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 XU7مشخصات موتور 

 (:6)پالک مشخصات 

 (:6)توضیحات پالک 

 نوع موتور 

 شماره موتور 

 شماره سریال 

 

 نوع موتور کد موتور
LFY XU7JP4/L4 

 

 مشخصات سرسیلندر

سییوپاپ هسییتند سرسیییلندرهایی کییه در قسییمت مشییخ       61سرسیییلندرهایی کییه دارای   -6

مییزان تیراش   . باشیند  متیر مجیاز بیه تیراش میی      میلیی   2.0هستند تیا   Rدارای حرف ( A)شده 

 .ای باشد که میل سوپاپ به راحتی در نشینگاهش بچرخد سرسیلندر باید به اندازه
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 LFYدر موتورهای نوع 

 فاصله اسمی متر میلی 2.2زنی  سنگ

2.20± 6.1.1 2.20±6.1 H 

 

 مشخصات واشر سرسیلندر

 شناسایی -1

 نوع موتور

 نوع واشر

LFY 

 C استاندارد

 C-D تعمیری

 MEILLOR تامین کننده قطعه

 مشخصات -2

 نوع موتور

 نوع واشر

LFY 

 2..6 (میلیمتر)ضخامت استاندارد 

 6.12 (میلیمتر)ضخامت تعمیری 

 



9 

 

 های سرسیلندر مشخصات پیچ

 .هایی که انتهای آنها دارای راهنما باشد پیچ

 

 .هایی که فاقد راهنما در انتها هستند پیچ
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 .شوند هایی که بدون واشر نصب می پیچ

 

کمتیر از حالیت اولییه آن    ( X)هیا مجیدد اسیتفاده کنیید کیه  یول        توانید از پیچ هنگامی می: توجه

 .نباشد

 های سرسیلندر مشخصات پیچ
 LFY LFY نوع موتور

 (X) ول مجاز جهت استفاده مجدد  (X) ول استاندارد  مشخصات

 612 601 ±2.0 .باشد راهنما می هایی که انتهای آنها بدون پیچ

 

 :های ذیل بجای یکدیگر خودداری نمایید از بکار بردن پیچ
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 .هایی که انتهای آنها بدون راهنما است پیچ

 .پیچ هایی که انتهای آنها دارای راهنما است

 مشخصات میل سوپاپ ها

 .باشند می سوپاپ 61سرسیلندرهایی که دارای  -6

 

 .قرار گیردباید سمت کالچ  60قسمت 

 :به روش عالمت گذاری شده اندها  میل سوپاپ

 رنگ شدههای  حلقه 

 (انتهای دنده تایمینگ)سوراخ هایی در انتهای میل سوپاپ  

 .وجود دارد Eدو نوع سوراخ نسبت به شکاف  

 میلیمتر 0سوراخ با عمق  

 میلیمتر 62سوراخ با عمق  
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محیرک پمیپ وکییو  و دیگیری بیدون       دو نوع مییل سیوپاپ هیوا وجیود دارد یکیی بیا دنیده       : توجه

 .آن، که عالمتهای یکسانی دارند

 LFY LFY نوع موتور

 سوپاپ بنزین سوپاپ دود عالمت

 62 62 رنگ شدههای  حلقه

 A-C A-C میلیمتر 62سوراخ با عمق 

 

 .میلیمتر بزرگتر هستند 2.0ثابت که های  با لنگها  میل سوپاپ -0

 

 :گذاری شده اند عالمتبه دو روش ها  میل سوپاپ

 (سمت کالچ) Fدر قسمت  Rحکاکی حرف 

 (سمت کالچ) Fرنگ زرد در قسمت : رنگیهای  حلقه
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 گذاری توپی دنده میل سوپاپ عالمت -.

 :سمت میل سوپاپ. .-6

 باشیید، انجییا  مییی کییه شییامل یییک رقییم  Gمیییل سییوپاپ توسیی  عالمییت  هییای  شناسییایی تییوپی

 .پذیرد می

 شماره روی توپی 

 سوپاپ بنزین سوپاپ دود ورنوع موت

LFY 0 6 

 

 سمت دنده میل سوپاپ. .-0

 .توان شناسایی کرد گذاری شده می توپی را توس  موقعیت مکان عالمت
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 شکاف ها 

 سوپاپ بنزین سوپاپ دود نوع موتور

LFY 0 6 

 مشخصات سوپاپ ها

 
 

 LFY LFY نوع موتور

 سوپاپ دود سوپاپ بنزین ابعاد

Ø A ...1 Ø 

2+ 

2.0- 

0..1 Ø 

2+ 

2.0- 
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B  °.6 

Ø C  1..11 Ø 

2+ 

2.260- 

1..1 Ø 

2+ 

2.260- 

D 60.0 61.0 

Ø E 1..1 Ø 

2+ 

2.260- 

1..1 Ø 

2+ 

2.260- 

G 62...1 

2..+ 

2+ 

620.1 

2..+ 

2+ 

 R: عالمت روی سوپاپ (6)

 مشخصات فنرهای سوپاپ

 

 مشخصات رنگ فنر

 خاکستری روشن یا آبی پر رنگ

 LFY LFY نوع موتور

 استاندارد (میلیمتر)ابعاد 

Ø A ... Ø 
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Ø B 0. Ø 

H1 (میلیمتر ) برایF1 

 (کیلوگر )

.0.0 .2 

H2 (میلیمتر ) برایF2 

 (کیلوگر )

01.. 12 

 

 مشخصات گاید سوپاپ

 گایدهای سوپاپ -6

 

 دود -سوپاپ بنزین

 LFY LFY LFY نوع موتور

 تعمیر دو  تعمیر اول استاندارد (میلیمتر)ابعاد 

Ø A 1 Ø 

2.260 

2+ 

- - 

Ø B 60.2.. Ø 

2.2..+ 

2.201 

60.0. Ø 

2+ 

2.266- 

60.01 Ø 

2+ 

2.266- 

C 2.200± .2 - - 
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 ماشین کاری سرسیلندر -0

 

 Ech= دود 

 Adm= بنزین 

 LFY LFY LFY نوع موتور

 تعمیر دو  تعمیر اول استاندارد (میلیمتر)ابعاد 

Ø A 60 Ø 

2.201 

2+ 

60.060 Ø 

2.201 

2+ 

60.060 Ø 

2.201 

2+ 
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 گایدهای نصب شده سوپاپ -.

 

 Ech= دود 

 Adm= بنزین 

 LFY LFY نوع موتور

 سوپاپ هوا سوپاپ دود (میلیمتر)ابعاد 

D 2..0±.. 2..0±.2 

 

 مشخصات سیت سوپاپ

 سیت سوپاپ -6
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 سوپاپ بنزین

 LFY LFY نوع موتور

 تعمیری استاندارد (میلیمتر)ابعاد 

Ø A .1..1. Ø 

2+ 

2.20+ 

.1.11. Ø 

2+ 

2.20+   

B 1.61 Ø 

2+ 

2.6- 

2.6±1.. 

α °.2 

2+ 
/.2- 

°.2 

2+ 
/.2- 

 سوپاپ دود

 LFY LFY نوع موتور

 تعمیری استاندارد (میلیمتر)ابعاد 

Ø A .6.01 Ø 

2+ 

2.20+ 

.6.11 

2+ 

2.20+   

B 1.61 Ø 

2+ 

2.6- 

2.6±1.. 
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α °.2 

2+ 
/.2- 

°.2 

2+ 
/.2- 

 

 ماشین کاری سرسیلندر  -0

 .سوپاپ هستند 61سرسیلندرهایی که دارای 

 

 Ech= دود 

 Adm= بنزین 

 LFY LFY نوع موتور

 تعمیری استاندارد (میلیمتر)ابعاد 

Ø C .6.0 Ø 

2.2..+ 

2+ 

.6.1 Ø 

2.2..+ 

2+ 

Ø D .1.. Ø 

2.2..+ 

2+ 

.1.1 Ø 

2.2..+ 

2+ 

E 2.0±6..1 - 

F 2.0±60.6 - 
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 انواع سیت سوپاپ -.

 .سوپاپ هستند 61دارای سرسیلندرهایی که 

 

 Ech= دود 

 Adm= بنزین 

 LFY نوع موتور

 استاندارد (میلیمتر)ابعاد 

Ø G 2.0±00.0 Ø 

Ø H 2.00-/2/+.6.0  Ø 

 

Ø I 01.0 Ø 

Ø J .0.1 Ø 

K 2.60±2.10 

L 2..0±2..0 

M 2.60±2.1 

N 2..0±2.0 

S °60 

Q °60 

B °60 
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 مشخصات بوش ها

 

 .شود می انجا ( 6)توس  اورینگ ها  موتور و بوشآببندی بین بلوک 

 .سه نوع مختلف بوش وجود دارد( D)با توجه به قسمت 

 ابعاد (میلیمتر)اندازه 

1. 

2.62+ 

2+ 

Ø A  در نوعA 

1..26 

2.62+ 

2+ 

Ø A  در نوعB 

1..20 

2.62+ 

2+ 

Ø A  در نوعC 

2.260±.0.6.0 B 

0.5±141 C 

 

 .گردد می استفاده Bنوع های  در ایران فق  از بوش: توجه
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 و رینگ پیستون هاها  مشخصات پیستون

 مشخصات کلی پیستون ها -1

 .سوپاپ هستند 61پروفیل پیستون موتورهایی که دارای  .6-6

 نوع پیستون( C)یا ( A)ناحیه 

 شناسایی پیستون ها( B)ناحیه 

 

 مشخصات پیستون ها -2

باشیند و نبایید بیا پیسیتون      میی  هماهنیگ  بیا یکیدیگر متناسیب و   هیا   و گیژن پیین  ها  پیستون: توجه

 .دیگر عوض شوندهای  یا گژن پین
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 XU7موتورهای 

بییه مبحییخ مشخصییات . )نصییب کنیییدهییا  را بییا توجییه بییه  بقییه بنییدی بییوشهییا  پیسییتون: توجههه

 .(مراجعه کنیدها  پیستون

بییه روی داخییل پیسییتون   FM, SMU, PDCعالمییت گییذاری بییه وسیییله حییرف اختصییاری   

 .باشد می مت فوقانی آنپایین تر از قس

 فییر  Eبسییتگی بییه کارخانییه سییازنده دارد، ولییی انییدازه  هییا  لقییی بییین بییوش و پیسییتون : توجههه

 .آن ثابت استهای  کند و در همه مدل می

 LFY LFY LFY نوع موتور

 FM: سازنده SMU: سازنده PDC: سازنده (میلیمتر)فاصله 

 A 2.221±10..12 Ø 2.220±10..60 Ø 2.220±10..10 Øدر نوع  Dقطر 

 B 2.221±10..12 Ø 2.220±10..00 Ø 2.220±10..10 Øدر نوع  Dقطر 

  C - 2.220±10...0 Øدر نوع  Dقطر 

E .1.. .1.. .1.. 

F 2.20±.... 2.20±.... 2.20±.... 
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 (W: )عالمت پیستون

 پیستونهای  مشخصات رینگ -3

 .(جهت جازدن آن درهنگا  نصب مهم نیست)رینگ کمپرس  (6)

 .(آن به سمت باال باشد Topقسمت )رینگ آببندی  (0)

 .(جهت جازدن رینگ، در هنگا  نصب آن مهم نیست)رینگ روغنی با فنر آن  (.)

 

 مشخصات شاتون
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 LFY نوع موتور

 اندازه (میلیمتر)ابعاد 

Ø A .1.100 Ø 

2.261+ 

2+ 

Ø B 00 Ø 

2.2.6- 

C 602.0 

 

 مشخصات میل لنگ

 

 متحرک میل لنگثابت و های  اندازه لنگ -1

 :مطابق زیر عالمت گذاری شده است Eهر یاتاقان ثابت در قسمت  Bقطر 

 ØB ≥ 0...106 ≤ 2....0: رنگ زرد 

 2....0 >کمتر از  ØB ≤ 12.222: رنگ سبز 
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 LFY نوع موتور

 اندازه (میلیمتر)ابعاد 

Ø A 12 Ø 

2+ 

2.211- 

Ø B 12 Ø 

2+ 

2.26.- 

Ø C .0 

2.200- 

2.221- 

D 01.1 

2.20+ 

2+ 

 

 ثابت و متحرک میل لنگهای  اندازه تعمیراتی لنگ -0

 LFY LFY LFY نوع موتور

 تعمیر سو  تعمیر دو  تعمیر اول ابعاد میلیمتر

Ø A 1..1 Ø 

2+ 

2.211- 

- - 

Ø B 01.. Ø 

2+ 

2.261- 

- - 

Ø C ...1  Ø 

2.200- 

2.22.- 

...0  Ø 

2.200- 

2.221- 

- 

D 01.1  Ø 

2.200+ 

2.0+ 

01.1 

2..0+ 

2..0+ 

01.1+ 

2..0+ 

2..2+ 
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، مطییابق زیییر عالمییت گییذاری شییده Eهییر یاتاقییان ثابییت در قسییمت  Bقطییر  LFYدر موتورهییای 

 :است

 ØB ≥ 01.116 ≤ 01.112: رنگ زرد 

 ØB < 01.112 ≤ 01.1: رنگ سبز 

هیای ثابیت و متحیرک بایسیتی      پس از هیر بیار پییاده و سیوار کیردن مییل لنیگ، مییل لنیگ         : نکته

 .تمیر شوندکامال 

 مشخصات یاتاقان ها

 

 اندازه استاندارد یاتاقانهای متحرک -6

 LFY LFY نوع موتور

 (6)عالمت در ناحیه  اندازه (میلیمتر)ابعاد 

F 2.22.±6.100 ندارد 

 

 متحرکهای  اندازه تعمیراتی یاتاقان -0
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 LFY LFY نوع موتور

 (0)مرجع / تعمیر دو  (6)مرجع / تعمیر اول (میلیمتر)ابعاد 

F 2.22.±6.110  /سفید/  2.210±.2.22 سفید 

 

شاتون را نبایستی بیا هیم عیوض کیرد، بیرای ایین موضیوع بیه قسیمت مشخصیات           های  نیمه یاتاقان

 .مراجعه کنیدها  شاتون

 اندازه استاندارد بغل یاتاقانی ها -.

 لقیی تنظییم   عیدد بغیل یاتاقیانی ایین     .باشید کیه بیا قیرار دادن      می 2.21تا  2.01لقی انتهایی بین 

 .شود می

 LFY نوع موتور

 اندازه (میلیمتر)ابعاد 

G 01.0 

2.20+ 

2+ 

H 

 اندازه تعمیراتی بغل یاتاقانی ها -.

 LFY LFY LFY نوع موتور

 تعمیر سو  تعمیر دو  تعمیر اول (میلیمتر)ابعاد 

G 0..1 

2.20+ 

0... 

2.20+ 

0..1 

2.20+ H 

 یاتاقانهای ثابت -0

 :XU7در موتور 

 .باشید کیه توسی      میی  میلیمتیر  2.200تیا   2.210خالصی مجاز یاتاقانهای ثابیت مییل لنیگ بیین     

 .شود می دسته کپه یاتاقانهای پایینه تنظیم
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 :باالهای  کپه یاتاقان. 6-0

 (سمت بلوک سیلندر)تنها یک دسته کپه یاتاقان باالیی وجود دارد که آن هم شیاردار است 

 :پایینیهای  کپه یاتاقان. 0-0

 .شود می هر یاتاقان ثابت تعیینگیری  اندازه توس ها  دسته بندی کپه یاتاقان

 ثابتهای  کپه یاتاقان -1

 

، (0)، سییمت فالیویییل و روی میییل لنییگ  (.)از روی بلییوک موتییور هییا  دسییته بنییدی کپییه یاتاقییان

 .باشد می سمت تایمینگ، به شکل یک کد حد شده، مشخ 

 



31 

 نحییوه اسییتفاده از حروفییی کییه در تعمیرگییاه اسییتفاده  . شییود مییی فادهدر کارخانییه از بارکیید اسییت 

 :باشد می شود به فر  زیر می

 .و الی آخری 0و دومین رقم برای یاتاقان شماره  6اولین رقم برای یاتاقان شماره 

سییمت  6یاتاقییان شییماره کییه انیید  شییماره گییذاری شییده 0الییی  6ثابییت از هییای  یاتاقییان: توجههه

 .باشد می فالیویل

 :به عنوان مثال

 AEFLارقا  خوانده شده روی میل لنگ   

 3FJG5ارقا  خوانده شده روی بلوک سیلندر  

 

 .باشد می Bکپه یاتاقان پایینی نصب شده از گروه ( A3) 6برای یاتاقان شماره 

 .باشد می Cکپه یاتاقان پایینی نصب شده از گروه ( EF) 0برای یاتاقان شماره 

 .مجموعه دیگر ادامه دهید .این روش را برای 



32 

با توجه به عد  وجیود کیه بیر روی بلیوک سییلندر و مییل لنیگ از ایین روش اسیتفاده نمیی            :توجه

 .شود

 ثابتهای  کپه یاتاقانهای  اندازه. 6-1

پیایینی کیه کید حروفیی آنهیا خوانیده نمیی شیود بیا اسیتفاده           هیای   دسته بندی کپه یاتاقان: توجه

 .پذیرد می از گیج پالستیکی انجا 

 LFY LFY نوع موتور

 (.( / )0)مرجع  (میلیمتر( )J)و ( I)ضخامت  انواع کپه یاتاقان ها

 زرد 6.101 باالیی شیار دارهای  کپه یاتاقان

 آبی A 6.1.1گروه / پایینی های  کپه یاتاقان

 سیاه B 6.1.1گروه / پایینی های  کپه یاتاقان

 سبز C 6.101گروه / پایینی های  کپه یاتاقان

 قرمز D 6.112گروه / پایینی های  کپه یاتاقان

 

 

زییر بایسیتی انجیا     هیای   شیوند، بررسیی   میی  ثابیت مییل لنیگ عیوض    هیای   هنگامی که کپه یاتاقان

 :پذیر
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 .عدد باشد 01، باید (1)چرخ دنده های  تعداد دندانه 

 .عدد باشد 00، باید (1)زنجیر های  تعداد حلقه 

 .میلیمتر ضخامت داشته باشد 626، باید (1)فاصله پرکن  

 

، فنیر  (1)، الییه فاصیله پیرکن    (1)، زنجییر  (1)چیرخ دنیده   . اگیر ایین حالتهیا وجیود نداشیت     : نکته

 .را تعویض نمایید( 62)، پین راهنمای فنر شیر تخلیه (1)

 جزیییی از اییین قطعییه صییورتهییای  در مییواردی کییه تعییویض موردنیییاز نیسییت یییا تعییویض: توجههه

 .استفاده نمایید( که با رنگ آبی مشخ  شده اند) Aپایینی نوع های  اقانیاتگیرد از کپه  می

 ثابتهای  تعمیراتی کپه یاتاقانهای  اندازه. 2-1

 .پایینی را با استفاده از یک گیج پالستیکی مشخ  کنیدهای  کپه یاتاقانهای  دسته

 LFY LFY نوع موتور

 مرجع  (میلیمتر)ضخامت  انواع کپه یاتاقان ها

 زرد 0.221 باالیی شیار دارهای  یاتاقانکپه 

 آبی A 6.111گروه / پایینی های  کپه یاتاقان

 سیاه B 6.111گروه / پایینی های  کپه یاتاقان

 سبز C 0.221گروه / پایینی های  کپه یاتاقان

 قرمز D 0.202گروه / پایینی های  کپه یاتاقان
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 (01226..0کد اختصاصی ) استفاده از گیج پالستیکی. 1-.

