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 یادآوری مهم: 

 تهیه تصوير از اين مدرک يا تكثیر و توزيع آن فقط از طرف نماينده مديريت مجاز مي باشد.  -1

 داراي اعتبار است.« اعتبار دارد»آخرين نسخه بازنگري توزيع شده از اين مدرک با مهر سبز رنگ  -2
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 هدف -1

ها و آموزش روش ، موارد شامل اين سرويسايدورههاي اولیه و ف سرويسيتعر، دستورالعملهدف از تدوين اين 

  باشد.ها ميهاي نمايندگيها به تكنسینانجام آن

 دامنه كاربرد
شرکت  خدمات پس از فروش هاينمايندگي در ايدورهاولیه و هاي سرويس اجرايدر خصوص  دستورالعملاين 

 كاربرد دارد. مبنا سروش دیزل

 هامسئولیت -2

 كارشناس فنی -1-2
 كارنظارت بر حسن انجام دستورالعمل توسط سرويس

 كارسرویس -2-2

اي متناسب با كیلومتر كاركرد دورهاولیه و  اطالع كامل از متن اين دستورالعمل و اجراي آن در هنگام اجراي سرويس

 خودرو

 و مفاهیم تعاریف -3

 سرویس اولیه -1-3
م زودتر كارخانه )هر كدا از تاريخ تحويل دربِپس ماه  2كیلومتر و يا  1000تا  800بین  بايدخودروي خريداري شده 

اولیه و كنترل كارشناس  مورد بازديد ،اولیه مجاز معرفي شده مطابق لیست سرويسهاي حادث گردد(، در تعمیرگاه

 گردد.ل توسط شركت پرداخت ميريا 800000الزم به ذكر است كه اجرت سرويس اولیه به مبلغ مربوطه قرار گیرد. 

 باشند به شرح زير هستند:مواردي كه شامل سرويس اولیه مي

 آب رادياتور دديباز -1

 تعويض روغن موتور -2

 تعويض فیلتر روغن موتور -3

 بازديد فیلتر سوخت -4

 گیريرفیل -5

 بازديد خروجي اگزوز -6

 هاكنترل وضعیت تسمه -7
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 تعويض روغن واسكازين گیربكس -8

 روغن واسكازين اكسل عقب ديدباز -9

 چرخ جلو و عقب يتوپ نگيو عملكرد بلبر يلق تیوضع ديدباز -10

 روغن هیدرولیک فرمان ديدباز -11

 وجود نشتي روغن در سیستم فرمان ديدباز -12

 اتصاالت )هنگام كاركرد موتور( يفرمان و لق يخالص ديدباز -13

 يبكیاتصال س نيیپا يفرمان/ بازو يها چیپبازديد  -14

 تسمه پمپ هیدرولیک ديدباز -15

 روغن ترمز ديدباز -16

 هالنت ترمز و كاسه چرخ ديدباز -17

 خالصي پدال ترمز ديدباز -18

 لقي كورس پدال ترمز ديدباز -19

 يو نشت يدگيدبیكمک فنرها از نظر آس ديدباز -20

 و بدنه يشاس يرو يها و مهره ها چیپ ديدباز -21

میل گاردان، چهارشاخ میل گاردان و كشويي آن، كینگ پین پايین  مركزيشامل: مجموعه ياتاقان  كاريگريس -22

 فرمان، فنر جلو و عقب چهارشاخ گاردان و باال )راست و چپ(، میل رابط،

 ایسرویس دوره -2-3

هاي مشخص شده مطابق دستورالعمل بايست در فاصلهمي كه ددگريم اطالق ييهاسيسرو به ايدوره يهاسيسرو

 رانتي خودرو باطل نشود.اانجام شود تا گهاي مجاز در نمايندگي

هاي ، در تعمیرگاهايدورهاولیه و هاي سرويسزمانبندي  جدولبا كیلومتر مطابق  10000خودروي خريداري شده در هر 

