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  7هايما  گيربكس

  فصل اول
  
  

  اصليتكينكي پارامترهاي نوع ساختار و  

 

 نوع ساختار .1

خوش  انعطاف پذير وتعويض دنده  شامل سنكرونتعويض دنده دستي  با گيربكس مكانيكيمشخصه هاي 

پنج  .مي باشد خوب بندي كارايي هواو قدرتمند، ظرفيت بارگيري جمع و جور، صداي كم، ساختار دست

كه دنده هاي يك و  مي باشند محرك هميشه درگير چرخ دنده مارپيچي دارايدنده جلو و يك دنده عقب 

مكانيزم . تعويض مي شونديك مخروطي  سنكرونيزه توسطسه مخروطي و بقيه  سنكرونيزه توسطدو 

  .مي باشدكنترل از راه دور نوع كابلي با از تعويض دنده 

 
  اصليتكينكي پارامترهاي  .2

 230N.m   گشتاورظرفيت 

  دستي  نوع
  محرك چرخ جلو 2  محركحالت 

  5  تعداد دنده ها
  فشار هيدروليك  كنترل كالچ

 kg 48  )بدون احتساب روغن(  وزن

  75W-90(GL-4)  گيربكس  روغن مشخصات

  داخل سوراخ درپوشبه از كنار به مقدار الزم پركردن   گيربكس روغن نروش پركرد
  سطح تراز پاييني سوراخ درپوش: روغنح طس

  2.1L  گيربكس روغن حجم
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 نگهداريو  حمل و نقل 

در برابر زنگ زدن طي جابه جايي و نگهداري،  بودن بايد بررسي شود به طوريكه ضد زنگ از نظر  گيربكس .1

 .فاظت گردداحم

حمل و نقل تضمين كند كه طي بايد بندي  بستهجعبه . گيربكس بايد پيش از انتقال بسته بندي شود .2

 .ودصدمه اي به گيربكس وارد نشنرمال 

 .شودتهويه نگهداري داراي خشك و  مكاندر يك  بايد گيربكس .3

  
  

 كنترل 

انتخاب انوع حالتهاي  .انجام داددنده را  عمل تعويضمي توان انتخابگر دنده اهرم تعويض دنده و با كنترل 

هر زمان كه دنده  .استنشان داده شده  دندهروي گوي دسته  قرارگيري آنموقعيتهاي جهات مختلف دنده و 

نتخاب دنده تنها گردد؛ ابرمي) N(خالص  وضعيتبه  خودكارشود، اهرم كنترل بصورت تعويض به پايين 

  .امكان پذير استباشد برگشته  خالص وضعيتزماني كه به 

  
، و جدا گرددگشتاور موتور در هنگام تعويض دنده، بايد پدال كالج را كامل پايين نگه داريد تا گيربكس از  .1

 .شود بايد بكار گرفته سنگيندنده  استارتدر زمان  .دهيدبسرعت اهرم تعويض دنده را تغيير 

كالچ را نگه داشتن يا خالص حركت بايد بكار گرفته شود،  سنگينو دور زدن، دنده در سربااليي، سرپاييني  .2

 .مجاز نيست كردن

و  كردرا پارك  خودرومشكل است، بجاي اعمال فشار بيشتر، بايد حركت دادن اهرم تعويض دنده وقتي  .3

 .نموددليل اشكال را چك 

   



 
 
 

 4

  7هايما  گيربكس

  سرويسنگهداري و تعمير و 

انجام توسط افراد متخصص و دستورالعملهاي تخصصي بايد بر اساس نيازها گيربكس و سرويس نگهداري  .1

 .تقسيم بندي مي شوند در سه سطح تكنيكي سرويسهايبطور كلي به  كهگيرد، 

 .تعويض كنيداضافه يا  كرده، گيربكس را چك روغنبطور مرتب  .2

  :باشدشامل موارد زير مي  "كاركرد در شرايط سخت": توجه

 .بودندر معرض آب شور و هواي نمك دار زياد خاك يا و  گردداراي رانندگي در مناطق  .1

 .كوهستانيناهموار و رانندگي در جاده هاي  .2

 .رفت و آمد در مناطق سرد .3

 .در فصل سرد درجا كار كردن طوالني مدت موتور يا زياد رانندگي كردن در فاصله هاي كوتاه .4

 .از ترمزها يا استفاده از ترمز اضطراري نياز استكه استفاده مكرر  در مواردي .5

 .بكسل كردن خودرو .6

 .نعنوان تاكسي يا ماشين كرايه اي استفاده شده ب .7

درجه سانتيگراد، بيش از  32زمان رانندگي آهسته در مناطق شهري با ترافيك سنگين در دماي باالي  .8

 .باشدزمان كل سفر % 50

درجه سانتيگراد، بيش  30كيلومتر در ساعت، در دماي باالي  120بيش از  ي زمان رانندگي با سرعت باال .9

 .باشدزمان كل سفر % 50از 

  .رانندگي با بار اضافه .10

  
  تنظيماتمشخصات  

  مجاز حد  محدوده مجاز  
  －  mm  －0.01～0.21: جلويي شفت ورودي بلبرينگ يلقي محور
  －  mm  －0.01～0.12: عقبي شفت وروديبلبرينگ  يلقي محور
  －  mm  －0.01～0.09: شفت ورودي 5ميله دنده  يلقي محور
  －  mm  －0.01～0.12: جلويي شفت خروجيبلبرينگ  يلقي محور
  －  mm  －0.01～0.09: عقبي شفت خروجيبلبرينگ  يلقي محور
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  7هايما  گيربكس

  －  mm  －0.01～0.09: شفت خروجي 3ميله دنده  يلقي محور
  －  mm  0.025～0.150: پينيون جعبه ديفرانسيل پس زني

  － mm  0.05～0.11: پيش بار جعبه ديفرانسيل
  mm   0.05: دندهچرخو  دنده برنجيبين پشت  لقي

  
   0mm-استاندارد  لقي: تذكر

  
 آب بندو  درزگير مواد:  

  آب بنددرزگير و ماده  مشخصات  موارد
  درزگير اصلي ميتسوبيشي   محفظه گيربكس و محفظه كالچتماس سطح 

  آن معادليا   MD997740 :قطعه شماره
    محفظه گيربكس وبين پوسته كنترل سطح تماس 
    پشتي و محفظه گيربكس پوششبين سطح تماس 
  

 انعطاف پذير واشر  .1

براي در استفاده از اين نوع درزگير، . گيربكس بكار برده مي شود دردر بسياري موقعيتها   ريانعطاف پذواشر 

 مقدار و چگونگي گستردن ماده درزگير ،بكارگيري محلكامال برآورده شود، بايد به  نديب هوااينكه هدف 

ممكن است نشتي اتفاق بيافتد، و اگر خيلي  بكار رفته شده خيلي كم باشد، درزگيراگر  .شودتوجه خاصي 

ر در نتيجه، به منظو .و گرفته شدن مسير آب يا روغن شود ماده درزگيرزياد باشد، باعث ريخته شدن 

و اتصال آن قسمت  به كار رود مناسبمقدار  بهدرزگير جلوگيري از نشتي محل اتصال، حتما الزم است 

