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راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ اكسل و فنر بندي جلو

3فهرست

راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
FA بخش

مندرجات
       FA-1                                                                        اكسل و فنربندي جلو

FA-3                                                                                كنترل و تنظيم
FA-3                                                                                          كنترل
FA-3                                                                                          تنظيم
FA-5                                                                                     اكسل جلو
FA-6                                                                                  فنربندي جلو
FA-6                                                                                       كمك فنر
FA-7                                                                               ميل فنر پيچشي

    FA-7                                    (1978 تا مارس) طبق هاي باال و پائين و سيبك آن ها
FA-8                                                      (1978 از آوريل)  طبق باال و سيبك

   FA-10                                             (1978 از آوريل) طبق پائين و سيبك
FA-10                                                                                  ميل تعادل

FA-12                                                        اطالعات سرويس و مشخصات
FA-12                                                                            مشخصات كلي

FA-14                                                                        نيروي سفت كننده
FA-15                                                                تشخيص عيوب و رفع آن

FA-18                                                                           ابزار مخصوص

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ اكسل و فنر بندي جلو

4

تصويرFA-1 اكسل و فنربندي جلو
1 - ميل فنر پيچشي                               

2 - پيچ تنظيم ارتفاع                            
3 - ميل طبق باال                                

4 - طبق باال                                  
5 - سيبك طبق باال                             
6 - سگدست                                     

7 - سيبك طبق پائين                           
8 - طبق پائين                                  

1 - ميل فنر پيچشي                               10 - كمك فنر1 - ميل فنر پيچشي                               10 - كمك فنر1 - ميل فنر پيچشي                               9 - ميل طبق پائين1 - ميل فنر پيچشي                               9 - ميل طبق پائين

11 - ميل تعادل
12 - ضربه گير طبق باال

13 -  ضربه گير طبق پائين
14 - بلبرينگ چرخ

15 - توپي چرخ
16 - كاسه نمد

FA-1
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تصويرFA 1-1 اكسل و فنربندي جلو 
1 - ميل طبق باال                                                        

2 - واشر تنظيم                       
3 - ضربه گير                                  

4 - بوش طبق باال                                                      
5 - طبق باال                                                          

6 - سيبك باال                                                                       
7 - سگدست                                                     

8 - ميل فنر پيچشي                                                         
9 - شغالدست                                                                    

10 - اهرم سر عقب فنر                                              
11 - پيچ تنظيم ارتفاع                            

1 - ميل طبق باال                                                        12 - مهره قفل كن1 - ميل طبق باال                                                        12 - مهره قفل كن
2 - واشر تنظيم                       13 - اشپيل2 - واشر تنظيم                       13 - اشپيل

3 - ضربه گير                                  14 - اورينگ 3 - ضربه گير                                  14 - اورينگ 
4 - بوش طبق باال                                                      15 - درپوش توپي4 - بوش طبق باال                                                      15 - درپوش توپي

5 - طبق باال                                                          16 - مهره محور چرخ5 - طبق باال                                                          16 - مهره محور چرخ
6 - سيبك باال                                                                       17 - واشر6 - سيبك باال                                                                       17 - واشر

7 - سگدست                                                     18 - بلبرينگ خارجي چرخ 7 - سگدست                                                     18 - بلبرينگ خارجي چرخ 
8 - ميل فنر پيچشي                                                         19 - كاسه ترمز 8 - ميل فنر پيچشي                                                         19 - كاسه ترمز 
9 - شغالدست                                                                    20 - توپي چرخ9 - شغالدست                                                                    20 - توپي چرخ

10 - اهرم سر عقب فنر                                              21 - سيني پشت ترمز 10 - اهرم سر عقب فنر                                              21 - سيني پشت ترمز 
22 - بلبرينگ داخلي چرخ

23 - كاسه نمد
24 - بوش پيچ

25 - سيبك طبق پائين
26 - طبق پائين
27 - ميل تعادل
28 - كمك فنر

29 - اهرم سر فنر جلو
30 - ميل طبق پائين
31 - ضربه گير طبق

32 - بوش طبق پائين

FA 1-1
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كنترل
طبق جدول تعمير و نگه داري و كنترل نمائيد.

قطعات فنربندي
1 - چرخ هاي جلو را جك بزنيد تا چرخ ها از زمين بلند شوند.

2 - با گرفتن باال و پائين چرخ  و تكان دادن آن، مجموعه قطعات 
اكسل جلو را از نظر شل بودن، سايش و صدمه چك نمائيد تمام 
پيچ و مهره هاي شل را در حد مقرر سفت كنيد تمام قطعات 

خورده شده را تعويض نمائيد.
3 - بلبرينگ ها را چك نمائيد و اگر هر گونه بازي طولي وجود 
دارد تنظيم نمائيد بلبرينگ هاي خورده شده  يا صدمه ديده را 

تعويض نمائيد.
4 - كمك فنرها را چك نمائيد.

تنظيم بلبرينگ چرخ
تنظيم نبودن بلبرينگ چرخ باعث خوردگي غيرعادي و نيز ايجاد 
خراش روي بلبرينگ و محور توپي چرخ مي شود. براي تنظيم 

صحيح بلبرينگ چرخ ها را به روش زير عمل نمائيد.

ماليدن  با  ها  بلبرينگ  عمر  طول  بودن  روان  منظور  به  توجه: 
گريس از ورود گرد غبار و اجسام خارجي به بلبرينگ ها جلوگيري 

نمائيد.
1 - جلوي خودرو را جك زده و به منظور ايمني خرك بگذاريد 
سپس چرخ، كاسه ترمز، درپوش توپي، يا مهره قفل كن و اشپيل 

در آوريد.
2 - به محور توپي چرخ و بلبرينگ و مهره محورگريس بماليد.

3 - مهره محور را به اندازه الزم سفت نمائيد.

تصويرFA-2 سفت كردن مهره محور توپي

4 - توپي را چند بار در دو جهت بچرخانيد تا بلبرينگ چرخ به 
طور صحيح در جاي خود قرار گيرد. مهره محور را به اندازه الزم 

سفت كنيد.
5 - تا مارس 1978

مهره محور را 40 تا 70 درجه در جهت عكس چرخانده  و شيار 
آن را با سوراخ اشپيل در روي محور چرخ ميزان نمائيد. (از آوريل 

(1978
مهره محور را 45 درجه در جهت عكس چرخانده يا مهره قفل 
سوراخ  با  شيارهايش  از  يكي  كه  طوري  به  گذاشته  جا  را  كن 

اشپيل روي محور ميزان شود.
6 - مجدداً توپي چرخ را چند بار در دو جهت چرخانده و از آزادي 

اشپيل روي محور ميزان شود.
6 - مجدداً توپي چرخ را چند بار در دو جهت چرخانده و از آزادي 

اشپيل روي محور ميزان شود.

چرخش آن مطمئن گرديد. 
سپس با كيلوكش سفتي بلبرينگ را اندازه بگريد.

تصويرFA-3 اندازه گيري سفتي بلبرينگ

حاصل  بلبرينگ  صحيح  سفتي  تا  كنيد  تكرار  را  فوق  تنظيم 
گردد.

