا تمام كليدهايي كه بايد تبديل شوند را داريد؟  
  ادوات V.A.G 1551/1552 بايد شماره شناسايي كارگاهي داشته باشند.  

بدون داشتن اين شماره تبديل كردن آن غير ممكن است. تبديــل كليدهـا بـدون ترانسـپوندر (Transponder) ( گـروه 22 مرحلـه 08 ) يـا بـا ترانسـپوندر 
 (Transponder)خراب ( گروه 23 – مرحله 08) عيب با كد 01179 (اشتباه برنامه ريزي "programing mistake“ را ايجاد خواهد كرد.  

  ترانسپوندر (Transponder) را توسط بلوك مقادير چك كنيد.  
 

قفل شدن ايموباليزر  
 

توجه:  
١. به واسطه استفاده از كليد غلط يا با ترانسپوندر (Transponder) خراب يا نداشتن ترانسپوندر، حالت قفل شدن ايموباليزر پيش ميآيد.  

بعد از 20 بار تالش براي روشن كردن موتور با كليد غلط (معادل رمز محرمانه مكانيكي ولي ترانسپوندر سازگار نشده)، كليد بدون ترانسپوندر و يا ترانسـپوندر 
غلط باعث ميشود كه ايموباليزر موقتا قفل شود.  

 
a. از سيستم ايموباليزر خارج شويد.  

b. سوئيچ موتور را ببنديد (off) و V.A.G 1551/1552 را پياده كنيد.  
c. سوئيچ موتور را باز كنيد (on) و به مدت 10 دقيقه آن را باز نگه داريد.  

d. وضعيت ( C ) را حفظ كنيد و V.A.G 1551/1552 را وصل كنيد.  
LOGIN .e را اجرا كنيد.  

 
٢. قفل شدن به دليل استفاده از كد محرمانه غلط (قطعات با درپوش سياه)  

اگر ضمن سازگارسازي (مراحل 4 و 5) در وارد كردن كد محرمانه ٣ اشتباه رخ دهد، ايموباليزر موقتاً قفل ميكند.  
 

خارج كردن از قفل شدگي:  
  (V.A.G 1551/1552 اجراي 06 مربوط به) از سيستم ايموباليزر خارج شويد .a

b. سوئيچ موتور را ببنديد و V.A.G 1551/1552 را جدا كنيد.  
c. سوئيچ موتور را باز كنيد و 10 دقيقفه باز باشد.  

d. وضعيت مورد ( C ) را حفظ كنيد، V.A.G 1551/1552 را وصل كنيد.  
LOGIN .e را اجرا كنيد.  

٣. قفل شدن به دليل استفاده از كد محرمانه غلط (قطعه با درپوش زرد)  
 

اگر ضمن سازگاري در وارد كردن كد محرمانه ٣ اشتباه پيش بيايد، ايموباليزر به طور هميشگي قفل مي كند.  
اگر سه بار مبادرت به برنامه ريزي موفق نباشد، ايموباليزر موقتاً قفل ميشود.  

 
براي از قفل خارج كردن:  

مراحل همان است كه در مورد 2 شرح داده شد.  
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 ٧٠

 
توجه:  

 
بعد از ده دقيقه انتظار، ايموباليزر اجازه ميدهد كه سه بار ديگر مبادرت به برنامه ريزي نماييد. اگر باز هم موفق نشديد، به مدت بيست دقيقه صــبر كنيـد و 

سپس (40 , 80 , 160 , 255 دقيقه) صبر نماييد.  
حداكثر زمان انتظار 255 دقيقه است و هر يك از اين زمانها %10 كم و زياد دارد.  
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ايموباليزر  

سازگار كردن  
 

  V.A.G 1551/1552 را سوار كنيد، سوئيچ موتور را باز كنيد (ON) و سيستم ايموباليزر ( كد 25 ) را انتخاب كنيد. مراحل زير را دنبال نماييد:  
 

←  را بزنيد.  
 
 

← 11 را بزنيد  
 
 

← Q را بزنيد  
 
 

← 0 را بزنيد و سپس كد محرمانه را وارد كنيد.  
 

  كد 1692 , 01092 را وارد كنيد.  
  كد 0470 , 00470 را وارد كنيد.  

 
← Q را بزنيد  

 
 

  وقتي Q را وارد كرديد (LED) سيستم روشن شده و روشن ميماند.  
 

اخطار! 
اگر بعد از وارد كردن Q، دستگاه پيغامي غير از آنچه در مرحله بعد آمده است  

نشان داد، دو امكان وجود دارد:  
 

١) كد وارده شده صحيح نيست، عمليات را از نو شروع كنيد.  
٢) دستگاه قفل كرده است ( به قفل كردن ايموباليزر رجوع شود. ) 

 
 

← 10 را وارد كنيد.  
 
 

← Q را وارد كنيد.  
 
 

← 21  را وارد كنيد.  
 
 

← Q را بزنيد.  
 
 

←  را بزنيد.  
 

377 953 257 IMMOZ9ZOU7000658
Code 0000 WSC 01937

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission Q
11- Login process

Login process
Introduce code number  XXXX

Login process  Q
Introduce code number  01692

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission   Q
11- Adapation  

 Adapation
Introduce code number  XX

 Adapation   Q
Introduce code number  21

 Channel 21 Adjustment 1   

−↓−↑−
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شماره بعد از كلمه ”adjusment“ تعداد كليدهايي را كه تبديل شدهاند نشان ميدهد.  

 
←تعداد كليدهايي كه بايد تبديل شوند را وارد كنيد،  

براي ٢ كليد 00002 را وارد كنيد.  
 
 

← Q را وارد كنيد.  
 
 

←  Q را وارد كنيد.  
 
 

←  Q را وارد كنيد.  
 
 

بعد از وارد كردن Q ، بالفاصله LED پاك ميشود.  
 
 

١) سوئيچ موتور را ببنديد.  
 

٢) كليد تغييريافته را درآوريد و كليد ديگر را وارد كنيد.  
 

  (ON) .٣) سوئيچ موتور را باز كنيد
 

توجه:  
  V.A.G 1551 از اينجا روي

 
  عكس العمل LED را زير نظر داشته باشيد.  

            براي هر كليد تبديل شده، با بازكردن سوئيچ موتور، LED براي مدتي روشن ميماند بعد خاموش ميشود و يك بار چشمك ميزند.  
           اين روند تكرار ميشود تا به تعداد مشخص شده كليدها برسيم.  

 
  (ERROR) .به طور متناوب چشمك ميزند، مرحله 1 را از نو شروع كنيد LED اگر

 
عيبهاي ذخيره شده را چك كنيد. ( عمليات 2 )  

 
اخطار! 

زمان موجود براي اپراتور كه كليدها را تبديل كند ٣٠ ثانيه است،  
با باز بودن سوئيچ، با اولين كليد برنامه ريزي شده، شروع كنيد.  

 Channel 21 Adjustment 1
Introduce Value correction   XXXX

 Channel 21 Adjustment 1
Introduce Value correction   00002

 Channel 21 Adjustment 2  Q

−↓−↑−

 Channel 21 Adjustment 2  Q
Alternate Value Stored?

 Channel 21 Adjustment 2  
Changed Value has been stored  
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ايموباليزر  

حالت اضطراري  
 

فقط براي انتقال خودرو به نمايندگي استفاده شده است، از بكسل كردن خودداري كنيد.  
 

←   را بزنيد.  
 
 
 

← 11را وارد كنيد.  
 
 
 

← Q را وارد كنيد.  
 
 
 

← Q را وارد كنيد.  
 
 

  كد 1692 , 01092 را وارد كنيد.  
  كد 0470 , 00470 را وارد كنيد.  

 
موتور را روشن كنيد.  

 377 953 257 IMMOZ9ZOU7000658
 Coding  0000  WSC 01937  

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission Q
11- Login process

Login process
Introduce code number  XXXX
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ايموباليزر  

ادوات فرمان تزريق سوخت – تبديل  
 

شرايط قبلي  
 

توجه:  
 

  كد محرمانه ايموباليزر را بدانيد.  
  وسيله V.A.G 1551/1552 بايد شماره شناسايي كارگاهي داشته باشند.  

 
بدون داشتن اين شماره تبديل كردن آن غير ممكن است.  

 
توجه:  

  قبل از شروع تبديل، چك كنيد ارتباط بين ايموباليزر و تزريق سوخت درست باشد (گروه 22 مرحله 08) يا با ترانسپوندر خراب (گروه 23 مرحله 08) 
يك كد غلط 1179 ايجاد ميكند (خطاي برنامه ريزي)  

 
قفل شدن ايموباليزر :  

توجه:  
  ١ . قفل شدن براثر استفاده از كليد غلط يا نبودن ترانسپوندر و يا ترانسپوندر خراب.  

بعد از بيست بار مبادرت به روشن كردن موتور با يك كليد غلط (معادل رمز محرمانه مكانيكي ولي با ترانسپوندر سازگار نشده)، كليد بدون ترانســپوندر يـا بـا 
ترانسپوندر خراب، سيستم ايموباليزر موقتاً قفل خواهد شد.  

  (V.A.G 1551/1552 مرحله 06 مربوط به) .از سيستم ايموباليزر خارج شويد . a  
  b . سوئيچ را ببنديد و V.A.G 1551/1552 را باز كنيد.  

  c . سوئيچ را باز كنيد و براي ١٠ دقيقه باز باشد.  
  d . شرايط مرحله ( C ) را حفظ كنيد و V.A.G 1551/1552 را وصل نماييد. 

  e . تبديل كنيد. (سازگار كنيد.)  
 

  ٢ . قفل شدن به دليل استفاده از كد محرمانه غلط (قطعه با درپوش سياه)  
اگر ضمن تبديل (سازگارسازي) در ورود كد محرمانه، سه اشتباه رخ دهد، ايموباليزر موقتاً قفل خواهد شد.  

 
خارج كردن از قفل شدگي:  

  (V.A.G 1551/1552 اجراي 06 مربوط به) از سيستم ايموباليزر خارج شويد . a  
  b . سوئيچ موتور را ببنديد و V.A.G 1551/1552 را جدا كنيد.  

  c . سوئيچ موتور را باز كنيد و آن را به مدت  10 دقيقه باز نگه داريد.  
  d . وضعيت مورد ( C ) را حفظ كنيد، V.A.G 1551/1552 را وصل كنيد.  

  LOGIN . e را اجرا كنيد.  
 

  ٣ . قفل شدن به دليل استفاده از كد محرمانه غلط (قطعه با درپوش زرد رنگ)  
اگر ضمن تبديل ( سازگارسازي )، در وارد كردن كد محرمانه سه اشتباه رخ دهد، ايموباليزر به طور هميشگي قفل خواهد شد.  
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  a . ادوات فرمان را تعويض كنيد.  

  ٤ . قفل شدن براثر اشكال در برنامه ريزي (قطعات با درپوش سياه يا زرد)  
ــزي غلـط باشـد،  اگر ضمن تبديل (سازگارسازي)، كد محرمانه صحيح وارد شود، ولي مراحل آموزشي كليد غلط باشد يا ناقص اجرا شود، اگر سه بار برنامه ري

ايموباليزر موقتاً قفل خواهد شد.  
 

خارج كردن از قفل شدگي :  
مراحل كار همان است كه در مورد 2 شرح داده شد.  

 
توجه:  

بعد از ده دقيقه انتظار، ايموباليزر اجازه ميدهد كه سه بار ديگر مبادرت به برنامه ريزي نماييد. اگر باز هم موفق نشديد، به مدت بيست دقيقه صــبر كنيـد و 
سپس (40 , 80 , 160 , 255 دقيقه) صبر نماييد.  

حداكثر زمان انتظار 255 دقيقه است و هر يك از اين زمانها %10 كم و زياد دارد.  
 

تبديل (سازگار سازي)  
  V.A.G 1551/1552 را سوار كنيد، سوئيچ موتور را باز كنيد و سيستم ايموباليزر را انتخاب كنيد. (كد 25)  

  مراحل زير را دنبال كنيد:  
  (ENTER) .را وارد كنيد←

 
 

← 11 را وارد كنيد.  
 
 

← Qرا وارد كنيد.  
 
 

← 0 و سپس كد محرمانه را وارد كنيد.  
  كد 1692 , 01692 را وارد كنيد.  
  كد 0470 , 00470 را وارد كنيد.  

 
← Q را وارد كنيد.  

 
بعد از وارد كردن Q، (LED) سيستم روشن خواهد شد و روشن باقي ميماند.  

 
اخطار!  

  ادوات فرمان – ايموباليزر قفل شده  
 

←10 را وارد كنيد.  
 
 

← Qرا وارد كنيد.  
 
 

← 00 را وارد كنيد.  
 

 377 953 257 IMMOZ9ZOU7000658
 Coding  0000  WSC 01937  

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission Q
11- Login process

Login process
Introduce code number  XXXX

Login process  Q
Introduce code number  01692

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission   Q
10- Adapation  

 Adapation
Introduce code number  XX
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← Q را وارد كنيد.  

 
 

← Q را وارد كنيد.    
 
 

بالفاصله بعد از وارد كردن ”Q“، (LED) پاك ميشود.  
 
 

  (ENTER) .را وارد كنيد←
 
 

← 06 و Q را وارد كنيد.  

 Adapation   Q
Introduce code number  00

 Adapation
Erase adaptive value?

 Adapation   
Erase adaptive value?

Quick data transmission HELP
Select function   XX
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ايموباليزر  

تست اجزاء  
 

ادوات فرمان ايموباليزر – تست عالئم  
 

وسايل موردنياز :  
 

توجه:  
 

  (V.A.G 1551 1552 يا) عيب خوان  
  (EQ 3700) سوزن پراب  

  آناليز كننده آمپرهاي روي داشبورد (EQ 7312A) يا مقاومت ذغالي 
     W¼ با مقادير 100 تا 300 اهم.  

  مولتيمتر ( EQ 7318 يا معادل آن )  
  (V.A.G 1594A) سري كابلهاي كمكي  

 
تست سوكت اصلي  

  سوكت را درآوريد و پين هاي آن را مطابق جدول زير تست كنيد. ( از سوزن پراب EQ 7300 استفاده كنيد. ) 
 

اصالح / علتهاي احتمالي نتيجه پين 
سيم كشي را چك كنيد.  مثبت با باز بودن سوئيچ (مدار 15)  2 
سيم كشي را چك كنيد.  منفي (بدنه)  4 
به تست LED رجوع شود. خنثي 6 
وقتي سوئيچ باز است ولتاژ بين منفــي و مثبـت 7 

در نوسان مي باشد. 
قطع بين پين 7 و ادوات فرمان تزريق بدون تغذيه يا 

عيب  
سـوئيچ را بـاز كنيـد، V.A.G 1551/1552 را 8 

ــائيد.  وصـل كنيـد و عمليـات 25 را انتخـاب نم
وقتي ”Q“ را فشار ميدهيد عقربــه پـراب بـراي 
ــان  چند ثانيه بين منفي و مثبت (+ و -) در نوس

ميباشد.  

قطع شدگي سيم  
 V.A.G 1551/1552
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سوكت اصلي ادوات فرمان را جدا كنيد.  

آناليزور (EQ 7312A) را تا 200 اهم تنظيم كنيد.  
كابلها را همان طور كه مشخص شده است وصل كنيد.  

  (ON) .سوئيچ را باز كنيد
چك كنيد:  

آيا LED سيستم درست روشن ميشود؟  
شكل 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←توسط وسيله EQ 7312A اندازه گيري كنيد.   شكل 1 

خيربلي 

مقاومت بين سوكت داشبورد و سوكت اصلي (پين 6) را اندازه گيري نماييد.  
        Santana / Quantum                                         pin 22
       GOL / Parati / Saveir B                           pin 7           

  GOL / Parati / Saveiro Generation III      pin 16        
صفر اهم  

آيا درست است؟  

خيربلي 

LED ــي علتهاي احتمالي خراب
ــورد مجموعه آمپرها و يا خرابي ب

مدارهاي چاپي  

قطــع شــدگــي بيـــن
مجموعـــه آمپرهـــــا و

ايموباليزر 

سوكت اصلــي را وصـل كنيـد. بـا اسـتفاده از
سوزن پراب EQ 7300، پين 6 را اندازه گيري
ــردن كنيد. مقادير را اصالح كنيد. بعد از باز ك

سوئيچ براي پين 6  منفي است 
 

خير

بلي 

ــان را عالمت ادوات فرم
چك كنيد.  

سيستم سالم است 
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شكل 2 اتصاالت (سوكت)  

كويل ردياب – تست  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سوكت كويل را درآوريد و پينهاي آن را مطابق جدول زير تست كنيد.    .١
 

رفع عيب تست / نتيجه پين 
خنثي ( با باز بودن سوئيچ ) 1 
خنثي ( با باز بودن سوئيچ ) 2 

ــا ±) Ω 30 1 و 2  مقاومت بين پينه
(3Ω است 

 
كويل را تعويض كنيد. 

 
←ولتاژ تغذيه كويل را اندازه گيري كنيد.    .٢

 
رفع عيب تست / نتيجه پين 
عالمت ادوات فرمان را چــك 5V-4.5 (سوئيچ باز) 1 و 2 

ــــان 0 را  كنيــد. ادوات فرم
جايگزين كنيد.  
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خود عيب يابي آمپرهاي روي داشبورد  

اجراي خود عيب يابي  
 

توجه:  
توضيحات زير فقط به عيب خوان V.A.G 1551/1552 مربوط ميشود.  

⇐ عيب خوان را وصل كنيد.  
جدول مواردي كه ممكن است انتخاب شوند.  

 
صفحه  

  01-36 01 – ورژن ادوات فرمان 
  01-38 02 – بررسي حافظه عيبها 

  01-42 03 – عيب يابي المنت (اجزاء) 
  01-45 05- عيبهاي حافظه را پاك كنيد.
  01-44 06 – پايان كار 
  01-47 08 – بلوك مقادير اندازه گيري و خوانده شده 
  01-51 10- تبديل (سازگاري)

 
ادوات فرمان – شماره (اجراي 01)  

 (ON) .را وصل كنيد، سوئيچ را باز كنيد V.A.G 1551/1552 ←
 
 

← كد 17 را وارد كنيد.  
 
 

← Q را بزنيد تا به اطالعات صفحه داشبورد دسترسي يابيد.  
 
 

←  را بزنيد و اجراي مورد نظر را انتخاب كنيد.  
 
 

← 01 را وارد كنيد تا به اجراي مورد نظر دسترسي كنيد.  
 

 • Qرا بزنيد تا اطالعات صفحه داشبورد را شناسايي كنيد.  
 

 377919033
 HK22

 KOMBI
 INSTR.

 VDO VOO> CODE
 0004

 WSC
 0193

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شماره شناسايي كارگاه  

مدل داشبورد  
ورژن داشبورد  

M 73 يا VDO نشان كارخانه

   “22” GOL = شناسايي خودرو

شماره مجموعه امپرها   

Quick data transmission Q
Introduce code XX

Quick data transmission Q
17 Instrument panel

3779 19033HK 22-KOMBINSTR. VDO     V00>
Code 0042  WSC 01937

Quick data transmission HELP
Select function XX

Quick data transmission Q
01- Consult command equipment version  
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←   براي انتخاب اجراي مورد نظر را بزنيد.  

 
 

← 06 را وارد كنيد و اطمينان يابيد كه با Q خارج ميشويد.  
 

استفاده از عيبهاي ذخيره شده (اجراي 02)  
 

توجه:  
اطالعات عيبهاي مشخص شده به طور دائم روز آوري نميشود به روز آوري فقط وقتي انجام ميشود كه عيب يابي با 05 شروع ميشود. (عيب ذخيره شــده 

را پاك كنيد.)  
 

←  V.A.G 1551/1552 را وصل كنيد، سوئيچ باز باشد.  
 
 

←كد 17 را وارد كنيد.  
 
 

←  Q را بزنيد تا به اطالعات مجموعه آمپرها دسترسي يابيد.  
 
 

←براي انتخاب اجراي مورد نظر   را بزنيد.  
 
 

←براي دست يابي به اجراي مورد نظر 02 را وارد كنيد.  
 
 

←براي ديدن شماره عيب ذخيره شده Q را بزنيد.  
 
 

 
←شماره عيبهاي ذخيره شده روي نمايشگر مشخص شده است  

بعد از شناسايي عيب موردنظر، با استفاده از جدول عيبها آن  
را تعمير كنيد.  

←اگر بعد از زدن كليد  پيغام (هيچ عيبي مشخص نشده،  
"NO Fault detected“) ظاهر ميشود، برنامه به وضعيت start برميگردد.  

←نمايشگر نشان ميدهد.  
 

جدول عيب  
 

توجه:  
  جدول زير شامل تمام عيبهاي احتمالي كه ادوات فرمان ممكن است با نمايش روي مجموعه آمپرها (J285) آشكار كند و ممكن است روي 

       V.A.G 1551 پرينت شود ميباشد و توسط يك كد پنج رقمي مشخص شده است.  
  كد عيب فقط در پرينت مشخص ميشود.  

  قبل از تعويض، هر يك از اجزاء، سيمها و سوكتهاي اين قطعات و هم چنين اتصال بدنه مدارها را چك كنيد.  
  بعد از تعمير، توسط عيب خوان V.A.G 1551/1552 از عيبهاي ذخيره شده استفاده كنيد، آنها را پاك كنيد و مجددًا استفاده كنيد.  

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission Q
06- Finish exit

377919033HK 22-KOMBINSTR. VDO     V00>
Select function   XX

Quick data transmission   Q
02- Consult fault memory

Quick data transmission
Introduce code   XX

Quick data transmission   Q
17- Instrument panel

X fualts detected

No fault detected   

Quick data transmission   HELP
Select function XX

Quick data transmission HELP
Select function   XX
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مشخصه روي كد عيب 

 VAG
نتايج احتمالي علتهاي احتمالي عيب 

عالمــت دمــــاي 00667 
خارجي  

ــيم يـا اتصـال كوتـاه،  قطع شدگي س
خرابي سنسور دما 

نمايشگر داشبورد بايد (- - - ) را 
نمايش دهد 

سنســور نشـــان 00771 
ــــطح  دهنــده س

بنزين (شناور) 

قطع شدگي سيم و يا اتصال كوتاه به 
 G (انتقال دهنده) بدنه بين ترانسمتر
 G خرابي شناور ،K و جعبه آمپرهاي

نمايشگر داشبورد بايد (- - - ) را 
نمايش دهد 

ـــاي 00779  سنســور دم
خارجي  

قطع شدگي سيم و يا اتصال كوتاه به 
 (G17) ــاي خـارجي بدنه، سنسور دم

خراب است. 

نمايشگر داشبورد بايد (- - - ) را 
نمايش دهد 

قطع شدگي سيم و يا اتصال كوتاه به فشنگي آب موتور 01039 
ــن فشـنگي آب (G) و جعبـه  بدنه بي

آمپر K، خرابي فشنگي آب 

فشنگي آب در گوشه سمت چپ 
قرار دارد. 

 
توجه:  

اگر چيزي در حافظه ذخيره نشده است پيغام ”No deficiency has been Recoginized“ ظاهر ميشود.  
 

←براي برگشت به اجرا  را بزنيد.  
 
 

← 06 را وارد كنيد، مطمئن شويد با Q خارج ميشويد.  
 

عيب يابي المنت تحريك كننده (اجراي 03)  
 

←  V.A.G 1551/1551 را وصل كنيد، سوئيچ را باز كنيد.  
 
 

←كد 17 را وار كنيد.  
 
 

←براي دسترسي به اطالعات مجموعه آمپرها، Q را بزنيد.  
 
 

←براي انتخاب اجرا   را بزنيد.  
 
 

←براي دست يابي به اجرا، 03 را وارد كنيد.  
 
 

←براي انجام تست آمپرها، Q را وارد كنيد.  
 
 
 

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission   Q
06- Finish exit  

Quick data transmission
Introduce code   XX

Quick data transmission   Q
17- Instrument panel

3779 19033HK 22-KOMBINSTR. VDO     V00>
Code 0042  WSC 01937

Quick data transmission HELP
Select function XX

Quick data transmission Q
03- Final control element diagnosis  

final control element diagnosis
Analogic indications
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←وقتي Q را زدهايد، نشان دهندههاي دما، سوخت ، دورسنج و سرعت سنج  

تا انتها ميروند و وضعيت آنها به شرح زير خواهد بود:  
 - دما 90°  
 - سوخت   ½  
  3000 rpm      دورسنج - 
  100 km/h      سرعت سنج - 

 
←براي انجام تست چراغهاي هشدار  را بزنيد،  

 
چراغهاي اخطار مربوط به سيستم ترمز – دماي آب و ميزان سوخت ميشود.  

 
←براي تست فشنگي فشار روغن      را بزنيد.  

 
يك صداي متناوب ( با قطع و وصل) شنيده ميشود.  

 
←براي تست نمايشگر،      را بزنيد.  

 
تمام اجزاء (LED) ، سرعت سنج و دورسنج كه فرمان داده ميشوند قابل ديدن هستند.  

 
←براي خاتمه تست  را بزنيد.  

 
 

←براي انتخاب اجرا   را بزنيد.  
 
 

← 06 را وارد كنيد و اطمينان يابيد با  Q خارج ميشويد.  
 

از عيبهاي ذخيره شده كمك بگيريد. (اجراي 05)  
←سوئيچ باز باشد و V.A.G 1551/1552 را وصل كنيد.  

 
 

←كد 17 را وارد كنيد.  
 
 

←براي دست يابي به دادههاي مجموعه آمپرها، Q را بزنيد.  
 
 

← براي انتخاب اجرا  را بزنيد.  
 
 

←براي دست يابي به اجرا 02 را بزنيد.  
 

Final control element diagnosis  
Analogic indications  

Final control element diagnosis  
Test of warning of combined instrument  

Final control element diagnosis
Gong  

Final control element diagnosis
Fim  

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission Q
06- Finish exit  

Final control element diagnosis
Segment test  

Quick data transmission
Introduce code   XX

Quick data transmission   Q
17- Instrument panel

Quick data transmission HELP
Select function   XX

Quick data transmission   Q
02- Consult fault memory  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


   سيستم برقي  

 ٨٤

 
←براي برگشت به اجرا،  را بزنيد.  

 
 
 

← 05 را وارد كنيد، با ”Q“ تاييد كنيد.  
 

بعد از چند ثانيه دستگاه نشان خواهد داد كه عيب ذخيره شده پاك شده است.  
 

←براي برگشت به اجرا  را بزنيد.  
 

← 06 را وارد كنيد، براي خروج از اجرا ”Q“ را بزنيد.  
 
 

از بلوك مقادير اندازه گيري شده استفاده كنيد. (اجراي 08)  
001 – بلوك مقادير اندازه گيري شده – ديناميك  

←سوئيچ را باز كنيد، V.A.G 1551/1552 را وصل كنيد.  
 
 

←كد 17 را وارد كنيد.  
 
 

←براي دست يابي به دادههاي مجموعه آمپرها Q را بزنيد.  
 
 
 

←براي انتخاب اجرا  را بزنيد.  
 
 

←براي دست يابي به اجرا كد 08 را بزنيد.  
 
 

←براي شناسايي كانال، Q را بزنيد.  
 

? 001 را وارد كنيد و با كليد Q تاييد نمائيد.    • 
 
 
 

 

Quick data transmission    Q
06- Finish exit  

Quick data transmission
Introduce code   XX

Quick data transmission   Q
17- Introduce panel

Quick data transmission   Q
05- Delete fault memory  

Quick data transmission HELP
Select function   XX

3779 19033HK 22-KOMBINSTR. VDO     V00>
Code 0042  WSC 01937

Quick data transmission    HELP
Select function   XX

Quick data transmission    Q
08- read measurement values block  

read measurement values block
Introduce identification generation number XXXX  
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   سيستم برقي  

 ٨٥

 
 بلوك مقادير خوانده شده        1   

  PR.OL          PR.OL      …/min.           …KM./H.
 …K                …K                                              

 
 
 
 
 
 

 
) را بزنيد.   ↑   براي مقدار بعدي  (

  براي خروج از سيستم  را بزنيد.  
 

 بلوك مقادير خوانده شده        2   
 …:…K      …OMH             …L.         …KM./H.

 
 
 
 
 
 
 

 
) را بزنيد.   ↑   براي مقدار بعدي  (

  براي خروج از سيستم  را بزنيد.  
 

 بلوك مقادير خوانده شده        3   
 
 
 
 

 
  براي خروج از سيستم  را بزنيد.  

 km/h سرعت خودروي در حال حركت برحسب
دور موتور 

  I فشنگي فشار روغن
  II فشنگي فشار روغن

مسافت كل طي شده  

مقدار سوخت   

مقاومت سيم پيچ شناور سوخت 
ساعت    

    …C

دماي آب موتور     
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   سيستم برقي  

 ٨٦

 
← 06 را وارد كنيد و با Q تاييد نماييد تا از اجرا خارج شويد.  

 
 

 بلوك مقادير خوانده شده        2   
  …C               …/min.                …KM./H.

 
 
 
 
 

 
 

←براي خروج از سيستم  را بزنيد.  
 
 

← 06 را وارد كنيد، و با Q تاييد نماييد تا از اجرا خارج شويد.  
 
 

سازگارسازي (اجراي 10) 
مراحل تغيير مجموعه آمپرها (تنظيم مسافت سنج)  

 
← V.A.G 1551/1552 را وصل كنيد، سوئيچ را باز كنيد. 

 
 

←كد 17 را وارد كنيد.  
 
 

←براي دست يابي به دادههاي مجموعه آمپرها Q را بزنيد.  
 
 

←براي برگشت به اجرا  را بزنيد.  
 
 

←براي دست يابي به اجرا 11 را وارد كنيد.  
 
 
 

←براي دست يابي به كد، Q را وارد كنيد.  
 
 
 

اگر سه بار كد غلط وارد شود، پيغام ”FAIL“ ظاهر ميشود، در اين حالت سوئيچ را ببنديد و دوباره شروع كنيد.  
 
 

←براي دسترسي به (LOGIN) ، 1 – 3 – 8 – 6 و 1 را وارد كنيد.  

Quick data transmission  06- Finish exit

 km/h سرعت خودروي در حال حركت برحسب

دور موتور 

  I فشنگي فشار روغن

Quick data transmission HELP
Introduce code   XX

Quick data transmission  Q
06- When exit is finished  

Quick data transmission
Introduce code   XX

 

3779 19033HK 22-KOMBINSTR. VDO     V00>
Code 0042  WSC 01937

Quick data transmission    HELP
Select function   XX

Quick data transmission    Q
11- Logim process

Login process
Introduce code number  XXXXX

Login process
Introduce code number  13861
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   سيستم برقي  

 ٨٧

 
←براي دست يابي به كانال سازگار سازي، Q را بزنيد.  

 
 

←براي دست يابي به سازگارسازي 10 را وارد كنيد.  
 
 

←براي دسترسي به كانال، Q را بزنيد.  
 
 

←براي ديدن كانال 09 را وارد كنيد.  
 
 

•      براي دسترسي به سازگارسازي Q را بزنيد.  
 

تنظيم كانال 9  
  xxn           بلوك مقادير خوانده شده

                                            
 

Font = symbol
Charset = font specific
Code = 221-13-
Font = symbol
Charset = font specific
Code = 223

 

مقدار مسافت  
روي سرعت سنج مشخص شده است.  

 

 
←براي تاييد سيستم  را بزنيد.  

 
 

←مقدار مسافت را وارد كنيد. (مثال: 00015)  
 
 

اين مقدار نشان دهنده km 1500 است.  
 

←براي تاييد Q را وارد كنيد.  
 
 

←در اين لحظه مقدار مسافت روي مجموعه آمپرها ظاهر ميشود  
در حالتي كه مقدار مسافت روي نمايشگر غلط است، C را بزنيد.  

 
←براي تاييد Q را بزنيد.  

 
 

اين تغيير فقط يك بار امكانپذير است.  
 

←براي برگشت به اجرا  را بزنيد.  

Quick data transmission    HELP
Select function   XX

Quick data transmission    Q
10- adaptation

 adaptation Q
Introduce channel number    XX

 adaptation  Q
Introduce channel number    09

 Channel 9 adjustment     XX 
Introduce correction value  XXXXX

 Channel 9 adjustment     15 
Introduce correction value  31 ↑−−↓

 Channel 9 adjustment     00015  Q
Introduce correction value   00015

 Channel 9 adjustment     00015  Q
Store wrong value?

Quick data transmission    HELP
Select function   XX

 Channel 9 adjustment     00015  
Changed value was stored
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   سيستم برقي  

 ٨٨

 
← 06 را وارد كنيد و با Q تاييد كنيد تا از اجرا خارج شويد.  

 
  

Quick data transmission    Q
06- Finish exit  
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راهنماي تعميرات  
 GOL خودروي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  بـدنـه  
(جلد يك) 
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 ١ آينه ديد عقب................................................................................................................................................

آينه ديد عقب – پياده و سوار كردن......................................................................................................................٢ 

كنسول............................................................................................................................................٣ 

كنسول – نماي كلي.........................................................................................................................................٤ 

 ٥.............................................................................................................................. كنسول – پياده و سوار كردن

 ٦ روكشهاي اتاق...................................................................................................................................

 ٧ روكشهاي اتاق – نماي كلي...............................................................................................................................

 ٨ روكش پانل در جلو  – پياده و سوار كردن...............................................................................................................

 ٩............................................................................................................... روكش پانل در عقب – پياده و سوار كردن
 69 موارد حفاظت سرنشين 

 ١٠ ................................................................................................................... كمربند ايمني – بررسي و تاييد كردن

 ١٤ كمربندهاي ايمني..........................................................................................................................................

 ١٥ .......................................................................................................................... كمربند ايمني جلو – نماي كلي

 ١٦ قالب كمربند ايمني جلو – پياده و سوار كردن.........................................................................................................

 ١٧ كمربند ايمني عقب........................................................................................................................................

 ١٨.............................................................................................................................. ايربگ (كيسه هوا)

 ١٩ ابزار..........................................................................................................................................................