  .جدا نگردد

به كار مي  فلزي جهايفالن اتصال براياغلب  سخت مي شود، هوابعد از واكنش با رطوبت در كه  سيليكون

  .رود

  

 جدا كردن .2
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موارد، الزم  برخيحال، در  هره جدا شود، اما ب يروش خاصمي تواند براحتي بدون استفاده از درزگير  اجزاء

از روي سطح اتصال  اثر آنضربه زد، تا  درزگيراست كه با استفاده از يك پتك چوبي يا وسيله اي مشابه به 

كامال دقت شود كه  و گردداستفاده به نرمي روي سطح اتصال  ،د، يا از يك كاردك باريك و صافواز بين بر

  . نشودوارد  اي ل صدمهبه سطح اتصا

  

 تميز كردن سطح آب بندي .3

. پاك كنيد نرم روي سطح آب بندي را با استفاده از يك كاردك يا فرچه سيمي به جا مانده ناخالصي هاي

. ديگري وجود نداردطح است و هيچ لكه روغن و ناخالصي مطمئن شويد كه سطح آب بندي صاف و مس

  .تميز كنيداز ناخالصي ها را  اتصالفراموش نكنيد كه سوراخهاي رزوه شده 

  

 اصول بكارگيري .4

   استفاده از براي سوار كردن قطعات با ياحتياطنكات 

ت نشده فدرزگيري كه هنوز س. بماليدو درون سوراخ مونتاژ  تعين شده قطرروي  يكنواخت ماده درزگير را

، قطعه را در موقعيت )دقيقه 15 به مدت(وقتي كه ماده درزگير در حالت خيس است . تواند پاك شودمي

بعد . آغشته نكنيدماده درزگير ي غير ضروري را به هاجانصب، مراقب باشيد كه طي در . جفت كنيد صحيح

، نه روغن مدتدر اين ). حدود يك ساعت(ت شود فاز نصب قطعه بايد منتظر بمانيد تا ماده درزگير س

  .و نه موتور را روشن كنيد نماييدنه جاي آغشته شده را مرطوب  ،اضافه كنيد

لطفا به روش آغشته سازي . دمتفاوت باش اتشكل قطعكردن درزگير ممكن است بسته به  آغشتهمراحل 

  .توضيح داده شده در متن مراجعه شود
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 گريس 

  گريسمشخصات   موارد

 )هيپويد( قوسي دندهچرخبراي  SAE 75W/85W دندهروغن با ق مطاب  محرك اكسل كاسه نمدلبه 
   API در رده بندييا باالتر  GL-4 كالس

  ميتسوبيشي يبرند اصل  ورودي  شفتكاسه نمد لبه 
  . آنيا معادل   0101011گريس شماره 

  ه اندازفنري و فاصل خارتنظيم 

  
 
 

  كد قطعه مشخصهعالمت  mmضخامت   اسم قطعه

  خار فنري 

جلويي  بلبرينگ محوري طراحي شده براي تنظيم لقي(

  )شفت ورودي

2.24  -  SMD706537  

  SMD706538  آبي  2.31

  SMD706539  قهوه اي  2.38

  خار فنري 
عقبي بلبرينگ  محوري طراحي شده براي تنظيم لقي(

  )شفت ورودي
جلويي بلبرينگ  محوري طراحي شده براي تنظيم لقي(

  )شفت خروجي

  

  SMD747149  )2(سياه   2.31

2.35  -  SMD746561  

  SMD746562  آبي  2.39

  SMD746563  قهوه اي  2.43

  SMD746564  سبز  2.47

  SMD746565  سفيد  2.51

  SMD746566  زرد  2.55

  SMD746567  سياه  2.59

  SMD746568  نارنجي  2.63

  SMD746569  آبي  2.67

  SMD746570 قهوه اي  2.71

  صفحه فشاري
اكسل ورودي  محوري طراحي شده براي تنظيم لقي(

2.82 －  SMD748015 

2.86 －  SMD748016 
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  كد قطعه مشخصهعالمت  mmضخامت   اسم قطعه

  )دنده پنج شفت
  

  

2.9 －  SMD748017 

2.94 －  SMD748018 

2.98 －  SMD748019 

3.02 －  SMD748020 

3.06 －  SMD748021 

3.1 －  SMD748022 

  خار فنري
جلويي  محوري بلبرينگطراحي شده براي تنظيم لقي (

  )شفت خروجي

 SMD746708  )2(سبز  1.43

 SMD746709  )2(سفيد  1.51

 SMD746710  )2(زرد  1.59

  خار فنري
شفت  3دنده ي طراحي شده براي تنظيم لقي محور(

  )خروجي

  

 SMD745799  سبز 2.81

 SMD745800  سفيد 2.85

 SMD745801  زرد 2.89

 SMD745802  سياه 2.93

 SMD745803  نارنجي 2.97

 SMD745804  قرمز 3.01

 SMD745805  هلويي 3.05

 SMD745806  آبي 3.09

  فاصله انداز
  )ديفرانسيل طراحي شده براي تنظيم پيش بار جعبه(

  

0.8 80  SMD727661 

0.83 83  SMD720937 

0.86 86  SMD720938 

0.89 89  SMD720939 

0.92 92  SMD720940 

0.95 95  SMD720941 

0.98 98  SMD720942 

1.01 1  SMD720943 

1.04 4  SMD720944 
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  كد قطعه مشخصهعالمت  mmضخامت   اسم قطعه

1.07 7  SMD720945 

1.1 J SMD710454 

1.13 D  SMD700270 

1.16 K  SMD710455 

1.19 L  SMD710456 

1.22 G  SMD700271 

1.25 M  SMD710457 

  فاصله انداز
جعبه ) پس زني(لقيطراحي شده براي تنظيم (

  )ديفرانسيل

0.75� 0.82 －  SMA180862 

0.83� 0.92 －  SMA180861 

0.93� 1.00 －  SMA180860 

1.01� 1.08 －  SMA180875 

1.09� 1.16 －  SMA180876  

  

  سفت كردنگشتاور 

  N.m (kgf) گشتاور  موارد
  (0.7)6.9  يكاور پشت اتصالپيچ 

  (3.1)30   كننده قفلپيچ صفحه 

  (4.5)44  گيربكس محفظه -كالچ پيچ اتصال محفظه

  (1.0)9.8  كالچ بلبرينگنگهدارنده  اتصالپيچ 

  (1.9)18  ركنترل پوسته اتصالپيچ 

  (1.9)18  كابل تعويض دنده سيني اتصالپيچ 

  (0.4)3.9  دنده سرعت سنج اتصالپيچ 

  (2.3)22  بازرسي بستاتصال پيچ 

  (1.9)18  انتخابگر دندهاتصال پيچ 

  (1.2)11  انتخابگر دندهاتصال مهره 

  (13.5)132  دنده محرك ديفرانسيلاتصال چرخپيچ 
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  (3.3)32  دكمه چراغ دنده عقب

  (1.9)18  جلو بلبرينگ اتصالپيچ 

  (3.3)32  مجموعه فنر باالبر

  (4.9)48  عقب واسطدنده  شفت اتصالپيچ 

  (7.0)69  محدود كننده بست اتصال پيچ 
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  آنهااشكاالت كلي و عيب يابي : 2فصل 

  