كنترل و تنظيم

FA-2

FA-3
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توجه: 
اندازه  صحيح  طور  به  را  چرخش  شروع  براي  الزم  نيروي   -  1

بگيريد.
اندازه مقرر  بايستي به  بلبرينگ چرخ در جهت طولي  2 - لقي 
باشد براي اين منظور به اطالعات سرويس و مشخصات ارائه شده 

مراجعه فرمائيد.
خم  محور  روي  دو سمت  در  آنرا  و  گذاشته  جا  را  اشپيل   -  7

نمائيد.
8 - درپوش توپي را نصب نمائيد.

ميزان  زاوياي چرخ ها (فرمان)
و  اتومبيل  مناسب  عملكرد  باعث  جلو  هاي  چرخ  بودن  ميزان 
سهولت رانندگي و حداقل سايش الستيك ها مي گردد. قبل از 

اقدام به ميزان فرمان نكات زير را دقيقاً كنترل نمائيد: 
1 - فشار باد چرخ ها

2 - بلبرينگ چرخ ها و مهره محور چرخ
3 - خالصي جعبه دنده فرمان

4 - شل بودن محفظه جعبه فرمان روي بدنه
5 - ميله بندي فرمان و اتصالت 

6 - كار كمك فنرها
كاربرد  به هنگام  ها  از حد سيبك  بيش  يا خوردگي  بازي   -  7
وسايل براي كنترل ميزان فرمان به دستورالعمل هاي سازنده اين 
وسايل توجه نمائيد به عالوه هنگام كنترل اتومبيل بايد در يك 

سطح صاف قرار داشته باشد و باك پر از بنزين باشد.

كمبروكستر 
زاويه كمبر و كستر هر دو چرخ را با دستگاه مناسب اندازه گرفته 

و در صورت لزوم طبق نياز به روش زير تنظيم نمائيد.
1 - درپوش روي بدنه را در جهت باز كردن پيچ هاي اتصال طبق 

پياده كنيد.
2 - پيچ ميل طبق باال را شل كنيد.

كمبر و كستر را با افزايش يا كاهش تعداد واشرهاي تنظيم كستر 
كستر  تنظيم  براي  نمائيد.  تنظيم  بدنه  و  باال  طبق  محور  بين 
ضخامت واشرهاي تنظيم جلو و عقب را نسبت بهم تغيير دهيد.

براي اين منظور به جدول اطالعات و مشخصات مربوط مراجعه 
نمائيد.

توجه:
1 -  نبايستي بيش از يك ورق واشر تنظيم كمبر به ضخامت 
يك ميلي متر و 2 ميلي متر در يك نقطه استفاده شده و بايستي 

رويشان به سمت تكيه گاه نصب باشد.
1 - واشر تنظيم عقب
2 - واشر تنظيم جلو

تصويرFA-4 تنظيم كمبر و كستر
ب- ضخامت كل واشرهاي تنظيم بايستي حداكثر 9 ميلي متر 

باشد.
بايستي  ج- اختالف ضخامت بين واشرهاي تنظيم جلو و عقب 

FA-4حداكثر 5 ميلي متر باشد.
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زاويه تواين
زاويه تواين را اندازه گرفته و در صورت نياز تنظيم نمائيد براي 

تنظيم به روش ذيل عمل نمائيد.
1 - غربيلك فرمان را در وضعيت رو به جلو قرار دهيد به طوري كه 

چرخ هاي جلو كامًالً رو به جلو قرار گيرند.
2 -  پيچ هاي بست ميله اي واسطه را شل كرده و زاويه تواين را 

با چرخاندن ميله هاي واسطه تنظيم نمائيد.
توجه:

دقت نمائيد اتصال چيقي سيبك به ميل واسطه به طور صحيح  
و يك فاصله از نظر درگيري دنده ها صورت گيرد.

تصويرFA-5 تنظيم زاويه تقارب به داخل

تواين پيچ هاي بست ميله اي  زاويه  از تنظيم صحيح  بعد   - 3
واسطه را نصب كنيد.

زاويه گردش چرخ
زاويه گردش چرخ را چك كرده و در صورت نياز از دستورالعمل 

زير استفاده كنيد.
1 - مهره قفلي پيچ تنظيم زاويه گردش چرخ را شل كرده و زاويه 

گردش را توسط اين پيچ تنظيم نمائيد.

تصويرFA-6 تنطيم زاويه فرمان

2 - بعد از تنظيم كامل زاويه گردش چرخ مهره قفلي را نصب 
كنيد از نظر  اندازه زاويه به جدول اطالعات و مشخصات مراجعه 

فرمائيد.

ارتفاع خودرو 
عيوب  فنرها  شدن  ضعيف  علت  به  است  ممكن  خودرو  ارتفاع 
ديگر از حالت صحيح خارج شده باشد در صورت نياز براي تنظيم 
اقدامات زير صورت پذيرد. وضعيت خودرو فقط با تنظيم اندازه 
تنظيم  قابل  ارتفاع   پيچ رگالژ  تغيير طول  با   H مشخص شده 

است.
1 - خودرو را جك زده و خرك بگذاريد.

2 - مهره قفلي را شل كرده و مهره تنظيم پيچ رگالژ ارتفاع را 
براي تنظيم اندازه H بپيچانيد.

1 - مهره قفلي
2 - مهره تنظيم

3 - پيچ تنظيم ارتفاع

تصويرFA-7 تنظيم پيچ رگالژ و ارتفاع

FA-5

FA-6

FA-7
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3 - خودرو را پائين آورده و طول H را اندازه بگيريد به جدول 
اطالعات و مشخصات مراجعه فرمائيد.

طبق پائين تكيه گاه ميل پيچشي 

طبق  محور  مركز   (1978 مارس  (تا   H اندازه   FA-8 تصوير 
پائين

  

تصويرFA 8 - 1  ابعاد H (از آوريل 1978)

4 - مهره قفلي را در حد مقرر سفت نمائيد.

1 - سيبك باال
2 - سيني عقب كاسه ترمز

3 - كاسه ترمز
4 - كاسه نمد
5 - مهره چرخ

6 - برش پشت بلرينگ
7 - بلبرينگ خارجي
8 - مهره قفل كننده

تصوير FA-9 اكسل جلو

9 - درپوش توپي
10 - اشپيل

11 - مهره شفت توپي
12 - شفت توپي
13 - شفت توپي

14 - بلبرينگ داخلي
15 - سگدست

16 - سيبك پائين

FA-8

  FA 8 - 1

FA-9
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پياده كردن
1 - خودرو را جك زده و از نظر ايمني خرك را زيرش بگذاريد.

2 - چرخ جلو را پياده كنيد.
3 - لوله ترمز را باز كنيد.

4 - كاسه ترمز را پياده كنيد و اگر به راحتي در نمي آمد و پيچ 
به طور  مناسب  آچار  با  كرده  نصب  ترمز  كاسه  هاي  در سوراخ 

يكنواخت آن ها را سفت كنيد.
5 - درپوش توپي را پياده كرده و سپر اشپيل و مهره قفل كن و 

مهره محور را پياده كنيد.
6 - توپي چرخ را پياده كنيد.

