
جعبه دنده معمولى
21Aپوسته جعبه  دنده: بازكردن

21A-19

JR5 و ،JAX – JHX – JRX

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1581 انواع براى  نگهدارنده  پايه 

."J" جعبه دنده
 Bvi. 31-01 نصب براى  سنبه   3 مجموعه 

پين با قطر 5 ميلى متر
 Bvi. 1170 پنج دنده  كننده  خارج  ابزار 

شفت ورودى.
 Bvi. 22-01.ابزار خارج كننده بلبرينگ

 Bvi. 1000-01.ابزار خارج كننده دنده پنج

باز كردن

114295

 Desvil (1) را بر روى پايه (Bvi. 1581)  صفحه پايه نگهدارنده  
نصب كنيد.

114294

قطعات زير را باز كنيد:  
سيلندر ثانويه كالچ (2)،  -

پيچ هاى نصب (3) داخل پوسته جعبه دنده.  -

114296

 (1)  b پوسته دنده پنج را در راستاى محور افقى جعبه  دنده  
باز كنيد، چرا كه در آن يك مجرا براى عبور روغن از ميان شفت 

ورودى وجود دارد.



جعبه دنده معمولى
21Aپوسته جعبه  دنده: بازكردن

21A-20

JR5 و ،JAX – JHX – JRX

100408

پيچ هاى نصب (4) نگهدارنده ماهك دنده عقب را (در صورت دارا   
بودن آن) باز كنيد.

پين ماهك دنده پنج را با ابزار (Bvi. 31-01) خارج كنيد.  
به كمك اهرم تعويض دنده، دنده را در وضعيت دنده سه قرار   

دهيد.
با حركت دادن ماهك دنده پنج برروى محور آن، دنده را به پنج   

تغيير دهيد.
قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ (5) شفت خروجى،  -
مهره (6) شفت ورودى،  -

ماهك دنده پنج و مجموعه ميل تعويض دنده (7).  -

114299

مجموعه لغزنده ابزار (Bvi. 1170) (8) را در محل قرار دهيد   
مقابل  در  هزارخارى  دندانه هاى  تا  بچرخانيد  نحوى  به  را  ابزار   

دندانه هاى هزارخارى شفت ورودى قرار بگيرند.
توپى دنده پنج را خارج كنيد.  

114300

 (9) (Bvi. 1000-01) (10) و (Bvi. 22-01)  دنده پنج را با ابزار  
  باز كنيد.

پيچ هاى پوسته گيربكس را باز كنيد.  



جعبه دنده معمولى
21Aپوسته جعبه  دنده: بازكردن

21A-21

JR5 و ،JAX – JHX – JRX

114741

سوئيچ دنده عقب (11) را باز كنيد.  
پين نگهدارنده محور دنده عقب (12) را باز كنيد (درصورتى كه   

خودرو به آن مجهز باشد).
دنده سه را درگير كنيد.  

خارج  را  آن  و  كرده  جدا  خود  محل  از  را  دنده  جعبه  پوسته   
كنيد.



جعبه دنده معمولى
21Aشفت ها و هم سرعت كننده ها: بازكردن

21A-22

JAX – JHX – JRX

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 949 - كردن  باز  براى  ابزار 

ميل  پين هاى  مجدد  نصب 
ماهك ها.

جعبه دنده با ديفرانسيل بسته

101131

دنده چهار (1) را باز كنيد.  

101130

سه  دنده  ماهك"  ميل  و  ماهك  و  دنده  تعويض  "ميل  مجموعه   
باز   (2) ورودى  شفت  كشيدن  باال  آرامى  به  با  را  چهار  دنده   -

كنيد.

101129

شفت ورودى (3) را باز كنيد.  

101128

شفت خروجى (4) را باز كنيد.  



جعبه دنده معمولى
21Aشفت ها و هم سرعت كننده ها: بازكردن

21A-23

JAX – JHX – JRX

101127

اجزاء زير را باز كنيد:  
ميل ماهك و ماهك دنده يك - دنده دو (5)،  -

ميل ماهك دنده پنج (6).  -

101126

پين هاى مجموعه دنده عقب را خارج نماييد.  
اجزاء زير را باز كنيد:

مجموعه دنده عقب (7)،  -
ديفرانسيل (8).  -

جعبه دنده با ديفرانسيل باز

114739

شفت دنده عقب (9) را به چپ بچرخانيد.  
محور دنده پنج (10) را باز كنيد.  

114738

شفت ورودى (11) را كمى بيرون بكشيد.  
شفت دنده عقب (12) را خارج كنيد.  



جعبه دنده معمولى
21Aشفت ها و هم سرعت كننده ها: بازكردن

21A-24

JAX – JHX – JRX

114730

پين مجموعه ميل ماهك و ماهك "دنده سه و چهار" (13) را با   
ابزار (Bvi. 949) خارج كنيد.

(14) را باز  دنده سه و چهار"  مجموعه ميل ماهك و ماهك "   
كنيد.