 ٢٠ موارد ايمني در ارتباط با كار روي ايربگ...............................................................................................................

 ٢١ ايربگ – نماي كلي.........................................................................................................................................

 ٢٢ ....................................................................................................................... حلقه تماس – پياده و سوار كردن

حلقه تماس – تعويض.....................................................................................................................................٢٣ 

 ٢٤ ايربگ سمت راست (سرنشين) – پياده و سوار كردن.................................................................................................

ايربگ سمت راست (سرنشين) – تعويض...............................................................................................................٢٥ 

ايربگ سمت چپ (راننده) - پياده و سوار كردن......................................................................................................٢٧ 

ايربگ سمت چپ (راننده) - تعويض....................................................................................................................٢٨ 

 ٢٩ واحد فرمان سيستم ايربگ – تعويض...................................................................................................................

 ٣٠ ................................................................................................................................. غربيلك فرمان

 ٣١ ................................................................................................................... غربيلك فرمان – پياده و سوار كردن
70 نوارها ، صداگيرها 

جلو داشبورد (مجموعه آمپرها)..........................................................................................................................٣٢ 

 ٣٣ ابزار.........................................................................................................................................................
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جلو داشبورد – نماي كلي.................................................................................................................................٣٤ 

جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) – پياده و سوار كردن................................................................................................٣٦ 

 ٣٨ مجموعه آمپرها  – تعويض...............................................................................................................................

 ٣٩..................................................................................................................... مجموعه آمپرها – باز و بست كردن

 ٤٠ جعبه داشبورد – پياده و سوار كردن....................................................................................................................

 ٤١ جعبه داشبورد – تعويض..................................................................................................................................

 ٤٢ .................................................................................................... فريم (قاب) مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن

جعبه داشبورد – پياده و سوار كردن....................................................................................................................٤٣ 

 ٤٤ ...................................................................................................... قاب مكانيزم تنظيم تهويه - پياده و سوار كردن

قاب مكانيزم تنظيم تهويه - تعويض....................................................................................................................٤٥ 

 ٤٦ فريم مركزي پايين مجموعه آمپرها - پياده و سوار كردن............................................................................................

فريم مكانيزم كنترل تهويه - تعويض...................................................................................................................٤٧ 

 ٤٨........................................................................................... فريم مركزي بااليي مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن

 ٤٩ فريم مركزي بااليي مجموعه آمپرها – تعويض.........................................................................................................

 ٥٠ فريم سمت راست مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن.............................................................................................

 ٥١ فريم سمت راست مجموعه آمپرها – تعويض...........................................................................................................

فريم سمت چپ مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن...............................................................................................٥٢ 

 ٥٣ فريم سمت چپ مجموعه آمپرها – تعويض............................................................................................................

 ٥٤........................................................................................... روپوشهاي زيري و رويي مجموعه سوئيچ و كليد چراغها

درپوش سمت راست مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن..........................................................................................٥٥ 

توپي قفل جعبه داشبورد – پياده و سوار كردن........................................................................................................٥٦ 

توپي قفل جعبه داشبورد – پياده و سوار كردن........................................................................................................٥٧ 

 ٥٨ ......................................................................................................... توپي قفل جعبه داشبورد – باز و بست كردن

 ٦٠................................................................................................................................ درها و رو دريها

 ٦١ ....................................................................................................................................................... ابزارها

 ٦٢ رو دريهاي جلو و عقب – نماي كلي....................................................................................................................

رو دري عقب – پياده و سوار كردن......................................................................................................................٦٣ 

 ٦٤ صفحه زير رو دري – تعويض.............................................................................................................................

 ٦٤ تو دوزي سقف..................................................................................................................................

ابزار..........................................................................................................................................................٦٥ 

 ٦٦ تو دوزي سقف – نماي كلي...............................................................................................................................
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تو دوزي سقف – پياده و سوار كردن....................................................................................................................٦٧ 

 ٦٨....................................................................................................... روبندهاي تو دوزي سقف – پياده و سوار كردن

 ٦٩ روكش ستونها.................................................................................................................................

 ٧٠ ابزار..........................................................................................................................................................

 ٧١ ................................................................................................................................ روكش ستون – نماي كلي

 ٧٣ روكش عقب – پياده و سوار كردن......................................................................................................................
 72اجزاء صندلي 

اجزاء صندلي جلو..........................................................................................................................................٧٤ 

ابزار..........................................................................................................................................................٧٥ 

اجزاء صندلي جلو – نماي كلي...........................................................................................................................٧٦ 

 ٧٨ صندلي جلو – پياده و سوار كردن......................................................................................................................

 ٨٠ ...................................................................................... قاب پاييني صندلي (صندلي سرنشين)  – پياده و سوار كردن

 ٨١ راهنماي لغزشي صندلي جلو – تعويض.................................................................................................................

سيمهاي فرمان قفل پشتي صندلي جلو – تعويض....................................................................................................٨٢ 

 ٨٦.......................................................................................................................... زير سري – پياده و سوار كردن

 ٨٧ ................................................................................. قاب مكانيزم تنظيم پشتي (صندلي راننده) – پياده و سوار كردن

 ٨٨ قاب مكانيزم تنظيم پشتي (صندلي سرنشين) – پياده و سوار كردن..............................................................................

قاب مكانيزم تنظيم صندلي  – پياده و سوار كردن....................................................................................................٨٩ 

 ٩٠ قاب پاييني صندلي جلو (صندلي راننده) – پياده و سوار كردن.....................................................................................

 ٩٢ اسكلت صندلي جلو – تعويض............................................................................................................................

اجزاء پشتي صندلي جلو (چهاردر) – تعويض..........................................................................................................٩٧ 

 ١٠٣ .................................................................................................... اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع

 ١٠٤ ابزار.........................................................................................................................................................

 ١٠٥ اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع – نماي كلي......................................................................................

 ١٠٧ صندلي جلو – پياده و سوار كردن......................................................................................................................

 ١٠٨ اسكلت كفي صندلي جلو – تعويض.....................................................................................................................

 ١٠٩ اسكلت پشتي صندلي جلو – تعويض...................................................................................................................

 ١١١.......................................................................................................................... زير سري – پياده و سوار كردن

 ١١٢ كفي صندلي جلو – پياده و سوار كردن................................................................................................................

 ١١٥ ................................................................................. قاب مكانيزم تنظيم پشتي (صندلي راننده) – پياده و سوار كردن

 ١١٦ قاب مكانيزم تنظيم پشتي (صندلي سرنشين) – پياده و سوار كردن..............................................................................
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 ١١٧ قاب مكانيزم تنظيم صندلي – تعويض..................................................................................................................

 ١١٨ قاب پاييني كفي صندلي جلو (صندلي راننده) – پياده و سوار كردن..............................................................................

 ١٢٠ قاب پاييني كفي صندلي جلو (صندلي سرنشين) – پياده و سوار كردن...........................................................................

اجزاء صندلي عقب.............................................................................................................................١٢١ 

 ١٢١ اجزاء صندلي عقب........................................................................................................................................

 ١٢٢...................................................................................................................................................... ابزارها

 ١٢٣ اجزاء صندلي عقب - نماي كلي........................................................................................................................

صندلي عقب – پياده و سوار كردن.....................................................................................................................١٢٤ 

كفي صندلي عقب – پياده و سوار كردن...............................................................................................................١٢٦ 

 ١٢٧ پشتي صندلي عقب – پياده و سوار كردن............................................................................................................

 ١٢٨ پشتي صندلي عقب – تنظيم كردن...................................................................................................................

اسكلت كفي صندلي عقب – تعويض...................................................................................................................١٢٩ 

 ١٣٠ اسكلت پشتي صندلي عقب – تعويض.................................................................................................................

اجزاء صندلي تاشو عقب.....................................................................................................................١٣٢ 

 ١٣٢ اجزاء صندلي تاشو عقب................................................................................................................................

 ١٣٣ ابزار........................................................................................................................................................

 ١٣٤ اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو...............................................................................................................

 ١٣٥ صندلي عقب – پياده و سوار كردن....................................................................................................................

 ١٣٧ كفي صندلي عقب – پياده و سوار كردن..............................................................................................................

 ١٣٨ پشتي صندلي عقب – پياده و سوار كردن............................................................................................................

 ١٤٠ پشتي صندلي عقب – تنظيم كردن....................................................................................................................

 ١٤١ اسكلت كفي صندلي عقب – تعويض...................................................................................................................

اسكلت پشتي صندلي عقب – تعويض.................................................................................................................١٤٢ 

 ١٤٤ روكش و فوم اسكلت صندليهاي جلو......................................................................................................

 ١٤٤................................................................................................................. روكش و فوم اسكلت صندليهاي جلو

 ١٤٥ ابزار........................................................................................................................................................

روكش و فوم صندليهاي جلو – نماي كلي............................................................................................................١٤٦ 

 ١٤٧ روكش زير سري – تعويض..............................................................................................................................

 ١٤٨ روكش كفي صندلي جلو – تعويض.....................................................................................................................

 ١٥٣ فوم پشتي صندلي جلو – تعويض......................................................................................................................

 ١٦١ روكش پشتي صندلي جلو – تعويض....................................................................................................................
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 ١٦٧ روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع...........................................................................................

 ١٦٨ ابزار........................................................................................................................................................

روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع – نماي كلي.............................................................................١٦٩ 

 ١٧٠ روكش زير سري – تعويض...............................................................................................................................

 ١٧١ فوم كفي صندلي جلو – تعويض.........................................................................................................................

 ١٧٢ روكش كفي صندلي جلو – تعويض.....................................................................................................................

 ١٧٣ فوم پشتي صندلي جلو – تعويض......................................................................................................................

 ١٧٥ روكش پشتي صندلي جلو (مدل چهار در)  – تعويض...............................................................................................

 ١٨١ روكش و فوم صندليهاي عقب..............................................................................................................

 ١٨١ روكش و فوم صندليهاي عقب..........................................................................................................................

 ١٨٢ روكش و فوم صندليهاي عقب – نماي كلي..........................................................................................................

 ١٨٣ كفي صندلي عقب – تعويض............................................................................................................................

 ١٨٥ فوم پشتي صندلي عقب – تعويض.....................................................................................................................

 ١٨٧ روكش كفي صندلي عقب – تعويض...................................................................................................................

 ١٨٩ روكش پشتي صندلي عقب – تعويض.................................................................................................................

روكش و فوم مربوط به صندليهاي تاشو عقب.............................................................................................١٩١ 

 ١٩١ روكش و فوم مربوط به صندليهاي تاشو عقب........................................................................................................

روكش كفي صندلي عقب – تعويض....................................................................................................................١٩٢ 

فوم پشتي صندلي عقب – تعويض......................................................................................................................١٩٤ 

روكش كفي صندلي عقب – تعويض....................................................................................................................١٩٦ 

 ١٩٨ روكش پشتي صندلي عقب – تعويض.................................................................................................................
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١

 
تعمير قطعات داخلي اتاق  

آينه ديد عقب  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٢

 
آينه ديد عقب  

آينه ديد عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  آينه را در جهت فلش حركت داده و آن را درآوريد.  
 

سوار كردن  
 

  آينه را در جاي خود قرار داده و فشار دهيد تا جا بيافتد.  
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كنسول  
كنسول  
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كنسول  

كنسول – نماي كلي  
 

1. روكش دسته دنده  
2. درپوش كنسول  

3. كنسول  
  پياده و سوار كرددن 

4. تيكه زير كنسول  
5. روكش ترمز دستي  
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كنسول  

كنسول – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  روكش دسته دنده را باز كنيد و درآوريد.  
 

  درپوش كنسول را درآوريد.  
← پيچهاي (1) و مهرههاي (2) را باز كنيد.     

  پيچ تيكه زيري كنسول (در محدوده ترمز دستي) را باز كنيد  
          و آن را عقب بكشيد.  

  كنسول را آزاد كنيد و پياده نماييد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن را برعكس مراحل پياده كردن انجام دهيد.  
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روكشهاي اتاق  

روكشهاي اتاق  
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روكشهاي اتاق  

روكشهاي اتاق – نماي كلي  
 

1. پرچ  
2. روكش پانل در عقب  

3. درپوش  
4. پيچ  

  1.5 Nm  
5. روكش ( GOL دودر)  

6. روكش پانل در جلو  
7. بوش  
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روكشهاي اتاق  

روكش پانل در جلو  – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پياده كردن روكشهاي پانل و باز كردن پيچها 
  پياده كردن روكش پانل  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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روكشهاي اتاق  

روكش پانل در عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پولك بستهاي اتصال را درآوريد و بستهاي روكش پانل را درآوريد.  
  روكش پانل را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

 
توجه:  

 
  موقع سوار كردن روكش پانل، پولك بستها را تعويض كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠

 
كمربند ايمني – بررسي و تاييد كردن  

كمربند ايمني – بررسي و تاييد كردن  
 

اخطار!  
بعد از هر تصادف الزم است كه سيستم كمربند ايمني بررسي شود.  

اگر هر نوع آسيب ديدگي در يكي از قسمتهاي زير از كمربند ايمني مشاهده شود، به مشتري بايد اعالم شود تا كمربندهاي ايمني تعويض شوند.  
 

قسمتهايي كه بايد بررسي و تاييد شوند:  
 

  تسمه كمربند را بررسي كنيد.  
  جمع كن كمربند را چشمي بررسي كنيد. (قفل كردن جمع كن)  

  چفت كمربند ايمني را چشمي بررسي كنيد.  
  عملكرد چفت كمربند ايمني را بررسي كنيد.  

  اجزاء برگشت كمربند ايمني و همين طور ضامن چفت آن را بررسي كنيد.  
  قطعات مختلف كمربند و محلهاي اتصال را بررسي كنيد.  

  جمع كن تسمه شكمي كمربند ايمني را بررسي كنيد.  
 

توجه:  
 

اگر در نهايت مشتري از تعويض كمربند آسيب ديده سرباز زد، بايد اين انصراف كتباً اعالم شود.  
 

بررسي و تاييد كمربند  
 

  تمام كمر بند را از جمع كن بيرون بكشيد.  
  كمربند را از نظر كثيفي و چرك شدن بررسي كنيد و در صورت نياز با محلول آب و صابون طبيعي بشوييد.  

 
 • اگر در خودرويي كه گرفتار حادثه شده است احتمال وجود يكي از اين دو آسيب وجود دارد (1و٢)، كمربند ايمني را به طور كامل همراه با تمام چفت بستها 

تعويض نماييد.  
 • در خودرويي كه تصادف نكرده است و يكي از موارد (1 ، 2 و 3) را تشخيص داديد، تعويض كمربند ايمني آسيب ديده كفايت ميكند.  

 
← 1 – كمربند داراي بريدگي، پارگي يا پوسيدگي ميباشد.  
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← 2 – الياف كمربند در حاشيه آن پاره شدهاند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← 3 – اثر سوختگي مثالً بر اثر آتش سيگار  
 

بررسي و تاييد جمع كن كمربند (عمل قفل كردن)  
 

  جمع كن دو عمل قفل كردن دارد.  
 

  اولين حالت قفل كردن موقعي عمل ميكند كه كمربند خيلي  
           سريع از جمع كن بيرون كشيده شود.(كمربند با شتاب باز  

           ميشود)  
 

بررسي و تاييد كردن : 
 

  كمربند را محكم از جمع كن بيرون بكشيد.  
  اگر عمل قفل كردن اتفاق نميافتد – كمربند ايمني كامل همراه با چفت و بست مربوطه را تعويض كنيد.  

  اگر در باز شدن يا عقب كشيدن كمربند وضع غيرعادي مشاهده ميشود، ابتدا بررسي كنيد كه وضعيت جمع كن كمربند تغيير نكرده باشد.  
 

 •  حالت دوم قفل كردن موقعي عمل ميكند كه تغييرات ناگهاني در حركت خودرو اتفاق ميافتد.  
( عمل قفل كردن مربوط به خودرو ) 

 
بررسي و تاييد كردن  

 
  كمربند ايمني را ببنديد.  

  به خودرو گاز بدهيد تا سرعت آن به Km/h 20 برسد و پدال ترمز را محكم فشار دهيد.  
 

 • اگر ضمن ترمز كردن عمل قفل كردن كمربند ايمني انجام نميشود، كمربند ايمني كامل همراه با چفت و بستهاي مربوطه را تعويض كنيد.  
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اخطار!  

از نظر ايمني، تست جادهاي بايد در جادهاي بدون ترافيك انجام شود تا از تصادف و ايجاد خطر براي رانندگان ديگر جلوگيري شود.  
 

بررسي چشمي كمربند ايمني  
 

  چفت و بستها را از نظر نداشتن شكاف يا جدا شدن بررسي كنيد.  
 

 • در صورت بروز اين مشكالت، كمربند ايمني كامل همراه با چفت و بستهاي مربوطه را تعويض كنيد.  
 

بررسي عملكرد چفت و بستها  
 

  قالب كمربند را در چفت داخل كنيد و فشار دهيد تا صداي جا افتادن آن را بشنويد، كمربند بايد محكم كشيده شود.  
 

 • حداقل ٥ بار بايد آن را آزمايش كنيد. اگر حتي براي يك بار هم جفت نميشود. كمربند ايمني كامل همراه با چفت و بستهاي مربوطه را تعويض كنيد.  
 

بازشدن چفت (قالب) كمربند را بررسي كنيد:  
 

  كمربند ايمني را باز كنيد، دكمه مربوطه را با انگشت فشار دهيد، به محض باز كردن كمربند بايد قالب به طور اتوماتيك از چفت بيرون بپرد.  
 • حداقل ٥ بار بايد آن را آزمايش كنيد. اگر حتي براي يك بار هم جفت نميشود. كمربند ايمني كامل همراه با چفت و بستهاي مربوطه را تعويض كنيد.  

 
اخطار!  

براي رفع صدا و يا رفع گير چفت كمربند ايمني، هيچ گونه روغن كاري مجاز نيست.  
 

بررسي اجزاء برگردان كمربند ايمني و ضامن چفت  
 

ــن در حـالت تصـادف ) داراي شـكافهاي نـازك و مـوازي ميشـود.    اجزاء برگردان با روكش پالستيكي بعد از يك عملكرد بيش از حد سريع (مثالً قرار گرفت
(عالمت خرابي براثر مرور زمان و استفاده پي در پي از كمربند بدون ايجاد شيار مشخص ميشود)  

 
  وجود هرگونه تغيير شكل، جداشدن و يا چاك خوردن در حفاظ پالستيكي را بررسي كنيد.  

 
 • در مورد جداشدن و يا هرگونه آسيب ديگر، كمربند كامل همراه با چفت و بستهاي مربوطه را تعويض كنيد.  

 
بررسي اجزاء و نقاط بستن كمربند ايمني  

 
  تغيير شكل انتهاي قالب  

  تنظيم ارتفاع كمربند كار نميكند.  
  نقاط اتصال (صندلي، پايه، كف اتاق) جابجا شدهاند و يا پيچ آنها آسيب ديده است.  
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  اگر آسيب ديدگي در اجزاء تشخيص داده شده، كمربند را كامل همراه با چفت و بستهاي مربوطه تعويض كنيد.  

  اتصاالت كمربند را تعويض كنيد.  
 

توجه:  
 

در مورد آسيبهايي كه ناشي از تصادف نيست و به مرور زمان قطعهاي خراب شده است، تعويض همان قطعه آسيب ديده كفايت ميكند.  
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كمربندهاي ايمني  

كمربندهاي ايمني  
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كمربندهاي ايمني  

كمربند ايمني جلو – نماي كلي  
 

1. پيچ  
  30 Nm  

2. تنظيم كننده  
3. لوله فاصله انداز  

4. قطعه فاصله انداز  
5. رينگ صداگير  

6. كمربند جلو (سه نقطهاي)  
  پياده و سوار كردن  

7. پيچ  
  با گشتاور Nm 40 و با  

     قرار دادن تنظيم كننده در  
     باالترين ارتفاع سفت كنيد.  

8. درپوش  
9. چفت (قالب)  

  پياده و سوار كردن  
10. پيچ  

  60 Nm  
11. رينگهاي صداگير  

12. پيچ  
  40 Nm  

13. درپوش  
14. پيچ  

  40 Nm  
15. پيچ  

  2.5 Nm  
16. قطعه فاصله انداز  
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كمربندهاي ايمني  

قالب كمربند ايمني جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پياده كردن كمربند ايمني جلو  
  پيچهاي اتصال را باز كنيد و آن را از صندلي جدا كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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كمربندهاي ايمني  
كمربند ايمني عقب  

 
1. پيچ  

  20 Nm  
2. لبه مجراي كمربند (حلقه) 

3. كمربند ايمني عقب (سه نقطهاي)  
5. پيچ  

  20 Nm  
6. پايه جمع كن كمربند ايمني عقب  

7. كمربند ايمني عقب (مركزي)  
8. پيچ  

  40 Nm  
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ايربگ (كيسه هوا)  

ايربگ  
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ايربگ  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و  
اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز  

 
  V.A.G 1821  

  پيچش سنج 
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ايربگ  

موارد ايمني در ارتباط با كار روي ايربگ  
 

  كارهاي بازرسي، بستن و تعميرات بايد توسط افراد آموزش ديده انجام شود.  
  موقع كار روي ايربگ بايد كابل اتصال بدنه (-) باتري را جدا كنيد. بعد از قطع باتري نياز به صبركردن نيست موقع وصل كردن باتري، هيچ كس نبــايد داخـل 

خودرو باشد.  
  قبل از تماس با ايربگ بايد الكتريسيته ساكن مكانيك تخليه شده باشد. از طريق تماس با لولههاي فلزي آب، پايههاي فلزي كه با زمين مرتبــط باشـند و … 

ميتوان الكتريسيته ساكن را تخليه ميكند.  
  ايربگ را بالفاصله بعد از درآوردن از بسته بندي بايد سوار كنيد.  

  در صورتي كه در كار نصب وقفهاي ايجاد شد بايد ايربگ را در جعبه بسته بندي خودش برگردانيد.  
  ايربگ بايد زيرنظر باشد.  

 
  بعد از بازكردن، بايد ايربگ را طوري قرار دهيد كه قسمت بالشتكي آن روبه باال باشد.  

  ايربگهايي كه روي سطح سخت افتاده باشند و يا آسيب ديده باشند را نبايد مجددًا نصب كرد.  
  اگر ايربگ در حالت عادي (جمع شده) نيست، بايد به شركت «فولكس واگن» ارجاع داده شود تا معدوم گردد. (براي حمل و نقل بسته بندي شده باشد.)  

  انبار كردن و حمل و نقل ايربگ بايد طبق قوانين «حمل و نقل مواد انفجاري» انجام شود.  
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ايربگ  

ايربگ – نماي كلي  
 

1. حلقه تماس  
  پياده و سوار كردن  

  تعويض  
2. مهرههاي پايه  

  20 Nm  
3. پايه ايربگ  

4. واحد فرمان اربگ  
  تعويض  

5. پايه اربگ سمت سرنشين  
6. اربگ سمت سرنشين  

(سمت راست) 
  پياده و سوار كردن  

  تعويض  
7. مهرههاي اتصال اربگ سمت  

راست (سرنشين)  
  22 Nm  

8. پيچهاي اتصال اربگ سمت  
راست (سرنشين) 
  2 Nm  

9. ايربگ سمت چپ (راننده)  
  پياده و سوار كردن  

  تعويض  
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ايربگ  

حلقه تماس – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  ايربگ سمت چپ (راننده) را پياده كنيد.  
  درپوش زيري مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را باز كنيد.  

  سوكت حلقه را جدا كنيد.  
  غربيلك فرمان را پياده كنيد.  

 
توجه:  

 
مطمئن شويد كه چرخهاي جلو قبالً تنظيم شدهاند.  

 
  پيچهاي شاسي بوق را باز كنيد.  

← خارها را (فلش) فشار دهيد و حلقه را آزاد كنيد.     
 

سوار كردن  
 

  سواركردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
 
 
 
 

  موقع سوار كردن در صورت لزوم رينگ وسط حلقه را بررسي كنيد.  
← با فشار دادن خار (فلش) مجموعه را در جهت نشان     

      داده شده بگردانيد تا به فريم (Frame) برسد.  
  در جهت مخالف بگردانيد و تعداد دور چرخش را بشماريد.  

  برعكس و به تعداد نصف دورهايي كه گردانده بوديد  
     بچرخانيد ( هم مركز كردن).  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٢٣

 
ايربگ  

حلقه تماس – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  ايربگ سمت چپ (راننده) را پياده كنيد.  
  درپوش پايين مجموعه سوئيچ و كليد چراغها را باز كنيد.  

  سوكت حلقه تماس را جدا كنيد.  
  غربيلك فرمان را پياده كنيد.  

 
توجه:  

 
مطمئن شويد كه چرخهاي جلو  قبالً تنظيم شدهاند.  

 
  پيچهاي شاسي بوق را باز كنيد.  

← خارها را (فلش) فشار دهيد و حلقه را آزاد كنيد.     
 

سوار كردن  
 

  سواركردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
  موقع سوار كردن برچسب روي حلقه تماس را جدا كنيد.  

 
توجه:  

اين برچسب مركز حلقه تماس را مشخص ميكند.  
 

← با فشار دادن خار (فلش) مجموعه را در جهت نشان     
           داده شده بگردانيد تا به (Batten) برسد.  

  در جهت مخالف بگردانيد و تعداد دور چرخش را بشماريد.  
  برعكس و به تعداد نصف دورهايي كه گردانده بوديد بچرخانيد.  

          (هم مركز كردن) 
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٢٤

 
ايربگ  

ايربگ سمت راست (سرنشين) – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  درپوش سمت راست داشبورد را پياده كنيد.  
← مهرههاي اتصال ايربگ را باز كنيد. (فلش)     

  پانل را درآوريد و سوكت را جدا كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  ايربگ نو را ببنديد.  
  سوكت را وصل كنيد.  

←مهرههاي اتصال ايربگ را ببنديد. (فلشها)     
  درپوش سمت راست داشبورد را ببنديد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٢٥

 
ايربگ  

ايربگ سمت راست (سرنشين) – تعويض   
 

پياده كردن  
 

  درپوش سمت راست داشبورد را پياده كنيد.  
← مهرههاي اتصال ايربگ را باز كنيد. (فلش)     

  پانل را درآوريد و سوكت را جدا كنيد.  
  سوكت پايه ايربگ را بيرون بكشيد.  

 
 
 
 
 
 
 

← ايربگ را طوري سوار كنيد كه سوكت دم دست باشد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سيم را ببريد و سوكت را جدا كنيد. سر سيم را لخت كنيد.     
  گيرههاي دستگاه V.A.G 1821 را به سيمهاي لخت شده  

     وصل كنيد.  
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← انتهاي ديگر سيمهاي گيرهدار را به يك باتري     

←      (خارج از خودرو) وصل كنيد.  
 

براي فعال كردن ايربگ در فاصله ١٠ متري جلوي خودرو بايستيد.  
 

  از طريق شاسي (دكمه) روي دستگاه V.A.G 1821، ايربگ  
        را فعال كنيد.  

  ايربگ را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  ايربگ نو را سوار كنيد.  
  سوكت را وصل كنيد.  

 
 
 

←مهرههاي اتصال ايربگ را ببنديد. (فلشها)     
  درپوش سمت راست داشبورد را ببنديد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٢٧

 
ايربگ  

ايربگ سمت چپ (راننده) - پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← يك پيچ گوشتي را از سوراخ پشت غربيلك فرمان وارد كنيد     
        و آن را در جهت نشان داده شده فشار دهيد و ايربگ را آزاد كنيد.  
  غربيلك فرمان را باز كنيد و سوكت حلقه تماس را جدا نماييد.  

  ايربگ را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  ضمن سوار كردن، سوكت حلقه تماس را به ايربگ وصل كنيد  
      و آن را به طرف غربيلك فرمان فشار دهيد.  
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ايربگ  

ايربگ سمت چپ (راننده) - تعويض  
 

پياده كردن  
 

← يك پيچ گوشتي را از سوراخ پشت غربيلك فرمان وارد كنيد     
          و آن را در جهت نشان داده شده فشار دهيد و ايربگ را آزاد كنيد.  
  غربيلك فرمان را باز كنيد و سوكت حلقه تماس را جدا نماييد.  

  سيم كشي 419 971 373 (كه به صورت يك قطعه يدكي ميباشد)  
     را به ايربگ وصل كنيد.  

  با فشار دادن ايربگ به سمت غربيلك فرمان آن را سوار كنيد و  
           سيم را دم دست بگذاريد.  

 
 
 
 

←سيم را قطع كرده و سوكت را جدا كنيد و سپس سر     
          سيمها را لخت كنيد. (مطابق شكل)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←گيرههاي دستگاه V.A.G 1821 را به سيمهاي لخت شده     
        وصل كنيد. سپس سر ديگر سيمهاي گيرهدار را به يك باتري  

        (خارج از خودرو) وصل كنيد.  
  از طريق شاسي (دكمه) روي دستگاه V.A.G 1821 ، ايربگ  

          را فعال كنيد.  
 

براي فعال كردن ايربگ در فاصله ١٠ متري خودرو بايستيد.  
 

  ايربگ را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  ضمن سوار كردن، سوكت حلقه تماس را به ايربگ وصل كنيد  
           و آن را به طرف غربيلك فرمان فشار دهيد.  
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ايربگ  

واحد فرمان سيستم ايربگ – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  كنسول را پياده كنيد.  
  سوكت را از واحد فرمان ايربگ جدا كنيد.  

← مهرههاي اتصال واحد فرمان را باز كنيد.     
  واحد فرمان ايربگ را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← ضمن سوار كردن، مطمئن شويد فلش روي دستگاه به     
          طرف جلوي خودرو ميباشد.  

  مهرههاي اتصال واحد فرمان را ببنديد.  
  سوكت واحد فرمان را وصل كنيد.  

  كنسول را سوار كنيد.  
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غربيلك فرمان  

غربيلك فرمان  
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غربيلك فرمان  

غربيلك فرمان – پياده و سوار كردن  
 

خودروهاي بدون ايربگ 
 

پياده كردن  
 

  شاسي بوق را باز كنيد.  
  مهره غربيلك فرمان را باز كنيد.  

  غربيلك فرمان را پياده كنيد.  
 

توجه:  
 

قبالً از تنظيم بودن چرخهاي جلو مطمئن شويد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن است.  
خودرو با ايربگ  

 
اخطار!  

قبل از انجام هر كاري روي سيستم برقي، كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
  ايربگ سمت چپ (راننده) را پياده كنيد.  

  مهره غربيلك فرمان را باز كنيد.  
  غربيلك فرمان را پياده كنيد.  

 
توجه:  

 
  قبالً از تنظيم بودن چرخهاي جلو مطمئن شويد.  

  موقع تنظيم غربيلك فرمان مراقب باشيد حلقه تماس حركت نكند چون ممكن است آسيب ببيند. 
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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جلو داشبورد (مجموعه آمپرها)  

جلو داشبورد (مجموعه آمپرها)  
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جلو داشبورد (مجموعه آمپرها)  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري، و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

  EQ – 7422  
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جلو داشبورد (مجموعه آمپرها)  

جلو داشبورد – نماي كلي  
 

1. مجموعه آمپرها 
  پياده و سوار كردن  

  تعويض كردن  
  باز و بست كردن  

2. فريم (Frame) پهلويي سمت  
راست مجموعه آمپرها  

  تعويض  
3. لوالي جعبه داشبورد  

4. جعبه داشبورد  
  پياده و سوار كردن  

  تعويض 
5. درپوش پاييني سوئيچ و  

كليدها  
  پياده و سوار كردن  

6. درپوش باالي مجموعه آمپرها  
  پياده و سوار كردن  

7. قاب بااليي مجموعه آمپرها 
  پياده و سوار كردن  

  تعويض كردن  
8. قاب پاييني مجموعه آمپرها 

  پياده و سوار كردن  
  تعويض كردن  

9. فريم پهلويي چپ مجموعه  
آمپرها  

  پياده و سوار كردن  
  تعويض كردن 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٣٥

  
10. بست روي مجموعه آمپرها  

11. پرچ  
  براي سوار كردن آن از دستگاه  

         پرچ كن EQ-7422 استفاده كنيد.  
12. پايه  

13. درپوش سمت راست مجموعه  
آمپرها  

  پياده و سوار كردن  
14. درپوش جاي راديو  

15. قاب كنترلهاي تهويه  
  پياده و سوار كردن  

  تعويض 
16. جعبه داشبورد زير مجموعه  

آمپرها  
17. قاب آمپرها داشبورد  

  پياده و سوار كردن  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٣٦

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها)  

جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) – پياده و سوار كردن  
 

اخطار! 
قبل از شروع كار روي سيستم برقي، كابل اتصال بدنه (-) باتري را جدا كنيد.  

 
توجه:  

 
  قبل از جدا كردن كابل باتري، كد راديويي را از كتاب راهنماي استفاده از خودرو، مالحظه كنيد.  

ــه بررسـي    بعد از وصل كردن كابل باتري، كار ادوات برقي (مثل راديو، ساعت، شيشه باالبر برقي و …) را از روي كتاب راهنماي تعميرات و يا كاتالوگ مربوط
كنيد.  

  ضمن پياده و سوار كردن، الزم است به برخي از اختالفها برحسب نوع قطعات سوار شده توجه كنيد.  
 

پياده كردن  
 

  كنسول را پياده كنيد.  
  غربيلك فرمان را پياده كنيد.  

  درپوش زيري مجموعه سوئيچ را پياده كنيد.  
  مجموعه سوئيچ (همراه با كليد چراغها) را پياده كنيد.  

 
  مجموعه آمپرها را باز كنيد.  

← پيچهاي پانل مركزي را باز كنيد. (فلشها)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ داخل جعبه داشبورد (فلش) را باز كنيد.     
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← پيچهاي مركزي پايين پانل را باز كنيد. (فلشها)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي زير جعبه داشبورد و روپوشها و پيچهاي پهلويي     
          پايين (فلشها) را باز كنيد.  