 .را انجا  دادگیری  اندازه توان عملیات می (آبی) Aسری های  استفاده از کپه یاتاقان 

 .را سمت بلوک سیلندر نصب کنید( شیاردار)پیچ کپه یاتاقان باالیی  

 

( آبی) Aسری های  از کپه یاتاقانگیری  اندازه برای عملیات: دوباره میل لنگ را پیاده کنید: توجه

 .را سمت بلوک سیلندر نصب نمایید( شیاردار)کپه یاتاقان  0استفاده کنید، با توجه به اندازه تعمیراتی، 

 .میل لنگ را نصب کنید

 .روغن را پاک کنیدهای  تما  لکه

 .یاتاقان ثابت نصب کنیدهای  داخل کپه( به آرامی)کپه یاتاقان پایینی را  0

 .ببریدها  را به اندازه عرض کپه یاتاقان (01226..0کد اختصاصی )گیج قطعه از پالستیکی 0
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روی هیر لنیگ ثابیت مییل لنیگ ییا روی هیر کپیه         . را خیارج نماییید  هیا   بسته را باز کیرده و سییمه  

هییای  پیییچ. کپییه یاتاقییان را نصییب کنییید. پالسییتیکی را قییرار دهیییدهییای  یاتاقییان کپییه اصییلی، سیییم

 .سفت نمایید  برای موتور،گشتاور توصیه شده یاتاقان ثابت را با توج به 

 

. یاتاقیان ثابیت را جیدا کنیید    هیای   کپیه . در  یی انجیا  عملییات، مییل لنیگ نبایید بچرخید       : توجه

ابعیاد بیر   . )ضخامت هر سیم پالسیتیکی نصیب شیده را بیا درجیه بنیدی روی کاغیذ، مقایسیه کنیید         

 .(باشند می حسب میلیمتر
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هیا   بایید بیدون حرکیت دادن سییم    هیا   ییا روی کپیه یاتاقیان    روی مییل لنیگ  گیهری   اندازه :توجه

شییده مشییخ  کننییده اسییتفاده از هییر یییک از دسییته کپییه   گیییری  انییدازه انجییا  پییذیرد، مقییادیر 

 .باشد ها می یاتاقان

 :یاتاقان ها، استفاده کنید پس از پیاده کردن میل لنگ از جدول زیر برای تعیین اندازه کپه

 مبانی عملیات یاتاقانکپه  مقدار ثبت نشده

 2.200کمتر از 

اگر مقدار ثبت شده متر از حداقل خالصی باشد، 

ثابت میل لنگ و های  وضعیت کپه یاتاقان ها، لنگ

 .ثابت را بررسی کنیدهای  یاتاقان

2.
21

0
 

تا 
2.
20

0
 

 آبی Aگروه  2.200تا  2.2.1

 سیاه Bگروه  2.2.1تا  2.202

 سبز Cگروه  2.206تا  2.210

 قرمز Dگروه  .2.21تا  2.210

  

بییا اسییتفاده از روش گفتییه شییده در بییاال، خالصییی آنهییا را  هییا  بعیید از عییوض کییردن کپییه یاتاقییان 

بررسی کنید اما از کپه یاتاقان هایی کیه ضیخامت آنهیا بیه صیورت قطعیی مشیخ  شیده اسیتفاده          

 .نمایید

هیای   اسیتفاده نکیرده و از مهیره   قبلیی  هیای   ثابیت از مهیره  هیای   در هنگا  نصب مجیدد کپیه  : هشدار

 . جدید استفاده نمایید

کنید و مقیادیر    میی  در میوارد اسیتانایی و هنگیامی کیه موتیور بیا سیر و صیدای زییادی کیار          : توجه

( آبییی) Aگییروه هییای  فییو  نبییود از کپییه یاتاقییان هییای  یییک از محییدودهانییدازه گیییری، در هیییچ  

 .استفاده نمایید
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 معرفی ابزار

 ابزارهای مخصوص -1

 

 مرجع توضیحات ابزار اختصاصی کد

 ]6[  قفل کننده فالیویل 66221..0

 ]0[ کشش تسمهگیری  اندازه ابزار مخصوص 0012.226
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 مرجع توضیحات کد اختصاصی ابزار

 ].[ سوپاپ کش موتور .6126..0

 ].[ سوپاپ میلکاسه نمد  آچار 2.226..0

 

 

 :ابزار عمومی

 مرجع توضیحات شماره ابزار
MULLER 204 250-21 1[ (ابزار عمومی)رینگ جمع کن[ 

 ]1[ (ابزارعمومی)لنگ پولی کش میل 0174.(-)
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 مرجع توضیحات کد اختصاصی ابزار

 ]1[ (خصوصمابزار)ای اویهز ترکمتر راب  21221..0

 ]1[ (ابزارعمومی)ساعت اندازه گیری 1504.(-)

 

 (سوپاپ 91) XUدر موتورهای ها  میزان گشتاور سفت کردن پیچ

 .سوپاپ هستند 61موتورهایی که دارای  -6

 :LFYموتورهای 

 

 متر. کیلوگر  6: قاب کوئل (6)

 متر. کیلوگر  6(: به ترتیب نشان داده شده)قاب میل سوپاپ  (0)

 (به ترتیب نشان داده)میل سوپاپ های  هوزیک یاتاقان (.)

 متر. کیلوگر  2.0: اولیه -سفتی 

 متر. کیلوگر  6: گشتاور سفت کردن 

 (به ترتیب نشان داده شده)سرسیلندر  (.)
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 :به ترتیب نشان داده شده( .)سرسیلندر  .6-6

 .گیرد می این عملیات در چهار مرحله انجا 

 .سرسیلندر را به ترتیب نشان داده شده، سفت کنیدهای  پیچ: توجه

 :9مرحله 

 متر . کیلوگر  1به میزان ها  سفت کردن اولیه پیچ 

 :2مرحله 

 .را به  ور کامل شل نمایید 6ره پیچ شما 

 .متر مجددا سفت نمایید. کیلوگر  0را به میزان  6پیچ شماره  

کیید اختصاصییی  ) رابیی  ترکمتییر زاویییه ای  درجییه بییا اسییتفاده از ابییزار مخصییوص    621سییپس 

 .این پیچ را سفت نمایید(21221..0

 .کنیدپیچ دیگر تکرار  1عملیات را به ترتیب گفته شده برای 

 :3مرحله 

 .درجه دیگر، سفت نمایید 622را  6پیچ شماره  

 .پیچ دیگر تکرار کنید 1عملیات را به ترتیب گفته شده برای  

 :5مرحله 

 .درجه دیگر، سفت نمایید 622را  6پیچ شماره  

 .پیچ دیگر تکرار کنید 1عملیات را به ترتیب گفته شده برای  
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 (.0)با واشر جدید ( هوا)منیفولد ورودی . 0-6

 .متر سفت کنید. کیلوگر  0را تا ها  مهره. متر سفت کنید. کیلوگر  0را تا ها  پیچ

 (.1)روغن گیری  اندازه ثابت کننده غالف گیجهای  پیچ. 6-.

 متر. کیلوگر  0..گشتاور سفت کردن 

 متر. کیلوگر  0..گشتاور سفت کردن (: 1)منیفولد خروجی را با واشر . 6-.

 (:1)میل لنگ های  یاتاقان. 0-6

 :LFY موتورهایدر 

 متر. کیلوگر  ..0(: به ترتیب نشان داده شده)یاتاقان های  پیچ

 متر. کیلوگر  ..0کناری به میزان های  پیچ

 (.)اویل پمپ . 1-6

 کیلوگر  6.1گشتاور سفت کردن 

 (:62)شاتون های  یاتاقان. 1-6

 درجه  12+کیلوگر   0گشتاور سفت کردن 

 (:66)فالیویل موتور . 1-6

اسییتفاده  LOCTTTEمتییر هنگییا  بسییتن آن از چسییب    . کیلییوگر  0ور سییفت کییردن  گشییتا

 .نمایید

 :(.6)میل سوپاپ های  توپی. 1-6

 متر. کیلوگر  1..گشتاور کردن 
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 (:.6)پولی میل سوپاپ . 62-6

 متر. کیلوگر  6گشتاور سفت کردن 

 (:.6)تسمه سفت کن، تسمه تایمینگ . 66-6

 متر. کیلوگر  0.6گشتاور سفت کردن 

 (:60)کن  سفت تسمه. 60-6

 متر. کیلوگر  1..گشتاور سفت کردن 

 (:61)پولی میل لنگ . 6-.6

اسییتفاده  LOCTTTEمتییر هنگییا  بسییتن آن از چسییب   . کیلییوگر  .6گشییتاور سییفت کییردن  

 .نمایید
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 XU7لنگ موتورهای  بررسی پولی میل

باشید قبیل از    میی  ضیربه گییر   در مورد موتورهایی که پیولی مییل لنیگ آنهیا دارای السیتیک     : توجه

 .باید پولی را مورد بررسی قرار دادانجا  هرگونه فعالیتی 

 (.2.260از کیت مخصوص تعمیر موتور به شماره )ابزار مخصوص  -6

 

 مرجع توضیحات کد اختصاصی ابزار

جزء کیت ابزار با کد 

0..66221 

تنظیم کننده میل های  پین

 (AB-7.0153) بادامک

]6[ 

ابزار با کد جزء کیت 

0..66221 

تنظیم تایم میل لنگ   پین

(7.0153-G) 

].[ 

 

 بازدید پولی میل لنگ -0

 پولی بدون شاخ . 6-0

 .ثابت کنید ].[میل لنگ را توس  پین  

 .ثابت کنید ]6[های  میل سوپاپ را با استفاده از پینهای  توپی 
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 دارای شاخ های  پولی. 0-0

باییید در یییک راسییتا باشییند، اگییر چنییین نبییود پییولی ( b)و سییوراخ تایمینییگ ( a)عالمییت شییاخ  

 .میل لنگ را تعویض نمایید
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 باز کردن موتور

 مخصوص بزارهایا -6

 

 مرجع توضیحات شماره ابزار

 ]6[ (AB-7.0153)های تنظیم کننده میل بادامک  پین 66221..0جزء کیت ابزار با کد 

 ]0[ (G-7.0153)تایم میل لنگ تنظیم   پین 66221..0جزء کیت ابزار با کد 

 ].[ سوپاپ 61فالیویل موتورهای  قفل کننده 62226..0

 ]0[ ابزار عمومی -پولی کش میل لنگ 0174.(-)

 ]1[ سرسیلندر ابزار جابجایی 21221..0

 ]1[ بوش بند سیلندر 21226..0

 ]1[ پایه اصلی جازن گژن پین .6022..0

 ]XU7 ]1جازن گژن پین 0.02.221

 ]62[ جازن گژن پین دسته 60221..0

 

 باز کردن اجزا موتور -0

قبییل از انجییا  هییر گونییه عملیییاتی روی موتییور، آن را بییر روی نگهدارنییده مناسییب محکییم  : توجههه

 (01026226ابزار نگهدارنده موتور با کد اختصاصی ).کنید

1 
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میییل لنییگ قبییل از انجییا  هرگونییه عملیییاتی بییه دسییتورالعمل مربییول بییه بازدییید پییولی   : توجههه

 .مراجعه کنید

 :قطعات زیر را جدا کنید

 متعلقات متصل به موتور 

 منیفولد هوای ورودی 

 آنهای  با لوله( 6)هواکش  

 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (0)پایه گیج روغن  

 (.)پوسته ورودی آب  

 (.)منیفولد خروجی  

 (0)پوسته  
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 .ثابت نمایید ]0[میل لنگ را با پین 

 .ثابت کنید ]6[های  استفاده از پینمیل سوپاپ را با 

 

 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 دو عدد پولی میل سوپاپ 
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 ]6[پین شماره  

 .را جدا کنید( 02)واتر پمپ  

 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 مکانیز  کالچ 

 صفحه کالچ 

 فالیویل 
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 :قطعات زیر را جدا کنید

 (06)قاب میل سوپاپ  

از خییارج شییروع . )را بییه روش حلزونییی شییل کنییید  (06)قییاب میییل سییوپاپ  هییای  پیییچ: توجههه

 .(کنید
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باشید و تنهیا جهیت نشیان دادن چگیونگی       میی  سیوپاپ  1این شیکل مربو یه بیه موتورهیای دارای     

 .استفاده از ابزار آورده شده است

 .سرسیلندر نماییدهای  از قسمت بیرونی و به روش حلزونی شروع به شل کردن پیچ

بیا اسیتفاده از ابیزار مخصیوص     . را جیدا کنیید  ( بسیته بیه نیوع موتیور    )ر واشیرها  سرسییلند هیای   پیچ

 .، و با تکان دادن، سرسیلندر را آزاد کنید]1[

 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (00)سرسیلندر  

 (.0)واشر سرسیلندر  

وضییعیت قرارگیییری پیسییتون را نسییبت بییه  . را خییارج کنییید( .0)پییین هییم مرکزکننییده  

 .بزنید بلوک موتور، عالمت
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 XU7موتور 

  ،( 66221..0جیزء کییت ابیزار بیا کید      )J-7.0153( 00)بیوش بنید   با استفاده از چهار عیدد پییچ  

 .را نصب کنید ]1[بوش بند سیلندرابزار 
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 :قطعات زیر را جدا کنید

 اویل پمپ و کاسه نمد آن 

 (با توجه به مدل موتور( )01)عایق ضدضربه  

 (توجه به مدل موتوربا ( )01)واشر فاصله اندازه  

 صفحه نگهدارنده کاسه نمد 

 مجموعه پینیون اویل پمپ و زنجیر پمپ 

 (با توجه به مدل موتور( ).0)تسمه فاصله پرکن  

 (2.)پین تنظیم موقعیت اویل پمپ  

 .بزرگ و یاتاقان اصلی را عالمت بزنیدهای  محل کپه: توجه

 :قطعات زیر را جدا کنید

 ( 0.)یاتاقان ثابت های  کپه
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 (..)کاسه نمد 

 (0یاتاقان شماره . )واشر تنظیم کننده لقی را روی یاتاقان اصلی قرار دهید

 

 .محل کپه یاتاقان اصلی را عالمت بزنید: توجه

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (..)میل لنگ 

 کپه یاتاقانها

 (0.)واشرهای تنظیم کننده بغل یاتاقانی 
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 :قطعات زیر را جدا کنید

 .(بستگی دارد)روغنکاری پیستون های  لوله 

 مجموعه شاتون و پیستون 

 (6.. )را دوباره جا بزنید( شاتون)کپه یاتاقان متحرک 

 

 .نسبت به بلوک موتور را عالمت بزنیدها  وضعیت قرارگیری بوش XU7در موتورهای 
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 :قطعات زیر را جدا کنید

خیار رینگیی   ( 1.)هیا   ، بیوش نگهدارنیده بیوش مجموعیه پیسیتون هیا، شیاتون هیا        ]1[هیای   نسبت

 (با توجه به مدل موتور)نگهدارنده گژن پین 

 

قییرار ای  برجسییتگی کییوچکی وجییود دارد، پیسییتون را بییه گونییههییا  روی بعضییی از پیسییتون: توجههه

 .دهید که سطحی که روی آن برجستگی وجود دارد به سمت باال باشد
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 .و به کمک فشار، گژن پین را خارج کنید ]62[،  ]1[،  ]1[با استفاده از ابزار مخصوص 

 

حتمیا بایید تعیویض شیوند     هیا   و پیسیتون هیا   بعد از انجیا  ایین عملییات، بیوش     XU7در موتورهای 

 .(شوند می خراشیدهها  چون پیستون)

 سوپاپ 91باز کردن متعلقات سرسیلندرهای 

 ابزار مخصوص -6
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 مرجع توضیحات کد اختصاصی ابزار 

 ]6[ (AB-7.0153)های تنظیم کننده میل بادامک  پین 66221..0کد جزء کیت ابزار با 

 ]0[ کش موتور سوپاپ .6126..0

 ].[ سوپاپ میلکاسه نمد آچار  2.226..0

 ].[ ابزار مخصوص جازن الستیک سا  سوپاپ 61221..0

 ]0[ (AC-7.0153)بادامک ابزار جازدن کاسه نمد میل  66221..0جزء کیت ابزار با کد 

 پیاده کردن

 .را در جای خودشان قرار دهید ]6[های  را شل کنید و پین( 0)و ( 6)های  پیچ

 :قطعات زیر را جدا کنید

 ]6[های  پین 

 (.)و ( .)میل لنگ های  توپی 

 .را شل کنید( 0)های  پیچ 

 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (1)قاب تایمینگ  
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 (1)روغنکاری های  ریل 

 .کنیدرا جدا ( 1)پوسته ترموستات  

 

 :با توجه به نوع موتور

 .را خارج کنید( 62)لوله روغنکاری . را به یک  رف حرکت دهید( 1)پمپ وکیو   

 

، (66)عییدد پیییچ پوسییته نگهدارنییده هییر میییل سییوپاپ را بییا چنیید بییار چرخانییدن، شییل کنییید   60

(60.) 
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 .را باز کنید( 60)و ( 66)پوسته نگهدارنده شماره های  به ترتیب پیچ

بییرای پیییاده کییردن میییل   ( 60)و ( 66. )را برداریییدهییا  نگهدارنییده میییل سییوپاپ  هییای  پوسییته

 (:.6)ها  سوپاپ

فشییار آورده و آن را هییل داده تییا از یاتاقییان ( سییمت کییالچ)روی انتهییای هییر میییل سییوپاپ  

 .سمت تایمینگ آزاد شود

 .را جدا کنید( .6)کاسه نمدهای لبه پوسته  
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 :را جدا کنید( 60)ها  تایپیت

 .را عالمت بزنیدها  قبل از برداشتن موقعیت تایپیت 

 .استفاده کنیدها  از ابزار مخصوص خارج کردن استکان تایپیت 

 

 .استفاده کنید ]0[از ابزار مخصوص 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (61)واشر سرفنر 

 (61)، (61)فنرهای 

 .(عالمتی برای شناسایی بگذارید)ها  سوپاپ
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 .را جدا کنید( .0)سوپاپ یکطرفه ( .0)پاپ یکطرفه نشیمنگاه سو(: 00)

 :سطح را بررسی کنید دنتراز بو

بییا اسییتفاده خیی  کییش فلییزی بییا کیید اختصاصییی  و   )میلیمتییر  2.20 =مییاکزیمم تابیییدگی مجییاز

 (.2.6222.و دسته فیلر با کد اختصاصی  01026226

بیییا مشیییابه آن  DECAPLOC88در هنگیییا  تمییییز کیییردن سیییطو  آببنیییدی، از محصیییوالت 

 .استفاده کنید
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 :شرای  قطعات زیر را بررسی کنید

 گاید و سیت سوپاپ 

 فنرهای سوپاپ 

 میل سوپاپها 

 میل سوپاپهای  یاتاقان 

 داخلی و خارجی های  روزه 

 .در صورت نیاز هر یک از قطعات را تمیز کنید

قطعیه مراجعیه   بیرای بررسیی، تراشیکاری و تعیویض قطعیات بیه مشخصیات مربیول بیه هیر           : توجه

 .نمایید

 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (].[با استفاده از ابزار مخصوص )کاسه نمدهای سا  سوپاپ  

 (61)واشرهای اتصالی  
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 یک  رفه های  جدا کردن سوپاپ -.