114744

 - خروجى  شفت   - ورودى  "شفت  مجموعه  همزمان  طور  به   
ماهك" (15) را باز كنيد.

114727

فراموش نكنيد كه پين هاى قفل كننده (16) را بازيابى كنيد.  



جعبه دنده معمولى
21Aمحورها و هم سرعت كننده ها: تنظيم

21A-25

JR5 – JHX و ،JA3 – JRX و ،JAX

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1161 براى نگهدارنده  فلزى  صفحه 

پايه مغناطيسى ساعت اندازه 
اندازه  با  آچارهاى  و  گيرى 

استاندارد 0,6 و 1,6.
 Bvi. 1527 صفحه نگهدارنده براى تنظيم

و  ورودى  شفت هاى  لقى 
خروجى.

m گشتاور محكم كردن
 .N.m 25  پيچ پوسته كالچ

 .N.m 25  پيچ پوسته كالچ

شفت  مخروطى  بلبرينگ هاى  اوليه  بار  تنظيم   -  Iخروجى
 

تذكر:
شفت  يا  و  پوسته ها  تعويض  از  پس  فقط  را  تنظيم  اين 

خروجى انجام دهيد.
با  همراه  فقط  كالچ  پوسته  داخل  در  را  خروجى  شفت 
با   (Bvi. 1161) ابزار  بار  پيش  تنظيم  واشر  و  بلبرينگ هايش 

اندازه 1,60 ميلى متر (قطر بزرگ بيرونى) قرار دهيد.
پوسته جعبه دنده را در محل خود قرار دهيد.  

پيچ هاى نصب پوسته را در محل خود قرار داده و با گشتاور   
(25  N.m.)

114316

اجزاء زير را نصب كنيد:  
.(1)  (Bvi. 1527) صفحه نگهدارنده  -

پيچ (2).  -

114325

پايه نگهدارنده ابزار (Bvi. 1161) را كه به كمك دو پيچ ثابت   
مى ماند نصب كرده و سپس ساعت اندازه گيرى (3) را برروى آن 

نصب كنيد.
تنظيمات زير را انجام دهيد:

شفت خروجى را چند دور بچرخانيد تا بلبرينگ ها در محل   -
نصب خود قرار بگيرند.

تنظيم  صفر  موقعيت  در  را  گيرى  اندازه  ساعت  عقربه   -
نماييد.



جعبه دنده معمولى
21Aمحورها و هم سرعت كننده ها: تنظيم

21A-26

JR5 – JHX و ،JA3 – JRX و ،JAX

شفت خروجى را با اهرم كردن دو پيچ گوشتى به طرف باال   -
b بكشيد  (1).

را  اندازه گيرى  ساعت  توسط  شده  داده  نمايش  مقدار   -
بخوانيد.

اين عمليات را سه مرتبه تكرار نماييد.  -
ميانگين مقادير خوانده شده را محاسبه نماييد.  -

برروى  بار  تنظيم  واشر  براى  ضخامت  بلبرينگ ها.محاسبه 
مقدار   + واشر  تنظيم  پيش  مقدار   + عمومى  شده  مقدارتوصيه   
ميانگين خوانده  شده برروى ساعت اندازه گيرى = مقدار ضخامت 

واشر تنظيم.
بعنوان مثال: (مقدار به ميلى متر)
. 0,26 + 1,60 + 0,49 = 2,35

تذكر:
ميلى متر   2,15 ضخامت هاى  با  تنظيم  واشر  دسته  يك 
عنوان  درجه بندى 0,04 ميلى متر به  ميلى متر و  تا 2,43 

قطعه يدكى قابل تهيه مى باشد.

شفت  مخروطى  بلبرينگ هاى  اوليه  بار  تنظيم   - IIورودى
 

تذكر:
شفت  يا  و  پوسته ها  تعويض  از  پس  فقط  را  تنظيم  اين 

ورودى انجام دهيد.
بلبرينگ  با  همراه  فقط  كالچ  پوسته  داخل  در  را  ورودى  شفت   
اندازه  با   (Bvi. 1161) ابزار  بار  پيش  تنظيم  واشر  و  هايش 

0,62 ميلى متر (قطر بيرونى كوچك) قرار دهيد.
پوسته جعبه دنده را در محل خود قرار دهيد.  

پيچ هاى نصب پوسته جعبه دنده را در محل نصب خود قرار   
( 25 N.m.) داده و با گشتاور

114728

اجزاء زير را نصب كنيد:  
،(4)  (Bvi. 1527) صفحه نگهدارنده  -

واشر قفلى (5)،  -
بوش زير دنده (6)،  -

مهره (7) كامًال سفت شده.  -



جعبه دنده معمولى
21Aمحورها و هم سرعت كننده ها: تنظيم

21A-27

JR5 – JHX و ،JA3 – JRX و ،JAX

114729

پايه نگهدارنده ابزار (Bvi. 1161) را كه به كمك دو پيچ ثابت   
مى ماند نصب كرده و سپس ساعت اندازه گيرى با پايه مغناطيسى 

را برروى آن نصب كنيد.
شفت ورودى را چند دور بچرخانيد تا بلبرينگ ها در جاى خود   

قرار بگيرند.
عقربه ساعت اندازه گيرى را در موقعيت صفر تنظيم نماييد.  

