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 مششفصل 

 (ABSسيستم ترمز )معمولي و االت ؤمجموعه س
 

 ؟کنند چیست استفاده می ABSمزیت ترمزهایی که از سیستم  ـ1

 .دیاب فشار ترمز کاهش می الف(

   .کنند ها هنگام ترمز گرفتن قفل نمی چرخ ب(

 .دشو یدگی لنتها جلوگیری مییاز سا ج(

 .دیاب نیروی پدال جهت ترمز گرفتن کاهش می( د

 

 ؟ای نشان داده شده در شکل چیست نوع ترمز کاسه ـ2

 ترمز نوع سرو  الف(

 ترمز دوپلکس ب(

 ترمز سیمپلکس  ج(

 های محرک  ترمز مجهز به کفشک (د

 

 

 ؟شود در اثر گرفتگی مجرای هوای مخزن پمپ ترمز چه عیبی ایجاد می ـ3

 .دکن ترمز دیرتر عمل می ب( .دکن پدال زیر پا خالی می الف(

 .همه موارد صحیح است( د .دشو دال زیر پا سفت میپ ج(

 

 ؟کدام است 6در شکل رو به رو وظیفه قطعه  ـ4

 افزایش فشار روغن  الف(

 جلوگیری از برگشت روغن ب(

 آب بندی روغن مدار ج(

 در مدار ترمز رنگهداشتن فشا (د
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 ؟افتد ی میدر صورت پاره شدن دیافراگم بوستر در هنگام ترمز گرفتن چه اتفاق ـ5

 .دشو ترمز زیر پا نرم می ب( .دشو ترمز زیر پا سفت می الف(

  .مورد الف و ج صحیح است( د .دافت موتور به لرزش می ج(

 

 ؟دهد چه اتفاقی رخ می ABSدر صورت خرابی سنسور روی چرخ در ترمزهای مجهز به  ـ6

 .ددار ترمز شیر برگشت مربوط به آن چرخ را باز نگه می ECU الف(

 .ددار گه مینترمز شیر رفت مربوط به آن چرخ را باز  ECU ب(

 د.دار ترمز شیر برگشت مربوط به آن چرخ را بسته نگه می ECU ج(

 د.دار ترمز شیر رفت مربوط به آن چرخ را بسته نگه می ECU( د

 

علـت   ،در پمپ ترمز دوبل اگر روغن مخزن پمپ اول به مخزن پمـپ دوم راه پیـدا کنـد    ـ7

 ؟چیست

  .خرابی الستیک تشتکی پمپ دوم است لف(ا

 .خرابی الستیک تشتکی پمپ اول است ب(

 .پیستون پمپ دوم است آب بندیالستیک خرابی  ج(

 .پیستون پمپ اول است آب بندیالستیک خرابی ( د

 

 چیست؟ ABSوظیفه آکوموالتور در سیستم ـ 8

   ارسال روغن به کالیپر الف(

 مپ ذخیره روغن و ارسال آن به پ ب(

 کاهش فشار ترمز در کالیپر ج(

 افزایش نیروی ترمز( د

 

 ؟دچار مشکل شود وضعیت ترمز خودرو به چه صورتی است ABSاگر به هر دلیلی ترمز  ـ9

 .دهای عقب دارای ترمز می باشخ در هنگام ترمز فقط چر الف(

 .خودرو فاقد ترمز بوده و حرکت با چنین خودرویی امکان پذیر نیست ب(

   .دشو نگام ترمز خودرو به سمت شاگرد یا راننده کشیده میدر ه ج(
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 د.شو روشن می ABSترمز به طور عادی کار خود را ادامه داده و چراغ عیب یاب  د(

 

 .دشو ............ می .......... و ترمز ثر ترمزؤ........ ضریب اصطکاک لنت ترمز نیروی م  با ـ 10

 کم -کاهش  –کاهش  ب( کم  -کاهش  –افزایش  الف(

 کم –افزایش  –کاهش  د( زیاد -افزایش  –افزایش  ج(

 

 ؟مزیت ترمز دیسکی کدام است ـ11

 ای   ایجاد شتاب منفی بیشتر نسبت به ترمز کاسه الف(

  .دترین حساسیت را دار دستگاه ترمز نسبت به گرد و غبار و رطوبت کم ب(

 .ای است قیمت تمام شده ارزان تر از نوع کاسه ج(

 د.تری برای ترمز کردن نیاز دار نیروی کم د(

 