  واحد كنترل قفل برقي در و كليد شيشههاي باالبر برقي  
      درسمت چپ پانل را در صورت وجود باز كنيد.  

  واحد كنترل (ايموباليزر) را در صورت وجود باز كنيد و آن را  
      از سمت مركزي چپ درآوريد.  

  سيم كشي متصل به پانل و انشعابات آن را باز كنيد.  
توجه:  

 
نيازي نيست بستهاي پالستيكي را ببريد بلكه فقط آنها را از  

جاي خودشان خارج كنيد.  
 
 
 

← روبندهاي جلو داشبورد را پياده كنيد و پيچهاي بااليي     
          مجموعه آمپرها را باز نماييد.  

  به دقت مجموعه آمپرها را از محل خودش خارج كنيد.  
  توجه داشته باشيد كه پيچي باز نشده باقي نباشد.  

 
سوار كردن  

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
 

اخطار!  
وقتي كابل اتصال بدنه (-) را وصل ميكنيد، مطمئن شويد كسي  

داخل خودرو نيست.  
 

توجه:  
ــوار كـردن ميباشـد، بنـابراين الزم اسـت آن را خـاموش كنيـد و توسـط    اگر چراغ كنترل ايربگ (K75) روشن ميشود، نشان دهنده وجود اشكال بعد از س

V.A.G 5051 از عيبهاي ذخيره شده كمك بگيريد.  
ــيري    براي تعيين محل عيب بايد منحصرًا از آن به جاي ”Selfdiagnosis“ استفاده شود. (VAS 5051) در «پيدا كردن محل عيب» از اطالعات، اندازه گ

و عيبيابي خودرو استفاده ميكند.  
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جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

مجموعه آمپرها  – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  روكش سمت راست مجموعه آمپرها را باز كنيد.  
  فريم (Frame) سمت راست مجموعه آمپرها را باز كنيد.  

  فريم مركزي باالي مجموعه آمپرها را باز كنيد.  
  فريم مركزي پايين مجموعه آمپرها را باز كنيد.  

  فريم سمت چپ مجموعه آمپرها را باز كنيد.  
  مجموعه آمپرها را باز كنيد.  

  بستهاي سيم كشي مجموعه آمپرهارا باز كنيد.  
  سيمكشيها را از مجموعه آمپرها و كليد چراغها جدا كنيد.  

  دكمه فرمان آينه خارجي را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٣٩

 
مجموعه آمپرها  

مجموعه آمپرها – باز و بست كردن   
 

باز كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
  فريم (Frame) جعبه داشبورد را پياده كنيد.  

  جعبه داشبورد را پياده كنيد.  
  درپوش جاي راديو را باز كنيد.  

  فريم (قاب) مكانيزم تنظيم تهويه را پياده كنيد.  
  فريم مركزي پاييني مجموعه آمپرها را پياده كنيد.  

  فريم مركزي بااليي مجموعه آمپرها را باز كنيد.  
  فريم سمت راست مجموعه آمپرها را باز كنيد.  
  فريم سمت چپ مجموعه آمپرها را باز كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٠

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

جعبه داشبورد – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پينها (لوالها)ي جعبه داشبورد را درآوريد.  
  جعبه داشبورد را آزاد نماييد و آن را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤١

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

جعبه داشبورد – تعويض 
 

پياده كردن  
 

  پينها (لوالها)ي جعبه داشبورد را درآوريد.  
  جعبه داشبورد را آزاد نماييد و آن را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٢

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

فريم (قاب) مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  با پايين كشيدن قسمت بااليي قاب، آن را آزاد كنيد.  
  سپس بايد قاب را به سمت غربيلك فرمان بكشيد و آن را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٣

 
مجموعه آمپرها (جلو داشبورد) 

جعبه داشبورد – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  قاب جعبه داشبورد را پياده كنيد.  
 

← پيچها را باز كنيد.     
  سوكت را جدا كنيد.  

  جعبه داشبورد را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٤

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

قاب مكانيزم تنظيم تهويه - پياده و سوار كردن 
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
← پيچها (فلشها) را باز كنيد و قاب مكانيزم تنظيم تهويه     

           را آزاد كنيد.  
  چراغ زيرسيگاري ، سوكت فندك يا پريز V 12 (در صورت وجود)  

          را جدا كنيد و قاب را پياده نماييد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٥

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها)  

قاب مكانيزم تنظيم تهويه - تعويض 
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
← پيچها (فلشها) را باز كنيد و قاب مكانيزم تنظيم تهويه     

        را آزاد كنيد.  
  چراغ زيرسيگاري سوكت فندك يا پريز V 12 (در صورت وجود)  

          را جدا كنيد و قاب را پياده نماييد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٦

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

فريم مركزي پايين مجموعه آمپرها - پياده و سوار كردن 
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
  درپوش محل راديو (يا راديو) را پياده كنيد.  

  فريم مكانيزم كنترل تهويه را پياده كنيد.  
← پيچها (فلشها) را باز كنيد و قاب مكانيزم كنترل تهويه     

         را آزاد كنيد.  
  فريم مركزي بااليي مجموعه آمپرها را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي فريم مركزي زيري را باز كنيد (فلش) و آن     
         را آزاد كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٧

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

فريم مكانيزم كنترل تهويه - تعويض 
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
← پيچها (فلشها) را باز كنيد و قاب مكانيزم تنظيم تهويه     

         را آزاد كنيد.  
  چراغ جاسيگاري، سوكت فندك و يا پريز V 12 (در صورت وجود)  

          را جدا كنيد و قاب را پياده نماييد.  
  جاسيگاري را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٨

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

فريم مركزي بااليي مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
  درپوش محل راديو را باز كنيد.  

← پيچها (فلش) را باز كنيد و درپوش سمت راست     
       مجموعه آمپرها را پياده كنيد.  

  فريم جعبه داشبورد را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچها (فلشها) را باز كنيد.     
  فريم را آزاد كنيد.  

  سوكتهاي كليد مكانيزم راه انداز شيشه باالبر برقي، قفل در  
           صندوق عقب، رطوبت گير و چراغهاي اخطار را جدا كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٤٩

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

فريم مركزي بااليي مجموعه آمپرها – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  فريم مركزي بااليي مجموعه آمپرها را پياده كنيد.  
  كليدها را پياده كنيد.  

  توزيع كننده هوا را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٠

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

فريم سمت راست مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← روپوش سمت راست مجموعه آمپرها را با باز كرده پيچها     
            (فلشها) پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ را باز كنيد.     
  خارها را فشار دهيد و فريم را آزاد كنيد.  

  فريم را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥١

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

فريم سمت راست مجموعه آمپرها – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  فريم را پياده كنيد.  
  توزيع كننده هوا را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  توزيع كننده هوا را سوار كنيد.  

  فريم را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٢

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

فريم سمت چپ مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد.  
  فريم جعبه داشبورد را پياده كنيد.  

  جعبه داشبورد زير مجموعه آمپرها را پياده كنيد.  
← پيچها را باز كنيد. (فلشها)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خارها (فلش) را فشار دهيد و فريم را آزاد كنيد.     
  سوكتهاي كليد چراغها و كنترل برقي آينه (در صورت وجود)  

          را جدا كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٣

 
مجموعه آمپرها  

فريم سمت چپ مجموعه آمپرها – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  فريم سمت چپ مجموعه آمپرها را پياده كنيد.  
  كليد چراغها را پياده كنيد.  

  دكمه آينه برقي ديد عقب را پياده كنيد.  
  توزيع كننده هوا را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٤

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

روپوشهاي زيري و رويي مجموعه سوئيچ و كليد چراغها  
 

پياده كردن  
 

← پيچها (فلش) را باز كنيد.     
  روپوش زيري را آزاد كرده و پياده كنيد.  

  فريم جعبه داشبورد را پياده كنيد.  
  روپوش بااليي را آزاد كرده و پياده نماييد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٥

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

درپوش سمت راست مجموعه آمپرها – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← پيچها را باز كنيد. (فلشها)     
  درپوش را آزاد كرده و پياده نماييد. 

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٦

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

توپي قفل جعبه داشبورد – پياده و سوار كردن  
 

1. توپي  
  پياده و سوار كردن  

  باز و بست كردن  
  گريس كاري  

 
⇐ كتاب مواد شيميايي – مواد مجاز  

 
2. ساچمه 

3. فنر  
4. خار  

5. پوسته  
6. كليد 
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٧

  
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

توپي قفل جعبه داشبورد – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  با استفاده از يك پيچ گوشتي توپي قفل جعبه داشبورد را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٨

 
جلو داشبورد (مجموعه آمپرها) 

توپي قفل جعبه داشبورد – باز و بست كردن  
 

باز كردن  
 

  توپي قفل جعبه داشبورد را پياده كنيد.  
  كليد را در قفل وارد كنيد.  

← توسط يك پيچ گوشتي ظريف، خار (فلش) را فشار دهيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سپس پوسته توپي را به طرف كليد فشار دهيد.     
  كليد را به دقت حركت دهيد و توپي را از پوسته جدا كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خار توپي، ساچمهها و فنرها را درآوريد. موقعيت آنها را نسبت     
         به توپي عالمت گذاري كنيد.  

 
  ساچمهها از 1 تا 4 شماره گذاري شدهاند. (هم چنين ميتوان از روي  

          رنگ آنها را تشخيص داد.) ترتيب آنها را يادداشت كنيد. به عنوان  
          مثال 443 314 يا 344 در قسمت پايين و 143 در قسمت باال، ( در  

          قفلهاي مارك Maxion اين تركيب به صورت 31443 در قسمت باال  
          و 4 در قسمت پايين خواهد بود.)  

 
بستن  

 
  موقع تعويض توپي، امكان اينكه تركيب ساچمهها را با كليد خودرو  

       متناسب كنيد هست براي انجام اين كار به ترتيب زير عمل كنيد: 
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٥٩

 
  موقعيت ساچمهها در توپي را بررسي كنيد، فنر و ساچمه شماره 1  را  

          قرار دهيد. كليد را وارد قفل كنيد و موقعيت ساجمه را نسبت به  
          توپي بررسي نماييد.  

← اگر قسمت بااليي ساچمه با بدنه توپي هم سطح است (فلش)     
          اين بدان معناست كه موقعيت ساچمه 1 صحيح است. به عبارت ديگر،  

           ساچمه شماره 2 و شماره 4 را قرار دهيد تا ساچمهاي را پيدا كنيد  
          كه با وارد كردن كليد در قفل با توپي هم سطح شود.  

 
  اين مرحله را براي بررسي موقعيت ساچمههاي ديگر در توپي،  

           انجام دهيد. موقعيت (ترتيب) سچمهها را نسبت به توپي  
          عالمت گذاري كنيد.  

  فنرها و ساچمهها را در موقعيت (ترتيب) صحيح خود قرار دهيد و  
          خار توپي را جا بزنيد.  

 
توجه:  

 
ضمن انجام اين مرحله، ساچمهها و توپي را گريس بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  پوسته توپي را به دقت سوار كنيد.  

  كليد را وارد سوئيچ كنيد تا ساچمهها كامالً به داخل كشيده شوند.  
  خار را فشار دهيد و پوسته توپي را هل دهيد تا جا بيفتد.  

  كليد را خارج كنيد.  
  توپي را در محل خود سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٠

 
درها و رو دريها  

درها و رو دريها  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦١

 
درها و رو دريها  

ابزارها  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري، و ادوات كمكي مورد نياز.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٢

 
درها و رو دريها  

رو دريهاي جلو و عقب – نماي كلي  
 

اخطار! 
قبل از كار روي اجزاء برقي، كابل  

اتصال بدنه (-) را از باتري جدا  
كنيد.  

 
توجه:  

 
  قبل از جدا كردن كابل باتري،  

          كد مشخص شده مربوط به دستور  
          كار موجود در كاتالوگ راديو  

          را مالحظه كنيد.  
  بعد از وصل كردن كابل باتري،  

          كار ادوات برقي خودرو (مثل  
          راديو، ساعت، شيشه باالبر برقي)  

         را از روي كتاب تعميرات و يا  
         كاتالوگ مربوطه چك كنيد.  

  ضمن انجام مراحل پياده و سوار  
          كردن، الزم است به برخي  

          اختالفها در ادوات مختلف  
          توجه كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

1. صفحه زير رودري  
  پياده و سوار كردن  

2. رو دري جلو  
  پياده و سوار كردن  

  3 Nm .3
4. روكش دستگيره در  

5. رو دري عقب 
  پياده و سوار كردن  

6. زير سيگاري در عقب  
7. پيچ  

 1NM  
8. بست زير رو دري  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٣

 
درها و رو دريها  

رو دري عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه (-) را از باتري جدا كنيد. (اگر خودرو به شيشه باالبر برقي يا قفل مركزي مجهز است)  
  پيچهاي پاييني ر ا باز كنيد. (فلش)  

  پيچهاي دستگيره و رو دري را باز كنيد.  
  با كشيدن با احتياط رو دري به طرفين آن را آزاد كنيد و به طرف باال بكشيد.  

  دستگيره باز كردن در را آزاد كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٤

 
درها و رو دريها  

صفحه زير رو دري – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  رو دري را پياده كنيد.  
  بلندگو را پياده كنيد.  

  نوار چسبهايي را كه صفحه زير رو دري را به سيم قفل در و سيم كشي بلندگو ميچسباند باز كنيد.  
  بستهاي رودري را با فشردن پينها و آزاد شدن آنها، درآوريد.  

  صفحه زير رودري را جدا كرده و پياده نماييد.  
  چسبهاي باقي مانده در پانل داخلي در را تميز كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  نوار چسب مخصوص را روي پانل داخلي در بزنيد. (سطح تماس با صفحه زير رو دري)  

  روي صفحه زير رودري سوراخهايي براي عبور سيم قفل در و يا سيم كشي بلندگوها ايجاد كنيد.  
  صفحه زير رودري را سوار كنيد و به پانل داخلي در بچسبانيد.  

  توسط نوار پارچهاي، سيم قفل در و سيم كشي بلندگوها را به صفحه زير رودري ببنديد.  
  پايههاي رو دري را قرار دهيد و پينهاي قفلي را وارد كنيد.  

  بلندگوها را سوار كنيد.  
  رو دري را ببنديد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تو دوزي سقف  
تو دوزي سقف  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٥

 
تو دوزي سقف  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٦

 
تو دوزي سقف  

تو دوزي سقف – نماي كلي  
 

اخطار! 
قبل از كار با وسايل برقي:  
كابل اتصال بدنه (-) را از  

باتري جدا كنيد.  
 

توجه:  
 

  قبل از جدا كردن كابل باتري،  
          كد مشخص شده مربوط به  

          دستور كار موجود، در كاتالوگ  
         راديو را مالحظه كنيد.  

  بعداز وصل كردن كابل باتري،  
          كار ادوات برقي خودرو (مثل  

         راديو، ساعت، شيشه باالبر  
         برقي) را از روي كتاب راهنماي  

         تعميرات و يا كاتالوگ  
        مربوطه چك كنيد.  

  ضمن انجام مراحل پياده  
          و سوار كردن، الزم است  

          به برخي اختالفها در  
          ادوات توجه كنيد.  

 
 

1. بست  
2. روبند تو دوزي سقف  

  پياده و سوار كردن  
 

اخطار! 
در هر تعميري كه شامل پياده كردن تو دوزي سقف باشد، و مجبور به در آوردن بستهاي پالستيكي هستيد، موقع سوار كردن بايد  

بستها را تعويض كنيد.  
 

3. دستگيره (روي سقف)  
4. بست دو خار  

5. آفتاب گير (يك مفصل)  
6. پايه آفتاب گير  

7. آفتاب گير ( دو مفصل)  
8. تو دوزي سقف  

  پياده و سوار كردن  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٧

 
تو دوزي سقف  

تو دوزي سقف – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  روكش ستون  لوالي در را باز كنيد.  
  روكش پاييني و بااليي ستون مركزي را باز كنيد.  

  روبند تو دوزي سقف را باز كنيد.  
  روكش ستون عقب را باز كنيد.  

  آفتاب گير و پايه آن را باز كنيد.  
  آينه ديد عقب را پياده كنيد.  

  چراغ سقف را باز كنيد.  
  بستهاي پالستيكي سقف را درآوريد.  

  روكشهاي بستهاي داخلي در را آزاد كنيد.  
  تو دوزي سقف را از بستها (دو خار) در قسمت مركزي سقف آزاد كنيد.  

  با دقت تو دوزي سقف را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٨

 
تو دوزي سقف  

روبندهاي تو دوزي سقف – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  روبندها را با دست جدا كرده و آنها را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  بستهاي روبندها را نو كنيد.  
  روبندها را با فشار دادن روي تسمه عرض عقب سقف جا بزنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٦٩

 
روكش ستونها  

روكش ستونها  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٠

 
روكش ستونها  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧١

 
روكشهاي ستون  

روكش ستون – نماي كلي  
 

1. بست  
2. روكش ستون لوالي در  

3. بست  
4. روكش بااليي ستون مركزي  

  پياده كردن  
  باز كردن بست كمربند ايمني  
  از روي ستون روكش را جدا  

      كنيد و پياده نماييد.  
  سوار كردن  

  سوار كردن برعكس مراحل  
          پياده كردن انجام ميشود.  

5. بوش  
6. پيچ  
  1 Nm

7. روكش ستون عقب  
 
 
 
 
 
 

8. پيچ  
  1 Nm  

9. پيچ  
  1.5 Nm  

10. روكشهاي جانبي كاور (روكش)  
صندوق عقب  

 
پياده كردن  

 
  اتصال كمربند ايمني مربوط به پانل جانبي را پياده كنيد.  

  فريم محل عبور كمربند را جدا كنيد.  
  پيچهاي اتصال روكش را باز كنيد.  

  روكش را جدا كنيد و آن را پياده نماييد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٢

 
توجه:  

 
در هر تعميري كه شامل پياده كردن  
روكشها باشد و مجبور به درآوردن  
بستهاي پالستيكي هستيد، موقع  

سوار كردن بايد بستها را تعويض كنيد.  
11. بست (پرچ)  
12. پايه روكش  

13. پيچ  
  2 Nm  

14. روكش پاييني ستون مركزي  
 

پياده كردن  
  بستها را در آوريد.  
  روكش را جدا كرده  

     و پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل  
     پياده كردن انجام ميشود.  

15. بست  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٣

 
روكشهاي ستون  

روكش عقب – پياده و سوار كردن  
 

1. روكش داخلي پانل عقب  
پياده كردن 

  بستها را در آوريد.  
  روكش را جدا كرده و  

          پياده نماييد.  
  سوار كردن  

  سوار كردن برعكس مراحل  
          پياده كردن انجام ميشود.  

2. بست  
3. گيره  

4. روكش (رودري) عقب  
 

توجه:  
 

در هر تعميري كه شامل پياده كردن  
روكش ها باشد و مجبور به درآوردن  

بستهاي پالستيكي هستيد، موقع  
سوار كردن بايد بستها را تعويض كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. بست  
  (GOL) 6. روكش داخل پانل عقب

پياده كردن 
  بستها را در آوريد.  

  روكش را جدا كرده و پياده نماييد.  
 

سوار كردن  
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٤

 
اجزاء صندلي جلو  

اجزاء صندلي جلو  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٥

 
اجزاء صندلي جلو  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز  
 

 80-200  
  VW 002L  
  VW 002P  
  VW-002T  
  آچار درجهدار  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٦

 
اجزاء صندلي جلو  

اجزاء صندلي جلو – نماي كلي  
 

1. بست كمربند ايمني  
2. پيچ  

  40 Nm
3. بوش اهرم تنظيم  

  گريس ليتيم حاوي ديسولفات  
           مولييدنيوم بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
4. اهرم تنظيم  

5. قاب مكانيزم تنظيم صندلي  
  سمت راننده – پياده و  

           سوار كردن  
  سمت سرنشين – پياده و  

           سوار كردن  
6. اسكلت پشتي صندلي  

  تعويض  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. بوشهاي راهنما  
8. زير سري صندلي  

  پياده و سوار كردن  
9. سيم قفل پشتي صندلي (GOL – دو در)  

  پياده و سوار كردن  
10. روكش دكمه (GOL – دو در)  

11. دكمه (GOL – دو در)  
12. فنر اهرم پشتي صندلي (GOL – دو در)  

13. قاب مكانيزم تنظيم صندلي  
  سمت راننده – پياده و سوار كردن  

  سمت سرنشين – پياده و سوار كردن  
14. بوش پشتي صندلي  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٧

 
15. پيچ بوش  

  Nm 50 ( دو در)  
  Nm 40 (چهار در)  

16. خار  
17. قاب ريل سمت چپ صندلي  

18. راهنماي حركت صندلي  
  وازلين بزنيد.  

19. اسكلت تشك صندلي  
  تعويض  

20. پيچ محدود كننده صندلي  
  10 Nm  

21. راهنماي ميله قفل صندلي  
  گريس ليتيوم حاوي دي  
      سولفات مولييدنيوم بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد. 

 
22. فنر ميله قفل صندلي  

23. ميله قفل صندلي  
  گريس ليتيوم حاوي  

      دي سولفات مولييدنيوم بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

24. بوش اهرم  
  گريس ليتيوم حاوي دي  

       سولفات مولييدنيوم بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

25. بست اهرم  
26. اهرم تنظيم صندلي  

27. قاب ريل سمت راست صندلي  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٨

 
اجزاء صندلي جلو  

صندلي جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پايه كپسول آتش نشاني را پياده كنيد.  
  صندلي را كامالً به جلو هل دهيد.  

← قاب ريل صندلي را با بازكردن پيچها (فلش) توسط يك     
            پيچ گوشتي چهارسو متوسط پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

←صندلي را كامالً به عقب هل دهيد و پيچ محدود كننده     
          (فلش) حركت صندلي را باز كنيد.  

  توسط اهرم تنظيم حركت طولي، صندلي را كامالً به عقب  
          حركت دهيد بعد آن را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  راهنماهاي لغزشي مربوط به پايههاي جانبي صندلي را در  
         ريلها قرار دهيد.  

← ميله قفل كن (A) را از مكانيزم تنظيم طولي صندلي     
         درآوريد و صندلي را به جلو هل دهيد تا جايي كه پايه مركزي در  

        راهنما قرار گرفته و پايه (B) را به كف قفل كند. همزمان اهرم تنظيم  
        (فلش) را در ميله قفل كن (A) جا بياندازيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٧٩

 
← پيچ محدود كننده (فلش) كورس حركت طولي صندلي را     

          ببنديد و به ميزان Nm 10 سفت كنيد.  
  صندلي را كامالً به جلو بكشيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← قاب ريل صندلي را سوار كنيد و پيچهاي (فلشها)     
          آن را با يك پيچ گوشتي چهارسو متوسط ببنديد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٠

 
اجزاء صندلي جلو  

قاب پاييني صندلي (صندلي سرنشين)  – پياده و سوار كردن  
 

سمت خارجي  
 

پياده كردن  
 

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  قاب پاييني صندلي را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  قاب پاييني صندلي را سوار كنيد.  

  قاب مكانيزم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
 

سمت داخلي  
 

پياده كردن  
 

  بست كمربند ايمني را پياده كنيد.  
← اهرم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.     

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  قاب پاييني صندلي را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  قاب پاييني صندلي را سوار كنيد.  

  قاب مكانيزم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
  اهرم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد. 

  بست كمربند ايمني را سواركنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨١

 
اجزاء صندلي جلو  

راهنماي لغزشي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  با استفاده از يك پيچ گوشتي خار راهنماي لغزشي را آزاد كرده  

         و همزمان با يك چكش پالستيكي در جهت فلش ضربه زده و  
         آن را پياده نماييد.  

 
سوار كردن  

 
  راهنماي لغزشي را با دست سوار كنيد.  

  گريس ليتيوم حاوي ديسولفات مولييدنيوم بزنيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٢

 
اجزاء صندلي جلو  

سيمهاي فرمان قفل پشتي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  صندلي را روي ميز كار قرار دهيد.  

← انتهاي سيمها (فلش) را از پايههاي موجود در مكانيزم     
          تنظيم پشتي صندلي و قفل پشتي صندلي، آزاد كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

← زيپ روكش در قسمت پايين پشتي صندلي را كامالً باز كنيد.     
  روكش صندلي را از باال با دقت بيرون بكشيد تا اهرم قفل  

           پشتي به راحتي در دسترس باشد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با دقت فوم را كه به ميله عرضي در قسمت پايين پشت     
       صندلي چسبيده است جدا كنيد. (فلش)  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٣

 
← انتهاي بااليي سيم را از اهرم (A) قفل كن پشتي صندلي     

            و سپس از پايه (B) كه به اسكلت صندلي بسته شده است،  
             با چرخاندن °45 عكس جهت ساعت گرد توسط انبردست  

            درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←بلندترين سيم را با جدا كردن از چفت كمربند از اسكلت     
           باز كنيد و آن را توسط يك پيچ گوشتي مناسب به تسمه  

          پاييني (فلش) ببنديد..  
  سيمها را از قفل داخلي اسكلت پشتي صندلي پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سيمهاي قفل داخل پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  پايه (B) سيمها را در اسلكت سوار كنيد، آن را با يك  
          انبردست °45 در جهت ساعت گرد بچرخانيد و جا بياندازيد. 

 
 
 
 

← انتهاي سيمها را در اهرم (A) جا بياندازيد.     
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٤

 
← بلندترين سيم را در اسكلت سوار كنيد و آن را توسط     

          بست ثابت كنيد و توسط يك پيچ گوشتي به تسمه پاييني  
            اسكلت ببنديد. (فلش)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سرهاي سيم را در پايههاي موجود در مكانيزم تنظيم     
           پشتي صندلي سوار كنيد. (فلش)  

  قبل از ادامه مراحل نصب، عملكرد سيم را چك كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←فوم پايين قسمت عقب اسكلت را بچسبانيد براي اين     
           كار به محلي كه بايد فوم را بچسبانيد با فرچه چسب بزنيد.  

  حدود يك دقيقه و نيم صبر كنيد و سپس فوم را بچسبانيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٥

 
←روكش را پايين بكشيد و سپس زيپ را ببنديد.     

 
توجه:  

 
اضافي زيپ را بايد به سمت داخل خم كنيد و زير روكش قرار دهيد.  

 
  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٦

 
اجزاء صندلي جلو  

زير سري – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  بوش راهنما را با دست فشار دهيد.  
     (فلش) و همزمان زير سري را به طرف باال بيرون بكشيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

←براي سوار كردن زيرسري، ميلههاي آن را در بوشها     
           قرار دهيد و فشار دهيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٧

 
اجزاء صندلي جلو  

قاب مكانيزم تنظيم پشتي (صندلي راننده) – پياده و سوار كردن  
 

سمت خارجي  
 

پياده كردن  
 

← اهرم تنظيم ارتفاع صندلي را پياده كنيد.     
←قاب پاييني صندلي جلو را پياده كنيد.     

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را جدا كرده و پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  قاب مكانيزم صندلي را ببنديد.  
  قاب پاييني صندلي را سوار كنيد.  

  قاب اهرم تنظيم ارتفاع صندلي را سوار كنيد. 
 

سمت داخلي  
 

پياده كردن  
 

  اتصال (بست) كمربند ايمني را پياده كنيد.  
← توسط ابزار 200-80 اهرم مكانيزم تنظيم پشتي صندلي     

         را پياده كنيد.  
  با جدا كردن قاب، آن را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  قاب را سوار كنيد.  

  اهرم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
  اتصال (بست) كمربند ايمني را ببنديد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٨

 
اجزاء صندلي جلو  

قاب مكانيزم تنظيم پشتي (صندلي سرنشين) – پياده و سوار كردن  
 

سمت خارجي  
 

پياده كردن  
 

← اهرم مكانيزم تنظيم ارتفاع صندلي را پياده كنيد.     
 

سوار كردن  
  اهرم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  

 
سمت داخلي  

 
پياده كردن  

 
  اتصال كمربند ايمني را ببنديد.  

← توسط ابزار 200-80 اهرم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.     
  با جدا كردن قاب، آن را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  قاب را ببنديد.   

  اهرم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
  اتصال (بست) كمربند ايمني را ببنديد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٨٩

 
اجزاء صندلي جلو  

قاب مكانيزم تنظيم صندلي  – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  اهرم تنظيم پشتي صندلي را با دست جدا كرده و پياده نماييد.  
  صندلي را كامالً به جلو كشيده و اتصال كمربند ايمني را باز كنيد.  

  قاب تنظيم پشتي صندلي را با دست جدا كرده و پياده نماييد.  
 

سوار كردن  
 

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را با دست جا زده و سوار نماييد.  
  اتصال كمربند ايمني را سوار كنيد و پيچ آن را با نيروي Nm 40 سفت نماييد.  

  اهرم تنظيم پشتي صندلي را با دست جا زده و سوار نماييد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٠

 
اجزاء صندلي جلو  

قاب پاييني صندلي جلو (صندلي راننده) – پياده و سوار كردن 
 

سمت خارجي  
 

پياده كردن  
 

  اهرم تنظيم ارتفاع صندلي را پياده كنيد.  
← توسط ابزار 200-80 قاب پاييني صندلي جلو را پياده كنيد.     

 
سوار كردن  

 
  قاب پاييني صندلي جلو را سوار كنيد.  

  اهرم تنظيم ارتفاع صندلي را سوار كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

سمت داخلي  
 

پياده كردن  
 

← اتصال كمربند ايمني را باز كنيد.     
  توسط ابزار 200-80 اهرم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.  

←درپوش مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.     
  توسط ابزار 200-80 قاب پاييني صندلي جلو را پياده كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩١

 
سوار كردن  

 
  قاب پاييني صندلي جلو را سوار كنيد.  

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
  اهرم مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  اتصال كمربند ايمني را ببنديد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٢

 
اجزاء صندلي جلو  

اسكلت صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  صندلي را روي ميز كار قرار دهيد.  

  اهرم تنظيم پشتي صندلي را با دست آزاد كرده و پياده نماييد.  
  اتصال كمربند ايمني را باز كنيد.  

← قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را با دست آزاد كرده     
         و پياده نماييد.  

 
 
 
 
 
 

← پايه كپسول آتش نشاني را با باز كردن پيچها (فلش)     
          توسط پيچ گوشتي چهارسو مناسب، پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خارهاي بازوي اتصال پشتي صندلي به كفي صندلي     
          را توسط يك پيچ گوشتي خارج كنيد.  

  پشتي را از صندلي جدا كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٣

 
← توسط ابزار VW 002T بوشهاي پايه را پياده كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← گيرهها (فلش) را توسط يك پيچ گوشتي و انبردست     
           باز كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← روكش صندلي را از صندلي جدا كنيد، از جلوي صندلي     
            شروع كنيد و سپس تا لبه سطح پشتي (فلش) ادامه دهيد.  
  روكش صندلي و فوم روي اسكلت را جدا كرده و درآوريد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٤

 
← با استفاده از يك پيچ گوشتي راهنماهاي لغزشي را آزاد     
     كرده و همزمان با يك چكش پالستيكي در جهت فلش به آنها  

      ضربه بزنيد و آنها را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با باز كردن دو عدد پيچ (فلش) با پيچ گوشتي چهارسوي     
             متوسط و سپس آزاد كردن فنر (A)، اهرم تنظيم حركت طولي  

            صندلي را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

 (A) اهرم تنظيم طولي صندلي را سوار كنيد، فنر برگردان ←   
             را جا بياندازيد ( به جهت بستن صحيح آن دقت كنيد.) و  

             سپس دو عدد پيچ (فلش) را با پيچ گوشتي چهارسو متوسط  
            سفت كنيد.  

  راهنماهاي لغزشي را با دست سوار كنيد.  
  روكش صندلي را سوار كنيد و فوم روي اسكلت صندلي  

          را بچسبانيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٥

 
←روكش را توسط گيرهها ببنديد، از جلوي صندلي شروع كنيد     

         و تا لبه پشتي ادامه دهيد. (فلش)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سيم (مغزي) روكش را در جهت فلش بكشيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سيم ( مغزي) را به حالت كشيده نگه داريد و دو انتهاي     
           آن را زير اولين گره مهار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٦

 
توجه:  

 
اضافي سيم (مغزي) را بايد زير روكش قرار دهيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بوشهاي پايه را سوار كنيد و با استفاده از ابزار     
          VW 002T آنها را پرس كنيد.  

 
توجه:  

 
  خودروهاي دودر، با Nm 50 پرس كنيد.  

  خودروهاي چهاردر، با Nm 40 پرس كنيد.  
  پشتي را روي صندلي قرار دهيد. خارهاي بازوي پشتي صندلي  

          را با دست جا بياندازيد.  
  درپوشهاي مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و با  

          دست آنها را فشار داده محكم كنيد.  
 
 
 

← پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد، پيچها (فلش) را     
          با استفاده از بكس چهارسو به ميزان Nm 3 سفت كنيد.  

  اتصال كمربند ايمني را سوار كنيد و پيچ آن را به ميزان  
          Nm 40 سفت كنيد.  

  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٧

 
اجزاء صندلي  

اجزاء پشتي صندلي جلو (چهاردر) – تعويض  
 

پياده كردن  
 

← با دست ضامن (فلش) بوش زير سري را فشار دهيد     
           و همزمان زير سري را به سمت باال كشيده و آن را پياده كنيد.  

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  صندلي را روي ميز كار قرار دهيد.  

  اهرم مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را با دست جدا كنيد  
          و پياده نماييد.  

  اتصال كمربند ايمني را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 

← قاب مكانيزم تنظيم پشتي را با دست جدا كنيد    
          و پياده نماييد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خارهاي (فلش) بازوهاي اتصال پشتي صندلي را توسط     
           يك پيچ گوشتي درآوريد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٨

 
  بوشهاي زير سري را از صندلي درآوريد، آنها را توسط  

       خارجمع كن٤٥° در جهت ساعت گرد بچرخانيد و با دست جدا كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← زيپ روكش صندلي واقع در قسمت پاييني پشتي     
          صندلي را باز كنيد.  

