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 راننـده گـرامـي

شركت ايران خودرو ديزل پيشرو در صنعت خودروهاي سنگين و به عنوان بزرگترين توليد كننده خودروهاي كار در خاورميانه، به حسن سليقه 

 .شما در انتخاب اين محصول صميمانه تبريك عرض مي نمايد

با نحوه عملكرد و سرويس و نگهداري خودرو به منظور بهره وري بيشتتر،  اين شركت در راستاي برآورده سازي نيازها و انتظارات شما و آشنايي 

 . اقدام به تهيه كتابچه راهنماي دارنده خودرو نموده است

مطالعه اين راهنما كمك شايان توجهي به تسهيل در آشنايي و استفاده صحيح از خودرو و همچنين ايمني و افزايش عمر مفيد خودروي شتما   

 . ر نتيجه براي مدت طوالني از كيفيت ختودرو رضايت مطلوب را خواهيد داشتخواهد نمود، كه د

شركت ايران خودرو ديزل در راستاي رعايت موازين ملي و قانوني و استانداردهاي توليدي و زيست محيطتي مكلتب بته افتزايش ستطح كيفتي       

هرگونه تغيير در طراحي تجهيزات و خصوصيات فنتي را بتراي   محصول و ايجاد نوآوري در خلق ارزش براي مشتريان است، از اين رو حق اعمال 

 .خود محفوظ مي داند

ه خدمات و انجام سرويس هاي گتواه در سراسركشتور آماده ي ارايشبكه نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش شركت  يادآور مي گردد كه

راهنماي شرايط خدمات پس از فروش محصوالت كتابچه ن نمايندگي به براي اطالع از نزديكتري. مورد نياز و همواره در دسترس شما مي باشند

 . ايران خودرو ديزل مراجعه فرماييد

  اقالم و تجهيزاتي که در اين راهنما درج شده، احتمال دارد با آنچه بر روي خودروي شما نصب است متفاوت باشند. 

 .رزومند استايران خودرو ديزل همواره سالمتي و بهروزي را براي شما آ شرکت
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 مقدمه

 راهنمای عالیم

 هشدار 

                يتا ختودروي   نكات هشتداردهنده شتما را در مقابتل خطراتتي كته باعتد تهديتد و بته خطتر انتداختن ستالمتي شتما يتا ديگتران

 .سازند ، آگاه ميشوند ميشما 

 حيط زيستنكات مربوط به م 

 .سازد زيست و چگونگي از بين رفتن آن، براي شما فراهم مي هاي محيط هايي درباره واكنش زيست، اطالعات و آگاهي نكات مربوط به محيط

 

 تواند براي شما مفيد واقع شود که مي ي استهاي مفيد يا اطالعات بيشتر دستورالعمل. 
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 زیست محافظت از محيط

 نكات مربوط به محيط زيست 

زيست اقدام به استقرار سيستم مديريت يكپارچه  هاي پيشگيري از آلودگي و حافظت از محيط  شركت ايران خودرو ديزل در راستاي سياست

HSE مبتني بر استانداردهاي مربوطه نموده و متعهد به رعايت و اجراي آن و بهبود مستمر در عملكرد سازمان در اين خصوص مي باشد .

بهينه سازي مصرف انرژي و منابع طبيعي و به حداقل رساندن ضايعات، ترويج آموزش هاي زيست محيطي به  تالش مستمر در جهت

كاركنان و نيز شناسايي، اندازه گيري و كنترل خطرات و عوامل زيان آور از نظر جنبه هاي زيست محيطي، خط مشي شركت ايران خودرو 

 .ديزل در زمينه حفاظت از محيط زيست مي باشد

 .شويد با آگاهي صحيح از عملكرد خودروي خود باعد محافظت از محيط زيست مي شما

 :ها به موارد زير بستگي دارند مصرف سوخت، عملكرد موتور، گيربكس، ترمز و سايش الستيك

 شرايط عملكرد خودروي شما

 نوع رانندگي شخص شما
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:اد شده تأثيرگذار باشيدتوانيد با حفظ كردن و رعايت موارد زير روي هر دو عامل ي شما مي  

 شرايط عملكرد

 شود از جابجايي هاي با مسافت كوتاه خودداري كنيد؛ زيرا باعد افزايش مصرف سوخت مي. 

 از تنظيم بودن فشار باد الستيك ها اطمينان حاصل كنيد. 