 ؟شود دام نوع خودرو ها نصب میکهیدرو بوستر در مدار  ـ12

 دارای فرمان پر قدرت ب(  دارای بوستر ترمز   الف(

 کولر ورمجهز به کمپرس د( دیسکی دارای ترمزهای کامالً ج(

 

 ؟خودرو می تواند باشدروشن شدن چراغ اخطار سیستم ترمز بیانگر چه ایرادهایی در  ـ13

 اتمام لنت ترمز یا کم شدن سطح روغن ترمز الف(

 هوا گرفتن سیستم ترمز و اتمام لنت ترمز ب(

 نشتی روغن ترمز و هوا گرفتن سیستم ترمز ج(

 داغ کردن دیسک چرخ و نشتی روغن ترمز د(

 

 .......   ددر پمپ ترمز اگر مجرای توازن گیر کرده باش ـ14

 .شود ترمز زیر پا نرم می ب(  .شود می ترمز دو پا الف(

   .کند ترمز عمل نمی د( .کند بعد از رها کردن پدال ترمز ول نمی ج(

 

 ؟شود ها از پمپ ترمز دوبل استفاده می چرا در اتومبیل ـ15

 تر به دلیل ایمنی بیش ب( .تر شود که ترمز قوی به دلیل آن الف(

   .مپ ترمزهای دوبل نیاز به مقسم نداردپ د( به دلیل جدا کردن ترمز جلو از عقب ج(
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 د؟نکارایی خوبی ندار ABSچرا ترمزهای کفشکی در سیستم ترمزهای ـ 16

 به دلیل وجود عمل قالب و قفل شوندگی  الف(

 به دلیل قدرت ترمز کم  ب(

 زیاد و نصب مشکل آن متحرک قطعات داشتن به دلیل  ج(

 به دلیل سائیدگی زیاد لنت های کفشکی د(

 

 دهد؟ چه عملی را انجام می Aدر شکل مقابل قطعه  – 17

 تخلیه هوای سیستم ترمز الف(

 ای  ایجاد پیش فشار جهت ترمزهای کاسه ب(

 ها مقسم روغن بین چرخ ج(

 ABSشیر سیستم  د(

 

 

 چیست؟ Aرو وظیفه قطعه  هدر شکل روب ـ18

 ها تکیه گاه کفشک الف(

 ها دارنده لنت نگه ب(

 کفشکرابط بین دو  ج(

 رگالژ خودکار  د(

 

 
 

 ..........های روی پیستون پمپ اصلی ترمز سوراخ ـ 19

جلوگیری از ایجاد خالء در هنگام برگشت پیستتون و هتدایت روغتن از پشتت پیستتون بته جلتو  الف(

    .باشد می

   .باشد جلوگیری از گرم شدن پمپ ترمز می ب(

   .شدبا انتقال روغن ترمز از جلو پیستون به عقب می ج(

   .باشد برگشت سریع روغن ترمز از لوله ها می د(
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 .............مزیت ترمزهای دیسکی  ـ 20

 گرم شدن بیشتر قطعات ترمز الف(

 خنک شدن سریعتر قطعات ترمز ب(

 سنگین تر بودن قطعات ترمز ج(

 های ترمز تعویض دشوار لنت د(

 

 .........عیب ترمز کفشکی دوبلکس ـ 21

 ترمز در حرکت به جلو  ضعیف بودن  الف(

 ضعیف بودن ترمز در حرکت به عقب ب(

 ها یکنواخت نبودن ترمز در چرخ ج(

 فشار زیاد بر روی پدال ترمز د(

 

 :   دل زدن پدال ترمز در هنگام ترمز گرفتن به علت ـ22

  .تاب داشتن کاسه چرخ و رگالژ نبودن لنت است الف(

 نا مرغوب بودن لنت ترمز ب(

  .سیستم ترمز و گرم کردن آن استهوا داشتن  ج(

 نا مرغوب بودن لنت و به پرچ رسیدن آن د(

 

 : بیرون زدن روغن ترمز از سیلندر های چرخ عالمت ـ 23

 فشار زیاد در سیستم ترمز الف(

 هوا داشتن مدار ب(

 های آب بندی سیلندرها خراب شدن الستیک ج(

 .گرفتگی هواکش درپوش مخزن سیلندر ترمز است د(

 