باال  طرف  به  پيچ گوشتى  دو  كردن  اهرم  با  را  ورودى  شفت   
بكشيد.

مقدار نمايش داده شده توسط ساعت اندازه گيرى را بخوانيد.  
اين عمليات را سه مرتبه تكرار كرده و ميانگين مقادير خوانده   

شده را محاسبه نماييد.

برروى  بار  تنظيم  واشر  براى  ضخامت  بلبرينگ ها.محاسبه 
مقدار توصيه شده عمومى + مقدار واشر تنظيم + مقدار ميانگين   
خوانده شده برروى ساعت اندازه گيرى = مقدار ضخامت واشر 

تنظيم بار.
به عنوان مثال: (مقدار به ميلى متر)

.0 + 0,62 + 0,48 = 1,10

تذكر:
يك دسته واشر تنظيم با ضخامت هاى 0,86 ميلى متر تا 
1,30 ميلى متر و با درجه بندى 0,04 ميلى متر به عنوان 

قطعه يدكى قابل تهيه مى باشد.



جعبه دنده معمولى
21Aشفت خروجى: بازكردن - نصب مجدد

21A-28

JHX

باز كردن

114310

شفت خروجى را به كمك گيره ميز كارى كه مجهز به الستيك   
محافظ باشد نگهداريد.

اجزاء زير را بازكنيد:  
دنده چهار (1)،  -

كشويى دنده سه / چهار (2).  -

114315

اجزاء زير را بازكنيد:  
خار فنرى (3) و پس از هربار باز كردن تعويض نماييد،  -

واشر هزارخار (4).  -

114314

اجزاء زير را بازكنيد:  
دنده سه (5)،  -

واشر هزار خار (6).  -

114313

اجزاء زير را بازكنيد:  
خار فنرى (7) و پس از هربار باز كردن تعويض نماييد،  -

واشر هزار خار (8).  -



جعبه دنده معمولى
21Aشفت خروجى: بازكردن - نصب مجدد

21A-29

JHX

114312

اجزاء زير را بازكنيد:  
دنده دو (9)،  -

واشر هزار خار (10).  -

114311

اجزاء زير را بازكنيد:  
خار فنرى (11) را پس از هربار باز كردن تعويض نماييد،  -

كشويى دنده يك - دو (12).  -
دنده يك (13).  -

نصب مجدد
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  

تذكر:
خارهاى فنرى را پس از هربار باز كردن تعويض نماييد.

100410

دنده برنجى ها را روغن كارى كنيد.  

توجه
در  مخروطه  دو  برنجى هاى  دنده  شيارهاى  تا  نماييد  دقت 

موقعيت صحيح قرار گيرند.



جعبه دنده معمولى
21Aشفت خروجى: باز كردن - نصب مجدد

21A-30

JR5 و ،JA5 – JRX و ،JAX

باز كردن
باز كردن مجموعه دنده ها

بوش هاى زير دنده هاى دو، سه و چهار، به صورت با فشار نصب   
شده اند. اين بوش ها پس از هر بار باز كردن هنگام نصب مجدد 

بايد تعويض شوند.

114342

اجزاء زير را باز كنيد:  
بلبرينگ،  -

واشر تنظيم،  -
دنده چهار،  -

مجموعه مغزى كشويى،  -
مجموعه "بوش، دنده سه و غالف كشويى" با استفاده از ابزار   -
خارج كننده و يك پرس و با بلند كردن آن از قسمت زير 

دندانه هاى كنارى دنده سه (1).

114343

مجموعه "بوش، دنده يك و دو - غالف كشويى - مغزى كشويى"   
را با استفاده از ابزار خارج كننده و يك پرس و با بلند كردن آن 

از قسمت زير دنده يك (2) خارج نماييد.

نصب مجدد
نصب مجدد مجموعه دنده ها

براى سوار كردن مجدد، از يك صفحه داغ با يك دماى كارى   
برابر با  °150 سانتيگراد استفاده كنيد.



جعبه دنده معمولى
21Aشفت خروجى: باز كردن - نصب مجدد

21A-31

JR5 و ،JA5 – JRX و ،JAX

114344

بوش هاى جديد را برروى صفحه داغ قرار دهيد.  
براى 15 دقيقه، بر روى صفحه داغ در درجه  بوش ها را تقريباًً   

°150 سانتيگراد، گرم كنيد.

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  
ميليمتر  قطر 33  با  لوله اى  ابزار  كمك  به  را  جديد  بوش هاى   

برروى غالف كشويى قرار دهيد.
دنده برنجى ها را روغن كارى كنيد.  

100410

دقت نماييد تا شيارهاى دنده برنجى هاى دو مخروطه در موقعيت   
صحيح قرار گيرند.