  حمل نكنيد( بيش از استاندارد)بار اضافي. 

 زيست خود محافظت كنيد رويس و نگهداري در نمايندگي هاي مجاز از محيطاي و انجام فرآيند س هاي دوره با انجام مرتب سرويس. 

 نوع رانندگي 

 هنگام استارت زدن خودرو پدال گاز را فشار ندهيد. 

 از درجا كاركردن خودرو به منظور گرم كردن موتور خودداري نماييد. 

 فاصله ايمني مناسب را با خودرو جلويي رعايت كرده و با دقت رانندگي كنيد. 

 هاي مكرر و زياد، دوري كنيد گيري از سرعت. 

  درصد دور موتور مجاز آن استفاده نماييد 11در زمان مناسب دنده را تعويض كرده و هر دنده را تا. 

 هاي سنگين، خاموش كنيد موتور را به هنگام توقب يا ترافيك. 

 مصرف سوخت خودروي خود را زيرنظر داشته باشيد. 
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 تجهيزات خودرو

به ياد داشته باشيد كه ممكن  ؛كند را بيان مي هاي خودرو طوركلي تمام تجهيزات استاندارد و سفارشي همه مدل چه راهنما بهاين دفتر

ممكن است تجهيزات روي خودروي شما در برخي موارد با اطالعات نشان  است خودروي شما مجهز به همة اين تجهيزات نباشد و حتي

 .ال، با شركت ايران خودرو ديزل تماس حاصل فرماييدؤشكل و ايجاد سمدر صورت بروز  بنابراين ؛باشدداده شده در اين دفترچه متفاوت 

 یقطعات اصلاستفاده از 

، عملكرد مطمئن و ايمن خودرو بته  كنيد استفاده نيست ايران خودرو ديزل و شركت سازندهكه مورد تأييد  و مجموعه هايي اگر از قطعات

يتا  و فقتط از قطعتات اصتلي     بنتابراين  ؛كنند عمل نمي، سيستم ترمز، درست مثال عنوان  بههاي ايمني مربوطه  سيستم .خطر خواهد افتاد

متورد   ،زيرا اين قطعات از نظر ايمنتي، مرغوبيتت و كتارآيي   . كنيد باشد، استفاده شركت ميقطعاتي كه داراي كيفيت مشابه و مورد تأييد 

 .اند گرفته آزمايش قرار

 .هيچگاه توصيه نمي گردد غير استاندارد و تاييد نشده به داليل ايمني و آسيب رساني به خودرو استفاده از قطعات

 ایمنی عملكرد خودرو

اختالل در عملكرد سيستم هاي خودرو شده و نيز گارانتي هاي مربوطه باعد  و دسته سيم يهاي الكترونيك هرگونه تغيير در اجزاء سيستم

 .ساخت خودرو را با مشكل مواجه خواهد
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 هشدار 

 تتتأثيرديگتتر شتتبكه  هتتا و يتتا قطعتتات ش آنقتتهتتاي مربوطتته بتتر روي عملكتترد و ن  و دستتته ستتيم يتغييتترات اجتتزاء الكترونيكتت 

ممكتن استت باعتد از    دارد و هتاي مربتوط بته ايمنتي ختودرو بستيار اهميتت         سيستتم  دربتار   ويتهه  به د گذاشت كه اين امرنخواه

 .شود  ها افزايش احتمال بروز تصادفنهايت  خطر انداختن ايمني خودرو و دربين رفتن عملكرد صحيح آنها و نيز به 

 تغيير خروجی یا راندمان موتور

 :شود تغيير در جهت افزايش قدرت موتور باعد وقوع موارد زير مي

 تغيير در مقدار آاليندگي 

 بدكار كردن موتور 

 بروز ايرادهاي حاصله از اين موضوع 

 .شود ده عملكرد مطمئن خودرو، تضمين نميدر هيچ يك از موارد گفته ش

 ها و عالیم نمای خودرو برچسب

نتيجه  ، ممكن است شما يا ديگران از اين خطرات آگاه نشويد كه دركنيدرا جدا بر روي خودرو هاي هشداردهنده موجود  اگر برچسب

 .گردد يتباعد مصدوم

 .سازند مختلب آگاه مي هايدارد كه شما را نسبت به خطر هاي ايمني هشداردهنده زيادي وجود بر روي خودروي شما برچسب
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 بايديك راننده  عنوان بهشما . اجباري شده است و مقررات، عالئم موجود در نماي خودرو براي خودرو با تجهيزات اضافي توسط قانون