 از دنده خارج شدن 

  :احتماليداليل 

ميل  دايره ايبيش از حد شكاف  خوردگي .1

 ؛يقفل و ساچمه فنر تغيير شكل، ماهك

 ؛سطح كاري ماهكروي  بيش از حدخوردگي  .2

اتصال رينگ  سطحبيش از حد روي خوردگي  .3

 دنده بوشدنده يا 

 شفتها محوري لقي .4

  :فعرتشخيص و  روش

 rocker( تعويض دنده اسبك  چك كنيد كه آيا .1

arm(  قرار در جايش توسط سيستم كنترل

بجاي اينكه به طور دستي يا است يا نه؛  گرفته

را براي درگير شدن  ماهككردن گيربكس،  ازاد

 ؛را چك كنيد درگير شدنو فشار دهيد 

يا  ماهككج شدن اگر كامال چفت نشده اند،  .2

چك  راسطح تماس ساييدگي بيش از حد 

 .كنيد

، درگير شده استكامال  كشويياگر دنده  .3

مخروط  ناحيهو  كشوييدنده  خوردگي هاي

 معكوس دندانه چفت شده را چك كنيد؛

بيش از حد  لقيبا حركت دادن آن، اگر  .4

ميل شكاف آيا چك كنيد كه ، احساس شود

يا از كار افتاده  ساييدهجاگيري فنر و  ماهك

 .نشده باشد

 سختي در تعويض دنده 

  .شده خوردهشديدا  دنده برنجي: داليل احتمالي

 تعويضرا  يدنده برنج: تشخيص و رفعروش 

  .كنيد

 صدا در گيربكس 

 خرد شدن مكرر؛صداي  .1

 :يكنواختسر و صداي  .2

  :داليل احتمالي

 دنده؛هاي چرخ دندانه گيبخاطر شكست .1

 دنده؛چرخ ديدگي يا آسيب پس زنيافزايش  .2

 ؛ بلبرينگ خوردگي .3

 روغن ناكافي؛ .4

  :تشخيص و رفعروش 

 ؛نماييدكنيد و عيب يابي  بررسيعلت را  .1

 جدا كرده، صدمه ديده را بلبرينگدنده يا چرخ .2

 و تعويض كنيد؛ نماييدكنيد، تميز  بررسي

اضافه  جديدروغن  ياكنيد  تعويضروغن را  .3

 .نماييد
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  7هايما  گيربكس

 روغن ينشت  

  :احتمالي داليل

بيش از حد روغن يا سطح خيلي  افزودن .1

 باالي روغن؛

 ؛كاسه نمدصدمه بيش از حد  يا خوردگي .2

واشر  خرابييا  ماده درزگيرآغشتگي ناهموار  .3

 كاغذي؛

 درپوش هواكش؛ گرفتگي  .4

 به موقع تعمير نشده؛ لب پريدهاتصال  سطح .5

  :تشخيص و رفعروش 

برداريد و سطح درپوش پركردن روغن را  .1

 روغن را چك كنيد؛

 را تعويض كنيد؛ كاسه نمد .2

را  شدن لب پرو  باز كردهرا  هر سطح تماسي .3

 يكنواختو به طور  تعمير نماييدچك كنيد، 

 ؛ ماده درزگير بماليد

 درپوش هواكش را تعويض كنيد؛ .4

  بلبرينگصدمه ديدگي غير عادي  

  :داليل احتمالي

 كثيفي بيش از حد روغن؛ .1

؛ كيفت غير استانداردروغن ناكافي يا روغني  .2

 ؛روغن بسيار بد

 نامناسب؛ بلبرينگاستفاده از  .3

 : تشخيص و رفعروش 

 تعويض روغن؛ .1

يا تعويض  افزودنچك كردن سطح روغن،  .2

 ؛روغن

 .بلبرينگتعويض  .3
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  سگيربك باز و بست: 3 فصل
  

  .داخلي را روغن كاري كنيد در باز و بست، تمام بخشهاي

  
  

  قفل كنندهصفحه  پيچ .9
F6N6-SMD744628 (1pc/set) 

  فنري واشر .10
F6N6-SMD720603 (2pc/set) 

  رپوسته كنترل .11

V4B1-SMR534360 (1pc/set) 
  )N( فنر برگشت به وضعيت خالص .12

F6N6-SMD770438 (1pc/set) 
  كاور پشتي .13

F6N6-SMD747923 (1pc/set) 

  پيچ هرزگرد دنده عقب .14

F6N6-SMD749478 (1pc/set) 

  واشر .15

F6N6-SMD720603 (2pc/set) 

  عقب دنده هرزگرد .16

F6N6-SMD747924 (1pc/set) 

  درپوش پوشش .17

A F6N6-SMD746157 (1pc/set) 

  محفظه گيربكس .18
HM523-1701002 (1pc/set) 

  مخروطي بلبرينگبيروني  كنس .19
 (2pc/set) 

  فاصله انداز تنظيم كننده .20
F6N6-SMD727670 (1pc/set) 

  نشيمنگاه درپوش مغناطيسي .21
F6N6-SMD748126 (1pc/set) 

  آهنربا .22
015301109AA (2pc/set) 

  جپيچهاي فالن .23
MF140266 (16pc/set) 

  جپيچهاي فالن .24
MF140227 (4pc/set) 

  جپيچهاي فالن .25
F6N6-SMD097012 (6pc/set) 
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  7هايما  گيربكس

  باز كردندستورالعملهاي  

 پوشش كاسه نمد جدا كردن .1

يك پيچ گوشتي  با اهرم كردنپوشش كاسه نمد را 

  .درآوريددو سو 

 محفظه گيربكس كردن  باز .2

   
جدا  رولبرينگاز شيار  آن راو  كشيدهفنري را  خار

  .كنيد

  :تذكر

وزن  به واسطهشد،  كشيدهفنري  خار وقتي كه

  .بيرون مي آيدخودش 

  

 – 3 دندهميل ماهك و ماهك جدا كردن   .3

 دنده-5دنده  ميل ماهك و ماهك/  4دنده

  عقب

عقب دنده -5دندهو ماهك  4دنده-3دندهماهك ) 1

حركت  نشان داده شده شكلرا به سمتي كه در 

  . دهيد

  

   

  

عقب دنده -5و ماهك دنده 4دنده-3دندهماهك ) 2

نشان داده شده حركت  شكلكه در  در جهتيرا 

  .جدا كنيد ماهكميل آنرا همراه با دهيد، و 

  
 خروجيشفت  /شفت ورودي جدا كردن  .4

جدا در اين حين، شفت هاي ورودي و خروجي را 

  .كنيد
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  7هايما  گيربكس

 از سوار كردن قبل اتتنظيم  

ضخامت واشر را براي تنظيم پيش بار ديفرانسيل 

  .انتخاب كنيد

 1.6mm: و قطر 10mm: طول(لحيم  از فيلمي) 1

L/R ( تصويرمحفظه گيربكس جايي كه در  دررا 

بيروني  كنس، و قرار دهيدنشان داده شده 

  .جا بزنيدو ديفرانسيل را   بلبرينگ

گشتاور  باپيچ را  كرده ونصب را محفظه كالچ ) 2

   .نماييد سفتتعيين شده 

آن را  مسطح نشد، گذاشته شده لحيماليه اگر ) 3

 2و  1عوض كنيد و مراحل يك اليه ضخيمتر  با

  .نماييدرا تكرار 

اليه ) T(ضخامت براي اندازه گيري  ميكرومتراز ) 4

بر را  ضخامت واشرو ، كنيد استفاده تخت شده

  :كنيدانتخاب  طبق معادله زير

  ～ (T+0.05mm) (T+0.11mm)  :ضخامت واشر

  