به هنگام پياده كردن توپي از شغالدست مواظب باشيد بلبرينگ 
خارجي از توپي چرخ بيرون نيايد.

7 - بلبرينگ خارجي را با انگشتانتان در آورده و بلبرينگ داخلي 
نمائيد  نمد توسط پيچ گوشتي خارج  با خارج ساختن كاسه  را 

كاسه نمد را دور اندازيد.

توپي  از  را  آن  است  بلبرينگ  به كنس خارجي  نياز  اگر     -  8
توسط چكش پالستيكي در آوريد و ضربات چكش پالستيكي را 

به صورت متعادل وارد آوريد.

تصويرFA-10 پياده كردن كنس خارجي بلبرينگ

جدا  شغالدست  از  را  سگدست   (1) هاي  پيچ  بازكردن  با   -  9
سازيد.

از  را  ترمز  كاسه  عقب  سيني   (2) هاي  پيچ  بازكردن  با   -  10
سگدست جدا سازيد. 

تصويرFA-11 پياده كردن شغالدست و سيني عقب

11 - مهره تنظيم و مهره قفلي و ميل فنر پيچشي را شل كنيد 
تا پيچش آن بر طرف گردد.

باز  را  پائين  و  باال  هاي  كننده سيبك  محكم  هاي  مهره   -  12
كرده و با استفاده از آچار سيبك در آن سگدست را از سيبك 

جدا سازيد. 

FA-10

FA-11
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كنترل 
توپي چرخ و سگدست

با اسپري از نظر ترك  توپي و سگدست را به روش مغناطيسي 
آزمايش كرده و در صورت وجود ترك تعويض نمائيد.

كاسه نمد
اگر گريس نشت كرده باشد آنرا تعويض نمائيد به هنگام باز كردن 

اصوالً  كاسه نمد حتي اگر خوب باشد بايد تعويض گردد.
اگر گريس نشت كرده باشد آنرا تعويض نمائيد به هنگام باز كردن 

اصوالً  كاسه نمد حتي اگر خوب باشد بايد تعويض گردد.
اگر گريس نشت كرده باشد آنرا تعويض نمائيد به هنگام باز كردن 

بلبرينگ چرخ 
گريس و كثافت را از بلبرينگ كامًالً پاك كنيد. بلبرينگ  را از 
نظر چرخش آزاد و عاري بودن از صدا، ترك، كجي و خوردگي 
البته براي  چك نمائيد. ضمناً كنس خارجي را نيز چك نمائيد 

اين چك نيازي به پياده كردن آن از توپي نيست.

1 - سگدست را به سيبك هاي باال و پائين متصل كنيد مطمئن 
شويد كه گريس يا روغن با سطوح مخروطي  سيبك و سگدست  
و دنده هاي سيبك تماس پيدا نمي كند. مهره ها را به حد مقرر 

سفت كنيد تا سوراخ اشپيل با شيار مهره ميزان گردد.
2 - پيچ تنظيم ميله رگالژ ارتفاع و مهره قفلي را سفت كنيد تا 

طول B نمايش داده شده در تصويرFA-16 حاصل گردد.
3 - سيني عقب و شغالدست را نصب نمائيد.

يك  است  پياده شده  توپي  از  بلبرينگ  خارجي  اگر كنس   -  4
عدد نو در محل نصب نمائيد و آنرا با ضربات يكنواخت چكش 

پالستيكي جاگذاري نمائيد.
5 - داخل توپي و درپوش توپي گريس مناسب بزنيد.

كمك فنر 
پياده كردن

1 - خودرو را جك زده و از نظر ايمني زير آن خرك بگذاريد.
2 - چرخ جلو را پياده كنيد.

3 - در حالي كه ساقه باالئي كمك فنر را گرفته ايد مهره هاي 
پياده  را  باالئي  انتهائي  پالستيكي  بوش  و  واشر  تنظيم  و  قفلي 

كنيد.
4 - (تا مارس 1978)

پيچ هاي محكم كننده تكيه گاه روي طبق پائين را باز كرده و 
كمك فنر را پياده كنيد (از آوريل 1978) پيچ و مهره پائين را باز 

كرده و كمك فنر را پياده كنيد.

تصويرFA-12 قسمت گريس خور

FAFA-12
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6 - هر يك از بلبرينگ ها را گريس مناسب بزنيد.

تصويرFA-13 گريس زدن بلبرينگ

فنر بندي جلو

تصويرFA-14 پياده كردن كمك فنر (تا مارس 1978)

ك فنر ( آو پياده كردن كمك فنر ( آو پياده كردن كمك فنر ( آوريل 1987) FA14- 1تصوير

7 - بلبرينگ داخلي را روي توپي قرار داده و كاسه نمد جديد 
نصب نمائيد.

8 - توپي چرخ را روي محور چرخ نصب كرده و سپس بلبرينگ 
خارجي را نصب نمائيد.

10 - سفتي چرخش بلبرينگ را تنظيم نمائيد.
11 - بعد از پائين آوردن خودرو، پيچ چرخ را محكم نموده و ترمز 

را هواگيري و ارتفاع خودرو را تنظيم نمائيد.

از  بلبرينگ و طول عمر آن ها  به منظور چرخش راحت  توجه: 
ورود كثافت و مواد خارجي به بلبرينگ ها و كاسه نمدها و واشر 

و مهره آنها جلوگيري نمائيد. 

FA-13

FA-14

FA14- 1
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كنترل 
1 - كمك فنر را به طور ظاهري از نظر عيوب و نشتي چك كنيد 
كمك فنر را به صورت مستقيم در يك گيره قرار داده  و با دست 

طبق روش زير به آن ضربه بزنيد. 
كمك فنر را به طور كامل تو داده و بيرون بكشيد اگر مقاومت 
مشاهده جهت  دو  هر  در  ماليمي  و  يكنواخت  هيدروليكي 

 نمي شود آنرا تعويض نمائيد.
تعويض  پوسيدگي  يا  ترك  صورت  در  را  الستيكي  بوش   -  2

نمائيد.
نصب

كمك فنر را در جهت عكس پياده كردن نصب نموده و نكات زير 
را رعايت نمائيد:

(1) پيچ و مهره ها را در حد مقرر سفت كنيد.
جلوگيري  الستيكي  قطعات  با  روغن  و  گريس  تماس  از   (2)

كنيد.

ميل فنرپيچشي
پياده كردن

1 - خودرو را به طور ايمن جك بزنيد.
باز كردن مهره هاي تنظيم و  از  را پس  ارتفاع  2 - ميل رگالژ 

قفلي پياده كنيد.
1 - پيچ رگالژ ارتفاع

2 - مهره قفلي
3 - مهره تنظيم كننده

4 - ميل فنر پيچشي
5 - اهرم سر فنر

تصويرFA-15 پياده كردن ميل فنر پيچشي (تا مارس 1978)

1 - پيچ رگالژ ارتفاع
2 - مهره قفلي

3 - مهره تنظيم كننده
4 - ميل فنر پيچشي

5 - اهرم سرفنر
پياده كردن ميل فنر پيچشي  FA15- 1تصوير

(از آوريل 1978)
3 - خار قفلي را در آوريد.