 ايالزم به ذكر است كه اجرت سرويس دورهند. مجاز معرفي شده بايد مورد بازديد و كنترل كارشناس مربوطه قرار گیر

 گردد.پرداخت ميمشتري توسط  بايستباشد كه ميمي ريال 400000به مبلغ 
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 ايهاي اولیه و دورهزمانبندي سرويس

15101520253035404550556065707580859095100کیلومتر ×100ردیف

ببتبببآب رادياتور1

تتتتتتتتتتتروغن موتور
تتتتتتتتتتتفیلتر روغن موتور

بتبتبتبتبتبفیلتر سوخت3

بببببببببببببببببببلوله ها و مسیر جريان سوخت4

ببببببببببتخلیه اجسام خارجي از مخزن سوخت5

تخلیه آبگیر گازوئیل6
فیلتر هوا7
فیلرگیري8
بببببببببببخروجي اگزوز9

بببببشرايط فشار و تزريق نازل انژكتورها10

بببببتنظیم زمان پاشش انژكتورها11

درب رادياتور و لوله هاي آب12
ببآچاركشي پیچ هاي سرسیلندر13

14
شرايط عملكرد موتور )استارت، دور موتور، 

بیشترين دور، شتاب(
بب

ببببتبببببببتببببببببكنترل وضعیت تسمه ها15

ترموستات16
15101520253035404550556065707580859095100کیلومتر ×100ردیف

بتبتبتروغن واسكازين گیربكس1

ببببببببببشرايط عملكرد و خالصي پدال كالچ و ترمز2

روغن كالچ3
ببببببببببدسته دنده از نظر شل شدن4

شرايط فلنچ میل گاردان5
بگريس كاري چهارشاخ میل گاردان و 6

بببببببببببگريس كاري میل رابط7

HD65/78 سرویس های اولیه و دوره ای

95-10

 هر هفته تخلیه گردد و در صورت نیاز تعويض شود.

بازرسی و نگهداری موتور

2

هر 5000 كیلومتر تمیز شود و هر 50000 کیلومتر تعویض گردد.

سرویس اولیه و هر 20000 کیلومتر تنظیم شود.

بازرسي روزانه قبل از حركت

بازرسي در صورت نیاز

بازرسی سیستم انتقال قدرت

هر سال در صورت نیاز تعويض شود. 

سفت كردن هر 30000 كیلومتر 

 گريس كاري هر  5000 كیلومتر
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15101520253035404550556065707580859095100بازرسی سیستم محرک انتقال قدرت

تبببببتبببببتبببببتببروغن واسكازين اكسل عقب1
ببببببببببببببببببببشرايط اكسل جلو و عقب2

ببببببوضعیت لقي و عملكرد بلبرينگ توپي چرخ 3

بببگريسكاري بلبرينگ توپي چرخ جلو و عقب4

پیچ و مهره چرخ ها5
سفتي مهره هاي چرخ ها6
فشار باد تايرها و خرابي آن ها7
جابه جايي گردشي تايرها8

