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فنى خودرو مشخصات با مطابق شده است، توسط سازنده توصيه آنها اين راهنما انجام در تعميرات كه دستورالعملهاى "روشها و
است. شده تهيه بودهاند، معتبر راهنما اين تهيه زمان در كه

كند." تغيير سازنده طرف از راهنما نيز اين است دستورالعملهاى ممكن خودروها، و تجهيزات اجزاء ساخت در تغيير درصورت

رنو است. به فنى متعلق مستند اين از بردارى و نسخه تأليف تمام حقوق
اجازه بدون يدكي قطعات گذاري از سيستم شماره استفاده نيز و فني مستند حتي جزيي، اين ترجمه، يا و مجدد تأليف گونه هر

ميباشد. اكيداًً ممنوع از رنو كتبي و قبلي
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2 فصل - لوگان

فهرست مطالب

صفحه

20Aكالچ

مشخصات 20A-1كالچ:

نصب - كردن باز صفحه كالچ: - مكانيزم
20A-4مجدد

مجدد نصب - كردن باز 20A-7بلبرينگ كالچ:

مجدد - نصب كردن 20A-10فاليويل: باز

21Aمعمولى دنده جعبه

مواد و قطعات معمولى: دنده جعبه
تعميرات براى الزم 21A-1مصرفى

شناسايى معمولى: دنده 21A-2جعبه

پر - تعويض معمولى: دنده جعبه روغن
21A-3كردن

- نصب كردن باز ورودى: محور كاسه نمد
21A-4مجدد

كردن باز ديفرانسيل: خروجى نمد كاسه
مجدد نصب -21A-8

نصب  - كردن باز معمولى: دنده جعبه 
21A-12مجدد

صفحه

29Aقدرت انتقال هاي سيستم

هايي براي توصيه قدرت: انتقال سيستم 
29A-1تعميرات

شناسايى قدرت: انتقال 29A-2سيستم

عملكرد نقشه قدرت: انتقال 29A-4سيستم

الزم مواد و قطعات قدرت: انتقال سيستم
تعميرات 29A-7براي

سمت جلو چرخ قدرت  انتقال  سيستم
مجدد نصب - كردن باز 29A-8چپ:

سمت جلو چرخ قدرت  انتقال  سيستم
مجدد نصب - كردن باز 29A-14راست:

نصب - كردن باز انتقالى: محور بلبرينگ
29A-19مجدد

طرف جلو قدرت انتقال سيستم گردگير
- نصب مجدد 29A-20چرخ: باز كردن

راست جلو قدرت انتقال سيستم گردگير
نصب - كردن باز دنده: جعبه طرف

مجدد
29A-24

سمت جلو قدرت انتقال سيستم گردگير
نصب باز كردن - طرف جعبه دنده: چپ

مجدد
29A-32



كالچ
20Aكالچ: مشخصات

20A-1

K9K

مكانيزم

108795

صفحه كالچ

102142

 .215 mm :قطر خارجى صفحه
. 6,9 mm :ضخامت صفحه

تعداد هزارخار: 26.
رنگ فنرها (1): قرمز و سياه.

رنگ فنر (2): خاكسترى.



كالچ
20Aكالچ: مشخصات

20A-2

K4M و ،L90 يا K90 – K7M يا K7J يا D4D

K7M يا K7J يا D4D

مكانيزم

107918

صفحه كالچ

105680

قطر خارجى صفحه:
 200 mm  = K7M موتور  -

 180 mm  = K7J  ،D4D موتورهاى  -
 7,6 mm :ضخامت صفحه

تعداد هزار خار: 26

رنگ فنرها: خاكسترى



كالچ
20Aكالچ: مشخصات

20A-3

K4M و ،L90 يا K90 – K7M يا K7J يا D4D

K4M

مكانيزم

107918

صفحه كالچ

105680

 200 mm :قطر خارجى صفحه
 7,5 mm :ضخامت صفحه

تعداد هزارخار: 26
رنگ فنرها (1): خاكسترى

رنگ فنرها (2): سبز

رنگ فنرها (3): بنفش روشن



كالچ
20Aمكانيزم - صفحه كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-4

K4M و ،L90 يا K90 – K7M يا K7J يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز

 Mot. 582-01 داشتن نگه  ثابت  ابزار 
فاليويل.

 Emb. 1518 صفحه ياب  مركز  مجموعه 
كالچ

 Emb. 1780 صفحه مركزياب  مجموعه 
كالچ.

m گشتاور محكم كردن
N.m  20 پيچ هاى نصب مكانيزم

N.m  25 پيچ هاى نصب مكانيزم

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
جعبه دنده را باز كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده معمولى،   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108799

موتور را به كمك ابزار  (Mot. 582-01)  (1) ثابت كنيد.  
پيچ هاى (2) مكانيزم را بيرون بياوريد.   

قطعات زير را باز كنيد:
مكانيزم كالچ،  -

صفحه كالچ.  -

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
  قطعات معيوب را تعويض كنيد.

روغن روى فاليويل را پاك كنيد.  
هزارخارهاى محور كالچ را تميز كنيد.  

مجموعه را بدون استفاده از روانسازها مجدداً سوار كنيد.  

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر

108798

صفحه كالچ را در محل خود قرار دهيد.  
يا   (Emb. 1518) ابزار  كمك  به  را  كالچ  صفحه   

(Emb. 1780) (3) مركزيابى كنيد.

پيچ هاى نصب مكانيزم را به تدريج و به شكل ضربدرى ببنديد.  

ابزار  (Mot. 582-01)  را باز كنيد.  

K7M يا K7J
پيچ هاى نصب مكانيزم را با گشتاور (N.m 20 ) محكم كنيد.  

D4D
پيچ هاى نصب مكانيزم را با گشتاور (N.m 25 ) محكم كنيد.  



كالچ
20Aمكانيزم - صفحه كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-5

K4M و ،L90 يا K90 – K7M يا K7J يا D4D

III - مرحله پايانى
جعبه دنده را مجدداً نصب كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه  معمولى، 

صفحه 21A-12 رجوع نماييد).



كالچ
20Aمكانيزم - صفحه كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-6

K9K

ابزار مخصوص مورد نياز

 Mot. 582-01 داشتن نگه  ثابت  ابزار 
فاليويل.

 Emb. 1518 صفحه ياب  مركز  مجموعه 
كالچ

m گشتاور محكم كردن
N.m 15  پيچ هاى نصب مكانيزم 

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
جعبه دنده را باز كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده معمولى،   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

19652

موتور را به كمك ابزار(Mot. 582-01)  (1) ثابت كنيد.  

پيچ هاى (2) مكانيزم را بيرون بياوريد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

مكانيزم كالچ،  -
صفحه كالچ.  -

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
  قطعات معيوب را تعويض كنيد.

روغن روى فاليويل را پاك كنيد.  
هزارخارهاى محوركالچ را تميز كنيد.  

مجموعه را بدون استفاده از روانسازها مجدداً سوار كنيد.  

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر

108798

صفحه كالچ را در محل خود قرار دهيد.  

مركزيابى   (3)   (Emb. 1518) ابزار  كمك  به  را  كالچ  صفحه   
كنيد.

پيچ هاى نصب مكانيزم را به تدريج و به شكل ضربدرى ببنديد.  
محكم   (15  N.m) گشتاور  با  را  مكانيزم  نصب  هاى  پيچ    

كنيد.
ابزار (Mot. 582-01) را باز كنيد.  

III - مرحله پايانى
جعبه دنده را نصب كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده معمولى،   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد).



كالچ
20Aبلبرينگ كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-7

L90، و K7J، و L90 – JH1، و D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و L90 – JH3، و K9K، و 790، و K90 – JH3، و K7J و K7M، و 
JH3

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
جعبه دنده را باز كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده معمولى،   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107917

بلبرينگ (1) كالچ را با فشار دادن دو شاخه در نقطه (A) باز   
كنيد.

107914

دو شاخه (2) را با كشيدن آن به داخل محفظه كالچ باز كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
بررسى كنيد كه هنگام خارج كردن محور ورودى نشتى وجود   
نداشته باشد، در صورت لزوم محور را تعويض نماييد (به بخش 
21A، جعبه دنده معمولى، كاسه نمد محور اصلى: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 21A-4 رجوع نماييد).
گريس  به  را  دوشاخه  هاى  زبانه  و  محور  هاى  جداره   

MOLYKOTE BR2 آغشته كنيد.



كالچ
20Aبلبرينگ كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-8

L90، و K7J، و L90 – JH1، و D4D يا K4M يا K7J يا K7M، و L90 – JH3، و K9K، و 790، و K90 – JH3، و K7J و K7M، و 
JH3

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر

107916

دو شاخه را در محل خود قرار دهيد.  

بلبرينگ را با قرار دادن قالب هاى (3) در دوشاخه، روى محور   
قرار دهيد.

از حركت صحيح آن اطمينان حاصل كنيد.  

تذكر:
هنگام انجام عملياتى كه نياز به باز كردن جعبه دنده ندارد 
يا بعد از كار گذاشتن جعبه دنده، دوشاخه را بلند نكنيد زيرا 

ممكن است قالب هاى (3) از پايه خارج شوند.

III - مرحله پايانى
جعبه دنده را مجدداً نصب كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه  معمولى، 

صفحه 21A-12 رجوع نماييد).

91830

بعد از نصب مجدد جعبه دنده، حركت صحيح دوشاخه را بررسى   
كنيد.

اين حركت بايد برابر 29,5 mm ± 0,5 = (X)  باشد.



كالچ
20Aبلبرينگ كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-9

JR5 و K90 يا F90 – JH3 و 792، و ،K9K و ،L90

m گشتاورمحكم كردن
پيچ هاى نصب بلبرينگ كالچ 

برروى محفظه كالچ
 21  N.m

بلبرينگ و پمپ پايين كالچ به يكديگر متصل هستند.