4 - اهرم سر فنر را پياده كرده و ميل فنر پيچشي را با حركت 
دادن افقي به سمت عقب از طبق پائين جدا سازيد.

كنترل
ميل فنر پيچشي را از نظر سايش و پيچ خوردگي و غيره چك 
مقرر  ارتفاع  در صورتيكه  خودرو  ارتفاع  تنظيم  هنگام  به  كنيد. 

حاصل نشود ميل فنر پيچشي را تعويض نمائيد.

FA-15

FA15- 1
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نصب
1 - به دندانه هاي ميل فنر پيچشي گريس ماليده و آنرا به پايه 

نگه دارنده جلو فنر متصل كنيد.

توجه: دقت نمائيد كه ميل فنر پيچشي  چپ و راست به طور 
Rصحيح نصب نمائيد. عالئم Rصحيح نصب نمائيد. عالئم L,R روي آنها مشخص كننده چپ و 

راست بودن آنهاست.
سفت  را  تنظيم  مهره  و  كرده  نصب  را  ارتفاع  تنظيم  ميل   -  2
با ضربه گير  كنيد. طول A به هنگامي كه طبق باال در تماس 
ابعاد  است حاصل گردد به جدول اطالعات و مشخصات از نظر 

A مراجعه فرمائيد.

تصويرFA-16 نصب پيچ رگالژ ارتفاع

3 - خار قفلي را نصب كنيد.
FA-طبق تصوير B 4 - موقتاً مهره تنظيم را سفت كنيد تا طول

16 حاصل گردد.
5 - چرخ را نصب و خودرو را پائين بياوريد ارتفاع خودرو را (باك 

پر - بدون مسافر) تنظيم نمائيد.
6 - مهره قفلي را سفت نمائيد.

طبق ها و سيبك هاي باال و پائين
(تا مارس 1978)

پياده كردن
تصويرFA-17 طبق ها و سيبك هاي باال و پائين

FA-16

FA-17
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1 - خودرو را به طور ايمن جك بزنيد.
2 - لوله ترمز را باز نمائيد.

3 - كمك فنر، ميل تعادل و ميل فنر پيچشي را پياده كنيد.
4 - ميل ثابت كننده (1) ميل طبق پائين را باز كنيد.

بعد  تنظيم كمبر  واشرهاي  را همراه   (2) هاي شماره  پيچ   -  5
از شل كردن مهره اش از توي موتور بازكرده و طبق هاي باال و 

پائين را از بدنه جدا سازيد.
توجه : تعداد وضعيت واشرهاي تنظيم كمبر را بخاطر بسپاريد.

تصويرFA-18 پياده كردن طبق باال

6 - سيبك باال را پس از شل كردن پيچ و مهره (3) و (4) از طبق 
باال و سگدست جدا سازيد.

7 - ميل طبق باال با بوش هايش از طبق خارج سازيد.
8 - سيبك پائين را از سگدست جدا كرده و با چرخاندن آنرا از 

طبق پائين جدا سازيد.
9 - ميل طبق پائين را با شل كردن مهره پالستيكي (5) از طبق 
پائين جدا سازيد. خار قفلي را با استفاده از ابزار مناسب بيرون 

آوريد. بوش الستيكي را از طبق پائين بيرون بكشيد.

كنترل
1 - ميل طبق باال و بوش آنرا از نظر خوردگي چك كنيد. اگر 
بازي طولي ميل طبق از حد مقرر بيشتر باشد آنرا تعويض كنيد.

هنگامي كه در محل  درپوش ميل طبق اگر نشتي مشاهده شود 
كاسه  نمد  درپوش را از نظر صدمه چك كنيد و در صورت نياز 
آنرا تعويض نمائيد. در صورت وجود هر گونه صداي جيرجير يا 
غرغر گريس كاري كرده و درپوش الستيكي را از نظر صدمه و 

سايش چك كنيد.
2 - بوش الستيكي

از نظر صدمه و تغيير شكل چك كرده و در  را  بوش الستيكي 
صورت نياز تعويض نمائيد.

تصوير 19FA- سيبك هاي باال و پائين
3 - سيبك

بازش  توان  نمي  پس  است  تعمير  قابل  غير  نوع  از  سيبك   (1)
كرد.

(2) بازي و لقي را در جهت طولي چك كرده و در صورت زياد 
بودن آنرا تعويض نمائيد.

FA-18

FA-19
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(3) در صورت ترك برداشتن درپوش گردگير سيبك را تعويض 
نمائيد.

از  تا  نمائيد  كاري  روغن  كافي  اندازه  به  مناسب  گريس  با   (4)
سوراخ تخليه روي درپوش گردگير سرازير گردد.

بعد از گريس كاري كامل شكل گردگير را تنظيم نمائيد. 

توجه: به هنگام استفاده از پمپ گريس دقت نمائيد گريس به 
آهستگي تزريق گرديده و گريس نو از بست بيرون نزند.

نصب
بازكردن  به روش عكس  را  پائين  و  باال  طبق ها و سيبك هاي 

نصب كرده  و نكات زير را رعايت نمائيد.
          

ميل طبق باال و طبق  باال
FA- 20گردگيرها را طوري نصب كنيد كه لبه شان طبق تصوير

به سمت داخل باشد بوش هاي رزوه اي و گردگيرها را گريس 
مناسب بماليد.

تصويرFA-20 نقاط روغن كاري ميل طبق

بوش هاي رزوه اي را سفت كنيد در اين هنگام ميل طبق بايد 
باشد  تا قادر به حركت مساوي به چپ و راست  باشد  در مركز 
به منظور جاگذاري صحيح ميل طبق آنرا كامًالً به هر دو طرف 
پيچانده و تعداد دور گردش را شمرده و سپس نصف اين دور را 
حركت دهيد. تا در مركز قرار گيرد. گريس خورها را طوري نصب 

كنيد تا به سمت سيبك ها قرار گيرند.

تصويرFA-21 نصب گريس خور بوش الستيكي

FA-20

FA-21

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ اكسل و فنر بندي جلو

17

ميل طبق زير و طبق زير
1 - بوش الستيكي طبق زيرين را نصب كنيد.

توجه: واشر را طوري نصب كنيد كه سمت برش خورده آن به 
طرف بوش الستيكي باشد.

2 - به هنگام نصب سيبك پائين روي طبق پائين حتماً سوراخ 
تخليه گريس طبق تصوير FA-22 به طرف نشان داده شده قرار 

گيرد.
تصويرFA-22 زاويه نصب سيبك پائين 

3 - طبق پائين را به بدنه وصل و مهره ثابت كننده ميل طبق 
پائين را با اطمينان از وضعيت مناسب طبق پائين سفت كنيد.

4 - ارتفاع خودرو را تنظيم كنيد. 
تصويرFA-23 زاويه نصب طبق پائين

طبق و سيبك باال 
(از آوريل 1978)

پياده كردن
1 - خودرو را به صورت ايمن جك بزنيد.

