
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

 حميدرضا تقي پوريان –مهدي عبدي  نام:

  71/71/7931 تاريخ:

 ءامضا

 محمدتقي  بديعي نام:

 71/71/7931 تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيري نام:

 71/71/7931 تاريخ:

 ءامضا

 FRS1030كد فرم:            امور مشتريان سايپا-9امدادخودروسايپا-8 نمايندگيهاي مجاز-7 ذيربط مديريتهاي-6 معاون بازرگاني-5 معاون خدمات پس از فروش-4 معاون مهندسي و كيفيت -3قائم مقام مديرعامل2-مديرعامل -1 : نسختوزيع 

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 TBATN1D/22/1       71/71/7931:تاريخ 

07شماره: فني  اطالعيه  7از 7صفحة 

 X200 نوع خودرو:  

           اکسل عقب تیبابازديد و تعويض رولبرينگ دستورالعمل موضوع: 

 

 

 

 قابل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز

 
در تعذادی از خًدريَا كٍ شمارٌ شاسی آوُا در ليست پيًست بخشىامٍ ای  باياكسل عقب ت ريلبريىگبازديذ ي تعًيض  خصًصپيري اعالم شركت سايپا )خًدريساز( در

بق با دستًرالعمل پيًست كٍ بٍ َميه مىظًر متعاقبا تًسط مذيريت محترم امًر شبکٍ اطالع رساوی می گردد , َماوگی الزم بٍ عمل آيذ  .برای اوجام ايه فعاليت مطا

 .تعًيض ريلبريىگ اكسل عقب ايه خًدري اقذام وماييذايه اطالعيٍ وسبت بٍ بازديذ ي در صًرت لسيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 كداجرت:

 

 سريال قطعات:

 (بلبرينگ بيروني چرخ عقب)221201 -

   )كاسه نمد چرخ عقب(522505-

         مهره قفلي()درپوش 222221-

 )گريس چند منظوره(555555

 

 توضيحات زمان كداجرت شرح رديف

 صرفاً بازديذ D1514C00 0.4 َای چرخ عقب ريلبريىگفراخًان بازديذ  2

 بازديذ ي تعًيض يك طرف D1514C0B 0.8 اكسل عقب )يك طرف( ريلبريىگفراخًان اصالح  1

 بازديذ ي تعًيض دي طرف D1514C0A 5.1 اكسل عقب )ديطرف( ريلبريىگفراخًان اصالح  0

  

 رولبرينگ فاقد گريس كه مي بايست تعويض گردد رولبرينگ داراي گريس كه نياز به تعويض ندارد
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 پیًست اطالعیٍ فىي -122دستًرالعمل بازدیذ ي اصالح چرخ َای اکسل عقب خًدري تیبا 

 چرخ هاي اكسل عقب خودرو مراحل انجام فرايند بازكاري

تعويض رولبرينگ چرخ هاي اكسل دستورالعمل 

 عقب خودرو

 مونتاژ چرخ هاي اكسل دستورالعمل 

 عقب خودرو
 بازديد چرخ هاي اكسل عقب خودرو

 
 
 

کاسٍ ومذ را از جای خًد 

خارج مي ومائیم )بعذ از 

دمًوتاش کاسٍ ومذ بایذ 

 تعًیض گردد(

1 

 
 
 

ريلبریىگ را در مکان خًد قرار دادٌ ي 

ياشر قفلي را در مکان خًد قرار 

 میذَیم.
1 

 
 
 
 

 1 باز کردن چرخ

ريلبریىگ داخلي را از کاسٍ 

خارج کردٌ ي با ابسار 

کىس ريلبریىگ  مخصًص

کًچک را از ريی کاسٍ 

ومائیم)در صًرت مي  خارج

ویاز بلبریىگ داخلي را ویس 

 تعًیض وماییذ(

 

2 
 

مُرٌ سر تًپي را با دستًرالعمل 

تعمیراتي خًدري تیبا مي بىذیم. )صحت 

بسته مُرٌ را با چرخاوذن چرخ  میسان

 بازرسي مي وماییم.(

2 

 
 
 
 

 2 در آوردن درپوش

مجمًعٍ ريلبریىگ بیريوي  

سالم را گریس کاری کردٌ ي 

کىس خارجي را برريی 

جا  مخصًصکاسٍ با ابسار 

 مي زویم

3 
ياشر خًرشیذی ي خار را در جای خًد 

 3 مًوتاش مي ومائیم

 

 در آوردن خار

 واشر خورشیدی
3 

 
در صًرت ویاز مجمًعٍ 

کاسٍ چرخ را مجذداً گریس 

 کاری مي کىیم

 

4  

 30gr-25در پًش تًپي را کٍ حايی 

 گریس مي باشذ را برريی کاسٍ جا 

 مي زویم
4 

 
 
 

 
 

 

باز کردن مهره سر 

 62توپی با بوکس 

و دمونتاژ واشر 

 قفلی
 

4 

ريلبریىگ داخلي را برريی 

زدٌ ي مجمًعٍ کاسٍ جا 

کاسٍ ومذ سالم را داخل 

 کاسٍ چرخ جا مي زویم

5 
 110N.mمُرٌ َای چرخ را با گشتاير

 5 مي بىذیم

در آوردن 

رولبرینگ کوچک 

و بازدید گریس 

 کاری

5 

کاسٍ چرخ را ريی تًپي 

قرار دادٌ ي براساس 

دستًرالعمل مًوتاش، 

 مجمًعٍ را تکمیل میىمائیم

6  

 
 
 
 
 
 
 

در صورتیکه 

رولبرینگ بیرونی 

دارای گریس باشد  

مطابق با 

دستورالعمل 

مونتاژ عمل 

 میکنیم

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

صورتیکه  در

رولبرینگ بیرونی 

فاقد گریس بود 

مطابق ستورالعمل 

تعویض عمل 

 میکنیم

7 
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