جعبه دنده معمولى
21Aديفرانسيل جعبه دنده معمولى: بازكردن - نصب مجدد

21A-32

JR5 و ،JHX – JRX

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1057 داشتن نگه  ثابت  ابزار 

كرانويل.
 Bvi. 946 برروى فنرى  خار  نصب  ابزار 

دنده خورشيدى.

m گشتاور محكم كردن
 .N.m  130 مهره نصب كرانويل

باز كردن
نوع JH با ديفرانسيل باز

114747

براى بازكردن خار فنرى عمليات زير را انجام دهيد:  
يك واشر تنظيم (شيم) در زير كرانويل قرار دهيد،  -

آزاد  را  فنرى  خار  پرس  يك  توسط  پوسته  دادن  فشار  با   -
كنيد،

خار فنرى (1) را جدا كنيد.  -
با تكيه بر دنده خورشيدى (2) به عنوان پايه، كرانويل را خارج   

كنيد.

نوع JR با ديفرانسيل باز

114761

كرانويل را با ابزار (Bvi. 1057) ثابت نگه داريد.  

114746

قطعات زير را باز كنيد:  
مهره نصب،  -

باز  را  كرانويل  پايه،  عنوان  به  خورشيدى  دنده  بر  تكيه  با   -
كنيد.



جعبه دنده معمولى
21Aديفرانسيل جعبه دنده معمولى: بازكردن - نصب مجدد

21A-33

JR5 و ،JHX – JRX

نصب مجدد
نوع JH با ديفرانسيل باز

114756

 
براى نصب مجدد خار فنرى عمليات زير را انجام دهيد:

يك واشر تنظيم زير كرانويل قرار دهيد،  -
  (Bvi. 946) خار فنرى (3) را روى قسمت شانه (4) ابزار  -

(5) قرار دهيد،

ابزار (Bvi. 946)  (5) را بر روى قسمت شانه (4) آن نصب   -
كنيد،

مجموعه را با پرس فشار داده تا خار فنرى در جاى خودش   -
قرار گيرد.

نوع JR با ديفرانسيل باز

114746

كرانويل را مجدداًً در پوسته قراردهيد.  
بلبرينگ را نصب كنيد (كمى روغن كارى شده باشد).  

واشر تنظيم پيش بار را در محل خود قرار دهيد.  
گشتاور   با  و  داده  قرار  خود  محل  در  را  جديد  نصب  مهره   

.N.m 20 آنرا در مرحله اول محكم كنيد. 

چندين دور كرانويل را بچرخانيد تا بلبرينگ ها در محل خود قرار   
بگيرند.

.(Bvi. 1057) نصب مجدد ابزار  
مهره نصب كرانويل را با گشتاور (.N.m 130 ) ببنديد.   

باز كردن ابزار (Bvi. 1057) و چرخاندن چندين دور كرانويل.  



جعبه دنده معمولى
21Aديفرانسيل جعبه دنده معمولى: بازكردن - نصب مجدد

21A-34

JR5 و ،JHX – JRX

تنظيم پيش بار بلبرينگ ها

114763

كرانويل بايد در زير بارى بين دو مقدار زير بچرخد:  
قابليت  با  بلبرينگ هاى  براى    20 N.m و    5 N.m  -

استفاده مجدد، 
N.m 16  و N.m 32  براى بلبرينگ هاى نو.   -

به  توجه  با  را  تنظيم  واشر  ضخامت  نباشد،  صحيح  تنظيم  اگر   
اين نكته كه بار به ميزان 7 تا N.m 8  براى هر كاهش ضخامت 
طور  همين  و  مى شود  بيشتر  تنظيم  واشر  ميليمترى   0,05

برعكس آن، محاسبه نماييد.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد

21A-35

JR5 – JAX – JHX و ،JRX

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1554 جعبه تعميرات  ابزار  كيت 

.JC7 دنده
 Bvi. 1059  ابزار نصب بوش هاى بلبرينگ

ديفرانسيل.

با دنده  جعبه  بلبرينگ هاى  آوردن  بيرون 
ديفرانسيل بسته

114292

كنس  بلبرينگ ها را با سنبه خارج كردن پين بيرون آوريد.  

114290

بلبرينگ ها را به كمك ابزار خارج كنيد.  

با دنده  جعبه  بلبرينگ هاى  مجدد  نصب 
ديفرانسيل بسته

114291

بلبرينگ ها را به كمك ابزار لوله اى با قطر 40 ∅  ميلی متر (1)   
مجدداً در محل نصب خود قرار دهيد.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد

21A-36

JR5 – JAX – JHX و ،JRX

114293

ابزار  كيت  از   F و   C ابزار  كمك  به  را  بلبرينگ ها  كنس هاى   
(Bvi. 1554)  (2) نصب كنيد.

با دنده  جعبه  بلبرينگ هاى  آوردن  بيرون 
ديفرانسيل باز

نوع JH سمت كرانويل

114751

يك ميله كوچك (3) را به پوسته وارد كرده و آن را به صورت   
افقى برروى بلبرينگ (4) قرار دهيد.