  روكش را كمي باال بكشيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با استفاده از دم گرد، سيمهاي بستن روكش را باز     
           كنيد و بستهاي زيري روكش را درآوريد. (فلشها)  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ٩٩

 
← سرهاي تسمه اتصال روكش به سيمهاي فريم را با دست     

           باز كنيد. (فلش)  
  تسمه روكش را درآوريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← به دقت فومهاي طرفين و پايين تسمه اسكلت صندلي     
           را جدا كنيد. (فلش)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي بااليي اتصال روكش به سيمهاي اليي را     
           توسط دم گرد باز كرده و درآوريد. (فلشها)  

  روكش را از روي فوم و اسكلت پشتي صندلي درآوريد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٠

 
← بستهاي سيم بستن فوم را توسط خار بازكن باز كرده و از     

          سيمهاي فريم جدا كنيد.  
  فوم روي اسكلت پشتي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← گيره نگهدارنده فوم روي اسكلت صندلي را روي     
            سيمهاي فريم سوار كنيد و آنها را با انبردست ببنديد.  

  روكش را روي پشتي صندلي و اليي  بكشيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تسمه را داخل روكش كنيد.  
← گيرههاي بااليي بستن روكش را روي سيمهاي فوم نصب     

         كنيد. (فلش) و آنها را با انبردست ببنديد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠١

 
← سرهاي تسمه روكش را به سيمهاي اسكلت ببنديد و با     

           دست محكم كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فوم طرفين و تسمه پاييني اسكلت صندلي را بچسبانيد،     
            براي اين كار توسط فرچه سطوح نشان داده با (فلش) را  
           چسب بزنيد حدود يك دقيقه و نيم صبر كنيد سپس فوم  

          را بچسبانيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 
 
 
 
 
 

← گيرههاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد و     
             آنها را با انبردست محكم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٢

 
← با پايين كشيدن كامل روكش و بستن زيپ، كار نصب     

          روكش را كامل كنيد.  
 

توجه:  
 

اضافي زيپ را بايد خم كنيد و زير روكش قرار دهيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  بوشهاي زيرسري را سوار كنيد. آنها را با دست محكم كنيد  
          و °45 در جهت ساعت گرد بچرخانيد . براي اين كار از يك  

          دم باريك استفاده كنيد.  
  پشتي را روي صندلي قرار دهيد و خارهاي بازوي پشتي صندلي  

          را با دست جا بزنيد.  
  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و آن را با  

          دست فشار داده و محكم كنيد.  
  اهرم مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و آن را با  

          دست فشار داده محكم كنيد.  
  اتصال (بست) كمربند ايمني را سوار كنيد و پيچ آن را به  

           ميزان  Nm 40 سفت كنيد.  
 
 
 

  صندلي جلو را سوار كنيد.  
← زير سري را سوار كنيد، ميلههاي آن را داخل بوشها     

          قرار داده و آن را به پايين فشار دهيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٣

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٤

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات  
كارگاهي، وسايل چك كردن  

و اندازه گيري، و ادوات كمكي  
مورد نياز.  

 
  80-200  

  VW – 002L  
  VW –002P  
  VW 002T  
  آچار درجهدار  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٥

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع – نماي كلي  
 

1. بوشهاي راهنما  
2. زير سري  

  پياده و سوار كردن  
3. اسكلت پشتي صندلي  

  پياده و سوار كردن  
4. قاب مكانيزم تنظيم صندلي  
  سمت راننده – پياده و  

           سوار كردن  
  سمت سرنشين – پياده و  

          سوار كردن  
5. قاب سمت چپ مكانيزم  

تنظيم ميليمتري صندلي  
  سمت راننده – پياده و  

          سوار كردن  
  سمت سرنشين – پياده و  

           سوار كردن  
6. درپوش  

7. اهرم تنظيم  
8. قاب ريل – راهنماي سمت  

چپ  
9. قاب ريل – راهنماي سمت  

راست  
10. دستگيره اهرم تنظيم طولي  

صندلي  
11. اسكلت كفي صندلي  

  پياده و سوار كردن  
12. پيچهاي بستن قاب مكانيزم  

تنظيم ميليمتري صندلي  
13. قاب سمت راست مكانيزم تنظيم ميليمتري صندلي  

  سمت راننده – پياده و سوار كردن  
  سمت سرنشين – پياده و سوار كردن  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٦

 
14. بست كمربند ايمني 

15. قاب مكانيزم تنظيم صندلي  
  سمت راننده – پياده و  

           سوار كردن  
  سمت سرنشين – پياده و  

          سوار كردن  
16. دستگيره تنظيم  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٧

 
اجزاء اسكلت صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري  

صندلي جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پايه كپسول آتش نشاني را به سمت راست حركت دهيد.  
← پيچهاي اتصال صندلي جلو را باز كنيد.     

  توسط اهرم تنظيم طولي، صندلي را كامالً به جلو هل دهيد.  
  پيچهاي عقب صندلي را باز كنيد.  

  صندلي را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  پيچهاي عقب صندلي را ببنديد.  
  توسط اهرم تنظيم طولي، صندلي را كامالً به عقب هل دهيد.  

← پيچهاي جلوي صندلي را ببنديد.     
  پيچهاي صندلي را به ميزان Nm 24 سفت كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد. (صندلي جلو، راست) 
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٨

 
اجزاء اسكلت صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

اسكلت كفي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  كفي صندلي جلو را پياده كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را پياده كنيد. (صندلي جلو، راست)  
← نوارهاي صندلي (دوخته شده به روكش) را باز كنيد.     

  روكش و فوم صندلي را با هم جدا كنيد.  
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← روكش صندلي و فوم را با هم سوار كنيد، نوارهاي     
          (دوخته شده به روكش) را به اسكلت صندلي ببنديد.  

  كفي صندلي جلو را سوار كنيد.   
  پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد.   

  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٠٩

 
اجزاء اسكلت صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

اسكلت پشتي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  كفي صندلي جلو را پياده كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني (صندلي جلو، راست) را پياده كنيد.  
← بوشهاي محل زيرسري را °90 در جهت خالف ساعت گرد     

          بچرخانيد و بيرون كشيده پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

  زيپ قسمت پايين و عقب صندلي را باز كنيد.  
← گيرههاي نگه دارنده روكش را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 

← خار روكش اسكلت صندلي واقع در قسمت عقب پشتي     
          را باز كنيد.  

  روكش را پياده كنيد.  
  فوم روي صندلي را به دقت جدا كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  فوم را با چسب به پشت صندلي بچسبانيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  روكش را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٠

 
← بوشهاي زير سري را در پشتي صندلي قرار دهيد و 90°     

       در جهت ساعت گرد بچرخانيد.  
  زيرسري را سوار كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد. (صندلي جلو، راست)  
  كفي صندلي جلو را سوار كنيد.  

  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١١

 
اجزاء اسكلت صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

زير سري – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← با فشردن ضامن بوش راهنما با دست، همزمان زير سري     
          را به سمت باال كشيده و پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← با قرار دادن ميلههاي زير سري در بوشهاي راهنما،     
          زيرسري را فشار داده و سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٢

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

كفي صندلي جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
←با استفاده از يك پيچ گوشتي قاب اهرم تنظيم ارتفاع     

         را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مهره قفلي اهرم را باز كنيد و اهرم را پياده نماييد.     
 

توجه:  
 

مهره قفلي را بعد از باز كردن حتماً بايد تعويض كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

← توسط ابزار 200-80، قاب پاييني كفي صندلي (سمت خارجي)     
          را پياده كنيد.  

  قاب (سمت خارجي) مكانيزم تنظيم كفي صندلي را پياده كنيد.  
  بست كمربند ايمني را پياده كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٣

 
← توسط ابزار 200-80 اهرم مكانيزم تنظيم پشتي صندلي     

          را آزاد كرده و پياده كنيد.  
  قاب (سمت داخلي) مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را  

         پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← توسط ابزار 200-80 قاب (سمت داخلي) پايين كفي     
           صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ را باز كرده و خار را از پشتي صندلي درآوريد،     
  پشتي را از كفي صندلي جدا كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٤

 
سوار كردن  

 
  پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  خار قفلي را روي پشتي قرار داده و پيچ آن را ببنديد.  
  قاب پاييني صندلي را سوار كنيد. (سمت داخلي) 

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد. (سمت داخلي)  
  دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  اتصال (بست) كمربند ايمني را ببنديد.  
  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد. (سمت خارجي)  

  قاب پاييني صندلي را سوار كنيد. (سمت خارجي)  
  اهرم تنظيم ارتفاع صندلي را سوار كنيد.  

  قاب اهرم را سوار كنيد.  
  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٥

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

قاب مكانيزم تنظيم پشتي (صندلي راننده) – پياده و سوار كردن  
 

سمت خارجي  
 

پياده كردن  
 

  اهرم مكانيزم تنظيم ارتفاع صندلي را پياده كنيد.  
← قاب پاييني كفي صندلي جلو را پياده كنيد.     

  با آزاد كردن قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي، آن  
         را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  قاب مكانيزم تنظيم صندلي را سوار كنيد.  

  قاب پاييني كفي صندلي را سوار كنيد.  
  اهرم مكانيزم تنظيم ارتفاع صندلي را سوار كنيد.  

 
سمت داخلي  

 
پياده كردن  

 
  اتصال (بست) كمربند ايمني را پياده كنيد.  

← توسط ابزار 200-80، دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي     
           صندلي را پياده كنيد.  

  با آزاد كردن قاب، آن را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  قاب را سوار كنيد.  
  دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  اتصال (بست) كمربند ايمني را ببنديد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٦

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

قاب مكانيزم تنظيم پشتي (صندلي سرنشين) – پياده و سوار كردن  
 

سمت خارجي  
 

پياده كردن  
 

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
 

سمت داخلي  
 

پياده كردن  
 

  اتصال (بست) كمربند ايمني را پياده كنيد.  
← توسط ابزار 200-80، دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.     

  با آزاد كردن قاب، آن را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
  درپوش را ببنديد.  

  دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
  اتصال (بست) كمربند ايمني را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٧

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

قاب مكانيزم تنظيم صندلي – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را با دست آزاد كرده و پياده نماييد.  
  صندلي را كامالً به جلو كشيده و بست كمربند ايمني را باز كنيد.  

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را با دست آزاد كرده و پياده نماييد.  
 

سوار كردن  
 

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كرده و با دست آن را فشار دهيد تا جا بيافتد.  
  بست كمربند ايمني را سوار كنيد. پيچ آن را به ميزان Nm 40 سفت كنيد.  

  دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و با فشار دست آن را جا بياندازيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٨

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

قاب پاييني كفي صندلي جلو (صندلي راننده) – پياده و سوار كردن  
 

سمت خارجي  
 

پياده كردن  
 

  اهرم تنظيم ارتفاع صندلي جلو را پياده كنيد.  
← توسط ابزار 200-80، درپوش پاييني كفي صندلي را     

         پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

← قاب پاييني كفي صندلي جلو را سوار كنيد.      
  اهرم تنظيم ارتفاع صندلي را سوار كنيد.  

 
سمت داخلي  

 
پياده كردن  

 
  اتصال (بست) كمربند ايمني را باز كنيد.  

← توسط ابزار 200-80، دستگيره مكانيزم پشتي صندلي را     
         پياده كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١١٩

 
← قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.      
← توسط ابزار 200-80، قاب پاييني كفي صندلي را     

           پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  قاب پاييني كفي صندلي جلو را سوار كنيد.  
  قاب تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  دستگيره تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٠

 
اجزاء صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

قاب پاييني كفي صندلي جلو (صندلي سرنشين) – پياده و سوار كردن  
 

سمت خارجي  
 

پياده كردن  
 

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  قاب پاييني كفي صندلي جلو را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  قاب پاييني كفي صندلي را سوار كنيد.  

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
 

سمت داخلي  
 

پياده كردن  
 

  اتصال (بست) كمربند ايمني را باز كنيد.  
← دستگيره تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.     

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  قاب پاييني كفي صندلي را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  قاب پاييني كفي صندلي را سوار كنيد.  

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
  دستگيره تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  اتصال (بست) كمربند ايمني را ببنديد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢١

 
اجزاء صندلي عقب  

 اجزاء صندلي عقب  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٢

 
اجزاء صندلي عقب  

ابزارها  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري، و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

  آچار درجهدار  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٣

 
اجزاء صندلي عقب  

اجزاء صندلي عقب - نماي كلي  
 

1. بوشهاي راهنماي زير سري  
2. زير سري  

3. روكش پانل پشتي صندلي عقب  
4. محدود كننده عقب  

5. اسكلت پشتي صندلي عقب  
  تعويض  

6. اسكلت كفي صندلي عقب  
  تعويض  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٤

 
اجزاء صندلي عقب  

صندلي عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← مهرههاي اتصال كفي صندلي را باز كنيد.     
  كفي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال پشتي صندلي را باز كنيد. (فلش)     
  پشتي صندلي را پياده كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٥

 
سوار كردن  

 
  كفي صندلي را سوار كنيد.  

  7 Nm مهره اتصال كفي صندلي را ببنديد و به ميزان ←   
      سفت كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال پشتي صندلي (فلش) را ببنديد و آنها را     
           به ميزان Nm 7 سفت كنيد.  

  پشتي صندلي را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٦

 
اجزاء صندلي عقب  

كفي صندلي عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← مهرههاي اتصال كفي صندلي را باز كنيد.     
  كفي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  كفي صندلي را سوار كنيد.  
  7 Nm مهره اتصال پشتي صندلي را ببنديد و به ميزان ←   

         سفت كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٧

 
اجزاء صندلي عقب  

پشتي صندلي عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← پيچهاي اتصال پشتي صندلي را باز كنيد.     
  پشتي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  پشتي صندلي را سوار كنيد.  
← پيچهاي اتصال پشتي صندلي را ببنديد (فلش) و     

         به ميزان Nm 7 سفت كنيد.  
  پشتي صندلي را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٨

 
اجزاء صندلي عقب  

پشتي صندلي عقب – تنظيم كردن   
 

← پيچهاي اتصال پشتي صندلي (فلش) را شل كنيد.     
  پشتي صندلي را در وضعيت موردنظر قرار دهيد و پيچها را به  

          ميزان Nm 7 سفت كنيد.  
  قفل شدن پشتي صندلي را بررسي كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٢٩

 
اجزاء صندلي عقب  

اسكلت كفي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  كفي صندلي عقب را پياده كنيد.  
← لبههاي كفي صندلي (دوخته شده به روكش) را آزاد كنيد.     

  روكش و اليي را با هم پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← روكش و اليي را با هم سوار كنيد، نوارهاي     
           (دوخته شده در روكش) را به اسكلت صندلي ببنديد.  

  كفي صندلي عقب را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٠

 
اجزاء صندلي عقب  

اسكلت پشتي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  زير سري را پياده كنيد.  

  با چرخاندن بوشهاي زير سري به ميزان °90 در جهت خالف  
         ساعت گرد، آنها را پياده كنيد.  

  بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

  نوارهاي (دوخته شده) به روكش را از اسكلت پشتي باز كنيد.  
  با دقت فوم روي اسكلت را جدا كنيد.  

  روكش صندلي كه در قالبهاي محدوده زير سري محكم  
          شده است را پياده كنيد.  

  روكش و فوم را با هم جدا كرده و پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  روكش و فوم را با هم روي صندلي بكشيد.  
  روكش را در قالب هاي زير سري ثابت كنيد.  

  فوم را به قسمت بااليي اسكلت صندلي بچسبانيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  نوارهاي (دوخته شده به روكش) را به پشتي صندلي ببنديد.  
  بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣١

 
← بوشهاي زير سري را سوار كنيد و آنها را °90 در جهت     

         ساعت گرد بچرخانيد.  
  زير سري را سوار كنيد.  

  پشتي صندلي را سوار كنيد.  
  پشتي صندلي را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٢

 
اجزاء صندلي تاشو عقب  

اجزاء صندلي تاشو عقب  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٣

 
اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن و اندازه گيري، و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

  آچار درجهدار  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٤

 
اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  

اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  
 

1. بوشهاي راهنماي زير سري  
2. زير سري  

3. روكش سمت راست پانل پشتي  
صندلي عقب  

4. روكش سمت چپ پانل پشتي  
صندلي عقب  

5. محدود كننده عقب  
6. اسكلت سمت چپ پشتي  

صندلي عقب  
  تعويض  

7. اسكلت سمت چپ كفي  
صندلي عقب  

  تعويض  
8. اسكلت سمت راست كفي  

صندلي عقب  
  تعويض  

9. اسكلت سمت راست پشتي  
صندلي عقب  

  تعويض  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٥

 
اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  

صندلي عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← مهرههاي اتصال كفي صندلي را باز كنيد.     
  كفي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مهره پين (لوال) پشتي صندلي را باز كنيد.     
 

توجه:  
 

ابتدا سمت چپ پشتي صندلي و سپس سمت راست آن را باز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال پشتي صندلي عقب را باز كنيد.     
  پشتي صندلي را پياده كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٦

 
سوار كردن  

 
  كفي صندلي را سوار كنيد.  

  19 Nm مهرههاي اتصال پشتي صندلي را ببنديد و به ميزان ←   
         سفت كنيد.  

  پشتي صندلي عقب را سوار كنيد.  
 

توجه:  
 

ابتدا سمت راست پشتي صندلي و سپس سمت چپ آن را سوار كنيد.  
 
 
 
 
 
 

  19 Nm مهره پين (لوال) پشتي صندلي را ببنديد و به ميزان ←   
         سفت كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←پيچهاي اتصال پشتي صندلي (فلش) را ببنديد و به ميزان     
          Nm 7 سفت كنيد.  

  پشتيها را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٧

 
اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  

كفي صندلي عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← مهرههاي اتصال كفي صندلي را باز كنيد.     
  كفي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  كفي صندلي را سوار كنيد.  
← مهرههاي اتصال پشتي صندلي را ببنديد و به ميزان     

          Nm 19 سفت كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٨

 
اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  

پشتي صندلي عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← مهره پين (لوال) پشتي صندلي را باز كنيد. (فلش)     
 

توجه:  
 

ابتدا پشتي سمت راست و سپس پشتي سمت چپ را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال پشتي صندلي را باز كنيد (فلش)     
  پشتي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  پشتي صندلي را سوار كنيد.  
 

توجه:  
 

ابتدا پشتي سمت راست و سپس پشتي سمت چپ را سوار كنيد.  
 

← مهره پين (لوال) پشتي صندلي را ببنديد و به ميزان     
          Nm 19 سفت كنيد. (فلش)  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٣٩

 
←پيچهاي اتصال پشتي صندلي را ببنديد و به ميزان     

         Nm 7 سفت كنيد.  
  پشتيهاي صندلي را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٠

 
اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  

پشتي صندلي عقب – تنظيم كردن 
 

  پيچهاي اتصال پشتي صندلي را شل كنيد. (فلش)  
  پشتي صندلي را در موقعيت موردنظر قرار دهيد و پيچهاي آن را  

     به ميزان Nm 7 سفت كنيد.  
  قفل بودن پشتي صندلي را چك كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤١

 
اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  

اسكلت كفي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  كفي صندلي عقب را پياده كنيد.  
← لبههاي (دوخته شده به روكش) را از اسكلت كفي صندلي     

           باز كنيد.  
  روكش و فوم صندلي را جدا كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← روكش و فوم صندلي را سوار كنيد و لبههاي     
           (دوخته شده به روكش) را به اسكلت محكم كنيد.  

  كفي صندلي عقب را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٢

 
اجزاء صندليهاي عقب، مستقل و تاشو  

اسكلت پشتي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  زير سري را پياده كنيد.  

← بوشهاي محل زير سري را به ميزان °90 در جهت خالف     
         ساعت گرد بچرخانيد و پياده نماييد.  

  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

← لبههاي (دوخته شده به روكش) را از اسكلت كفي صندلي     
           باز كنيد.  

  به دقت فوم روي اسكلت را جدا كنيد.  
  روكش اسكلت را كه در قالبهاي محدوده زير سري ثابت  

          شدهاند باز كنيد.  
  روكش و فوم روي اسكلت را جدا كنيد.  

 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  روكش و فوم روي اسكلت را سوار كنيد.  
  روكش را در محدوده زير سري با  قالبها محكم كنيد.  

  فوم را با چسب در قسمت باالي اسكلت بچسبانيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  لبههاي (دوخته شده به روكش) را به پشتي صندلي ببنديد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٣

 
  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را سوار كنيد.  

← بوشهاي محل زير سري را سوار كنيد و آنها را 90°     
          در جهت ساعت گرد بچرخانيد.  

  زير سري را سوار كنيد.  
  پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  پشتي صندلي را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٤

 
روكش و فوم اسكلت صندليهاي جلو  

روكش و فوم اسكلت صندليهاي جلو  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٥

 
روكش و فوم اسكلت صندليهاي جلو  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن  
و اندازه گيري، و ادوات كمكي مورد نياز.  

 
  VW 002T  
  آچار درجهدار  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٦

 
روكش و فوم صندليهاي جلو  

روكش و فوم صندليهاي جلو – نماي كلي  
 

1. روكش زير سري  
  تعويض  
2. فوم زيرسري  

3. روكش زير سري جلو  
  تعويض  

4. فوم زير سري جلو  
  تعويض  

5. فوم كفي صندلي جلو  
  تعويض  

6. روكش كفي صندلي جلو  
  تعويض 
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٧

  
روكش و اليي صندليهاي جلو  

روكش زير سري – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  زير سري را پياده كنيد.  
  لبههاي روكش واقع در زير پايهها را باز كنيد. (فلش)  

← روكش را جدا كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  روكش فوم را سوار كنيد، آن را به طور يكنواخت روي  
           فوم بكشيد و به جهات صحيح سوار كردن آن توجه كنيد.  

 
توجه:  

 
در سطح پشتي روكش يك سوراخ مستطيلي وجود دارد،  

روكش را دور ميلهها ببنديد.  
 

← روكش را در لبههاي سطح زير سري پايه آزاد كنيد.     
  زير سري را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٨

 
روكش و فوم صندليهاي جلو  

روكش كفي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  صندلي را روي ميز كار قرار دهيد.  

  دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را با دست آزاد كرده  
          و پياده نماييد.  

  اتصال (بست) كمربند ايمني را پياده كنيد.  
← قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.     

 
 
 
 
 
 

← پايه كپسول آتش نشاني را پياده كنيد، پيچهاي آن را با     
          يك پيچ گوشتي چهارسو مناسب باز كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خارهاي بازوي اتصال پشتي به كفي صندلي را توسط     
          يك پيچ گوشتي درآوريد.  

  پشتي صندلي را از كفي صندلي جدا كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٤٩

 
  VW 002T بوشهاي پايه صندلي را توسط ابزار مخصوص ←   

    درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گيرههاي روكش را توسط يك پيچ گوشتي و انبردست  
           باز كنيد. (فلش)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← روكش را از كفي صندلي آزاد كنيد، از جلوي كفي صندلي     
           شروع كنيد و تا لبههاي پشتي صندلي ادامه دهيد. (فلش)  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٠

 
  بستهاي روكش را توسط دم گرد از سيمهاي فوم (فلش)  

         جدا كنيد (كه در كنارهها، جلو و عقب فوم سوار شدهاند.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← بستهاي روكش (فلش) را روي سيمهاي فوم سوار     
          كنيد و با انبردست فشار دهيد.  

 
توجه:  

 
روكش و كفي صندلي را نصب كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

← روكش كفي صندلي را در گيرهها ثابت كنيد. از جلوي     
           كفي صندلي شروع كنيد و سپس تا لبههاي قسمت عقب  

           (فلش) ادامه دهيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥١

 
  سيم روكش را تا آخر بكشيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← در حالتي كه سيم كامال كشيده است دو سر آن را زير     
           اولين گيره روكش (فلش) ثابت كنيد.  

 
توجه:  

 
اضافي سيم بايد زير روكش قرار گيرد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

← گيرههاي روكش را خم كنيد (فلش) براي اين كار     
           از يك چكش پالستيكي استفاده نماييد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٢

 
  بوشهاي پايه را سوار كنيد. (براي اين كار از ابزار مخصوص  

         VW 002T استفاده كنيد.) سپس آنها را سفت كنيد.  
  50 Nm  ، خودروهاي دو در  

  40 Nm ، خودروهاي چهار در  
  پشتي صندلي را روي كفي آن قرار دهيد و با دست خارهاي  

          بازوي پشتي صندلي را جا بزنيد.  
  قابهاي مكانيزم تنظيم صندلي عقب را با دست  

      فشار داده و نصب كنيد.  
  دستگيره تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و آن را با دست  

           فشار دهيد تا جا برود.  
 
 
 
 
 

←پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد، پيچهاي آن را به     
          ميزان Nm 3 سفت كنيد.  

  40 Nm كمربند ايمني صندلي را سوار كنيد و پيچ آن را تا  
      سفت كنيد.  

  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٣

 
روكش و فوم صندلي هاي جلو  
فوم پشتي صندلي جلو – تعويض  

 
پياده كردن  

 
← با فشردن ضامن بوش راهنما (فلش) با دست همزمان     

           زير سري را به سمت باال بيرون كشيده و پياده كنيد.  
  صندلي جلو را پياده كنيد.  

  صندلي را روي ميز كار قرار دهيد.  
  دستگيره تنظيم پشتي صندلي را با دست آزاد كرده و  

     پياده نماييد.  
  اتصال (بست) كمربند ايمني را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 

← قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را پياده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← توسط يك پيچ گوشتي خار بازوهاي اتصال پشتي به     
           كفي صندلي را درآوريد.  

  پشتي صندلي را از كفي صندلي جدا كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٤

 
  با استفاده از دم باريك ظريف، بوشهاي محل قرار گرفتن  

          زير سري را °45 در جهت خالف ساعت گرد (فلش) بچرخانيد  
         و آنها را با دست آزاد كرده و پياده نماييد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با دست دكمه (4) را بيرون كشيده و درآوريد، همين طور     
            توسط يك پيچ گوشتي كوچك، حلقه تزئيني راهنماي  

            زير سري (B) را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← زيپ روكش واقع در قسمت پايين پشتي صندلي را     
          كامالً باز كنيد.  

  روكش را كمي به سمت باال بكشيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٥

 
← بستهاي پاييني اتصال روكش به سيمهاي فوم را توسط     

          انبر دم گرد باز كنيد. (فلش)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←سرهاي تسمه بستن روكش (فلش) به سيمهاي اسكلت     
       صندلي را با دست آزاد كرده و درآوريد. (فلش)  

  تسمه روكش را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فومهاي طرفين و پايين (فلش) تسمه اسكلت صندلي را     
          با دقت جدا كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٦

 
← بستهاي بااليي (فلش) اتصال روكش به سيمهاي فوم را     

           توسط انبر دم گرد باز كنيد.  
  روكش را از فوم و از اسكلت پشتي صندلي جدا كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← گيرههاي سيمهاي فريم را با انبر دم گرد باز كرده     
          و درآوريد.  

  فوم اسكلت صندلي را جدا كنيد.  
  سيمهاي فرمان قفل صندلي را درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  سيمهاي فرمان قفل صندلي را داخل اسكلت صندلي  

     سوار كنيد.  
 
 
 
 
 

  پايه سيمها (B) را روي شاسي صندلي سوار كنيد و با انبردست  
           آنها را °45 بچرخانيد تا جا بيافتد.  

← سرهاي بااليي كابلها را در اهرم راه انداز (A) سوار كنيد.     
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٧

 
← سيم بلندتر را در اسكلت صندلي سوار كنيد و آن را در     

          گيرههاي ثابت كنيد و با يك پيچ گوشتي مناسب به ميله  
  پاييني اسكلت صندلي ببنديد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سرهاي پاييني سيمها را در پايههاي موجود در مكانيزم     
            تنظيم پشتي و قفل پشتي (فلش) ببنديد.  

  عملكرد سيم را تست كنيد.  
  فوم پشتي صندلي را نصب كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي سيمهاي بااليي را روي سيمهاي فريم ببنديد     
          و آنهار ا با انبردست محكم كنيد.  

  روكشها را روي فوم و اسكلت پشتي صندلي نصب كنيد.  
  مغزي (سيم) روكش را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٨

 
← بستهاي بااليي اتصال روكش به نخها (سيمها)ي فوم     

          را نصب كنيد (فلشها) و آنها را با انبردست محكم نمائيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سرهاي نخ (سيم) اتصال روكش به سيمهاي فريم را     
          ببنديد و با دست محكم كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فوم طرفين و پايين ميله اسكلت را نصب كنيد، براي     
           اين كار توسط يك برس به محدودهاي كه بايد فوم نصب  

          شود چسب بزنيد و حدود يك دقيقه و نيم صبر كنيد و  
         سپس فوم را بچسبانيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٥٩

 
← بستهاي پاييني اتصال روكش به سيمهاي بااليي فوم 

را نصب كنيد و با انبردست محكم نمائيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با پايين كشيدن كامل روكش و بستن زيپ آن كار نصب     
         روكش را تكميل كنيد.  

 
توجه:  

 
بايد انتهاي اضافي زيپ را خم كرده و زير روكش قرار دهيد.  

 
 
 
 
 
 
 

  حلقه تزئيني بوشهاي قفل پشتي صندلي را نصب كنيد.  
  بوش راهنماي قفل پشتي صندلي را سوار كنيد و با دست  

     فشار دهيد.  
← بوشهاي زير سري را سوار كنيد. (فلش)، آنها را با دست     

          محكم كنيد و با استفاده از خار بازكن آنها را °45 در جهت  
         ساعت گرد بچرخانيد.  

  پشتي صندلي را روي كفي آن سوار كنيد و خارهاي آن را با  
         دست جا بزنيد.  

  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و با دست  
          فشار دهيد.  

  دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و با دست  
          آن را فشار دهيد.  

  40 Nm اتصال (بست) كمربند ايمني را ببنديد و پيچ آن را  
         سفت كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٠

 
  صندلي جلو را سوار كنيد.  

← زير سري را سوار كنيد و ميلههاي آن را در بوشها قرار     
         دهيد و آن را به پايين فشار دهيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦١

 
روكش و فوم صندلي جلو  

روكش پشتي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

← با دست ضامن بوش راهنما (فلش) را فشار دهيد و همزمان     
           آن را به طرف باال بيرون بكشيد.  

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  صندلي را روي ميز كار قرار دهيد.  

  دستگيره تنظيم پشتي صندلي را با دست آزاد كرده و پياده كنيد.   
  اتصال (بست) كمربند ايمني را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 

← قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را با دست آزاد     
          كرده و پياده نماييد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خار بازوهاي اتصال پشتي صندلي به كفي آن را توسط     
          يك پيچ گوشتي درآوريد.  

  پشتي صندلي را از كفي صندلي جدا كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٢

 
← بوش راهنماي زير سري را توسط خار جمع كن به ميزان     

           °45 بچرخانيد و با دست آنها را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← زيپ روكش واقع در زير پشتي صندلي را كامالً باز كنيد.     
  روكش را كمي باال بكشيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي پاييني اتصال روكش به سيمهاي فوم را توسط     
           انبر دم گرد باز كنيد. (فلشها)  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٣

 
←سرهاي تسمه  (بند) اتصال روكش به سيمهاي فريم را با     

          دست آزاد كرده و باز نماييد. (فلش)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← الييهاي جانبي و پايين اسكلت صندلي (فلش) را     
            با دقت جدا كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي بااليي اتصال روكش به سيمها (نخها)ي     
           اليي را توسط انبر دم گرد باز كنيد. (فلشها)  

  روكش اليي و از اسكلت پشتي صندلي را پياده كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٤

 
← بستهاي فوم را توسط انبر دم گرد از سيمها     

            (نخها)ي فريم باز كنيد. (فلشها)  
  فوم اسكلت پشتي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فوم پشتي صندلي را در پشتي صندلي سوار كنيد.  
← بستهاي فوم را روي سيمهاي فريم سوار كنيد و آنها     

         را با انبردست محكم نماييد.  
  روكش را روي فوم و اسكلت پشتي صندلي سوار كنيد. 

  تسمه (بند) روكش را ببنديد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي بااليي اتصال روكش به سيمهاي فوم را     
           سوار كنيد و با انبردست محكم نماييد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٥

 
← سرهاي تسمه روكش را روي سيمهاي فريم سوار     

           كرده و با دست آنها را محكم كنيد. (فلشها)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← فوم را در ميلههاي جانبي و پاييني اسكلت صندلي     
           نصب كنيد، براي اين كار توسط يك برس محلهايي كه  

          بايد روكش را بچسبانيد چسب بزنيد و حدود يك دقيقه و نيم  
          صبر كنيد و سپس روكش و فوم را بچسبانيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.   

 
 
 
 
 
 

  كمي روكش را پايين بكشيد.  
← بستهاي پاييني اتصال روكش به سيمهاي فوم را     

          سوار كنيد و آنها را با انبردست محكم نماييد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٦

 
← روكش را كامالً پايين بكشيد و با بستن زيپ، كار نصب     

          روكش را تكميل كنيد.  
 

توجه:  
 

اضافي زيپ را بايد زير روكش قرار دهيد.  
 
 
 
 
 
 
 

← بوشهاي زيرسري را سوار كنيد و آنهار ا با دست محكم     
           كنيد. (فلش) و توسط يك خار جمع كن آن را °45 در جهت  

           ساعت گرد بچرخانيد.  
  پشتي صندلي را روي كفي آن قرار دهيد و بادست خارهاي  

          بازوي پشتي صندلي را جا بزنيد.  
  قاب مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و با دست  

          آنها را فشار داده محكم كنيد.  
  دستگيره تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و آن را با  

           دست فشار دهيد.  
 
 
 
 
 

  اتصال (بست) كمربند ايمني را سوار كنيد و پيچ آن را به  
          ميزان Nm 40 سفت كنيد.  
  صندلي جلو را سوار كنيد.  