2 - چرخ را پياده كنيد.
3 - قفل مهار و مهره هاي تنظيم ميل فنر پيچشي را شل كنيد 

تا پيچش آن برطرف گردد.
4 - اشپيل و مهره را از پيچ سيبك باال پياده كرده و با استفاده 

از ابزار سيبك باالئي را از سگدست جدا سازيد. 
5 - پيچ هاي اتصال سيبك باال را باز كرده و سيبك را پياده 

كنيد.
6 - پيچ هاي نگه دارنده ميل طبق باال را باز كرده  و طبق باال را 

همراه با واشرهاي تنظيم كمبر از تكيه گاه بدنه جدا سازيد.
7 - مهره ها و واشرهاي هر دو سر ميل طبق باال را باز كنيد.

8 - ميل طبق باال را در هر دو سر يكي پس از ديگري تحت فشار 
قرار داده و آنرا همراه با بوش الستيكي پياده كنيد.

تصوير FA-24 پياده كردن ميل طبق باال و بوش الستيكي 

 كنترل سيبك باال
سيبك از نوع غير قابل تعمير است كنترل زير بايستي به عمل 

آيد.
1 - گردگير و نگه دارنده و گيره آنرا از نظر ترك، صدمه، خوردگي 

و تغيير شكل چك كرده  و در صورت لزوم تعويض نمائيد.
2 - نيروي الزم براي چرخش  سيبك را اندازه بگيريد اگر كمتر 

يا بيشتر از حد مقرر باشد آنرا دور بيندازيد.
براي گريس  نمائيد.  3 - سيبك را به طور منظم گريس كاري 
نصب  خور  گريس  آن  بجاي  و  كرده  باز  را  درپوش  كاري، 
تا گريس كهنه كامًالً  به آهستگي پمپ كنيد  را  نمائيد. گريس 

FA-22

FA-23

FA-24
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طبق باال
طبق باال را از نظر ترك و تغيير شكل چك كرده و در صورت نياز 

تعويض نمائيد.
سواركردن

1 - مقدار كافي پودر صابون به بوش الستيكي زده و آنرا با فشار 
از خارج طبق در جايش نصب نمائيد.

2 - ميل طبق باال و واشر داخلي طبق را از جائي كه بوش داخل 
نمي شود جدا كنيد.

تصوير FA-26 نصب بوش طبق باال
1 - پوسته خارجي
2 - پوسته داخلي

واشر را بطريق غلط جا نگذاريد  زيرا كه جهت آن مشخص توجه: واشر را بطريق غلط جا نگذاريد  زيرا كه جهت آن مشخص توجه: واشر را بطريق غلط جا نگذاريد  زيرا كه جهت آن مشخص 
گشته است به تصويرFA-26 رجوع نمائيد.

3 - بوش ديگر را نيز از همين طريق نصب نمائيد.
4 - بعد از نصب اندازه هاي C,D را طبق تصوير FA-26 چك 

كنيد تا مطمئن شويد. بوش به طور صحيح نصب گرديده است.
تصويرFA-27 نصب ميل طبق باال

5 - ميل طبق باال را اين گونه كه در تصويرFA-27 نشان داده 
شده جاگذاري و مهره آنرا به مقدار الزم سفت كنيد.

بدنه  به  به صورت مجموعه  را  آنرا  ميل  با  باال همراه  - طبق   6
نصب نمائيد.

توجه:
نصب  بوديد  كرده  پياده  كه  را  كمبر  تنظيم  واشرهاي  حتماً 

نمائيد.
7 - سيبك باال را به طبق باال نصب نمائيد.

8 - پيچ سيبك باال را به داخل سگدست هدايت كرده و مهره و  
اشپيل آنرا نصب نمائيد.

دقت نمائيد روغن يا گريس يا قسمت هاي مخروطي سيبك و 
سگدست و رزوه سيبك تماس حاصل ننمائيد.

9 - چرخ را نصب نمائيد.
10 - ارتفاع خودرو را تنظيم نمائيد.

11 - ميزان فرمان را چك كرده و تنظيم نمائيد.

FA-26

FA-27

خارج گردد بعد از گريس كاري  درپوش را مجدداً نصب كنيد.
توجه: وقتي از دستگاه گريس كاري با فشار استفاده مي كنيد با 

دقت از آن استفاده كنيد تا گريس از قسمت بست بيرون نزند.
تصوير FA-25  سيبك باال

ميل طبق باال و بوش الستيكي
نياز  صورت  در  و  كرده  صدمه چك  نظر  از  را  قسمت  دو  اين   

تعويض نمائيد.

FA-25
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سيبك و طبق پائين (از آوريل 1978 )
پياده كردن 

1 - خودرو را جك زده و از نظر ايمني زير آن خرك بگذاريد.
2 - چرخ را پياده كنيد.

3 - پيچ پائين كمك فنر را باز كنيد.
4 - مهره قفل كن و مهره تنظيم را باز كرده و ميل رگالژ ارتفاع 

را پياده كنيد.
5 - ميل فنر پيچشي را كامًالً به سمت عقب حركت دهيد.

6 - ميل تعادل را از طبق پائين جدا سازيد.
7 - اشپيل و مهره سيبك پائين را باز كرده و سيبك را با استفاده 

سيبك كش از سگدست جدا سازيد.
8 - مهره و واشر قسمت جلوي ميل طبق پائين را باز كنيد.

9 - ميل طبق پائين را پياده كرده و با ضربات سيبك به قسمت 
جلوي ميل، طبق پائين را پياده كنيد.

10 - با بازكردن پيچ هاي اتصال  سيبك پائين را از طبق پائين 
جدا سازيد.

ابزار مخصوص در  از  با استفاده  را  پائين  11 - بوش ميل طبق 
آوريد.

جدا  پائين  طبق  از  را  فنر  اهرم  اتصال،  پيچ  بازكردن  با   -  12
كنيد.

تصويرFA-28 پياده كردن بوش محور طبق پائين

كنترل
سيبك پائين

سيبك از نوع غير قابل تعميرات كنترل زير بايستي بعمل آيد.
صدمه،  ترك،  نظر  از  آنرا  گيره  و  دارنده  نگه  و  گردگير   -  1
تعويض  لزوم  صورت  در  و  كرده  چك  شكل  تغيير  و  خوردگي 

نمائيد.
2 - نيروي الزم  براي چرخاندن سيبك را اندازه  بگيريد اگر كمتر 

يا بيشتر از حد مقرر باشد آنرا تعويض نمائيد.
تصويرFA-29 سيبك پائين

3 - سيبك را به طور منظم گريس كاري نمائيد. براي اين منظور، 
در پوش را در آورده و بجاي آن گريس خور نصب كرده و توسط 
پمپ گريس آنقدر گريس بزنيد تا گريس كهنه كامًال خارج گردد 

پس از خاتمه درپوش گريس خور را در جايش نصب كنيد.
توجه: وقتي از دستگاه گريس كاري با فشار استفاده مي كنيد 
دقت نمائيد كه گريس به آهستگي بيرون زده و گريس از قسمت 

بست بيرون نزند.

FA-28

FA-29
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طبق پائين وميله آن
طبق پائين  و ميل آنرا از نظر ترك و تغيير شكل چك كرده و در 

صورت نياز تعويض نمائيد.

بوش الستيكي طبق پائين
بوش الستيكي طبق پائين را از نظر صدمه و تغيير شكل چك 

كرده و در صورت نياز تعويض نمائيد.