خارج   (5) لوله اى  ابزار  يك  و  پرس  كمك  به  را   (4) بلبرينگ   
كنيد.

نوع JH سمت دنده خورشيدى

114752

خار فنرى (6) بلبرينگ را باز كنيد.  
براى خارج كردن بلبرينگ (7) آن را به كمك پرس و يك لوله   

50 ميلى متر (8) به طرف داخل پوسته فشار دهيد.

نوع JR سمت كرانويل

114762

بلبرينگ ها را به كمك ابزار مخصوص باز كنيد.  
پوسته هاى بلبرينگ  را به وسيله سنبه از طرف داخل پوسته باز   

كنيد.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد

21A-37

JR5 – JAX – JHX و ،JRX

با  دنده  جعبه  بلبرينگ هاى  مجدد  نصب 
ديفرانسيل باز

نوع JH سمت كرانويل

114757

بلبرينگ را با كمك پرس و ابزار (Bvi. 1059)  (9) و تكيه گاه   
قرار  خود  نصب  محل  در  بلبرينگ  بيرونى  كنس  دادن  قرار 

دهيد.
تذكر:

سمت  به  بايد  بلبرينگ   (10) كننده  بندى   آب  قسمت 
مخالف كرانويل قرار گرفته باشد.

نوع JH سمت دنده خورشيدى

114753

بلبرينگ را به كمك يك لوله با قطر  65 ميلى متر (11) مجدداً   
در محل نصب خود قرار دهيد.

تذكر:
قسمت آب بندى كننده (12) بلبرينگ بايد به سمت مخالف 

كرانويل قرار گرفته باشد.
از يك خار فنرى جديد هنگام نصب بلبرينگ استفاده نماييد.  



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ ديفرانسيل جعبه دنده معمولى: باز كردن - نصب مجدد

21A-38

JR5 – JAX – JHX و ،JRX

نوع JR سمت كرانويل

114758

بلبرينگ را با كمك پرس و ابزار (Bvi. 1059) در محل خود   
(13) قرار دهيد.

نوع JR سمت كرانويل

114759

 (Bvi. 1059) پوسته بزرگ بلبرينگ را به كمك پرس و ابزار  
 (14) در محل خود قرار دهيد.

نوع JR سمت دنده خورشيدى

114760

 (Bvi. 1059) پوسته كوچك بلبرينگ را به كمك پرس و ابزار  
(15) در محل خود قرار دهيد.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ پوسته جعبه دنده: بازكردن - نصب مجدد

21A-39

JA3 – JHX و ،JAX

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1576 بلبرينگ هاى نصب  ابزار 

پوسته جعبه دنده.

باز كردن

114288

.(1)  b خارها را باز كنيد  
ابزار  از  كار  اين  براى  كنيد.  خارج  پوسته  داخل  از  را  بلبرينگ   

.(1)  (Bvi. 1576) مخصوص استفاده كنيد

نصب مجدد
خارهاى جديد را در محل نصب خود قرار دهيد.  

بلبرينگ ها را داخل ابزار (Bvi. 1576) قرار دهيد.  
اين  ابزار  بزنيد.شكل  ضربه  ابزار  برروى  كوچك  چكش  يك  با   
امكان را فراهم مى آورد تا خار در داخل پوسته كنار زده شود و 

بلبرينگ در جاى خود قرار گيرد.
گرفته  جا  بلبرينگ  گلويى  در  خوبى  به  خار  كه  شويد  مطمئن   

است.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد

21A-40

JR5 و ،JA5 – JRX و ،JAX

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1576 بلبرينگ هاى نصب  ابزار 

پوسته جعبه دنده.

باز كردن
I - باز كردن بلبرينگ سمت شفت ورودى

101140

خار فنرى را باز كنيد.  
ابزار  از  كار  اين  براى  كنيد.  خارج  پوسته  داخل  از  را  بلبرينگ   

مخصوص استفاده كنيد (Bvi. 1576)   در (1).

شفت  سمت  بلبرينگ  پوسته  كردن  باز   -  IIخروجى

101141

پوسته بلبرينگ سمت شفت خروجى را به كمك يك لوله با قطر   
55 ميلى متر بيرون آوريد.

نصب مجدد
I - نصب نمودن بلبرينگ سمت شفت ورودى

يك خار نو نصب كنيد.  
بلبرينگ را به كمك ابزار (Bvi. 1576) در محل نصب خود قرار   

دهيد.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ پوسته جعبه دنده: باز كردن - نصب مجدد

21A-41

JR5 و ،JA5 – JRX و ،JAX

شفت  سمت  بلبرينگ  پوسته  مجدد  نصب   -  IIخروجى

101139

بلبرينگ را به كمك يك لوله با قطر 60 ميلى متر در محل نصب   
خود قرار دهيد.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ روى پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد

21A-42

JA3 – JHX و ،JAX

ابزار مخصوص مورد نياز
Bvi. 1601.ابزار نصب كاسه نمد شفت ورودى

باز كردن
I - بلبرينگ شفت خروجى

101137

قسمت انتهايى لوله توخالى پالستيكى را كه در وسط بلبرينگ   
قرار گرفته است ببريد.