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
با  را  ترمز  روغن  اهرم كالچ مخزن  و  بلبربينگ  باز كردن  براى   

سرنگ تخليه كنيد.
جعبه دنده را باز كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده معمولى،   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد).

II - بازكردن قطعه مورد بررسى

108796

دو پيچ نصب (1) بلبرينگ بر روى محفظه كالچ را باز كنيد.  

108797

بلبرينگ كالچ (2) را باز كنيد.  

نصب مجدد

I - نصب مجدد قطعه مورد نظر
بلبرينگ كالچ را مجدداً نصب كنيد.  

گشتاور  با  را  كالچ  پوسته  روى  بر  بلبرينگ  نصب  پيچ هاى    
 (N.m 21)  محكم كنيد.

توجه
خروجى  محور  كالچ،  به  رساندن  آسيب  از  اجتناب  براى 

جعبه دنده را به گريس آغشته نكنيد.
هرگز هنگامى كه پمپ پايين كالچ باز شده است، مكانيزم 

را فعال نكنيد.

II - مرحله پاياني
جعبه دنده را نصب كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده معمولى،   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد).

مدار  بخش  (به  كنيد  هواگيرى  را  كالچ  هيدروليك  مدار   
 ،37A  ،MR 388) (هيدروليك كالچ: هواگيرى مراجعه كنيد

كنترل اجزاء مكانيكى).



كالچ
20Aفاليويل: باز كردن - نصب مجدد

20A-10

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار مخصوص مورد نياز 

 Mot. 582-01 داشتن نگه  ثابت  ابزار 
فاليويل.

m گشتاور محكم كردن
N.m  55 پيچ هاى فاليويل

N.m + 110°  18  پيچ هاى فاليويل
± 6°

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:  

جعبه  معمولى،  دنده  21A،جعبه  بخش  (به  دنده  جعبه   -
 21A-12 دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع نماييد)،
مكانيزم - صفحه  كالچ،   ،20A مكانيزم كالچ (به بخش   -
كالچ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 20A-4 مراجعه 

كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107913

موتور را به كمك ابزار (Mot. 582-01)  (1) ثابت كنيد.  

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاي فاليويل،  -
فاليويل،  -

.(Mot. 582-01) ابزار  -

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت فاليويل را بررسى كنيد.  

رزوه پيچ هاى فاليويل را برروى ميل لنگ تميز كنيد.  

سطح اتكاى فاليويل را برروى ميل لنگ چربى زدايى نماييد.  
پيچ هاى نصب را حتماً تعويض كنيد.  

 LOCTITE به  را  فاليويل  نصب  جديد  هاى  پيچ   
FRENETANCH آغشته كنيد.



كالچ
20Aفاليويل: باز كردن - نصب مجدد

20A-11

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

23325

 

توجه
پيچ هاى (2) چرخ دنده فاليويل را بيرون نياوريد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
فاليويل را مجدداً نصب كنيد.  

107913

پيچ هاى جديد فاليويل را بدون آنكه محكم كنيد، ببنديد.  
موتور را به كمك ابزار (Mot. 582-01) تثبيت كنيد.  

K4M يا K7J يا K7M
  (55 N.m)  پيچ هاى نصب فاليويل را به ترتيب و با گشتاور  

محكم كنيد.

D4D
گشتاور  با  و  ترتيب  به  را  فاليويل  نصب  پيچ هاى    

 (N.m + 110° ± 6° 18)  محكم كنيد.

ابزار (Mot. 582-01) را باز كنيد.  

III - مرحله پايانى
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

صفحه   - مكانيزم  20A،كالچ،  بخش  (به  كالچ  مكانيزم   -
كالچ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 20A-4 مراجعه 

كنيد).
جعبه  معمولى،  دنده  21A،جعبه  بخش  (به  دنده  جعبه   -
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده 

21A-12 رجوع نماييد). 



كالچ
20Aفاليويل: باز كردن - نصب مجدد

20A-12

K9K

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 582-01 داشتن نگه  ثابت  ابزار 

فاليويل.

m گشتاور محكم كردن
N.m  55 پيچ هاى نصب فاليويل

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:  

جعبه دنده معمولى (به بخش 21A، جعبه دنده معمولى،   -
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد)،

مكانيزم - صفحه  كالچ،   ،20A مكانيزم كالچ (به بخش   -
كالچ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 20A-4 مراجعه 

كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109158

موتور را به كمك ابزار (Mot. 582-01)  (1) تثبيت كنيد.  

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاى نصب فاليويل،  -
فاصله انداز،  -

فاليويل،  -

.(Mot. 582-01) ابزار  -

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت فاليويل را بررسى كنيد.  

رزوه  پيچ هاى نصب فاليويل برروى ميل لنگ را تميز كنيد.  

سطح اتكاى فاليويل را برروى ميل لنگ چربى زدايى نماييد.  

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
فاليويل را مجدداً نصب كنيد.  



كالچ
20Aفاليويل: باز كردن - نصب مجدد

20A-13

K9K

K9K، و 790 يا 794

23325

101356

 

توجه
پيچ هاى (2) چرخ دنده فاليويل را بيرون نياوريد.

فاصله انداز (3) را با قرار دادن پخ دندانه در جهت فاليويل، نصب   
كنيد.

پيچ هاى نصب را حتماً تعويض كنيد.  

 LOCTITE به  را  فاليويل  نصب  جديد  هاى  پيچ   
FRENETANCH آغشته كنيد.

23326

پيچ هاى نو فاليويل را بدون آنكه محكم كنيد ببنديد.  

فاليويل را به كمك ابزار(Mot. 582-01) تثبيت كنيد.  
محكم    (55 N.m)  گشتاور با  را  فاليويل  نصب  هاي  پيچ   

كنيد.

III - مرحله پايانى
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

مكانيزم - صفحه  كالچ،   ،20A مكانيزم كالچ (به بخش   -
كالچ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 20A-4 مراجعه 

كنيد).
جعبه  جعبه دنده معمولى،   ،21A (به بخش  جعبه دنده   -
 21A-12 دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع نماييد).



21A

21A-1

 MOLYKOTE BR2 1 kg 541 124 10  77

 25 ml  046 732 11  77

 25 ml  046 732 11  77

I

II
ً

TB1217P
LOCTITE 518

TB1217P
LOCTITE 518



جعبه دنده معمولى
21Aجعبه دنده معمولى: شناسايى

21A-2

عالمت گذارى (1) روى جعبه دنده شامل موارد زير است:

109167

19860

(A) نوع جعبه دنده  -
(B) شاخص جعبه دنده  -
(C) شماره سرى ساخت  -

(D) كارخانه سازنده  -



جعبه دنده معمولى
21Aروغن جعبه دنده معمولى: تعويض - پر كردن

21A-3

JR5 يا JH3 يا JH1

m گشتاور محكم كردن
N.m 22  پيچ تخليه

پيچ نصب سينى محافظ زير 
موتور

 8,5  N.m

ظرفيت (ليتر)
JH1

2,8
JH3

JR52,5

خودرو را روى جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ،MR 388) نماييد)  رجوع  باالبردن  و  كردن  بكسل 

وسايل باالبر خودرو).

تخليه
قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاى نصب سينى محافظ زير موتور،  -
سينى محافظ زير موتور.  -

18749

درپوش (1) تخليه روغن را باز كنيد.  

پر كردن
الزاماً واشر درپوش تخيله روغن را تعويض نماييد.  

درپوش تخليه روغن را مجدداً نصب كنيد.  

درپوش تخيله روغن را با گشتاور (N.m 22) محكم كنيد.  

18749

درپوش (2) مخزن روغن را باز كنيد.  

92081

مخزن را تا سطح مجرا پر كنيد.  
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

درپوش مخزن روغن،  -
سينى محافظ زير موتور،  -

پيچ هاى نصب سينى محافظ زير موتور.  -
گشتاور  با  را  موتور  زير  محافظ  سينى  نصب  پيچ هاى    

(N.m 8,5 ) محكم كنيد.



جعبه دنده معمولى
21Aكاسه نمد محور ورودى: باز كردن - نصب مجدد

21A-4

JR5 – 160 و ،JH3

بعد از باز كردن جعبه دنده، كاسه نمد را تعويض كنيد (به بخش   
بلبرينگ روى پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد رجوع 

نماييد) (اطالعيه فنى 21A  ،6029A، جعبه دنده معمولى).



جعبه دنده معمولى
21Aكاسه نمد محور ورودى: باز كردن - نصب مجدد

21A-5

JH3 يا JH1

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1445 نصب و  كردن  خارج  ابزاز 

."JB" محور جعبه دنده
 Bvi. 1828 صفحه و  مخصوص  ابزار 

كردن  باز  براى  نگهدارنده 
جعبه  محور  مجدد  نصب   /

JH1 دنده

تذكر:
متصل  بلبرينگ  محور  به  ورودى  محور  بلبرينگ  و  نمد  كاسه 

هستند.

Bvi. 1445

99057

گيره محكم كردن(1) 

غالف(2) 

حلقه شكاف دار(3) 

آچار(4) 

گيج(5) 

Bvi. 1828

122820

ابزار مخصوص باز كردن و نصب محور(6) 

صفحه نگهدارنده(7) 
و   (Bvi. 1445) ابزارهاى  كمك  به  بلبرينگ  محور  كردن  باز 

(Bvi. 1828) صورت مى گيرد.

تذكر:
گيج (5) براى جعبه دنده JH مورد استفاده قرار نمى گيرد.

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قطعات زير را باز كنيد:  

معمولى،  دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  دنده  جعبه   -
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد)،

بلبرينگ و دوشاخه كالچ (به بخش 20A، كالچ، بلبرينگ   -
رجوع   20A-7 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  كالچ: 

كنيد).



جعبه دنده معمولى
21Aكاسه نمد محور ورودى: باز كردن - نصب مجدد

21A-6

JH3 يا JH1

98934

جعبه دنده را روى پايه نگهدارنده قرار دهيد.  

