
            

            

            

            

             

 

عيب يابي   به اطالع كليه نمايندگي هاي مجاز مي رساند در صورت مراجعه خودرو با ايراد بيرون زدن دنده جهت     

 :  زير اقدام نماييد رويه و رفع ايراد،  مطابق با

 ندهشرایط مختلف بیرون زدن د 

 :بيرون بزند  زيردنده ممکن است تحت شرايط  

 حركت در جاده مستقيم و در حين افزايش سرعت -1

 حركت در جاده مستقيم و با سرعت ثابت  -2

 در حين عبور از روي دست انداز و يا سرعت گير  -3

 در حين دور زدن ) به ويژه گردش به راست ( -4

 ا پايين (حركت در سراشيبي تند ) رو به باال ي -5

 وارد كردن شوک به خودرو ) ترمز شديد ، رها كردن و فشردن سريع گاز و ...( -6

 بيرون زدن بيش از يک دنده در يک خودرو -7

اما اگر ، منشاء ايراد از گيربکس مي باشد اتفاق بيفتد  2و  1 ايراد بيرون زدن دنده تحت شرايط بند هايچنانچه 

 موجب بيرون زدن دنده مي شوند.  يک يا چند عامل خارج از گيربکس بروز نمايد 7تا  3  بندهاي شرايط ايراد تحت

 عوامل بروز ایراد :

  قطعات و مجموعه هاي پيرامون گيربکس :الف :  

برخورد ليور بلند تعويض دنده به ، ا برخورد ماهک هاي كوتاه و بلند خرابي و ي،خرابي و يا پارگي دسته موتورها  

نده ) نصب شده برروي جعبه عدم روان بودن چرخش قرقري تقسيم د،كنسول سمت راننده  كانال كولر داخل

برخورد قرقري تقسيم دنده با لوله رفت و ، ردئوني( ليور بلند تعويض دنده سفت بودن گردگير الستيکي )آكا، فرمان(

 برگشت روغن هيدروليک جعبه  فرمان 
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 ايراد قطعات داخلي گيربکس   : گيربکس -ب

 سالم بودن قطعات پيرامون گيربکس اقدام به تعويض گيربکس نماييد. اطمينان از  در صورت 

يک يا چند عامل در بيرون زدن دنده موثر باشند كه ضروري است كه كليه عوامل كنترل و رفع  : ممکن است همزمان توجه

  .دنايراد گرد

 : روش عیب یابی و رفع ایراد

 گام اول : 

موتور مواردي همچون خرابي )اشکال در نصب و پارگي( دسته موتور پايين  و دسته موتور باال و دسته  ابتدا -1

دنده و يا برخورد ماهکها با هم كه باعث عدم جا خوردن كامل دنده ها مي شود را  گيربکس ،  لقي زياد دسته

 برطرف نماييد. ايرادراكنترل و در صورت مشاهده اشکال با تعويض قطعه معيوب 

 را باز نموده و دسته دنده را در كاور كنسول سمت راننده -2

 دنده هاي مختلف حركت دهيد و فاصله اهرم با كانال را 

 نماييد ، درصورت تماس و يا فاصله كم  ليور تعويضكنترل 

 شماره را تعويض و با قطعه ليور به ليور، دنده با كانال كولر 

 نماييد و از صحت عملکرد آن در جايگزين  01502132فني   

 دنده هاي مختلف اطمينان حاصل نماييد. 

 قرقري تقسيم دنده را از لينک ها جدا كنيد و حركت  -3

 آن را با دست كنترل نماييد. در صورت سفت بودن يعني

 عدم چرخش آزاد قطعه، با كنترل كوتاه و بلند بودن بوش 

 داخلي و يا سفت بسته شدن پيچ محور دوران، عيب  را 

 . بر  طرف نمائيد 

 

 

 

 

 محل درگيري كانال بخاري با ليور      
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 دسته دنده را به وضعيت دنده گذاشته و شرايط جا رفتن -4

 دنده را كنترل نماييد . در يک وضعيت بدون عيب ، دنده به 

 راحتي جا مي رود بطوريکه جا رفتن دنده احساس مي شود 

 و در انتهاي كورس جا زدن دنده فنريتي در جهت پس زدن 

 دنده  در اهرم دسته دنده مشاهده نمي شود.  در غير اين  

 هدهمشادر صورت صورت گردگير آكاردئوني را كنترل و 

 فشردگي با نمونه مرغوب تعويض نماييد 

 

 برخورد قرقري تقسيم دنده با لوله رفت و برگشت  -5

 روغن هيدروليک  جعبه فرمان مي بايست چک و رفع  

 ايراد گردد.

 

 گام دوم : 

 د:و درصورت بر طرف نشدن عيب، اقدام  ذيل را  انجام دهي پس از انجام اقدامات گام اول ، خودرو را تست نماييد

  به شماره فنيبلند ماهک ميل با قطعه  و تعويضبيرون مي زند ماهک بلند را  5و يا  3،  1درصورتيکه دنده هاي  -1

 .نماييد  جايگزينهاي اشاره شده در جدول با توجه به نوع موتور 

 شماره فني شرح

 TU5 17801065و  XU7ماهک بلند براي خودرو با موتور 

 EF7 17801058تور ماهک بلند براي خودرو با مو
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 رعايت نکات زير باعث تشخيص دقيق و سريع  منشاء اصلي  ايراد مي گردد.

 : بيرون زدن دو دنده  بطور همزمان در يک گيربکس تقريباً امکان پذير نمي باشد 1* نکته 

درخصوص بيرون زدن دنده عقب برخورد ماهک بلند با گلوئي اگزوز از ناحيه اتصال  EF7در خودروهاي سمند   -2

 ليورتقسيم دنده  كنترل گردد.به 

 

 

 

 

 

 

 .در صورت مشاهده برخورد ماهک بلند گلوئي اگزوز ، گلوئي را تنظيم نماييد تا برخورد برطرف گرددرفع ايراد:  

 ول زير بوده و در صورتيکه عيب يابي منجر به تعويض قطعه ااجرت عيب يابي مورد استفاده مطابق با جد

 يز استفاده شود. گرديد اجرت تعويض همان قطعه ن

 

 

 

 

: جهت اطالعات تکميلي در خصوص عيب يابي گيربکس به دستورالعمل عيب يابي و رفع ايراد گيربکس هاي  توجه

 بر روي سايت ايساكو مراجعه نماييد . ( 15546)كليد مدرک  BE دستي 

 

 

 شرح كد اجرت

 عيب يابي گيربکس دستي و تست جاده قبل و بعد تعميرات 30517
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