گرفته  قرار  كالچ  پوسته  برروى  كه  را  خروجى  شفت  بلبرينگ   
خارج  ميليمتر  قطر 40  به   (1) لغزشى  چكش  وسيله  به  است، 

كنيد.

II - بلبرينگ شفت ورودى

114302

پوسته بلبرينگ شفت ورودى را با كمك يك پرس و يك لوله با   
قطر ∅ 38 ميلى متر (2) خارج كنيد. 



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ روى پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد

21A-43

JA3 – JHX و ،JAX

نصب مجدد
I - بلبرينگ شفت خروجى

114301

از يك روغن برگردان نو استفاده نماييد.  
با  بايد  آن  سطح  خروجى،  شفت  بلبرينگ  مجدد  نصب  هنگام   

سطح داخلى پوسته كالچ هم سطح گردد.
يك  وسيله  به  كالچ  پوسته  روى  بر  را  خروجى  شفت  بلبرينگ   

اسكنه محكم كنيد.

II - بلبرينگ شفت ورودى

114303

ابزار  و  پرس  يك  كمك  به  را  ورودى  شفت  بلبرينگ   
(Bvi. 1601)  (3) نصب كنيد.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ روى پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد

21A-44

JR5 و ،JA5 – JRX و ،JAX

ابزار مخصوص مورد نياز
 Bvi. 1601 شفت نمد  كاسه  نصب  ابزار 

ورودى.

باز كردن
I - پوسته بلبرينگ شفت خروجى

101137

انتهاى سوزن توخالى پالستيكى روغن برگردان را كه در وسط   
پوسته بلبرينگ قرار گرفته است، ببريد.

قرار  كالچ  پوسته  برروى  كه  را  خروجى  شفت  بلبرينگ  پوسته   
گرفته است، به وسيله چكش لغزشى خارج نماييد.

II - بلبرينگ شفت ورودى

114302

 ∅ قطر  با  لوله  يك  كمك  به  را  ورودى  شفت  بلبرينگ   
38 ميلى متر (1) و با استفاده از پرس، خارج كنيد.

نصب مجدد
I - پوسته بلبرينگ شفت خروجى

101138

از يك روغن برگردان نواستفاده نماييد.  
 ∅ قطر  با  لوله  يك  كمك  به  را  خروجى  شفت  بلبرينگ   

55 ميلى متر (2) در محل خود قرار دهيد.



جعبه دنده معمولى
21Aبلبرينگ روى پوسته كالچ: باز كردن - نصب مجدد

21A-45

JR5 و ،JA5 – JRX و ،JAX

II - بلبرينگ شفت ورودى

114303

 (3)   (Bvi. 1601) ابزار  كمك  به  را  ورودى  شفت  بلبرينگ   
مجدداً در محل نصب خود قرار دهيد.



جعبه دنده معمولى
21Aبوش ميل ماهك: باز كردن - نصب مجدد

21A-46

JR5 و ،JAX – JHX – JRX

باز كردن

100400

بوش ها را به كمك ابزار چكش لغزشى خارج كنيد.  

نصب مجدد

100401

انتها  تا  ميلى متر   14,5 قطر  به  لوله  يك  كمك  به  را  بوش ها   
درمحل نصب خود قرار دهيد.



جعبه دنده معمولى
21Aميل ماهك جعبه دنده معمولى: بازكردن - نصب مجدد

21A-47

JR5 و ،JAX – JHX – JRX

m گشتاور محكم كردن
N.m  21 پيچ نصب ميل تعويض دنده

باز كردن

114305

پين  انگشتى ميل تعويض دنده (1) را خارج نماييد.  

114306

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ هاى نصب (2)،  -

كل مجموعه ميل تعويض دنده را باز كنيد.  -

نصب مجدد

100407

اورينگ (3) را تعويض نماييد.  
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  

گشتاور  با  را  دنده  تعويض  ميل  مجموعه  نصب  هاى  پيچ   
(N.m  21) محكم كنيد.



جعبه دنده معمولى
21Aمحورها و هم سرعت كننده ها: نصب مجدد

21A-48

JR5 – JAX – JHX و ،JRX

ابزار مخصوص مورد نياز
Bvi. 949 - كردن  باز  براى  ابزار 

ميل  پين هاى  مجدد  نصب 
ماهك ها.

جعبه دنده با ديفرانسيل بسته

101132

قطعات زير را مجدداًً نصب كنيد:  
دنده كرانويل (1)،  -

شفت خروجى به همراه ماهك "دنده يك - دو" (2).  -

101134

قطعات زير را مجدداًً نصب كنيد:  
شفت ورودى (3)،  -

مجموعه دنده عقب (4)،  -

114308

محورهاى مانع (5) را در محل خود قرار دهيد.  



