
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).
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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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21A-13

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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21A-14

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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21A-16

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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21A-17

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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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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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
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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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JR5

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).



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

21A-29

JR5 و 794، و ،K9K – JH3 و 790، و ،K9K

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.  
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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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JR5 و 794، و ،K9K – JH3 و 790، و ،K9K

JR5
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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JR5 يا JH3 و 792، و ،K9K

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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24828

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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JR5 يا JH3 و 792، و ،K9K

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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24810

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.