  
  
  
 دستورالعمل سوار كردن  

  خروجي/ ورودينصب شفت هاي . 1

  .كنيد نصب باهم را  خروجيو  ورديشفت 

  

  

دنده  - 5ماهك دندهميل ماهك و نصب . 2

  4دنده-3دندهميل ماهك و ماهك /  عقب

و كشويي هاي  4-3كشويي هاي دنده هاي  .1

كه در شكل  را در جهتيو عقب  5دنده هاي 

 .حركت دهيد نشان داده شده
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  7هايما  گيربكس

  
  

ميل ماهك و و  4-3دنده و ماهك  ميل ماهك .2

 . و عقب را نصب كنيد 5دنده ماهك 

  
  

همه ماهك هاي تعويض دنده را در حين حركت  .3

به سمتي كه در شكل نشان  ميل ماهكهادادن 

 .كنيد نصب ها در كشوييشده داده 

   

  يفنر پيننصب .3

  پين فنري را در محل خود نصب كنيد 

  
  

  نصب واشر. 4

 "از سوار كردن قبل اتتنظيم"كه از را  يواشر

  .انتخاب شده نصب كنيد

  
  

  نصب محفظه گيربكس. 5

در قسمتي از  1.5mmرا به قطر  درزگيرماده ) 1

محفظه گيربكس كه در شكل نشان داده شده 

  .بماليد است
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  7هايما  گيربكس

  :مشخصات درزگير

 )Loctite 5699(.  

  

  :توجه

بايد در يك خط هموار و پيوسته درزگير 

 بيش از اندازه و انقطاعبدون شود  ماليده

  .آغشتن

  

خار كنيد و سپس  نصبمحفظه گيربكس را  )2

  .جا بزنيدرا  فنري

  
گشتاور مشخص شده  باپيچ محفظه گيربكس را ) 3

  .كنيد سفت

  :تذكر

كه  باعث مي شودگيربكس را برگردانيد، اين كار 

بطور خودكار در داخل  خار فنري بواسطه وزن،

  .شيار قرار گيرد

  

  آب بندينصب پوشش . 7

را همانطور كه در شكل نشان  آب بنديپوشش 

  .فشار دهيدداده شده به پشت 

    

  

  

  نصب پوشش پشتي. 8

در قسمتي از محفظه  1.5mmرا به قطر  درزگيرماده 

گيربكس كه در شكل نشان داده شده است 

  .بماليد

  :مشخصات درزگير

 )Loctite 5699(.  

  :توجه

 دهيمال وستهيخط هموار و پ كيدر  ديبا ريدرزگ

.از اندازه آغشتن شيشود بدون انقطاع و ب
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  7هايما  گيربكس

  

  

  

  ركنترل پوستهبدنه نصب . 9

در قسمتي از محفظه  1.5mmرا به قطر  درزگيرماده 

گيربكس كه در شكل نشان داده شده است 

  .بماليد

  :مشخصات درزگير

 )Loctite 5699(.  

  :توجه

 دهيمال وستهيخط هموار و پ كيدر  ديبا ريدرزگ

  .از اندازه آغشتن شيشود بدون انقطاع و ب

  

  
  

  نصب اهرم انتخاب دنده. 10

 پد مربوط به كنترلمحور لغزشي روي سطح 

  .گريس بماليد دنده اهرم انتخاب نگهدارنده

  :مشخصات گريس
  ميتسوبيشي يگريس اصل

  .آن يا معادل 0101011 :شماره

    

   

 بازرسي  

  چراغ دنده عقب فشنگي

كوتاهي بين ترمينالها وجود  اتصالچك كنيدكه آيا 

  .دارد يا نه

  مدار  كليد وضعيت

  غير متصل  فشار داده شده

  متصل  شده رها
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  7هايما  گيربكس

  

   



 
 
 

 20

  7هايما  گيربكس

  محور ورودي و بستباز : 4فصل 
  

  .در سوار كردن، براي روغنكاري همه قسمتهاي داخلي، از گريس دنده استفاده كنيد

  
  فنري خار .1

F6N6-SMD746711 (2pcs/set) 
  بلبرينگ شعاعي .2

F6N6-SMD717670 (1pc/set) 
  صفحه  فشاري نگهدارنده .3

F6N6-SMD748128 (1pc/set) 
  صفحه  فشاري .4

F6N6-SMD748024 (2pcs/set) 
  5ورودي دنده  .5

F6N9-SMR534544 (1pc/set) 
  4دنده  .6

V4B2-S2528A056 (1pc/set) 
  سوزني برينگولر .7

F6N6-SMD744537 (2pcs/set) 
  4دنده  بوش .8

F6N6-SMR477080 (2pcs/set) 
 (2pcs/set) )5و4دنده (دنده برنجي  .9

  F6N6-SMN168937  
 حلقه فنري .10

(4pcs/set) F6N6-SMR518383  

 )4و3دنده هاي ( كشويي .11
F6N6-SMR581381 (1pc/set) 

 )4و3دنده هاي (توپي .12
F6N6-SMD747004 (1pc/set) 

 )3دنده ( دنده برنجي .13
F6N6-SMR581382 (1pc/set) 

 حلقه فنري .14
F6N6-SMR581383 (4pcs/set) 

 3دنده  .15
V4B2-S2528A054 (1pc/set) 

 سوزني رولبرينگ .16
 (3pcs/set) F6N6-SMD744538  

 فنري خار .17
F6N6-SMD733454 (1pc/set) 

 جلو بلبرينگ .18
F6N6-S2526A001 (1pc/set) 

 كاسه نمد روغن .19
F6N6-SMD746516 (1pc/set) 

 ورودي شفت .20
HM523-1701007 (1pc/set)
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 دستورالعمل باز كردن 

 

 رولبرينگكردن جدا  .1

با كد  ابزار درآورنده دنده جات گيربكس با

،بلبرينگ را مطابق شكل 25405001اختصاصي 

 .جدا كنيد

    

  

  

 5جدا كردن دنده  .2

با كد اختصاصي  درآورنده دنده جات گيربكسباابزار 

 .جدا كنيدرا مطابق شكل  5،دنده25405001

 

  

  

 4دنده  بوشكردن جدا  .3

 ابزار مخصوص ،4دنده  بوشبراي جدا كردن 

با كد اختصاصي  درآورنده دنده جات گيربكس

  .سوار كنيد 3را روي دنده  25405001

  

  

 رولبرينگكردن جدا  .4

با كد اختصاصي  درآورنده دنده جات گيربكسباابزار 

 ،رولبرينگ را مطابق شكل جدا كنيد25405001

  

 سوار كردن دستورالعمل 

 نصب كاسه نمد  .1
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  7هايما  گيربكس