جعبه دنده معمولى
21Aمحورها و هم سرعت كننده ها: نصب مجدد

21A-49

JR5 – JAX – JHX و ،JRX

101135

قطعات زير را مجدداًً نصب كنيد:  
ميل ماهك دنده پنج (6)،  -

مجموعه "ميل ماهك و ماهك" دنده سه / چهار (7)،  -
شفت دنده عقب را براى قرار گرفتن ماهك دنده پنج در فرو   -

رفتگى شفت دنده عقب (8) بچرخانيد.

114289

پين هاى شفت دنده عقب (9) را نصب كنيد.  

101136

دنده سه را درگير كنيد.  
قطعات زير را جا بياندازيد:  

فنرها (10)،  -
غلتك ها (11).  -

101131

قطعات زير را مجدداًً نصب كنيد:  
دنده چهار (12) به همراه اجزاء هم سرعت كننده اش،  -

واشر تنظيم،  -
بلبرينگ شفت خروجى.  -



جعبه دنده معمولى
21Aمحورها و هم سرعت كننده ها: نصب مجدد

21A-50

JR5 – JAX – JHX و ،JRX

جعبه دنده با ديفرانسيل باز

114744

به طور همزمان "شفت هاى ورودى و خروجى به همراه ماهك   
قرار  خود  محل هاى  در  را   (15)  (14)  (13) دو"  و  يك  دنده 

دهيد.

114308

محورهاى مانع (16) را در محل خود قرار دهيد.  

114730

شفت هاى ورودى و خروجى را كمى به طرف باال كشيده و سپس   
ماهك دنده سه - چهار را در جاى خودش قراردهيد.

پين هاى ماهك را توسط ابزار (Bvi. 949)  (17) در محل خود   
نصب كنيد.

114740

را   (18) عقب  دنده  شفت  ورودى،  شفت  كردن  بلند  حين  در   
درمحل خود قرار دهيد.



جعبه دنده معمولى
21Aمحورها و هم سرعت كننده ها: نصب مجدد

21A-51

JR5 – JAX – JHX و ،JRX

114745

اطمينان حاصل نماييد كه اجزاء زير درجاى خود قرار گرفته اند:  
پين هاى راهنما (19)،  -

آهنربا (20).  -
واشرهاى تنظيم و بلبرينگ هاى مخروطى براى جعبه دنده هاى   

نوع JH3 و JR5 را جا بزنيد.



جعبه دنده معمولى
21Aپوسته جعبه دنده: نصب مجدد

21A-52

JR5 و ،JAX – JHX – JRX

ابزار مخصوص مورد نياز
Bvi. 1570  ميل قفل  مكانيزم  كردن  نصب  ابزار 

ماهك.
Bvi. 1175 .پيچ نصب دنده پنج ثابت

Bvi. 31-01  با پين  نصب  براى  سنبه   3 مجموعه 
قطر 5 ميلى متر

Bvi. 1666  نمدهاى كاسه  كردن  نصب  ابزار 
ديفرانسيل.

Bvi. 945 .ابزار نصب واشر دنده خورشيدى
Bvi. 1058  جعبه خروجى  نمد  كاسه  نصب  ابزار 

دنده، سمت ديفرانسيل

m گشتاور محكم كردن
   N.m  25 پيچ پوسته جعبه دنده

   N.m  25 سوئيچ دنده عقب
   N.m  25 پيچ نصب ماهك دنده عقب

 N.m 80  پيچ شفت خروجى
 N.m 190  مهره شفت ورودى

   N.m  25 پيچ نصب پوسته دنده پنج
پيچ نصب بلبرينگ هيدروليكى 

كالچ
 21  N.m 

نصب مجدد

114307

كارتريج ساچمه هاى ميل ماهك هاى دنده يك - دو، دنده سه   
- چهار و دنده پنج را در پوسته جعبه دنده قرار دهيد.

1

114748

براى جعبه دنده هايى كه مجهز به كارتريج هاى ساچمه نيستند،   
فنرها و ساچمه ها را نصب كنيد.

ساچمه ها را به كمك ابزار (Bvi. 1570)  (1) نصب كنيد.  



جعبه دنده معمولى
21Aپوسته جعبه دنده: نصب مجدد

21A-53

JR5 و ،JAX – JHX – JRX

100406

دنده سه را درگير كنيد.  
موقعيت قطعات زير را بررسى كنيد:  

پين هاى راهنما (1)،  -
آهنربا (2).  -

114309

كمى چسب آب بندى روى سطوح اتصال بماليد.  
در حالى كه انگشتى (3) را به داخل ماهك دنده سه (4) هدايت   

مى كنيد، پوسته گيربكس را در محل خود قرار دهيد.

114743

براى جعبه دنده هايى كه مجهز به كارتريج ساچمه نمى باشند،   
ساچمه هاى محور دنده پنج را جا بزنيد.

114741

كه  (درصورتى  بزنيد  جا  را  عقب  دنده  شفت  نگهدارنده  ميل   
خودرو به آن مجهز باشد).