15101520253035404550556065707580859095100بازرسی سیستم فرمان

روغن هیدرولیک فرمان1
بببببببببببببببببببببنشتي روغن سیستم فرمان2

3
خالصي فرمان و لقي اتصاالت )هنگام 

كاركرد موتور(
ببببببببببببببببببببب

بببببببببببپیچ هاي فرمان/ بازوي پايین اتصال سیبكي4

ببتنظیم سراسري محور )لغزش جانبي(5

بببببببببببببببببببعملكرد فرمان گیري خودرو6

بببببببببببگريس كاري چهارشاخ گاردان فرمان8

15101520253035404550556065707580859095100کیلومتر ×100ردیف

روغن ترمز1
ببببببببببنشتي روغن ترمز2

بببببببببببببببببببببلنت ترمز و كاسه چرخ ها3

بببببببببببخالصي پدال ترمز4

بببببببببببلقي كورس پدال ترمز5

ببببببببببببببببببببعملكرد ترمز دستي1

بببببببببببازرسي لنت و كاسه ترمز2

15101520253035404550556065707580859095100بازرسی سیستم تعلیق

بببلقي يا خرابي سیستم تعلیق1

2*U پیچ
بلقي و خرابي فنر شمش3

ببببببببببببكمک فنرها از نظر آسیب ديدگي و نشتي4

بپیچ ها و مهره هاي روي شاسي و بدنه5

بببببببببببگريس كاري كینگ پین باال و پايین )راست 6

بببببببببببگريس كاري فنر جلو و عقب7

بازرسي اولیه در 10000 كیلومتر و قبل از حركت

بازرسي اولین محكم كردن در 50-100كیلومتر رانندگي بعد از تعويض تايرها

اولین محكم كردن در 1000 كیلومتر و بعد از آن در هر 5000 كیلومتر

بازرسي هر 5000 كیلومتر يا در صورت لزوم

هر 15000 كیلومتر

بازرسی سیستم ترمز

بازرسی سیستم ترمز دستی

محكم كردن اولیه هر 5000 كیلومتر وسپس هر 20000 كیلومتر

بازرسي هر 10000 كیلومتر يا در صورت لزوم

هر سال در صورت نیاز تعویض شود. 

هر سال در صورت نیاز تعویض شود. 
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 روش اجرا -4

 روغن موتور -1-4
  شود.تعويض مي و مطابق با دستورالعمل زير كیلومتر 10000هر سرويس اولیه و پس از آن در روغن موتور در 

 ( را باز كنید.2را خاموش كنید و درب مخزن واقع بر درپوش سرسیلندر )بعد از گرم شدن موتور  -1

 
 تخلیه روغن موتور باز كنید.منظور ( را به1پیچ تخلیه كارتر ) -2

 
 خلیه را با گشتاور مشخص شده محكم كنید.تپیچ پس از تخلیه كامل روغن،  -3

  Nm1/46 ~ 3/34  (Kgf.m  5/4 ~ 5/3) گشتاور محكم كردن:

 احتیاط:

گشتاور مشخص شده بسته نشده باشد يا از واشرهاي قديمي استفاده شود، ممكن است روغن  اگر پیچ تخلیه با

 واشر را تعويض كنید. ،موتور نشت كند يا سايش ايجاد شود. حتماً پس از هر بار تعويض روغن موتور

! 
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 روغن موتور جديد را داخل مخزن بريزيد. -4

  شود.روغن مييا اشباع مجاز باعث افت فشار اضافه كردن روغن موتور بیش از حد  نکته:

 درب مخزن را ببنديد. -5

 و سطح روغن را چک كنید. در صورت لزوم مجدداً روغن را اضافه كنید.موتور را روشن كنید  -6

 مشخصات روغن موتور

 ظرفیت روغن غلظت روغن )در دمای مشخص شده( درجه روغن مورد

 : C ˚15- SAE 15W 40 باالي  يا باالتر CF-4 موتورروغن 

 l8 : كارتر

  l9  ظرفیت كل:

 (l3/9 )با فیلتر 

 ، مطابق با جدول مشخصات روغن موتورارائه شده توسط شركت سروش ديزل مبنا از روغنبايست حتما مي نکته:

 شود. در غیر اين صورت خودرو از گارانتي خارج خواهد شد.استفاده 

 روغن موتوربازرسی  -1-1-4

 خودروي خود را روي سطح صاف پارک كنید. -1

 موتور را براي چند دقیقه گرم كنید. -2

 دقیقه صبر كنید. 5كنید و حدود متوقف موتور را  -3

 برسد. Fبود، روغن موتور را اضافه كنید تا به نشان L تر از اگر سطح روغن موتور پايین -4