فشار دهيد تا به اندازه اي كه  كاسه نمد را به داخل

  .در شكل نشان داده شده برسد

  

  

  

 رولبرينگ نصب .2

ميليمتر 30و لوله به قطر  پرسبا استفاده از 

  رولبرينگ را نصب كنيد 

  

  

 خار فنري نصب  .3

انتخاب كنيد تا لقي طوري را  يخار فنرضخامت 

شفت ورودي به استاندارد  جلويي بلبرينگ

  .برسد

  0.12mm～0.01-: استاندارد مقدار

  

  

 حلقه فنرينصب  .4

همانطور كه در شكل نشان داده شده را حلقه فنري 

  .جفت كنيد جايشدر 

  

  

 4و  3نصب توپي هاي دنده هاي  .5

 جهتيرا در  4و  3دنده هاي  سنكرونيزههاي توپي 

  .بزنيدجا كه در شكل نشان داده شده 
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  :توجه

دنده ، مطمئن شويد كه آيا توپيدر نصب 

  .قفل شده يا نه برنجي

  

 كشويينصب  .6

را در جهتي كه در شكل نشان داده شده  كشويي) 1

  .نصب كنيد

   
  

، مطمئن شويد كه دو شكاف كشويينصب در ) 2

دندانه بلند داخل درست به دو  توپيعميق 

  .رسدب كشويي

  

  

  

 4دنده  بوشنصب  .7

ميليمتر بوش 20با استفاده از جك و لوله به قطر 

  را نصب كنيد  4دنده

 

  

 5دنده  نصب .8

ميليمتر بوش 30با استفاده از جك و لوله به قطر 

  را نصب كنيد  4دنده
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 نصب محفظه گيربكس .9

انتخاب كنيد تا طوري ضخامت صفحه فشاري را 

شفت ورودي به استاندارد  5دنده  محوري لقي

  .برسد

  0.09mm～0.01-: استاندارد مقدار

  

  

 كننده صفحه فشاري محدودنصب   .10

كه صفحه  مراقب باشيددر نصب صفحه فشاري، 

  .فشاري كج نشود

  

  

 رولبرينگنصب  .11

ميليمتر 20با استفاده از جك و لوله به قطر 

  را نصب كنيد رولبرينگ 

 

  

  

  خار فنرينصب  .12

 انتخاب كنيد تا لقيرا طوري  يخار فنرضخامت 

شفت ورودي به استاندارد  عقببلبرينگ  محوري

  .برسد

   يخار فنرنصب 

  0.12mm～0.01: استاندارد مقدار
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 بازرسي  

 شفت ورودي .1

از نظر خوردگي غير چك كنيد كه صدمه اي ) 1

روي سطح قطر بيروني عادي، انسداد و غيره 

  .د نداشته باشدوجو اتصال محل

قسمت هزار خار را چك كنيد كه صدمه يا )  2

  .باشد نداشته خوردگي

  

 سوزنيرولبرينگ  .2

دنده به چرخچك كنيد كه آيا شفت ورودي و 

 و درستي سوار شده اند، به نرمي چرخيده شده

  .داردنيا صدايي وجود  لقي

  

 دنده برنجي .3

هيچ آسيب يا صدمه اي روي كه چك كنيد ) 1

  .وجود نداشته باشد هاسطح دندانه 

يا صدمه اي روي  خوردگيهيچ كه چك كنيد )  2

قسمت مخروطي يا روي رزوه ها وجود نداشته 

  .باشد

  
دنده  را با به پايين فشار دادن "A" فاصله لقي) 3

 مجاز كمتر از حد "A"اگر . چك كنيد برنجي

  .نيدك دنده برنجي را تعويض باشد

  0.5mm: مجاز حد
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 توپيكشويي و  .4

گير  يا تحركنرمي  سوار كنيد وكشويي و توپي ) 1

  .را چك نماييد آن كردن

و  عقب يچك كنيد كه صدمه اي روي انتها) 2

  .نداشته باشد سطح داخلي كشويي وجود يجلو

  

  :توجه

، رت لزوم براي تعويض كشويي و توپيدر صو

  .تمام مجموعه بايد تعويض شود

  

   
  

 حلقه فنري .5

خميده، خراب يا شكسته  حلقه فنريكنيد كه چك 

  .نشده باشد

  

  

  

 سرعتدنده  .6

روي سطوح  خوردگيچك كنيد كه صدمه يا ) 1

وجود  درگيردنده چرخدچرخ دنده مارپيچي و 

  .نداشته باشد

چك كنيد كه صدمه، خوردگي يا پهن شدگي ) 2

در سطح مخروطي سينكرونايزر ايجاد نداشته 

  باشد 

 I/Dروي دنده  خوردگيصدمه يا كنيد كه چك ) 3

  .وجود نداشته باشد جلو/عقب سر و سطوح
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  خروجيشفت  و بستباز : 5فصل 
  

  
  

  F6N6-SMD746197 (1pc/set) فنري  خار .1

 F6N6-SMD747740 (1pc/set)رينگ بلب .2

 F6N6-SMD747124 (1pc/set)دنده عقب  بوش .3

 F6N6-SMD744538 (3pcS/set)سوزني  رولبرينگ .4

 F6N6-SMR486153 (1pc/set)دنده عقب چرخ .5

 F6N6-SMN168936 (1pc/set)) دنده عقب( دنده برجي .6

 F6N6-SMR581383 (4pcS/set)حلقه فنري  .7

 F6N6-SMN168857) و عقب 5دنده هاي ( كشويي .8

(1pc/set) 
 F6N6-SMD747005 (1pc/set)) و عقب 5دنده ( توپي .9

-F6N6 (2pcs/set)) 5و  4دنده هاي (دنده برنجي  .10

SMN168937  
 F6N6-SMR581383 (4pcs/set)حلقه فنري  .11

 F6N9-SMD747114 (1pc/set) 5دنده  .12

 F6N6-SMD744538 (3pcs/set)سوزني  رولبرينگ .13

 F6N6-SMD749896 (1pc/set) 5كشويي دنده  .14

 V4B2-SMN132284 (1pc/set) 4دنده  .15

 F6N6-SMD745798 (1pc/set)فنري  خار .16

 V4B2-SMN132283 (1pc/set) 3دنده خروجي  .17

 V4B2-S2528A025 (1pc/set) 2دنده  .18

 F6N6-SMD744537 (2pcs/set)سوزني  رولربرينگ .19

 F6N6-SMD747318 (1pc/set) 2دنده  بوش .20

 V4B1-SMN168459 (2pcs/set)داخلي  دنده برنجي .21

 F6N6-SMN168258 (2pcs/set) سنكرونيزهمخروطي  .22

 V4B1-S2551A012 (2pcs/set)بيروني  دنده برنجي .23

 F6N6-SMD744602 (2pcs/set)نري حلقه ف .24

  R5A4-SMD770154 (1pc/set) ) 1/2دنده (كشويي  .25

 V4B1-SMN132495 (1pc/set)) 1/2دنده ( توپي .26

 V4B1-S2551A011 (2pcs/set)دنده برنجي  .27

 F6N6-SMD744602 (2pcs/set) حلقه فنري .28

 V4B2-SMN168179 (1pc/set) 1دنده  .29

 F6N6-SMD744536 (1pc/set)سوزني  رولبرينگ .30

 V4B1-SMR980942 (1pc/set) 1دنده  بوش .31

 F6N6-SMD746711 (2pcs/set) فنري خار .32

 F6N6-SMD747707 (1pc/set) رولبرينگرينگ داخلي  .33

 V4B1-S2522A032 (1pc/set)شفت خروجي  .34
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  7هايما  گيربكس