 اگر پدال ترمز سفت باشد و با نیروی زیاد پایین رود علت چیست؟ـ 24

 خرابی لوازم پمپ اصلی ترمز  (ب های ترمز  ترکیدگی لوله (الف

 های ترمز  هوا داشتن لوله (د  خرابی بوستر ترمز  (ج

 

 علت خالی کردن یکباره پدال ترمز در زیر پا چیست؟ ـ25
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 خرابی سوپاپ کنترل فشار  (الف

 بی تشتکی اولیه پمپخرا (ب

 خرابی الستیک آب بندی انتهای پیستون در سیلندر ترمز (ج

 گرفتن سوراخ توازن (د

 

 :  لکس دوبلبدر ترمز دو ـ26

 .باشد ل میدوب پمپ زیر پا (الف

 .کنند دیگر حرکت می هر چرخ دو سیلندر و دو پیستون دارد که در جهت عکس یک (ب

 .ن داردهر چرخ دو سیلندر و چهار پیستو (ج

 الف و ب (د

 

 ؟شود هنگام ترمز گرفتن در حال حرکت اتومبیل به سمت راست کشیده می ـ27

  .شود ها رگالژ نیست و سمت راست زودتر ترمز می لنت های چرخ (الف

   .شود ها رگالژ نیست و سمت چپ زودتر ترمز می لنت های چرخ (ب

   .سیستم ترمز هوا دارد (ج

  .کند و کمبود روغن دارد میپمپ زیر پا درست کار ن (د

 

 :   عمل سوپاپ فشار پمپ زیر پای ترمز ـ28

 .شود ایجاد پیش فشار در لوله های ترمز و مانع نفوذ هوا به مدار ترمز می (الف

 .شود هنگام آزاد کردن پدال ترمز می جلوگیری از برگشت روغن به داخل پمپ ترمز (ب

   .شود ن ترمز میگرم شدن روغن ترمز و به موقع عمل نمود (ج

   .شود یکنواخت کردن اثر ترمز در چرخ ها می و کم شدن فشار (د

 

 :   علت به تدریج خالی نمودن پدال ترمز در زیر پا ـ29

 .باشد خرابی سوپاپ فشار پمپ می (الف

 .باشد شتکی( اصلی پمپ میتخرابی مانشت )الستیک  (ب

 .باشد هوا داشتن سیستم ترمز می (ج

 .ب صحیح است موارد الف و (د
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 ؟چیست  Aقابل وظیفه قطعه مدر شکل  ـ30

 دارنده فنرها  نگه الف(

 ها اهرم رگالژ خودکار لنت ب(

 ها  کنگهدارنده کفش ج(

 اهرم عمل کننده ترمز دستی د(

 

 

 گردد؟ ت میبوستر ترمز باعث ریپ زدن موتور در تمامی حاال خرابی کدام قطعه در ـ31

 B , A الف(

 A ,C ب(

 E , D ج(

 E , F د(

 

 

 

 

 
 

 :   های موجود بر سطح پیستون پمپ ترمز به منظور سوراخ ـ32

 برگشت روغن اضافه به انباره به هنگام ترمز الف(

 پر کردن فضای پشت الستیک تشتکی در هنگام ترمز ب(

 پر کردن فضای جلوی الستیک تشتکی در هنگام ترمز ج(

 ام رها شدن ترمزپر کردن فضای جلوی الستیک تشتکی در هنگ د(

 

 :  بوستر ترمزـ 33

 .دهد ها انتقال می نیروی ترمز وارد بر پدال را بدون کاهش به سیلندر چرخ الف(

 .دهد ها انتقال می نیروی ترمز وارد بر پدال را بدون افزایش به سیلندر چرخ ب(

 .دهد ها انتقال می ایش به سیلندر چرخزنیروی ترمز وارد بر پدال را با اف ج(
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هتا  طور ثابت به سیلندر چرخ هنیروی ترمز وارد بر پدال را در ترمز ضعیف با افزایش و در ترمز کامل ب (د

 .دده انتقال می

 

 :دلیل هزدن پدال ترمز در هنگام ترمز کردن ب دل ـ34

 ها دو پهن بودن کاسه چرخ و رگالژ نبودن کفشک الف(

 دو پهن بودن سیلندر ترمز و خرابی لوازم آن ب(

 های یک چرخ چرب شدن لنت ج(

 .همه موارد فوق صحیح است د(

 