 .كنيداي مجاز مراجعه هه گايربه تعمتعويض آنها  براي ،در صورت آسيب ديدن يا جدا شدن. حفظ و نگهداري از آنها كوشا باشيد براي

 های مجاز مراكز و تعميرگاه

دانش و تخصص ويهه، ابزار مخصوص، قطعات اصلي و صالحيت انجام تعميرات استاندارد بر روي خودرو را دارا  بايدرگاه مجاز، ييك تعم

اه به عنوان نماينده ارايه دهنده خدمات پس از نمايندگي هاي مجاز شركت گوايمني بيشتر به  برايدر هنگام تعميرات  بنابراين، باشد

كه به  "راهنماي شرايط خدمات پس از فروش" كتابچه ليست نمايندگي هاي مجاز در .نماييدمراجعه  فروش شركت ايران خودرو ديزل

 .است طور جداگانه به شما تحويل شده، درج گرديده

 :ي مجاز انجام دهيدها تعميرات و موارد زير را در تعميرگاه بايدشما هميشه 

 امور مربوط به ايمني خودرو 

 امور مربوط به سرويس و نگهداري خودرو 

 امور مربوط به تعميرات خودرو 

 هرگونه تغييرات اصالحي يا نصب تجهيزات 

 ها و قطعات الكترونيكي امور مربوط به سيستم 



 

 

 1فصل 

 در یک نگاه كاميون واگن هود
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 خودرو معرفی

. باشتد متي  OM355 آن هتا هتايي هستتند كته موتتور     كتاميون  ) L / LK 2624 و L / LK1924( ن هتود بنتز واگت   هتاي كتاميون 

و  (بصتورت آپشتن  ) كتولر  ،تتترمز خفته كتن اگتزوز، بختاري درجتا       ،ABS هتاي جديتد از قبيتل ترمتز     ها مجهز به سيستتم اين كاميون

بتر روي آن نصتب   نيتز  آالينتدگي زيستت محيطتي    راحتتتي راننتده بتوده و همچنتين تجهيتزات كتاهش        ايمنتي و  جهتت افتزايش  غيره 

 . شده است

 :برگرفته از كلمات زير مي باشد L / LK 2624و L / LK 1924  هاي نام كاميون

 L   :كاميون باري 

 LK: كاميون كمپرسي 

 ، بر حسب تن(GVW) ، مجموع وزن خودرو و بار مجاز1924دو رقم اول سمت چپ در : 19 

 ، بر حسب تن (GVW) ، مجموع وزن خودرو و بار مجاز2624 در  دو رقم اول سمت چپ: 26 

 .باشد مي (hp)توان موتور بر حسب اسب بخار  ،11ضرب در ،2624و  1924دو رقم اول سمت راست در : 24 
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 آمپر صفحه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کورکن هستندمواردي که در شکل به آن ها اشاره نشده است به صورت رزرو و. 

 عملكرد نماد

 (كيلومترشمار)تاخوگراف  1

 گيج دور سنج موتور 2

 گانهچهار نشانگر 2

 كليد فالشر 4

 بخاري درجا كليد 5

 كليد بخاري 6

 فندك 1

 ها كليد چند حالته چراغ 8

 نگيني ها 9

9 6 

5 

7 

8 
1 

2 
3 
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 دسته راهنما

 
 عملكرد شماره

 

 چراغ جلو نور پايين  1

 چراغ جلو نور بااال  2

 استپ نور باال  2

 ماي گردش به راستراهن  4

 راهنماي گردش به چپ  5

  بوق  6

  برف پاك كن با پاشش آب  1

  حركت برف پاك كن  8

3 

4 

7 

6 

5 
2 

8 

1 
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 كليد خودرو

 :ختودرو داراي كليدهايي به شرح زير مي باشد

  عدد دو سوييچ،كليد 

 دو عدد ،درب راننده وكمك راننده كليد 

 دو عدد ،شبوردكليد درب محفظه  دا 

 دو عدد ،كليد تاخوگراف 

 دو عدد ،كليد درب باك سوخت 

 وضعيت های سویيچ

ها به شرطي كه كليد وارد سوييچ هاي فعتال ختودرو براي هر كدام از وضعيتسوييچ داراي سه وضعيت مي باشد، كه به شرح زير قسمت