 كننده مخلوط نشده باشد.غلظت مناسب باشد و با مايع خنکبررسي كنید كه روغن عاري از هرگونه آلودگي و با  -5

 نکته:

 هنگام اضافه كردن روغن موتور، نوع روغن موتور بايد با روغن موجود در كارتر يكي باشد.
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 فیلتر روغن موتور -2-4

با كیلومتر و مطابق  10000هر سرويس اولیه و پس از آن در در  2631145010با شماره فني  فیلتر روغن موتور

 شود. دستورالعمل زير تعويض مي

بايست از فیلترهاي اصلي تأمین شده توسط شركت سروش ديزل مبنا نكته: هنگام تعويض فیلتر روغن موتورحتما مي

 استفاده شود. در غیر اين صورت خودرو از گارانتي خارج خواهد شد.

 را با آچار مناسب باز كنید. (1) فیلتر روغن -1

 روغن موتور اضافه كنید. ،ن جديد به سطح واشرقبل از نصب فیلتر روغ -2

 فیلتر روغن جديد را با گشتاور مناسب نصب كنید. -3

 Nm6/21 ~ 6/17 (Kgf.m  2/2 ~ 8/1) گشتاور محكم كردن:
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 موتور را روشن كنید و بررسي كنید كه نشتي وجود نداشته باشد. -4

 چک كردن فشار روغن -1-2-4

فشار  برسد. C ˚90~ 70( موتور را گرم كنید تا دماي آن به 1سنج را وصل كنید. )رگالتور را باز كنید و گیج فشار شیر

شده در جدول مشخصات ذكر غن را در دور آرام و بیشترين سرعت اندازه بگیريد. اگر عدد خوانده شده از حد مجاز رو

 كرده و سیستم روغنكاري را چک كنید. كمتر بود، شیر را بازفشار روغن موتور 

فشار روغن موتورمشخصات   

 انحراف مجاز استاندارد مورد

 2Kg/cm5/1 2Kg/cm5/0 حداقل دور

  2Kg/cm5~3 2Kg/cm2 حداكثر دور

 

 (3194545903)شماره فنی:  فیلتر سوخت  -3-4

  بازرسی -1-3-4

بايست از فیلترهاي اصلي تأمین شده توسط شركت سروش ديزل مبنا استفاده حتما مينكته: هنگام تعويض فیلتر سوخت 
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 شود. در غیر اين صورت خودرو از گارانتي خارج خواهد شد.

 های عمومیبازرسی .1

  هاها و شلنگلوله انسدادِالف( وجود ترک، خمیدگي، تغییر شكل ظاهري، 

 ديدگي فیلتر سوختانسداد يا آسیب ب(

 احتیاط:

هنگام نصب فیلتر جديد ذرات  هنگام تعويض فیلتر سوخت ناحیه اطراف آن را تمیز نگهداريد و مراقب باشید كه

 گرد و غبار و كثیفي وارد المنت نشود.

 باید بازرسی شود.سوخت که فیلتر زمانی .2

  خالي شود و دوباره پر شود.باک  داخلت خكه سوالف( زماني

 شود.كه فیلتر سوخت تعويض ميب( زماني

 در اين شرايط: .شودتعويض ميكه شلنگ اصلي سوخت پ( زماني

  .پیچ تخلیه فیلتر سوخت را باز كنید 

 و عملیات پمپ كردن را ادامه دهید تا ديگر حباب ايجاد نشود. سوراخ پیچ تخلیه هوا را با پارچه ببنديد 

 تا زماني ادامه طور كامل تخلیه شدند، پیچ تخلیه را محكم كنید و فرآيند پمپ كردن را ها بهكه حبابزماني

 دهید كه پمپ سفت شود.