جعبه دنده معمولى
21Aپوسته جعبه دنده: نصب مجدد

21A-54

JR5 و ،JAX – JHX – JRX

114298

پيچ هاى پوسته گيربكس را ببنديد.  
شفت  بلبرينگ ها  مناسب  افتادن  جا  از  اطمينان  حصول  براى   

ورودى را بچرخانيد.
پيچ هاى پوسته را با گشتاور (N.m 25 ) محكم كنيد.  

سه قطره از LOCTITE FRENBLOC بر روى شيارهاى دنده   
پنج ثابت بريزيد.

دنده پنج را با ابزار (Bvi. 1175)  (5) نصب كنيد.  
سوئيچ دنده عقب (6) را مجدداً درمحل خود نصب كنيد.  

سوئيچ دنده عقب را با گشتاور (N.m 25 ) محكم كنيد.  

نوع قديمى مجموعه دنده  پنج:

114287

مجموعه دنده پنج را كه شامل اجزاء زير مى باشد، نصب كنيد:  
واشر قفلى (7) (طرف بزرگتر سمت دنده باشد)،  -

بوش زير دنده پنج (8)،  -
هرزگرد دنده پنج (9).  -

نوع قديمى مجموعه دنده  پنج:

120945

قطعات زير را نصب كنيد:  
دنده برنجى (10) بر روى هرزگرد دنده پنج،  -

مغزى كشويى دنده پنج كه همراه با فنر مى باشد (11)،  -
واشر نگه دارنده (12)،  -

مهره (13) شفت ورودى.  -
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KYOWA مجموعه دنده پنج جديد از نوع

120944

مجموعه زير را مجدداً نصب كنيد:  
غالف كشويى (14) مجهز به اهرم ها و فنرهاى (15)، و دنده   -

برنجى (16)، بر روى مخروط هرزگرد دنده پنج 
واشر نگهدارنده،  -

مهره شفت ورودى.  -

توجه
خارهاى (17) دنده برنجى را به خوبى در بريدگى اهرم ها 

و فنرها قرار دهيد.
شفت  مهره  كردن  محكم  از  بعد  را  برنجى  دنده  خالصى 

ورودى در محل بريدگى ها بررسى كنيد.
و  فنرها  خرابى  به  حتمًا  مرحله  اين  نكردن  رعايت 

مهره برنجى مجموعه دنده پنج منجر خواهد شد.

100409

قطعات زير را نصب كنيد:  
مجموعه "ماهك و ميل ماهك" دنده پنج (18)،  -

مجموعه  براى  (فقط   (19) عقب  دنده  كننده  سرعت  هم   -
قديمى دنده پنج اين قطعه وجود دارد)

دنده  قديمى  مجموعه  براى  (فقط   (20) عقب  دنده  ماهك   -
پنج اين قطعه وجود دارد).

 ( 25 N.m.) پيچ هاى نصب ماهك دنده عقب را با گشتاور  
محكم كنيد (21).

شود  درگير  تا  دهيد  حركت  شفت  روى  به  را  پنج  دنده  ماهك   
.(1)  b
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22

23

24

100408

محكم  شده  مشخص  گشتاورهاى  با  و  كنيد  نصب  را  زير  اجزاء   
نماييد:

،( 80 N.m.) پيچ (22) شفت خروجى  -
.( 190 N.m.) مهره (23) شفت ورودى  -

توجه
شفت  مهره  كردن  محكم  از  بعد  را  برنجى  دنده  خالصى 

ورودى در محل بريدگى ها بررسى كنيد.
به وضعيت دنده خالص برويد و پين ماهك دنده پنج را به كمك   

ابراز (Bvi. 31-01)  (24) نصب كنيد.

25

26

114295

پوسته دنده پنج (25) را با يك واشر آب بندى نو نصب كنيد.  
 ( 25 N.m.) پيچ هاى نصب پوسته دنده پنج را با گشتاور  

محكم كنيد (26).

27

28

114294

بلبرينگ كالچ هيدروليكى (27) را نصب كنيد.  
گشتاور  با  را  هيدروليكى  كالچ  بلبرينگ  نصب  پيچ هاى   

( .N.m 21 ) محكم كنيد (28).
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جعبه دنده با ديفرانسيل بسته

21503

ابزار  با  را  ديفرانسيل  خروجى  شفت  جديد  نمدهاى  كاسه   
 B براى طرف راست و نشانه A نصب كنيد نشانه (Bvi. 1666)

براى طرف چپ (29).

جعبه دنده با ديفرانسيل باز

114755

114764

 (30)  (Bvi. 945) كاسه نمد نو خروجى ديفرانسيل را با ابزار  
براى جعبه دنده نوع JH نصب كنيد.

 (31)  (Bvi. 1058) كاسه نمد نو خروجى ديفرانسيل را با ابزار  
نصب   JR نوع  دنده  جعبه  براى   (Bvi. 945) مخروطى  ابزار  و 

كنيد.