 دستورالعمل باز كردن  

 رولبرينگجدا كردن  .1

 ابزار درآورنده دنده جات گيربكس ه ازاستفاد با

رولبرينگ را ،25405001با كد اختصاصي 

 .مطابق شكل خارج نمائيد

  
  

 دنده عقب بلبرينگ بوشكردن جدا  .2

با كد اختصاصي  درآورنده دنده جات گيربكسابزار 

 جفت كنيد دنده عقبچرخرا روي 25405001

  .كنيد جدا را دنده عقب بلبرينگ بوشو سپس 

  

  

  

دنده هاي مربوط به توپي هاي  جدا كردن .3

 5عقب و 

جفت كنيد و سپس  2دنده چرخابزار را روي 

  .كنيد را جدا 3دنده چرخ

  
  

 3جدا كردن دنده  .4

با كد  درآورنده دنده جات گيربكس ابزار مخصوص

جفت  2دنده را روي  25405001اختصاصي 

  .كنيد جدا را 3دنده و سپس  كنيد
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  7هايما  گيربكس

 2دنده  بوشكردن جدا  .5

با كد اختصاصي  درآورنده دنده جات گيربكسابزار 

جفت كنيد و  3دنده چرخرا روي 25405001

  .كنيد را جدا 4دنده چرخ سپس كشويي

  

 1 دنده بوشكردن جدا  .6

 درآورنده دنده جات گيربكسبا استفاده از ابزار 

را  1،بوش دنده25405001با كد اختصاصي 

 خارج كنيد 

  
 

 

 

 

 

  

 رولبرينگ داخليواشر جدا كردن  .7

با  درآورنده دنده جات گيربكس ابزاربا استفاده از 

واشر داخلي رولبرينگ  25405001كد اختصاصي 

  را خارج كنيد 

  

  

  كردن سواردستورالعمل 

 رولبرينگداخلي نصب واشر  .1

واشر را نصب  20با استفاده از جك و لوله به قطر

 .كنيد 
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  7هايما  گيربكس

 نصب خار فنري .2

 محوري فنري را انتخاب و نصب كنيد تا لقيخار 

جلويي شفت خروجي به حد استاندارد  بلبرينگ

  .برسد

  0.12mm～0.01-: استاندارد مقدار

  

  

 1دنده  بوشنصب  .3

 

واشر را  30و لوله به قطر پرسبا استفاده از 

 .نصب كنيد 

 

  

  

 

 

  

 حلقه فنرينصب  .4

 دنده برنجيرا به درستي در قسمتي از حلقه فنري 

  .كه در شكل نشان داده شده است نصب كنيد

  
  

 2و  1 دندهنصب توپي  .5

نصب  مطابق شكل جايشاندر را  2و  1 دندهتوپي 

  .كنيد

  

  

  

  

  :توجه

 دنده برنجي، مطمئن شويد كه توپيدر نصب 

  .گير نكرده است
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  7هايما  گيربكس

 كشويينصب  .6

  

  

را در جايي كه در شكل نشان داده شده  كشويي) 1

  .نصب كنيد

عميق ، مطمئن شويد كه دو شيار توپيدر نصب ) 2

كشويي  بلند داخله انبا دو دند توپي هايدندانه 

  .اند در يك راستا قرار گرفته

  

  

  

  

  

  

  

 دنده برنجينصب  .7

  

 2دنده  بوشنصب  .8

 20و لوله به قطر پرسبا استفاده از  .9

 .را نصب كنيد  2بوش دنده

 

  

  

  

 نصب دنده  .10

را نصب  3دنده 30و لوله به قطر پرسبا استفاده از 

 .كنيد 
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  7هايما  گيربكس

  

  

  

 نصب خار فنري .11

تا لقي دنده  جا بيندازيدو كرده خار فنري را انتخاب 

  .شفت خروجي به حد استاندارد برسد 3

   0.09mm～0.01- : استاندارد مقدار

  

  

  

  

 4نصب دنده  .12

را نصب  4دنده 30و لوله به قطر پرسبا استفاده از 

 .كنيد 

 

  

  

 5دنده  بوشنصب  .13

را  5بوش دنده 20با استفاده از جك و لوله به قطر

 .نصب كنيد 

 

  

  

  

 5نصب توپي هاي دنده عقب و  .14

كه در شكل همانطور را  5هاي دنده عقب و توپي 

  .نصب كنيددر جايشان نشان داده شده 
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  7هايما  گيربكس

  

  

  

  :توجه

، مطمئن 5نصب توپي هاي دنده عقب و در 

  .باشدگير نكرده  دنده برنجيشويد كه 

/ سوزني رولربرينگ/ دنده عقب نصب .15

 .دنده عقب بلبرينگ بوش

  

بوش  20و لوله به قطر پرسبا استفاده از 

 .را نصب كنيد  بلبرينگ دنده عقب 

  

  

  

  

 نصب بلبرينگ .16

را  بلبرينگ 20با استفاده از جك و لوله به قطر

 .نصب كنيد 

 

  

  

  

 نصب خار فنري .17

 محوري تا لقي جا بزنيدو  كرده خار فنري را انتخاب

عقبي شفت خروجي به حد استاندارد  بلبرينگ

  .برسد

  0.09mm～0.01-: اندارداست مقدار
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  7هايما  گيربكس

  

  

 بازرسي 

 خروجيشفت  .1

را  ي هاخار هزار صدمه يا خوردگي رويهر گونه 

  .چك كنيد

  
  

 سوزني رولبرينگ .2

، و مونتاژ كنيد دندهچرخبا را  بلبرينگ بوش) 1

را چك  ...و  شلي يا صدا نرمي چرخش، وجود

  .نماييد

  دنده برنجي) 2

  

 دنده سرعت .3

را  هاي درگير دنده دندانه هاي صدمه يا آسيب) 1

  .چك كنيد

صدمه يا خوردگي روي سطح مخروطي و روي ) 2

  .را چك كنيدرزوه ها 

  

  

دنده فشار چرخرا به پايين به سمت  دنده برنجي) 3

را اندازه " A" لقيفاصله در چنين حالتي . دهيد

مجاز است  كمتر از حد "A"اگر . بگيريد

  .كنيدتعويضش 

  0.5mm :مجاز حد

 

  

  

/ دنده برنجي داخلي/ دنده برنجي بيروني .4

 سنكرونيزهمخروطي  حلقه

و سطح هاي درگير  دنده هايدندانه سطح ) 1

چك  مخروطي را براي هرگونه آسيب يا صدمه

  .كنيد
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  7هايما  گيربكس

  
  

، و جفت كنيد داخلي را حلقهبيروني و  حلقه) 2

دنده فشار چرخسپس آنها را به پايين به سمت 

. اندازه گيري كنيدرا  "A" لقيفاصله  ودهيد 

  .است تعويضش كنيد مجاز كمتر از حد" A"اگر 

  0.5mm :مجاز حد

  