 آبگیری از فیلتر سوخت .3

اي بررسي كنید. اگر تا يک سوم كاسه از آب پر شده بود، مطابق روش زير آن را سطح آب را از روي كاسه شیشه

 تخلیه كنید:

 حدود نیم دور بچرخانید تا آب تخلیه شود.پیچ تخلیه را  -1

 .سفت كنیدتخلیه را كامالً با دست  پیچ شود،مشاهده كرديد كه سوخت خارج مي پس از تخلیه كامل آباگر  -2

 Nm6/18~ 7/16 (kgf.m9/1~ 7/1 ):تخلیهپیچ  محكم كردنگشتاور   

 احتیاط:

 شود.مي مه زدن به پمپ تغذيه و انژكتورها، باعث صدبدون تخلیه آب رانندگي  -1

 در هنگام تخلیه پیچ آب را كامالً باز نكنید. -2

قسمت پايیني كاسه فیلتر مشاهده شد، پیچ تخلیه را باز كنید و مطمئن در زمستان اگر مقدار كمي از آب در  -3

تواند باعث آسیب زدن هاي غیر استاندارد ميشويد كه آب از باک سوخت تخلیه شده باشد. استفاده از سوخت

 به موتور و پمپ سوخت شود زيرا ممكن است آب به شدت يخ بزند.

! 

! 
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 آب رادیاتور -4-4

 شود.كیلومتر تعويض مي 20000در هر طابق با مشخصات ذكر شده در جدول مشخصات آب رادياتور مآب رادياتور 

 مشخصات آب رادیاتور

 مقدار  نوع مورد

 به اندازه نیاز اتیلن گلیكل براي رادياتورهاي آلومینیومي آب رادياتور

 فیلرگیری -5-4

كه موتور و زماني كیلومتر 20000در سرويس اولیه و پس از آن در هر  گیريمراحل فیلرمطابق با جدول  فیلرگیري

 شود.انجام مي خنک باشد،

 :منظور انجام عملیات فیلرگیريبه 

كه اعداد درج شده در كنار ؛ درحاليرا در حالت صفر پولي تنظیم كنیدلنگ بچرخانید و نشانه موتور را با دسته میل -1

كه اعداد درج نشانه را در حالت صفر پولي تنظیم كنید؛ درحاليتوانید همچنین ميباشد.  1-4بندي در حالت درجه

 در نقطه مرگ باال قرار دارد.( 1)در اين حالت سیلندر شماره  .باشد 2-3بندي در حالت شده در كنار درجه

. دهیدانجام  o گذاري شده با عالمتهاي نشانهبراي سوپاپرا ، فیلرگیري 1در حالت نقطه مرگ سیلندر شماره  -2

باقیمانده كه در جدول با عالمت * هاي بچرخانید و اين تنظیمات را براي سوپاپيک دور لنگ را سپس میل

 .دهیداند انجام نشان داده شده

 فیلرگیري را با استفاده از فیلر با ضخامت مناسب انجام دهید: -3

 میلیمتر 4/0± 05/0: سوپاپ هوا

 میلیمتر 4/0± 05/0: سوپاپ دود

( را كمي باز كنید 2گیري شده با مقدار استاندارد آن متفاوت بود، مهره نشان داده شده در شكل )الف( اگر لقي اندازه

 ها را تنظیم كنید.و با پیچاندن پیچ تنظیم، لقي سوپاپ

 ( را كامالً سفت كنید. 2(، پیچ تنظیم و مهره )3ها با استفاده از آچار مناسب )ب( بعد از تنظیم لقي سوپاپ
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 مراحل فیلر گیری

 4 3 2 1 شماره سیلندر

 دود هوا دود هوا دود هوا دود هوا سوپاپنام 

در  TDCدر  1شماره 

 مرحله تراكم
O O O   O   

در  TDCدر  4شماره 

 مرحله تراكم
   * *  * * 

 كنصداخفهاگزوز و  -6-4
ديدگي آسیب ، خوردگي يا هرگونهترک دچار كنید تارسي را برواشرها  كن وهاي اگزوز، صداخفهصورت بصري لولهبه