 .در پوش قرار دهید( 02)روی لوله 

 

 .دهیدب( 06)میلیمتر باشد درون لوله  1.0هوا را با ابزاری که دارای قطر انتهای 

 .سطو  تماس کاسه نمد میل سوپاپ را در هنگا  جا زدن معیوب نکنید: توجه



64 

 

 متعلقات موتور -.

 .قرار دهید( 00)درون لوله ( .0)یک سوپاپ یکطرفه جدید 

 .باشد می مطمئن شوید که جهت نصب سوپاپ یکطرفه درست: توجه

 

 :قطعات زیر را نصب کنید

 (61)واشر فشارگیر  

 ].[کاسه نمد جدید سا  سوپاپ را با استفاده از ابزار  
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 :، قطعات زیر را نصب کنید]0[با استفاده از ابزار 

 (61)فنر  

 (به نوع موتور بستگی دارد( )61)فنر  

 (61)واشر روی فنر شماره  

 سوپاپ ها 

 .را روغنکاری کنیدها  تایپیت

 .را مجددا در جای اصلی خودشان نصب کنیدها  تایپیت
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 هیدرولیکیها  تایپیت. .-6

 .هیدرولیکی کامال کشیده نشده باشندهای  بررسی کنید که تایپیت

را توسی  انگشیت شسیت و اشیاره فشیار دهیید تیا        ( .0)به منظور بررسیی، پیسیتون درون تایپییت    

را از روغین پیر شیده و کیامال     ( A)محفظیه فشیار بیاالی     اگیر پیسیتون گییر کیرد،    . فنر فشرده شیود 

 .استکشیده شده 

را بیییرون ( .0)بییرای تخلیییه محفظییه فشییار بییاال، بییا کوبیییدن روی یییک بلییوک چییوبی پیسییتون    

را ( 01)روغیین را خییارج کنییید و محفظییه فشییار پییایین ( 01)بیاورییید، بییا فشییار دادن روی سییاچمه 

 .تخلیه کنید

 .کمی روغن بریزید( B)هنگا  نصب، درون محفظه فشار پایین 
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 (ادامه)متعلقات موتور  -0

هیا   مییل سیوپاپ   (MOLYOAL GB SP 370G) .را روغنکیاری کنیید  هیا   و یاتاقیان هیا   بادامیک 

و  60در موقعیییت سییاعت ( 01)را روی نشیمنگاهشییان قییرار داده و آنهییا را بچرخانییید تییا شییکاف   

( 01)بیه صیورت عمیودی و شیکاف     ( 01)شیکاف  . قیرار گییرد   66در موقعییت سیاعت   ( 01)شکاف 

 .ستا قرار گیردبا سوراخ تایمینگ در یک را

 .در جای خود قرار گیرد( 01)های  بررسی کنید که پین
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، دور سییطح ( C)را در محییل  Catehorie2یییا  Silicone Auto Jointچسییب مخصییوص  

 .نگهدارنده بمالیدهای  قالویز کاری شده مربول به پیچهای  تماس و محل

 .را نصب کنید( 60)و ( 66)ها  پوسته نگهدارنده میل سوپاپ

 

ابتیدا کمیی بیا دسیت پیچهیا را سیفت کیرده، سیپس آنهیا را بیه ترتییب نشیان داده شیده،              : توجه

 (60تا  6از )سفت کنید 

 متر. کیلوگر  2.0: سفت کردن اولیه

 متر. کیلوگر  6: گشتاور سفت کردن

مییل سیوپاپ دارای واشیرهای سیاخته شیده از میواد مرکیب هسیتند کیه چنیدین           هیای   قاب: توجه

تیوان قسیمت آسییب دییده را بیا       میی  آنها استفاده کیرد، اگیر واشیرها آسییب ببیننید،     توان از  می بار

Silicone Auto Joint  و یا با چسبCategorie2 ترمیم کرد. 
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شییماره هییای  و پیییچ ]0[را بییا اسییتفاده از ابییزار مخصییوص هییا  کاسییه نمییدهای جدییید میییل سییوپاپ

 .توپی میل سوپاپ را محکم کنید( 2.)

 

 (:به نوع موتور بستگی دارد)صب کنید قطعات زیر را ن

 (62)لوله روغنکاری  

 (1)مکنده  
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 .را نصب کنید( 1)ترموستات شماره 

 

 :قطعات زیر را نصب کنید

 (1)قاب تایمینگ  

 (1)روغنکاری های  ریل 

 .را سفت کنید( 0)های  پیچ 

 :قطعات زیر را نصب کنید 

 (.)و ( .)ها  میل سوپاپ 
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 ]6[پین  

 .متر سفت کنید. کیلوگر  1.0را به میزان  (0)و ( 6)های  پیچ

 

 و پیستون هاها  مجموعه شاتون

 ابزار مخصوص -6

 

 مرجع توضیحات شماره ابزار

 ]6[ پایه اصلی جازن گژن پین .6022..0

 ]XU7 ]0زیر پیستونی  0.02.221
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 ].[ XU7جازن گژن پین  0.02.221

 ].[ دسته  جازن گژن پین 60221..0

 ]XU7 ]0واسطه گژن پین  0.02.221

 

 و پیستون هاها  مجموعه شاتون -0

 .سوار کنید ].[را روی انتهای گاید گژن پین ( 6)گژن پین پیستون اول 

 .که به آن نیرویی وارد نشود، بپیچانیدای  را با دست تا اندازه ].[دستگیره 

 .را باز کنید( A)گیره . قرار دهید ]0[را در موقعیت تکیه گاه  ]6[پایه 

 .را کامال باز کنید( B)فشار دهنده های  پیچ

 

دهیید، توجیه کنیید کیه سیطحی از پیسیتون        میی  قیرار  ]0[وقتی که پیسیتون را روی پاییه   : توجه

 .باشد به سمت باال باشد می Cکه دارای برجستگی کوچک 

قییرار داده و کلیییه تجهیییزات ابییزار    ]0[پیسییتون را روی تکیییه گییاه و ابییزار مخصییوص شییماره    

 .را در محل مربول قرار دهید( D)پین . ص مربو ه را نصب نماییدمخصو

 .را بپیچانید تا با پیستون تماس پیدا کنند( B)فشاردهنده های  پیچ
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 .را سفت کنید( E)های  مهره

 

داخیل پیسیتون هیم مرکیز      ].[توسی  ابیزار مخصیوص    ( بیدون کپیه یاتاقانهیا   )شاتون را با کپه آن 

 .کنید

 :تنظیم کنید تاای  را به گونه( F)پایه شاتون موقعیت و ارتفاع 

 .ایجاد شده، به هم متصل شوند( F)تماس بین پایه شاتون  

 .متر باشد. کیلوگر  J:0.1لقی  

 .را سفت کنید( G)مهره قفلی  

 .شاتون را خارج کنید 
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یییک تکییه سیییم لحیییم را روی انتهییای هییر شییاتون . را روی هیتییر الکتریکییی قییرار دهیییدهییا  شییاتون

درجیه   002تیا  )را آنقیدر حیرارت دهیید تیا سییم لحییم روی آنهیا ذوب شیود         هیا   شاتون. ار دهیدقر

 (سانتیگراد

 .را روغن بزنیدها  گژن پین: توجه

 

شییاتون را روی مجموعییه قییرار دهییید گییژن . سیییم لحیییم ذوب شییده را از روی شییاتون پییاک کنییید

یسییتون را حرکییت دهییید، چنیید قبییل از اینکییه شییاتون و مجموعییه پ. پییین را بییه سییرعت جییا بزنییید

 .همین عملیات را برای سه مجموعه دیگر انجا  دهید. منتظر باشیدای  ثانیه
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 .موفقیت آمیز بودن عملیات، به سریع انجا  دادن آن بستگی دارد: توجه

 

 یوری قیرار دهیید تیا فلیش       ]0[شاتون را سیوراخ و روغنکیاری کنیید پیسیتون را روی پاییه      . 6-0

 .به سمت باال باشد( نده تایمینگد) DISTو عالمت 

سیمت چیپ گیژن پیین قیرار      ( 6)سر بزرگ شاتون را به نحوی نصیب کنیید کیه سیوراخ روغنکیاری      

 .بگیرد

سییوراخ . کپییه بییزرگ یاتاقییان را در سییمت چییپ گییژن پییین نصییب کنییید  ( 6)سییوراخ روغنکییاری 

 .روغنکاری در موتور سمت منیفولد خروجی قرار دارد
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ابیزار  . قیرار دهیید    ].[ا بیزار مخصیوص    را روی( 6)ابیزار مخصیوص گیژن پیین     با استفاده از . 0-0

باییید بییه  ییور آزادانییه  ( 6)پییین . آن را سییفت نکنییید  سییوار کنییید ولییی ].[را داخییل ابییزار  ].[

 .بچرخند

 

 ییوری نصییب کنییید کییه   ]0[پیسییتون را روی پایییه . را روی پایییه زیییرین قییرار دهییید  ]0[پایییه 

و گیژن پیین در ییک راسیتا قیرار       ].[مجموعیه را بیا ابیزار    . به سمت بیاال باشید   DTوضعیت فلش 

 .روی پایه زیرین ثابت نگه دارید( J)ها را با استفاده از بست  دهید پیستون
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 .انتهای شاتون را روی هیتر الکتریکی قرار دهید

 

حییرارت دهییید تییا شییاتون را آنقییدر . روی انتهییای شییاتون قییرار دهییید( H)یییک تکییه سیییم لحیییم 

 (.درجه سانتیگراد 002تا )سیم لحیم ذوب شود 

 .آن را روغنکاری کنید( 6)قبل از نصب کردن گژن پین : توجه

 

 بیق  ( .)درون پیسیتون قیرار دهیید کیه شییارهای قفیل کین نیمیه یاتاقانهیا          ای  شاتون را به گونیه 

 .حالت نشان داده شده در شکل باشند
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قبییل از حرکییت دادن شییاتون و پیسییتون چنیید . ین قییرار دهیییدرا سییریع در جانشیی( 6)گییژن پییین 

 .ثانیه منتظر بمانید این عملیات را باری سه مجموعه دیگر انجا  دهید

 

 شاتون با یک سوراخ روغنکاری. 0-.

قییرار دهییید کییه سییوراخ روغنکییاری سییمت چییپ گییژن پییین قییرار ای  سییربزرگ شییاتون را بییه گونییه

 .ت منیفولد خروجی قرار داردسوراخ روغنکاری در موتور سم. گیرد

 (بلوک سیلندر)جمع کردن موتور 

 ابزار مخصوص -6
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 مرجع توضیحات ابزار کد اختصاصی
MULLER 204 250-21 6[ ابزار عمومی -رینگ جمع کن[ 

 ]0[ کپی عقب موتورابزار جازدن الستیک  .6022..0

 ].[ ابزار عمومی -ساعت اندازه گیری 1504.(-)

 ].[ راب  ساعت اندازه گیریمیله  20226..0

 ]0[ پایه ساعت اندازه گیری 20226..0

0..60226 

0..21221 

 لنگ میلجلو  ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد

 ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد عقب میل لنگ

]1[ 

 ]1[ بند سیلندر بوش  21226..0

 ]1[ درجه 12.راب  ترکمتر زاویه ای  21221..0

 

 هانصب رینگ پیستون  -0

عالمییت ( 0)روی سییطح رینییگ آببنییدی . را توسیی  انبییر رینییگ جمییع کیین نصییب کنیییدهییا  رینییگ

TOP را بچرخانییید تییا شییکاف آن ( 0)رینییگ . وجییود دارد کییه بایسییتی بییه سییمت بییاال قییرار گیییرد

 .درجه زاویه داشته باشد 612، (6)نسبت به شکاف رینگ 

 .باشد می بدون شکاف UFLEXمدل ( .)رینگ روغن 
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 و پیستون هاها  بوش مجموعه -.

کمیی  . جمیع شیوند  هیا   و رینیگ هیا   قبل از نصب بوش ها، نییاز اسیت کیه مجموعیه پیسیتون     : توجه

 . را نصب کرده و آن را به آرامی سفت کنید ]6[رینگ جمع کن . بمالیدها  روغن به پیستون

 

 .پیستون را روی بوش قرار داده و موارد زیر را هم مرکز کنید

 .سیلندر هم راستا و هم مرکز کنیدپیستون را با بوش  

 .جهت فلش پیستون به  رف تایمینگ باشد 
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پیسییتون را داخییل بییوش هییل دهییید تییا رینییگ جمییع کیین آزاد شییود اییین عملیییات را بییرای سییه   

 .مجموعه دیگر انجا  دهید

 

 . را روی بوش نصب کنید مراقب باشید تا واشر تابیده نشود( .)یک واشر جدید 

 .را نصب کنیدکپه یاتاقان شاتون  

بییرای ضییخامت پوسییته یاتاقییان بییه دسییتورالعمل مربو ییه بییه مشخصییات کپییه یاتاقانهییا    : توجههه

 .مراجعه کنید

 

 نصب کردن میل لنگ -.
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 :ذیل را بر روی میل لنگ بررسی کنیدهای  وضعیت قسمت

 لنگهای متحرک میل لنگ 

 لنگهای ثابت 

 سوراخ قالویزکاری شده 

 شیاردارهای  نشیمنگاههای یاتاقان 

 :با توجه به نوع موتور

 .را نصب کنید( 0)روغنکاری پیستون های  لوله 

را بمالییید و بییا ( یییا مشییابه آن) LOCTTTE REINEBL OCمییاده ( 1)هییا  روی پیییچ 

 .کیلوگر  متر آنها را سفت کنید 6گشتاور 

 

 .را روی بلوک سیلندر نصب نمایید( 1)کپه یاتاقانهای شیاردار 

 .ا روغنکار کنیدیاتاقانهای ثابت میل لنگ ر

 :قطعات زیر را نصب کنید
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 (1)میل لنگ  

 (1)های  بغل یاتاقانی 

 

توجیه کنیید کیه سیطح شییاردار آنهیا در تمیاس بیا مییل لنیگ قیرار            هیا   هنگا  نصب بغیل یاتاقیانی  

 . گیرد

روی . بیه دسیتورالعمل مشخصیات مییل لنیگ مراجعیه کنیید       هیا   برای ضخامت بغل یاتاقیانی : توجه

 .بمالید Auto dolutچسب آببندی و یا ( aناحیه ) 6اتاقان یهای  سطح و گوشه
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ابییزار مخصییوص باییید در امتییداد ( 60)شیییار . قییرار دهییید 6را روی کپییه یاتاقییان شییماره  ]0[ابییزار 

 .را سفت کنید( 62)بست . کپه یاتاقان قرار گیرد( 66)سطح 

 

( b( )برآمییدگی)ف سییطح را در شییکاف کپییه یاتاقییان اصییلی، بییا حییداقل اخییتال ( 60)نییوار آببنییدی 

در  ]0[را روی ابییزار ( B)صییفحات . را روغنکییاری کنییید( .6)هییر دو سییطح صییفحات . جییا بزنییید

بایسیت ییک    میی  هیر  یرف،  ( 60)نوارهیای آببنیدی   . قیرار دهیید  ( .6)انتهای کپیه یاتاقیان اصیلی    

داشیته  میلیمتیر را   6حیدود  ( برآمیدگی )حداقل ارتفیاع و حیداقل ارتفیاع و حیداقل اخیتالف سیطح       

 .باشند
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با کیج نمیودن مجموعیه، مجموعیه کپیه یاتاقیان و نوارهیای آببنیدی را داخیل بلیوک سییلندر قیرار             

 .هم مرکز کننده قرار دهیدهای  یاتاقان اصلی را روی بوش. دهید

 

 .را به سمت بیرون کشیده و جدا کنید ]0[ابزار شماره . را سفت کنید( 61)دو عدد پی 

باشییند و باییید آنهییا را برییید، در صییورتیکه   مییی دارای  ییول مشخصییینوارهییای آببنییدی : توجههه

 .سطح کپه یاتاقان زیاد باشد باید عملیات جازدن نوارها را تکرار کردبیرون آمدگی نوارها از 

 

 XU7کپه یاتاقان موتور های  مشخصات و گشتاور پیچ
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 :قطعات زیر را

 متر. کیلوگر  ..0را به میزان ( 61)پیچ 

 متر. کیلوگر  ..0به میزان را ( 02)پیچ 

 متر. کیلوگر  ..0را به میزان ( 06)پیچ 

نصیب کنیید کیه زائیده روی     ای  را همیراه بیا کپیه یاتاقیان هایشیان بیه گونیه       ( 61)ثابت های  یاتاقان

 .به سمت تایمینگ باشد( 61)یاتاقان 

یاتاقانهیا  بیه دسیتورالعمل مشخصیات کپیه     هیا   بیرای عالمیت گیذاری و تعییین کپیه یاتاقیان      : توجه

 .مراجعه کنید

 

لقییی آن باییید پییین . نصییب کنییید ]0[و  ].[را بییا اسییتفاده از ابزارهییای  ].[گیییری  انییدازه سییاعت

 .میلیمتر باشد 2.01تا  2.21



87 

 

کاسیه نمید را   هیای   لبیه . نصیب کنیید   ]1[را توسی  ابیزار مخصیوص    ( .0)یک کاسیه نمید جدیید    

ابییزار . ی ابییزار مخصییوص جییای بزنییید  کاسییه نمیید را بییا زدن چکییش بییر رو  . روغنکییاری کنییید 

 .مخصوص را با تکان دادن و چرخاندن خارج کنید

 

در هنگییا  پیییاده کییردن بییه . )مجمیوع چهییار عییدد پیسییتون، شییاتون، بییوش را مجییددا نصییب کنییید 

 .(زده شده توجه کنیدهای  عالمت

 .را نصب کنید ]1[بستنهای نگهدارنده بوش 
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 . کپه شاتون استفاده کنید های جدید برای همیشه از همه: توجه

آن با هیم هماهنیگ بیوده و بیا خالهیای رنگیی ییا شیماره هیایی عالمیت           های  و کپهها  شاتون: توجه

 .اند زده شده

 

جدیید نصیب   هیای   را همیراه بیا یاتاقیان   هیا   کپیه شیاتون  . لنگ متحرک میل لنگ را روغنکاری کنید

 .دستورالعمل مربو ه مراجعه نماییدشاتون به های  برای تعیین کپه یاتاقان. کنید

 .سفت کنید ]1[کپه شاتون را با گشتاور مناسب به وسیله ابزار شماره های  مهره
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بیه دسیتورالعمل مربو یه بیه گشیتاورهای سیفت کیردن        هیا   منظیور تعییین گشیتاور پییچ    به : توجه

 .را نصب کنید( .0)پین شماره هم مرکزکننده . موتورهای بنزینی مراجعه شود

 

 .را جا بزنید( 00)خار  

 .را روی میل لنگ نصب کنید( 01)اویل پمپ ( 01)دنده محرک  

( 01)واشییر فاصییله پییر کیین . را توسیی  جییا زدن زنجیییر آن نصییب کنییید( 01)اویییل پمییپ  

 .(به نوع موتور بستگی دارد. )قرار دهید

 .متر سفت کنید. کیلوگر  6.1را به میزان ( 6.)، (2.)، (01)های  پیچ

 .رود می برای هم محور کردن اویل پمپ بکار( 01)چ پی: توجه
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. دنیده اوییل پمیپ نصیب کنیید     ( 0.)را همیراه بیا صیفحه فاصیله انیداز      ( ..)یک کاسه نمد جدیید  

 6.0را بییه میییزان هییا  پیییچ. بمالییید Silicone Categorie2مییاده آببنییدی ( ..)روی صییفحه 

 . متر سفت کنید. کیلوگر 

 

 :با توجه به نوع موتور

 Silicone Categorieروی بلییوک سیییلندر چسییب آببنییدی   ( 0.)بییه واشییر کارتییل   

 .بمالید
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 .واشر را روی بلوک سیلندر قرار دهید 

 .متر سفت کنید. کیلوگر  6را به میزان ( 1.)ها  پیچ 

 .دنده اویل پمپ را نصب کنید( 1.)پوسته  

 .متر سفت کنید. کیلوگر  6با گشتاور  

 

 نصب کارتل -4

. یییا چسییب آببنییدی بپوشییانید Loctite Auto Jointروی بلییوک سیییلندر را بییا الیییه نییازکی از 

 .باشد می نگهدارنده کارتل بسته به نوع موتور متفاوتهای  پیچ
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 .هنگا  نصب کارتل از دیاگرا  مربو ه استفاده کنید

F :در قسمت انتهای گیربکس 

G :سمت قرارگیری فیلتر روغن قرار گیرد. 