← ميلههاي زير سري را در بوشهاي پشتي صندلي قرار     
          دهيد و آن را به پايين فشار دهيد و جا بزنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٧

 
روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٨

 
روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، وسايل چك كردن  
و اندازه گيري، و ادوات كمكي مورد نياز.  

 
  VW 002T  
  آچار درجهدار  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٦٩

 
روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع – نماي كلي  
 

1. بست  
2. روكش زير سري  

  تعويض  
3. روكش پشتي صندلي جلو  

  تعويض  
4. فوم پشتي صندلي جلو  

  تعويض  
5. فوم كفي صندلي جلو  

  تعويض  
6. روكش كفي صندلي جلو  

  تعويض  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٠

 
روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

روكش زير سري – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  زير سري را پياده كنيد.  
  لبههاي روكش زير سري را از زير باز كنيد. (فلش)  

← روكش فوم را درآوريد.     
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  روكش فوم را سوار كنيد، آن را به طور يكنواخت روي فوم  
           بكشيد و به جهت صحيح سوار كردن آن توجه نماييد.  

 
توجه:  

 
در قسمت عقب روكش يك قسمت باز مستطيلي وجود دارد آن  

را به پايههاي زير سري ببنديد.  
 

← روكش را در لبهها و در محدوده پايه (فلش) آزاد كنيد.     
  زيرسري را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧١

 
روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

فوم كفي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  كفي صندلي جلو را پياده كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را پياده كنيد. (سمت راست صندلي جلو)  
← نوارهاي اسكلت صندلي (دوخته شده به روكش) را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 

  روكش را همراه فوم پياده كنيد.  
← بستهايي كه روكش را به فوم متصل ميكنند را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  بستهايي را كه روكش را به فوم متصل ميكنند را ببنديد.  
  روكش و فوم را روي اسكلت صندلي سوار كنيد و نوارهاي  

           اسكلت (كه به روكش دوخته شده است) را به صندلي ببنديد.  
  كفي صندلي جلو را سوار كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد. (سمت راست صندلي جلو)  
  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٢

 
روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

روكش كفي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  كفي صندلي جلو را پياده كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را پياده كنيد. (سمت راست صندلي جلو)  
← نوارهاي اسكلت صندلي (دوخته شده به روكش) را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 

  روكش و فوم را پياده كنيد.  
← بستهاي اتصال روكش به فوم را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  بستهايي را كه روكش را به فوم وصل ميكند را سوار كنيد.  
  روكش و فوم را روي اسكلت صندلي سوار كنيد و نوارها را  

           ببنديد. (به روكش دوخته شده است)  
  كفي صندلي جلو را سوار كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد. (سمت راست صندلي جلو)  
  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٣

 
روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

فوم پشتي صندلي جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  صندلي جلو را پياده كنيد.  
  كفي صندلي جلو را پياده كنيد.  

  پايه كپسول آتش نشاني را پياده كنيد. (سمت راست صندلي جلو)  
← زير سري و بوشهاي مربوط به آن را با چرخاندن آنها     

          به ميزان °90 در جهت خالف ساعت گرد بيرون كشيده  
        و پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 

  زيپ قسمت زيري پشتي صندلي را باز كنيد.  
← بستهاي اتصال روكش به فوم را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خارهاي روكش اسكلت صندلي واقع در قسمت پشت     
            صندلي را درآوريد.  

  روكش را پياده كنيد.  
  فوم صندلي را با احتياط جدا كرده و درآوريد.  

  سوار كردن  
  ابتدا فوم پشتي صندلي را با چسب به اسكلت صندلي بچسبانيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٤

 
  روكش را سوار كنيد.  

  بوشهاي زيرسري را در شاسي پشتي صندلي سوار كنيد.  
      سپس آنها را °90 در جهت ساعت گرد بگردانيد.  

  زيرسري را سوار كنيد.  
  پايه كپسول آتش نشاني را سوار كنيد. (سمت راست صندلي جلو)  

  كفي صندلي جلو را سوار كنيد.  
  صندلي جلو را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٥

 
روكش و فوم صندليهاي جلو با تنظيم ميليمتري ارتفاع  

روكش پشتي صندلي جلو (مدل چهار در)  – تعويض  
 

پياده كردن  
 

← زيرسري را پياده كنيد، براي اين كار ضامن بوشهاي راهنما     
         (فلشها) را با دست فشار دهيد و همزمان زير سري را به سمت  

         باال كشيده و پياده كنيد.  
  صندلي جلو را پياده كنيد.  

  صندلي را روي ميز كار قرار دهيد.  
  با دست دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را آزاد كنيد  

         و آن را پياده نماييد.  
 
 
 
 
 

  بست (اتصال) كمربند ايمني را پياده كنيد.  
← قابهاي مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را با دست     

         آزاد كرده و پياده نماييد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خار بازوهاي اتصال پشتي صندلي (پايهها) به كفي صندلي     
          را توسط يك پيچ گوشتي درآوريد.  

  پشتي صندلي را از كفي آن جدا كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٦

 
  بوشهاي راهنماي زير سري را توسط خارباز كن 45°  

         در جهت عكس ساعت گرد بچرخانيد (فلشها) و  
        آنها را با دست درآوريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← زيپ واقع در قسمت پايين پشتي صندلي را باز كنيد.     
  روكش را كمي باال بكشيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي پاييني اتصال روكش به سيمهاي فوم را     
           توسط انبر دم گرد باز كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٧

 
  سرهاي تسمه بستن روكش (فلش ها) به سيمهاي فريم را با  

          دست باز كنيد.  
  تسمه روكش را باز كنيد و درآوريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← با دقت فومهاي جانبي و پايين تيكه پاييني را از اسكلت     
          صندلي جدا كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي باالي اتصال روكش به سيمهاي فوم را     
          توسط خار بازكن درآوريد. (فلشها)  

  روكش را از فوم و از پشتي صندلي جدا كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٨

 
  بستهاي اتصال فوم به سيمهاي فريم را توسط  

          دم گرد باز كنيد. (فلشها)  
  فوم اسكلت پشتي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  فوم پشتي صندلي را سوار كنيد.  
← بستهاي اتصال فوم به سيمهاي فريم (فلشها)     

         را ببنديد و آنها را توسط انبردست محكم كنيد.  
  روكش را روي فوم و اسكلت پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  بند روكش را سوار كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  بستهاي بااليي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد  
         و توسط انبردست محكم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٧٩

 
← سرهاي تسمه روكش را به سيمهاي فريم ببنديد     

         و با دست محكم كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فوم طرفين و پايين اسكلت صندلي را بچسبانيد. براي اين  
          كار با برس به محلهاي اتصال روكش چسب بزنيد  
          (فلشها)، حدود يك دقيقه و نيم صبر كنيد سپس  

          روكش را بچسبانيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  روكش را كمي پايين بكشيد.  
 
 
 

  بستهاي پاييني اتصال روكش به سيمهاي فوم را  
          سوار كنيد و آنها را با انبردست ببنديد. (فلشها)  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٠

 
← روكش را كامالً پايين بكشيد و با بستن زيپ، كار نصب     

          روكش را كامل كنيد.  
 

توجه:  
 

اضافي زيپ را بايد خم كرده و زير روكش قرار دهيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

← راهنماهاي زير سري را سوار كنيد. آنها را با دست     
           جا بزنيد (فلش) و توسط خاربازكن  °45  بچرخانيد.   

  پشتي را روي كفي صندلي قرار دهيد و خارهاي بازوي  
           پشتي صندلي را با دست جا بزنيد.  

  قابهاي مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و  
          آن را با دست فشار داده و محكم كنيد.  

  اهرم مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و با دست  
           فشار داده جا بزنيد.   

  دستگيره مكانيزم تنظيم پشتي صندلي را سوار كنيد و  
           آن را با دست فشار داده جا بزنيد.   

 
 
 

  اتصال (بست) كمربند ايمني را سوار كنيد و پيچ آن را  
           به ميزان  Nm 40 سفت كنيد.  

  صندلي جلو را سوار كنيد.  
← زير سري را با قرار دادن ميلههاي آن در بوشهاي     

         راهنما و فشردن آن به پايين جا بزنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨١

 
روكش و فوم صندليهاي عقب  

روكش و فوم صندليهاي عقب  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٢

 
روكش و فوم صندليهاي عقب  

روكش و فوم صندليهاي عقب – نماي كلي  
 

1. روكش زير سري  
2. روكش پشتي صندلي عقب  

  تعويض  
3. بست  

4. فوم پشتي صندلي عقب  
  تعويض  

  5. روكش كفي صندلي عقب  
  تعويض  

6. فوم كفي صندلي عقب  
  تعويض  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٣

 
روكش و فوم صندليهاي عقب  

كفي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  كفي صندلي را پياده كنيد.  
← نوارهاي (دوخته شده به روكش) را از اسكلت صندلي     

      باز كنيد.  
  فوم و روكش را با هم پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد.     
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٤

 
  فوم را همراه با روكش سوار كنيد و نوارهاي  

          (دوخته شده به روكش) را به اسكلت صندلي ببنديد.  
  كفي صندلي را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٥

 
فوم و روكش صندليهاي عقب  
فوم پشتي صندلي عقب – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  پشتي صندلي را پياده كنيد.  

  زير سري را پياده كنيد.  
← با چرخاندن بوشهاي راهنماي زير سري به ميزان 90°     

          در جهت خالف ساعت گرد، آنها را پياده كنيد.   
  بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

← نوارهاي (دوخته شده به روكش) را از اسكلت پشتي     
          صندلي باز كنيد.  

 
توجه:  

 
  به دقت فوم روي اسكلت صندلي را جدا كنيد.  

  روكش اسكلت كه در قالبهاي محدوده زير سري محكم  
     شدهاند را پياده كنيد.  

  فوم را همراه با روكش پياده كنيد.  
 
 
 
 

← بستهاي اتصال سيمهاي روكش به سيمهاي فوم    
         را باز كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٦

 
سوار كردن  

 
← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد.     

  فوم و روكش را با هم سوار كنيد.  
  روكش را در محدوده زير سري به اسكلت ببنديد.  

  فوم را در قسمت باالي اسكلت صندلي قرار دهيد.   
 
 
 
 
 
 
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  نوارهاي (دوخته شده به روكش) را به اسكلت پشتي  
          صندلي ببنديد.  

  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را  
      سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

← بوشهاي زير سري را سوار كنيد و آنها را °90 در     
          جهت ساعت گرد بچرخانيد.  

  زير سري را سوار كنيد.  
  پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  پشتي صندلي را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٧

 
روكش و فوم صندليهاي عقب  

روكش كفي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  كفي صندلي را پياده كنيد.  
← نوارهاي (دوخته شده به روكش) را از اسكلت صندلي     

     باز كنيد.  
  فوم را همراه با روكش پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد.     
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٨

 
  فوم را همراه با روكش سوار كنيد و نوارهاي  

           (دوخته شده به روكش) را به اسكلت صندلي ببنديد.  
  كفي صندلي را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٨٩

 
فوم و روكش صندليهاي عقب  

روكش پشتي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  زير سري را پياده كنيد.  

← بوشهاي زير سري را °90 در جهت خالف ساعت گرد     
          بچرخانيد و درآوريد.    

  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را درآوريد.  
← نوارها (دوخته شده به روكش) را از اسكلت پشتي صندلي     

         باز كنيد.  
 
 
 
 

توجه:  
 

فوم روي اسكلت صندلي را به دقت جدا كنيد.  
 

  روكش صندلي زير قالبهاي محدوده زير سري را پياده كنيد.  
  روكش را همراه فوم پياده كنيد.  

← بستهاي اتصال سيمهاي روكش به سيمهاي فوم    
         را باز كنيد. (فلشها)  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٠

 
سوار كردن  

 
← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد.     

  روكش و فوم را همراه با هم سوار كنيد.  
  روكش را روي اسكلت صندلي، در قالبهاي محدوده  

          زير سري ببنديد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فوم قسمت فوقاني اسكلت صندلي را وصل كنيد.    
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  نوارها (دوخته شده به روكش) را به اسكلت پشتي صندلي ببنديد.  
  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 

← بوشهاي زير سري را سوار كنيد و °90 در جهت     
           ساعت گرد بچرخانيد. (فلشها)  

  زير سري را سوار كنيد.  
  پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  پشتي صندلي را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩١

 
روكش و فوم مربوط به صندليهاي تاشو عقب  

روكش و فوم مربوط به صندليهاي تاشو عقب  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٢

 
روكش و فوم مربوط به صندليهاي تاشو عقب  

روكش كفي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  كفي صندلي را پياده كنيد.  
← نوارهاي (دوخته شده به روكش) را از اسكلت صندلي باز كنيد.     

  روكش را همراه فوم پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد.     
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٣

 
  روكش را همراه فوم سوار كنيد و نوارها  

          (دوخته شده به روكش) را به اسكلت صندلي ببنديد.  
  كفي صندلي را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٤

 
روكش و فوم مربوط به صندليهاي تاشو عقب  

فوم پشتي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  زير سري را پياده كنيد.  

← بوشهاي زير سري را °90 در جهت خالف ساعت گرد     
           بچرخانيد و پياده كنيد.  

  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 

← نوارها (دوخته شده به روكش) را از اسكلت پشتي صندلي  
باز كنيد.  

 
توجه:  

 
فوم روي اسكلت صندلي را با دقت جدا كنيد.  

 
  روكش اسكلت صندلي كه در زير قالبهاي محدوده زير سري  

          بسته شده است را درآوريد.   
  روكش و فوم را با هم پياده كنيد.  

 
 
 
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را باز كنيد.      

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٥

 
سوار كردن  

 
← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد.     

  روكش و اليي را با هم سوار كنيد.  
  روكش را در محدوده زير سري به قالبها ببنديد.  

  فوم را در قسمت باال به اسكلت وصل كنيد.    
 
 
 
 
 
 
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

← نوارها (دوخته شده به روكش) را به اسكلت صندلي ببنديد.     
  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

← بوشهاي زير سري را سوار كنيد و °90 در جهت     
         ساعت گرد بچرخانيد. (فلشها)  

  زير سري را سوار كنيد.  
  پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  پشتي صندلي را تنظيم كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٦

 
روكش و فوم مربوط به صندليهاي تاشو عقب  

روكش كفي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  كفي صندلي را پياده كنيد.  
← نوارهاي (دوخته شده به روكش) را از اسكلت صندلي     

     باز كنيد.  
  روكش و فوم را با هم پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← بستهاي اتصال روكش به سيمهاي فوم را ببنديد.     
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٧

 
  روكش و فوم را سوار كنيد و نوارها (دوخته شده به  

      روكش) را به اسكلت صندلي ببنديد.  
  كفي صندلي را سوار كنيد.  
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٨

 
روكش و فوم مربوط به صندليهاي تاشو عقب  

روكش پشتي صندلي عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  پشتي صندلي را پياده كنيد.  
  زير سري را پياده كنيد.  

← بوشهاي زير سري را سوار كنيد و °90 در جهت خالف     
           ساعت گرد بچرخانيد. (فلشها) 

  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 

← نوارهاي (دوخته شده به روكش) را از اسكلت پشتي     
         صندلي باز كنيد.  

 
توجه:  

 
  به دقت فوم روي اسكلت صندلي را جدا كنيد.  

 
  روكش اسكلت صندلي كه به قالبهاي محدوده زير سري بسته  

          شده است را باز كنيد.    
 
 
 
 
 

  روكش و فوم را با هم پياده كنيد.  
← بستهاي اتصال سيمهاي روكش به سيمهاي فوم    

          را باز كنيد.   
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تعمير قطعات داخلي اتاق  

 ١٩٩

 
سوار كردن  

 
← بستهاي اتصال سيمهاي روكش به سيمهاي فوم     

         را ببنديد.  
  روكش و فوم را با هم سوار كنيد.  

  روكش محدوده زير سري را به قالبها ببنديد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فوم قسمت باال را روي اسكلت صندلي نصب كنيد.    
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  نوارها (دوخته شده به روكش) را به اسكلت پشتي ببنديد.  
  دكمهها و بوشهاي مكانيزم قفل پشتي صندلي را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 

← بوشهاي زير سري را سوار كنيد و °90 در جهت     
          ساعت گرد بچرخانيد. (فلشها)  

  زير سري را سوار كنيد.  
  پشتي صندلي را سوار كنيد.  

  پشتي صندلي را تنظيم كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
تعميرات عمومي بدنه (١) 

 

68  قطعات داخلي اتاق 
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راهنماي تعميرات  

 GOL خودروي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  بـدنـه  
(جلد دو)  

 
 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 

   
شركت مديران پارس 
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تعميرات عمومي بدنه (٢) 
 BODY

 
      فهرست 

50 جلوي بدنه  

 ١.................................................................................................... بدنه – قسمت جلو
 ١ جلو – سپر – تعويض.......................................................................................................

 55 درموتور ، درپوش ها ، بدنه ، قفل مركزي 

 ٤ ............................................................................................................. در موتور
ابزار.........................................................................................................................٤ 
نماي كلي...................................................................................................................٥ 
 ٦ در موتور – تنظيم..........................................................................................................
در موتور – پياده و سوار كردن............................................................................................٧ 
در موتور – باز و بست كردن...............................................................................................٧ 
در موتور - تعويض.........................................................................................................٨ 
 ٩ سيم بازكن چفت در موتور – تنظيم كردن................................................................................
 ١٠ سيم بازكن چفت در موتور – پياده و سوار كردن........................................................................
 ١١ ................................................................................... چفت پاييني در موتور – تنظيم كردن
چفت پايين در موتور – پياده و سوار كردن..............................................................................١٢ 
 ١٣ ........................................................................ ميله نگهدارنده در موتور – پياده و سوار كردن
 ١٤.............................................................................................. پايههاي در موتور – تعويض
 ١٤.................................................................................... لوالي در موتور – پياده و سوار كردن
 ١٥............................................................................................................ در پشت
 ١٥ ابزار.......................................................................................................................
نماي كلي..................................................................................................................١٦ 
 ١٧ ........................................................................................................ نماي كلي – ادامه
 ١٨ ميله تلسكوپي (كمك فنر) در پشت – پياده و سوار كردن............................................................
ميله تلسكوپي (كمك فنر) در پشت – تعويض..........................................................................١٩ 
فريم جانبي در پشت – تنظيم كردن.....................................................................................٢٠ 
فريم جانبي در پشت – پياده و سوار كردن..............................................................................٢١ 
 ٢٢ فريم در پشت – تنظيم كردن...........................................................................................
 ٢٣ .................................................................................... فريم در پشت – پياده و سوار كردن
 ٢٣ ............................................................................... دستگيره در پشت – پياده و سوار كردن
 ٢٤ دستگيره در پشت – باز و بست كردن..................................................................................
 ٢٥ ............................................................................................ دستگيره در پشت – تعويض
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 ٢٦ ...................................................................... مكانيزم باز كردن در پشت – پياده و سوار كردن
 ٢٧ موتور مكانيزم قفل در پشت – پياده و سوار كردن.....................................................................
 ٢٨ قفل در پشت – پياده و سوار كردن.....................................................................................
 ٢٩ ................................................................................... لوالي در پشت – پياده و سوار كردن
 ٣٠ نوار در پشت – پياده و سوار كردن......................................................................................
 ٣١ كليد باز كردن در پشت – تعويض.......................................................................................
 ٣١ در پشت – تنظيم........................................................................................................
 ٣٢ .......................................................................................... در پشت – پياده و سوار كردن
در پشت – باز و بست كردن.............................................................................................٣٣ 
 ٣٤....................................................................................................... در پشت – تعويض
توپي قفل در پشت – نماي كلي.........................................................................................٣٥ 
 ٣٦ توپي قفل در پشت – باز وبست كردن..................................................................................
توپي قفل در پشت – پياده و سوار كردن...............................................................................٣٨ 
 ٣٩ ................................................................................10.00ä درپوش كف صندوق عقب
 ٣٩ ....................................................................... درپوش كف صندوق عقب 10.00ä – نماي كلي
 ٤٠........................................................................ درپوش كف صندوق عقب – پياده و سوار كردن
 ٤٦ ..........................................................................10.00ä درپوش حفاظ كف صندوق عقب
 ٤٦ زوار درپوش حفاظ صندوق عقب – پياده و سوار كردن................................................................
 ٤٧ نوار زوار درپوش – تعويض...............................................................................................
بستهاي باله درپوش كف صندوق عقب – پياده و سوار كردن........................................................٤٨ 
 ٤٨ مجموعه در باك بنزين.............................................................................................
مجموعه در باك – تعويض...............................................................................................٤٨ 
 ٤٩ ............................................................................................. درهاي جلو – چهار در
 ٤٩ ابزار.......................................................................................................................
 ٥٠ ................................................................................................... درهاي جلو – چهار در
 ٥٢ در خودرو – پياده و سوار كردن.........................................................................................
 ٥٤ درها – باز و بست كردن.................................................................................................
درها – تعويض............................................................................................................٥٥ 
 ٥٦ فريم (اسكلت) در – تنظيم..............................................................................................
نگهدارنده در – پياده و سوار كردن.....................................................................................٥٧ 
دستگيره خارجي – پياده و سوار كردن.................................................................................٥٨ 
 ٥٩ ............................................................................. قفل در چپ / راست – پياده و سوار كردن
 ٦٠............................................................................... نگهدارنده (محدود كننده) قفل – تعويض
ميله راهانداز قفل – تعويض...............................................................................................٦١ 
 ٦٢ ميله حفاظ – پياده و سوار كردن < 01.01.............................................................................
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 ٦٣....................................................................................... نوارهاي آب بندي درها – تعويض
 ٦٤ ................................................................................................ نوار خارجي در – تعويض
 ٦٤ ............................................................................... نوار داخلي در جلو – پياده و سوار كردن
 ٦٥ نوپي قفل در – نماي كلي................................................................................................
 ٦٦ ............................................................................................. درهاي جلو – چهار در
 ٦٦ ................................................................................ توپي قفل در جلو – پياده و سوار كردن
 ٦٧ توپي قفل در – باز و بست كردن........................................................................................
 ٦٩ ............................................................................................. قفل مركزي – چهار در
 ٦٩ موتور مكانيزم قفل (در چپ و راست) – تعويض........................................................................
 ٧٠................................................................................................................ درها
 ٧٠ ابزار.......................................................................................................................
 ٧٢ نماي كلي.................................................................................................................
در – پياده و سوار كردن.................................................................................................٧٤ 
 ٧٦ در – تعويض..............................................................................................................
در – باز و بست كردن....................................................................................................٧٧ 
فريم در – تنظيم.........................................................................................................٧٨ 
 ٧٩ نگهدارنده در – پياده و سوار كردن.....................................................................................
 ٨٠ دستگيره خارجي – پياده و سوار كردن.................................................................................
 ٨١ .............................................................................................. دستگيره داخلي – تعويض
 ٨٢ .................................................................... فريم (قاب) دستگيره داخلي – پياده و سوار كردن
 ٨٢ اهرم برگردان – تعويض..................................................................................................
سيم راه انداز قفل – تعويض.............................................................................................٨٣ 
 ٨٤.................................................................................................... ميله فرمان – تعويض
 ٨٥............................................................................. قفل در چپ / راست – پياده و سوار كردن
نگه دارنده (ضامن) قفل – تعويض.......................................................................................٨٦ 
موتور قفل در – تعويض..................................................................................................٨٧ 
ميله محافظ – پياده و سوار كردن.......................................................................................٨٨ 
نوار داخلي در پشت – پياده و سوار كردن..............................................................................٨٨ 
 ٨٩ صفحه زير رودري – تعويض.............................................................................................
 ٩٠ ............................................................................................................ سپر جلو
سپر جلو – نماي كلي.....................................................................................................٩٠ 
سپر جلو – پياده و سوار كردن...........................................................................................٩١ 
 ٩٢ سپر جلو – پياده و سوار كردن..........................................................................................
 ٩٢ سپر جلو – تعويض.......................................................................................................
 ٩٣ زه سپر جلو – پياده و سوار كردن.......................................................................................
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 ٩٤ سپر عقب..........................................................................................................
 ٩٤ نماي كلي.................................................................................................................
 ٩٥ سپر (حفاظ) عقب – پياده و سوار كردن................................................................................
 ٩٦ سپر عقب – تعويض......................................................................................................
 ٩٧ سپر عقب – پياده و سوار كردن.........................................................................................
 ٩٨ سپر عقب – تعويض......................................................................................................
 ٩٩ زه سپر عقب – پياده و سوار كردن......................................................................................
 ١٠٠ ................................................................................................. شيشههاي چسبي
ابزار.......................................................................................................................١٠٠ 
 ١٠١ مواد كمكي (ساخت برزيل)..............................................................................................
 ١٠١ .............................................................................................. مواد كمكي (نوع صادراتي)
 ١٠٢ برچسبهاي روي شيشه يدكي براي مشخص كردن شماره شاسي...................................................
 ١٠٣ شيشه جلو – نماي كلي.................................................................................................
 ١٠٤ شيشه جلو – پياده و سوار كردن.......................................................................................
 ١٠٨ شيشه جلو – تعويض....................................................................................................
 ١١٠ شيشه پشت – نماي كلي................................................................................................
 ١١١ .................................................................................. شيشه در پشت – پياده و سوار كردن
 ١١٥ شيشه پشت – تعويض..................................................................................................
 ١١٧ آماده سازي شيشه و قاب شيشه.......................................................................................
 ١١٨ ................................................................................... كليد ضد بخار – پياده و سوار كردن
 ١١٩ شيشههاي جانبي (بغل) – پياده كردن.................................................................................
 ١٢٠ شيشههاي جانبي عقب آسيب نديدهاند (سالم) - آماده سازي.......................................................
 ١٢٠ شيشههاي جانبي عقب آسيب ديدهاند – آماده سازي................................................................
 ١٢١ قاب شيشه – آماده سازي..............................................................................................
 ١٢٢ دستور سوار كردن......................................................................................................
حداقل زمان خشك شدن..............................................................................................١٢٣ 
تميز كردن باقي مانده چسب / مواد آب بندي.........................................................................١٢٤ 
آسيب ديدگي رنگ خودرو – تعمير....................................................................................١٢٤ 
 ١٢٥ ................................................................................................ شيشه بغل (عقب)
شيشه كوچك بغل (عقب) – نماي كلي................................................................................١٢٥ 
 ١٢٦ شيشه بغل (عقب) – پياده و سوار كردن...............................................................................
شيشه بغل (عقب) – تعويض............................................................................................١٢٧ 
 ١٢٨................................................................... نوار آب بندي شيشه كوچك بغل (عقب) – تعويض
 ١٢٩ ..................................................................................................... شيشههاي در
 ١٢٩ ابزار......................................................................................................................
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 ١٣٠ شيشه و شيشه باالبر – نماي كلي......................................................................................
 ١٣١ .............................................................................. شيشههاي در جلو – پياده و سوار كردن
ناوداني شيشه در جلو – تعويض........................................................................................١٣٢ 
 ١٣٢................................................................................. نوار (داخلي) شيشه در جلو – تعويض
 ١٣٣ نوار (خارجي) شيشه در – پياده و سوار كردن........................................................................
كليد موتور شيشه باالبر برقي در – پياده و سوار كردن...............................................................١٣٤ 
 ١٣٥ ......................................................................... دستگيره شيشه باالبر – پياده و سوار كردن
 ١٣٦..................................................................................... شيشه باالبر – پياده و سوار كردن
 ١٣٧ .............................................................................. شيشه باالبر برقي – پياده و سوار كردن
 ١٣٨ ريل شيشه درها – پياده و سوار كردن................................................................................
شيشه و مكانيزم شيشه باالبر در عقب – نماي كلي...................................................................١٣٩ 
 ١٤٠ شيشه در عقب – پياده و سوار كردن..................................................................................
 ١٤١ شيشه در عقب – تعويض...............................................................................................
 ١٤١ ...................................................................................... ناوداني شيشه در عقب – تعويض
 ١٤٢ آينههاي بغل......................................................................................................
ابزار......................................................................................................................١٤٢ 
آينههاي بغل – نماي كلي...............................................................................................١٤٣ 
 ١٤٤.............................................................................................. شيشه آينه بغل – تعويض
روكش داخلي بستن آينه – پياده و سوار كردن.......................................................................١٤٥ 
آينه بغل با كنترل برقي – تعويض......................................................................................١٤٧ 
آينههاي بغل با كنترل از داخل خودرو – پياده و سوار كردن.........................................................١٤٨ 
 ١٥٠ باربند سقف خودرو................................................................................................
 ١٥٠ ابزار......................................................................................................................
 ١٥١ باربند سقف خودرو – نماي كلي........................................................................................
باربند سقف خودرو – پياده و سوار كردن..............................................................................١٥٢ 
 ١٥٣ ...................................................................................... پايه باربند – پياده و سوار كردن
 ١٥٤ ناوداني (آب چكان) سقف.........................................................................................
ناوداني (آب چكان) سقف – نماي كلي.................................................................................١٥٤ 
 ١٥٥ .................................................................................. ناوداني (آب چكان) سقف – تعويض
پايه آب چكان – تعويض................................................................................................١٥٦ 
 ١٥٧ .............................................................................................. نوار خارجي در – تعويض
 ١٥٧............................................................................................... قاب زير گلگير جلو
 ١٥٧ ابزار.....................................................................................................................
 ١٥٨ نماي كلي...............................................................................................................
 ١٥٩............................................................................. قاب زير گلگير جلو – پياده و سوار كردن
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١

 
بدنه – قسمت جلو  
جلو – سپر – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  چرخ جلو را پياده كنيد.  

  گلگير چرخ جلو را پياده كنيد.  
  جلو پنجره را پياده كنيد.  

  در موتور را پياده كنيد.  
  لوالي در موتور را باز كنيد.  

  پايههاي در موتور را باز كنيد.  
  چراغهاي جلو را پياده كنيد.  

 
⇐ تجهيزات برقي، گروه تعمير 94  

 
  مواد آب بندي / عايق كاري را از اتصاالت سپر تميز كنيد.  

←پيچ را باز كنيد. (فلش).    
 
 
 
 

←پيچها را باز كنيد. (فلش).    
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢

 
←پيچها را باز كنيد. (فلش).    

  سپر را پياده كنيد.  
 
 
 
 

سوار كردن  
  سپر را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 

←پيچها را ببنديد. (فلش).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←پيچها را ببنديد. (فلش).    
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣

 
←پيچ را ببنديد. (فلش).    

  مواد آب بندي / عايق كاري بزنيد – اتصاالت  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي مواد آب بندي / عايق كاري رجوع كنيد.  
 

  سپر را رنگ بزنيد.  
 

⇐ به قسمت 3 كتاب راهنماي رنگ كاري رجوع شود.  
 

اخطار!  
داشتن يك سطح آماده و خيلي خوب بسيار مهم است.  

براي آماده كردن سطح قبل از اقدام به رنگ زدن، از  
مايع ضد خودرگي مناسب استفاده نمائيد. (ابتدا شسته  
و بعد آستري پلي اورتان بزنيد.) اين رنگ بايد پنچ سال  

در مقابل زنگ زدگي گارانتي داشته باشد.  
 

  از مايع ضد خوردگي استفاده كنيد.  
 

⇐ به قسمت 6 كتاب راهنماي رنگ كاري – كاربرد مواد ضد خوردگي رجوع كنيد.  
 

  چراغ جلو را سوار كنيد.  
  پايههاي در موتور را سوار كنيد.  

  لوالي در موتور را سوار كنيد.  
  در موتور را سوار كنيد.  

 
  سپر جلو را سوار كنيد.  

  گلگير چرخ جلو را سوار كنيد.  
  چرخ جلو را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤

 
در موتور 

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

  VW 001D
  VW 002B
  VW 002F
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥

 
در موتور  
نماي كلي  

 
1. ميله نگهدارنده در موتور  

  پياده و سوار كردن  
2. ترمينال پايههاي زير در موتور  

3. پايههاي زير در موتور  
  پياده و سوار كردن  

4. بوشهاي اهرم بازكن در موتور  
5. اهرم بازكن در موتور  

6. بوش ميله نگهدارنده در موتور  
7. پيچ تنظيم  

8. بست سيم چفت در موتور  
9. سيم چفت در موتور  

  پياده و سوار كردن  
  تنظيم كردن  

10. بست ميله نگهدارنده  

در موتور  
11. پين  

12. چفت پاييني در موتور  

  پياده و سوار كردن  
  تنظيم كردن  

 
توجه:  

 
  براي بستن در موتور بايد آن  

           را از فاصله mm 200 رها كنيد  
           و براي بستن آن هرگز از فشار  

          دست استفاده نكنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦

 
در موتور  

در موتور – تنظيم  
 

پياده كردن  
 

←پيچهاي (1) را باز كنيد.     
 

سوار كردن  
 

  در موتور را قرار دهيد و موقتاً پيچهاي (1) را ببنديد.  
  در موتور را ببنديد و تنظيم آن را نسبت به ضربهگيرها  

      چك كنيد.  
  پيچهاي تنظيم را ميزان كنيد.  

 
 
 
 
 

  چفت پاييني در موتور را تنظيم كنيد.  
  پيچهاي (1) را كامالً سفت كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧

 
در موتور  

در موتور – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  آب پاشهاي شيشه شوي را باز كنيد.  
 

⇐ ادوات برقي، گروه تعمير 92  
 

←به كمك يك نفر ديگر، پيچهاي  (1)كه در موتور را به     
            لوالها متصل ميكند، باز كنيد.  

  در موتور را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
  در موتور را تنظيم كنيد.  

 
 
 

در موتور  
در موتور – باز و بست كردن  

 
باز كردن  

 
  آب پاش شيشه شوي را باز كنيد.  

 
⇐ ادوات برقي، گروه تعمير 92  

 
  صداگير كاپوت را پياده كنيد.  