موتور را روشن كنید و به دقت به صداي آن گوش كنید تا مطمئن شويد كه هیچگونه نشت گازي وجود  باشند. شدهن

  هاي الزم را تعويض كنید.محكم كنید و قسمترا كن و اگزوز صداخفهنداشته باشد. اتصاالت 
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 روغن واسکازین گیربکس -7-4
كیلومتر  20000هر تعويض اولیه در  پس ازمشخصات واسكازين گیربكس، مطابق با جدول روغن واسكازين گیربكس 

 .شودميبازرسي و تعويض 

ارائه شده توسط شركت سروش ديزل مبنا استفاده شود. در غیر اين صورت خودرو از  از روغنبايست حتما مي نکته:

 گارانتي خارج خواهد شد.

 مشخصات واسکازین گیربکس

 ظرفیت روغن نوع مورد

روغن واسكازين 

 گیربكس

API GL-4 80W90  ياAPI GL-3, SAE 80)مناطق سردسیر( 

GL-4 , SAE 80W/90W  سیر(گرم)مناطق 

 P.T.O : l7/3با 

 P.T.O : l2/3بدون 

 روغن واسکازین اكسل عقب -8-4

كیلومتر بازرسي و در هر  5000شود و پس از آن در هر رويس اولیه بازرسي ميواسكازين اكسل عقب در س روغن

 شود.كیلومتر تعويض مي 30000

ارائه شده توسط شركت سروش ديزل مبنا استفاده شود. در غیر اين صورت خودرو از  از روغنبايست حتما مي نکته:

 گارانتي خارج خواهد شد.

 هاي پشنهاديروغن 

 لیتر جا زده شود. 5/5با مقدار زير و  مشخصاتروغن با چرخدنده اكسل عقب بايد با 

 SAE 80W-90 GL-5مناطق سردسیر: 

 SAE 140 GL-5مناطق گرمسیر: 

 نکته:

 .تعويض روغن اكسل عقب بايد در هواي گرم انجام شود 

 .هنگام تعويض روغن اكسل عقب مراقب باشید كه روغن با دماي باال به شما آسیب نزند 

 .هرگونه آلودگي خارجي را از محل تخلیه روغن پاک كنید 

 آن به  محل تخلیه مخزن روغن روي پوشش محفظه اكسل عقب است. روغن بايد تا محلي پر شود كه سطح

 موازات سوراخ خروجي روغن باشد.

 وضعیت لقی و عملکرد بلبرینگ توپی چرخ عقب و جلو -9-4
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 شود.كیلومتر بازرسي مي 20000در سرويس اولیه و پس از آن در هر  عقبو  جلوعملكرد بلبرينگ توپي چرخ 

 گونه خوردگي يا ترک روي توپي چرخ وجود نداشته باشد.بازرسي كنید تا هیچ -1

 ديدگي روي ديسک ترمز وجود نداشته باشد.گونه خراشیدگي يا آسیبید تا هیچبازرسي كن -2

 ها را بررسي كنید.مجموعه بلبرينگ -3

  ها را تعويض كنید.اند آنديدگي يا خوردگي شدهها دچار آسیباگر پیچ -4

 شود.انجام ميگريس مطابق با جدول كیلومتر  30000گريسكاري بلبرينگ توپي چرخ عقب و جلو در هر 

 مشخصات گريس

 NLGI-NO.2گريس چندمنظوره  نوع گريس

 330gr مقدار 

 لقی اجزای متحرک -10-4

مطابق با جدول لقي  كیلومتر 5000كیلومتر و خالصي چرخ فرمان در هر  10000در هر ، لقي پدال كالچ و ترمز 

 شود.بازرسي مي مجاز

 لقي مجاز

 لقي )میلیمتر( مورد

14~20 پدال كالچ  

3~8 ترمزپدال   

0~25 خالصي چرخ فرمان  
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 روغن ترمز -11-4

بازرسي و تعويض  ، ايهاي اولیه و دورهجدول زمانبندي سرويسكیلومتر  مطابق با  10000روغن ترمز را در هر 

 كنید.

