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 مقدمه

 6F24گیربکس اتوماتیک 

در این مستند موارد  مخصوص گیربکس اتوماتیک خودرو هایما توربوشارژ ارائه شده است .بقیه مواردي که 
همانند گیربکس اتوماتیک هایما که در مستند تعمیراتی گیربکس   ،نشده استاشاره در این مستند 

 نمائید . میتوانید از آن استفاده وجود دارد که ایساکو اتوماتیک به کلید مدرك   برروي سایت
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 مشخصات

6F24 نوع گیربکس 

HM484Q-T نوع موتور 

 گشتاورمبدل  فاز،تک مرحله اي2عضوي،3

mm236 قطر محفظه تورك کنورتور 

 پمپ روغن نوع پالنجر

 نوع گیربکس جدا شونده

 اعضاي اصطکاکی کالچ یکطرفه دوکالچ،سه ترمز، سه

 مجموعه سیاره اي 3

  دو/یک 2,575/4,162

 چهار/سه 1,369/1,772 نسبت دنده

 شش/پنج 778/0/1,000

 عقب 3,5

 نسبت دنده اصلی 3,510

(VFS:6, switch:2)8 شیر برقی 

 موقعیت دنده ها ) و حالت دستیP,R,N and Dدنده (6

 فیلتر روغن 1
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 وزن kg85(با روغن)

 

حالت تخلیه و پر کردن می تواند تحت تاثیر برخی شرایط تغییر نماید . بنابراین توجه : ظرفیت روغن در 
 روغن را حتما با گیج آن بررسی نمائید .

 روغن

 نوع و مشخصات روغن حجم روغن

 ATF-SP-4-M لیتر  7,5

مقدار روغن تخلیه شده از گیربکس بستگی به دماي روغن گیربکس دارد در صورتیکه گیربکس سرد باشد 
،جهت بررسی سطح  لیتر می باشد  3,5لیتر و اگر گیربکس گرم باشد 4,2مقدار روغن خارج شده حدود

 روغن به دستور العمل این مستند مراجعه کنید .

 گشتاور اتصاالت 

 شرح متر ) گشتاور(نیوتن توضیحات

براکت تکیه گاه کابل تعویض  15-22 پیچ ایمنی
 دنده

 پیچ لوله رادیاتور روغن 42-48 پیچ ایمنی

 لوله خنک کن روغن 10-12 پیچ ایمنی

 سوئیچ انتخاب دنده 10-12 پیچ ایمنی

 اهرم تعویض دنده 18-25 مهره اهرم تعویض دنده 

 پیچ تخلیه روغن 38-48 پیچ ایمنی

 درپوش سرریز روغن 45-35 
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 فصل دوم : مجموعه و قطعات گیربکس 

 
 

مطابق شکل باال قطعات بیرونی و مجاور گیربکس مجوز تعویض دارند و انجام تعمیر اساسی گیربکس مجاز 
 نمی باشد . لیست قطعات جهت ارائه خدمات بشرح زیر می باشد .

 

ردی
 ف

 توضیحات تعداد شرح

  1 مجموعه سوئیچ انتخاب دنده 1

 نیوتن متر 12-10 2 پیچ 2

  1 تورك کنورتور 3

  1 نگهدارنده لوله بخارات روغن 4

  1 مجموعه لوله بخارات روغن 5

  1 کاسه نمد سمت راست 6

  1 کاسه نمد سمت چپ 7
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  1 مجموعه لوله هاي خنک کننده روغن 8

 نیوتن متر 48-42 2 پیچ لوله خنک کننده روغن 9

  4 پیچواشر آب بند  10

 نیوتن متر 12-10 1 پیچ 11

  1 واشر آب بندي پیچ 12

 نیوتن متر 48-38 1 پیچ تخلیه روغن 13

 HPTتنها براي داخل  1 واشر آب بندي پیچ 14

 نیوتن متر  45-35 1 پیچ سرریز روغن  15

 نیوتن متر  22-15 2 پیچ تکیه گاه تعویض دنده  16

 نیوتن متر  25-18 1 مهره  17

  1 واشر فنري 18

  1 اهرم تعویض دنده  19

 نیوتن متر  12-10 1 پیچ  20

  1 نگهدارنده تعویض دنده   21

 