H :های دنده تایمینگ انت 

I :سمت اگزوز 

J : نشانXU7-B 
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 بیرون آمدگی بوش سیلندر

 ابزار مخصوص -6

 

 

 مرجع توضیحات شماره ابزار

 ]6[ ساعت اندازه گیری صفحه 20220..0

 ]0[ گیری  اندازه پایه ساعت .2022..0

 ].[ ابزار عمومی -ساعت اندازه گیری 1504.(-)

 

 سیلندربررسی بیرون آمدگی بوش  -0

دوباره اسیتفاده خواهیید کیرد، بیه عالئیم گیذارده شیده هنگیا  دمونتیا  توجیه           ها  اگر از بوش: توجه

 .کرده و عالمتهای روی بوش و بلوک سیلندر را مجددا با هم، همراستا قرار دهید

 .چهار عدد بوش را بدون واشرهای آنها نصب کنید 

 .ه  رف باال باشدقرار دهید که سمت مسطح بای  را به گونه ]6[صفحه  

 .نصب کنید ]0[روی ابزار شماره  ].[گیج شماره 
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 بودن بوش ها سطحبررسی هم  -.

ییک بررسیی بیر روی چهیار نقطیه از بیوش       . را بیر روی عیدد صیفر قیرار دهیید     گییری   انیدازه  ساعت

متیر تجیاوز کنید،در غییر اینصیورت علیت       . کیلیوگر   2.20مییزان اخیتالف نبایسیتی از    . انجا  دهید

 .بر رف کنیدرا 

 

 بررسی اختالف سطح بین بوش ها -.
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 2.20اخییتالف بییین آنهییا نبایسییتی . انییدازه بگیرییید( 0)و ( 6)بیییرون آمییدگی در بییوش را در نقییال 

 .متر تجاوز کند، اگر چنین بود علت را بر رف کنید. کیلوگر 

 

 و بلوک سیلندرها  بررسی اختالف سطح بوش -0

بییرون آمیدگی هیر بیوش نسیبت بیه بلیوک سییلندر را         . دتراز بودن بلیوک سییلندر را بررسیی کنیی    

میلیمتیییر  2.6و  .2.2بییییرون آمیییدگی بیییوش بایسیییتی بیییین . در سیییه نقطیییه بررسیییی کنیییید

. را نسییبت بییه بلییوک سیییلندر عالمییت گییذاری کنییید هییا  ترتیییب و جهییت قرارگیییری بییوش .باشیید

 .واشرهای زیر بوش را قرار دهید
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 نصب سرسیلندر

 ابزار مخصوص -6
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 مرجع توضیحات شماره ابزار

 ]6[ درجه 12.ای  راب  ترکمتر زاویه 21221..0

 

 ردنکسوار  -2

 . میل لنگ را بچرخانید تا چهار پیستون ارتفاع یکسان پیدا کنند

 XU7موتور 

 .بستهای نگهدارنده بوش را جدا کنید

عییدد ، یییک ( 6)بییرای بلنیید کییردن پییین شییماره . بررسییی کنییید کییه سییطو  تمییاس تمیییز باشییند

 .وارد کنید( A)میلیمتر از سمت  0سمبه به قطر 

 .یک واشر سرسیلندر جدید نصب کنید

بییرای عالمتهییای واشییر سرسیییلندر بییه دسییتورالعمل مشخصییات واشییر سرسیییلندر مراجعییه : توجههه

 .کنید
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سرسیییلندر هییای  سرسیییلندر بییه دسییتورالعمل مشخصییات پیییچهییای  قبییل از بسییتن پیییچ: توجههه

 .مراجعه کنید

 سرسیلندرپیچ 

 .پیچ سرسیلندر را به دقت تمیز کنیدهای  رزوه 

 .بپوشانید G10را با گریس ها  پیچ 

 :با توجه به نوع موتور

 .را با واشرهای نو نصب کنیدها  پیچ 
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 .سرسیلندر را مطابق شکل نشان داده شده سفت کنیدهای  پیچ: توجه
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 :استفاده شده باشد Bنوع های  اگر از پیچ XU7در موتورهای 

 .شود می این عملیات در چهار مرحله انجا 

 :مرحله یک

 متر . کیلوگر  1سفت کردن اولیه به میزان  

 :مرحله دو

 .را شل کنید( 6)به  ور کامل پیچ شماره  

 .متر سفت کنید. کیلوگر  0پیچ را مجددا به میزان  

 .سفت کنید ]6[درجه با استفاده از ابزار  621این پیچ را به میزان  

 .عدد پیچ دیگر  بق روش گفته شده تکرار کنید 1عملیات را برای  

 :مرحله سه

 .درجه سفت کنید 622را به میزان ( 6)پیچ شماره  

 .عدد پیچ دیگر  ق روش گفته شده تکرار کنید 1عملیات را برای  
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 :استفاده شده باشد Cنوع های  اگر پیچ

 متر . کیلوگر  1: سفت کردن اولیه

 :را به ترتیب زیر انجا  دهید عملیات

 .را به  ور کامل شل کنیدها  پیچ 

 .را سفت کنیدها  متر پیچ. کیلوگر  0به میزان  

 (]6[با استفاده از ابزار شماره . )درجه دیگر سفت کنید 602را به میزان ها  پیچ 

 0حیداقل  موتیور را بیه میدت    . شیروع بیه کیار کننید    هیا   موتور را راه اندازی کنید تا زمیانی کیه فین   

 :عملیات را به ترتیب زیر انجا  دهید. ساعت خنک باقی بگذارید

 .را به  ور کامل شل کنیدها  پیچ 

 .متر سفت کنید. کیلوگر  0را به میزان ها  پیچ 

 (]6[با استفاده از ابزار شماره . )درجه دیگر سفت کنید 602را به میزان ها  پیچ 
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 سوپاپ 91تایمینگ موتورهای سوار گردن دنده 

 ابزار مخصوص -6

 

 مرجع توضیحات شماره ابزار

 ]6[ (AB-7.0153)های تنظیم کننده میل بادامک  پین 66221..0جزء کیت ابزار با کد 

 ]0[ (G-7.0153)تنظیم تایم میل لنگ   پین 66221..0جزء کیت ابزار با کد 

 ].[ فالیویل ندهقفل کن 62226..0

 ].[ تسمه کششگیری  اندازه دستگاه 0012.226

 

 سوار کردن -0

را بییا اسییتفاده از ابییزار ( .)شییماره هییای  تییوپی. میییل سییوپاپ را نصییب کنییید( 0)و ( 6)هییای  پییولی

 :را با دست به آرامی سفت کنید تا( .)شماره های  پیچ. ثابت کنید ]6[شماره 

 .بطور کامل نشسته و بازی نداشته باشد( .)پولی روی توپی  

 .بچرخد( .)پولی به راحتی روی توپی  
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را بیا چرخانیدن آنهیا در جهیت حرکیت موتیور در انتهیای شیکاف         ( 0)و ( 6)هیای   شیماره هیای   پولی

 .قرار دهید

 

نییه بییازی داشییته و نییه )بییه راحتییی بچرخنیید ( 1)و ( 0)هییای  بررسییی کنییید کییه تسییمه سییفت کیین

 .(سفت باشد

 .میل لنگ در جهت صحیح نصب کنیدهای  تسمه را روی دنده

 . نصب کنید را( 1)در پوش  

اییید  مالیییده Loctite Frenetanchکییه قییبال روی آن  ( 1)را توسیی  پیییچ  ( 1)پییولی  

 .(باشد می متر. کیلوگر  .6گشتاور سفت کردن آن . )سفت کنید

بیرای  .( امکیان معییوب شیدن آن وجیود دارد    . )را سیفت نکنیید  ( 1)زمیانی کیه پیین شیماره     : جهتو

 ].[ابییزار مخصییوص شییماره )فالیویییل  قفییل کننییدهز ا. اییین کییار از قفییل فالیویییل اسییتفاده کنییید

 .(استفاده کنید
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 .قفل کنید ]0[میل لنگ را توس  پین 

 

در  ی عملیات مطمئن شیوید کیه تسیمه تایمینیگ از دندانیه روی چیرخ دنیده مییل لنیگ          : توجه

تسییمه تایمینییگ را از ابتییدا روی چییرخ دنییده میییل لنییگ سییپس روی  ( 62)قسییمت . خییارج نشییود

 .رد کنید( 0)تسمه تایمینگ را روی پولی شماره . جا بزنیدکن  سفت تسمه

پییولی را بییه آرامییی در جهییت عکییس حرکییت  ( 0)کییردن تسییمه روی پییولی شییماره بییرای درگیییر 

 . موتور بچرخانید

 .پولی نسبت به تسمه نباید بیش از یک دندانه باشدای  تغییر مکان زاویه: توجه

و چیرخ دنیده   کین   سیفت  تسیمه را بیر روی تسیمه   . نجیا  دهیید  ا( 6)مشابه این برای پیولی شیماره   

 .واترپمپ درگیر کنید
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 مقدار سفتی اولیه برای نصب تسمه تایمینگ -.

 :را از جایشان برداریدها  بدون اینکه پین

متصییل کنییید، مراقییب باشییید تییا از قطعییات ا ییراف روی  ( 62)را بییه تسییمه  ].[دسییتگاه  

 .آن فشار وارد نشود

سییاعت بچرخانییید تییا توسیی  اییین دسییتگاه  هییای  را خییالف عقربییه (0)کیین  سییفت تسییمه 

SEEM45نمایش داده شود ،. 

متییر . کیلییوگر  0بییه میییزان کیین  سییفت را بییدون تغییییر دادن وضییعیت تسییمه( 66)پیییچ  

 .سفت نمایید

همزمان با باز کردن ییک پییچ از هیر چیرخ دنیده مییل سیوپاپ، بررسیی کنیید کیه شیش             

اشید در غییر اینصیورت عملییات نصیب را مجیدد انجیا         در انتهیای شیکاف نب  ( .)عدد پیچ 

 .دهید

 .متر سفت کنید. کیلوگر  6را به میزان ( .)شش عدد پیچ 
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 .را جدا نمایید ].[دستگاه  

 .را جدا نمایید ]0[و  ]6[شماره های  پین 

 کشش موجود پس از نصب -.

حرکییت  میییل لنییگ را دو دور در جهییت. هرگییز میییل لنییگ را در جهییت عکییس نچرخانییید: توجههه

. را شیل کنیید  ( .)شیش عیدد پییچ    . قفیل کنیید   ]0[مییل لنیگ را توسی  پیین     . موتور بچرخانیید 

 :را با دست و به آرامی سفت کنید تا( .)های  پیچ

( .)پییولی بییه راحتییی روی تییوپی   . نشسییته و بییازی نداشییته باشیید ( .)پییولی کییامال روی تییوپی  

فیل کنیید، در صیورت نییاز بیا پییچ       ق ]6[هیای   را توسی  پیین  هیا   مییل سیوپاپ  هیای   توپی. بچرخد

عملیییاتی مشییابه بییا عملیییات انجییا  . را شییل کنییید( 1)پیییچ شییماره . کمییی آنهییا را بچرخانییید( 60)

 :شده برای سفتی اولیه تسمه تایمینگ انجا  دهید تا

 .را نمایش دهد 26SEEMدستگاه  

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  0را به میزان ( 66)پیچ  
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 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6میزان  را به( .)شش عدد پیچ  

 :قطعات زیر را جدا کنید

 ].[دستگاه  

 .را جدا نمایید ]0[و  ]6[های  پین 

 بررسی سفتی تسمه -0

میییل لنییگ را دو دور در جهییت مناسییب . هرگییز میییل لنییگ را در جهییت عکییس نچرخانییید: توجههه

شییش عییدد پیییچ .را روی میییل لنییگ نصییب کنییید ]0[پییین تنظیییم کننییده میییل لنییگ . بچرخانییید

 :را توس  دست به آرامی سفت کنید تا( .)های  پیچ. را شل کنید( .)

 .نشسته و بازی نداشته باشد( .)پولی کامال روی توپی  

 . پولی به راحتی روی توپی بچرخد 

کمیی  ( 60)قفیل کنیید، در صیورت نییاز بیا پییچ        ]6[هیای   را توسی  پیین  ها  میل سوپاپهای  توپی

را  ]0[، ]6[هییای  پییین. متییر سییفت کنییید. کیلییوگر  6را بییه میییزان ( .)هییا  پیییچ. آن را بچرخانییید

 . خارج کنید

میل لنگ را 
 

 
 .دور در جهت حرکت موتور بچرخانید 

 . قرار بگیرد( .6)را بچرخانید تا رو به روی پیچ ( 1)سوراخ تایمینگ پولی 

کییرده و مراقییب باییید تییا از قطعییات ا ییراف بییر  نصییب ( 62)را روی تسییمه تایمینییگ  ].[دسییتگاه 

اگییر . باشیید 40SEEMتییا  32SEEMمقییدار سییفتی باییید بییین   . روی آن فشییاری وارد نشییود 

 .مربطو به سفت کردن تسمه را مجددا انجا  دهیدهای  مقدار موردنظر بدست نیامد فعالیت
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هماهنگونیه کیه قیبال    قطعیات را دقیقیا   . سایر قطعات را بیه ترتییب عکیس بیاز کیردن آنهیا ببندیید       

 .قرار داشتند نصب کنید

 

 سوار کردن قاب میل سوپاپ

مییل سیوپاپ دارای واشیرهای    هیای   سیوپاپ قیاب   61سوار کردن قابیل مییل سیوپاپ در موتورهیای     

تیوان از آنهیا اسیتفاده نمیود در صیورت       میی  باشیند کیه چنیدین بیار     میی  ساخته شده از مواد مرکب

 .یا چسب، تعمیر کرد AUTO JOINTبا توان آن را  می آسیب دیدگی جزئی

 :متر مطابق روش نشان داده شده سفت کنید. کیلوگر  6را به میزان ها  پیچ
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 ( 1)تا ( 6)از 

 (با توجه به نوع موتور)کوئل را نصب کنید 

 .متصل به سرسیلندر را وصل کنیدهای  و دسته سیمها  و کابلها  لوله
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 9پیوست 
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 سوپاپ هابررسی و تنظیم لقی 

حییداقل زمییان الز  . شییود مییی اسییتفاده XU7, XU5از اییین روش تنهییا بییرای موتورهییای : توجههه

 .باشد می ساعت 0برای سرد شدن موتور 

 .قطعات زیر را جدا کنید

 درپوش توزیع جرقه شمعها و دسته سیم الکتریکی مربو ه 

 در سوپاپ 

 نحوه بررسی -6

 :باشد می مجاز به شر  زیرهای  لقی

 میلیمتر 2.02: هواهای  سوپاپ

 میلیمتر 2..2: سوپاپهای دود

 میلیمتر ±2.20: تلرانس مجاز

 :مطابق جدول زیر عمل نماییدها  در هنگا  تنظیم لقی سوپاپ

هنگامی که این سوپاپ 

 کامال باز است

 لقی سوپاپ زیر را

 .نماییدگیری  اندازه

 لقی سوپاپ زیر را

 .نماییدگیری  اندازه

 سوپاپ دود هوا سوپاپ سوپاپ دود

6 . . 

. . 0 

. 0 6 

0 6 . 

 .لقی هر سوپاپ را یادداشت نمایید

 بررسی تنظیم لقی سوپاپ -0
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 :در محدوده مجاز نمی باشد قطعات زیر را جدا نمایید( J)اگر لقی 

 (6)تایپیتها  

 (0)واشر تنظیم  

 

هییم اکنییون ضییخامت واشییر تنظیییم مییورد . نماییییدگیییری  انییدازه را( 0)واشییر تنظیییم ( E)ضییخامت 

 . را که باید نصب نمایید با تونجه به ماال از جدول زیر انتخاب نمایید( 0)نیاز 

را قیرار  ( 0)واشیر تنظییم   . دقیت کنیید کیه واشیر تنظییم را بیه  یور صیحیح نصیب نماییید          : توجه

 .را نصب نمایید( 6)داده و سپس تایپیت 
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 A B 

 2..2 2.02 لقی مجاز

 2.00 2.62 شدهگیری  اندازه لقی

 +2.60 -2.62 میزان اختالف

 E 0..0 0..0اندازه 

 62.. 0.00 واشری که باید نصب نمایید

 2..2 2.02 لقی به دست آمده

 

 .شود می با توجه به سطح برا  آن مشخ ( a)ناحیه  :توجه

 :قطعات زیر را نصب نمایید

 میل سوپاپ 

 در سوپاپ و واشر آن 

 و دسته سیم مربو هها  توزیع جرقه شمعدرپوش  
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 بررسی فشار روغن

 عمومی معرفی ابزار -6

  (.0012622کد اختصاصی )ابزار جانبی برای اندازه گیری فشار روغن و خالء  ]6[

 (.0012622جزء کیت ابزار باکد اختصاصی )راب  مربول به فشنگی روغن ]0[

 (ابزار عمومی)ابزار درآورنده فشنگی روغن].[

 (ابزار عمومی)مربول به فشنگی روغن  ابزار باز و بست راب  ].[
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 اندازه گیری فشار -0

شیود کییه موتییور گییر  اسییت بررسییی سییطح روغیین   مییی انیدازه گیییری فشییار روغیین هنگییامی انجییا  

 . انجا  گرفته است

 (تمامی مدل ها) XUدر موتورهای  .6-0

دسترسییی پیییدا ( .)را شکسییته تییا بییه سییطح شییش گوشییه آن  ( 0)فشیینگی ( 6)قییاب پالسییتیکی 

 .کنید

 

 .باز کنید( a)مهره بست سیم را در نقطه  

 .فشنگی روغن را جدا نمایید ].[توس  ابزار  
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 .ببندید ].[توس  ابزار  را همراه با لوله مربول ]0[راب  

 .را ببندید ]6[فشار سنج 

 .را متصل نمایید( دورسنج)یک تاکومتر 

 .فشارها را بخوانید

 :نماییدقطعات زیر را جدا 

 (].[توس  ابزار )، ]0[راب   

 (دور سنج)تاکومتر  

متییر . کیلییوگر  ...مجییددا فشیینگی روغیین را نصییب کییرده و آن را بییه میییزان    ].[توسیی  ابییزار 

 .سفت نمایید

 .ببندید( a)مهره بست سیم را در نقطه 
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 پیاده و سوار کردن پمپ روغن در خودروهای فاقد سیستم تهویه مطبوع

 مخصوص معرفی ابزار -6

  0.126226کد اختصاصی :  مخصوص خار درآر رودریانبر  ]6[

 پیاده کردن -0

آن از زمیین  هیای   خیودرو را بلنید کنیید بطوریکیه چیرخ     . پیچ تنظیم رگوالتیور فشیار را بیاز نماییید    

 .منفی باتری را جدا کنید. جدا شوند
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 .روغن موتور را تخلیه کنید

 . را قطع کنید( 6)سنسور دمای روغن 

 .انباره تنظیم فشار را کنار کشیده یا جدا نمایید

 :قطعات زیر را جدا کنید

 ( 0)صفحه محافظ  

 چرخ جلو سمت راست 

 قاب گل پخش کن 

 .(به عملیات مربو ه مراجعه نمایید)تسمه تجهیزات جانبی  

 ( a)پیچ نگهدارنده لوله پمپ فشار باال در نقطه  

 (.)دو عدد پیچ  

 .و آن را به صورت آویزان نگه دارید پمپ فشار باال را جدا کرده
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 :قطعات زیر را جدا کنید

 دینا  

 (.)سه عدد پیچ  

 (0)پایه  

 پیچهای کارتل 

 کارتل 

 

 :قطعات زیر را جدا نمایید

 (1)دو پیچ  

 (.)پوسته  

 (62)و ( 1)و ( 1)پیچهای  

 پمپ روغن همراه با صفحه فاصله پرکن مربو ه 
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 سوار کردن -.