 حلقهبيروني،  حلقهاگر نياز به تعويض  :توجه 

مخروطي بود آنها را يكجا  حلقهداخلي يا 

  .تعويض كنيد

  
 

 

  

 توپيكشويي يا  .5

كه را سوار كنيد و چك كنيد  توپيكشويي و ) 1(

  .به نرمي حركت كنند

 يانتها در اي چك كنيد كه هيچ گونه صدمه) 2(

  .نداشته باشد جلوي كشويي وجوديا  عقب

  

بود، توپي و  كشويياگر نياز به تعويض  :توجه

  .هم تعويض كنيد را با كشويي

  

 حلقه فنري .6

خميده، خراب يا خورده  يفنرحلقه  چك كنيد كه

  .نشده باشد

  

 دنده گيربكسچرخ .7

روي سطوح  چك كنيد كه صدمه يا خوردگي) 1

 درگيردندانه اي چرخدنده مارپيچي و دنده 

  .نباشد

 هم سرعت كنندهمخروطي چك كنيد كه سطح ) 2

  .يا خورده نشده باشد پهن ،صدمه نديده
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  7هايما  گيربكس

كنيد كه هيچ گونه صدمه يا خوردگي روي چك ) 3

  . نباشد چرخدنده جلو و عقب ،داخليسطوح 

  
  

  دنده واسط عقب و بستباز : 6فصل 
  

  .در سوار كردن، از گريس دنده استفاده كنيد تا تمام بخشهاي مياني روان شوند
  

   
  

 F6N6-MF522013 (1pc/set)فنري  خار .1

 F6N6-SMD747635 (1pc/set)واشر فشاري  .2

 F6N6-SMD747924 (1pc/set)دنده هرزگرد دنده عقب  .3

 V4B2-SMA845085 (1pc/set)سوزني  رولبرينگ .4

 V4B2-SMR953879 (1pc/set) عقب شفت هرزگرد دنده .5
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  7هايما  گيربكس

 بازرسي 

 سوزني رولبرينگ .1

  .را چك كنيد ...و  شلي يا صداوجود ، لغزشدنده را سوار كنيد و نرمي چرخشفت و ) 1

  .نداده باشدشكل  تغير بلبرينگچك كنيد كه نگهدارنده ) 2

  

  باز و بست دنده واسط عقب 

 پيچ هاي درپوش گيربكس را باز كنيد  -1

 پيچ دنده عقب را از روي پوسته باز كنيد  -2

 .مجموعه واسط دنده عقب را از محل خود خارج كنيد  -3

  .نيوتن متر است20گشتاور بستن پيچ دنده عقب  .مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 

  
   

پيچ دنده عقب روي پوسته

 

 درپوش محفظه واسط دنده عقب 
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  7هايما  گيربكس

  پوسته كنترل باز و بست: 7فصل 
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  7هايما  گيربكس

  
  پيچ .1

 F6N6-SMD717883 (2pcs/set) 
  فنريواشر  .2

 MF450405 (2pcs/set) 
  پين .3

 (1pc/set) 
  فنر برگشتي .4

 (1pc/set) 
  متوقف كنندهصفحه  .5

 (1pc/set) 
  گيره نگهدارنده مجموعه .6

 V4B1-SMR470009 (including 3, 4, 5, and 6) 
(1pc/set) 

  هم بندصفحه  .7
 F6N6-SMD747918 (1pc/set) 

  پين فنري .8
 F6N6-SMD705490 (2pcs/set) 

  شاخك كنترل .9
 F6N6-SMD771047 (1pc/set) 

  بدنه نگهدارنده .10
 V4B1-SMR410807 (1pc/set) 

  برگشتي دنده خالصفنر  .11
 (1pc/set) R5A4-SMD771413 (including 12) 

 نشيمنگاه فنر برگشتي دنده خالص  .12

  پوسته كنترل .13
 V4B1-SMR534360 (1pc/set) 

  سوزنيرولبرينگ  .14
 F6N6-SMD712913 (2pcs/set) 

  كاسه نمد .15
 F6N6-SMD747660 (1pc/set) 

  پوشش شفت كنترل .16
 F6N6-SMD718557 (1pc/set) 

  كنترلشفت  مجموعه .17
 V4B1-SMR410806 (1pc/set) 

  تهويهلوله  .18
 F6N6-SMD733296 (1pc/set) 

  كنترل اهرم .19
 R5A4-SMD771766 (1pc/set) 

  شفت كنترل .20
 V4B1-SMR581997 (1pc/set) 

  يقفل پين .21
 F6N6-SMD705490 (2pcs/set) 

  پين فنري .22
 MF472572 (1pc/set) 
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  7هايما  گيربكس

  كردن بازدستورالعمل 

 يكردن پين قفلجدا  .1

نشان داده شده  تصويررا در جهتي كه در  يپين قفل

  .كنيد قفل

 

    

  

 دستورالعمل سوار كردن 

 سوزني رولبرينگنصب  .1

سوزني را به اندازه اي كه در شكل نشان  رولبرينگ

حاال سمتي كه . داده شده به پايين فشار دهيد

 رسمت محفظه كنترل بهدارد بايد  يچاپ نوشته

  .قرار بگيرد

  

  

  

 نصب كاسه نمد .2

  .كاسه نمد بماليد لبهروغن گيربكس را روي 

  :روغن گيربكسمشخصات 

دنده براي  SAE 75W/85Wبا روغن دنده  مطابق

در  يا بالتر GL- 4 كالس )هيپويد(قوسي 

  API بندي طبقه

    

   

 )سوپاپ هوا( نصب هواكش .3

  .بماليد قطعه مورد نظرماده درزگير را روي ) 1

  :ماده درزگيرمشخصات 
 (Loctite480)  
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  7هايما  گيربكس

كه با فلش  به سمتيبرآمدگي، شويد كه مطمئن ) 2

  .باشد نشان داده شده

  
  

 نصب پين فنري .4

 شكال نصب كنيدپين فنري را مطابق 

   

  

  

  يقفلنصب پين  .5
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  7هايما  گيربكس

  كالچ محفظه باز و بست: 8فصل 

  

  
  
  

 HM523-1701008 (1pc/set) آزادكننده كالچ بلبرينگحامل  .1

 F6N6-SMD741818 (1pc/set)كاسه نمد  .2

 F6N6-SMD755526 (2pcs/set)كاسه نمد  .3

 F6N6-SMD710663 (2pcs/set)شيب دار  رولبرينگ بيرونيرينگ  .4

 F6N6-SMD747707 (1pc/set)رولبرينگ  .5

 واشر محفظه   .6

 F6N6-SMD746159 (6pcs/set) بوش .7

 HM523-1701001 (1pc/set)پوسته كالچ  .8

 MF140203 (4pcd/set) جيپيچ فالن .9

 MF472405 (2pcs/set)جاگذاري پين  .10
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  كردن  بازدستورالعمل  

 محفظهواشر جدا كردن  .1

را  جداسازي ، واشر عموميتوسط ابزار 

 خارج كنيد

   

  

 

  دستورالعمل سوار كردن  

 نصب بوش .1

بوش را  ،نشان داده شده تصويركه در  جايگاهيدر 

از شيار  بريدگيانتهاي به پايين فشار دهيد، تا 

  .متمايز شود تخليه

   

  
 بيرونينصب واشر محفظه  .2

 داراي سطح به طوريكه نصب كنيدرا واشر محفظه 

در موقعيتي كه در شكل نشان  يچاپعالمت 

  .گيردقرار داده شده 

   

   

  
  24705006كد  بادر آوردنده  ابزار

كد  تعميرات گيربكس با ابزارجزو كيت 
25401002 
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 نصب كاسه نمد .3

  .كاسه نمد بماليد لبهگيربكس را روي روغن 

  

  :روغنمشخصات 

براي دنده  SAE 75/85Wروغن دنده مطابق با 

در طبقه يا باالتر  GL-4كالس شبه هذلولي 

  .APIبندي 

   

   

  

  

  كاسه نمدنصب  .4

  .كاسه نمد را با گريس پر كنيد لبه

  

  
  

  :گريس مشخصات
(Omega 85).  