 خنک کننده روغن  نکات الزم جهت باز و بست 

در زمان تزریق روغن یا تعمیر مجموعه گیربکس نیاز به باز و بست لوله هاي خنک کننده روغن می باشد 
 زیر را رعایت نمائید..براي بازو بست آن  موارد 

جهت حرکت روغن توسط فلش هاي نشان داده شده در شکل زیر نمایش داده شده است . درزمان -1
بستن لوله ها نباید بصورت معکوس بسته شوند زیرا باعث اختالل در گردش روغن و افزایش دماي روغن می 

 . گردد در نتیجه به گیربکس آسیب وارد می شود
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یق روغن می بایست شیلنگ متصل به لوله ورودي روغن باز گردد. زیرا گیربکس به علت در زمان تزر-2
یک مجموعه بسته است در زمان تزریق فشار داخل گیربکس افزایش می یابد که باعث اختالل در زمان 

ه تزریق روغن میگردد لذا براي عدم افزایش فشار در داخل گیربکس ( بیش از فشار اتمسفر) می بایست لول
 مذکور باز گردد.

خروجی روغن را نباید بطور متناوب باز و بست کرد زیرا با توجه به فشار باالي روغن در  نکته: شیلنگ
کارائی لوله تاثیر میگذارد .خرابی شیلنگ در زمان کارکرد  در کاهش قدرت گیربکس تاثیر گذار است که این 

گردد با اعمال فشار برروي پدال گاز جبران کاهش قدرت موضو ع از دید راننده پنهان می ماند و باعث می 
 گیربکس گردد .

 

 

توسط ابزار مخصوص بازو )را Aدر زمان باز و بست لوله خنک کننده روغن ابتدا می بایست بست هاي ( -3
 از روي لوله خارج کرد.(B)باز کرد و سپس شیلنگ هاي  24302003بست ؛ بست شیلنگ با کد اختصاصی 

در هنگام نصب شیلنگ برروي لوله باید سطح تماس تمیز وبدون روغن باشد .بست لوله باید نسبت به 
در زمان نصب شیلنگ نیز براي قرار دادن بست ها در موقعیت هاي  قرار گیرد. mm3انهتاي لوله در فاصله  

استفاده از روغن  .استفاده شود  24302003ذکر شده باید از ابزار مخصوص بست شیلنگ با کد اختصاصی 
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در هنگام نصب شیلنگ باعث ایجاد نشتی در دورهاي باالي می گردد که در این حالت امکان رانندگی با 
 خودرو مجاز نمی باشد.

براي بازو بست بستها ؛ احتمال آسیب دیدگی شیلنگ ها و نکته : در صورت استفاده از ابزار نامناسب 
 نشتی روغن وجود دارد .

 

 

 بازو بست پلوسجهت نکات الزم 

براي خارج کردن پلوس از ابزاري مانند دیلم که بین گیربکس و پلوس قرار می گیرد( مطابق شکل) 
 استفاده کنید . به موارد زیر توجه کنید:

در زمان استفاده از ابزار براي خارج کردن پلوس ،از ایجاد صدمه به محل اتصال پلوس و گیر بکس -1
 جلوگیري نمائید.

 ر نباید باعث ایجاد صدمه به کاسه نمد گردد.ابزا-2

 بعد از باز کردن کاسه نمد ، محل قرار گیري کاسه نمد را از روغن و آلودگی پاك کنید.-3
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در زمان نصب پلوس همراستائی پلوس با گیربکس را رعایت کنید تا از صدمه دیدن کاسه نمد جلوگیري 
 بعمل آید.

 س باعث آسیب دیدن کاسه نمد می شود.نکته: عدم رعایت همراستائی پلو

 که در شکل نشان داده شده است می بایست عاري از زنگ زدگی،آلودگی و روغن باشد.Bدر قسمت 

 
 

 بازو بست تورك کنورتور نکات الزم جهت 

 باز کردن تورك کنورتور -1

تورك کنورتور را با دو دست نگه دارید و به آرامی در جهت طولی محور گیربکس از گیربکس جدا کنید ، 
 اعمال نیرو باعث آسیب دیدن کاسه نمد پمپ روغن گیربکس می شود 

 

 

 بستن تورك کنورتور-2

داده شده  دو شیار متقارن روي توپی تورك کنورتور وجود دارد( محل شیارها با رنگ قرمز در شکل نشان
عدد خار روي حلقه آب بندي پمپ روغن گیربکس وجود دارد . جهت نصب تورك کنور تور باید 2است ) 

 دقت کافی انجام شود .
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 در هنگام نصب همراستائی تورك کنورتور   با گیربکس را رعایت کنید.