در صورت لزوم پايه را تنظيم كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

122821

محور را با فشار دادن ابزار خارج كننده (6) جدا كنيد، قسمت   
(A) ابزار  (Bvi. 1828)  را طرف محور قرار دهيد.

محور را چربى زدايى نماييد.  

122822

اجزاء زير را به ترتيب روى محور قرار دهيد:  
،(Bvi. 1828) صفحه نگهدارنده (7) ابزار  -

.(Bvi. 1445) گيره محكم كردن (1) ابزار  -
 (Bvi. 1445) ابزار   (4) آچار  كمك  به  را  كردن  محكم  گيره   

تثبيت كنيد.
مهره را كامًال محكم كنيد.  

122823

غالف (2) و حلقه شكاف دار (3) ابزار (Bvi. 1445) را نصب   
كنيد.

با پيچاندن مهره بااليى (8) محور را به آرامى خارج كنيد.  



جعبه دنده معمولى
21Aكاسه نمد محور ورودى: باز كردن - نصب مجدد

21A-7

JH3 يا JH1

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

122821

محور جديد را با فشار در جاى خود قرار دهيد تا ابزار خارج كننده (6)   
(Bvi. 1445) با پوسته در تماس قرار گيرد، قسمت (B) سمت 

محور باشد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

بلبرينگ و دوشاخه كالچ (به بخش 20A، كالچ، بلبرينگ   -
رجوع   20A-7 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  كالچ: 

كنيد)،
 ، معمولى  دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  دنده  جعبه   -
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  معمولى:  دنده  جعبه 

21A-12 رجوع نماييد).



21A

21A-8

JH3 و ،K90 – JH3 يا JH1 و ،L90

جعبه دنده معمولى
كاسه نمد خروجى ديفرانسيل: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 945 نصب براى  نظام  سه  آچار 

واشر دنده خورشيدى.

تذكر:
تعويض  دنده،  جعبه  كردن  پياده  بدون  تواند  مى  نمد  كاسه 

شود.

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روى جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ،MR 388) نماييد)  رجوع  بردن  باال  و  بكسل كردن 

وسايل باالبر خودرو).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
قطعات زير را باز كنيد:  

 - كردن  باز  چرخ:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  35A، چرخ ها    ،MR 388) مراجعه كنيد)  نصب مجدد 

الستيك ها)،
پيچ هاى نصب سينى محافظ زير موتور،  -

سينى محافظ زير موتور.  -
روغن جعبه دنده را تخليه كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
معمولى، روغن جعبه دنده معمولى: تعويض روغن - پر كردن، 

صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
بخش  (به  كنيد  باز  را  راست  سمت  قدرت  انتقال  سيستم   
قدرت  انتقال  سيستم  قدرت،  انتقال  سيستم هاى   ،29A
چرخ جلو سمت راست: باز كردن - نصب مجدد، ، صفحه 

29A-14 رجوع نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

86031

به كمك ابزار خارج كردن پين و يك چكش به پايه كاسه نمد   
ضربه بزنيد تا به چرخش درآيد.

واشر را به كمك يك گازانبر بيرون بكشيد و مراقب باشيد كه به   
هزارخار خورشيدى آسيب نرسد.

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

86095

كه  گيرد  مى  صورت   (Bvi. 945) ابزار  كمك  به  واشر  نصب   
شامل قطعات زير است:
،(A) محافظ واشر  -

.(B) ابزار مخصوص كار گذاشتن واشر  -



جعبه دنده معمولى
21Aكاسه نمد خروجى ديفرانسيل: باز كردن - نصب مجدد

21A-9

JH3 و ،K90 – JH3 يا JH1 و ،L90

86122

محافظ روغن كارى شده (A) را روى خورشيدى قرار دهيد.  
واشر روغن كارى شده (C) را به كمك ابزار (B) نصب كنيد.  

II - مرحله پاياني
(به  كنيد  نصب  مجدداً  را  راست  سمت  قدرت  انتقال  سيستم   
انتقال  سيستم  قدرت،  انتقال  سيستم هاى   ،29A بخش 
باز كردن - نصب مجدد،  قدرت چرخ جلو سمت راست: 

، صفحه 29A-14 رجوع نماييد).
دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  كنيد  پر  را  دنده  جعبه  روغن   
پر   - روغن  تعويض  معمولى:  دنده  جعبه  روغن  معمولى، 

كردن، صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

سينى محافظ زير موتور،  -
پيچ هاى نصب سينى محافظ زير موتور،  -

چرخ جلوى طرف مربوطه،  -
 - كردن  باز  چرخ:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  35A، چرخ ها    ،MR 388) مراجعه كنيد)  نصب مجدد 

الستيك ها).
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).



جعبه دنده معمولى
21Aكاسه نمد خروجى ديفرانسيل: باز كردن - نصب مجدد

21A-10

JR5 و K90 يا F90 – JH3 و 792، و ،K9K و ،L90

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1666 نمدهاى كاسه  نصب  ابزار 

ديفرانسيل.

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روى جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ،MR 388) نماييد)  رجوع  بردن  باال  و  بكسل كردن 

وسايل باالبر خودرو).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باترى).
قطعات زير را باز كنيد:  

 - كردن  باز  چرخ:  بخش  (به  مربوطه  طرف  جلو  چرخ   -
و  35A، چرخ ها    ،MR 388) مراجعه كنيد)  نصب مجدد 

الستيك ها)،
پيچ هاى نصب سينى محافظ زير موتور،  -

سينى محافظ زير موتور.  -
روغن جعبه دنده را تخليه كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
معمولى، روغن جعبه دنده معمولى: تعويض روغن - پر كردن، 

صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
 ،29A سيستم انتقال قدرت طرف مربوطه را باز كنيد (به بخش  
سيستم هاى انتقال قدرت، سيستم انتقال قدرت چرخ جلو 
سمت راست: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 29A-14 رجوع 
نماييد) يا (به بخش 29A، سيستم انتقال قدرت، سيستم انتقال 
قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

29A-8 مراجعه كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109147

به كمك ابزار خارج كردن پين و يك چكش به پايه كاسه نمد   
ضربه بزنيد تا به چرخش درآيد.

كاسه نمد را با يك پيچ گوشتى بزرگ خارج كنيد و مراقب باشيد   
به پوسته ديفرانسيل آسيبى نرسد.



جعبه دنده معمولى
21Aكاسه نمد خروجى ديفرانسيل: باز كردن - نصب مجدد

21A-11

JR5 و K90 يا F90 – JH3 و 792، و ،K9K و ،L90

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

109407

دادن  قرار  با   (1)    (Bvi. 1666) ابزار  كمك  به  را  نمد  كاسه   
نصب  در طرف چپ،   B و شاخص  راست  در طرف   A شاخص 

كنيد.
با ابزار برنجى (2) به ابزار (Bvi. 1666) ضربه بزنيد تا كاسه نمد   

خروجى ديفرانسيل در انتها قرار گيرد.

II - مرحله پاياني
موقعيت سيستم انتقال را نسبت به خورشيدى تنظيم كنيد.  

بخش  (به  كنيد  نصب  را  مربوطه  طرف  قدرت  انتقال  سيستم   
قدرت  انتقال  سيستم  قدرت،  انتقال  سيستم هاى   ،29A
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  چپ:  سمت  جلو  چرخ 
سيستم هاى   ،29A بخش  (به  يا  نماييد)  رجوع   29A-8
جلو  چرخ  قدرت  انتقال  سيستم  قدرت،  انتقال 
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  راست:  سمت 

29A-14 مراجعه كنيد).
دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  كنيد  پر  را  دنده  جعبه  روغن   
پر   - روغن  تعويض  معمولى:  دنده  جعبه  روغن  معمولى، 

كردن، صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

سينى محافظ زير موتور،  -
پيچ هاى نصب سينى محافظ زير موتور،  -

 - كردن  باز  چرخ:  بخش  (به  مربوطه  طرف  جلو  چرخ   -
و  35A، چرخ ها    ،MR 388) مراجعه كنيد)  نصب مجدد 

الستيك ها)،
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).



جعبه دنده معمولى
21Aجعبه دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد

21A-12

JR5 يا JH3 و ،K7M – JH3 يا JH1 و ،K7J

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1453 موتوربا نگهدارنده  پايه 

قابليت تنظيم، و تسمه هاى 
نگهدارنده.

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

m گشتاور محكم كردن

N.m  8 پيچ دوسر روى موتور

N.m  8 پيچ دوسر روى جعبه دنده

دوسر  پيچ هاى  نصب  مهره 
جعبه دنده

 44  N.m

و  فوقانى  نصب  هاى  پيچ 
تحتانى جعبه دنده

 44  N.m

پيچ نصب پايه نگهدارنده روى 
جعبه دنده

 62  N.m

نگهدارنده  پايه  نصب  مهره 
روى ضربه گير

 62  N.m

پيچ نصب لوله سيستم فرمان 
گاه  تكيه  روى  هيدروليك 

جعبه دنده

 21  N.m

پيچ نصب لوله سيستم فرمان 
هيدروليك روى جعبه دنده

 21  N.m

بدنه  اتصال  كابل  نصب  پيچ 
روى جعبه دنده

 21  N.m

جعبه  كنترل  ميله  نصب  پيچ 
دنده

  27,5 N.m

انبساط  منبع  نصب  مهره هاى 
مايع خنك كننده

 8  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
خودرو را روى جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ،MR 388) نماييد)  رجوع  بردن  باال  و  بكسل كردن 

وسايل باالبر خودرو).

تذكرات مهم
خودرو را به كمك تسمه ايمني روي باالبر ببنديد تا هنگام 

باال بردن تعادل آن حفظ شود.

قطعات زير را باز كنيد:  

رجوع  باز كردن - نصب مجدد  باترى:  بخش  (به  باترى   -
كنيد) (80A  ،MR 388، باترى)،

محفظه باتري،  -
كنترل  واحد  بخش  (به  موتور  الكترونيكى  كنترل  واحد   -
مجدد)  نصب   - كردن  باز  موتور:  الكترونيكى 

(17B  ،MR 388، سيستم سوخت رسانى)،
بست دسته سيم الكتريكى روى جعبه دنده،  -

بست دسته سيم الكتريكى روى پايه واحد كنترل الكترونيكى   -
موتور.