 
بستن  

 
  بستن برعكس مراحل بازكردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨

 
در موتور  

در موتور - تعويض  
 

پياده كردن  
 

  در موتور را باز كنيد.  
←به كمك يك نفر ديگر، پيچهاي اتصال در موتور به     

           لوال (1) را باز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  به در موتور مواد آب بندي بزنيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  در صورت لزوم در موتور را رنگ بزنيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به قسمت 3 كتاب راهنماي رنگ كاري – دستورات تعميراتي رجوع كنيد.  
 

  در موتور را سوار كنيد.  
  از مواد ضد خوردگي استفاده كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به قسمت 3 كتاب راهنماي رنگ كاري – استفاده از مايع ضد خوردگي، رجوع كنيد.  

 
  در موتور را ببنديد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩

 
در موتور  

سيم بازكن چفت در موتور – تنظيم كردن  
 

پياده كردن  
 

←پيچ (1) را باز كنيد.     
  سر سيم كه به چفت بسته شده است را باز كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  مطمئن شويد كه اهرم در موتور كشيده نشده است و در  

           حالت عادي ميباشد.  
  پيچ (1) را سفت كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠

 
در موتور  

سيم بازكن چفت در موتور – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پيچ (1) را باز كنيد.  
  سر سيم كه به چفت در موتور بسته شده است را باز كنيد.  

←پيچ (2) را باز كنيد.     
  پيچهاي حفاظ بااليي رادياتور را باز كنيد.  

  بست سيم در موتور را باز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پيچهاي (1) را باز كنيد.  
  با بيرون كشيدن سيم در موتور آن را درآوريد.  

 
توجه:  

 
براي نصب راحتتر سيم در موتور يك سيم قابل انعطاف  
به سيم در موتور وصل كنيد و كمي وازلين به آن بزنيد.  

 
سوار كردن  

 
  برعكس مراحل پياده كردن، سيم در موتور را سوار كنيد.  

  سيم در موتور را تنظيم كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١

 
در موتور  

چفت پاييني در موتور – تنظيم كردن  
 

پياده كردن  
 

  پيچهاي بست شلنگ كمكي را باز كنيد.  
  VW 002B ،VW 001D پيچهاي (1) را توسط ابزارهاي←   

           و VW 002F باز كنيد.  
 

توجه:  
 

در خودروهاي توربو، از ابزار VW 002F و آچار كمكي 
 ¼ استفاده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  چفت را سوار كنيد و پيچهاي (1) را ببنديد، در موتور را  
            ببنديد و مطمئن شويد كه چفت آن درست كار ميكند.  

  پيچهاي (1) را به ميزان Nm 8 سفت كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢

 
در موتور  

چفت پايين در موتور – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  انتهاي سيم بازكن چفت در موتور را آزاد كنيد.  
← پيچ (1) را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 002B ،VW 001D پيچهاي (1) را با ابزارهاي ←   
            و VW 002F باز كنيد.  

 
توجه:  

 
  VW 002F (پيچ گوشتي) در خودروهاي توربو، از ابزار  

            و بكس mm 7 استفاده كنيد.  
  سيم را از چفت باز كنيد و چفت را پياده نماييد.  

 
 
 

سوار كردن  
 

توجه:  
  چفت را تميز كنيد و به آن گريس بزنيد.  

 
⇐به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  سيم بازكن چفت در موتور را سوار كنيد.  

  VW 002B ،VW 001D پيچهاي (1) را توسط ابزارهاي ←   
          و VW002F (8mm) باز كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣

 
  پيچ (2) را سوار كنيد.  

  چفت پاييني در موتور را تنظيم كنيد.  
  سيم در موتور را تنظيم كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در موتور  
ميله نگهدارنده در موتور – پياده و سوار كردن  

 
پياده كردن  

 
  ميله را از بوش آن خارج كرده و پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  ميله را در بوش آن جا بياندازيد و سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤

 
در موتور  

پايههاي در موتور – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  پايههاي در موتور را باز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  پايههاي در موتور را ببنديد و موقعيت آنها را اصالح كنيد.  
 
 
 
 

در موتور  
لوالي در موتور – پياده و سوار كردن  

 
پياده كردن  

 
  در موتور را پياده كنيد.  

  پيچهاي لوال را باز كنيد و آنها را درآوريد.  
 

سوار كردن  
 

  در صورت لزوم لوال را رنگ كنيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب راهنماي رنگ كاري، قسمت 3، دستورات تعمير رجوع كنيد.  
 

  پيچهاي لوال را ببنديد.  
  در موتور را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥

 
در پشت  

ابزار 
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  
 

  VW 001D  
  VW 002B  
  VW 002F  

  آچار درجهدار  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٦

 
در پشت  
نماي كلي  

 
1. قفل  

  پياده و سوار كردن  
  گريس بزنيد.  

 
⇐كتاب مواد شيميايي –  

مواد مجاز  
 

2. پيچ  
  4 Nm  

3. ميله راهانداز موتور  
مكانيزم باز كردن در پشت 

4. قالب  
5. دستگيره  

  پياده و سوار كردن  
  باز و بست كردن  

  تعويض  
6. واشر  

7. پوسته توپي قفل  
8. توپي قفل  

9. محدود كننده قفل  
  گريس بزنيد.  

 
⇐كتاب راهنماي مواد شيميايي 

– مواد مجاز  
 

10. پيچ  

  5 Nm  
11. قالب  

  15 Nm  
  پياده و سوار كردن  

  تنظيم كردن  
  گريس بزنيد.  

 
⇐كتاب راهنماي مواد شيميايي – مواد مجاز  

 
12. پيچ  

  8 Nm  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٧

 
درپشت  

نماي كلي – ادامه  
 

1. ميله تلسكوپي (كمك فنر)  
در پشت  

  پياده و سوار كردن  
  تعويض  

2. فريم جانبي در پشت  
  پياده و سوار كردن  

  تنظيم كردن  
3. پيچ  

  5 Nm  
4. موتور مكانيزم قفل در پشت  

  پياده و سوار كردن  
5. موتور مكانيزم باز كردن  

در پشت  
  پياده و سوار كردن  

6. پيچ  
  2 Nm  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٨

 
در پشت  

ميله تلسكوپي (كمك فنر) در پشت – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  به كمك يك نفر ديگر، خارهاي باال و پايين  
            ميله تلسكوپي را توسط يك پيچ گوشتي درآوريد.  

  ميله تلسكوپي را آزاد كرده و پياده نمائيد.  
 

سوار كردن  
 

  ميله تلسكوپي را سوار كرده و آن را به مفصلهاي  
            بااليي و پاييني فشار دهيد و جا بياندازيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٩

 
در پشت  

ميله تلسكوپي (كمك فنر) در پشت – تعويض  
 

  ميله تلسكوپي در پشت را پياده كنيد.  
←ميله تلسكوپي در پشت را در محدوده ”X“ به يك گيره     

  X= 50 mm ،ببنديد           
 

اخطار!  
ميله تلسكوپي فقط بايد در اين محدوده بسته شود،  

در غير اين صورت احتمال ايجاد خطر وجود دارد!  
 

  توسط يك اره، سيلندر ميله تلسكوپي را به فاصله سه چهارم  
            طول آن از در پشت ببريد. از ميله مبنا و از سمت ميله  

           پيستون اندازه گيري كنيد.  
 

توجه:  
 

  براي برش دادن، دستكش بپوشيد.  
  محلي كه بايد بريده شود را با يك پارچه حفاظت كنيد.  

  روغن ميله و پارچه را بيرون بريزيد.  
  ميله تلسكوپي نو را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٠

 
در پشت  

فريم جانبي در پشت – تنظيم كردن  
 

مالحظات اوليه  
 

توجه:  
 

براي انجام اين كار بايد خودرو روي زمين و يك محل مسطح باشد.  
 

←با استفاده از پيچ گوشتي آلن mm 3 پيچ را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 

← درپوش را حدود  mm 5 بيرون بكشيد.     
  در پشت را ببنديد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← در پشت را باز كنيد و فاصله ”a“ را اندازه گيري كنيد.     
  فريم را بكشيد و mm 3 به اندازه ”b“ اضافه كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢١

 
  پيچ را به ميزان Nm 1.0 سفت كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در پشت  
فريم جانبي در پشت – پياده و سوار كردن  

 
پياده كردن  

 
  پرچهايي كه فريم جانبي را به در پشت وصل ميكند، درآوريد.  

  فريم را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  موقع سوار كردن، فريم جانبي را با پرچ به در پشت متصل كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٢

 
در پشت  

فريم در پشت – تنظيم كردن  
 

توجه:  
 

براي انجام اين كار، بايد خودرو روي زمين و در يك سطح صاف باشد.  
 

پياده كردن  
 

  روكش داخلي پانل عقب (1) را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  
 

← پيچهاي اتصال محدودكننده را باز كنيد.     
  فريم را باز كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  محدود كننده و فريم را سوار كنيد و پيچ آنها را ببنديد.  

  در پشت را ببنديد و از قفل شدن چفت آن مطمئن شويد  
            و آن را نسبت به فريمهاي جانبي تنظيم كنيد.  

  روكش داخلي پانل عقب را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٣

 
در پشت  

فريم در پشت – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  روكش داخلي پانل عقب را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  
 

← پيچهاي اتصال محدودكننده را باز كنيد.     
  فريم را پياده كنيد.   

 
سوار كردن  

 
  فريم را سوار كنيد.  

  پيچهاي اتصال محدودكننده را ببنديد.  
  فريم در پشت را تنظيم كنيد.   

  روكش داخلي پانل عقب را سوار كنيد.  
 
 
 
 
 

در پشت  
دستگيره در پشت – پياده و سوار كردن  

 
پياده كردن  

 
  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  

  قاب در پشت را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  
 

  توپي قفل را پياده كنيد.  
←پيچها را باز كنيد. (فلش).     

  دستگيره را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٤

 
در پشت  

دستگيره در پشت – باز و بست كردن  
 

باز كردن  
 

  توپي قفل را درآوريد.  
  دستگيره را باز كنيد.  

← خار (فلش) و ميله راهانداز دستگيره را درآوريد.     
 

بستن  
 

  بستن برعكس مراحل بازكردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٥

 
در پشت  

دستگيره در پشت – تعويض 
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  قاب در پشت را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←پيچها را باز كنيد. (فلش).     
  دستگيره را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

  در صورت لزوم دستگيره و راهانداز را رنگ كنيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به قسمت  3 كتاب راهنماي رنگ كاري-  
دستورات تعميراتي رجوع كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٦

 
در پشت  

مكانيزم باز كردن در پشت – پياده و سوار كردن 
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  قاب در پشت را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  

 
←ميله راهانداز قفل را باز كنيد.     

  بست سيم كشيهاي روي در پشت را باز كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 

←پيچهاي راهانداز را باز كنيد. (فلشها).     
  سوكت راهانداز را جدا كنيد.  

  راهانداز را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٧

 
در پشت  

موتور مكانيزم قفل در پشت – پياده و سوار كردن 
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  قاب در پشت را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  

 
←ميله راهانداز قفل را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 

←پيچهاي موتور را باز كنيد. (فلشها).     
  سوكت راهانداز را جدا كنيد.  

  راهانداز را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٨

 
در پشت  

قفل در پشت – پياده و سوار كردن 
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  قاب در پشت را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  

 
← توپي قفل و ميله راهانداز را باز كنيد.     

  كليد سيستم آالرم (آژير) را باز كنيد.  
  پيچهاي اتصال قفل را باز كنيد و آن را پياده نماييد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٢٩

 
در پشت  

لوالي در پشت – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  در پشت را پياده كنيد.  
  روكش بااليي ستون عقب را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  

 
  روبند روكش سقف را پياده و باز كنيد.  

  بستهاي اتصال روكش سقف به قسمت عقب را باز كنيد.  
  روكش سقف را پايين بكشيد و مهرههاي لوال را باز كنيد.  

  لوال را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  لوال را سوار كنيد.  
  در پشت را سوار كنيد و آن را تنظيم نمائيد.  

  بستهاي روكش سقف را ببنديد.  
  روبند روكش سقف را ببنديد.  

  روكش بااليي ستون عقب را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٠

 
در پشت  

نوار در پشت – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  نوار را آزاد كرده و پياده نمائيد.  
 

سوار كردن  
 

  نوار را سوار كنيد.  
  به دو سر نوار مواد آب بندي بزنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  در پشت، با مواد آب بندي به كار رفته جفت ميشود.  

 
توجه:  

 
وقتي نوار در را پياده ميكنيد، مواد آب بندي به قسمتهاي داخلي نوار كشيده ميشود، موقع سوار كردن مجدد، تضميني براي آب بندي در و يا 

نشستن مناسب آن وجود ندارد.  
 

به همين دليل، نوارهايي را كه يك بار در آوردهايد بايد تعويض كنيد. اگر قسمتي از نوار را درآوردهايد قبل از بستن، لبههاي آن را فشار دهيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣١

 
در پشت  

كليد باز كردن در پشت – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  راديو / سوكت را درآوريد.  

  پيچهاي فريم بااليي وسط جلو داشبورد را باز كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70 ، جلو داشبورد (نشان دهندهها)، فريم بااليي وسط جلو داشبورد – پياده و سوار كردن  
 

  سوكت كليد را جدا كنيد، خارهاي كليد را فشار دهيد و آن را درآوريد.  
 

سوار كردن  
 

  كليد را جا بزنيد.  
  سوكت كليد را وصل كنيد.  

  فريم بااليي وسط جلو داشبورد را سوار كنيد و پيچهاي آن را ببنديد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70 ، جلو داشبورد، فريم بااليي وسط جلو داشبورد – پياده و سوار كردن  
 

  راديو را سوار كنيد و سوكت آن را جا بزنيد.  
  كابل اتصال بدنه باتري را وصل كنيد.  

  
 
 
 

در پشت  
در پشت – تنظيم  

 
توجه:  

 
موقعي در پشت تنظيم شده است كه با يك بار بستن، فاصله دور تا دور آن يكنواخت باشد. در نبايد خيلي برآمدگي يا خيلي تورفتگي داشته باشد.  

 
براي مراحل تنظيم بايد خودرو روي زمين باشد.  

 
  مهرههاي لوالي در پشت را شل كنيد.  

  در را در حالتي قرار دهيد كه از طرفين و باال ميزان باشد.  
  مهرههاي لوال را سفت كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٢

 
در پشت  

در پشت – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  قاب در پشت را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  

 
  تمام سوكتها و اتصاالت برقي را جدا كنيد و سيم كشي را از داخل در بيرون بكشيد.  

  آب پاش شيشه شوي عقب و شلنگ آن را پياده كنيد.  
 
 

  با كمك يك نفر ديگر، ضربه گير در پشت را پياده كنيد.  
←پيچها را باز كنيد. (فلشها).     

  در پشت را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٣

 
در پشت  

در پشت – باز و بست كردن  
 

باز كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  قاب در پشت را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي – گروه تعميراتي 70  

 
  موتور برف پاك كن عقب را پياده كنيد.  

  قفل را پياده كنيد.  
  دستگيره را پياده كنيد.  

  موتور مكانيزم باز كردن در عقب را پياده كنيد.  
  موتور مكانيزم در عقب را پياده كنيد.  

  آب پاش شيشه شوي عقب و شلنگ مربوط به آن را پياده كنيد.  
  شيشه عقب را پياده كنيد.  
  سيم كشي را پياده كنيد.  

  فريمهاي جانبي در پشت را پياده كنيد.  
  به كمك يك نفر ديگر، ضربهگيرهاي در پشت را پياده كنيد.  

 
بستن:  

 
  بستن برعكس مراحل باز كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٤

 
در پشت  

در پشت – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  اجزاء در پشت را باز كنيد.  
  در پشت را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  موقع سوار كردن، از مواد آب بندي / عايق كاري استفاده كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  در صورت لزوم در پشت را رنگ كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به قسمت  3كتاب رنگ كاري – دستورات رنگ كاري رجوع كنيد.  

 
  از مواد ضد خوردگي استفاده نمائيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به قسمت كتاب راهنماي رنگ كاري – كاربرد مواد ضدخوردگي رجوع كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٥

 
در پشت  

توپي قفل در پشت – نماي كلي  
 

1. اهرم راهانداز  
2. واشر  

3. فنر  
4. پوسته توپي  

5. ساچمه  
6. فنر  

7. كليد  
8. توپي  

  پياده و سوار كردن  
  باز و بست كردن  

  گريس بزنيد.  
 

⇐ كتاب مواد شيميايي – مواد مجاز  
 

9. اهرم راه انداز  
10. اهرم راه انداز  

11. خار رينگي  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٦

 
در پشت  

توپي قفل در پشت – باز وبست كردن  
 

باز كردن  
 

  قفل كامل در پشت را پياده كنيد.  
  كليد را وارد قفل كنيد.  

←خار رينگي را درآوريد.     
  توپي و كليد را بكشيد و آن را از بدنه جدا كنيد.  

  سيل رينگ را خارج كنيد.  
  توپي را بشوييد، هرگونه گردو خاك و گريس را از  

     روي آن تميز كنيد.  
 
 
 

← با انگشت ساچمهها را به داخل توپي فشار دهيد و     
            سپس با دقت كليد را خارج كنيد.  

  به آرامي توپي را رها كنيد و فشار را از روي فنر ساچمهها  
           برداريد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

← ساچمه و فنرها را خارج كنيد و موقعيت آنها را نسبت     
            به توپي عالمت گذاري نمائيد.  

 
توجه:  

ساچمهها با شماره از 1 تا 4 شماره گذاري شدهاند ( هم چنين  
ميتوان ساچمهها را از روي رنگ آنها تشخيص داد. ) ترتيب آنها  
را مشخص نمائيد. به عنوان مثال 2314323 و يا 21 در قسمت  

زير و 34323 در قسمت رو.  
 

بستن:  
 

  موقع بستن، امكان خوراندن ساچمههاي توپي اصلي خودرو  
      به پوسته تعويضي توپي وجود دارد، براي انجام اين كار به  

     ترتيب زير عمل كنيد:  
از آخرين ساچمه توپي شروع كنيد، فنر و ساچمه 1 را سوار كنيد، موقعيت ساچمه را نسبت به توپي بررسي نمائيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٧

 
← اگر باالي ساچمه 1 با روي توپي هم سطح شد (فلش)،     
             نشان دهنده اين است كه موقعيت اين ساچمه درست است  

            و اگر هم سطح نبود بقيه ساچمهها را به ترتيب امتحان  
            كنيد تا با قرار داشتن كليد در توپي ساچمه با روي توپي  

           هم سطح شود.  
 

توجه:  
 

اين كار را براي تعيين موقعيت صحيح بقيه ساچمهها روي توپي،  
تكرار كنيد و ترتيب ساچمهها نسبت به توپي را مشخص كنيد  

(عالمت گذاري)  
 

  سيل رينگ توپي را قرار دهيد.  
  ساچمه و فنرها را در موقعيت صحيح خودشان سوار كنيد. (به ترتيب).  

 
توجه:  

 
ضمن اين كار، ساچمهها و توپي را گريس بزنيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  كليد را داخل توپي قرار دهيد.  

  كليد و توپي را داخل پوسته سوار كنيد.  
←خار رينگي را جا بياندازيد.     

  توپي را روي دستگيره سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٨

 
در پشت  

توپي قفل در پشت – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  قاب در پشت را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70  

 
← ميلههاي راهانداز را از توپي جدا كنيد. (فلشها)     

 
 
 
 
 

← اهرم را پياده كنيد. (فلش)    
  كليد سيستم دزدگير را باز كنيد و از پوسته خارج نمائيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← خار توپي را توسط يك پيچ گوشتي درآوريد.     
  توپي را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  ابتدا توپي را روي دستگيره سوار كنيد.  

  توپي را فشار دهيد تا در دستگيره جا بيافتد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٣٩

 
 10.00ä درپوش كف صندوق عقب

درپوش كف صندوق عقب 10.00ä – نماي كلي  
 

1. درپوش  
  پياده و سوار كردن  

2. چفت در پشت  
3. نوار آب بندي  

4. ميله عقب  
5. ميله جلو  

6. پيچ  
  6 Nm  

7. پيچ  
  6 Nm   

8. بست جلو  
9. پيچ  

  3.5 Nm  
10. ميله وسطي  

11. زوار حفاظ  

  پياده و سوار كردن  
12. نوار آب بندي  

13. خار راهنما  

14. ميله اتصال  

15. قالب  

16. مهره  

  14 Nm  
17. پيچ  

  3.5 Nm  
18. اهرم آزاد كن  

19. نوار آب بندي  

  تعويض كنيد.  
20. ميله اتصال  

21. قالب قفل كن  

22. اهرم آزاد كن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٠

 
  10.00ä درپوش كف صندوق

درپوش كف صندوق عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

←با فشردن ضامن، تسمههاي خارجي را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← كف صندوق عقب را جدا كنيد. (فلشها).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قسمت پشت درپوش را به سمت باال باز كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤١

 
← تيكه عقبي درپوش را به سمت باال بكشيد و درآوريد.     
  درپوش را تا كف صندوق عقب تا كنيد و توسط تسمههاي  

            مربوط ببنديد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ضامن را فشار دهيد و ميلههاي وسط را پياده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ بستهاي جلو (Uشكل) را باز كنيد و آنها را     
            پياده نمائيد. (فلش).  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٢

 
←پيچها را شل كنيد (فلشها) و پيچ A (فلش A) را     

            از بست جلو زوار حفاظ درآوريد.  
  زوار حفاظ را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ حفاظ قسمت بااليي كف صندوق عقب را باز كنيد.     
  درپوش حفاظ كف صندوق عقب را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  درپوش حفاظ كف صندوق عقب را قرار دهيد.  
← پيچ حفاظ قسمت بااليي صندوق عقب را     

           ببنديد. (فلشها).  
 

توجه:  
 

از نشستن كامل نوارها روي پانل عقب، زير حفاظ قسمت 
 بااليي كف صندوق عقب، زير قسمت تزئيني (پالستيكي)  

مطمئن شويد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٣

 
← پيچهاي بست جلويي زوار درپوش را ببنديد. (فلشها).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← بستهاي جلويي (Uشكل) را سوار كنيد و پيچهاي     
           مربوط به آنها را ببنديد. (فلشها).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ميلهها را سوار كنيد، مطمئن شويد خار درست     
             قرار گرفته است (فلشها).  

  درپوش را به جاي خودش برگردانيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٤

 
← قسمت عقبي درپوش را جا بزنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← قسمت عقبي درپوش را به سمت پائين تا     
           كنيد و ببنديد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مطمئن شويد خارها به طور مناسب جا افتادهاند.     
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٥

 
← تسمههاي خارجي را ببنديد، تا روكش صاف شود.     

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٦

 
  10.00ä درپوش حفاظ كف صندوق عقب

زوار درپوش حفاظ صندوق عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  درپوش كف صندوق عقب را باز كرده و تا پانل عقب اتاق  
      تا كنيد و با تسمه الستيكي مناسبي ببنديد.  

  ميلههاي مياني را پياده كنيد.  
← پيچهاي نگهدارنده جلو را باز كنيد. (فلشها)    

 
 
 
 
 
 
 

← مهره قالب قفل را باز كنيد.     
  زوار درپوش صندوق عقب را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  زوار درپوش صندوق عقب را سوار كنيد.  
← پيچهاي نگهدارنده جلو را ببنديد.     
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٧

 
← مهره قالب قفل را ببنديد.     

 
توجه:  

 
مطمئن شويد كه نوار زوار به طور مناسب جا افتاده است.  

 
  پيچهاي نگهدارنده جلو و مهره قالب قفل را سفت كنيد.  

  ميلههاي مياني را سوار كنيد و درپوش صندوق عقب  
           را ببنديد.  

 
 
 
 
 
 

  10.00ä درپوش كف صندوق عقب
نوار زوار درپوش – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  درپوش كف صندوق عقب را پياده كنيد.  

  زوار درپوش را پياده كنيد.  
  نوار زوار را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  به زوار و نوار آن چسب بزنيد.  

  زوار درپوش را سوار كنيد.  
 

توجه:  
  مطمئن شويد نوار به خوبي بين زوار و بدنه اتاق نشسته است.  

  درپوش حفاظ كف صندوق عقب را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٨

 
  10.00ä درپوش كف صندوق عقب

بستهاي باله درپوش كف صندوق عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  درپوش حفاظ كف صندوق عقب را پياده كنيد.  
  زوار درپوش را پياده كنيد.  

  پرچ بست باله را درآوريد. (فلش).  
  بست را باز كنيد.  

←بستهاي ديگر را باز كنيد و آنها را از زوار بيرون بكشيد.     
 

سوار كردن  
 

  بستها را روي زوار سوار كنيد.  
  بست انتهايي را سوار كنيد، و آن را پرچ كنيد.  

  زوار درپوش صندوق عقب را سوار كنيد.  
 
 
 
 

مجموعه در باك بنزين  
مجموعه در باك – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  پيچهاي مجموعه در باك را باز كنيد و آن را درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  در صورت نياز مجموعه در باك را رنگ كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐به قسمت 3 از كتاب راهنماي رنگ كاري، دستورات تعمير رجوع كنيد.  

 
  مكانيزم در باك را گريس بزنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٤٩

 
درهاي جلو – چهار در  

ابزار  
ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  

 
ابزار  

 
  VW 002F  
  VW 001D  
  VW 002B  
  VW 002R  
  VW 002J  
  VW 002P  

  VW 5161A ←   
  وسيله چسب زدن  

  آچار درجهدار (تورك متر)  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٠

 
درهاي جلو – چهار در  

درهاي جلو – چهار در  
 

1. ورشويي دكمه قفل كن در  
2. دكمه قفل كن در  

  تعويض كنيد.  
3. دستگيره خارجي  

  پياده و سوار كردن  
4. توپي قفل در جلو  

  تعويض 
  پياده و سوار كردن  

5. دستگيره داخلي  
  پياده و سوار كردن  

6. سيم راه انداز قفل  
  تعويض  

 ä0101 7. ميله حفاظ روي در
  پياده و سوار كردن  

8. پيچ  
9. درپوش  

10. پيچ  

  30 Nm  
11. پيچ  

  8 Nm  
12. نگهدارنده در  

  پياده و سوار كردن  
  گريس بزنيد.  

 
⇐ كتاب مواد شيميايي –  

مواد مجاز  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥١

 
 

13. مهره  

  6 Nm  
14. پيچ  

  25 Nm  
15. لوالي در  

16. پيچ  

   20 Nm  
17. قاب  

18. قفل در  

  پياده و سوار كردن  
  گريس بزنيد.  

 
⇐ كتاب مواد شيميايي –  

مواد مجاز  
 

19. پيچ  

  4.5 Nm  
  هر وقت باز ميكنيد آن را  

            تعويض نمائيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٢

 
درهاي جلو – چهار در  

در خودرو – پياده و سوار كردن  
 

←سوكت سيم كشي در را بچرخانيد و جدا كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ اتصال نگهدارنده در به لوال را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي لوال را باز كنيد.     
  به كمك يك نفر ديگر در را پياده كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٣

 
سوار كردن  

 
  به كمك يك نفر ديگر در را سوار كنيد. 

← پيچهاي لوال را ببنديد و به مقدار Nm 25 سفت كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال نگهدارنده در به پايه لوال را ببنديد.     
  سوكت سيم كشي را جا بزنيد و آن را بچرخانيد.  

  قاب را تنظيم كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٤

 
درهاي جلو – چهار در  
درها – باز و بست كردن  

 
باز كردن  

 
  رودري در را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، رودريهاي جلو – پياده و سوار كردن  

 
  نوارها را درآوريد.  

  مكانيزم شيشه باالبر را پياده كنيد.  
  شيشه را درآوريد.  

  ريل شيشه در را درآوريد.  
  ناوداني شيشه را از روي فريم (اسكلت) در پياده كنيد.  

  دستگيره خارجي را پياده كنيد.  
  قفل در را پياده كنيد.  

  نگهدارنده در را پياده كنيد.  
  آينه بغل و قسمتهاي برقي آن را پياده كنيد.  

  ميله حفاظ در را پياده كنيد.  
  ناوداني بغل (در صورت وجود) را پياده كنيد.  

 
بستن  

 
  بستن برعكس مراحل بازكردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٥

 
درهاي جلو – چهار در  

درها – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  اجزاء در را باز كنيد.  
  سيم كشي را پياده كنيد.  

  در را پياده كنيد.  
  براي در نوار و مواد آب بندي استفاده كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  در جديد را رنگ كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به قسمت 3 كتاب راهنماي رنگ كاري – دستورات تعميراتي، رجوع كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  در را سوار كنيد.  

  صداگيرهاي در را سوار كنيد.  
  از مواد ضد خوردگي استفاده كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به قسمت 6 كتاب راهنماي رنگ كاري – كاربرد مواد ضد خوردگي، رجوع كنيد.  

 
  اجزاء در را ببنديد.  

  ناوداني در را (در صورت وجود) ببنديد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٦

 
درهاي جلو – چهار در  

فريم (اسكلت) در – تنظيم  
 

پياده كردن  
 

← پيچهاي اتصال فريم را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  A فريم را سوار كنيد و به موقعيت عالمت ←   
             در چهار طرف فريم نسبت به عالمت حك شده روي  

             ستون مركزي (فلشها) توجه كنيد.  
 

توجه:  
 

اين عالمتها به بستن صحيح فريم كمك ميكند موقتاً  
پيچها را سفت كنيد.  

 
  در را ببنديد و مطمئن شويد كه در ميزان است و به نرمي بسته ميشود.  

  هم چنين مطمئن شويد كه فاصله (درز) دور تا دور بين فريم و در يكنواخت است.  
  پيچهاي اتصال فريم را به طور نهايي به مقدار Nm 20 سفت كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٧

 
درهاي جلو – چهار در  

نگهدارنده در – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  روكش در را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
رودريها – رودري جلو - پياده و سوار كردن  

 
  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  

← پيچهاي اتصال نگهدارنده در به ستون را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مهرههاي اتصال نگهدارنده در را باز كنيد.     
  نگهدارنده در را از قسمت داخلي در باز كنيد.  

  نگهدارنده در را تميز كنيد و گريس بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٨

 
درهاي جلو – چهار در  

دستگيره خارجي – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  روكش در را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
رودريها – رودري جلو - پياده و سوار كردن  

 
  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  

← سيم كشي (1) را جدا كنيد و بستهاي مربوط به     
            آن را باز كنيد. (فلشها).  

 
 
 

← اهرم را از دستگيره جدا كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ دستگيره را باز كنيد.     
  دستگيره را آزاد كنيد و آن را به دقت پياده نمائيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٥٩

 
درهاي جلو – چهار در  

قفل در چپ / راست – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن 
 

  روكش در را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
رودريها – رودري جلو - پياده و سوار كردن  

 
  نوارهاي در را درآوريد.  

  دستگيره خارجي را پياده كنيد.  
← سوكت سيم كشي سيستم هشدار (دزدگير) (1)     

     را جدا كنيد.  
 
 
 

  سوكت سيم كشي موتور مكانيزم قفل در را جدا كنيد.  
← پيچها را باز كنيد. (فلشها)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پيچها (فلشها) را باز كنيد و ريل مكانيزم شيشه باالبر  
     را درآوريد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٠

 
  از حفره پانل داخلي در، قفل را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درهاي جلو – چهار در  
نگهدارنده (محدود كننده) قفل – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  قفل در را پياده كنيد.  

  نگهدارنده (محدود كننده) قفل را آزاد كنيد و آن را پياده نمائيد.  
 

سوار كردن  
 

  نگهدارنده نو را ببنديد.  
  قفل در را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦١

 
درهاي جلو – چهار در  

ميله راهانداز قفل – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  قفل در را پياده كنيد.  
  انتهاي سيم را آزاد كنيد.  

 
← پايه سيم را توسط ابزار VW 5161A كمي باز كنيد.     

  سيم را آزاد كنيد و آن را پياده نمائيد.  
 

سوار كردن  
 

  سيم را به پايه روي قفل ببنديد.  
  انتهاي سيم را به واشر ببنديد.  

 
 
 
 

← پايه را كمي با انبردست فشار دهيد.     
  قفل در را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٢

 
درهاي جلو – چهار در  

ميله حفاظ – پياده و سوار كردن > 01.01  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، رودريهاي جلو – پياده و سوار كردن  
 

  صفحه زير رودري را درآوريد.  
  مكانيزم شيشه باالبر را پياده كنيد.  

  پيچهاي ميله محافظ را باز كنيد.  
  ميله را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٣

 
درهاي جلو – چهار در  

نوارهاي آب بندي درها – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  روكش را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، روكشها – روكش در جلو – پياده و سوار كردن  
 

  بلندگو را پياده كنيد.  
  نوارهاي چسب كه سيم راه انداز و سيم كشي بلندگو را به صفحه زير رودري ميچسباند جدا كنيد.  

  خار پايههاي روكش را فشار دهيد و آنها را جدا كنيد.  
  صفحه زير رودري را آزاد كنيد و پياده نمائيد.  

  باقيمانده چسب را از روي پانل داخلي در تميز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  روي روكش پانل داخلي نوار چسب بزنيد.  
  روي صفحه جديد سوراخهايي براي عبور سيم قفل و سيم كشي بلندگو ايجاد كنيد.  

  صفحه زير رودري را به پانل داخلي در بچسبانيد.  
  توسط نوار چسبهاي پارچهاي سيم قفل و سيم كشي بلندگو را به صفحه زير رودري بچسبانيد.  

  پايههاي رودري را جا بزنيد و پين آنها را قرار دهيد.  
  بلندگو را سوار كنيد.  
  رودري را سوار كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، رودريها، رودريهاي جلو، پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٤

 
درهاي جلو – چهار در  

نوار خارجي در – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  شيشه جلو را پياده كنيد.  
  نوار شيشه را آزاد كرده و درآوريد.  

  محل چسب نوار را به دقت با الكل (پروپان) تميز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  نوار نو را بچسبانيد.  
  شيشه در جلو را سوار كنيد.  