 :  دلیله کشیدن خودرو به یک طرف در هنگام ترمز کردن ب -35

  وجود هوا در مدار ترمز الف(

 کرده است. های سیلندر یک چرخ گیرپاژ پیستون ب(

  .شلنگ بوستر پارگی دارد ج(

 .ب و ج صحیح است د(

 

 :  دلیل هایجاد صدا در زمان ترمز ب ـ36

 ها هوا داشتن سیستم و دوپهن بودن کفشک ب( ها خرابی لوازم پمپ ترمز و سیلندر چرخ الف(

 ها به پرچ رسیدن لنت د( ها رگالژ نا مساوی ترمز چرخ ج(

 

 ؟چیست Cدهد وظیفه قطعه  در شکل مقابل که یک پمپ ترمز دوبل را نشان می ـ37

 

  .است 2جلوبرنده پیستون  الف(

   .کند جلو گیری می 2به  1تی روغن از پیستون از نش ب(

   .کند جلوگیری می 1به  2از نشتی روغن از پیستون  ج(

 .نگهداشتن فنر بین دو پیستون است د(

 

های روی پیستون پمپ باالی ترمز بـه   ـ سوراخ38

 چه منظور تعبیه گردیده است؟  
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 فشار  الف( تأمین پیش

 ب( یکسانی فشار عقب و جلو پیستون 

 برگشت مایع ترمز به مخزن بعد از ترمز  ج(

 د( برگشت پیستون سیلندر به محل خود بعد از ترمز 

 

 ـ علت چوب کردن ترمز )بدون بوستر( چیست؟ 39

 ب( گرفتگی سوراخ توازن سیلندر به مخزن  الف( گرفتگی سوراخ توازن مخزن به سیلندر 

 داخل سیلندر اصلی د( خرابی سوپاپ  ی جلوی پیستون تکشتج( خرابی الستیک 

 

 ها می شود؟  ـ عالوه بر نیروی فشار هیدرولیکی چه عاملی باعث ترمز شدید چرخ40

 ب( فشار لنت به طبق  الف( نیروی قالب کنندگی لنت 

 د( فشار کفشک به طبق   ج( فشار طبق به لنت 

 

 

 ـ سر و صدا به هنگام ترمز از کجا نشات می گیرد ؟ 41

 ب( تمام شدن لنت                                الف( خرابی لوازم ترمز

 د( خرابی پیستون  ج( سوراخ شدن لوله ترمز 
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 پاسخ تستي سؤاالت فصل ششم
 (ABSمجموعه سؤاالت سيستم ترمز )معمولي و 

 
 د ج ب الف ردیف  د ج ب الف ردیف

 د ج ب الف 22  د ج ب الف 1

 د ج ب الف 23  د ج ب الف 2

 د ج ب الف 24  د ج ب الف 3

 د ج ب الف 25  د ج ب الف 4

 د ج ب الف 26  د ج ب الف 5

 د ج ب الف 27  د ج ب الف 6

 د ج ب الف 28  د ج ب الف 7

 د ج ب الف 29  د ج ب الف 8

 د ج ب الف 30  د ج ب الف 9

 د ج ب الف 31  د ج ب الف 10

 د ج ب الف 32  د ج ب الف 11

 د ج ب الف 33  د ج ب الف 12

 د ج ب الف 34  د ج ب الف 13

 د ج ب الف 35  د ج ب الف 14

 د ج ب الف 36  د ج ب الف 15

 د ج ب الف 37  د ج ب الف 16

 د ج ب الف 38  د ج ب الف 17

 د ج ب الف 39  د ج ب الف 18

 د ج ب الف 40  د ج ب الف 19

 د ج ب الف 41  د ج ب الف 20

 د ج ب الف 42  د ج ب الف 21
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 )براي سؤاالت نامفهوم( ششمفصل پاسخ تشريحي 

 (ABSسيستم ترمز )معمولي و االت ؤمجموعه س
 

در سطح لغزنده و سرعت بتاال قفتل  ABSر این است که ترمز د  به معمولینسبت   ABSترمز  مزیتـ 1

رمتز انجتام ت کتالیپرشود این عمل را بتا کتاهش دادن فشتار روغتن در  تر می کند و خط ترمز کوتاه نمی

 دهد. می

  