استفاده مطابق با جدول مشخصات روغن ترمز ارائه شده توسط شركت سروش ديزل مبنا  از روغنبايست حتما مي نکته:

 شود. در غیر اين صورت خودرو از گارانتي خارج خواهد شد.

 مشخصات روغن ترمز

 ظرفیت روغن نوع مورد

 SAE J1703 EQUIVALENT   l555/0 روغن ترمز

 كیلومتر بازرسي كنید. 10000سیستم ترمز را از نظر نشتي روغن ترمز در هر 

 ترمز دستی -12-4
 منظور تنظیم ترمز دستي:به

 كنید.ترمز دستي را آزاد  -1

قرار میلیمتر  3~7( را در موقعیت نشان داده شده با فاصله Aبكشید. مهره ) Kgf10~6 كابل بیروني را با نیروي  -2

 دهید.

 
 با گشتاور مشخص شده ببنديد. Aرا در نزديكي مهره  Bكابل را رها كنید، مهره  -3

 B ( :Kgf.m1/5~9/3 )Nm1/5~2/38و  Aهاي گشتاور محكم كردن مهره

 تنظیم اولیه، مواد زير را بررسي كنید:پس از  -4

 را چک كنید )مطابق يا جدول مشخصات ترمز دستي(.ترمز دستي  هايتعداد كلیک الف( نیروي دست و
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 مشخصات ترمز دستي

 هاي دسته ترمز دستيتعداد كلیک نیروي دست

Kg20 10~8 

 صورت نرمال كار كند.ب( بررسي كنید تا چراغ هشدار ترمز دستي به

 هاي بست فلنج ترمز دستي را با گشتاور مشخص شده محكم كنید.پ( پیچ

 Nm7/14~8/11( Kgf.m5/1~2/1گشتاور محكم كردن: )

 هاو مهره گشتاور محکم كردن پیچ -13-4

از نظر سفتي و هرگونه خوردگي يا  ،اي هاي اولیه و دورهجدول زمانبندي سرويسا را مطابق با هپیچ و مهره

 . مشخصات ترک مجاز پیچ هاي موتور مطابق جدول زير مي باشد.      كنید ديدگي بازرسيآسیب

 مشخصات ترک مجاز پیچ هاي موتور

 Nm Kgf.m مورد
 147+90 ˚ 15.0+90 ˚ (M14×2.0هاي سرسیلندر )پیچ

 3.5 34.3 (10×25هاي دو سر رزوه سرسیلندر )پیچ
 3.5 34.3 (10×48هاي دو سر رزوه سرسیلندر )پیچ

اتصال فلنج دو شاخه به فلنج میل  مهره

 گاردان
98~107.8 10~11 

 62~55 608~539.3 كن جفت فلنجمهره قفل

 60~55 588~539 هاهاي چرخپیچ

 u 196~226 20~23پیچ 

 هانشار باد تایرها و خرابی آف -14-4

 انجام گیرد. مطابق با جدول مشخصات باد تاير كیلومتر اول 10000بازرسي فشار باد تايرها بايد در 

 مشخصات مجاز باد تاير

 (PSIفشار باد تاير ) (2kgf/cmفشار باد تاير ) سايز تاير نام خودرو

HD65, HD78 7.50R16-12PR 6.5 93 



 دستورالعمل 

 «HD78و  HD65 ای خودروهای های دورهسرویس»

 

 

 
 00 شماره بازنگری: S-WI-001 کد مدرک : 15/10/95 تاریخ آخرین تجدید نظر :

 

 21از 18 صفحه 

 محل مهر تأیید مدارک 

 

 

  تسمه پمپ هیدرولیک -15-4

كیلومتر  5000و پس از آن در هر اولیه  در سرويس 101H571005به شماره فنيتسمه پمپ هیدرولیک بازرسي 