دسته سيم موتور را كنار بزنيد.  
مهره هاى نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  

منبع انبساط مايع خنك كننده را از پايه آن جدا كنيد.  

قطعات زير را باز كنيد:  

حسگر دور موتور،  -
چرخ هاى جلو (به بخش چرخ: باز كردن - نصب مجدد   -

مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و الستيك ها).
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JR5 يا JH3 و ،K7M – JH3 يا JH1 و ،K7J

JH3 – JH1

107931

گردگير اهرم جعبه دنده را برداريد.  
پيچ (1) نصب ميله كنترل جعبه دنده را باز كنيد.  

تذكر:
هرگز بست (2) تنظيم ميله كنترل را باز نكنيد.

ميله كنترل جعبه دنده را به نقطه اى بلند وصل كنيد.  
كابل كنترل كالچ را جدا كنيد.  

JR5 – 160 و ،JH3

118882

109149

اجزاء زير را جدا كنيد:  
كابل هاى كنترل دنده روى جعبه دنده در محل (3)،  -

نگهدارنده روكش كابل هاى كنترل روى جعبه دنده، با فشار   -
دادن نقاط (4).
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JR5 يا JH3 و ،K7M – JH3 يا JH1 و ،K7J

24810

از روى  را  لوله كنترل كالچ   (5) با فشار دادن گيره نگهدارنده   
پمپ پايين كالچ جدا كنيد.

توجه
انجام هرگونه  باشيد كه گيره نگهدارنده را نكشيد.  مراقب 

اشتباه هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

روغن ترمز را به درون ظرفى بريزيد.  
قرار  ها  لوله  مجراى  ورودى  در  الزاماًً  را  محافظ  درپوش هاى   

دهيد.

سينى محافظ زير موتور را باز كنيد.  
روغن جعبه دنده را تخليه كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
معمولى، روغن جعبه دنده معمولى: تعويض روغن - پر كردن، 

صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
پيچ هاي نصب سپر جلو برروي رام را باز كنيد.  

1 - سمت چپ خودرو
شلگير جانبى سمت چپ جلو را باز كنيد.  

انتقال قدرت چرخ جلوى سمت چپ را از جعبه دنده  سيستم   
قدرت،  انتقال  سيستم هاى   ،29A بخش  (به  كنيد  جدا 
باز كردن -  انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ:  سيستم 

نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نماييد).

107933

اتصال (6) سوئيچ دنده عقب را قطع كنيد.  

24766

باز  را  دنده  جعبه  روى  بدنه  اتصال  كابل  نصب   (7) هاى  پيچ   
كنيد.

سيستم فرمان هيدروليك
قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ نصب (8) لوله فرمان هيدروليك برروى جعبه دنده،  -
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21A-15

JR5 يا JH3 و ،K7M – JH3 يا JH1 و ،K7J

پيچ نصب (9) لوله فرمان هيدروليك برروى تكيه گاه جعبه   -
دنده.

107925

اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن (10) را جدا كنيد.  
پيچ (11) پايه نگهدارنده اتصال الكتريكى را باز كنيد.  

2 - سمت راست خودرو
شلگير جانبى جلو سمت راست را باز كنيد.  

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را از جعبه دنده جدا   
سيستم  انتقال قدرت،  29A، سيستم هاى  (به بخش  كنيد 
نصب   - كردن  باز  راست:  جلو سمت  قدرت چرخ  انتقال 

مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نماييد).

ملحقات موتور
رادياتورهاى سيستم خنك كننده را با يك طناب به قطعه عرضى   

باال وصل كنيد.
اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن خروجى كاتاليست كانورتور را   

جدا كنيد.
كاتاليست كانورتور را باز كنيد (به بخش كاتاليست كانورتور:   

باز كردن - نصب مجدد) (19B  ،MR 388، اگزوز).
كاتاليست  خروجى  اكسيژن  سنسور  الكتريكى  اتصال  بست   

كانورتور را جدا كنيد.

107919

اتصال الكتريكى (12) حسگر دورسنج را جدا كنيد.  
پيچ هاي نصب جعبه فرمان برروي رام را باز كنيد.  

جعبه فرمان را به بدنه وصل كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

ميله اتصال تقويت كننده (به بخش سيستم تعليق عقب:   -
 ،MR 388) نماييد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز 

 19D، سيستم تعليق موتور)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  رام  بخش  (به  جلو  رام   -

رجوع كنيد) (31A  ،MR 388، اجزاء اكسل جلو)،
استارتر (به بخش استارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع   -

نماييد) (16A  ،MR 388، استارت - مدار شارژ).
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JR5 يا JH3 و ،K7M – JH3 يا JH1 و ،K7J

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107930

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده   
نصب كنيد، براى اين كار از حلقه باالبردن موتور طرف فاليويل 

به عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.

107929

قطعات زير را باز كنيد:  

مهره (13) پايه نگهدارنده برروى ضربه گير،  -
پيچ هاى پايه نگهدارنده جعبه دنده (14)،  -

پايه نگهدارنده (15) روى جعبه دنده،  -
پيچ هاى نصب قسمت فوقانى اطراف جعبه دنده.  -

جك مخصوص قطعات را زير جعبه دنده قرار دهيد.  

107936

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاى نصب قسمت پايين جعبه دنده (16)،  -
مهره هاى (17) پيچ هاى دوسر جعبه دنده،  -

جعبه دنده.  -

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

JH3 – JH1
گريس  به  را  دوشاخه  هاى  زبانه  و  محور  هاى  جداره   

MOLYKOTE BR2 آغشته كنيد.

دو شاخه را روى شكاف هاى بلبرينگ كالچ قرار دهيد.  

از وجود و محل قرارگيرى صحيح حلقه هاى مركزيابى موتور و   
جعبه دنده اطمينان حاصل كنيد.
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JR5 يا JH3 و ،K7M – JH3 يا JH1 و ،K7J

JR5 – 160 و ،JH3
 

تذكر:
اگر هنگام انجام عمليات يكى از پيچ ها باز شد، آنرا به ماده 

LOCTITE FRENBLOC آغشته نماييد.

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:
،( 8 N.m) پيچ  نصب روى موتور  -

.( 8 N.m) پيچ نصب روى جعبه دنده  -

توجه
هزارخارهاى محور كالچ را گريس كارى نكنيد.

توجه
خروجى  محور  كالچ،  به  رساندن  آسيب  از  اجتناب  براى 

جعبه دنده را به گريس آغشته نكنيد.

تذكر:
پايين  پمپ  هميشه  نشتى،  هرگونه  از  اجتناب  براى   -

كالچ را بعد از تعويض مكانيزم كالچ جايگزين كنيد،
سمت  قدرت  انتقال  سيستم  كننده  قفل  فنرى  واشر   -
راست را حتماً بعد از هر بار باز كردن، تعويض نماييد،

كاسه نمدهاى ديفرانسيل را بعد از هر بار پياده كردن   -
محورهاى سيستم انتقال قدرت، حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
جعبه دنده را به موتور وصل كنيد.  

مهره پيچ هاى جعبه دنده را نصب كنيد.  
(N.m 44 ) محكم  مهره پيچ هاى جعبه دنده را با گشتاور   

كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

پيچ هاى نصب قسمت تحتانى اطراف جعبه دنده،  -
پيچ هاى نصب قسمت فوقانى اطراف جعبه دنده.  -

  پيچ هاى نصب قسمت هاى فوقانى و تحتانى جعبه دنده را 
با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
پايه نگهدارنده برروى جعبه دنده،  -

پيچ هاى نصب پايه نگهدارنده برروى جعبه دنده.  -
با  دنده  جعبه  برروى  را  نگهدارنده  پايه  نصب  پيچ هاى   

گشتاور (N.m 62 ) محكم كنيد.
مهره نصب پايه نگهدارنده را روى ضربه گير مجدداً نصب كنيد.  

گشتاور  با  را  گير  ضربه  روى  نگهدارنده  پايه  نصب  مهره   
(N.m 62 ) محكم كنيد.

III - مرحله پايانى
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

 - كردن  باز  استارتر:  بخش  (به  استارتر   -
نصب مجدد رجوع نماييد) (16A  ،MR 388، استارت مدار 

شارژ)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  رام  بخش  (به  جلو  رام   -

رجوع كنيد) (31A  ،MR 388، اجزاء اكسل جلو)،
ميله اتصال تقويت كننده (به بخش سيستم تعليق عقب:   -
 ،MR 388) نماييد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز 

 19D، سيستم تعليق موتور)،
فرمان:  جعبه  بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  فرمان  جعبه   
 ،36A   ،MR 388) نماييد)  رجوع  مجدد  نصب   - كردن  باز 

مجموعه فرمان).
اتصال الكتريكى حسگر دورسنج را وصل كنيد.  

(به  كنيد  نصب  را  كانورتور  كاتاليست   
 - كردن  باز  كانورتور:  كاتاليست  بخش 

نصب مجدد) (19B  ،MR 388، اگزوز).
كاتاليست  خروجى  اكسيژن  سنسور  الكتريكى  اتصال  بست   

كانورتور را وصل كنيد.
اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن خروجى كاتاليست كانورتور را   

وصل كنيد.

1 - سمت راست خودرو
سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست، طرف جعبه دنده را نصب   
كنيد (به بخش 29A، سيستم انتقال قدرت، سيستم انتقال 
قدرت چرخ جلو سمت راست: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

29A-14 رجوع نماييد).

شلگير جانبى جلو سمت راست را نصب كنيد.  

2 - سمت چپ خودرو
پايه نگهدارنده سنسور اكسيژن را نصب كنيد.  

اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن را وصل كنيد.  
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JR5 يا JH3 و ،K7M – JH3 يا JH1 و ،K7J

سيستم فرمان هيدروليك
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

گاه  تكيه  روى  هيدروليك  فرمان  سيستم  لوله  نصب  پيچ   -
جعبه دنده،

پيچ نصب لوله سيستم فرمان هيدروليك روى جعبه دنده.  -
پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

پيچ نصب لوله سيستم فرمان هيدروليك بر روى تكيه   -
، (21 N.m)  گاه جعبه دنده

روى  بر  هيدروليك  فرمان  سيستم  لوله  نصب  پيچ   -
.( 21 N.m) جعبه دنده

مجدداً  را  دنده  جعبه  برروى  بدنه  اتصال  كابل  نصب  پيچ هاى   
ببنديد.

  پيچ هاى نصب كابل اتصال بدنه بر روى پوسته جعبه دنده 
را با گشتاور (N.m 21) محكم كنيد.

اتصال سوئيچ دنده عقب را مجدداً وصل كنيد.  
سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ، طرف جعبه دنده را   
نصب كنيد (به بخش 29A، سيستم انتقال قدرت، سيستم 
نصب   - كردن  باز  چپ:  سمت  جلو  چرخ  قدرت  انتقال 

مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نماييد).
شلگير جانبى سمت چپ جلو را مجدداً نصب كنيد.  

پيچ هاي نصب سپر جلو برروي رام را نصب كنيد.  

دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  كنيد  پر  را  دنده  جعبه  روغن   
پر   - روغن  تعويض  معمولى:  دنده  جعبه  روغن  معمولى، 

كردن، صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
  سينى محافظ زير موتور را نصب كنيد.

JR5 – 160 و ،JH3
لوله كنترل كالچ را به پمپ پايينى كالچ وصل كنيد.  

مدار  بخش  (به  كنيد  هواگيرى  را  كالچ  هيدروليك  مدار   
 ،37A  ،MR 388) (هيدروليك كالچ: هواگيرى مراجعه كنيد

كنترل اجزاء مكانيكى).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

نگهدارنده روكش كابل هاى كنترل دنده روى جعبه دنده،  -
كابل هاى كنترل دنده روى جعبه دنده.  -

JH3 – JH1
گيره نگهدارنده كابل كنترل كالچ را وصل كنيد.  

تنظيم بودن كابل كنترل كالچ را بررسى كنيد (به بخش كابل   
كنترل كالچ: تنظيم رجوع نماييد) (37A  ،MR 388، كنترل 

اجزاء مكانيكى).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

ميله كنترل جعبه دنده،  -
پيچ نصب ميله كنترل جعبه دنده.  -

گشتاور  با  را  دنده  جعبه  كنترل  ميله  نصب  پيچ   
(N.m  27,5) محكم كنيد.

گردگير اهرم جعبه دنده را مجدداً نصب كنيد.  

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

حسگر دور موتور،  -
چرخ هاى جلو (به بخش چرخ: باز كردن - نصب مجدد   -

مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و الستيك ها).
منبع انبساط مايع خنك كننده برروى پايه آن،  -
مهره هاى نصب منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

مهره هاى نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را با گشتاور   
(N.m 8 ) محكم كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

بست دسته سيم الكتريكى روى پايه واحد كنترل الكترونيكى   -
موتور،

بست دسته سيم الكتريكى روى جعبه دنده،  -
كنترل  واحد  بخش  (به  موتور  الكترونيكى  كنترل  واحد   -
مجدد)  نصب   - كردن  باز  موتور:  الكترونيكى 

(17B  ،MR 388، سيستم سوخت رسانى)،
محفظه باتري،  -

رجوع  باز كردن - نصب مجدد  باترى:  بخش  (به  باترى   -
كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

تست عملكرد را انجام دهيد.  
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JH3 و ،D4D

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1453 موتوربا نگهدارنده  پايه 

قابليت تنظيم، و تسمه هاى 
نگهدارنده.

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ هاى دوسر روى موتور

جعبه  روى  دوسر  پيچ هاى 
دنده

 8  N.m

جعبه  دوسر  پيچ هاى  مهره 
دنده

 44  N.m

N.m  44 پيچ تحتانى جعبه دنده

N.m  44 پيچ هاى فوقانى جعبه دنده

فرمان  سيستم  لوله  پيچ 
هيدروليك برروى رام 

 21  N.m

پيچ نصب لوله سيستم فرمان 
گاه  تكيه  روى  هيدروليك 

جعبه دنده

 21  N.m

فرمان  سيستم  لوله  پيچ 
هيدروليك روى جعبه دنده

 21  N.m

بدنه  اتصال  كابل  نصب  پيچ 
روى جعبه دنده

 21  N.m

N.m 27,5  پيچ ميله كنترل جعبه دنده

بدنه  اتصال  كابل  نصب  مهره 
كنترل  واحد  پايه  روى  بر 

الكترونيكى موتور

 8  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روى جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ،MR 388) نماييد)  رجوع  بردن  باال  و  بكسل كردن 

وسايل باالبر خودرو).

تذكرات مهم
خودرو را به كمك تسمه ايمنى روى باالبر ببنديد تا هنگام 

باال بردن تعادل آن حفظ شود.

قطعات زير را باز كنيد:  

رجوع  باز كردن - نصب مجدد  باترى:  بخش  (به  باترى   -
كنيد) (80A  ،MR 388، باترى)،

محفظه باتري،  -
كنترل  واحد  پايه  روى  بر  بدنه  اتصال  كابل  نصب  مهره   -

الكترونيكى موتور،
محفظه فيلتر هوا (به بخش محفظه فيلتر هوا: باز كردن   -
- نصب مجدد رجوع نماييد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا)،
كنترل  واحد  بخش  (به  موتور  الكترونيكى  كنترل  واحد   -
مجدد)  نصب   - كردن  باز  موتور:  الكترونيكى 

(17B  ،MR 388، سيستم سوخت رسانى)،
بست كابل هاى روى پايه واحد كنترل الكترونيكى موتور.  -

اتصاالت زير را جدا كنيد:  
اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن،  -

اتصال الكتريكى حسگر نقطه مرك باال،  -
اتصال الكتريكى حسگر سرعت خودرو.  -

124725

پيچ (1) پايه نگهدارنده كابل هاى روى جعبه دنده.  

گيره نگهدارنده كابل هاى روى سرسيلندر را باز كنيد.  

كابل هاى موتور را كنار بزنيد.  
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124732

بست لوله هاى سيستم خنك كننده موتور را در نقطه (2) جدا   
كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  

لوله فرمان هيدروليك برروى جعبه دنده در نقطه (3)،  -
مهره هاى منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

منبع انبساط مايع خنك كننده از پايه نگهدارنده آن جدا كنيد   
(بدون باز كردن مدار).

حسگر نقطه مرگ باال را باز كنيد (به بخش حسگر موقعيت   
نماييد)  رجوع  مجدد  نصب   - كردن  باز  لنگ:  ميل 

(17B  ،MR 388، سيستم سوخت رسانى).

107931

گردگير ميله كنترل جعبه دنده را جدا كنيد.  

پيچ (4) نصب ميله كنترل جعبه دنده را باز كنيد.  

تذكر:
هرگز بست (5) تنظيم ميله كنترل را باز نكنيد.

ميله كنترل جعبه دنده را به نقطه اى بلند وصل كنيد.  
اجزاء زير را جدا كنيد:  

كابل كنترل كالچ برروى جعبه دنده،  -
لوله هواى جعبه دنده.  -

قطعات زير را باز كنيد:  

استارتر (به بخش استارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع   -
نماييد) (16A  ،MR 388، استارت - مدار شارژ).

چرخ هاى جلو (به بخش چرخ: باز كردن - نصب مجدد   -
مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و الستيك ها).

سينى محافظ زير موتور.  -
روغن جعبه دنده را تخليه كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
معمولى، روغن جعبه دنده معمولى: تعويض روغن - پر كردن، 

صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
پيچ هاى نصب سپر جلو برروى رام را باز كنيد.  
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قسمت هاى زير را جدا كنيد:  

سيستم انتقال قدرت چرخ جلوى سمت چپ از جعبه دنده   -
سيستم  قدرت،  انتقال  سيستم هاى   ،29A بخش  (به 
انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نماييد)،
سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست از جعبه دنده   -
سيستم  قدرت،  انتقال  سيستم هاى   ،29A بخش  (به 
انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نماييد).

107933

اتصال (6) سوئيچ دنده عقب را قطع كنيد.  

24766

باز  را  دنده  جعبه  روى  بدنه  اتصال  كابل  نصب   (7) پيچ هاى   
كنيد.

سيستم فرمان هيدروليك

24762

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ نصب (8) لوله فرمان هيدروليك برروى جعبه دنده،  -
پيچ نصب (9) لوله فرمان هيدروليك برروى تكيه گاه جعبه   -

دنده،
پيچ نصب (10) لوله فرمان هيدروليك برروى رام.  -
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116657

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاى (11) محافظ حرارتى جعبه فرمان،  -
محافظ حرارتى،  -

پيچ هاى جعبه فرمان روى رام.  -
جعبه فرمان را به بدنه وصل كنيد.  

قطعات زير را باز كنيد:  

سيستم تعليق عقب (به بخش سيستم تعليق عقب: باز   -
 ،19D  ،MR 388) (كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

سيستم تعليق موتور)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  رام  بخش  (به  جلو  رام   -

رجوع كنيد) (31A  ،MR 388، اجزاء اكسل جلو).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107930

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده   
نصب كنيد، براى اين كار از حلقه باال بردن موتور طرف فاليويل 

به عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:  

باز  چپ:  تعليق  سيستم  بخش  (به  چپ  تعليق  سيستم   -
 ،19D  ،MR 388) (كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

سيستم تعليق موتور)،
پيچ هاى قسمت فوقانى اطراف جعبه دنده.  -

جك مخصوص قطعات را زير جعبه دنده قرار دهيد.  