طرفته نامیتده  طرفته استتفاده شتود نتوع دوبلکتس یک اگر در سیستم ترمز از دو سیلندر ترمتز یک ـ2

 شود.  می

 

دهنتد کته  یک قطعه قرار می پیستون در قسمت خروجیدر انتهای سیلندر پمپ اصلی ترمز جلوی  ـ4

نگتردد و بته عقتب بتاز  بتاره بته یکمز با رها کردن پدال ترشود کل روغن ارسال شده به مدار  باعث می

به این قطعه سوپاپ فشتار  .بماندسریع ترمز در مدار باقی همواره مقداری پیش فشار به منظور عملکرد 

 می گویند.

 

لنگ یباشد که ایتن کتار را بته کمتک دیتافراگم و شت کاهش نیروی پای راننده می : وستربی  وظیفه ـ5

تواند نیروی پای راننده را کاهش دهد پس پدال را بته  پاره شود نمی اگر دیافراگم . دهد ی انجام میئخال

شود از طرفی هم چون دیافراگم از یک طرف بته  توان حرکت داد، در اصطالح پدال سفت می سختی می

در صتورت پتارگی هتوای  متصتل استت( جهت ایجاد خأل  ) محیط و از یک طرف هم به هوای منیفولد

کنتد و دود ستفید   هتم زده و موتتور بتد کتار می ه و نسبت سوخت را بتهمحیط وارد هوای منیفولد شد

 کند. می

 

یعنی نرمال باز هستند یعنی در حالتت عتادی بازنتد و ترمتز  NOبه صورت  ABSدر   رهای رفتشی ـ6

یا نرمتال کلتوز )بستته( در حالتت عتادی بستته  NCدهد و شیرهای برگشت  عملکرد عادی را انجام می

شود چون در اثر فشار باالی ترمز لغزش زیاد بوده باید مقتداری از  که لغزش زیاد میهستند فقط زمانی 

 NOو چترخ نلغتزد در ایتن حالتت شتیر  فشار لنت ها کمتتر شتود ، تاها کم شود روغن ترمز پشت لنت

با وارد شدن برق به آن باز شده و مقداری از  NCشود و شیر خروجی  بسته میبرق ورودی با وارد شدن 
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تواند متوجه قفل شدن چرخ شود  نمی ECUور چرخ چون سنسخرابی  کند.در صورت را خالی می روغن

در این چترخ انجتام نگتردد و کتار  ABSبرگشت را غیرفعال کند و بسته نگه دارد تا عمل  NCباید شیر 

 عادی خود را انجام دهد. 

 

و یکتی بترای محتور جلتو  باشد که یکی برای محور عقتب پمپ ترمز دوبل دارای دو پمپ سری می ـ7

نده مسیر روغتن از پمتپ اول بته دوم نک ی قطع طراحی شده تا ایمنی ترمزهای خودرو را باال ببرد قطعه

 باشد.  بندی پمپ جلو یا دوم می همان الستیک آب

در زمانی که ترمز گرفته می شود و جاده لغزنده است باید کمی با کاهش روغن داخل کالیپر   -8

کم کرد چون بازگشت روغن در زمان گرفتن ترمز از طریق پمپ به مخزن امکان پذیر  نیروی ترمز را

 نمی باشد روغن در آکوموالتور ذخیره شده و سپس بعد از رها کردن ترمز به مخزن باز می گردد.
 

از مدار خارج کرده و ترمز را بته حالتت  ار ABSکل سیستم  ABS ،ECUدر صورت خرابی سیستم  ـ9

 دارد.  را روشن نگاه می ABSآورد و چراغ  معمولی درمی

 

کننتد دارای  تر هم عمتل می کنند سریع دیسک فشار وارد میبه ترمزهای دیسکی چون از دو طرف  ـ11

بته صتورت غیتر کننتد و هتم  تری نسبت به نوع کفشکی هستند که هم دیر عمل می شتاب منفی بیش

 .شوند یکنواخت درگیر می

 

 کند.  ت یا پایین رفتن سطح روغن مخزن ترمز چراغ ترمز عمل میدر صورت تمام شدن لن ـ13

 

مجرای توازن که در پشت پیستون ترمز قرار دارد وظیفه دارد تا در زمان رهتا کتردن پتدال ترمتز  ـ14