 
 
 
 
 
 

درهاي جلو – چهار در  
نوار داخلي در جلو – پياده و سوار كردن  

 
پياده كردن  

 
  درپوش بستهاي نوار فريم (اسكلت) در جلو را برداريد.  

  بستها را باز كنيد و نوار را جدا نمائيد.  
  نوار فلنج در را جدا كنيد.  

  فريم در را پياده كنيد.  
  نوار را آزاد كرده و آن را درآوريد.  

 
سوار كردن 

 
  سوار كردن نوار برعكس پياده كردن آن ميباشد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٥

 
درهاي جلو – چهار در  

نوپي قفل در – نماي كلي  
 

1. اهرم راه انداز  
2. فنر  

3. راه انداز  
4. دستگيره خارجي  

5. ساچمه 
6. فنر  

7. كليد  
8. توپي  

  پياده و سوار كردن  
  باز و بست كردن  

  گريس بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي –  
مواد مجاز رجوع كنيد.  

 
9. سيل رينگ  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٦

 
درهاي جلو – چهار در  

توپي قفل در جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  دستگيره خارجي در را پياده كنيد.  
  كليد را داخل قفل كنيد.  

  كليد را در قفل فشار دهيد و اهرم راهانداز را آزاد كنيد.  
  (A) براي انجام اين كار الزم است اهرم را در جهت فلش←   

          فشار دهيد و سپس آن را در جهت (B) حركت داده   
          و آزاد كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← راهانداز سوئيچ (كليد) سيستم آژير خطر را همراه با     
            فنر برگردان توپي درآوريد.  

  توپي را با كليد بيرون بكشيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٧

 
درهاي جلو – چهار در  

توپي قفل در – باز و بست كردن  
 

باز كردن  
 

  توپي قفل را پياده كنيد.  
  سيل رينگ را درآوريد.  

  توپي را بشوييد، و كثافات و گريس آن را تميز كنيد.  
  با انگشت ساچمهها را در توپي فشار داده و سپس كليد را با دقت خارج كنيد.  

  به آرامي توپي را رها كنيد، و فشار را از روي فنر  
           ساچمهها برداريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ساچمه و فنرها را درآوريد، آنها را نسبت به توپي     
         عالمت گذاري كنيد.  

 
توجه:  

 
ساچمهها با شماره از 1 تا 4 مشخص ميشوند (همچنين ميتوان 
 ساچمهها را با رنگ مشخص كرد.) ترتيب ساچمهها را مشخص  
كنيد مثالً 2314323 در قسمت پايين و 34323 در قسمت باال.  

 
بستن  

 
  موقع بستن، در صورت تعويض توپي بايد ساچمهها را با  

           كليد هماهنگ كنيد.  
           براي انجام اين كار به ترتيب زير عمل نمائيد:  

  از موقعيت آخرين ساچمه روي توپي شروع كنيد، ساچمه و فنر 1 را قرار دهيد. كليد را در قفل داخل كنيد و وضعيت ساچمه را نسبت به 
توپي بررسي نمائيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٨

 
← اگر قسمت بااليي ساچمه با بدنه توپي هم سطح بود (فلش)     

           نشان دهنده اين است كه ساچمه 1 براي اين محل مناسب  
          است(فلش). به عبارت ديگر با قرار داشتن كليد در توپي  
         ساچمهها را يك به يك امتحان كنيد تا ساچمهاي را پيدا  

        كنيد كه با توپي هم سطح شود.  
 

توجه:  
 

اين كار را براي تمام ساچمهها انجام دهيد و ترتيب (موقعيت) 
 آنها را نسبت به توپي عالمت گذاري كنيد.  

 
  سيل رينگ توپي را قرار دهيد.  

  ساچمه فنرها را در موقعيت صحيح خودشان (به ترتيب)  
            قرار دهيد.  

 
توجه:  

 
ضمن انجام اين كار به توپي و ساچمهها گريس بزنيد.  

 
⇐به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  كليد را داخل توپي كنيد.  
  سيل رينگ را قرار دهيد.  
  توپي قفل را سوار كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٦٩

 
قفل مركزي – چهار در  

موتور مكانيزم قفل (در چپ و راست) – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  قفل در را پياده كنيد.  
←پيچهاي اتصال موتور مكانيزم قفل را باز كنيد.     

  اهرم راه انداز را آزاد كنيد و پياده نمائيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٠

 
درها  
ابزار  

 
ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها،  

وسايل اندزاه گيري و ادوات كمكي موردنياز.  
 

  VW 001D  
  VW 002B  
  VW 002F  
  VW 002R  

  آچار درجهدار  
 
 
 
 
 
 

  VW 002J ←   
  آچار درجهدار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 002P  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧١

 
 VW 5161 A ←   

  وسيله چسب زدن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٢

 
درها  

نماي كلي  
 

  ä0101 1. ميله حفاظ
  پياده و سوار كردن  

2. پيچ  
  20 Nm  

3. فريم در  
  تنظيم كردن  

4. پيچ  
  20 Nm  
5. سيم راه انداز  

  تعويض كردن  
6. قفل در  

  پياده و سوار كردن  
  گريس زدن  

 
⇐  به كتاب مواد شيميايي –  

مواد مجاز رجوع كنيد.  
 

7. درپوش  
8. ميله قفل كن  

  تعويض كنيد.  
9. واشر  
10. پيچ  

  12 Nm  
11. نگهدارنده در  

  پياده و سوار كردن  
  گريس زدن  

 
⇐  به كتاب مواد شيميايي – مواد مجاز رجوع كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٣

 
12. ميله قفل كن  

13. پيچ  

  40 Nm  
14. خار نگهدارنده  

15. دستگيره خارجي  

  پياده و سوار كردن  
  گريس زدن  

 
⇐  به كتاب مواد شيميايي –  

مواد مجاز رجوع كنيد.  
 

16. موتور مكانيزم قفل  

  تعويض كنيد.  
17. نگهدارنده قفل را پياده 

كنيد.  
18. نوار داخلي درها  

  تعويض كردن  
19. اهرم برگردان  

  تعويض  
20. صداگير  

21. دستگيره داخلي در  

  تعويض  
22. دكمه قفل كن در  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٤

 
درها  

در – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← روكش (فلش) را آزاد كرده و سوكت     
            سيم كشي را جدا كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ اتصال نگهدارنده در به ستون را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال لوال را باز كنيد.     
  به كمك يك نفر ديگر در را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  به كمك يك نفر ديگر در را سواركنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٥

 
← پيچهاي لوال را ببنديد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي اتصال نگهدارنده به ستون را ببنديد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سوكت سيم كشي را وصل كنيد و روكش را جا بزنيد.     
  فريم در را تنظيم كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٦

 
درها  

در – تعويض  
 

باز كردن 
 

  اجزاء در را باز كنيد.  
  سيم كشيهاي در را پياده كنيد.  

  در را پياده كنيد.  
  به در نو مواد آب بندي / عايق بزنيد.  

 
توجه:  

 
⇐به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  در صورت لزوم در را رنگ بزنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به قسمت 6 از كتاب راهنماي رنگ كاري – دستورات تعميرات رجوع كنيد.  

 
بستن  

 
  در را سوار كنيد.  

  صداگير را سوار كنيد.  
  از مواد ضد خوردگي استافده كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐ به قسمت 3 از كتاب راهنماي رنگ كاري – استفاده از مواد ضدخوردگي رجوع شود.  

 
  اجزاء در را ببنديد.  

  ناوداني در را سوار كنيد. (در صورت وجود).  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٧

 
درها  

در – باز و بست كردن  
 

باز كردن  
 

  رودري را باز كنيد.  
  صفحه زير رودري را باز كنيد.  

  شيشه باالبر (دستي) را باز كنيد.  
  اهرم برگردان را باز كنيد.  
  شيشه در را پياده كنيد.  

  ريل شيشه در را پياده كنيد.  
  ناوداني شيشه در را باز كنيد.  

  دستگيره خارجي در را باز كنيد.  
  قفل در را باز كنيد.  

  نگهدارنده در را باز كنيد.  
  ميله حفاظ را باز كنيد.  

  ناوداني بغل را (در صورت وجود) باز كنيد.  
 

بستن  
 

  بستن برعكس مراحل بازكردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٨

 
درها  

فريم در – تنظيم  
 

←پيچهاي فريم در را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (A نشانگرهاي) فريم را ببنديد و درجه بندي ←   
            در چهار طرف آن نسبت به عالئم حك شده روي  

          پانل خارجي (فلشها) را در نظر داشته باشيد.  
 

توجه:  
 

  اين نشانهها براي بستن فريم كمك خواهند كرد. پيچها  
           را موقتاً ببنديد.  

 
  در را ببنديد و مطمئن شويد ميزان شده و به نرمي 

            بسته ميشود.  
  هم چنين مطمئن شويد فاصله (درز) دور تا دور بين در  

      و فريم يكنواخت است.  
  پيچهاي فريم را به مقدار Nm 20 سفت كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٧٩

 
درها  

نگهدارنده در – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  

← نوار داخلي درب در محدوده پيچهاي اتصال    
            نگهدارنده به ستون مركزي را آزاد كنيد و پيچها  

           را باز نمائيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مهرههاي نگهدارنده را باز كنيد (فلشها).     
  از قسمت داخلي در، نگهدارنده در را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  نگهدارنده را تميز كرده و گريس كاري نمائيد.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٠

  
درها  

دستگيره خارجي – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  
← پيچ دستگيره را باز كنيد.     

  اهرم دستگيره را از قفل جدا كنيد.  
  دستگيره را آزاد كنيد و با احتياط آن را پياده نمائيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨١

 
درها  

دستگيره داخلي – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  فريم دستگيره داخلي را پياده كنيد.  
← توسط يك كاتر پين دستگيره را ببريد.     

  پين را درآوريد و دستگيره داخلي را آزاد كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  دستگيره جديد را سوار كنيد و پين آن را جا بزنيد.  
← پين را در موقعيت خودش نگه داريد و توسط     

          هويه سر آن را داغ و پهن كنيد.  
  فريم (دستگيره) داخلي را سوار كنيد. 
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٢

 
درها  

فريم (قاب) دستگيره داخلي – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  با دست قاب را آزاد كنيد، سپس دستگيره را بكشيد و قاب را پياده كنيد.  
  كليد موتور شيشه باالبر برقي را درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  

 
 
 
 

درها  
اهرم برگردان – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  رو دري را پياده كنيد.  

  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  
  ميله راه انداز (ضامن) اهرم برگردان قفل را پياده كنيد.  

  پيچ ضامن اهرم برگردان را باز كنيد (فلش). 
  اهرم برگردان را همراه با ضامن و نگهدارنده قفل پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  ميله (ضامن) و اهرم برگردان نو را همراه با نگهدارنده  

            قفل سوار كنيد.  
  پيچ اهرم برگردان را ببنديد.  

  ميله فرمان اهرم برگردان را ببنديد.  
  صفحه زير رودري را ببنديد.  

  رودري را ببنديد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٣

 
درها  

سيم راه انداز قفل – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  قفل در را پياده كنيد.  
  انتهاي سيم را از محل خود درآوريد.  

← پايه سيم را توسط ابزار VW 5161A كمي شل كنيد.     
  سيم را درآورده و تعويض كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  سيم را به پايه ببند.  
  سر سيم را جا بياندازيد.  

← توسط انبردست كمي پايه را فشار دهيد.     
  قفل در را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٤

 
درها  

ميله فرمان – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  قفل در را پياده كنيد.  
  ميله قفل كن را باز كنيد.  

  ميله راه انداز اهرم برگردان را آزاد كنيد و درآوريد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٥

 
درها  

قفل در چپ / راست – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  

← پيچها را باز كنيد.     
  سوكت سيم كشي موتور قفل در را جدا كنيد.  

  ميله راهانداز قفل را از اهرم برگردان جدا كنيد.  
  دستگيره خارجي را كمي به سمت بيرون بكشيد.  

 
 
 
 
 
 

← پيچهاي قفل را باز كنيد (فلش).    
  ريل عقب شيشه را درآوريد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← قفل را از حفره پانل داخلي درآوريد.     
 

سوار كردن  
 

  قفل را تميز كنيد و گريس بزنيد.  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٦

 
درها  

نگه دارنده (ضامن) قفل – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
  صفحه زير رودري را باز كنيد.  

  ميله راهانداز قفل را از اهرم برگردان جدا كنيد.  
← اهرم برگردان و پين آن را درآوريد (فلش).    

  ميله اهرم برگردان را همراه با نگهدارنده (ضامن)  
           قفل درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  ميله اهرم برگردان را همراه با نگهدارنده (ضامن)  

            قفل سوار كنيد.  
  پين ميله اهرم برگردان قفل را جا بزنيد.  

  ميله راه انداز اهرم برگردان قفل را جا بزنيد.  
  صفحه زير رودري را ببنديد.  

  رودري را ببنديد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٧

 
درها  

موتور قفل در – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  قفل در را پياده كنيد.  
← پيچها (فلش) را باز كنيد.     

← موتور ميله راهانداز را از قفل باز كنيد     
          و آن را تعويض نمائيد.  

 
سوار كردن  

 
  موتور مكانيزم ميله راهانداز را روي قفل سوار كنيد.  

 
 
 
 
 

← پيچها را ببنديد. (فلشها)     
  قفل در را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٨

 
درها  

ميله محافظ – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  

  شيشه باالبر دستي را پياده كنيد.  
  پيچهاي ميله را باز كنيد.  

  ميله را پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
 
 
 
 
 

درها  
نوار داخلي در پشت – پياده و سوار كردن  

 
  نوار فريم در را خارج كنيد.  

  نوار فلنج در را درآوريد.  
  نوار را برعكس مراحل درآوردن جا بزنيد. 
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٨٩

 
درها  

صفحه زير رودري – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
  نوار چسبهايي كه سيم راهانداز قفل را به صفحه زير رودري ميچسباند را برداريد.  

  پايههاي رودري را با فشردن پين قفل آنها آزاد كرده و پياده نمائيد.  
  صفحه زير رودري را باز كنيد.  

  چسبهاي باقي مانده روي پانل داخلي در را تميز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  به پانل داخلي (محدوده چسباندن صفحه زير رودري) چسب بزنيد.  
  روي صفحه زير رودري جديد، از يك لوله براي عبور سيم راه انداز قفل، استفاده كنيد.  

 
  صفحه زير رودري را به پانل داخلي چسبانده و سوار كنيد.  

  صفحه زير رودري را توسط نوارهاي پارچهاي به سيم راهاندزا قفل متصل كنيد.  
  پايههاي رودري را ببنديد و پين آنها را جا بزنيد.  

  رودري را سوار كنيد. 
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٠

 
سپر جلو  

سپر جلو – نماي كلي  
 

1. سپر جلو  
  پياده و سوار كردن  

  باز و بست كردن  
  تعويض كردن  

2. پايه سپر جلو  
3. واشر  

4. روكش پانل جلو  
5. مهره  

6. پايه عقب سپر جلو  
7. پيچ  

  3 Nm  
8. پيچ  

  5 Nm  
9. پايه سر سپر جلو  
10. قاب زير گلگير  

  پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩١

 
سپر جلو  

سپر جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  كابل اتصال بدنه را از باتري جدا كنيد.  
  سوكت چراغهاي مه شكن را (در صورت وجود) جدا كنيد.  

 
توجه:  

 
  سوكت چپ را فقط وقتي ميتوان جدا كرد كه سپر  

            كمي به سمت جلو جابجا شود.  
 

← پيچهاي زيري (1) را باز كنيد.     
 
 
 

← پيچهاي بغل (1) را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي جلو پنجره (باال و جلو) را باز كنيد (فلشها).     
  سپر را از پايههاي جانبي جدا كنيد و آن را به  

           جلو كشيده و پياده نمائيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٢

 
سپر جلو  

سپر جلو – پياده و سوار كردن  
 

باز كردن  
 

  پالك نمره جلو را باز كنيد.  
  زه روي سپر جلو را درآوريد.  

  سپر جلو را پياده كنيد.  
  چراغهاي مهشكن را (در صورت وجود) پياده كنيد.  

 
بستن  

 
  چراغهاي مه شكن را (در صورت وجود) ببنديد.  

  سپر جلو را ببنديد.  
  زه روي سپر را جا بزنيد.  
  پالك نمره جلو را ببنديد. 

 
 
 
 

سپر جلو  
سپر جلو – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  پالك نمره جلو را پياده كنيد. 

  سپر جلو را پياده كنيد.  
 

توجه:  
 

  در صورت لزوم سپر را رنگ بزنيد.  
 

⇐ به كتاب راهنماي رنگ كاري رجوع كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  اجزاء سپر جلو را ببنديد.  
  سپر جلو را سوار كنيد.  

  پالك نمره جلو را ببنديد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٣

 
سپر جلو  

زه سپر جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← پيچ گوشتي را بين سپر و زه قرار دهيد و     
            با احتياط آن را بيرون بكشيد، موقع انجام كار آن  

           را توسط يك كاردك نگهداريد.  
  زه را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  زه را روي سپر فشار دهيد تا جا بيفتد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٤

 
سپر عقب  
نماي كلي  

 
1. پايه باالي سپر عقب  

2. پيچ  
  3 Nm  

3. پيچ  
  21 Nm  

4. پايه پاييني سپر عقب  
5. مهره  

6. ضربه گير سپر عقب  
  پياده و سوار كردن  

  تعويض  
7. مهره  

  10 Nm  
8. پيچ  

  10 Nm   
9. سپر عقب  

  پياده و سوار كردن  
  تعويض كردن  

10. پايه جانبي سپر عقب  

11. پايه سپر عقب  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٥

 
سپر عقب  

سپر (حفاظ) عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  پالك نمره عقب را باز كنيد.  
← پيچهاي پاييني (1) را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچهاي جانبي (1) را باز كنيد.     
  توسط پيچ گوشتي با احتياط درپوش پالستيكي  

           زير چراغ عقب را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچ (1) را باز كنيد.     
  پايه سپر را باز كنيد و آن را پياده نمائيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٦

 
سپر عقب  

سپر عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  روپوش سپر عقب را پياده كنيد.  
  سپر عقب را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سپر را رنگ آميزي كنيد.  

 
توجه:  

 
⇐به كتاب راهنماي رنگ كاري رجوع كنيد.  

 
  سپر را سوار كنيد.  

  روپوش سپر عقب را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٧

 
سپر عقب  

سپر عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  سپر عقب را پياده كنيد.  
  بالشتك (فوم) را پياده كنيد.  

← پيچ و مهرهها را باز كنيد. (2)     
  ضربه گير را پياده كنيد.  

← پايههاي (4) را پياده كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٨

 
سپر عقب  

سپر عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  سپر عقب را پياده كنيد.  
  بالشتك (فوم) را پياده كنيد.  

← پيچ و مهرهها را باز كنيد. (فلشها)     
  سپر را پياده كنيد.  

← پايهها را پياده كنيد. (فلشها)     
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ٩٩

 
سپر عقب  

زه سپر عقب – پياده و سوار كردن  
 

← پين سپر و زه يك پيچ گوشتي قرار دهيد     
            و با احتياط زه را بيرون بكشيد، توسط يك كاردك  

           زه را نگه داريد.  
  زه را درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  زه را روي سپر فشار دهيد و جا بياندازيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٠

 
شيشههاي چسبي  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندزاه گيري و ادوات كمكي موردنياز.  
 

  چسب پخش كن دستي  
            V.A.G 1628 يا چسب  

  EQ7434 پخش كن بادي            
  V.A.G 1561A چاقوي برقي  

  VAS 5177 يا كاتر بادي            
  V.A.G 1561/2 چاقوي برش  
  V.A.G 1561/8 چاقوي برش  

  سري وسايل درآوردن شيشه  
   VAG 1755           

  سيم جمع كن  
 V.A.G 1654A           

  گرم كن (كاتريج) 
  V.A.G 1939A           

  VAG 1344 ابزار مكنده  
  تسمه نگهدارنده با  

  EQ 7436 گيره            
  دستگاه برش چسب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VW 026  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠١

 
شيشههاي چسبي  

مواد كمكي (ساخت برزيل)  
 

كيت چسباندن شيشه             كتاب مواد شيميايي (1)  
 

- سيم برش     999 853 357  
- الكل (پروپان)      به كتاب مواد شيميايي رجوع شود.  

 
(1) حداقل زمان خشك شدن را در نظر داشته باشيد.  

  
 
 
 

شيشههاي چسبي  
مواد كمكي (نوع صادراتي) 

 
  DA 004 600 A2 2) , 3) - 2k – چسب شيشه 
  DH 009 100 034) , 5) - 1K – چسب شيشه 

 D 181 801 A1       فعال كننده چسب -
  D 009 20002         آستري براي سطوح رنگ شده / شيشه -
  D 009 401 04              مواد پاك كننده -
  D 009 500 25        پخش كن آستري -
  D 002 000 10        ابزار پاك كردن چسبها -
- سيم برش         999 859 357  

 

2)       حداقل زمان پاك شدن را در نظر داشته باشيد.  

3)        براي زدن اين مواد از پيستوله دوتايي VAS 5237 استفاده كنيد.  

4)        توسط گرم كن V.A.G 1939 و طبق دستورات سازنده حرارت دهيد.  

5)       از كاتريج ml 110 براي كارهاي درزگيري و يا موقعي كه كاتريج ml 400 كافي نيست استفاده كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٢

 
شيشههاي چسبي  

برچسبهاي روي شيشه يدكي براي مشخص كردن شماره شاسي  
 

اخطار!  
اين برچسبها فقط براي نوع برزيلي موجود است.  

 

برچسبهاي روي شيشه مخصوص نوشتن شماره شاسي بايد از مراكز زير درخواست شود:  

 Centraldesatisfa cäo do cliente

  Fax: OXX – 11 – 43475412 or B 475413

  Volkswagen do Bra 3 ill Ltda :نامه به آدرس

  Caixa postal. Interna . 1048

  CSCVW @ VolksWAGEN . com . BR : E mail

 

توجه:  

  براي سفارش دادن: شماره كامل شاسي، دليل درخواست و تعداد برچسب الزم است.  

  براي زدن شماره شاسي روي شيشه از برچسب جذب شدني استفاده كنيد.  

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٣

 
شيشههاي چسبي  

شيشه جلو – نماي كلي  
 

1. شيشه جلو  
  پياده و سوار كردن  

  تعويض كردن  
2 . نوار باالي شيشه جلو  

4. ناوداني سقف  
5. شيم (واشر)  

6. روكش داخلي شيشه جلو  
7. فريم پاييني شيشه جلو  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٤

 
شيشههاي چسبي  

شيشه جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  بازوهاي برف پاك كن را پياده كنيد.  
  روكش پاييني شيشه جلو را پياده كنيد.  

  روكشهاي پايه لوال را درآوريد.  
  ناوداني (آبچكان) سقف را از پايههايي كه به در طرف  

           شيشه جلو بسته شدهاند جدا كرده و پياده نمائيد.  
 
 
 
 
 
 

← ابزارهاي مكنده را روي شيشه سوار كنيد.     
  با احتياط درفش VAG 1755 را بين شيشه  

          و قاب شيشه سوار كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سيم برش (999 853 357) را از وسط درفش عبور دهيد.  
            سپس به كمك درفش سيم برش را به داخل خودرو بكشيد.  

← سيم برش را دو طرف شيشه جلو بكشيد و سر ديگر     
            سيم برش را به پيچ پايه برف پاك كن ببنديد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٥

 
← سر سيم برش را به گيره ابزار مكنده شيشه     

             (VAG 1654) ببنديد. ابزار مكنده را از داخل  
            به شيشه بچسبانيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← دستگيره ابزار مكنده را بپيچيد تا سيم را جمع كند.     
  برحسب محلي كه بايد بريده شود، موقعيت ابزار مكنده  

  II شروع كنيد و سپس محل I را تغيير دهيد. از محل           
           و به همين ترتيب برش را ادامه دهيد تا چسب دور تا دور شيشه  

          بريده شود.  
 

توجه:  
وقتي چسب را ميبريد، سيم برش را توسط يك قلم پالستيكي  

به شيشه فشار دهيد تا مطمئن شويد كه سيم آزادانه حركت كند.  
يك صفحه پالستيكي سفت باالي آمپرها قرار دهيد تا از آسيب 

ديدن آنها جلوگيري شود.  
 

  شيشه جلو را با دقت پياده كنيد.  
  توسط كاتر، اليه چسب روي شيشه را ببريد و ضخامت آن را به mm 1 كاهش دهيد.  

 
توجه:  

اگر موقع پياده كردن شيشه، قسمتي از چسب از روي شيشه يا فريم (قاب) كنده شده است، الزم است كه چسب باقيمانده را كامالً تميز كنيد تا 
محل كندگي چسب از بين برود.  

 
سوار كردن  

  محل چسب روي شيشه و فريم (قاب) را با الكل (پروپان) تميز كنيد تا چرك و روغن روي آنها از بين برود.  
 

توجه:  
قبل از زدن آستري صبر كنيد تا الكل تبخير شود.  

توسط يك پارچه نخي به قاب شيشه آستري U- 413 و يا PU – 530 بزنيد.  
 

توجه:  
15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٦

 
  با پارچه نخي ديگري آستري U – 402 يا PU – 530 را فقط تا محدوده رنگ سراميكي بزنيد.  

 
توجه:  

 
15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

 
  بعد از زدن آستري، شيشه و قاب مطلقاً نبايد با هم تماس پيدا كنند.  

← سر تيوپ چسب را ببريد.     
 

توجه:  
 

a) سر تيوپ چسب را طوري ببريد كه قطر داخلي آن حدود mm 5 باشد.  
b) سر تيوپ را به طور مورب طوري ببريد كه ارتفاع آن mm 13 باشد.  

 
 

  درپوش تيوپ چسب U-400 يا PU –501 را برداريد.  
  تيوپ چسب را روي ابزار بادي توزيع چسب سوار كنيد.  

← يك اليه (گرد) چسب روي چسبهاي     
         باقي مانده قبلي بكشيد. 
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٧

 
← شيشه را قرار دهيد و آن را نسبت به ناوداني     

          (آب چكان) سقف و پايههاي جانبي ناوداني سقف  
          ميزان كنيد. ابزار VW 026 را سوار كنيد و آن را  

         طوري تنظيم كنيد كه شيشه روي ابزار قرار گيرد و نلغزد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← ابزار VW 026 بايد در سوراخ زير قاب (فلش)     
             مستقر شود.  

  زمان بين زدن چسب و نصب شيشه نبايد از 15 دقيقه  
            تجاوز كند. بعد از سوار كردن شيشه، بايد درها باز باشند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

← به آرامي شيشه را فشار دهيد و تسمه نگهدارندهاي     
           ببنديد، از ابزارهاي مكنده شيشه به عنوان پايه استفاده  

           كنيد، شيشه را به مدت 30 دقيقه به همين حالت  
          رها كنيد، و بعد از آن تسمه و مكندهها را باز كنيد.  

  با ريختن آب (بدون فشار) آب بندي بودن شيشه را تست كنيد.  
  ناوداني (آب چكان) سقف را روي پايههاي نصب شده  

           در طرفين شيشه ببنديد.  
  روپوشهاي پايه لوال را سوار كنيد. روكش زير شيشه  

            را سوار كنيد.  
  برف پاك كنهاي شيشه جلو را سوار كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٨

 
شيشههاي چسبي  

شيشه جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  شيشه جلو را پياده كنيد.  
  توسط كاتر، اليه چسب روي شيشه را ببريد و ضخامت آن را به mm 1 كاهش دهيد.  

  محل چسب روي شيشه و قاب را با الكل تميز كنيد تا چرك و روغن روي آنها از بين برود.  
 

توجه:  
قبل از زدن آستري صبر كنيد تا الكل تبخير شود. 

 
سوار كردن  

توسط يك پارچه نخي، به شيشه آستري U-401 يا PU-520 بزنيد، آن را فورًا با يك پارچه خشك تميز كنيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

استفاده از آستري U- 401 يا PU- 520 بايد به منطقه رنگ سراميكي محدود شود. زيرا اين مواد با شيشه تركيب شده و به آن ميچسبد.  
با استفاده از يك پارچه نخي، به قاب شيشه آستري U- 413 يا PU – 530 بزنيد.  

 
توجه:  

 
  15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  با استفاده از يك پارچه نخي ديگر آستري U-402 يا PU – 530 را فقط تا محدوده رنگ سراميكي بزنيد.  

 
توجه:  

 
15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

 
  بعد از زدن آستري، شيشه و قاب مطلقاً نبايد با هم تماس پيدا كنند.  

← سر تيوپ چسب را به ترتيب زير ببريد:     
 

توجه:  
a) سر تيوپ چسب را طوري ببريد كه قطر داخلي آن حدود mm 5 باشد.  

b)  سر تيوپ را به طور مورب طوري ببريد كه ارتفاع آن mm 13 باشد.  
  درپوش تيوپ چسب U – 400 يا PU –501 را برداريد.  

  تيوپ چسب را روي ابزار چسب پخشكن بادي سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٠٩

 
← يك اليه چسب (گرد) روي شيشه بزنيد، از لبههاي     

            شيشه به عنوان راهنما استفاده كنيد.  
  شيشه را قرار دهيد و آن را نسبت به ناوداني (آب چكان)  

             سقف و پايههاي جانبي ناوداني سقف ميزان كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سپس ابزار VW 026 را سوار كنيد و آن را طوري     
          تنظيم كنيد كه شيشه روي ابزار قرار گيرد و نلغزد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← به آرامي شيشه را فشار دهيد و تسمه نگهدارنده     
             شيشه را ببنديد، از ابزارهاي مكنده به عنوان پايه  

             استفاده كنيد.  
  با ريختن آب (بدون فشار) آب بندي بودن شيشه  

           را تست كنيد.  
  ناوداني (آب چكان) سقف را روي پايههاي نصب  

           شده در طرفين شيشه ببنديد.  
  روپوشهاي لوال را سوار كنيد.  

  روكش زير شيشه را سوار كنيد.  
  برف پاك كنهاي شيشه جلو را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٠

 
شيشههاي چسبي  

شيشه پشت – نماي كلي  
 

1. شيشه در پشت  
2. نوار داخلي شيشه پشت  

3. در پشت  
4. كليد ضد بخار  

(جلو داشبورد) 
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١١

 
شيشههاي چسبي  

شيشه در پشت – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  برف پاك كن شيشه پشت را پياده كنيد.  
  چراغ ترمز را ( در صورت وجود) پياده كنيد.  

  سوكتهاي ضد بخار را بيرون بكشيد.  
  نوار قاب در پشت را پياده كنيد.  

← ابزارهاي مكنده را روي شيشه سوار كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  با احتياط VAG 1755 (درفش) را بين  
           شيشه و قاب وارد كنيد.  

 
توجه:  

 
توصيه ميشود مسير وارد شدن درفش را نوار چسب 
بزنيد تا از زخمي شدن رنگ خودرو جلوگيري شود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٢

 
← سيم 999 853 357 را از وسط درفش عبور دهيد     

            و بعد سوزن را به همراه سيم به داخل خودرو بكشيد.  
← سيم برش را دورتا دور شيشه عبور دهيد.     

  (VAG 1455) سيم برش را توسط يك كاردك  
           روي نوار شيشه كنترل كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← يك سر سيم را به ميله برف پاك كن ببنديد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← سر ديگر سيم برش را به مكندههاي شيشه كه     
           در سمت داخلي شيشه نصب شده است ببنديد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٣

 
← دستگيره روي مكندهها را بچرخانيد تا سيم برش را     

             جمع كند. وضعيت مكنده را نسبت به محلي كه بايد  
             بريده شود تغيير دهيد. از محدوده I شروع كنيد و  

           سپس در محدوده II و همين طور برش را تا آخر ادامه دهيد.  
 

توجه:  
 

ضمن انجام برش، سيم برش را با يك گوه پالستيكي به سمت  
شيشه هدايت كنيد تا مطمئن شويد كه سيم برش آزادانه  

حركت ميكند.  
 

  با احتياط شيشه را پياده كنيد.  
  توسط كاتر، اليه چسب روي شيشه و قاب را ببريد و  

            ضخامت آن را به mm 1 برسانيد.   
 

توجه:  
اگر ضمن پياده كردن شيشه يك تكه چسب از روي شيشه و يا قاب كنده شود، الزم است اليه چسب را تا جايي برداريد كه آثار كندگي آن از بين 

برود.  
←محلهاي چسب روي شيشه و قاب شيشه را با الكل (پروپان) تميز كنيد تا چرك و روغن روي آنها از بين برود.  

 
توجه:  

قبل از زدن آستري صبر كنيد تا الكل كامالً تبخير شود.  
 

سوار كردن  
  نوار قاب شيشه پشت را جدا كنيد.  

  با استفاده از يك پارچه نخي، آستري U- 413 يا PU – 530 به قاب شيشه بزنيد.  
 

توجه:  
15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  با استفاده از يك پارچه نخي ديگر، آستري U-402 يا PU – 530 به محدوده رنگ سراميكي شيشه بزنيد.  

 
توجه:  

15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

 
  بعد از زدن آستري، شيشه و قاب مطلقاً نبايد با هم تماس داشته باشند.   

← سر تيوپ چسب را ببريد.    
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٤

 
توجه:  

a) سر تيوپ چسب را از جايي ببريد كه قطر داخلي آن حدود mm 5 باشد.  
b)  سر تيوپ را مورب طوري ببريد كه ارتفاع آن mm 13 باشد.  
  درپوش تيوپ چسب U – 400 يا PU –501 را برداريد.  

 
 

  تيوپ چسب را روي يك چسبزن بادي سوار كنيد.  
← يك اليه (گرد) چسب روي اليه قبلي بزنيد.     

  شيشه را روي قاب سوار كنيد و آن را به آرامي فشرده  
           چند ثانيه نگهداريد.  

 
توجه:  

 
فاصله زماني بين چسب زدن و سوار كردن شيشه نبايد از  

١٥ دقيقه تجاوز كند.  
  بعد از سوار كردن شيشه، بايد درها باز باشند.  