110257

قطعات زير را باز كنيد:  

روكش فاليويل (12)،  -
پيچ تحتانى جعبه دنده،  -
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مهره  پيچ هاى دوسر جعبه دنده،  -
جعبه دنده.  -

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
 MOLYKOTE جداره محور و زبانه هاى دو شاخه را به گريس  
اجزاء الزم  و  خودور: قطعات  بخش  (به  كنيد  آغشته   ْ  BR2

براى تعميرات) (04B  ،MR 388، مواد مصرفى).
دو شاخه را روى شكاف هاى بلبرينگ كالچ قرار دهيد.  

و  قرارگيرى صحيح حلقه هاى مركزيابى موتور  از وجود و محل   
جعبه دنده اطمينان حاصل كنيد.

تذكر:
اگر هنگام انجام عمليات يكى از پين ها باز شود، آنرا به 
ماده LOCTITE FRENBLOC آغشته نماييد.

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:
،( 8 N.m) پيچ دو سر روى موتور  -

.( 8 N.m) پيچ دو سر روى جعبه دنده  -

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
جعبه دنده را به موتور وصل كنيد.  
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

مهره  پيچ هاى دوسر جعبه دنده،  -
پيچ تحتانى جعبه دنده،  -
روكش محافظ فاليويل،  -

پيچ هاى قسمت فوقانى اطراف جعبه دنده.  -
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

، (44 N.m)  مهره  پيچ هاى دوسر جعبه دنده  -
، (44 N.m)  پيچ  تحتانى جعبه دنده  -

. (44 N.m)  پيچ  هاى فوقانى جعبه دنده  -
سيستم  بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  تعليق چپ  سيستم   
نماييد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  چپ:  تعليق 

(19D  ،MR 388، سيستم تعليق موتور).
ابزار (Mot. 1453) را خارج كنيد.  

III - مرحله پايانى
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  رام  بخش  (به  جلو  رام   -
رجوع كنيد) (31A  ،MR 388، اجزاء اكسل جلو)،

سيستم تعليق عقب (به بخش سيستم تعليق عقب: باز   -
 ،19D  ،MR 388) (كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

سيستم تعليق موتور)،
باز كردن - نصب  جعبه فرمان:  بخش  (به  فرمان  جعبه   -

مجدد رجوع نماييد) (36A  ،MR 388، مجموعه فرمان)،
محافظ حرارتى جعبه فرمان.  -

سيستم فرمان هيدروليك
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

پيچ لوله سيستم فرمان هيدروليك برروى رام،  -
پيچ نصب لوله سيستم فرمان هيدروليك روى پايه نگهدارنده   -

جعبه دنده،
پيچ لوله سيستم فرمان هيدروليك روى جعبه دنده.  -

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

رام  برروى  هيدروليك  فرمان  لوله  نصب  پيچ    -
، (21 N.m) 

پيچ نصب لوله هاى سيستم فرمان هيدروليك بر روى   -
، (21 N.m)  تكيه گاه جعبه دنده

روى  بر  هيدروليك  فرمان  سيستم  لوله  نصب  پيچ    -
. (21 N.m)  جعبه دنده



جعبه دنده معمولى
21Aجعبه دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد

21A-24

JH3 و ،D4D

مجدداً  را  دنده  جعبه  برروى  بدنه  اتصال  كابل  نصب  پيچ هاى   
ببنديد.

  پيچ هاى نصب كابل اتصال بدنه به روى پوسته جعبه دنده 
را با گشتاور (N.m 21) محكم كنيد.

اتصال سوئيچ دنده عقب را مجدداً وصل كنيد.  
قسمت هاى زير را مجدداً در محل خود قرار دهيد:  

جعبه  طرف  راست  جلو سمت  چرخ  قدرت  انتقال  سيستم   -
دنده (به بخش 29A، سيستم هاى انتقال قدرت، سيستم 
انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نماييد).
انتقال قدرت چرخ جلوى سمت چپ طرف جعبه  سيستم   -
دنده (به بخش 29A، سيستم هاى انتقال قدرت، سيستم 
انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نماييد).
پيچ هاى نصب سپر جلو برروى رام را نصب كنيد.  

مخزن روغن جعبه دنده را پر كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
پر   - روغن  تعويض  معمولى:  دنده  جعبه  روغن  معمولى، 

كردن، صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

سينى محافظ زير موتور،  -
چرخ هاى جلو (به بخش چرخ: باز كردن - نصب مجدد   -

مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و الستيك ها).
استارتر (به بخش استارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع   -

نماييد) (16A  ،MR 388، استارت مدار شارژ)،
اجزاء زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:  

لوله هواى جعبه دنده  -
كابل كنترل كالچ برروى جعبه دنده.  -

كابل كنترل كالچ را بررسى كنيد و در صورت لزوم آنرا تنظيم   
كنيد)  رجوع  تنظيم  كالچ:  كنترل  كابل  بخش  (به  نماييد 

(37A  ،MR 388، كنترل اجزاء مكانيكى).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

ميله كنترل جعبه دنده،  -
پيچ ميله كنترل جعبه دنده.  -

گشتاور  با  را  دنده  جعبه  كنترل  ميله  نصب  پيچ   
(N.m  27,5) محكم كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

گردگير ميله كنترل جعبه دنده،  -
ميل  موقعيت  حسگر  بخش  (به  باال  مرگ  نقطه  حسگر   -
  ،MR 388) (لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد

17B، سيستم سوخت رسانى)،

آن  نگهدارنده  پايه  روى  كننده  خنك  مايع  انبساط  منبع   -
كردن  باز  كننده:  خنك  مايع  انبساط  منبع  بخش  (به 
- نصب مجدد رجوع نماييد) (19A  ،MR 388، سيستم 

خنك كننده)،
پيچ لوله سيستم فرمان هيدروليك روى جعبه دنده.  -

اجزاء زير را با گيره محكم كنيد:  
لوله هاى سيستم خنك كننده بر روى پايه نگهدارنده آنها،  -

كابل هاى روى سرسيلندر.  -
اتصاالت زير را وصل كنيد:  

اتصال الكتريكى حسگر سرعت خودرو.  -
اتصال الكتريكى حسگر نقطه مرك باال،  -

اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن.  -
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

الكترونيكى  كنترل  واحد  پايه  روى  كابل هاى  نصب  پيچ   -
موتور.

پيچ نصب كابل هاى جعبه دنده،  -
كنترل  واحد  بخش  (به  موتور  الكترونيكى  كنترل  واحد   -
مجدد)  نصب   - كردن  باز  موتور:  الكترونيكى 

(17B  ،MR 388، سيستم سوخت رسانى)،
محفظه فيلتر هوا (به بخش محفظه فيلتر هوا: باز كردن   -
- نصب مجدد رجوع نماييد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا)،
كنترل  واحد  پايه  روى  بر  بدنه  اتصال  كابل  نصب  مهره   -

الكترونيكى موتور.
كنترل  واحد  پايه  روى  بر  بدنه  اتصال  كابل  نصب  مهره   

الكترونيكى موتور را با گشتاور  (N.m 8)  محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

محفظه باتري،  -
رجوع  باز كردن - نصب مجدد  باترى:  بخش  (به  باترى   -

كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
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ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1453 موتوربا نگهدارنده  پايه 

قابليت تنظيم، و تسمه هاى 
نگهدارنده.

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ دوسر روى موتور

N.m  8 پيچ دوسر روى جعبه دنده

دوسر  پيچ هاى  نصب  مهره 
جعبه دنده

 44  N.m

پيچ هاى نصب فوقانى و تحتانى 
جعبه دنده

 44  N.m

نگهدارنده  پايه  نصب  پيچ هاى 
برروى جعبه دنده

 62  N.m

نگهدارنده  پايه  نصب  مهره 
روى ضربه گير

 62  N.m

برروى  اگزوز  بست  نصب  پيچ 
خروجى  تلسكوپى  بست 

كاتاليست كانورتور

 21  N.m. 

فرمان  هاى  لوله  نصب  پيچ 
هيدروليك برروي رام

 21  N.m

فرمان  لوله  نصب  پيچ 
گاه  تكيه  برروى  هيدروليك 

جعبه دنده.

 21  N.m

پيچ نصب لوله سيستم فرمان 
هيدروليك برروى جعبه دنده

 21  N.m

بدنه  اتصال  كابل  نصب  پيچ 
روى جعبه دنده

 21  N.m

m گشتاور محكم كردن
جعبه  كنترل  ميله  نصب  پيچ 

دنده
  27,5 N.m

مهره هاى نصب منبع انبساط 
مايع خنك كننده

 8  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روى جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ،MR 388) نماييد)  رجوع  بردن  باال  و  بكسل كردن 

وسايل باالبر خودرو).

تذكرات مهم
خودرو را به كمك تسمه ايمني روي باالبر ببنديد تا هنگام 

باال بردن تعادل آن حفظ شود.
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24730

قطعات زير را باز كنيد:  

رجوع  باز كردن - نصب مجدد  باترى:  بخش  (به  باترى   -
كنيد) (80A  ،MR 388، باترى)،

محفظه باتري،  -
مهره (1) نصب كابل اتصال بدنه،  -

كنترل  واحد  بخش  (به  موتور  الكترونيكى  كنترل  واحد   -
نصب   - كردن  باز  ديزل:  رسانى  سوخت  الكترونيكى 

مجدد) (13B  ،MR 388، سيستم سوخت رسانى)،
بست دسته سيم الكتريكى،  -

بست دسته سيم الكتريكى روى پايه واحد كنترل الكترونيكى   -
موتور.

دسته سيم موتور را كنار بزنيد.  

اتصاالت زير را جدا كنيد:  
اتصال الكتريكى (2) محفظه پيش گرم كن،  -

اتصال الكتريكى حسگر سرعت خودرو.  -
قطعات زير را باز كنيد:  

روكش محافظ حسگر سرعت،  -
مهره هاى نصب منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

منبع انبساط مايع خنك كننده را از پايه آن جدا كنيد.  