 :باشد، آورده شده است

 0 يچ در وضعيتیسو

 چراغ سيار/ تاخوگراف/ فندك/ راديوپخش/ فالشر/ هاي راهنما  چراغ/  چراغ داخل اتاق 
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 1چ در وضعيت یيسو

  0كليه موارد وضعيت 

 چراغ / چراغ هاي جانبي/ چراغ هاي عقب/ چراغ هاي كوچك جلو

 چراغ پارك/ داشبورد/ روشنايي جلو/ هاي مه شكن

 2چ در وضعيت یيسو

  1و  0كليه موارد وضعيت 

 بوق/ بخاري/ برف پاك كن/ چراغ ترمز/ چراغ هاي راهنما/ ترمزچراغ / نشانگر ميزان سوخت/ چراغ كنترل نورباال/ پايينچراغ نور/  چراغ نورباال /

 اخطار ميزان آب رادياتوربوق / چراغ هاي كنترل

 3چ در وضعيتیيسو

 استارت 

 .باز مي گردد( رانندگيحالت ) 2وضعيت استارت است و  پس از رها كردن، سوئيچ به وضعيت  2بديهي است كه مرحله 
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 صندلی

 صندلی راننده

 تنظيم پشتي صندلي به جلو وعقب -1

 ين رفتن كب صندلييتنظيم باال و پا -2

  تنظيم شيب كب صندلي -2

 تنظيم صندلي در جلو و عقب رفتن بر روي ريل -4

 

  هشدار 

   تنظتتيم صتتندلي در . را تنظتتيم نماييتتدفقتتط در هنگتتامي كتته ختتودرو متوقتتب بتتوده و ترمتتز دستتتي فعتتال استتت صتتندلي راننتتده

 .هنگام حركت موجب عدم توجه به جتاده و حادثه خواهد شد

   در صتتورت جتتا بتته جتتا نمتتودن صتتندلي متتي بايستتت صتتداي قفتتل شتتدن آن را بشتتنويد همچنتتين در هنگتتام تنظتتيم صتتندلي از

تستمه كمربنتد ايمنتي را    ضتمن آن كته عبتور صتحيح     . راحت بودن ختود، در موقعيتت جديتد صتندلي اطمينتان حاصتل نماييتد       

 .نيز در نظر مي گيريد

4 
3

6 

2 

1 
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 صندلی كمک راننده

در پشت پشتي صندلي وسط مطابق شكل، دو . صندلي كمك راننده مطابق شكل طراحي گرديده است

براي . عدد جا ليواني و يك بشقاب جهت آسايش راننده و كمك راننده در نظر گرفته شده است

شت صندلي كمك راننده را در جهت عقربه هاي ساعت برگرداندن صندلي كمك راننده اهرم پ

 .بچرخانيد
 
 

 كمربند ایمنـی

 .سه نقطه اتكتا مي باشدبا مجهز به يك كمربند ايمني و كمك آن هر كدام صندلي راننده  

 

 

 

 

 

 كمربند -1

 قفل  -2

 دكمه قرمز جهت بازكردن  -2

 

2 

3 

1 
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  هشدار 

             نته از روي گتردن   ) د كمربند ايمني نبايدپيچيتده شتود، بلكته متي بايستت بته طتور ضتربدري و از روي شتانه راننتده عبتور نمايت

 (.و بازو 

 هر كمربند براي يك نفر تعبيه شده است. 

 جهت جلوگيري ازآسيب به بدن، كمربند ايمني را برروي ناحيه شكم قرار ندهيد. 

  متر براي ايمني و حفاظت در تصادفات به يك وسيله نگهدارنده مناسب نياز دارند 5/1افراد با قدكمتر از. 

   بته همتين دليتل كمربنتد را     . مربنتد ايمنتي يتا ضتامن آن عملكترد كمربنتد را مختتل خواهتد نمتود         وجود گرد و ختاك بترروي ك

 . هميشه تميز نگهداريد

                 غلطك اتوماتيتك كمربنتدهاي ايمنتي بايتد از بتاز شتدن كمربنتد در حالتت هتاي ترمتز كتردن، شتتاب گترفتن ختودرو، در پتيچ

 .ين منظور به طور منظم عملكرد آن ها را كنترل نماييدبه هم. ها يا در موقع كشيدن سريع كمربند، جلوگيري نمايد