پايه ته فنر
اين قطعه را از نظر ترك و تغيير شكل چك كرده و در صورت 

نياز تعويض نمائيد.

نصب
1 - سيبك و طبق پائين را نصب نمائيد.

2 - پايه ترمز را به طبق پائين وصل نمائيد.
3 - بوش الستيكي را با استفاده از ابزار مخصوص به طبق نصب 

كنيد.
4 - طبق پائين را با وارد كردن ميل آن به بدنه نصب كنيد.

5 - مهره ميل طبق پائين را سفت كنيد.
و  مهره  و  هدايت  داخل سگدست  به  را  پائين  پيچ سيبك   -  6
قسمت  با  روغن  و  گريس  نمائيد  دقت  كنيد  نصب  آنرا  اشپيل 
حاصل  تماس  سيبك  رزوهاي  و  سگدست  و  سيبك  مخروطي 

ننمائيد.
7 - اهرم سر ميل فنر پيچشي را نصب نمائيد.

8 - چرخ را نصب نمائيد.
9 - ارتفاع خودرو را تنظيم نمائيد.

ميل تعادل
1 - پيچ هاي محكم كننده ميل تعادل به طبق پائين را بازكرده 

و اين قطعات را از هم جدا سازيد.
2 - مهره محكم كننده ميل تعادل به تكيه گاهش را باز كرده و 

سپس مجموعه ميل تعادل را پياده كنيد.

كنترل
ميل تعادل را از نظر خمش و عيوب چك كنيد و در صورت لزوم 
تعمير يا تعويض نمائيد بوش هاي ميل تعادل را از نظر سايش و 

تغيير شكل چك كرده و در صورت نياز تعويض نمائيد.

نصب
بايد به نكات زير  نصب ميل تعادل عكس باز كردن آن است و 

توجه نمود.
بوش  تا  دهيد  حركت  طرفين  به  بار  چند  را  تعادل  ميل   (1)

الستيكي و واشرها در جاي خود قرار گيرد.
حاصل  تماس  الستيك  با  گريس  يا  روغن  ندهيد  اجازه   (2)

نمائيد.
(3) پيچ و مهره هاي ميل تعادل را سفت كنيد.

تصويرFA-30 پياده كردن ميل تعادل
FAFA-3030
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اطالعات سرويس و مشخصات
مشخصات كلي

تا مارس 1987از آوريل تا مارس 1987

٪8
7 تا 20

0/8 تا 2/3 

0/1
2 تا 11

0/3 تا 1/6

بلبرينگ چرخ
ميلي متر لقي بلبرينگ چرخ در جهت اكسل 

كيلوگرم- سانتي متر نيروي آغاز چرخش بلبرينگ
كيلوگرم در قسمت پيچ توپي

´40 °1 تا ´15

 -1° 25 تا
3 تا 5

1° (0,039)
2° (0,079)
3° (0,118)

51´ ´15°1 تا  (2 تن) 
1°6´ ´6°2  تا  (1/5 تن) 

-  1°8´ ´8 - تا 
3 تا 5

1° (0,039)
2° (0,079)
3° (0,118)

ميزان فرمان
كمبر 

كستر
ميلي متر/ تواين

ميلي متر، ضخامت واشرهاي تنظيم كمبر
تغيير ميزان بوسيله واشرهاي تنظيم (تا مارس 1978)

(تا مارس 1987)

شرايطتغييركمبرتغييركستر

بدون تغيير
´22 كم كنيد

´22 اضافه كنيد

´14 كم كنيد
´6 كم كنيد 
كم كنيد8 كم كنيد8 كم كنيد ´

به هنگام افزودن واشر 1 ميلي متري به هر دو قسمت جلو و عقب
به هنگام افزودن واشر1 ميلي متري به هر دو قسمت جلو

به هنگام افزودن واشر 1 ميلي متري به هر دو قسمت عقب 

(از آوريل 1987)

شرايطتغييركمبرتغييركستر

بدون تغيير
´24 كم كنيد

´24 اضافه كنيد

´13 كم كنيد
´6 كم كنيد 
كم كنيد6 كم كنيد6 كم كنيد ´

به هنگام افزودن واشر 1 ميلي متري به هر دو قسمت جلو و عقب
به هنگام افزودن واشر 1 ميلي متري به هردو قسمت جلو

به هنگام افزودن واشر1ميلي متري به هر دو قسمت عقب 
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تا مارس 1978از آوريل 1978

°35/5 تا 33/5° 
°31/5 تا 29/5°

تا 38° 39°
°30°تا 29°

زاويه گردش چرخ
چرخش داخلي
چرخش خارجي

316/5

13

27

281 تا 287
(2 تن)

278 تا 284
(1/5 تن)

12/5
(2 تن)27

(2 تن ديزل)30
(1/5 تن)26

ارتفاع خودرو

H ميلي متر            طول

A ميلي متر          طول

B ميلي متر          طول

130

202 تا 152
101 تا 69

150

155 تا 115
78 تا 52

كمك فنر
           ميلي متر                  كورس (مقدار حركت)

                                         نيروي ضربه گيري
           كيلوگرم                    انبساط

           كيلوگرم                    انقباض           

10 تا 50
بيش از 10

-
-
1

1/5

سيبك باال
     كيلوگرم سانتي متر            نيروي چرخاندن

                                         قطعات نو
                                         قطعات كهنه

         ميلي متر                     مقدار بازي استاندارد
         ميلي متر                     محدوده بازي

10 تا 40
بيش از 10

-
-

1/5
1/8

سيبك پائين
    كيلوگرم سانتي متر             نيروي چرخاندن

                                         قطعات نو
                                         قطعات كهنه

          ميلي متر                    مقدار بازي استاندارد
          ميلي متر                    محدوده بازي

ميلي متر                  حدوده بازي طولي0/35
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از آوريل  1978 تا مارس 1978 نيروي سفت كننده    
كيلوگرم – متر (فوت - پاوند)       

اكسل جلو 
مهره بلبرينگ                               4 (29)                    3/5 تا 4 (25 تا 29)

مهره چرخ                                    12 تا 14 (87 تا 101)20 تا 23 (145 تا 166)
مهره سيني عقب كاسه ترمز              5/5 تا 6/5 (40 تا 47)  7/3 تا 9/9 (53 تا 72)

پيچ شغالدست                                15 تا 17 (108 تا 123) (2 تن)
                                                                                7/3 تا 9/9 و 53 تا 72

                                               9/5 تا 10/5 (69 تا 76) (1/5 تن)
مهره قفلي تنظيم زاويه گردش فرمان        1/9 تا 2/5 (14 تا 18)         1/53 تا 1/87 (11/1 تا 13/5)

پيچ بست ميله واسط                       2/5 تا 2/9 (18 تا 21)              2/5 تا 2/9          (18 تا 21)

كمك فنر
مهره باالي كمك فنر                             2/3 تا 2/9 (17 تا 121)           1/6 تا 2/2 (12 تا 16)

مهره پائين كمك فنر                               5/9 تا 7/1 (43 تا 51)              3/1 تا 4/1 (22 تا 30)