 .و دنده محرک آن را درگیر نماییدپمپ روغن را نصب کرده  

 :قطعات زیر را نصب نمایید

 صفحه فاصله پرکن 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6.1میلیمتر، آن را به میزان  11به  ول ( 1)پیچ  

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6.1میلیمتر، آن را به میزان  10به  ول ( 1)پیچ  

 (1)پوسته  

 (1)های  پیچ 

 .بمالید( OR-Auto Joint)آببندی  روی سطح کارتل ، چسب

 :قطعات زیر را نصب نمایید

 کارتل 
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متییر . کیلییوگر  6.1، آنهییا را بییه میییزان (کوتییاهی هسییتندهییای  پیییچ( )60)سییه عییدد پیییچ  

 .سفت نمایید

متیر  . کیلیوگر   6.1، آنهیا را بیه مییزان    (کوتیاهی هسیتند  هیای   پییچ )از ( 66)پنج عدد پیچ  

 .سفت نمایید

 .(از واشر جدید استفاده نمایید) انباره تنظیم فشار 

 (0)پایه  

 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  0.0، آنها را به میزان (.)سه عدد پیچ  

 دینا  

 پمپ 

 پمپ فشار باال 

  ”a“پیچ نگهدارنده لوله پمپ فشار باال در نقطه  

 (0)صفحه محافظ  
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 تسمه تجهیزات جانبی 

 .(عملیات مربو ه مراجعه نماییدبه . )تسمه تجهیزات جانبی را تحت کشش قرار دهید

 :قطعات زیر را نصب نمایید

 قاب گل پخش کن 

 چرخ جلو سمت راست 

 .خودرو را روی زمین قرار دهید

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  1چرخ را به میزان های  پیچ

 . سنسور درجه حرارت روغن را وصل کنید

 .منفی باتری را وصل کنید

 .ده پر کنیدتور را به میزان تعیین شروغن مو

ECU انژکتور را قطع کنید. 

. توسیی  دنییده اسییتارت موتییور را بچرخانییید تییا المییپ هشییدار دهنییده فشییار روغیین خییاموش شییود 

 .را وصل نمایید ECUمجددا ( بررسی افزایش روغن)

 پیاده و سوار کردن پمپ روغن در خودروهای دارای سیستم تهویه مطبوع

 مخصوص معرفی ابزار -6

  0.126226کد اختصاصی :  انبر مخصوص خار درآر رودری    

 پیاده کردن -0

 . پیچ تنظیم رگوالتور فشار را باز نمایید
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 .خودرو را بلند کنید بطوری که چرخهای آن از زمین جدا نشوند

 .منفی باتری را جدا کنید

 .روغن موتور را تخلیه نمایید

 

 :قطعات زیر را جدا نمایید

 چرخ جلو سمت راست 

 قاب گل پخش کن 

 .(به عملیات مربول مراجعه نمایید)تسمه تجهیزات جانبی  

 .انباره تنظیم فشار را کنار کشیده و یا جدا نمایید

 .را جدا نمایید( 6)کمپرسور 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (0)صفحه محافظ  

 کارتلهای  پیچ 
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 کارتل 

 

 :قطعات زیر را جدا نمایید

 (.)دو عدد پیچ  

 (1)پوسته  

 (1)و ( 0)و ( .)های  پیچ 

 پمپ روغن 
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 سوار کردن -.

 .پمپ روغن را نصب کرده و دنده محرک آن را درگیر نمایید

 :قطعات زیر را نصب کنید

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6.1میلیمتر، آن را به میزان  10به  ول ( .)پیچ  

 .نماییدمتر سفت . کیلوگر  6.1میلیمتر، آن را به میزان  10به  ول ( 0)پیچ  

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6.1میلیمتر، آن را به میزان  12به  ول ( 1)پیچ  

 (1)پوسته  

 (.)دو عدد پیچ  

 .بمالید( OR-Auto Joint)روی سطح کارتل چسب آببندی 

 .کارتل را روی بلوک موتور قرار دهید

 .جا بیندازیدکن  سفت تسمه تجهیزات جانبی را روی تسمه

 

 .ب نماییدقطعات زیر را نص
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 کارتل  

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6.1، آنها را به میزان (پیچهای بلند( )1)های  پیچ 

متییر . کیلییوگر  6.1، آنهییا را بییه میییزان  (از پیچهییای نییو اسییتفاده نمایییید ( )1)پیچهییای  

 .سفت نمایید

 :قطعات زیر را نصب نمایید

 (0)صفحه محافظ  

 .(استفاده نماییداز واشر جدید )انباره تنظیم فشار  

 (6)کمپرسور  

 .باالیی و پایینی نصب نماییدهای  روی پیچ ”a“واشرها را در نقطه : توجه

 .(به عملیات مربو ه مراجعه نمایید. )تسمه تجهیزات جانبی را نصب نمایید

 

 :قطعات زیر را نصب کنید

 قاب گل پخش کن 
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 چرخ جلو سمت راست 

 .خودرو را روی زمین بیاورید

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  1چرخها را به میزان پیچ 

 .روغن موتور را به میزان تعیین شده پر کنید

 .منفی باتری را وصل کنید

ECU انژکتور را قطع کنید. 

. توسیی  دنییده اسییتارت موتییور را بچرخانییید تییا المییپ هشییدار دهنییده فشییار روغیین خییاموش شییود 

 (بررسی افزایش فشار روغن)

 .ا وصل نماییدانژکتور ر ECUمجددا 

 تخلیه، پر کردن و هواگیری سیستم خنک کاری

 مخصوص معرفی ابزار -6

 61220..0کد اختصاصی  : آب جهت هواگیری سیستم خنک کنندهمخزن  ]6[
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 تخلیه  -0

 .هنگامی که موتور سرد است به آرامی درب رادیاتور را باز کنید

 .هواگیری را باز کنیدهای  پیچ .را شل نموده تا رادیاتور را تخلیه کنید( 6)درپوش تخلیه 

 

 .را باز کنید تا بلوک سیلندر را تخلیه نماید( 0)درپوش 
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 پر کردن و هواگیری -.

در خودورهییایی کییه دارای یییک مخییزن  . را روی لولییه تغذیییه نصییب کنییید  ]6[مخییزن هییواگیری 

را ( 6)ر پیییچ تخلیییه رادیییاتو . را جییدا نمایییید ( .)فوقییانی مجییزا از رادیییاتور هسییتند، گیییج آب    

 .ببندید

 .متر سفت نمایید.کیلوگر  0.0را بسته و به میزان ( 0)پیچ تخلیه 

 

 .مدار خنک کاری را پر کنید

هیواگیری میایع بیدون    هیای   هنگیامی کیه از سیوراخ   . مخزن هواگیری را کیامال پیر نگهداریید   : توجه

 .هواگیری را ببندیدهای  هوا خارج شد، پیچهای  حباب

دور در دقیقییه نگهدارییید اییین دور را تییا زمانیکییه    6022و در دور موتییور موتییور را روشیین کنییید  

موتییور را خییاموش کنییید و صییبر . شییروع بییه کییار کییرده و دوبییاره متوقییف شییوند، نگهداریییدهییا  فیین

 .کنید تا موتور خنک شود
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 .جدا کنیدرا ( 6)مخزن هواگیری 

را نصییب ( .)گیییج آب  در خودروهییایی کییه دارای مخییزن فوقییانی مجییزا از رادیییاتور هسییتند،      

 .نمایید

زیییر کییه بیییانگر بیشییترین هییای  هنگامیکییه موتییور سییرد اسییت سیسییتم خنییک کییاری را تییا عالمییت

 :مقدار هستند پر کنید

 روی رادیاتور  ”Max“عالمت 

 روی مخزن فوقانی ”a“عالمت 

 روی مخزن فوقانی روی رادیاتور حالت

 a میلیمتر x=72 بیشترین

 (قرمز رنگ) y b=198 کمترین

 .درب رادیاتور را ببندید
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 پیاده و سوار کردن گلویی باک بنزین

 ابزار مخصوص -6

 (ابزار عمومی: ) (مخصوص بنزین بدون سرب)دستگاه تخلیه باک بنزین  ]6[

 0.126226کد اختصاصی :  انبر مخصوص خار درآر رودری 0[

 61220..0کد اختصاصی  :مخصوص بازکردن بستانبر  ].[

 

 پیاده کردن -0

 .عقب آن آزاد باشندهای  که چرخای  خودرو را بلند کنید به گونه

 .منفی باتری را جدا نمایید

 .، گل پخش کن عقب سمت راست را جدا نمایید ]0[توس  ابزار مخصوص 

 .باک بنزین را تخلیه نمایید ]6[توس  ابزار 

 .را جدا نمایید( 6)ارتبا ی های  لوله

 .کنید را باز ”a“پیچ ناحیه 
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 :را باز کنید( 0)ارتبا ی های  لوله ].[توس  ابزار مخصوص 

 .را از گلویی باک بنزین جدا نمایید( 0)های  لوله

 

 .را باز کنید( .)سه عدد پیچ 

 .درپوش باک بنزین را جدا نمایید
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 .گلویی باک بنزین را جدا کنید. جدا نمایید ”b“لوله ارتبا ی کنیستر را از محل 

 

 کردنسوار  -.

 .گلویی باک بنزین را نصب نمایید

 . متصل نمایید ”b“لوله ارتبا ی کنیستر را محل 

 .را ببندید( .)سه پیچ 
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 .را ببندید ”a“پیچ واقع در محل 

 .را متصل نمایید( 6)ارتبا ی های  لوله

 

 .را ببندید( 0)ارتبا ی های  ، لوله ].[توس  ابزار مخصوص 

 :قطعات زیر را نصب کنید

 پخش کنگل  

 چرخ 
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 .خودرو را روی زمین بیاورید

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  .را به میزان ها  چرخهای  پیچ

 .باک بنزین را پر کنید

 .منفی باتری را متصل نمایید

 پیاده و سوار کردن باک بنزین

 ابزار مخصوص -6

 (ابزار عمومی( : )مخصوص بنزین بدون سرب)دستگاه تخلیه باک بنزین ]6[

 0.126226کد اختصاصی :  انبر مخصوص خار درآر رودری ] 0[

 61220..0کد اختصاصی  :انبر مخصوص بازکردن بست ].[
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 پیاده کردن -0

 .عقب آن آزاد باشدهای  که چرخای  خودرو را بلند کنید و به گونه

 .منفی براتری را جدا کنید

 :چرخ عقب سمت راست را جدا نمایید

 .تخلیه نمایید ، باک بنزین را ]6[توس  ابزار 

 :قطعات زیر را جدا نمایید

 (6)منبع، اگزوز میانی  

 سپر حرارتی 

 (.)میل نگهدارنده باک بنزین  
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 .را جدا کنید( .)پین قفل کن 

 .مکانیز  تنظیم ارتفاع را از تنظیم کننده عقبی جدا نمایید

 .مکانیز  تنظیم ارتفاع را کنار بکشید

 

واقییع در زیییر بدنییه را جییدا ( 0)هیییدرولیکی هییای  لولییهقییاب محییافظ ( 0)توسیی  ابییزار مخصییوص 

 .کنید

 .جدا کنید ”a“هیدرولیک را از بست آنها در ناحیه های  لوله
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 .را جابجا نمایید( 1)فیلتر سوخت 

 .گل پخش کن عقب سمت سقف را جدا کنید

 

 .را جدا کنید( 1)ارتبا ی های  لوله( .)توس  ابزار مخصوص 
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 .را جدا نمایید( 1)ارتبا ی های  لوله

 .باک بنزین را نگه دارید

 .دو عدد پیچ باک بنزین را جدا نمایید

 .باک بنزین را به سمت راست خودرو کشیده و همزمان به آرامی آن را پایین بیاورید

 

توسی  ابیزار مخصیوص    . را فشیار داده تیا کیانکتور پمیپ سیوخت را جیدا کنیید       ( 1)ضامن قفل کن 

 .باک بنزین را جدا کنید. پیکاپ سوخت را جدا نمایید ارتبا یهای  لوله ].[
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 سوار کردن -.

هیای   لولیه  ].[توسی  ابیزار مخصیوص    . هییدرولیک قیرار دهیید   هیای   باک بنزین را بین بدنه و لولیه 

بیاک بنیزین   . کیانکتور پمیپ سیوخت را وصیل کنیید     . ارتبا ی با پیکیاپ سیوخت را متصیل نماییید    

 .را نصب نمایید

بیاک بنیزین را بسیته و    هیای   پییچ . بیه درسیتی متصیل شیده باشیند     هیا   ه لولهکنترل کنید ک: توجه

 .متر سقف نمایید. کیلوگر  0.1به میزان 

 .را نصب نمایید( 1)فیلتر سوخت 

 .را متصل نمایید( 1)ارتبا ی های  لوله
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 .را متصل نمایید( 1)ارتبا ی های  ، لوله(0)توس  ابزار مخصوص 

 

( 0)هییدرولیکی  هیای   قیاب بیی خی  لولیه    . متصیل نماییید   ”a“قطیه  هییدرولیک را در ن هیای   لوله

 .رو به زیر بدنه متصل نمایید

 .قرار دهید ”Low“اهر  تنظیم ارتفاع را در حالت 

 .مکانیز  تنظیم ارتفاع را به تنظیم کننده عقبی متصل نمایید
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 .را نصب کنید( .)پین قفل کن 

 

 0.1آن را بییه میییزان  هییای  قییرار داده و پیییچ را در جییایش ( .)میییل نگهدارنییده بییاک بنییزین    

 . متر سفت نمایید. کیلوگر 

 :قطعات زیر را نصب کنید

 (0)سپر حرارتی  

 (6)منبع اگزوز میانی  
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 قاب گل پخش کن 

 چرخ 

 .خودرو را پایین آورده و روی زمین قرار دهید

 .متر سفت کنید. کیلوگر  1چرخ را به میزان های  پیچ

 .باک بنزین را پر کنید

 .منفی باتری را متصل نمایید

 

 باز کردن و بستن سنسور اگسیژن

 باز کردن -6

 .جدا کنید( 6)دسته سیم الکتریکی را از بست 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (.)دو عدد پیچ  
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 (0)قاب محافظ  

 (.)بست  

 (0)دو عدد پیچ  

 

 .جدا نمایید( 1)را از قاب محافظ ( 1)دسته سیم الکتریکی 

 

 .را جدا نمایید( 1)دو عدد سوکت 
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سنسییور اکسیییژن (0.12.266کیید اختصاصییی )بییا اسییتفاده از ابییزار بییاز و بسییت سنسییور اکسیییژن 

 .سنسور اکسیژن را جدا نمایید. را باز کنید( 1)

 

 بستن -0

 .باشد می نحوه انجا  عملیات عکس مراحل بازکردن

 اتصاالت الکتریکی ..-6

 .شود می رنگ انجا راهه قرمز  0عملکرد حرارتی آن توس  کانکتور 
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 XU7JP4موتورهای : 2پیوست 
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 LFYمشخصات موتورهای 

 مشخصات  -6

 موتورهای انژکتوری

 XU7JP4 موتور

 LFY نوع موتور

 (سی سی) 6116 ظرفیت

برچسب )قطر پیستون × کورس پیستون 

 (میلیمتر

16.. ×1. 

 6:..62 نسبت تراکم

 کیلووات 16 حداکار توان

 دور در دقیقه 0022 موتوردور موثر 

 متر. کیلوگر  60.0 حداکار گشتاور

 دور در دقیقه 002. دور موثر موتور

 L4 نوع استاندارد آالیندگی

 Premium 95, 98 Ronبنزین بدون سربی  نوع سوخت

 دارد مبدل کاتالیتیکی

 چند نقطه ای سیستم انژکتوری

 BosCh سازنده

 MP7.3 مدل

 

 گشتاور توان وهای  منحنی -6
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 شناسایی -.

 

 بلوک سیلندر -.

 میلیمتر h=224.5±0.05اندازه 

 میلیمتر 0.27~0.07: لقی مجاز میل لنگ
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 سیلندر -0

 میلیمتر  2.20حداکار انحنای مجاز سرسیلندر 

 میلیمتر 6.1 ±2.20: ارتفاع سرسیلندر نو

 واشر سرسیلندر -1

 

 تعمیرات ماده آزبست سازنده عالئم مشخصه ضخامت

 .قابل تعمیر نمی باشد ندارد A.B.C.E Meillor میلیمتر 6.0
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 .باشد می مربول به سرسیلندرهای تعمیر Dمشخصه 

 دنده تایمینگ -1

 میل سوپاپ. 6-1

 

 .شوند می دود و بنزین از یکدیگر تشخی  دادههای  میل سوپاپ

 (6)سوراخ : عالمت مشخصه

 :ابعاد سوراخ

K (قطر سوراخ = ). میلیمتر 

J (عمق سوراخ =)میلیمتر 62 

 دیاگرا  تایمینگ. 0-1

 A.T.D.C '.2°1 میل سوپاپ بنزین

A.B.D.C °0. 