ر بدون هیچ گونه بعد از نصب تور ك کنورتور را با دست بچرخانید و بررسی نمائید تا تورك کنورتو
 مقاومت بگردد.

 را پس از نصب تورك کنور تور اندازه گیري نمائید.A=12.4mmاندازه 

) قبل از نصب تورك کنورتور به پمپ روغن به منظور SP-4نکته: حتما از روغن گیربکس اتوماتیک (
 جلوگیري از ایجاد صدمه به کاسه نمد استفاده کنید.

 

 

 ل به فالیوی تورتور کنورنصب 

-45مهره از قسمت پائین موتور با گشتاور الزم نصب کنید. (گشتاور  4تورك کنورتور را به فالیویل توسط 
 نیوتن متر)52



  توروبو شارژ هایما نوع خودرو:   گیربکس اتوماتیک عنوان:

12 

 

 

 بازو بست اهرم تعویض دنده 

 نیوتن متر ) A (10-12)را باز کنید .(گشتاور مهره (Bمهره اهرم تعویض دنده (

 
 
 نیوتن متر ) 12-10 هگشتاور مهررا باز کنید ( (A)مهره سوئیچ انتخاب دنده  2

 

 

 مراحل نصب عکس روش باز کردن می باشد .
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 نصب کابل تعویض دنده 

قرار دهید و با قرار دادن پین آن را ثابت کنید ( طبق شکل زیر Nاهرم تهویض دنده را در حالت 
آن را  )کابل تعویض دنده را در داخل محل قرار گیري روي اهرم تعویض دنده قرار دهید و مهره

 نیوتن متر است . 5/16ببندید.گشتاور مهره 
 

 
 

باشد ، هیچگونه فشار یا نیروي زیاد در زمان نصب Nدر هنگام نصب کابل موقعیت دنده در حالت 
باشد سپس مهره را  Nاعمال نکنید . اطمینان داشته باشید که مکانیزم تعویض دنده در حالت 

 ببندید.

می شود و موقعیت مهره صحیح   Nامکان انحراف از موقعیت  نکته:  در زمان نصب کشیدن کابل
در طوالنی مدت خواهد شد TCUنمی باشد که باعث ایجاد خطا در زمان شناسائی ( تعریف) 

 وایجاد ضربه در زمان انتخاب دنده را باعث خواهد شد. ( کابل تعویض دنده در محل خود باشد )
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 ک فصل سوم: نگهداري گیربکس اتوماتی

بررسی روغن گیربکس ضرورت دارد. براي این منظور سه محل براي این کار طبق شکل در نظر 
 محل سرریز روغن ) -3محل بررسی سطح روغن    -2محل تخلیه روغن  -1گرفته شده است ( 

 

 
 

 مراحل بررسی سطح و تعویض روغن بشرح زیر است 

 .گیربکس می بایست سرد باشد 

 میلی لیتر روغن سرریز کنید 700پیچ سرریز روغن را باز کنید و مقدار 

)با خودرو را روشن کنید ( هیچ وقت پدال ترمز و گاز را بطور همزمان تحت فشار قرار ندهید
درجه 60تا 50استفاده از دستگاه عیب دماي روغن را مشاهده کنید تا دماي روغن گیربکس بین 

 .سانتیگراد شود

 2مدت  Dتا Pدر دور آرام حرکت دهید . در هر حالت از  Dتا Pدنده را از حالت لیور دسته 
 ثانیه صبر کنید.

( خودرو باید در حالت افقی باالببرید ، پیچ بازدید سطح روغن را باز کنیدجک   خودرو را توسط
 . باشد.)

است . پیچ  رت یک جریان باریک(قطره اي) سطح روغن صحیحدر صورت خروج روغن بصو
 بازدیدسطح روغن را ببندید.
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 هشدار:

روغن گیربکس دماي دقیقه باعث  افزایش مالیم  5در زمان بررسی سطح روغن ،رانندگی به مدت
 میشود. جهت افزایش دماي روغن فشرده شدن پدال گاز و ترمز بطور همزمان مجاز نمی باشد.