  هنگامي تنظيم نماييد كه خودرو متوقب و ترمز دستي كشيده باشدكمربندهاي ايمني را فقط. 
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 آمپرها و نمایشگرها

 كيلومترشماریا  رافـوگـتاخ

 .دهد خودرو را نشان ميي سرعت خطي و مسافت طي شده  ،تاخوگراف الكترونيكي

 سته كردن پنل جلویی تاخـوگرافباز و ب

 كليتد را در قفتل پنتل جلتويي قرار داده جهت باز نمودن پنل جلويي تاختوگراف، 

 .سپس با كشيدن كليتد، سرپوش را باز نماييد. درجه به سمت چپ بچترخانيد 91و 

 جهت بستن پنتل جلويي تاخوگراف، كليد را جازده و پنل جلويي را به بدنه تاخوگراف

 .درجه چرخانده وكليد را از قفل خارج نماييد 91سپس كليد را به سمت راست . ار دهيدفش 

 

  هشدار 

     بتتاز و بستتته كتتردن پنتتل جلتتويي تتتاخوگراف در حتتين راننتتدگي يتتا بتتاز گذاشتتتن پنتتل جلتتويي تتتاخوگراف در حتتين راننتتدگي

 .ممكن است به تاخوگراف آسيب برساند

 

 



 راهنماي استفاده از خودروهاي واگن هود

18 

 تعویض كارت كيلومتر

تر به كارت هاي كيلوم .ت اطالعات حركت ختودرو در دوره هاي كاري براي هر يك از راننتده ها تنظيتم شده استتاخوگراف براي ثب

كارت كيلومتر كمك راننده مستقيماً بر روي پنل جلويي و كارت كيلومتر راننده بر روي صفحه قرار . وسيله صفحه مخصوص مجزا هستند

بعد از اتمام كار، . بايست جاهاي خالي را با ثبت دستي پرنماينددر تاخوگراف، رانندگان مي يلومترهاي كقبل از قرار دادن كارت.دارد

جهت قرار دادن كارت  .رانندگان مي بايست كارت هاي كيلومتر را بيرون آورده و مشخصات جديد را بر روي كارت جديد پر نمايند

حه جدا كننده كارت ها را از پنل جلويي جدا و كارت كيلومتر كمك راننده را ابتدا پنل جلويي تاخوگراف را باز، صف ،كيلومتر در تاخوگراف

سپس صفحه جدا كننده را در پنل جلويي و كارت كيلومتر راننده را در روي صفحه قرار دهيد و نهايتاً پنل  . در پنل جلويي قرار دهيد

 .جلويي را ببنديد

 

  هشدار 

 ،خراش ها و صدمات سطحي ديگر اجتناب نماييد رود گرد و غبار،الزم است از و در طول ثبت كارت كيلومتر. 
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 تنظيم ساعت

سپس ساعت را با فشردن دو دكمه . كارت كيلومتر را از تاخوگراف خارج نماييد براي تنظيم ساعت ابتدا پنل جلويي تاخوگراف را باز و

ياس تاييد كه آيا زمان نشان داده شده در نمايشگر با مقتنم كنتترلوگراف قرار داده و تكارت كيلومتر را در داخل تاخوده و تنظيم نم

سپس  ،(ساعت 12)درجه به جلو بچترخانيد  261ربه هاي ساعت را تورت ستوزن عقتدر غير اينص. كارت كيلومتتر تطتابق دارد يا خير

 .پنل جلويي را ببنديد

 دور سنج موتور

 (منطقه سبز رنگ ) قسمت تعويض دنده  -1

 ، در فشتار كتامتل و باالترين دور(منطقه تيتره رنتگ) مجتاز موتتور  قسمت دور -2

از اين قسمت حتي (. منطقه هاشور قرمز رنگ) قسمت تنظيم دورموتور به طرف پايين  -2

 .االمكتان استفاده نگتردد

 (منطقه قرمتز رنگ ) قسمت دور غيتر مجتاز و خطتر  -4

2 

1 

3 

4 
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 گانهچهار نشانگر

 د ترمزچراغ خطر، فشار با -1

ز و تذخيره مدار اول ترم، عقربه اول نشان دهنده فشار درجه نمايش فشار مدار باد دوبل -2

 زتدوم ترم ره مدارتار ذخيتربه دوم نشان دهنده فشتعق

 ورتموت مايتع خنتك كاريرارت تدرجه ح گيج -2

 ورتن موتتار روغتفش گيج -4

 تتوختس گيج -5

 