 
 
 

← به آرامي شيشه را فشار دهيد و تسمه نگهدارنده را ببنديد.     
       از مكندههاي شيشه به عنوان پايه استفاده نمائيد  
            و شيشه به مدت ٣٠ دقيقه در اين وضعيت باشد  

            و بعد از آن تسمه و مكندهها را جدا كنيد.  
  با ريختن آب بررسي كنيد كه شيشه آب بندي باشد  

           (بدون سرنشين).  
  سوكتهاي ضدبخار را وصل كنيد.  

  چراغ ترمز را سوار كنيد.  
  برف پاك كن عقب را سرجاي خود قرار دهيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٥

 
شيشههاي چسبي  

شيشه پشت – تعويض  
 

پياده كردن  
  شيشه پشت را پياده كنيد.  

  نوار شيشه پشت را پياده كنيد.  
  توسط كاتر چسب روي قاب شيشه را طوري ببريد كه حدود mm 1 از ضخامت آن باقي بماند.  

 
توجه:  

اگر ضمن پياده كردن شيشه، قسمتي از چسب شيشه يا قاب شيشه كنده شود. الزم است برداشتن اليه چسب را تا از بين رفتن محل كندگي ادامه 
دهيد.  

 
سوار كردن  

  نوار را روي شيشه نو سوار كنيد.  
  محل چسب روي شيشه و قاب شيشه را با الكل (پروپان) تميز كنيد تا كثافات و روغن آنها كامالً از بين برود.  

 
توجه:  

قبل از زدن آستري صبر كنيد تا الكل كامالً تبخير شود.  
  مكندهها (دستگيره) را سوار كنيد.  
  نوار قاب شيشه پشت را درآوريد.  

  با استفاده از يك پارچه نخي، آستري U- 401 يا PU – 520 به شيشه بزنيد و فورًا آن را با يك پارچه خشك تميز كنيد.  
 

توجه:  
آستري زدن بايد به محدوده رنگ سراميكي شيشه محدود شود، چون مواد آستري روي شيشه اثر ميگذارد و آن را مات و تيره ميكند. آستري  

U-401 و PU-520 روي رنگ خودرو اثر ميگذارد، بنابراين احتياط كنيد. 

 
  با استفاده از يك پارچه نخي، آستري U- 401 يا PU – 520 به قاب شيشه بزنيد 

 
توجه:  

15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

 
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  

 
  با استفاده از يك پارچه نخي ديگر، آستري U-402 يا PU – 530 فقط به محدوده رنگ سراميكي شيشه بزنيد.  

 
توجه:  

15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

 
  بعد از زدن آستري، شيشه و قاب مطلقاً نبايد با هم تماس داشته باشند.   
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٦

 
← سر تيوپ چسب را ببريد.    

 
توجه:  

a) سر تيوپ چسب را طوري ببريد كه قطر داخلي آن حدود mm 5 باشد.  
b) سر تيوپ چسب را مورب طوري ببريد كه ارتفاع آن mm 13 باشد.  

  درپوش تيوپ چسب U – 400 يا PU –501 را برداريد.  
 
 
 
 

  تيوپ چسب را روي يك چسبزن بادي سوار كنيد.  
← يك اليه (گرد) چسب روي اليه قبلي بزنيد.     

  شيشه را روي قاب سوار كنيد و آن را به آرامي فشرده  
           چند ثانيه نگهداريد.  

 
توجه:  

فاصله زماني بين چسب زدن و سوار كردن شيشه نبايد از 
١٥ دقيقه تجاوز كند.  

  بعد از سوار كردن شيشه، بايد درها باز باشند.  
 
 
 
 
 

← به آرامي شيشه را فشار دهيد و گيرههاي نگهدارنده     
            را سوار كنيد، از مكندههاي شيشه به عنوان پايه استفاده  
            نمائيد و شيشه به مدت ٣٠ دقيقه در اين وضعيت باشد  

           و بعد از آن گيرهها و مكندهها را جدا كنيد.  
  با ريختن آب بررسي كنيد كه شيشه آب بندي باشد  

  سوكتهاي ضد بخار را وصل كنيد.  
  چراغ ترمز را سوار كنيد.  

  برف پاك كن عقب را سرجاي خود قرار دهيد.  
 

توجه:  
 

فاصله زماني بين چسب زدن و سوار كردن شيشه نبايد 
 از 15 دقيقه تجاوز كند.  

  بعد از سوار كردن شيشه، درها بايد باز باشند.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٧

 
شيشههاي چسبي  

آماده سازي شيشه و قاب شيشه  
 

  توسط كاتر، چسب روي قاب را ببريد تا اليهاي به ضخامت 1mm باقي بماند.  
 

توجه:  
 

اگر ضمن پياده كردن شيشه، يك تكه از چسب شيشه يا قاب شيشه كنده شود. الزم است اليه چسب را تا جايي برداريد كه آثار كندگي آن از بين 
برود.  

 
  محلهاي چسب روي شيشه و قاب شيشه را با الكل (پروپان) تميز كنيد تا چرك و روغن روي آنها از بين برود.  

 
توجه:  

 
قبل از زدن آستري صبر كنيد تا الكل كامالً تبخير شود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٨

 
شيشههاي چسبي  

كليد ضد بخار – پياده و سوار كردن  
 

روي داشبورد  
 

پياده كردن  
 

  راديو / سوكت را درآوريد.  
← پيچ هاي فريم بااليي مركز داشبورد را باز كنيد.     

  خارهاي كليد را فشار دهيد و سوكت كليد را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  سوكت را به كليد وصل كنيد.  
  كليد را در جاي خود فشار دهيد تا جا بيفتد.  

← پيچهاي فريم بااليي مركز داشبورد را ببنديد.     
  راديو / سوكت را جا بزنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١١٩

 
شيشههاي چسبي  

شيشههاي جانبي (بغل) – پياده كردن  
 

پياده كردن  
 

  تو دوزي سمت صندوق عقب را پياده كنيد.  
  روكش ستون عقب را پياده كنيد.  

  روكش پاييني ستون عقب را پياده كنيد.  
  دور تا دور شيشه را از داخل با پوشش مناسبي  

           محافظت كنيد.  
← چاقوي VAG 1561/2 را روي دستگاه چاقو برقي     
            VAG 1561/A يا كاتر بادي VAS 5177 در وضعيت  

          نشان داده شده سوار كنيد.  
 

اخطار!  
بايد از دستكش و عينك استفاده كنيد.  

 
 
 

  VAG 1561/A با استفاده از دستگاه چاقوي برقي ←   
            و يا دستگاه كاتر بادي VAS 5177، چاقوي برقي  

           بين اليه چسب و قاب شيشه قرار دهيد.  
  چسب دور شيشه را با احتياط ببريد، يك نفر ديگر  
            از بيرون خودرو، كمك كرده شيشه را خارج كنيد.  

 
توجه:  

 
  ضمن بريدن چسب، به شيشه آب بپاشيد تا از داغ شدن  

           چاقو و ذوب شدن Poly Urethane جلوگيري شود.  
  شيشه را پياده كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٠

 
شيشههاي چسبي  

شيشههاي جانبي عقب آسيب نديدهاند (سالم) - آماده سازي  
 

  با كاتر، اليه چسب روي شيشه و قاب شيشه را برش دهيد، و ضخامت آن را به 1mm برسانيد.  
 

توجه:  
 

  اگر ضمن پياده كردن شيشه، يك تكه از چسب روي شيشه يا قاب شيشه كنده شود، الزم است اليه چسب را تا جايي برداريد كه آثار 
كندگي آن از بين برود.  

  چسبهاي باقي مانده براي چسبهاي جديد كه ميزنيد در حكم آستري ميباشد.  
  محل چسب روي شيشه را با الكل (پروپان) تميز كنيد تا چرك و روغن آن از بين برود.  

 
اخطار!  

قبل از زدن چسب صبر كنيد تا الكل كامالً تبخير شود.  
 
 
 
 
 

شيشههاي چسبي  
شيشههاي جانبي عقب آسيب ديدهاند – آماده سازي  

 
  محل چسب شيشه نو را با الكل تميز كنيد تا چرك و روغن آن از بين برود.  

 
اخطار!  

قبل از زدن چسب صبر كنيد تا الكل كامالً تبخير شود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢١

 
شيشههاي چسبي  

قاب شيشه – آماده سازي  
 

  توسط چاقو (كاتر) VAG 1561/8 اليه چسب را ببريد و ضخامت آن را به 1mm برسانيد، اليه چسب را كامالً برنداريد.  
 

توجه:  
 

  اگر ضمن پياده كردن شيشه، يك تكه چسب از شيشه يا قاب شيشه كنده شود، الزم است اليه چسب را تااز بين رفتن كندگي ادامه 
دهيد.  

  چسب باقي مانده به عنوان آستري براي چسب نو عمل ميكند.  
  محل چسب روي شيشه را با الكل تميز كنيد تا چرك و روغن روي آن از بين برود.  

 
اخطار!  

قبل از زدن چسب صبر كنيد تا الكل كامالً تبخير شود.  
 

  با استفاده از يك پارچه نخي، آستري U- 413 يا PU – 530 روي قاب شيشه بزنيد. 
  ( به شرح كاربرد چسبها در كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.) و  15 دقيقه صبر كنيد تا خشك شود.  

 
اخطار!  

بعد از چسب زدن، مطلقاً به سطوح شيشه و قاب دست نزنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٢

 
شيشههاي چسبي  
دستور سوار كردن  

 
← سر تيوپ چسب را به روش زير ببريد:     

  سر تيوپ را طوري ببريد كه قطر داخلي آن حدود mm 5 باشد.  
  سر تيوپ را مورب طوري ببريد كه ارتفاع آن mm 13 باشد.  

 
 
 
 

← روي اليه باقي مانده با استفاده از چسبزن دستي    
     (VAG 1628) و يا چسبزن بادي (EQ 7434) تحت  

          زاويه مناسب به شيشه چسب بزنيد.  
 

اخطار!  
شيشه بايد حداكثر در مدت ١٥ دقيقه سوار شود.  

زيرا ممكن است چسب سفت شود.  
 

شيشه را سوار كنيد.  
 
 
 
 

  شيشه را به آرامي فشار دهيد و تسمه نگهدارنده را به  
           كمك قطعات كمكي (EQ 7436) ببنديد. از شيم به  
          عنوان پايه استفاده كنيد. شيشه را به مدت ٣٠ دقيقه  

          در اين حالت نگه داريد بعد از آن تسمه و مكندهها  
         را باز كنيد.  

  با ريختن آب، بررسي كنيد كه شيشه آب بندي باشد.  
          (بدون سرنشين).  

  روكش ستون عقب را سوار كنيد.  
  روكش پايين ستون عقب را سوار كنيد.  

  روكش سمت صندوق عقب را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٣

 
شيشههاي چسبي  

حداقل زمان خشك شدن  
 

توجه:  
 

  در حالتي كه ميخواهيد شيشه چسبي را تعويض كنيد، الزم است مواردي از قبيل حداقل مدت خشك شدن، موارد ايمني، حتي در 
حالت تصادف رعايت شود.  

  برچسبهايي كه با كيت شيشههاي چسبي ميآيد را نگه داريد.  
 

اخطار! 
اگر شيشه بغل با چسب Essex يا NUCleUSKIT (U-400) چسبانده شده است، خودرو را بايد بعد از گذشت ٣ ساعت بعد از تعمير 
به مشتري برگرداند. اگر شيشه بغل با چسب Essex يا NUCLeUSKIT (PU-501) چسبانده شده است، خودرو بايد بعد از گذشت 

يك ساعت بعد از تعمير به مشتري برگردانده شود.  
به مشتري گوشزد كنيد كه تا خشك شدن چسب احتياط نمايد.   

 
  همان طور كه در جدول زير نشان داده شده است چسب جديد 2KDA 004 600A2 حداقل زمان خشك شدن را دارد.  

 
حداقل زمان خشك شدن  چسب شيشه  خودرو  نوع شيشه  
با بدون اربگ شيشه جلو  

 شيشه بغل و پشت  
 DA 004 600 A2 ٣ ساعت

 
  حداقل زمان خشك شدن، زمان بين چسباندن شيشه و قابل استفاده بودن خودرو ميباشد. در اين مدت بايد خودرو در دماي معمولي 

(C°15) و در محلي مسطح باشد.  
 

اخطار! 
عملكرد خودرو تنها پس از سپري شدن زمان خشك شدن ايمن است.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٤

 
شيشههاي چسبي  

تميز كردن باقي مانده چسب / مواد آب بندي  
 

  براي پاك كردن باقي مانده چسب، توصيه ميشود از چسب پاك كن D 002 000 10 استفاده شود.  
  موقع استفاده از اين ماده به موارد ايمني توجه كنيد.  

 
اخطار! 

وقتي از داخل خودرو اقدام به تميز كردن مينمائيد، نبايد روي شيشهاي كه تازه چسباندهايد از داخل به خارج فشار اعمال شود.  
 

  ابتدا قسمتهاي رنگ شده را با يك پارچه تميز كنيد. سپس با استفاده از مواد پاك كننده D 002 000 10 چسبهاي باقي مانده را 
تميز كنيد.  

  روپوش تميز قرار دهيد:  
            اجازه دهيد چسب سفت شود (حدود يك ساعت) و سپس آن را برداريد.  

  
 
 
 

شيشههاي چسبي  
آسيب ديدگي رنگ خودرو – تعمير 

 
  طبق كتاب تعميرات اوليه « رنگ كاري » ، مراحل رنگ زدن را انجام دهيد.  

 
  اگر به محلهايي كه قابل ديد نيستند آسيب وارد شده است، مراحل زير را انجام دهيد:  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٥

 
شيشه بغل (عقب)  

شيشه كوچك بغل (عقب) – نماي كلي  
 

1. شيشه كوچك بغل  
  پياده و سوار كردن  

  تعويض كردن  
2. نوار آب بندي شيشه  

  تعويض  
3. بست پنجره  

4. پرچ  
  توسط دستگاه پرچ  

           EQ 7422 پرچ كنيد.  
5. گيره شيشه  
6. روكش گيره  

7. پيچ بستن گيره  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٦

 
شيشه بغل (عقب)  

شيشه بغل (عقب) – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  روكش ستون وسط را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70، روكشها، روكش ستون وسط، پياده و سوار كردن.  
 

  روكش ستون عقب را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70،  
روكش ستون عقب - پياده و سوار كردن.  

 
← پيچها را باز كنيد. (فلش)     

 
 
 
 
 
 
 
 

← همزمان كه يك نفر از بيرون شيشه را نگه داشته     
       است پيچها را باز كنيد.  

  شيشه را درآوريد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٧

 
شيشه بغل (عقب)  

شيشه بغل (عقب) – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  شيشه را پياده كنيد.  
← پيچهاي لوالها را باز كنيد.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پين الستيكي را توسط سنبه درآوريد.     
← گيره را باز كنيد.     

  مهره اتصال پين را باز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٨

 
شيشه بغل (عقب) 

نوار آب بندي شيشه كوچك بغل (عقب) – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  شيشه را پياده كنيد.  
  نوار شيشه را آزاد كرده و درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٢٩

 
شيشههاي در  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها، وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي موردنياز.  
 

  VW 001D  
  VW 002B  
  VW 002F  
  CP- 60A  
  CP- 60B  

  آچار درجهدار (توركمتر)  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٠

 
شيشههاي در  

شيشه و شيشه باالبر – نماي كلي  
 

1. شيشه در جلو  
  پياده و سوار كردن  

2. مكانيزم شيشه باالبر  
3. بست  

4. پيچ  
5. ناوداني شيشه در  

  تعويض  
6. نوار خارجي شيشه در  

  پياده و سوار كردن  
7. نوار داخلي شيشه در  

  تعويض  
8. ريل راهنماي شيشه در  
9. ريل راهنماي شيشه در  

10. واشر  

11. مكانيزم شيشه باالبر  

  مكانيكي  
  برقي  

12. پيچ  

  4 Nm  
13. بست  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣١

 
شيشههاي در جلو  

شيشههاي در جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
رودريها، رودري جلو، پياده و سوار كردن  

 
  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  

← شيشه در را تا آخر پايين بياوريد و پيچها (فلشها)    
      را باز كنيد.  

  شيشه در را كامالً پايين بياوريد.  
  نوارهاي داخلي و خارجي شيشه (لبه در) را درآوريد  

     و سپس شيشه در را پياده كنيد.  
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  شيشه را سوار كنيد و نوارهاي شيشه (لبه در)  
           را نيز جا بزنيد.  

←شيشه را در پايههاي شيشه باالبر جا بزنيد.     
← توسط شيشه باالبر شيشه را كامالً باال ببريد.     
← پيچهاي پايه نگهدارنده شيشه را سفت كنيد.     

  صفحه زير رودري را ببنديد.  
  رودري را ببنديد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  

رودريها، رودري جلو، پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٢

 
شيشههاي در جلو  

ناوداني شيشه در جلو – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  شيشه در را پياده كنيد.  
  ناوداني را از روي قاب در جلو پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  ناوداني را سوار كنيد و آن را كامالً در فريم در جا بزنيد.  

  شيشه در را سوار كنيد.  
 
 
 
 

شيشههاي در جلو  
نوار (داخلي) شيشه در جلو – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  رودري را پياده كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، رودريها، رودري جلو، پياده و سوار كردن  

 
  صفحه زير رودري را كمي جدا كنيد.  

  شيشه در را كامالً پايين بكشيد.  
  نوار را آزاد كرده و درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  نوار (لبه در) شيشه را سوار كنيد و آن را سر جاي خود محكم نمائيد.  

  صفحه زير رودري را ببنديد.  
  رودري را سوار كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70، رودريها، رودري جلو، پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٣

 
شيشههاي در جلو  

نوار (خارجي) شيشه در – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  شيشه در را پياده كنيد.  
  نوار را آزاد كرده و پياده كنيد. 

 
سوار كردن  

 
  نوار را سرجاي خود سوار كنيد.  

  شيشه در را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٤

 
شيشه درها  

كليد موتور شيشه باالبر برقي در – پياده و سوار كردن  
 

روي داشبورد  
 

پياده كردن  
 

  راديو / سوكت را بيرون بكشيد.  
← پيچهاي فريم مركزي باالي داشبورد را باز كنيد.     
  سوكت كليد را جدا كنيد، خارهاي كليد را فشار داده  

          و آن را درآوريد.  
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  سوكت كليد را وصل كنيد. سپس كليد را روي داشبورد 
           فشار دهيد تا جا بيفتد.  

← پيچهاي پاييني (فلش) فريم مركزي و بااليي     
          داشبورد را ببنديد.  

  راديو و سوكت آن را جا بزنيد.  
 

روي در عقب  
 

پياده كردن  
 

  قاب دستگيره داخلي را آزاد كرده و دستگيره را بكشيد و قاب را درآوريد.  
  كليد را به بغل فشار دهيد و آن را درآوريد.  

  سوكت كليد را جدا كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  سوكت را به كليد وصل كنيد.  
  كليد را فشار دهيد و جا بياندازيد.  

  دستگيره را بكشيد و با دست قاب دستگيره را سوار كنيد.  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٥

 
شيشه درها  

دستگيره شيشه باالبر – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← وقتي شيشه كامالً بسته است، واشر زير دستگيره     
            را در جهت نشان داده شده خارج كنيد.  

  دستگيره را آزاد كرده و آن را پياده كنيد.  
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← دستگيره را سوار كنيد، واشر زير آن را تنظيم نمائيد    
           و دستگيره را روي آن فشار دهيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٦

 
شيشه درها  

شيشه باالبر – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري در را پياده كنيد.  
  صفحه زير رودري را باز كنيد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  

رودريها، رودري جلو، پياده و سوار كردن  
 

← شيشه در را پايين بياوريد و مهرههاي اتصال پايهها     
          به شيشه باالبر را باز كنيد. (فلشها) 

 
 
 
 

← پيچها را باز كنيد. (فلش)    
  شيشه باالبر را آزاد كرده و آن را از حفره داخل پانل  

           در خارج نمائيد.  
 

توجه:  
 

قبل از پياده كردن مكانيزم شيشه باالبر، به موقعيت نصب 
 تمام اجزاء سيستم در وضعيت صحيح خودشان توجه كنيدتا از  

غلط نصب شدن آنها جلوگيري شود.  
 
 
 

سوار كردن  
 

  از طريق حفره داخل پانل در، شيشه باالبر را  
            سوار كرده و جا بياندازيد.  

← پيچها را سفت كنيد.     
  شيم شيشه در را برداريد و آن را پايين بياوريد.  

  مهرههاي اتصال پايه شيشه به مكانيزم شيشه باالبر را ببنديد.  
  صفحه زير رودري را ببنديد.  

  رودري را ببنديد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
رودريها، رودري جلو، پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٧

 
شيشه درها  

شيشه باالبر برقي – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
رودريها، رودري جلو، پياده و سوار كردن  

 
  صفحه زير رودري را باز كنيد.  

← شيشه در را پايين بدهيد و مهرههاي اتصال پايه شيشه     
            به شيشه باالبر را باز كنيد.  

  شيشه در را باال ببريد و آن را خارج كنيد.  
 
 

  سوكت موتور شيشه باالبر را بيرون بكشيد.  
← پيچهاي شيشه باالبر را باز كنيد. (فلشها)    

  شيشه باالبر را باز كنيد و آن را از حفره داخل پانل  
           در خارج نمائيد.  

توجه:  
قبل از پياده كردن شيشه باالبر، به موقعيت نصب اجزاء  

 آن و از جمله سيمهاي فوالدي توجه كنيد تا بعدًا از  
غلط نصب شدن آنها جلوگيري شود.  

 
 
 

سوار كردن  
 

  از طريق حفره داخل پانل در، شيشه باالبر را سوار كرده  
           و جا بياندازيد.  

← پيچها را سفت كنيد.     
  سوكت موتور شيشه باالبر را جا بزنيد.  

  شيم شيشه در را برداريد و آن را پايين بدهيد.  
  پيچهاي اتصال پايه شيشه به مكانيزم شيشه باالبر را ببنديد.  

  صفحه زير رودري را ببنديد.  
  رودري را ببنديد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  

رودريها، رودري جلو، پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٨

 
شيشه درها  

ريل شيشه درها – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  شيشه در را پياده كنيد.  
  پيچها را باز كنيد.  
  ريل را پياده كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  سوار كردن برعكس مراحل پياده كردن انجام ميشود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٣٩

 
شيشه درها  

شيشه و مكانيزم شيشه باالبر در عقب – نماي كلي  
 

1. شيشه در عقب  
  پياده و سوار كردن  

  تعويض  
2. ناوداني شيشه  
  تعويض  

3. پيچ  
  4 Nm  

4. ناوداني ريل شيشه  
5. ريل راهنماي عقب شيشه  

6. پيچ  
  7 Nm  

7. ريل راهنماي جلو شيشه  
8. نوار (لبه در) داخلي شيشه  

9. نوار (لبه در) خارجي شيشه   
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٠

 
شيشه درها  

شيشه در عقب – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري را باز كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  
رودريها، رودري عقب، پياده و سوار كردن  

 
  صفحه زير رودري را پياده كنيد.  

← شيشه را پايين بياوريد و پيچهاي اتصال پايهها     
            به مكانيزم شيشه باالبر را باز كنيد.  

  شيشه را از ناوداني جدا كرده و آن را پياده نمائيد. 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

←شيشه را در ناوداني جا بياندازيد.      
  پيچ پايهها (فلش) را به شيشه باالبر ببنديد. 

  صفحه زير رودري را ببنديد.  
  رودري را ببنديد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميراتي 70،  

رودريها، رودري عقب، پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤١

 
شيشه درها  

شيشه در عقب – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  شيشه در را پياده كنيد.  
  ريل راهنماي شيشه در را پياده كنيد.  

  شيشه در عقب را همراه با ناوداني پياده كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  شيشه در عقب را روي ناوداني سوار كنيد.  
  ريل راهنماي شيشه در را سوار كنيد. 

  شيشه در را سوار كنيد.  
 
 
 
 

شيشه درها  
ناوداني شيشه در عقب – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  شيشه در را پياده كنيد.  

  ريل راهنماي عقب شيشه در را پياده كنيد.  
  شيشه در عقب را همراه با ناوداني درآوريد.  

 
سوار كردن  

 
  شيشه در عقب را روي ناوداني ببنديد.  

  ريل راهنماي عقب شيشه در را سوار كنيد. 
  شيشه در را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٢

 
آينههاي بغل  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها،  
وسايل اندزاه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  

 
  VW 122B  

  آچار درجهدار (توركمتر)  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٣

 
آينههاي بغل  

آينههاي بغل – نماي كلي  
 

1. آينههاي بغل با كنترل از  
داخل خودرو 

پياده و سوار كردن  
2. واشر  

3. آينه بغل با كنترل برقي  
  پياده و سوار كردن  

4. روكش خارجي (بدون  
آينه سمت چپ)  

5. واشر راهنما  
6. پيچ  

  2.5 Nm  
7. بست  

8. كليد تنظيم برقي آينه  
  پياده و سوار كردن  

9. واشر  
10. بست  

11. روكش داخلي بستن آينه  

  پياده و سوار كردن  
12. شيشه آينه  

  تعويض كردن  
13. مهره  

14. دكمه كنترل آينه  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٤

 
آينههاي بغل  

شيشه آينه بغل – تعويض  
 

پياده كردن  
 

← با دست شيشه آينه را به سمت پايه فشار دهيد     
           و انگشت دست خودتان را بين آينه و قاب آن وارد كنيد  

           و آينه را آزاد نمائيد.  
 

سوار كردن  
 

  شيشه آينه را در قاب قرار دهيد و سپس وسط آينه را به  
            سمت قاب فشار دهيد تا خارهاي آن جا برود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٥

 
آينههاي بغل  

روكش داخلي بستن آينه – پياده و سوار كردن  
 

خودرو با آينه قابل كنترل از داخل  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70،  
رودري جلو- پياده و سوار كردن  

 
← پيچها (فلش) را باز كنيد و روكش را پياده كنيد.     

  دكمه الستيكي كنترل آينه را آزاد كرده و درآوريد.  
 
 
 
 

← مهرهها را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

← روكش را در محل خود قرار داده و آن را با     
            پيچ (فلش) به در ببنديد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٦

 
← مهره را ببنديد.     

  دكمه الستيكي كنترل آينه را جا بزنيد.  
  رودري را ببنديد.  

 
⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70،  

روكش در جلو- پياده و سوار كردن  
 
 
 
 
 
 
 
 

خودروي با آينه بدون كنترل از داخل  
 

پياده كردن  
 

  رودري را پياده كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70،  
رودريها، رودري جلو- پياده و سوار كردن  

 
← پيچها (فلش) را باز كنيد و روكش را برداريد.     

 
 
 
 

سوار كردن  
 

← روكش را در جاي خود قرار دهيد و آن را با     
             پيچ (فلش) به در ببنديد.  

  رودري را سوار كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70،  
رودريها، رودري جلو- پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٧

 
آينههاي بغل  

آينه بغل با كنترل برقي – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  پايه زير جلو داشبورد را پياده كنيد.  
  سوكت مربوط به كنترل آينه را جدا كنيد.  

  خارهاي دكمه تنظيم آينه را فشار دهيد و آن را درآوريد.  
 

سوار كردن  
 

  سوكت مربوط به كنترل آينه را وصل كنيد.  
  دكمه كنترل آينه را روي فريم سمت چپ جلو داشبورد فشار دهيد تا جا بيافتد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٨

 
آينههاي بغل  

آينههاي بغل با كنترل از داخل خودرو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  رودري را باز كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70،  
رودريها، رودري جلو- پياده و سوار كردن  

 
  دكمه الستيكي تنظيم آينه را آزاد كرده و درآوريد.  

← مهره را باز كنيد.     
 
 
 
 
 
 

← پيچ (فلش) را باز كنيد و روكش را برداريد.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← پيچها را باز كنيد. (فلش)     
  آينه را آزاد كنيد و آن را پياده نمائيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٤٩

 
سوار كردن  

 
  آينه را روي در سوار كنيد.  

← پيچهاي آن را ببنديد. (فلشها)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← روكش را در محل خود قرار دهيد و آن را با     
           پيچ به در ببنديد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← مهره را ببنديد.     
  دكمه الستيكي كنترل آينه را ببنديد.  

  رودري را ببنديد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70،  
رودريها، رودري جلو- پياده و سوار كردن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٠

 
باربند سقف خودرو  

ابزار  
 

ابزارهاي مخصوص، تجهيزات كارگاهي، تسترها،  
وسايل اندازه گيري و ادوات كمكي مورد نياز.  

 
  VW 022 M/2  

  آچار درجهدار  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥١

 
باربند سقف خودرو  

باربند سقف خودرو – نماي كلي  
 

1. ميله عرضي  
2. باربند  

  پياده و سوار كردن  
3. پايه باربند  

  پياده و سوار كردن  
4. الستيك  

  هر وقت باربند پياده ميشود 
           بايد آن را تعويض كنيد.  

5. مهره  
  25 Nm  

6. برچسب باربند  
  با هر بار كندن بايد  

           تعويض شود.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٢

 
باربند سقف خودرو  

باربند سقف خودرو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

← پيچها را باز كنيد. (فلشها)     
  باربند را آزاد كرده و آن را پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

توجه:  
 

  يك اليه ضخيم چسب دنده به پيچها بزنيد.  
 

  باربند را سوار كنيد.  
← پيچها را ببنديد. (فلشها)     

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٣

 
باربند سقف خودرو  

پايه باربند – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  تو دوزي سقف را باز كنيد.  
 

⇐ اتاق – كار روي قطعات داخلي، گروه تعميرات 70،  
رودريها و روكشها، تو دوزي سقف - پياده و سوار كردن  

 
← مهره پايهها را باز كنيد.     

  باربند را همراه با پايهها پياده كنيد.  
  پيچهاي اتصال پايهها به باربند را باز كنيد.  

 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  پيچهاي اتصال پايهها به باربند را ببنديد.  
 

توجه:  
 

  يك اليه ضخيم چسب دنده به پيچها بزنيد.  
  باربند و پايههاي آن را سوار كنيد.  

← مهرههاي اتصال پايهها به سقف را ببنديد.     
  تو دوزي سقف را ببنديد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٤

 
ناوداني (آب چكان) سقف  

ناوداني (آب چكان) سقف – نماي كلي  
 

1. ناوداني (آب چكان) سقف  
  تعويض  

2. نوار خارجي در  
3. پايه جلويي آب چكان  

  تعويض  
4. نوار داخلي در  

5. پايه عقبي آب چكان  
  تعويض  

6. پايه آب چكان  
(روي قاب شيشه جلو)  

  PU 7. چسب
(شبيه چسب شيشه)  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٥

 
ناوداني (آب چكان) سقف خودرو  
ناوداني (آب چكان) سقف – تعويض  

 
پياده كردن  

 
  ناوداني (آب چكان) را از پايهها جدا كنيد. آن را از عقب سقف بلند كنيد و سپس آن را پياده كنيد.  

  با احتياط چسبهاي جاي آب چكان روي سقف را با الكل تميز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  آب چكان را روي پايهها ببنديد و آن را روي قسمت عقبي سقف، بچسبانيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٦

 
ناوداني (آب چكان)  

پايه آب چكان – تعويض  
 

جلو  
 

پياده كردن  
 

  ناوداني (آب چكان) را از سقف جدا كنيد.  
  ناوداني را از پايه جدا كرده و آن را پياده كنيد.  

  چسب باقي مانده را از روي قسمت جلوي سقف (نزديك شيشه جلو) تميز كنيد.  
  با احتياط چسبهاي جاي پايه روي سقف را با الكل تميز كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  پايه را به سقف بچسبانيد.  

  به پايه و سقف، چسب «پلي اورتان» (كه براي شيشه استفاده شد) بزنيد.  
 

توجه:  
 

⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
 

  آب چكان سقف را سوار كنيد.  
 

عقب  
 

پياده كردن  
 

  ناوداني (آب چكان) سقف را پياده كنيد.  
  پايه عقب را جدا كرده و آن را برداريد.  

  چسبهاي باقي مانده را از قسمت جلوي سقف (نزديك شيشه جلو) تميز كنيد.  
  با احتياط چسبهاي جاي پايه روي سقف را با الكل تميز كنيد.  

 
سوار كردن  

 
  پايه را به سقف بچسبانيد.  

  به پايه و سقف چسب «پلي اورتان» (كه براي شيشه استفاده شد) بزنيد. 
 

توجه:  
⇐ به كتاب مواد شيميايي رجوع كنيد.  
  آب چكان سقف را سوار كنيد.  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٧

 
ناوداني (آب چكان) سقف  

نوار خارجي در – تعويض  
 

پياده كردن  
 

  ناوداني (آب چكان) سقف را از پايه آن (روي قاب شيشه جلو) جدا كنيد.  
  نوار خارجي را جدا كنيد و آن را پياده نمائيد.  

  با احتياط چسبهاي جاي آب چكان روي سقف را با الكل تميز كنيد.  
 

سوار كردن  
 

  نوار (پكينگ) را سوار كنيد.  
 
 
 
 
 

قاب زير گلگير جلو  
ابزار  

 
  دستگاه پرچ كن  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٨

 
قاب زير گلگير جلو  

نماي كلي  
 

1. قاب زير گلگير جلو  
  پياده و سوار كردن  

2. واشر 
3. پيچ  

4. واشر  
5. پرچ  
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بدنه – كار روي قطعات خارجي  

 ١٥٩

 
قاب زير گلگير جلو  

قاب زير گلگير جلو – پياده و سوار كردن  
 

پياده كردن  
 

  چرخ جلو را پياده كنيد.  
  پيچهاي قاب زير گلگير را باز كنيد.  

← پرچها (فلش) را درآوريد.     
  قاب زير گلگير را جدا كرده و پياده كنيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

سوار كردن  
 

  قاب را زير گلگير قرار دهيد.  
← با دستگاه پرچ قاب را به گلگير پرچ كنيد.     

  پيچها را ببنديد.  
  چرخ جلو را ببنديد.  
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