براي وارد کردن  مقدار زیادي روغن داخل گیربکس به علت آنکه گیربکس یک محفظه بسته 
است و فشار داخل گیربکس بیشتر از فشار محیط می باشد به راحتی انجام نمیشود  بدین خاطر  

 شیلنگ روغن خروجی از گیربکس را باز کنید تا فشار گیربکس به فشار اتمسفر کاهش یابد . 

 

 
شیلنگ  ورودي روغن به گیربکس ، باعث کاهش فشار روغن در هنگام کارکرد در دور باز کردن 

 باال میشود مجاز نمی باشد به همین لحاظ باز و بست لوله خروجی انجام گردد .

در زمان نصب لوله ورودي مجاز به نصب با روغن نمی باشید.و الزم است اطمینان داشته باشید 
 ودي روغن ،تمیز و عاري از روغن کثیف باشد که سطح داخلی شیلنگ ولوله ور

 

 روغن گیربکس و شارژ  روش تخلیه 

 گیربکس باید سرد باشد.

  و پیچ تخلیه روغن را باز کنید.خودرو را توسط جک باالببرید

 بعد از تخلیه روغن بصورت کامل پیچ تخلیه روغن را ببندید.

در  ATF SP –IVلیتر روغن 5مقدارجک را پائین آورده و پیچ سرریز روغن را باز کنید و 
 گیربکس بریزید

 پیچ سرریز را ببندید.
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خودرو را روشن کنید ( هیچ وقت پدال ترمز و گاز را بطور همزمان تحت فشار قرار ندهید)با 
درجه 60تا 50استفاده از دستگاه عیب دماي روغن را مشاهده کنید تا دماي روغن گیربکس بین 

 سانتیگراد شود.

 2مدت  Dتا Pدر دور آرام حرکت دهید . در هر حالت از  Dتا Pدنده را از حالت لیور دسته 
 ثانیه صبر کنید

خودرو توسط جک باالببرید ، پیچ بررسی سطح روغن را باز کنید ( خودرو باید در حالت افقی 
 باشد).

است . پیچ  رت یک جریان باریک (قطره اي) سطح روغن صحیحدر صورت خروج روغن بصو
 بازدیدسطح روغن را ببندید.

نکته : مقدار روغن تخلیه شده از گیربکس بستگی به دماي روغن گیربکس دارد در صورتیکه 
لیتر می  3,5لیتر و اگر گیربکس گرم باشد 4,2گیربکس سرد باشد مقدار روغن خارج شده حدود

مسیر هاي روغن وجود  باشد  ،زیرا در صورت گرم بودن گیربکس ، روغن در کولر روغن و
پیشنهاد میگردد جهت تعویض روغن گیربکس ،گیربکس سرد باشدتا حجم بیشتري از روغن دارد.

 تخلیه گردد.
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 فصل چهارم : مکانیزم تعویض دنده 
 

 

 

 مراحل باز کردن به ترتیب شماره نشان داده شده در شکل باال می باشد،

 مراحل بستن عکس باز کردن است.

 و عملکرد صحیح دارد. اطمینان حاصل کنید که مکانیزم بدرستی نصب

 

شما
ره 

 قطعه

 توضیحات نام قطعه

  دسته دنده 1

مجموعه قاب لیور دسته  2
 دنده

 

دو عددپیچ شش گوش  3
 نگهدارنده کابل تعویض دنده

7,5-12 
 نیوتن متر
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دو عدد پیچ شش گوش  4
 نگهدارنده کابل تعویض دنده

8,8-12,8 
 نیوتن متر

مجموعه نگهدارنده کابل  5
 تعویض دنده

 

دو عددمهره  نگهدارنده  6
 فلنچ

6,9-9,8 
 نیوتن متر

 14-8,5 مجموعه کابل 7
 نیوتن متر

  مجموعه کابل کنترل 8

  یک عدد پرچ 9

چهار عدد پیچ شش گوش  10
 پایه نگهدارنده

6,9-9,8 
 نیوتن متر

  مجموعه لیور دسته دنده 11

  

 

 ابزار مخصوص لیست

کد  یفرد
 اختصاصی

 تصویر شرح ابزار

1 24302003 

 

انبر مخصوص باز و بست 
 ،بست

 

 

 

 

 
 لیست تجهیزات الکتریکی
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 شکل شرح کد اختصاصی  ردیف

 دستگاه عیب یاب مالتی برند 24803030 1

 

 یا

 KT700دستگاه عیب یاب  26701017 2

 

 لیست تجهیزات الکتریکی
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