 B.B.D.C °61 میل سوپاپ دود

B.T.D.C °3 

 .هنگامیکه موتور سرد استها  لقی سوپاپ. 1-.
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 .شود می تنظیم اتوماتیک، توس  تاپیتهای هیدرولیکی انجا 

 تجهیزات جانبی در خودروهای فاقد سیکل تبریدپیاده و سوار کردن تسمه 

 معرفی ابزار -6

 0012.226کد اختصاصی : گیری  اندازه ابزار مخصوص ]6[

 .0012622کد اختصاصی : ابزار مخصوص خار درآر رودری ]0[

 

 پیاده کردن -0

جلیوی آن از زمیین جیدا شیده و آن را در همیان      هیای   کیه چیرخ  ای  خودرو را بلند کنید و بیه گونیه  

 .چرخ جلو سمت راست را جدا کنید. نگه دارید حالت

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (0)خارهای پالستیکی  ]0[با استفاده از ابزار  

 (6)قاب گل پخش کن  
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 .را شل کنید( 0)و ( .)های  پیچ 

 .تسمه را خارج کنید. توانید سفت کنید می را تا حدی که( 1)پیچ 

بچرخید و در جیای خیود بیازی نداشیته و همچنیین        بیه راحتیی  ( .)بررسی کنید کیه پیولی   : توجه

 (سفت نباشد

 

 سوار کردن -.

 .تسمه را جا بیاندازید
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 .قرار گرفته باشدها  توجه کنید که تسمه به درستی شیار پولی: توجه

 .را نصب کنید ]6[ابزار . تسمه را تحت کشش قرار دهید( 1)با شل کردن پیچ 

باشیید سییفت  مییی متییر. کیلییوگر  10±0بییا کییه مسییاوی  SEEM 62±602تسییمه را بییه میییزان 

 .کنید

 (SEEM 0±01تا . )را شل کنید( 1)پیچ 

 .را جدا کنید ]6[ابزار 

 .را مجددا سفت نمایید( 0)و ( .)های  پیچ

 .دور در جهت چرخش آن بچرخانید .میل لنگ را 

 .را نصب کنید ]6[ابزار 

 .را شل کنید( 0)و ( .)های  پیچ

باشیید، سییفت  مییی متییر. کیلییوگر  10±0کییه مسییاوی بییا  SEEM 62±602تسییمه را بییه میییزان 

 .کنید

 .را نصب کنید ]6[ابزار 

 .متر سفت کنید. کیلوگر  0.0را به میزان ( 0)و ( .)های  پیچ

 :قطعات زیر را نصب کنید

 قاب گل پخش کن 

 خارهای پالستیکی 

 چرخ 
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 .خودرو را پایین آورده و روی چرخ هایش قرار دهید

 .کنیدچرخ را سفت های  پیچ

 پیاده و سوار کردن تسمه تجهیزات جانبی در خودروهای دارای سیکل تبرید

 معرفی ابزار -6

 .0012622کد اختصاصی : ابزار مخصوص خار درآر رودری]6[

 

 پیاده کردن -0

جلییو از زمییین بلنیید شییده و آن را در همییان  هییای  کییه چییرخای  خییودرو را بلنیید کنییید و بییه گونییه 

 .حالت نگه دارید

 .راست را جدا کنیدچرخ جلو سمت 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (0)پالستیکی های  بست ]6[با استفاده از ابزار  

 (6)قاب گل پخش کن  
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را بچرخانییید تییا پییین  ].[کیین  سییفت تسییمه( اییینچ 1..)میلیمتییری  1.00بییه وسیییله یییک آچییار 

 .قرار گیرد( .)میلیمتر درون سوراخ تایمینگ  .قفل کننده و یا پینی به قطر 

 :قطعات زیر را جدا نمایید

 (0)پیچهای  

 (.)کن  سفت تسمه 

 تسمه 

 (.سفت نباشند)به راحتی بچرخند ( 1)و ( 1)های  بررسی کنید که پولی: توجه

 

 سوار کردن -.
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 :قطعات زیر را نصب کنید

 تسمه 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  0.0را به میزان ( 0)های  ، پیچ(.)کن  سفت تسمه 

 .قرار گرفته باشدها  تسمه به درستی درون شیار پولیبررسی کنید که : توجه

را بچرخانیید تیا پیین قفیل کننیده      کین   سیفت  تسیمه ( ایینچ  1..)میلیمتیری   1.00توس  یک آچار 

 .بتواند آزاد شود

 .در تماس با تسمه قرار گیرد( 1)را آزاد کنید تا پولی ( .)کن  سفت به آرامی تسمه

 :قطعات زیر را نصب کنید

 کنقاب گل پخش  

 (0)پالستیکی های  بست 

 چرخ 

 .خودرو را به پایین بیاورید

 .چرخ را سفت کنیدهای  پیچ
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 پیاده و سوار کردن موتور و گیربکس

 معرفی ابزار -6

 .2022..0کد اختصاصی : باز وبست شیلنگ های سیستم خنک کنندهانبر  ]6[

 

 61220..0کد اختصاصی  : مخصوص باز کردن بست انبر ]0[
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  .6.26..0کد اختصاصی  : ابزار جابجایی موتور ].[

 

 00026221کد اختصاصی : ابزار آزادسازی اهر  بندی کالچ ]0[

 

 (ابزار عمومی) ابزار جدا کردن پایه گیربکس ]1[
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 61220..0کد اختصاصی : آب جهت هواگیری سیستم خنک کنندهمخزن  ]1[

 

 پیاده کردن -.

 .آن آزاد باشدهای  که همه چرخای  خودرو را بلند کنید به گونه

بییا اسییتفاده از ابییزار ( بییه عملییات مربو ییه مراجعییه کنیید  )فشیار مییدار هیییدرولیک را تخلییه کنییید   

. مییدار سیسییتم خنییک کییاری را تخلیییه کنییید . درب موتییور را در حالییت عمییومی نگییه دارییید  ]1[

 .روغن گیربکس را تخلیه کنید
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 :قطعات زیر را جدا کنید

 (6)باتری  

 جلوهای  چرخ 

 ها  صفحات محافظ موتور زیر پاالنی چرخ 

 پلوس ها 

 (آنهای  همراه با گلویی)، (0)فیلتر هوا  

 LHM (9)مخزن روغن  

 .قرار دهید ].[و فیلتری آن را درون مخزن  LHMمجموعه مخزن روغن  

 .را جدا کنید( 1)سیم گاز  

 :قطعات زیر را جدا کنید

 .کنیدسوخت جدا های  را از لوله( 1)کاور  

 .را جدا کنید( 0)قاب  

 .را جدا کنید( .)انژکتور  ECUدرپوش  

 :اتصاالت زیر را قطع کنید

 ECU انژکتور را قطع کنید. 

هیای   لولیه  ]0[توسی  ابیزار مخصیوص    ( مربیول بیه رسییو دراییو    . )را جدا کنید( .)سوکت  

 .را جدا کنید( 1)ورودی و بازگشت سوخت 

 .را قطع کنید( 66)سوئیچ اینرسی  
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 .را جدا کنید( 62)سوکت  

 

 .را جدا کنید( 61)قاب جعبه فیوز 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (60)پایه باتری  

 LHM(16)پایه مخزن  

 (60)بست  

 (.6)و ( .6)ارتبا ی های  لوله 

 .را ببندید( 60)بست  
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 :زیر را جدا کنیدهای  قسمت

 (61)اتصاالت  

 (61)تغذیه های  سیم 

 (02)کانکتور  

 (.0)های  لوله 

 :بست قطعات زیر را باز کنید

 (.0)های  لوله 

 (0)از بست ها  دسته سیم 

 .را جدا کنید( 00)سیم کالچ  

 

 .را جدا کنید( 00)اهر  کنترل تعویض دنده  ]0[توس  ابزار 

 .را از محل اتصال جدا نمایید( .0)بخاری های  لوله

 .را جدا کنید( 01)سوکت سنسور اکسیژن 
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 .را جدا کنیدها  لوله. را جدا کنید( 01) و( 01)های  بست لوله

 

 .(به عملیات مربو ه مراجعه کنید. )تسمه تجهیزات جانبی را جدا کنید

را از )*( لولییه پییایینی  ]6[توسیی  ابییزار مخصییوص  . پایییه اتصییال کمپرسییور کییولر را جییدا کنییید  

 .رادیاتور جدا کنید

 .باشد می این قسمت، سمت موتور)*( 
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 .را باز کنید( 2.)میل پیچش . را باز کنید( .0)زوز گلویی اگهای  پیچ

 

ابیزار  . موتیور را مهیار کنیید    ].[توسی  ابیزار مخصیوص    . جرثقیل کارگاهی را در محیل قیرار دهیید   

 .را باال بکشید ].[مخصوص 
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 .را باز کنید( 6.)دسته موتورها 

 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (0.)مهره  

 (..)براکت  

 (عدد پیچچهار ( )..)براکت  

مییدار سیییکل هییای  بییا جییدا کییردن لولییه. گیییربکس را جییدا کنییید ]1[ عمییومیبییا اسییتفاده از ابییزار 

 .تبرید، مجموعه موتور و گیربکس را بلند کنید

 

 سوار کردن -.
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سییکل تبریید راهیی را بیرای نصیب      هیای   از مییان لولیه  . مجموعه موتیور و گییربکس را بلنید کنیید    

 .موتور ایجاد کنید

 :نصب کنید قطعات زیر را

 .پایه گیربکس را نصب کنید ]1[ عمومیبا استفاده از ابزار 

 .متر سفت کنید. کیلوگر  0.1آن را به میزان (: ..)براکت  

 .متر سفت کنید. کیلوگر  0.0آن را به میزان (: ..)براکت  

 .متر سفت کنید. کیلوگر  1.0آن را به میزان (: 0.)براکت  

 0..را بیه میییزان  هییا  متییر و مهیره . کیلیوگر   1بییه مییزان   راهیا   پیییچ(: 6.)دسیته موتورهیا    

 .متر سفت کنید. کیلوگر 

 .را جدا نمایید و جرثقیل کارگاهی را عقب بکشید ].[ابزار مخصوص 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  0را بسته و آنها را به میزان ( 2.)میل پیچش های  پیچ

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6میزان  را بسته و آنها را به( .0)گلویی اگزوز های  پیچ

 .(به عملیات مربو ه مراجعه کنید)تسمه تجهیزات جانبی را نصب نمایید 

 :قطعات زیر را متصل نمایید

 .ببندید ]6[لوله پایینی واقع شده در پشت موتور را با استفاده از ابزار مخصوص 

 .ییدرا نصب نما( 01)و ( 01)های  بست لوله( 01)و ( 01)های  لوله

 :قطعات زیر را متصل نمایید

 (00)اهر  کنترل تعویض دنده  
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 (.0)بخاری های  لوله 

 .را متصل نمایید( 00)سیم کالچ . را متصل نمایید( 01)سوکت سنسور اکسیژن 

 :قطعات زیر را در جای خودشان متصل نمایید

 (06)به بست ها  دسته سیم 

 (.0)های  لوله 

 :زیر را متصل نماییدهای  قسمت

 (02)کانکتور  

 (61)تغذیه های  سیم 

 (61)اتصاالت  

 .را وصل نمایید( .6)و ( .6)ارتبا ی های  لوله

 

 :قطعات زیر را نصب نمایید

 LHM(16)پایه مخزن  

 پایه باتری 
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 (61)قاب جعبه فیوز  

 :قطعات زیر را متصل نمایید

 (66)سوئیچ اینرسی  

 (62)سوکت  

 

 :قطعات زیر را متصل نمایید

 مربول به رسیور درایو، (.)سوکت  

 ECU انژکتور 

 .را متصل نمایید( 1)ورودی و بازگشت سوخت های  لوله ]0[با استفاده از ابزار مخصوص 

 (1)سوخت های  کاور لوله 

 (0)قاب  
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 (.)انژکتور  ECUدرپوش  

 (1)سیم گاز  

 :قطعات زیر را نصب کنید

 LHM(9)مخزن روغن  

 (آنهای  همراه با گلویی( )0)فیلتر هوا  

 لوس هاپ 

 صفحات محافظ موتور زیر پاالنی چرخ 

 جلوهای  چرخ 

 (6)باتری  

 :زیر را تا حد تعیین شده شار  کنیدهای  قسمت

 ]1[مدار سیستم خنک کاری را با استفاده از ابزار مخصوص  

 گیربکس 

 .خودرو را پایین آورده و روی چرخ هایش قرار دهید. را بردارید ]1[ابزار 

 .(به عملیات مربول مراجعه کنید. )هواگیری نماییدمدار هیدرولیک را 

 بستن سرسیلندر

 معرفی ابزار -6

 21221..0کد اختصاصی : درجه 12.ای ترکمتر زاویهراب   ]6[
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 سرسیلندر قبل از استفاده مجددهای  بررسی پیچ -0

 .نماییدگیری  اندازه راها  ضروری است که  ول پیچها  قبل از استفاده مجدد از پیچ: توجه

X =ول پیچ تا زیر نشیمنگاه آن  

تواننیید مجییددا اسییتفاده  سرسیییلندر میییهییای  میلیمتییر باشیید پیییچ 601~612بییین  Xاگییر  ییول 

 .شوند

 

 .نو استفاده نماییدهای  میلیمتر باشد از پیچ 612بیش از ها  در صورتیکه  ول پیچ: توجه

 شرای  قبل از نصب -.

 .(ز و یا سمباده استفاده نکنیداز وسایل تی)سطو  واشر سرسیلندر را تمیز کنید 
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 :تابیدگی سطح سرسیلندر را بررسی کنید

سییوراخ M11 × 602بییا اسییتفاده از یییک قالویییز. باشیید مییی میلیمتییر 2.20حییداکار مجییاز تابیییدگی 

 .سرسیلندر را روی بلوک سیلندر تمیز کنیدهای  پیچ

 .سرسیلندر گریس بمالیدهای  داخل سوراخ پیچ

 

همیراه  ( 6)سرسییلندر  هیای   پییچ . نصیب کنیید   ”a“را در قسیمت  ( 0)بیوش فاصیله پیرکن    : توجه

 .آنها نصب کنید ].[با واشرهای 

 Molyiote G papedاز گیریس  هیا   سرسییلندر و همچنیین زییر سیرپیچ    هیای   روی پییچ : توجه

plus میلیمتر برای هر پیچ استفاده نمایید .همچنین از یک واشر . بمالید. 

 .چیزی روی واشر سرسیلندر، آن را نصب کنیدبدون مالیدن 

 .عالمت مشخصه روی آن باید سمت فالیویل قرار گیرد
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 سفت کردن سرسیلندر -.

 .سرسیلندر را به ترتیب نشان داده شده سفت کنیدهای  پیچ: توجه

بییا اییین روش سییفت کییردن دیگییر نیییازی بییه گییر  کییردن و تییور قبییل از سییفت کییردن نهییایی      

 .سرسیلندر نمی باشد

 .سرسیلندر نمی باشدهای  در هنگا  سرویس اولیه نیازی به سفت کردن مجدد پیچ

 

 :باشد می روش صحیح انجا  عملیات سفت کردن به ترتیب زیر

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  1را به میزان ها  در ابتدا پیچ 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  0را شل کنید و مجددا آنها را به میزان ها  پیچ 
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 .سفت نمایید ]6[توس  ابزار مخصوص  22.±°.°را به میزان ها  پیچسپس  

 

 (روی خودرو)پیاده و سوار کردن سرسیلندر 

 معرفی ابزار -6

جییزء کیییت ابییزار بییا کیید اختصاصییی (: AB-7.0153)بادامییکمیییل  کننییدهتنظیییم هییای  پییین ]6[

0..66221 

 

 66221..0اختصاصی  جزء کیت ابزار با کد(: G-7.0153)تنظیم تایم میل لنگپین  ]0[
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 0.126226کد اختصاصی : ابزار مخصوص خار درآر رودری ].[

 

  21221..0کد اختصاصی : ابزار جابجایی سرسیلندر ].[
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 :اضافی مخصوص ابزارهای

 0012.226کد اختصاصی : ابزار مخصوص اندازه گیری کشش تسمه 

 21221..0کد اختصاصی : درجه 12.راب  ترکمتر زاویه ای  

 

 پیاده کردن -0

 .جلویی آن آزاد باشندهای  که چرخای  خودرو را بلند کنید به گونه

 .مایع مدار سیستم خنک کاری را تخلیه کنید. قطب منفی باتری را جدا کنید

 :قطعات زیر را جدا کنید

 چرخ جلو سمت راست 

 .قاب گل پخش کن را جدا کنید ].[با استفاده از ابزار  

 .ورودی را جدا کنید و به عملیات مربو ه مراجعه نماییداتصال منیفولد  

 :اتصاالت زیر را جدا کنید

 (6)دسته سیم  

 (0)لوله  

 .را جدا کنید( .)قاب  
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قیاب تایمینیگ   . را بیاز کنیید  ( 0)سیه عیدد پییچ    . آزاد شیوند هیا   را به باال بکشید تیا پییچ  ( .)ضامن 

 .را جدا کنید( 1)

 

 .میل لنگ را در جای خود قفل کنید ]0[توس  پین 
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را شیل کنیید   کین   سیفت  تسیمه . را در جیای خیود قفیل کنیید    هیا   میل سوپاپ ]6[های  توس  پین

. بییرون بکشیید  هیا   تسیمه تایمینیگ را از پولیهیای مییل سیوپاپ     . تا تسیمه تایمینیگ را آزاد نماییید   

 .شرای  ظاهری تسمه تایمینگ را بررسی نمایید

شیود بایید آن را تعیویض     میی  هیای روغین دییده    ترک خورده و ییا روی آن لکیه  اگر تسمه تایمینگ 

 .(به عملیات مربو ه مراجعه نمایید. )نمایید

 

 .را جدا نمایید( 66)با استفاده از یک پیچ گوشتی، بست 

 :قطعات زیر را جدا نمایید

 (60)شیلنگ خروجی آب  

 (62)لوله بخاری  

 .بزنیدرا درون شیارهای مربو ه جا ( 66)بست 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (1)سوکت سیستم جرقه  

 سنسورهای نصب شده روی قسمت خروجی آب( .6)کانکتورهای  
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 :قطعات زیر را جدا کنید

 قاب کویل 

 (1)سوخت های  قاب لوله 

 سوختهای  پایه لوله 

 

 .را جدا نمایید( .6)اتصال بین منیفولد دود و لوله اگزوز 

 

 .کنید را باز( 60)ها  در سوپاپ
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بییه روش . )سرسیییلندر را بییه ترتیییب و مطییابق روش نشییان داده شییده شییکل کنییید    هییای  پیییچ

 (حلزونی

 (در صورت نیاز. )سرسیلندر را تکان داده و آزاد کنید ].[با استفاده از ابزار مخصوص 

 .سرسیلندر و واشر سرسیلندر را بردارید

 .(برای این کار استفاده نکنید از ابزار تیز و یا سمباده. )سطو  تماس را تمیز کنید

 .سطو  تماس نباید دارای آثار خراش، فرورفتگی و یا پستی و بلندی باشد: توجه

 

 سوار کردن -.

