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  7ا هايم كالچ:عنوان

  مراحل عمومي

  باز وبست لوله کالچ
  :جهتو

 مخزن روغن سيستم كالچ و ترمز يكسان است 

باز شد،لطفا دوباره اگر قطعات كالچ به هر منظوري  .1

پس  ؛روغن ترمز را پر كنيد و آن را هوا گيري كنيد

 .شود نشتي چك ردوباره سيستم از نظاز نصب 

 .باز كنيد لوله كالچ را  .2

مهره هاي فالنچ كالچ بايد با گشتاور مورد نياز سفت  .3

 .)اسناد مشخصات گشتاور رجوع شود به(شوند

  :پدال كالچ

  بازديد و تنظيم پدال کالچ
فاصله بين مركز پدال كالچ را با موكت كفي اندازه گيري 

   .كنيد

  ارتفاع پدال

228—233mm (9.10—9.29in) 

  

  

 

  :نقطه جدايي پدال كالچ

پشت چرخهاي محور كشيد و بترمز دستي را باال  .1

 .قرار دهيدهاي چوب عقب بلوكه  جلو و

 .موتور را استارت زده تا در حالت دور آرام كار كند .2



 
 
 

 

  7ا هايم كالچ:عنوان

اهرم تعويض دنده را به : پدال كالچ را فشار ندهيد .3

 .آهستگي در دنده عقب قرار دهيد

دسته دنده  وقتي سر وصداي دنده به گوش رسيد، .4

 .را در موقعيت هاي مختلف نگه داريد

 .پدال كالچ را به آهستگي فشار دهيد .5

رو صداي دنده قطع شد، پدال كالچ را وقتي كه س .6

نقطه جدايي پدال ( در آن كورس حفظ كنيد

 .)كالچ

كل كورس و كورس نقطه جدايي پدال كالچ را  .7

 .اندازه گيري كنيد

شده  كنيد كه آنها در محدوده مشخص بررسي .8

 .هستند

اگر اندازه ها در محدوده مشخص شده 

نيستند، كورس پدال يا خالصي آن را با 

  .مرجع تنظيم كنيد اندازه

 

 :كورس جدايي پدال كالچ

 23-25 mm (0.91-0.99 in) )اندازه مرجع( 

  :كورس خالصي پدال كالچ

فاصله  :نيدككورس خالصي پدال كالچ را اندازه گيري 

كه پدال كالچ را به  خالصي پدال كالچ زماني است

صورت دستي به پايين فشار دهيم تا احساس مقاومت 

   .كنيم

  :ي پدال كالچكورس خالص

18.72 – 21.99 mm (0.75 – 0.88 in) 

 

 

  :كل كورس پدال كالچ

131 mm (5.5 in) )براي مرجع(  

 



 
 
 

 

  7ا هايم كالچ:عنوان

  :باز وبست پدال کالچ
نشان داده شده در شكل را  1- 2- 3-4-5مراحل  .1

 .باز كنيد

به ( .در زمان نصب، پدال كالچ را تنظيم كنيد .2

يم بازرسي وتنظ –مستندات كالچ نگاه كنيد 

 )پدال كالچ

 .مراحل نصب عكس روش باز كردن است .3

جهت جلوگيري از نشتي روغن پس از جداسازي،  .4

 .سر لوله را مسدود كنيد

 .نكند نشتي  ABSروغن ترمز روي مدول : توجه

 

  :سيلندر اصلي كالچ

  :لندر اصلی کالچباز و بست سي
 .نشان داده شده در شكل را باز كنيد 1-2-3-4-5مراحل  .1

هنگامي كه لوله روغن باز شد در پوشي نصب كنيد كه از  .2
  .نشت روغن جلوگيري شود

 .مراحل نصب عكس روش باز كردن است .3

  

  

  

  

 

  سوئچ كالچ 1
  مهره خود قفل  2
  مهره خود قفل  3
  مهره خود قفل  4
  پدال كالچ  5

  خار فنري  1
  پين محوري  2
  مهره خود قفل  3
  لوله روغن  4



 
 
 

 

  7ا هايم كالچ:عنوان

  جداسازي  ومونتاژ قطعات اصلي سيلندر كالچ

نشان داده شده در  1- 2- 3-4- 5مراحل  .1

 .شكل را باز كنيد

خار فنري بين پيستون وسيلندر را توسط  .2

جدا كنيد و پيستون را خارج پيچ گوشتي 

 كنيد

 .نصب عكس روش باز كردن استمراحل  .3

  

 

 

  

  

  بست  1
  بست  2
  روغنرزوه لوله   3
  خار فنري  4
  پيستون  5
  بوش  6
  فنر برگشت دهنده  7
  واشر  8
  سيلندر اصلي كالچ  9
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  :سيلندر كالچ پايين
  :مراحل باز و بست سيلندر پايين كالچ

نشان داده شده در شكل را باز  1- 2-3- 4مراحل  .1

 .كنيد

 .ستمراحل نصب عكس روش باز كردن ا  .2

  

 

  :جداسازي و مونتاژ قطعات سيلندر كالچ پايين

    نشان داده شده 1- 2- 3-4-5- 6- 7-8مراحل  .1

 .در شكل را باز كنيد

 .مراحل نصب عكس روش باز كردن است .2

  ير ثابت بلوكگگرد  1
  پيستون مونتاژ شده  2
  فنر برگشت دهنده  3
  نگهدارنده پيستون  4
  گردگير  5
  در پوش پيچ هوا گيري  6
  يچ هوا گيريپ  7
  بوش  8

  

  پيچ و مهره فالنچ شش گوش  1
  پيچ و مهره فالنچ شش گوش  2
  مهره كوپلينگ  3
  سيلندر پايين كالچ  4
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  هواگيری سيستم کالچ
 مخزن روغن ترمز را پر نمائيد 

 د و آزاد كنيد يبار فشار ده 5پدال كالچ را 

 پدال كالچ را تا انتها فشار دهيد و پيچ هواگيري

  .روي گيربكي را باز كنيد تا هوا خارج شود  

  :اهرم تعويض دنده
  :جداسازي و مونتاژ اهرم تعويض دنده

 .ترتيب نشان داده شده در شكل باز كنيدبه  .1

 .مراحل نصب عكس روش باز كردن است .2

 .نصب اهرم دنده را از نظر نرمي مورد باز بيني قرار دهيد .3

  

  

  دستگيره اهرم تعويض دنده  1
  كابل كنترل  2
  اهرم تعويض دنده  3
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