ميل فنرپيچشي  
مهره قفلي ميل تنظيم ارتفاع          11 تا 13 (80 تا 94)               11 تا 13 (80 تا 94)

طبق وسيبك باال             
مهره سيبك باال به طبق باال               2/2 تا 2/5 (16 تا 18)         1/7 تا 2/2 (12 تا 16)

مهره سيبك باال                            11 تا 13 (80 تا 94)          8 تا 10 (58 تا 72)
پيچ ميل طبق و طبق باال بدنه            11 تا 15 (80 تا 108)        11 تا 15 (80 تا 108)

مهره ميل طبق باال                                          7/2 تا 10/5 (52 تا 76)
بوش رزوه اي                              15 تا 17 (108 تا 123)

طبق وسيبك پائين  
مهره سيبك پائين به طبق پائين          19 تا 21 (137 تا 152)        3/9 تا 5/3 (28 تا 38)

مهره سيبك پائين                             17 تا 20 (123 تا 145)        7/2 تا 19/5 (124 تا 141)
 مهره ميل طبق پائين                        13 تا 15 (94 تا 108)          11 تا 15 (80 تا 108)

ميل طبق پائين به بوش الستيكي         12/5 تا 13/5 (90 تا 98)
مهره داخلي اهرم ته فنر                              3/6 تا 4/6 (26 تا 33)
مهره خارجي اهرم ته فنر                                              7/2 تا 3/7 (20 تا 27)

مهره ضربه گير                                     1 تا 1/4 (7 تا 10)                0/8 تا 1/1 (5/8 تا 8)     

ميل تعادل            
مهره ميل تعادل به طبق پائين         4/3 تا 5/4 (31 تا 39)            3/9 تا 5/3 (28 تا 38)

ميل تعادل                                    4 تا 5/2 (29 تا 38)           12 تا 16 (87 تا 116)مهره ميل تعادل                                    4 تا 5/2 (29 تا 38)           12 تا 16 (87 تا 116)مهره ميل تعادل                                    4 تا 5/2 (29 تا 38)           12 تا 16 (87 تا 116)
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تشخيص عيب ورفع آن

نحوه رفع عيبعلت احتماليعيب 

فشار باد نامناسب چرخلرزش، شوك و زدن شديد غربيلك فرمان
باالنس نبودن چرخ هاي جلو

سايش غير يكنواخت الستيك يا سفت نبودن مهره ها
تنظيم نامناسب يا خوردگي بلبرينگ چرخ جلو

ميزان نبودن فرمان
سايش يا شل بودن بوش الستيك طبق

صدمه به تكيه گاه فرمان
شل بودن محفظه جعبه فرمان

خوردگي ميله بندي فرمان
تنظيم نامناسب فرمان

معيوب بودن كمك فنرها يا شل بودن آنها
متعادل نبودن ارتفاع خودرو

تنظيم كنيد.
باالنس كنيد.

تعويض كرده يا سفت كنيد.
تنظيم يا تعويض نمائيد.

ميزان نمائيد.
تعويض نمائيد.
تعويض كنيد.

سفت كنيد.
سيبك ها را تعويض كنيد.

تنظيم نمائيد.
تعويض يا سفت نمائيد.

تنظيم كنيد.

خودرو به چپ يا راست مي كشد.

توجه: معيوب بودن فنربندي عقب نيز
مي تواند دليل اين عيب باشد از اين رو به مي تواند دليل اين عيب باشد از اين رو به 
فصلي كه در رابطه با فنربندي عقب است فصلي كه در رابطه با فنربندي عقب است 

مراجعه فرمائيد.

فشار باد نامناسب چرخ ها يا سفت نبودن مهره هاي 
چرخ

اختالف در ارتفاع عاج الستيك ها
مي تواند دليل اين عيب باشد از اين رو به تنظيم غلط يا خوردگي بلبرينگ چرخ جلومي تواند دليل اين عيب باشد از اين رو به تنظيم غلط يا خوردگي بلبرينگ چرخ جلو

ضعف فنر پيچشي جلو يا انحراف از مشخصات استاندارد
سايش يا شل بودن بوش الستيكي طبق ها

تغيير شكل ميله بندي فرمان و طبق ها
ناميزان بودن ارتفاع خودرو

تنظيم يا سفت نمائيد.

الستيك ها را تعويض نمائيد.
تنظيم يا تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.
تصحيح نمائيد.

فشار باد نامناسب چرخ هانامتعادل و گيج بودن خودرو
سايش يا شل بودن بوش الستيكي طبق ها

ميزان نبودن فرمان
سايش تغيير شكل ميله بندي فرمان و طبق ها

تنظيم غلط جعبه فرمان
باالنس نبودن چرخ ها يا صدمه ديدن آنها

تنظيم كنيد.
تعويض نمائيد.
تصحيح نمائيد.
تعويض نمائيد.
تنظيم نمائيد.

باالنس يا تعويض نمائيد.
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نحوه رفع عيبعلت احتماليعيب 

سفت بودن غربيلك فرمان
روش آزمايش:

خودرو را جك زده و ارتباط جعبه 
فرمان با چرخ ها را جدا كرده  فرمان را فرمان با چرخ ها را جدا كرده  فرمان را 
بچرخانيد. اگر سيبك باشد ميله بندي 

فرمان و مجموعه فنربندي را چك 
كنيد و اگر سفت باشد جعبه فرمان  و 

مجموعه ميل فرمان را چك كنيد.

فشار باد نامناسب چرخ ها
گريس كاري ناقص با خوردگي بيش از حد ميله 

فرمان با چرخ ها را جدا كرده  فرمان را بندي فرمانفرمان با چرخ ها را جدا كرده  فرمان را بندي فرمان
كمبود روغن در جعبه فرمان يا آلودگي آن 

عدم تنظيم يا خوردگي بلبرينگ چرخ 
خوردگي يا صدمه در جعبه فرمان يا بلبرينگ آن

تنظيم غلط جعبه فرمان 
تغيير شكل ميله بندي فرمان 

ميزان نبودن فرمان
تداخل ميل فرمان با كليد چراغ  راهنما

تنظيم نمائيد.
گريس زده يا قطعات معيوب را تعويض 

نمائيد.
پركرده و يا تعويض نمائيد.

تعويض يا تنظيم نمائيد.
تعويض نمائيد.
تنظيم نمائيد.

تعويض نمائيد.
تنظيم نمائيد.
تنظيم نمائيد.

تنظيم غلط محفظه جعبه فرمانبازي بيش از حد غربيلك فرمان
سايش بازوئي تكيه گاه فرمان

سفت نبودن جعبه فرمان
تنظيم غلط بلبرينگ چرخ

سايش يا شل بودن بوش الستيكي طبق

تنظيم كنيد.
تعويض نمائيد.

سفت نمائيد.
تنظيم نمائيد.

تعويض نمائيد.

فشار باد نامناسب چرخ هاصدا
روغن كاري ناقص سيبك ها  و ميله بندي يا 

شكستن آنها
شل بودن جعبه فرمان يا ميله بندي و گروه فنربندي

كمك فنر صدمه ديده
خوردگي بلبرينگ چرخ

خوردگي ميله بندي و جعبه فرمان
سايش بوش الستيكي طبق

تنظيم نمائيد.
گريس كاري كرده يا تعويض نمائيد.