قطعات زير را باز كنيد:  

ميل  موقعيت  حسگر  بخش  (به  باال  مرگ  نقطه  حسگر   -
  ،MR 388) (لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد

13B، سيستم سوخت رسانى ديزل)،

چرخ هاى جلو (به بخش چرخ: باز كردن - نصب مجدد   -
مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و الستيك ها).

JH3

24760

گردگير اهرم جعبه دنده را برداريد.  

پيچ (3) نصب ميله كنترل جعبه دنده را باز كنيد.  

تذكر:
هرگز بست (4) تنظيم ميله كنترل را باز نكنيد.

ميله كنترل جعبه دنده را به نقطه اى بلند وصل كنيد.  

گيره نگهدارنده كابل كنترل كالچ را جدا كنيد.  
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24817

109149

اجزاء زير را جدا كنيد:  
كابل هاى كنترل دنده روى جعبه دنده در محل (5)،  -

نگهدارنده روكش كابل هاى كنترل روى جعبه دنده، با فشار   -
دادن نقاط (6).

24810

از روى   (7) با فشار دادن گيره نگهدارنده  لوله  كنترل كالچ را   
پمپ پايين كالچ جدا كنيد.

توجه
انجام هرگونه  باشيد كه گيره نگهدارنده را نكشيد.  مراقب 

اشتباه هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

روغن ترمز را به درون ظرفى بريزيد.  

قرار  ها  لوله  مجراى  ورودى  در  الزاماًً  را  محافظ  درپوش هاى   
دهيد.

سينى محافظ زير موتور را باز كنيد.  

روغن جعبه دنده را تخليه كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
معمولى، روغن جعبه دنده معمولى: تعويض روغن - پر كردن، 

صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
پيچ هاي نصب سپر جلو برروي رام را باز كنيد.  

1 - سمت چپ خودرو
شلگير جانبى سمت چپ جلو را باز كنيد.  

انتقال قدرت چرخ جلوى سمت چپ را از جعبه دنده  سيستم   
قدرت،  انتقال  سيستم هاى   ،29A بخش  (به  كنيد  جدا 
باز كردن -  انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ:  سيستم 

نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نماييد).
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107933

اتصال (8) سوئيچ دنده عقب را قطع كنيد.  

24766

باز  را  دنده  جعبه  پوسته  روى  بدنه  اتصال  نصب   (9) پيچ هاى   
كنيد.

سيستم فرمان هيدروليك

24762

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ نصب (10) لوله فرمان هيدروليك برروى جعبه دنده،  -
پيچ نصب (11) لوله فرمان هيدروليك برروى جعبه دنده،  -

پيچ نصب (12) لوله فرمان هيدروليك برروى رام.  -

2 - سمت راست خودرو
شلگير جانبى جلو سمت راست را باز كنيد.  

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را از جعبه دنده جدا   
سيستم  انتقال قدرت،  29A، سيستم هاى  (به بخش  كنيد 
نصب   - كردن  باز  راست:  جلو سمت  قدرت چرخ  انتقال 

مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نماييد).
پيچ هاي نصب جعبه فرمان برروي رام را باز كنيد.  

جعبه فرمان را به بدنه وصل كنيد.  

قطعات زير را باز كنيد:  

ميله اتصال تقويت كننده (به بخش سيستم تعليق عقب:   -
 ،MR 388) نماييد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز 

19D ، سيستم تعليق موتور)،

مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  رام  بخش  (به  جلو  رام   -
رجوع كنيد) (31A  ،MR 388، اجزاء اكسل جلو)،

استارتر (به بخش استارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع   -
نماييد) (16A  ،MR 388، استارت مدار شارژ).
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102076

پيچ (13) نصب بست اگزوز برروى بست تلسكوپى را باز كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107930

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده   
نصب كنيد، براى اين كار از حلقه باالبردن موتور طرف فاليويل 

به عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.

107929

قطعات زير را باز كنيد:  

مهره نصب (14) پايه نگهدارنده برروى ضربه گير،  -
پيچ هاى نصب پايه نگهدارنده جعبه دنده (15)،  -

پايه نگهدارنده (16) روى جعبه دنده،  -
پيچ هاى نصب قسمت فوقانى اطراف جعبه دنده.  -

جك مخصوص قطعات را زير جعبه دنده قرار دهيد.  



جعبه دنده معمولى
21Aجعبه دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد

21A-30

JR5 و 794، و ،K9K – JH3 و 790، و ،K9K

107936

قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاى نصب قسمت پايين جعبه دنده (17)،  -
مهره هاى (18) پيچ هاى جعبه دنده،  -

جعبه دنده.  -

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

JH3
 MOLYKOTE جداره هاى محور و زبانه هاى دوشاخه را به گريس  

BR2 آغشته كنيد.

دو شاخه را روى شكاف هاى بلبرينگ كالچ قرار دهيد.  

از وجود و محل قرارگيرى صحيح حلقه هاى مركزيابى موتور و   
جعبه دنده اطمينان حاصل كنيد.

JR5
 

توجه
براى اجتناب از آسيب رساندن به پمپ پايينى كالچ، محور 

خروجى جعبه دنده را به گريس آغشته نكنيد.

توجه
براى اجتناب از آسيب رساندن به پمپ پايينى كالچ، محور 

خروجى جعبه دنده را به گريس آغشته نكنيد.

تذكر:
پايين  پمپ  هميشه  نشتى،  هرگونه  از  اجتناب  براى   -

كالچ را بعد از تعويض مكانيزم كالچ جايگزين كنيد،
سمت  قدرت  انتقال  سيستم  كننده  قفل  فنرى  واشر   -
راست را حتماً بعد از هر بار باز كردن، تعويض نماييد،

كاسه نمدهاى ديفرانسيل را بعد از هر بار پياده كردن   -
محورهاى سيستم انتقال قدرت، حتماً تعويض نماييد.

 

تذكر:
اگر هنگام انجام عمليات يكى از پيچ ها باز شد، آنرا به ماده 

LOCTITE FRENBLOC آغشته نماييد.
پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:

،( 8 N.m) پيچ دو سر نصب روى موتور  -
.( 8 N.m) پيچ دوسر نصب روى جعبه دنده  -

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
جعبه دنده را به موتور وصل كنيد.  

مهره پيچ هاى نصب جعبه دنده را نصب كنيد.  

(N.m 44 ) محكم  مهره پيچ هاى جعبه دنده را با گشتاور   
كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

پيچ هاى قسمت تحتانى اطراف جعبه دنده،  -
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پيچ هاى قسمت فوقانى اطراف جعبه دنده.  -
پيچ هاى نصب قسمت هاى فوقانى و تحتانى جعبه دنده را با   

گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.
جك مخصوص قطعات را باز كنيد.  

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

پايه نگهدارنده برروى جعبه دنده،  -
پيچ هاى نصب پايه نگهدارنده برروى جعبه دنده.  -

با  دنده  جعبه  برروى  را  نگهدارنده  پايه  نصب  پيچ هاى   
گشتاور (N.m 62 ) محكم كنيد.

مهره نصب پايه نگهدارنده روى ضربه گير را نصب كنيد.  

مهره نصب پايه نگهدارنده برروى ضربه گير را با گشتاور   
(N.m 62 ) محكم كنيد.

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را باز كنيد.  

III - مرحله پايانى
پيچ نصب بست اگزوز برروى بست تلسكوپى خروجى كاتاليست   

كانورتور را نصب كنيد.
خروجى  تلسكوپى  بست  برروى  اگزوز  بست  نصب  پيچ   

كاتاليست كانورتور را با گشتاور  (N.m 21)  محكم كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

استارتر (به بخش استارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع   -
نماييد) (16A  ،MR 388، استارت مدار شارژ).

مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  رام  بخش  (به  جلو  رام   -
رجوع كنيد) (31A  ،MR 388، اجزاء اكسل جلو)،

ميله اتصال تقويت كننده (به بخش سيستم تعليق عقب:   -
 ،19D  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

سيستم تعليق موتور)،
باز كردن - نصب  جعبه فرمان:  بخش  (به  فرمان  جعبه   -

مجدد رجوع نماييد) (36A  ،MR 388، مجموعه فرمان)،
اتصال الكتريكى حسگر سرعت خودرو را وصل كنيد.  
روكش محافظ حسگر سرعت خودرو را نصب كنيد.  

حسگر دور موتور را نصب كنيد.  

اتصال الكتريكى حسگر دور موتور را وصل كنيد.  

IV - سمت راست خودرو
سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست، طرف جعبه دنده را نصب   
كنيد (به بخش 29A، سيستم انتقال قدرت، سيستم انتقال 
قدرت چرخ جلو سمت راست: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

29A-14 رجوع نماييد).

شلگير جانبى جلو سمت راست را نصب كنيد.  

V - سمت چپ خودرو

سيستم فرمان هيدروليك
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

پيچ نصب لوله فرمان هيدروليك برروي رام،  -
جعبه  گاه  تكيه  برروى  هيدروليك  فرمان  لوله  نصب  پيچ   -

دنده،
جعبه  برروى  هيدروليك  فرمان  سيستم  لوله  نصب  پيچ   -

دنده.
پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

رام  برروى  هيدروليك  فرمان  لوله  نصب  پيچ   -
، (21 N.m) 

پيچ نصب لوله سيستم فرمان هيدروليك بر روى تكيه   -
، (21 N.m)  گاه جعبه دنده

روى  بر  هيدروليك  فرمان  سيستم  لوله  نصب  پيچ   -
. (21 N.m)  جعبه دنده

مجدداً  را  دنده  جعبه  برروى  بدنه  اتصال  كابل  نصب  پيچ هاى   
ببنديد.

  پيچ هاى نصب كابل اتصال بدنه به روى پوسته جعبه دنده 
را با گشتاور (N.m 21) محكم كنيد.