 .در جای خود قرار داشته باشند( 61)های  بررسی کنید که پین
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 :سرسیلندر را آماده کنید

 .تابیدگی سرسیلندر را بررسی نمایید 

 .کنیدمیل سوپاپ را نصب های  توپی 

 .ای نمی باشند میل سوپاپ دارای عالمت مشخصههای  توپی: توجه

 

 (مربول به تسمه تایمینگ. )را جدا کنیدکن  سفت تسمه

 :قطعات زیر را نصب کنید

 واشر سرسیلندر 

 سرسیلندر 

قیاب تایمینیگ را بایید در     ”a“قسیمت  . عالمت مشخصیه بایید سیمت فالیوییل قیرار گییرد      : توجه

 .سمت روی بدنه واتر پمپ قرار دهید
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را همییراه بییا  ( 61)سرسیییلندر هییای  پیییچ. نصییب نمایییید  ”b“را نقطییه ( 61)بییوش : توجههه

 .آنها نصب کنید( 61)واشرهای 

 .(به عملیات مربو ه مراجعه نمایید)سفت کردن سرسیلندر . .-1

 .کنیدرا از روغن پر ها  زیر بادامکهای  استکان

 

 نصب تسمه تایمینگ. .-0

 .را نصب نمایید( .0)کن  سفت تسمه

 .چرخند می مربو ههای  میل سوپاپ به راحتی دور توپیهای  ا مینان حاصل کنید که پولی
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را در جهییت چییرخش موتییور بچرخانییید تییا در مقابییل شیییارهای مربو ییه  ( 06)و ( 02)هییای  پییولی

 .قرار گیرند

در ( 06)بییا چرخانییدن پییولی . جهییت تعیییین شییده آن نصییب نمایییید را در ( 00)تسییمه تایمینییگ 

ایین کیار را تقریبیا بیا چرخانیدن پیولی       . )خالف جهت چرخش، نزدیکتیرین دندانیه را درگییر کنیید    

 .(دندانه انجا  دهید 2.0به میزان 

 :تسمه را دور قطعات زیر جا بیندازید

 .(مانند روش قبل عمل کنید( )02)پولی  

 دنده محرک واترپمپ 

 (.0)کن  سفت تسمه 

 

 تحت کشش قرار دادن تسمه تایمینگ. .-.

 .تسمه تایمینگ مراجعه نمایید« پیاده و سوار کردن»به عملیات 

 ادامه مراحل سوار کردن . .-.

 .را نصب کنید( 60)ها  در سوپاپ
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تیوان از آنهیا چنیدین     میی  دارای واشیری از نیوع میواد کامپوزییت هسیتند کیه      هیا   در سوپاپ: توجه

 Auto- joint)توانیید بیا اسیتفاده از چسیب      میی  اگیر واشیر آسییب دییده باشید     . بار استفاده نمود

Or)  یاE10 آن را ترمیم نمایید. 

 

متیر سیفت نماییید، روش صیحیح انجیا  عملییات سیفت کیردن را         . کیلیوگر   6را بیه مییزان   ها  پیچ

 .مشاهده کنید

 .شوند می قسمت خارج سفتدر سوپاپ از مرکز به های  در این مرحله پیچ: توجه

 

 .را متصل نمایید( .6)لوله اگزوز 

 :قطعات زیر را نصب نمایید
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 (1)قابل کوئل  

 سوختهای  پایه لوله 

 (1)سوخت های  قاب لوله 

 :قطعات زیر را متصل نمایید

 را به سنسورها( .6)کانکتورهای  

 (1)سوکت سیستم جرقه  

 (62)لوله بخاری  

 (60)شیلنگ خروجی آب  

 .(به عملیات مربو ه مراجعه نمایید)ورودی  منیفولد 

 .را خارج کنید ]0[و  ]6[های  پین 

 .قرار گیرد( .0)های  قاب پالستیکی روی پیچهای  دقت کنید که سوراخ

 .را سفت کنید( 0)سه عدد پیچ . قرار دهید( 00)های  قاب تایمینگ را روی پیچ

 .فشاری را روی وس  قاب تایمینگ اعمال نمایید
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 . را نصب کنید( .)قاب . ببندید( .0)های  را روی پیچ( .)های  مهره

 :قطعات زیر را در جایشان متصل نمایید

 (0)لوله 

 (6)دسته سیم 

 .منفی باتری را وصل کنید

 .سیستم خنک کاری را پر کرده و هواگیری نمایید

 .قاب را نصب کنید

 .چرخ جلو سمت راست را ببندید

 .زمین قرار دهید خودرو را پایین آورده و روی

 پیاده و سوار کردن میل سوپاپ ها

 معرفی ابزار -6

جییزء کیییت ابییزار بییا کیید اختصاصییی (: AB-7.0153)هییای تنظیییم کننییده میییل بادامییک پییین]6[

0..66221. 
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 60220..0کد اختصاصی  :ابزار مخصوص جا زدن کاسه نمد میل سوپاپ  ]0[

 

 

 

  

 

 

 

 

 اضافی مخصوص ابزار -0

 .66221..0جزء کیت ابزار با کد اختصاصی (: G-7.0153)تایم میل لنگ تنظیم  پین].[

 0012.226کد اختصاصی : کشش تسمه گیری  اندازه ابزار مخصوص ]0[

 0.126226کد اختصاصی : خار درآر رودریمخصوص  بزارا ]1[

 62226..0کد اختصاصی : فالیویل  نندهابزار مخصوص قفل ک ]1[
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 پیاده کردن -.

 .را جدا کنید منفی باتری

 .(به عملیات مربو ه مراجعه نمایید. )تسمه تایمینگ را جدا کنید

 .را نصب کنیدها  میل سوپاپ ]6[قفل کن های  پین

 .زیر را باز کنیدهای  پیچ

 (0)، (6)های  اتصال پولی میل سوپاپهای  پیچ 

 (.)، (.)های  اتصالی توپی میل سوپاپهای  پیچ 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 ]6[ر مخصوص ابزا 

 ( 0)، (6)ها  آنهای  همراه با پولی (.)، (.)های  توپی 

 .قابل تشخی  از یکدیگر نمی باشندها  میل سوپاپهای  توپی: توجه

 

 :قطعات زیر را جدا نمایید

 (0)قاب تایمینگ داخلی  
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 (1)قاب کوئل  

 (1)سوخت های  قاب لوله 

 سوختهای  پایه لوله 

 

 :نماییدرا جدا ( 62)های  لوله

 :قطعات زیر را جدا نمایید

 (1)در سوپاپ  

 (1)در سوپاپ  

 

 .را جدا کنیدها  اتصاالت شمع
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( 60)و ( 66)دو عیدد نگهدارنیده مییل سییوپاپ    هیای   سیپس بیا چنید دور چرخانیدن پییچ هییا، پییچ      

 .را شل کنید

را شییکل کنییید و جییدا  ( 60)و ( 66)قطعییات . پوسییته نگهدارنییده میییل سییوپاپ را شییکل کنییید   

 .نمایید

 

 .کنند بنابراین آنها را عالمت گذاری کنید می با یکدیگر فر ها  میل سوپاپ: توجه

 (.6)میل سوپاپ هوا (: .6)میل سوپاپ دود 

آنهیا را از یاتاقیان سیمت دنیده تایمینیگ       از سیمت مخیالف،  هیا   بیا فشیار دادن مییل سیوپاپ    : توجه

 .آزاد کنید
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 :قطعات زیر را جدا کنید

 میل سوپاپ ها 

 (60)ها  تایپیت 

 .به محل قرارگیری اولیه آنها توجه داشته باشید

 . استفاده نماییدها  برای این کاری از ابزار مخصوص خارج کردن تایپیت

 .میل سوپاپ را بررسی نماییدهای  هیدرولیکی و یاتاقانها  شرای  ظاهری تایپیت: توجه

 .سطو  تماس را تمیز نمایید

 .پوسته نگهدارنده میل سوپاپ خارج کنیدهای  پیچروغن را از سوراخ : توجه

 

 سوار کردن -.

 .در جای خود قرار داشته باشند( 61)عدد پین راهنما  .ا مینان حاصل کنید که 

 . را از روغن پر کنیدها  تایپیت

 .بمالید G1گریس ها  و بادامکها  روی یاتاقان



192 

ا مینیان حاصیل کنیید    . نصیب کنیید   ، آنهیا را (60)هیا   با توجه بیه محیل قرارگییری اولییه تایپییت     

 .چرخند می به راحتی درون سرسیلندرها  که تایپیت

 :را نصب نماییدها  میل سوپاپ

 (.6)میل سوپاپ دود  

 .به سمت باال باشد 6توجه کنید که بادامک سرسیلندر 

 (.6)میل سوپاپ هوا  

 .به سمت باال باشد 0توجه کنید که بادامک سیلندر 
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قطعیات زییر را   . بمالیید هیا   دور سیطو  تمیاس و دور سیوراخ پییچ    ( E10)نیدی  یک الیه چسیب آبب 

 :نصب نمایید

 پوسته نگهدارنده میل سوپاپ ها 

 اورینگ دار زیر سرسیلندرهای  پیچ 

 .را به ترتیب و بدون سفت کردن آنها ببندیدها  پیچ: توجه

 

 .را به ترتیب نشان داده شده سفت نماییدها  پیچ

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  2.0به میزان در ابتدا آنها را 

 .متر سفت نمایید.کیلوگر  6سپس آنها را به میزان 

 .را ببندیدها  در سوپاپ

تیوان از آنهیا چنیدین     میی  دارای واشیری از نیوع میواد کامپوزییت هسیتند کیه      هیا   در سوپاپ: توجه

 Auto Joint)چسیب  توانیید بیا اسیتفاده از     میی  اگیر واشیر آسییب دییده باشید     . بار استفاده نمیود 

OR)  یاE10  آن را ترمیم نمایید. 
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 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6را به ترتیب نشان داده شده و به میزان ها  پیچ

 .قطعات زیر را نصب کنید

 (0)قاب تایمینگ دالی  

 سوختهای  پایه لوله 

 (1)سوخت های  قاب لوله 

 (1)قاب کویل  

 .را وصل نماییدها  اتصاالت شمع

 .را متصل کنید( 62)لوله 

 .را روغنکاری کنید( 61)لبه کاسه نمدها 

 .جا بزنیدها  را روی میل سوپاپ( 61)کاسه نمدها  ]0[با استفاده از ابزار مخصوص 

 .برای جا زدن کاسه نمدها از پیچ میل سوپاپ استفاده کنید
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 میل سوپاپ نحوه عالمت گذاریهای  معرفی علمتهای روی توپی ..-6

  ”a“میل سوپاپ هوا دارای عالمت  

 ”b“میل سوپاپ دود دارای عالمت  

 ”c“اعداد نشان داده شده در موقعیت 

 میل سوپاپ هوا 6عدد  

 میل سوپاپ دود 0عدد  

 



196 

 ادامه مراحل سوار کردن. .-0

 :قطعات زیر را نصب کنید

 (0)، (6)مربو ه های  همراه با پولی( .)، (.)میل سوپاپ های  توپی 

 .را نصب کنید ]6[های  همراه با واشرهای آنها پین( .)، (.)اتصال توپی  های پیچ 

 .متر سفت کنید. کیلوگر  1.0را به میزان ( .)، (.)میل سوپاپ های  توپیهای  پیچ

 .چرخند می مربو ههای  به راحتی دور توپیها  ا مینان حاصل کنید که پولی

منفییی بییاتری را وصییل .( راجعییه نماییییدبییه عملیییات مربو ییه م. )تسییمه تایمینییگ را نصییب کنییید

 .کنید

 

 تنظیم تایمینگ سوپاپ ها

 معرفی ابزار -6

جییزء کیییت ابییزار بییا کیید اختصاصییی (: AB-7.0153)هییای تنظیییم کننییده میییل بادامییک پییین]6[

0..66221. 
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 .66221..0جزء کیت ابزار با کد اختصاصی (: G-7.0153)تنظیم تایم میل لنگ  پین]0[

 

 

 0.126226کد اختصاصی : خاردرآر رودری ابزار مخصوص ].[

 پیاده کردن

 .منفی باتری را جدا کنید. جلوی آن آزاد باشدهای  که چرخای  خودرو را بلند کنید به گونه
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 :قطعات زیر را جدا کنید

 چرخ جلو سمت راست 

 (0)پالستیکی های  بست ].[با استفاده از ابزار مخصوص  

 (6)قاب گل پخش کن  

 :از بست مربوطه آزاد کنیدقطعات زیر را 

 (.)دسته سیم الکتریکی  

 (.)لوله  

 .را جدا کنید( 0)قاب  
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( 1)قیاب تایمینیگ   . را بیاز کنیید  ( 1)سیه عیدد پییچ    . آزاد شیوند هیا   را باال بکشید تا پیچ( 1)ضامن 

 .را جدا کنید

 

 بررسی ها -.

. مییل سیوپاپ را ببندیید   تیوپی  ( 1)توس  پیچ مییل لنیگ، موتیور را بچرخانیید تیا شییار تایمینیگ        

 .هوا و دود را با خود میل سوپاپ چک کنیدهای  میل سوپاپهای  تطبیق داشت توپی
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 :میل سوپاپ هوا

 ”a“دارای عالمت  

 .وجود دارد 0عدد  ”c“در ناحیه  

 .ذکر شده در نزدیکی شیار پین قرار داردهای  عالمت: توجه

 .شود می دیده باشد روی سطح پشتی توپی می که یک عدد ”c“عالمت 
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توسی  پیین   . توس  پولی میل لنیگ موتیور را بچرخانیید تیا آن را در موقعییت مناسیب قیرار دهیید        

 .میل لنگ را قفل کنید ]0[

 

بایید بیه راحتیی     ]6[قفیل کین   هیای   پیین . را قفیل کنیید  ها  میل سوپاپ ]6[توس  ابزار مخصوص 

 :در غیر اینصورت. داخل شوند

میییل لنیگ بییه راحتییی در جیای خییودش درگیییر شییده   بررسیی کنییید کییه پیین قفییل کیین    

 .باشد

 .را شل کنیدها  میل سوپاپهای  مربول به پولی( 62)سه عدد پیچ  

 .(به توجه ارائه شده در زیر مراجعه نمایید. )را قفل کنیدها  میل سوپاپهای  توپی 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6را به میزان ( 62)های  پیچ

 .را بچرخانیدها  میل سوپاپ( 66)پیچ  در صورت نیاز توس : توجه

 .را خارج کنید ]0[و  ]6[های  پین
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 سوار کردن -.

قیاب تایمینیگ را   . قیرار گیرنید  ( .6)هیای   قیاب پالسیتیکی روی پییچ   هیای   دقت کنیید کیه سیوراخ   

وسیی  قییاب فشییاری را روی . را سییفت کنییید( 1)سییه عییدد پیییچ . قییرار دهییید( 60)هییای  روی پیییچ

 .نماییدتایمینگ اعمال 

را نصییب ( 0)قییاب . را قفییل کنیید( .6)هییای  را بییه سییمت پییایین فشییار دهییید تییا پیییچ ( 1)ضییامن 

 .کنید

 :قطعات زیر را در جای خودشان متصل نمایید

 (.)لوله  

 (.)دسته سیم  

 :قطعات زیر را در جای خودشان متصل نمایید

 (6)قاب گل کن  

 (0)پالستیکی های  بست 
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 چرخ جلو سمت راست 

 .منفی باتری را وصل کنید. چرخ را سفت کنیدهای  پیچ. پایین بیاوریدخودرو را 

 

 بیرون آوردن و جازدن تسمه تایمینگ

 معرفی ابزار -6

جییزء کیییت ابییزار بییا کیید اختصاصییی (: AB-7.0153)هییای تنظیییم کننییده میییل بادامییک پییین]6[

0..66221. 
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د اختصاصییی جییزء کیییت ابییزار بییا کیی   (: G-7.0153)هییای تنظیییم تییایم میییل لنییگ    پییین]0[

0..66221. 

 

 

  0.126226کد اختصاصی : ابزار مخصوص خاردرآر رودری ].[

 

 62226..0کد اختصاصی  :فالیویل  کنندهابزار مخصوص قفل  ]0[
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  0012.226کد اختصاصی : تسمه  کشش گیری اندازه ابزار مخصوص ]1[

 

 بیرون آوردن -0

. منفیی بیاتری را جیدا کنیید    . آن آزاد باشید جلیوی  هیای   کیه چیرخ  ای  خودرو را بلند کنید بیه گونیه  

 .(به عملیات مربو ه مراجعه کنید. )تسمه تجهیزات جانبی را خارج کنید

فالیویییل را  ]0[بییا اسییتفاده از ابییزار مخصییوص  . را جییدا کنییید( 6)صییفحه پییایینی پوسییته کییالچ  

 .قفل کنید
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مجیددا پییچ مییل لنیگ را      .پییچ را تمییز کنیید   هیای   رزوه. را بیاز کنیید  ( 0)پیچ پیولی مییل لنیگ    

را  ]0[ابییزار مخصییوص (. آن را کمییی سییفت کنییید . )بسییته تییا بتوانییید میییل لنییگ را بچرخانییید  

 .خارج کنید

 

 :اتصاالت زیر را جدا کنید

 (.)دسته سیم الکتریکی  

 (.)لوله  
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 .را جدا کنید( 0)قاب  

 

( 1)قیاب تایمینیگ   . ز کنیید را بیا ( 1)سیه عیدد پییچ    . آزاد شیوند هیا   را باال بکشید تا پیچ( 1)ضامن 

 .را جدا کنید

 

 . میل لنگ را قفل کنید ]0[با استفاده از پین قفل کن 

 :قطعات زیر را جدا کنید

 (0)پیچ  
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 (1)پولی  

 (60)قاب تایمینگ پایینی  

 

 .را قفل کنیدها  میل سوپاپ ]6[با استفاده از ابزار مخصوص 

 

 .را بیرون آوریدتسمه تایمینگ . را شل کنید( 66)کن  سفت تسمه
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 جازدن -.

 آماده سازی. .-6

بیه  هیا   ا مینیان حاصیل کنیید کیه پیولی     . سه عدد پیچ روی هیر پیولی مییل سیوپاپ را شیل کنیید      

 .چرخند می مربو ههای  راحتی دور توپی

 :در غیر اینصورت

سیطو  تمیاس بیین تیوپی مییل سیوپاپ و پیولی آن را در        . را جیدا کنیید  هیا   میل سیوپاپ های  پولی

 .تمیز کنید( a)ناحیه 

نصیب نماییید   هیا   را روی تیوپی هیا   پیولی . بیا یکیدیگر متمیایز هسیتند    هیا   پولی مییل سیوپاپ  : توجه

 .ولی آنها را سفت نکنید

ولیی زواییای قرارگییری آنهیا بیا هیم       ) .انید  از یکیدیگر متمیایز نشیده   ها  میل سوپاپهای  توپی :توجه

 .تنظیم تسمه تایمینگ را بررسی نمایید.( کند می فر 
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 جازدن تسمه تایمنیگ. .-0

تسیمه را توسی  ییک بسیت پالسیتیک در      . قیرار دهیید  ( 60)تسمه را دور پیولی مییل سیوپاپ دود    

را بطیییور کامیییل در جهیییت ( .6)و ( 60)هیییای  پینییییون. در جیییایش نگیییه داریییید ”b“نقطیییه 

 :ساعت درون شیارهای مربو ه بچرخانیدهای  عقربه

 :تسمه را از دور قطعات زیر عبور دهید

 (.6)پولی میل سوپاپ هوا  

 (.6)قرقره راهنما  

 (61)واتر پمپ  

 (66)کن  سفت تسمه 
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 ایجاد کشش اولیه در تسمه تایمینگ. .-.