  
  

   

كد  تعميرات گيربكس با ابزارجزو كيت 
25401002 

25401002 



 
 
 

 45

  7هايما  گيربكس

  محفظه گيربكس باز و بست: 9فصل 

  

  
  

 F6N6-SMD755526 (2pcs/set)كاسه نمد  .1

 F6N6-SMD712913 (2pcs/set)سوزني  رولبرينگ .2

 F6N6-SMD748139 (1pc/set) )قيفي روغن( روغن گايد .3

 F6N6-SMD747313 (1pc/set)خار فنري  .4

  F6N6-SMD746159 (6pcs/set) راهنما بوش .5

 HM523-1701002 (1pc/set)گيربكس  محفظه .6

 F6N6-SMD746156 (1pc/set) مخزن روغن پوشش .7

 MF472402 (2pcs/set) جاگذاريپين  .8
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  دستورالعمل سوار كردن  

 نصب بوش .1

بوش را در جايگاهي كه در عكس نشان داده شده 

بوش از  بريدگي انتهايفشار دهيد، تا به پايين 

  .متمايز شود تخليهشيار 

  

  

  رولبرينگ سوزنينصب  .2

رولبرينگ سوزني را تا جايي كه با سطح پوسته تراز 

به  چاپي عالمتداراي  سطح. فشار دهيدشود 

نشان داده شده  تصويردر  همان طرفي باشد كه

  . است

  

  

 نصب كاسه نمد .3

  .كاسه نمد بماليد لبهگيربكس را روي روغن 

  

  :روغنمشخصات 

براي دنده  SAE 75/85Wروغن دنده  منطبق بر

در طبقه يا باالتر  GL-4 كالس ذلوليشبه ه

  .API بندي

  

  

  

كد  تعميرات گيربكس با ابزارجزو كيت 
25401002 



 
 
 

 47

  7هايما  گيربكس

  محفظه ديفرانسيل باز و بست: 10فصل 
  

  .استفاده كنيد داخليتمام بخشهاي كاري روان در سوار كردن از گريس دنده براي 

  
  )كرانويل( ديفرانسيلدنده محرك  .1

 (1pc/set) HM523-1701006   

  شيب دار رولبرينگ .2
 (2pcs/set) F6N6-SMD710663  

  يپين قفل .3
 F6N6-SMD762419 (1pc/set) 

  محور دنده هاي هرز گرد .4
 F6N6-SMD722632 (1pc/set) 

  )دنده پينيون( دنده هرز گرد .5
  V4B1-SMD762411 (2pcs/set) 

  كف گرد واشر .6
 F6N6-SMT203629 (2pc/set) 

  دنده سر پلوس .7
 (2pcs/set) V4B1-SMD759515  

  ديفرانسيل واشر فشاري .8
 F6N6-SMA180860 (2pcs/set) 

  ديفرانسيل پوسته .9
 F6N6-SMD746800 (1pc/set) 

  فاليويلپيچ  .10
F6N6-SMD040557 (8pcs/set) 
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  7هايما  گيربكس

  دستورالعمل باز كردن 

 شيب دار رولبرينگباز كردن  .1

  

  

 دستورالعمل سوار كردن 

دنده هاي /  گ فاصله اندازنصب رين .1

محور دنده / دنده هرزگرد/ واشر/ سرپلوس

 هرزگردهاي 

رينگ فاصله انداز را روي قسمت عقب دنده  ابتدا )1

را در  دنده هاي سر پلوسسوار كنيد و بعد 

 . داخل ديفرانسيل نصب كنيد

  :تذكر

د، يك يجد دنده سر پلوسدر سوار كردن يك 

ضخامت متوسط  رينگ فاصله انداز با

)0.93~1.00mm (بايد قرار گيرد.  

واشر پشت هر پينيون، همزمان بعد از قرار دادن  )2

 .درگير كنيد دنده سر پلوسدو پينيون را با 

دنده را بچرخانيد تا زماني كه در جايگاه چرخ

  .درست قرار گيرد

  
  

جا با وارد كردن را  دنده هاي هرزگرد محور )3

 .بزنيد

  

  

را اندازه  هرزگرددنده و چرخبين  پس زني )4

 .بگيريد

  0.150mm~0.025: مقدار استاندارد

  

اندازه گيري شده با استاندارد  پس زنياگر  )5

را  يمطابقت ندارد، پس رينگ فاصله انداز

اندازه  دوباره لقي را سپسانتخاب و قرار دهيد و 

 .بگيريد

 

25405001 
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  7هايما  گيربكس

را تنظيم كنيد تا در هر دو  پس زني: تذكر

  .طرف برابر شود

  

  

 كننده نصب پين قفل .2

را همانطور در عكس نشان داده  كننده پين قفل

  .شده در جايگاهش قرار دهيد

  
 شيب دار رولبرينگنصب  .3

  

  

 نصب چرخدنده محرك ديفرانسيل  .4

 .پيچ بماليد رزوه هايماده درزگير را روي  )1

  

  :ماده درزگيرمشخصات 

3MSTUDLOCKING  آن يا معادل 4170شماره  

  

  

نشان  شكلگشتاور به ترتيبي كه در  باپيچ را  )2

 .سفت كنيد داده شده
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  7هايما  گيربكس

  سوئيچ دنده عقبباز و بست 
  كانكتور سوئيچ دنده عقب را جدا كنيد -1
  .سوئيچ دنده عقب را باز كنيد -2

  .بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد 
  

  بازو بست سنسور استوپ استارت 
 كانكتور سنسور را باز كنيد  -1

 سنسور را باز كنيد  -2

 .بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد  -3

  

  

  كنترل سطح روغن گيربكس 

 خودرو در سطح صاف قرار گيرد  -1

 پيچ كنترل سطح روغن را باز كنيد  -2

 . سطح روغن مي بايست در سطح پيچ كنترل باشد  -3

  تخليه روغن گيربكس 

 .خودرو در سطح صاف قرار دهيد -1

 پيچ تخليه روغن را باز كنيد  -2

 روغن را تخليه نمائيد  -3

 
 
  

  

  

 سنسور استوپ استارت

 سوئيچ دنده عقب

 پيچ تخليه روغن 

پيچ آنترل سطح 
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