 گیرد.صورت ميمطابق با جدول میزان كشش مجاز تسمه 

 میزان كشش مجاز تسمه

 Vane مدل
 cc 5/10 نرخ پمپاژ

 فشار اطمینان
 bar99~94 

bar108~103 

 rpm6500~600 نرخ سرعت

 هاي ساعتدر جهت عقربه جهت پاشش

 .كیلومتر بررسي كنید 5000سیستم فرمان را از نظر نشتي روغن در هر 

  Vتسمه  تنظیم -1-15-4

 ( را محكم كنید تا تسمه به كشش مورد نیاز برسد.A)پیچ تنظیم  -1

 ( را كنترل كنید.Aپیچ )

 
  ( بايدBمقدار انحراف )فشار داده شود،  kgf 10 با نیروي  (Aكه تسمه )زمانيمنظور تنظیم كشش تسمه به -2

 باشد.  میلیمتر4~6

 را با گشتاور مشخص شده محكم كنید. Cپس از تنظیم كشش تسمه، مهره  -3

 Nm  40~3/22   ( kgf.m08/4~72/3)گشتاور:
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 تسمه را از نظر هرگونه فرسودگي، پارگي يا تغییر شكل بررسي كنید.

 دیدگی و نشتیكمک فنرها از نظر آسیب -16-4

ر سرويس د(  700L553005و عقب )شماره فني: (500L543005جلو )شماره فني: يبازرسي وضعیت كمک فنرها

 گیرد.كیلومتر صورت مي 10000اولیه و پس از آن در هر 

مقاومت اضافي در برابر  گونهكمک فنرها را چندبار فشار داده و بكشید. در حین انجام اين عملیات نبايد هیچ -1

 گونه صدايي شنیده شود.حركت حس شود و نبايد هیچ

 احتیاط:

 معرض حرارت قرار ندهید.مجموعه كمک فنرها را باز نكنید و در 

 بررسي كنید كه مجموعه كمک فنرها دچار تغییر شكل يا نشتي نشده باشند. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

! 



 دستورالعمل 

 «HD78و  HD65 ای خودروهای های دورهسرویس»

 

 

 
 00 شماره بازنگری: S-WI-001 کد مدرک : 15/10/95 تاریخ آخرین تجدید نظر :

 

 21از 20 صفحه 

 محل مهر تأیید مدارک 

 

 

 

 كاریگریس -17-4

زمان بايست مطابق جدول مي و سیستم محرک آن ، سیستم انتقال قدرتسیستم تعلیقهاي مختلف كاري بخشگريس

 انجام شود.گريس كاري بندي 

 

 
 

 گریس کاری زمانبندی

 فواصل گریس کاری مشخصات گریس نام قطعه/مجموعه شماره

 كیلومتر 50000هر بازرسي اولیه و  NLGI EP#2 میل گاردان ركزيمجموعه ياتاقان م 1

 كیلومتر 15000هر بازرسي اولیه و  NLGI EP#2 چهارشاخ میل گاردان و كشويي آن 2

 ماه 6 كیلومتر يا هر 30000هر  NLGI #2 بلبرينگ توپي چرخ عقب 3

 كیلومتر يا هر سه ماه 10000هر بازرسي اولیه و  NLGI #2 راست و چپ -كینگ پین پايین 4

 كیلومتر يا هر سه ماه 10000هر بازرسي اولیه و  NLGI #2 راست و چپ -كینگ پین باال 5

 كیلومتر يا هر سه ماه 10000بازرسي اولیه و هر  NLGI #2 میل رابط  6

 كیلومتر يا هر سه ماه 10000هر بازرسي اولیه و  NLGI #2 گاردانفرمان، چهارشاخ  7

 كیلومتر يا هر سه ماه 10000هر بازرسي اولیه و  NLGI #2 فنر عقب -فنر جلو 8
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