اتصال سوئيچ دنده عقب را مجدداً وصل كنيد.  
سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ، طرف جعبه دنده را   
نصب كنيد (به بخش 29A، سيستم انتقال قدرت، سيستم 
نصب   - كردن  باز  چپ:  سمت  جلو  چرخ  قدرت  انتقال 

مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نماييد).
شلگير جانبى سمت چپ جلو را مجدداً نصب كنيد.  

پيچ هاي نصب سپر جلو برروي رام را نصب كنيد.  

دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  كنيد  پر  را  دنده  جعبه  روغن   
پر   - روغن  تعويض  معمولى:  دنده  جعبه  روغن  معمولى، 

كردن، صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
  سينى محافظ زير موتور را نصب كنيد.
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لوله كنترل كالچ را به پمپ پايين كالچ وصل كنيد.  

مدار  بخش  (به  كنيد  هواگيرى  را  كالچ  هيدروليك  مدار   
 ،37A  ،MR 388) (هيدروليك كالچ: هواگيرى مراجعه كنيد

كنترل اجزاء مكانيكى).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

نگهدارنده روكش كابل هاى كنترل دنده روى جعبه دنده،  -
كابل كنترل دنده روى جعبه دنده.  -

JH3
گيره نگهدارنده كابل كنترل كالچ را وصل كنيد.  

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

ميله كنترل جعبه دنده،  -
پيچ نصب ميله كنترل جعبه دنده.  -

گشتاور  با  را  دنده  جعبه  كنترل  ميله  نصب  پيچ   
(N.m  27,5) محكم كنيد.

گردگير اهرم جعبه دنده را مجدداً نصب كنيد.  

روكش محافظ حسگر سرعت را نصب كنيد.  

اتصال الكتريكى حسگر سرعت را وصل كنيد.  
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

چرخ هاى جلو (به بخش چرخ: باز كردن - نصب مجدد   -
مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و الستيك ها).

ميل  موقعيت  حسگر  بخش  (به  باال  مرگ  نقطه  حسگر   -
  ،MR 388) (لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع نماييد

13B، سيستم سوخت رسانى ديزل)،

منبع انبساط مايع خنك كننده برروى پايه آن،  -
مهره هاى نصب منبع انبساط مايع خنك كننده.  -

با  را  كننده  خنك  مايع  انبساط  منبع  نصب  مهره هاى   
گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكى محفظه پيش گرم كن را وصل كنيد.  
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

بست دسته سيم الكتريكى روى پايه واحد كنترل الكترونيكى   -
موتور،

بست دسته سيم الكتريكى روى جعبه دنده،  -
كنترل  واحد  بخش  (به  موتور  الكترونيكى  كنترل  واحد   -
نصب   - كردن  باز  ديزل:  رسانى  سوخت  الكترونيكى 

مجدد) (13B  ،MR 388، سيستم سوخت رسانى)،
مهره نصب كابل اتصال بدنه،  -

محفظه باتري،  -
رجوع  باز كردن - نصب مجدد  باترى:  بخش  (به  باترى   -

كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
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ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1453 موتوربا نگهدارنده  پايه 

قابليت تنظيم، و تسمه هاى 
نگهدارنده.

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ دوسر روى موتور

N.m  8 پيچ دوسر روى جعبه دنده

دوسر  پيچ هاى  نصب  مهره 
جعبه دنده

 44  N.m

و  فوقانى  نصب  هاى  پيچ 
تحتانى جعبه دنده

 44  N.m

پيچ نصب پايه نگهدارنده روى 
جعبه دنده

 62  N.m

نگهدارنده  پايه  نصب  مهره 
روى جعبه دنده

 62  N.m

برروى  اگزوز  بست  نصب  پيچ 
خروجى  تلسكوپى  بست 

كاتاليست كانورتور

 21  N.m

بلبرينگ  بست  نصب  پيچ 
پلوس انتقالى

 21  N.m

فرمان  هاى  لوله  نصب  پيچ 
هيدروليك برروي رام

 21  N.m

فرمان  لوله  نصب  پيچ 
گاه  تكيه  برروى  هيدروليك 

جعبه دنده

 21  N.m

پيچ نصب لوله سيستم فرمان 
هيدروليك برروى جعبه دنده

 21  N.m

m گشتاور محكم كردن
N.m  21 پيچ نصب كابل اتصال بدنه

انبساط  منبع  نصب  مهره هاى 
مايع خنك كننده

 8  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روى جك باالبر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ،MR 388) نماييد)  رجوع  بردن  باال  و  بكسل كردن 

وسايل باالبر خودرو).

تذكرات مهم
خودرو را به كمك تسمه ايمني روي باالبر ببنديد تا هنگام 

باال بردن تعادل آن حفظ شود.

24730

قطعات زير را باز كنيد:  

رجوع  باز كردن - نصب مجدد  باترى:  بخش  (به  باترى   -
كنيد) (80A  ،MR 388، باترى)،

محفظه باتري،  -
مهره (1) نصب كابل اتصال بدنه.  -

اتصال الكتريكى (2) محفظه پيش گرم كن را جدا كنيد.  
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قطعات زير را باز كنيد:  

كن  خنك  و  شارژر  تربو  ميان  هواى  مجراى   (3) بست   -
ميانى،

مهره (4) نصب مجراى هوا روى جعبه دنده،  -
بست مجراى هوا روى خنك ميانى،  -

مجراى هواى بين توربو شارژر و خنك ميانى.  -
باز  را  دنده  جعبه  روى  الكتريكى  سيم  دسته  نصب  پيچ هاى   

كنيد.
دسته سيم موتور اطراف جعبه دنده را باز كنيد.  

مهره هاى نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  

منبع انبساط مايع خنك كننده را از پايه آن جدا كنيد.  

24817

اتصال الكتريكى حسگر (5) دور موتور را جدا كنيد.  
روكش محافظ (6) حسگر سرعت خودرو را باز كنيد.  

اتصال الكتريكى (7) حسگر سرعت خودرو را جدا كنيد.  
در  را  دنده  جعبه  روى  دنده  كنترل  كابل هاى  نگهدارنده  گيره   

محل (8) جدا كنيد.
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109149

با  را  دنده  جعبه  روى  كنترل  كابل هاى  روكش  نگهدارنده   -
فشار دادن نقاط (9) جدا كنيد.

سينى محافظ زير موتور را باز كنيد.  

روغن جعبه دنده را تخليه كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده   
معمولى، روغن جعبه دنده معمولى: تعويض روغن - پر كردن، 

صفحه، 21A-3 رجوع نماييد).
قطعات زير را باز كنيد:  

چرخ هاى جلو (به بخش چرخ: باز كردن - نصب مجدد   -
مراجعه كنيد) (35A  ،MR 388، چرخ ها و الستيك ها)،

-  پيچ نصب سپر جلو روى رام،

سمت چپ خودرو
شلگير جانبى سمت چپ جلو را باز كنيد.  

107933

اتصال الكتريكى (10) سوئيچ دنده عقب را قطع كنيد.  
انتقال قدرت چرخ جلوى سمت چپ را از جعبه دنده  سيستم   
قدرت،  انتقال  سيستم هاى   ،29A بخش  (به  كنيد  جدا 
باز كردن -  انتقال قدرت چرخ جلو سمت چپ:  سيستم 

نصب مجدد، صفحه 29A-8 رجوع نماييد).

24766

پيچ هاى (11) نصب اتصال بدنه روى پوسته جعبه دنده را باز   
كنيد.
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سيستم فرمان هيدروليك
قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ نصب (12) لوله فرمان هيدروليك برروى جعبه دنده،  -
پيچ نصب (13) لوله فرمان هيدروليك برروى تكيه گاه جعبه   -

دنده،

24762

پيچ نصب (14) لوله فرمان هيدروليك برروى رام را باز كنيد.  

عبور  دنده  جعبه  درپوش  روى  از  را  هيدروليك  فرمان  لوله   
دهيد.

سمت راست خودرو

24802

شلگير جانبى جلو سمت راست را باز كنيد.  

پيچ نصب (15) بست بلبرينگ ميانى سيستم انتقال قدرت را باز   
كنيد.

پيچ (16) را باز كنيد.  
بست (17) بلبرينگ پلوس انتقالى را بچرخانيد.  

سيستم انتقال قدرت چرخ جلو سمت راست را از جعبه دنده جدا   
سيستم  انتقال قدرت،  29A، سيستم هاى  (به بخش  كنيد 
نصب   - كردن  باز  راست:  جلو سمت  قدرت چرخ  انتقال 

مجدد، صفحه 29A-14 رجوع نماييد).
پيچ هاي نصب جعبه فرمان روي رام را باز كنيد.  

جعبه فرمان را به بدنه وصل كنيد.  

قطعات زير را باز كنيد:  

ميله اتصال تقويت كننده (به بخش سيستم تعليق عقب:   -
 ،MR 388) نماييد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز 

19D ، سيستم تعليق موتور)،

مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  رام  بخش  (به  جلو  رام   -
رجوع كنيد) (31A  ،MR 388، اجزاء اكسل جلو)،

استارتر (به بخش استارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع   -
نماييد) (16A  ،MR 388، استارت - مدار شارژ).
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لوله كنترل كالچ را با فشار دادن گيره نگهدارنده (18) از روى   
پمپ پايين كالچ جدا كنيد.

توجه
انجام هرگونه  باشيد كه گيره نگهدارنده را نكشيد.  مراقب 

اشتباه هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

روغن ترمز را به درون ظرفى بريزيد.  

قرار  ها  لوله  مجراى  ورودى  در  الزاماًً  را  محافظ  درپوش هاى   
دهيد.

102076

خروجى  تلسكوپى  بست  برروى  اگزوز  بست  نصب   (19) پيچ   
كاتاليست كانورتور را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107930

ابزار نگهدارنده موتور (Mot. 1453) را به وسيله تسمه نگهدارنده   
نصب كنيد، براى اين كار از حلقه باالبردن موتور طرف فاليويل 

به عنوان نقطه اتصال استفاده كنيد.