سفت نمائيد.
تعويض نمائيد.
تعويض نمائيد.
تعويض نمائيد.
تعويض نمائيد.

فشار باد نامناسب چرخ هاصداي نامناسب الستيك چرخ
ميزان غلط فرمان

تغيير شكل شغالدست و ميله هاي فنربندي

تنظيم نمائيد.
ميزان نمائيد.

تعويض نمائيد.
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نحوه رفع عيبعلت احتماليعيب 
فشار باد نامناسب الستيك هازدن چرخ ها

چرخ هاي فاقد باالنس
كمك فنر معيوب
الستيك فرسوده

تغيير شكل رينگ چرخ

تنظيم كنيد.

تنظيم كنيد.
تعويض كنيد.
تعويض كنيد.
تعويض كنيد.

فشار باد نامناسب الستيكسايش بيش از حد يا نسبي الستيك
ميزان غلط فرمان

فرسودگي بلبرينگ چرخ
تنظيم ترمز غلط

جابجائي غلط چرخ ها
رانندگي نامناسب 

تنظيم كنيد.

تنظيم كنيد.
تعويض كنيد.
تنظيم كنيد.
تنظيم كنيد.
بهتر برانيد.
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ابزارمخصوص

شماره صفحه يا تصوير
نام و شماره ابزار

شماره صفحه يا تصوير
نام و شماره ابزار

كاربرد قطعهكاربرد قطعه

 ST36090000 ابزار سيبك پائين
( تا مارس 1978)

ST29020001 ابزار سيبك كش

KV40102000 سمبه بوش طبقه پائين
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 محور جلو و جلو بندي 
مشخصات و اطالعات جهت سرويس 
مشخصات عمومي ( از آوريل 1978)

بلبرينگ چرخ
 لقي بلبرينگ چرخ ميلي متر 

(اينچ) 
 0/08(0/0031)

گشتاور چرخ ها در شروع چرخش گشتاور چرخ ها در شروع چرخش 
نيوتن متر (كيلوگرم سانتي متر، 

اينچ پوند)
(17/4-6/1 و7-20)0/7-2

ترك پيچ هاي كاسه چرخ نيوتن 
(كيلوگرم، پوند)

(5/11-1/8 و 0/8-2/3)
7/8-22/6

25َو°1-25َانحراف چرخ – انحنا          درجه انحنا          درجه 

5َ تا 50َ-ستر                             درجه كستر                             درجه كستر                             درجه ستر                             درجه 

(0/20-0/12)3/5سرجمعي                        درجه سرجمعي                        درجه 

ضخامت واشر تنظيم ميزان انحناء ضخامت واشر تنظيم ميزان انحناء 
ميلي متر (اينچ) 

1/0 (0/039)
2/0 (0/079)
3/0 (0/118)

تغييرات انحراف چرخ باد واشر 
وضعيتتنظيم 

تعيير انحناءتغيير لنگي

13َ كم مي شود.13َ كم مي شود.تغيير نمي كند.
چنانچه يك واشر يك ميلي چنانچه يك واشر يك ميلي 
متري (اينچ 0/039) به جلو متري (اينچ 0/039) به جلو 

و عقب اضافه شود.

6َ كم مي شود.24َ كم مي شود.
چنانچه يك واشر يك ميلي چنانچه يك واشر يك ميلي 
متري (0/039 اينچ) به جلو متري (0/039 اينچ) به جلو 

اضافه شود.

6َ كم مي شود.24َ زياد مي شود. 24َ زياد مي شود. 24َ زياد مي شود. 
چنانچه يك واشر يك ميلي چنانچه يك واشر يك ميلي 
متر (0/039 اينچ) به عقب  به عقب 

اضافه شود.

34َ -30َ و َ°34 -30َ و َ°34 -30َ و 32° 30َ و 
زاويه گردش                زاويه گردش                

(مستر پين) 
درجه            چرخ داخل درجه            چرخ داخل 

درجه           چرخ خارج 30َ - 28°

316/5 (12/46)
ميلي متر (اينچ) وضعيت 

خودرو 
H بعد                  

13/0 (0/512)A  بعد                 
27 (1/09 )B بعد                 

كمك فنر      
(4/92) 125كورس ميلي متر (اينچ) 

نيروي قابل تحمل در سرعت 0/3 نيروي قابل تحمل در سرعت 0/3 
متر (1 فوت) بر ثانيه هنگام باز 

شدن نيوتن (كيلوگرم پوند) 

1491 – 1981
(445-335 و202 -152)

هنگام كمپرس شدن نيوتن 
(كيلوگرم پوند ) 

     677-991
(223-152 و 101 -69 )

ترك اتصال توپي باال نيوتن متر 
(كيلوگرم سانتي متر، اينچ پوند) 

بررسي قطعات نو 

(65/1 – 8/7 و 10-75) 
1/0 – 7/4

بيشتر از (8/7 و10) 1/0براي قطعات مستعمل 

ميزان خالصي جهت حركت خطي ميزان خالصي جهت حركت خطي 
(0/039-0/004)1/0-0/1ميلي متر (اينچ) 

ترك اتصال توپي پايين نيوتن متر ترك اتصال توپي پايين نيوتن متر 
(كيلوگرم سانتي متر، اينچ پوند) 

براي قطعات نو

0/1-2/5
(22-8/7 و 10-25)

بيشتر از (8/7 و 10) 1/0براي قطعات مستعمل 

( 0/039-0/004)1/0-0/1ميزان خالصي ميلي متر (اينچ) 

ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه  
FA بخش
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اندازه ترك (از آوريل 1978)
فوت پوند كيلوگرم متر نيوتن مترنام قطعه 
اكسل جلو 

4/025/29-393/5-34مهره وسط چرخ 
166-23145-22620-196مهره چرخ 

72-9/953-977/3-72مهره سيبك طبق پايين 
72-9/953-977/3-72مهره سيبك طبق باال

13/5-1/8711/1-18/31/53-15مهره كنترل پيچش فرمان 
21-2/918-282/5-25مهره بست لوله اي تنظيم فرمان 

كمك فنر 
16-2/212-221/6-16مهره باالئي
58-8/044-786/1-60مهره پاييني

ميل فنر پيچش 
94-1380-12711-108مهره تنظيم ميل فنر جلو

سيبك باال
16-2/212-221/7-17پيچ اتصال سيبك به طبق 

72-1058-988-78پيچ ميل طبق 
108-1580-14711-108مهره ميل طبق 
76-10/552-1037/2-71مهره سرسيبك 
سيبك پاييني 

38-5/328-523/9-38مهره ميله موج گير به طبق 
141-19/5124-19117/2-169مهره طبق به شاسي

108-1580-14711-108مهره ميل طبق
33-4/626-453/6-35پيچ ميل موج گير به شاسي
27-3/720-362/7-26پيچ ميل موج گيربه طبق

8/7-1028/5-120/8-8پيچ سيبك 
ميل موج گير 

38-5/328-523/9-38مهره ميل موج گير به طبق 
116-1687-15712-118مهره ميل موج گير
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