به جلتوی  های روی پیستون جا توسط سوراخ از آن تااز مخزن وارد پشت پیستون کند  را مقداری روغن

جای اول ختود جلتوگیری کنتد در  و دیر برگشتن پیستون به آنجاد خأل در جلوی از ای وپیستون برود 

 شود. آزاد میبعد از رها کردن پدال ترمز دیر  ، و گرفتگی این مجرا صورت خرابی

 

های محتور جلتو و دیگتری بترای  پمپ ترمز دوبل دارای دو پیستون ترمز است که یکی برای چرخ ـ15

ها خراب شد پمپ بعدی هنوز فعال بوده و مقتداری  رود اگر یکی از پمپ کار می های محور عقب به چرخ

 شود.  ها حفظ می شود و ایمنی این ترمز از قدرت ترمز حفظ می
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ی چرخ دو پهن باشد و یا لنت ترمتز رگتالژ  در صورتی که دیسک ترمز تاب داشته باشد و یا کاسه ـ22

کند که ایتن  خ کمی حرکت رفت و برگشتی پیدا مینباشد در اثر ترمز گرفتن پیستونِ سیلندرِ ترمز چر

 زند.  شود و پدال زیر پا دل می حرکت توسط روغن ترمز به پدال منتقل می

 

در درون سیلندرهای چرخ یک پیستون وجود داردکه بین این سیلندر و پیستون یک اورینگ قرار  ـ23

هتا  نشتی آن شود. پس این اورینگ وبندی سیلندر و پیستون مانع از خروج روغن  دهند تا ضمن آب می

 کند.  بندی اگر خراب شوند روغن به بیرون سیلندر نشت می های آب ا الستیکی

 

شتود و بایتد نیتروی  کند و پدال سفت می اگربوستر ترمز خراب شود نیروی پای راننده را کم نمی ـ24

 تری به آن وارد کنیم تا پایین رود.  بیش

در پمپ ترمز خارج شود یعنی ترمز خالی کترده  پیستونی جلوی  فظهدر صورتی که روغن از مح ـ25

توان به موارد ذیل اشاره کترد:  شود که از آن جمله می است این عمل در اثر مشکالت مختلفی ایجاد می

 ت نشتی روغن از سیلندرهای ترمز3های روغن،  ت ترکیدن لوله2ت پارگی الستیک تشتکی، 1

  

هتا روغتن  ی سیلندری که دارای دو پیستون باشد کته اگتر بته وستط آنیک سیلندر دوطرفه یعن ـ26

 4تزریق شد به جناحین حرکت کنند. پمپ ترمز دوبتل دوطرفته از دو ستیلندر ترمتز دو طرفته یعنتی 

 یستون و دو سیلندر تشیکل شده است. پ

 

ن ختودرو بته گالژ نباشد در هنگتام ترمتز گترفتها عمل نکند یا ر رمز یکی از چرخدر صورتی که ت ـ27

شتود یعنتی  گردد. وقتی خودرو به سمت راستت کشتیده می گیرد متمایل می سمت چرخی که ترمز می

 گیرد و یا ضعیف است.  سالم ولی سمت چپ نمی ترمز سمت راست

 

ی بوستر یا هوا یا روغن به مستیر خروجتی بته  لهبندی لو در صورت پارگی دیافراگم یا الستیک آب ـ31

 کند.  کار می بدزند و خودرو  و نسبت سوخت را به هم میمنیفولد وارد شده 

 

بندی سیلندر ترمز دوم مانع نشتی روغن جلوی پیستون بته  در شکل نشان داده شده الستیک آب ـ37

 گردد.  سیلندر دو می
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کمتک متی تون ترمز بته جلتوی آن سهای روی پیستون ترمز به بازگشت روغن از پشت پی  سوراخ ـ38

و رها کردن پدال به منظور جلوگیری از ایجاد خأل در جلوی پیستون و کمک بته راحتت در زمان د. نکن

 این سوراخ ها را تعبیه کرده اند. ،و آزاد شدن ترمز آنبرگشتن سریع 

 

شتود پتس پتدال ستفت  داخل سیلندر بگیرد روغن از سیلندر اصتلی ختارج نمیفشار اگر سوپاپ ـ 39

 گیرد.  شود و ترمز هم نمی می

 

 گردد.  های عقب می ها باعث ترمز شدید چرخ کنندگی لنت نیروی قالب ـ 40
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