از اعمییال هرگونییه فشییاری روی آن  . را روی تسییمه تایمینییگ نصییب کنییید   ]1[ابییزار مخصییوص  

 51 بچرخانییید تییا مقییدار ].[را توسیی  ابییزار مخصییوص کیین  سییفت تسییمه. جلییوگیری نمایییید

SEEM  روی آن ظاهر شود( کیلوگر  00معادل )کشش. 

 .را سفت نمایید( 66)کن  سفت تسمه 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6را به میزان ( 61)شش عدد پیچ  

 :زیر را جدا کنیدقطعات 

 ]1[ابزار مخصوص  

  ]0[و  ]6[قفل کن های  پین 

 ”a“بست پالستیکی در نقطه  

 :قطعات زیر را نصب کنید

 (62)پایینی تایمینگ قاب  
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 (1)پولی میل لنگ  

 .(بمالید E9آن گریس های  روی رزوه( )0)پیچ  

 .متر سفت کنید. کیلوگر  60را به میزان ( 0)پیچ  

 

 ایجاد کشش در تسمه تایمینگ. .-.

مییل لنیگ   ( 0)توسی  ابیزار مخصیوص    . میل لنیگ را دو دور در جهیت چیرخش موتیور بچرخانیید     

میییل هییای  تییوپی. میییل سییوپاپ را شییل کنیییدهییای  پییولی( 61) شییش عییدد پیییچ. را قفییل کنییید

توسی   . را بچرخانیید هیا   مییل سیوپاپ  ( 61)را قفیل کنیید، در صیورت نییاز توسی  پییچ       هیا   سوپاپ

 .را فعال نموده تا تسمه را شل نمایید( 66)کن  سفت تسمه ].[ابزار مخصوص 

 .تسمه را شل نماییدرا فعال نموده تا ( 66)کن  سفت ر اروی تسمه ]1[ابزار مخصوص 

 . را روی تسمه تایمینگ نصب کنید ]1[ابزار مخصوص 

 .نمایش داده شود( متر.کیلوگر  62تا  1معادل ) 26SEEMتسمه را سفت کنید تا مقدار 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  0را به میزان ( 66)کن  سفت تسمه 
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 .متر سفت نمایید. کیلوگر  6به میزان ( 61)شش عدد پیچ  

 :زیر را جدا نمایید قطعات

 ]1[ابزار مخصوص  

 ]0[و  ]6[قفل کن های  پین 

 تنظیم تایمینگ سوپاپ ها. .-0

مییل لنیگ    ]0[میل لنیگ را دو دور در جهیت حرکیت موتیور بچرخانییدو توسی  ابیزار مخصیوص         

مییل  هیای   تیوپی . را شیل نماییید  ( 61)هیا   مییل سیوپاپ  هیای   شش عیدد پییچ پیولی   . را قفل نمایید

 .میل سوپاپ را بچرخانید( 61)کنید، در صورت نیاز توس  پیچ  سوپاپ را قفل

و  ]6[قفییل کیین هییای  پییین. متییر سییفت نمایییید. کیلییوگر  6را بییه میییزان ( 61)شییش عییدد پیییچ 

 .را خارج کنید ]0[

 بررسی کشش تسمه. .-1

 

 
 .دور میل لنگ را بچرخانید   

قییرار  12°ینییگ در زاویییه قییاب تایم( 61)سییوراخ تایمینییگ روی پلییوی باییید نسییبت بییه سییوراخ   

 .میل لنگ را در خالف جهت یاد شده بچرخانید. گیرد

را روی تسییمه تایمینییگ نصییب نمایییید و هیییچ گونییه فشییاری روی آن اعمییال   ]1[ابییزار مخصییوص 

 .نکنید

( متییر. کیلییوگر  61تییا  .6معییادل ) SEEM 40~32مقییدار کشییش نشییان داده شییده باییید بییین 

 .در غیر اینصورت عملیات را مجددا از ابتدا آغاز نمایید باشد،
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 .قرار داشته باشد( 02)های  ا مینان حاصل کنید که قاب پالستیکی روی پیچ

 

فشیاری را  . را سیفت نماییید  ( 1)سیه عیدد پییچ    . قیرار دهیید  ( 61)هیای   قاب تایمینگ را روی پییچ 

هیای   را بیه سیمت پیایین فشیار دهیید تیا پییچ       ( 1)ضیامن  .یمینیگ اعمیال نماییید   روی وس  قاب تا

 .را نصب نمایید( 0)قاب . را قفل کند( 02)

 

 :قطعات زیر را در جای خودشان متصل نمایید

 (.)لوله  
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 (.)دسته سیم  

 :قطعات زیر را ببندید

 (6)صفحه پایینی پوسته کالچ  

 .(مراجعه نماییدبه عملیات مربو ه )تسمه تجهیزات جانبی  

 .منفی باتری را وصل کنید. خودرو را پایین آورده و روی زمین قرار دهید

 بررسی فشار روغن

 معرفی ابزار -6

 ( .0012622کد اختصاصی )ابزار جانبی برای اندازه گیری فشار روغن و خالء  ]6[

 (.0012622جزء کیت ابزار باکد اختصاصی )راب  مربول به فشنگی روغن ]0[

 (ابزار عمومی)ابزار درآورنده فشنگی روغن] .[
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 بررسی فشار -0

 عملییات بررسیی فشیار روغین هنگامیکیه موتیور گیر  اسیت و پیس از کنتیرل ارتفیاع روغین انجییا             

 :شود می

 سانتیگراد 12°: درجه حرارت روغن

 دور در دقیقه 222.: دور موتور

 .باشد می بار 1سانتیگراد،  12°فشار روغن در 

 .را قطع کنید( 6)فشار سوکت فشنگی 

 .فشنگی فشار روغن را جدا کنید ].[با استفاده از ابزار 

 

 :قطعات زیر را نصب کنید

 ]0[راب   

 لوله فشارسنج 

 .را وصل کنید ]6[فشارسنج 
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 .را متصل کنید( تاکومتر)یک دورسنج 

 .فشار را بخوانید 

 :قطعات زیر را باز کنید

 ]6[فشار سنج  

 ]0[راب   

 لوله فشار سنج 

 (تاکومتر)دور سنج  

سییوکت . متییر سییفت کنییید . کیلییوگر  .آن را بییه میییزان . فشیینگی فشییار روغیین را نصییب کنییید 

 .را متصل کنید( 6)فشنگی فشار روغن 
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دینامیکی موتور کن  سفت تسمه: 3پیوست  
XU7JP4 
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 دینامیکیکن  سفت خارج کردن تسمه تایمینگ با استفاده از تسمه

 دینامیکیکن  سفت تسمه -6

 1×600= مشخصات پیچ × 

 میلیمتر .0=  ول پیچ 

 

 ابزار مخصوص -0

جیزء کییت ابیزار بیا کید اختصاصیی       (: AB-7.0153)هیای تنظییم کننیده مییل بادامیک      پین ]0 [

0..66221 
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 66221..0جزء کیت ابزار با کد اختصاصی (: G-7.0153)تنظیم تایم میل لنگ  پین].[

 

جلیو را  هیای   توسی  کیج دو سیتون خیودرو را بیاال بیرده و چیرخ       . نماییید  کابل منفی باتری را قطیع 

رسیانی را آزاد   مربو یه بیه سیوخت   هیای   لولیه . تسمه تجهییزات جیانبی را بیاز کنیید    . معلق نگهدارید

 .را باز کنید( 0)های  مهره. را باز نمایید( 1)های  پیچ. نمایید

هییای  موتییور را در جهییت عقربییه. کنیییدرا بییاز ( 1)قسییمت بییاالیی قییاب محییافظ تسییمه تایمینییگ  

 .و میل لنگ را ثابت نماییدها  میل سوپاپ ].[و  ]0[های  ساعت چرخانده و توس  پین

در . ضروریسییت کییه خیی  مرجییع پییولی میییل لنییگ تییوپی آن بییر همییدیگر منطبییق گردنیید: توجههه

 .غیراینصورت بایستی پولی تعویض گردد
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میییل ( 66)و مهییره  ]0[پییین . ثابییت نمایییید ]0[ص حرکییت موتییور را بییا اسییتفاده از ابییزار مخصییو

 .لنگ را باز کنید

 .و قاب پایینی میل سوپاپ ر اباز کنید( 60)پولی 

 .نصب کنید و به آهستگی آن را سفت نمایید را مجددا (60)پولی ( 66)مهره 

 .را دوباره وارد کنید ]0[پین 

هیای   پیین ابیزار  . ن را بیاز نماییید  و پییچ محیافظ آ   ]0[هیای تنظییم کننیده مییل بادامیک      پیین ابزار 

 .را نصب نمایید ]0[تنظیم کننده میل بادامک

هییای تنظیییم کننییده میییل  ابییزار پییین. میییل سییوپاپ را بییاز کنییید( 1)و ( 62)نگهدارنییده هییای  پیییچ

 . دینامیکی تسمه میل سوپاپ را باز کنیدکن  سفت تسمه( .)پیچ . را باز کنید ]0[بادامک
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 .توس  آچار آلن و درجه فلش نشان داده شده بچرخانیدرا ( .)کن  سفت تسمه

 .را در نظر بگیرید ”a“موقعیت : توجه

 

را توسیی  آچییار آلیین و در جهییت فلییش تییا جاییکییه بییا ( .)کیین  سییفت تسییمه. را ببندییید ]0[پییین

 .را سفت نماییدکن  سفت مهره تسمه. در یک امتداد باشد بچرخانید( C)مرجع 

 .کردن تسمه را آسانتر خواهد کرد این موقعیت، پیاده: نتیجه

 .تسمه تایمینگ را باز کنید
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 نصب مجدد تسمه تایمینگ

 عملیات مقدماتی جهت سفت کردن تسمه تایمینگ -6

نگهدارنیده پیولی مییل سیوپاپ شیل بیوده و بیه همیین علیت در حیین تعمییرات            هیای   مهره: توجه

ا مینییان خییا ر   تییوپی هییا،میییل سییوپاپ بییر روی هییای  ضروریسییت کییه از حرکییت آزادانییه پییولی 

مییل لنیگ را بیاز کیرده و علیت کنیدی       هیای   در غیر اینصورت اپراتیور بایسیتی پیولی   . داشته باشیم

 .حرکت آنها را بررسی کند

مربو یه خیود بیه    هیای   مییل لنیگ بایسیتی در تیوپی    هیای   آگاهی به این نکته ضروریست کیه پیولی  

 .دراحتی در چرخش باشند که سبب یکپارچگی کشش تسمه شو

سییاعت و تییا زمانیکییه قسییمت داخلییی هییای  میییل سییوپاپ را در جهییت حرکییت عقربییههییای  پینیییون

 .آنها از حرکت بایستند، بچرخانید

 (.ساعت حرکت نخواهد داشتهای  پولی در جهت عقربه)
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در صیورتیکه تسیمه نیو نباشید آن را     . باشید  میی  فلش روی تسیمه تایمینیگ ، نشیانگر جهیت نصیب     

 . بچرخانید

 .تسمه را بازدید کرده و در صورت وجود عیب، آن را تعویض نمایید های دنده

در هیا   را بیه آرامیی سیفت نماییید تیا از حرکیت پیولی       ( 62)و ( 1)هیای   قبل از بستن تسیمه، مهیره  

 .هنگا  تسمه با آنها، جلوگیری بعمل آید

 .تسمه میل سوپاپ را نصب کنید

چرخانییدن آن در جهییت مخییالف   ضروریسییت کییه ابتییدا تسییمه را بییر روی پییولی میییل لنییگ و    

سییاعت و از  ریییق پییولی هرزگییرد نصییب نمایییید سییپس آن را بییر روی دو پییولی میییل هییای  عقربییه

 .و در نهایت پولی واتر پمپ بگذاریدکن  سفت سوپاپ، تسمه

دینییامیکی کیین  سییفت دو میییل سییوپاپ را بییاز کییرده و پییین ثابییت کننییده را از تسییمه هییای  مهییره

دینییامیکی را توسیی  آچییار آلیین و در جهییت فلییش نشییان داده  کیین  سییفت تسییمه. بیییرون بیاورییید
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کیین  سییفت را در بیشییترین خییود قییرار داده و پیییچ تسییمه    dخطییر مرجییع  . شییده بچرخانییید 

 .متر سفت نمایید. کیلوگر  0.6±2.0دینامیکی را به میزان 

 .متر سفت کنید.کیلوگر  .±2.0نگهدارنده میل سوپاپ را به میزان های  مهره

 .را باز کنید ].[ و ]0[ابزار 

از دود آوردن فشییار بییه میییل  . )سییاعت بچرخانیییدهییای  بییار در جهییت حرکییت عقربییه  .موتییور را 

 .(ساعت اجتناب نماییدهای  لنگ در جهت عکس حرکت عقربه

 کنترل نهایی کشش تسمه و تایمینگ

سییاعت چرخانییده و میییل لنییگ را توسیی  ابییزار هییای  موتییور را بییه آرامییی در جهییت حرکییت عقربییه

 .در محل خود ثابت کنید ]0[را توس  ابزار ها  و میل سوپاپ ].[

 . میل سوپاپ را باز کنید( 1)و ( 62)های  مهره. 

 .دینامیکی را توس  آچار آلن ثابت نگهداریدکن  سفت مطابق شکل، موقعیت تسمه

را در جهییت فلییش نشییان کیین  سییفت تسییمه را بییاز کییرده وکیین  سییفت نگهدارنییده تسییمه( .)پیییچ 

 .در مرکز قسمت عالمت گذاری شده قرار بگیرد، بچرخانید dداده شده تا زمانیکه قسمت 

 .متر سفت نمایید.کیلوگر  .±2.0را تا کن  سفت در همین حالت، مهره نگهدارنده تسمه

 .را باز کنید].[و  ]0[ابزار 
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همیشیه هیم امتیداد بیا مرجیع عالمیت گیذاری شیده قیرار           dبررسی کنید کیه خی  مرجیع    : توجه

دور  0جهیت حصیول ا مینیان بیشیتری، مییل لنیگ را       ( معمیوال عالمیت سیبز رنیگ    . )داشته باشد

 .چرخانده و ببندید( ساعتهای  در جهت حرکت عقربه)در جهت چرخش موتور 

 .ثابت کنید ]0[و دو میل سوپاپ را توس  ابزار  ].[میل لنگ را توس  ابزار 

هیم امتیداد بیا نشیان      dبایستی بیه راحتیی در محیل خیود وارد شیده و خی  مرجیع        ها  تمامی پین

در غیراینصیورت تمیامی مراحیل تنظییم و کنتییرل      باشید، کیین  سیفت  عالمیت گیذاری شیده و تسیمه    

 .بایستی دوباره تکرار گردد

 .بندیدپولی میل لنگ را باز کرده و قطعات دیگر را به ترتیب عکس روش باز کردن آنها ب

 . متر سفت نمایید. کیلوگر  .6پولی میل لنگ را 

 (دندانه 6.1) 081698: شماره فنی تسمه سفت کن

 082979: شماره فنی تسمه سفت کن

 083037: شماره فنی هرزگرد
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 :پیوست

 ابزار مخصوص
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 XU7JP4/L4مجموعه ابزارمخصوص تعميرموتورهاي 

 ردیف
کد اختصاصی 

 پدر

 کد اختصاصی

 فرزند 
 شکل شرح کد سازنده

1 90092441 90092441 
C.0153-

ZP/E 

جعبه خالی ابزار مخصوص 

 XUتعمیر اساسی موتور

 
 

9 90011442 90011440 7.0153-A 
ابزار جازدن الستیک کپی 

 عقب موتور

 
 

3 90011442 90040442 7.0153-PZ 
ابزارجازن کاسه نمد عقب 

 میل لنگ

 
 

0 90011442 90011441 7.0153-D 
جلو میل  ابزار جازن کاسه نمد

 لنگ

 
 

1 90011442 90011449 7.0153-E 
 ابزارمخصوص جازدن 

 میل سوپاپ کاسه نمد

 
 

6 90011442 90042441 
7.0132-

A1Z 
 بوش بند سیلندر
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2 90011442 90014441 Facom D86 قفل کننده فالویل پژو 

 
 

0 90011442 90049443 7.0132-C  ساعت اندازه گیریپایه 

 
 

2 90011442 90049449 7.0132-B صفحه ساعت اندازه گیری 

 
 

14 90011442 90049441 
7.0118-
EZ+FZ 

 پایه ساعت

 
 

11 90011442 90040440 7.0153-Q ابزارجابجایی سرسیلندر 

 
 

19 90011442 90011442 7.0153-AB 
میل   پین های تنظیم کننده 

 بادامک

 
 

13 90011442 90011442 7.0153-J پیچ های بوش بند 
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10 90011442 90011442 7.0153-G پین تنظیم تایم میل لنگ 
 

 

11 90011442 90011442 7.0153-AC جازن کاسه نمد میل بادامک 

 
 

16 91243441 91243441 S.0192 
 ابزارمخصوص اندازه گیری 

 کشش تسمه

 
 

12 90016413 90016413 
Facom 
U.43LA 

 سوپاپ کش موتور

 
 

10 90343441 90343441 K.0170-A انبر مخصوص کاسه نمد درآر 

 
 

12 24408009 24408009 
FACOM 

D360 

رابط ترکمتر زاویه ای 

 درجه362

 
 

94 24412004 24412004 7.0139-AZ پایه اصلی جازن گژنپین 
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91 90016446 90016446 7.0132-W 

الستیک ابزارمخصوص جازن 

 ساق

 سوپاپ 

 
 

99 25701004 25701004 C.1503-ZU 
ابزار جانبی برای اندازه گیری 

 فشار روغن و خال

 
 

 ابزارمخصوص خاردرآر رودری 6.1311 90641441 90641441 93

 
 

90 90010449 90010449 6.0173 
مخزن آب جهت هواگیری 

 سیستم خنک کننده

 
 

91 24417002 24417002 G-0172-Z انبرمخصوص بازکردن بست 

 
 

96 90349443 90349443 P:7.0165 

انبر باز و بست بست 

یلنگهای سیستم خنک ش

 کننده

 
 

92 90013410 90013410 7.0102.ZV 
 ابزارجابجائی موتور 

 Mابزار  -
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90 91141446 91141446 C.0216-G2 
ابزار آزادسازی اهرم بندی 

 کالچ

 
 

92 96941441 96941441 C.0009 ابزارنگهدارنده موتور 

 
 

34 90042441 90042441 
FACOM 
U.13 D2 

سری مخصوص فنرسوپاپ 

 جمع کن

 
 

 پالستیک گیج 976942 90096441 90096441 31

 
 

39 90043411 90043411 90043411 
ابزار باز وبست سنسور 

 اکسیژن

 
 

33 90940442 90940442 7.0139-AC  واسطه گژن پینXU7 

 
 

30 90940440 90940440 7.0139-R  جازن گژن پینXU7 
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31 90940442 90940442 7.0139-T  زیر پیستونیXU7 

 
 

36 24412008 24412008 8.0139-B دسته جازن گژنپین 
 

 

32 90011440 90010441 976706 
صفحات الیه ایی نازک جازن 

 کپی عقب موتور  الستیک

 
 

30 92141441 92141441 G23003 خط کش فلزی 

 
 

 دسته فیلرمیلیمتری 1708/20 34014443 34014443 32
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