  هشدار 

  درآن صتورت بالفاصتله  . آيتد  موتتور از حتد معمتول بتاالتر بترود، بتوق خطتر بته صتدا در متي           كاريمايع خنك اگر درجه حرارت 

 .خودرو را به محل امني رسانده و موضوع را بررسي نماييد

2 

1 

3 

4 

5 
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 نگينی ها

 

 

 
 

 

 

 

 

 ها   كليد چند حالته چراغ 

 :وش كردن موارد زير به كار مي رود يچ روشنايي براي روشن و خاميسو

 چراغ هاي كوچك، جانبي و چراغ پالك روشن   :                اغ ها خاموش                            چر:     0    

 چراغ مه شكن عقب:               نورپايين                                       :           

 ( 16شکل ) 
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  تركيبی دسته راهنما اهرم

 ييننور پا( : وسط ) اهرم در وضعيت مركزي  -1

 نورباال: اهرم به طرف جلو  -2

 استپ نور باال: اهرم به طرف عقب  -2

 راهنماي گردش به راست: اهرم به طرف باال  -4

 راهنماي گردش به چپ: اهرم به طرف پايين  -5

 بوق -6

 قطع است: فشار دوباره دسته/  وصل است: فشار دسته / برف پاك كن همراه با پاشش آب  -1

 كن حركت برف پاك -8

O  :         خاموشI  :  دور تايمر دار       II  : دور كند    III  :دور تند 

 

 .قسمت انتهايي اهرم رادرخالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيدمايع شيشه شوي براي پاشش 
 

 

3 

4 

7 

6 

5 
2 
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 بخاری و تهویه

 بخاريشير  -1

  اهرم تنظيم مسير گردش هوا -2

 تنظيمات دريچه سمت راننده -2

 ت دريچه سمت شاگرد تنظيما -4

  كليد بخاري -5

 شيشه ها بهه هوا تدريچ -6

 (هر دو طرف چپ و راست)هواي آزادورود دريچه هاي  -1

 (هر دو طرف چپ و راست)گرم زير پا دريچه هاي ورود هواي -8

 بخاری درجا 

م رتگ لتعم، اتبخاري درجدر  لييگازو سوختن طريق از و خودرو موتور از مستقل درجا بخاري

 داشبتورد روي بر كه دما دتكلي متتنظي با .دتده مي امتانج را دهترانن كابين لتداخ وايته ننمتود

موقعيت . شود مي انجام مطلوب و ودكارتبطورخ حترارت درجته متتنظي عمل استده شت نصب

 . ده مي باشدتدلي كمك راننتبخاري درجا زير صن

6 6 5 

4 3 
2 

7 
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 كنترل ولوم

خاموش يا تنظيم  ،توان توسط ولوم كنترل، بخاري درجا را روشن باشد، ميخاموش  كه خودرو زماني

 . نمود

 دكمه خاموش و روشن كردن  -2         كليد ولوم بخاري درجا -1

 دكمه عملكرد بخاري درجا  -4             دكمه عملكرد فن   -2

  هشدار 

 رجا مي بايست خاموش باشدتوجه به اين نكته بسيار ضروري است كه در هنگام استارت زدن خودرو، بخاري د. 

 دما تنظيم ولوم چراغ

 :راي سه وضعيت به شرح زير مي باشدچراغ ولوم تنظيم دما، دا

 خاموش وضعيت (OFF)  /روشن وضعيت (ON) 

 آيد مي در زن كتچشم ورتتبص راغتچ درجا، اين اريتبخلكترد عم در اللتاخت بروز درصورت/ زن وضعيت چشمك. 

 تايب زير مي باشد مع انگرتنششده مشاهده  هاي چشمك دادتتع: 

 تترل نمتاييد كه مسير ورود و لذا كن. غير عادي گرم شده استتستم بصورت بيش از حد و سي ،تتدر اين وضعي/ زدن چشمك بار يك

  .خروج كانال بخاري مسدود نشده باشد

3 

1 

4 2 
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 نماييد اقدام باتري شارژ تجه كه است الزم لذا .است شده خالي خودرو باتري ،در اين وضعيت/ زدن چشمك بار سه. 

 لذا مقدار سوخت را بررسي نماييد در اين وضعيت، مشكلي در سيستم سوخت رساني بوجود آمده/ زدن چشمك بار چهار. 

 درجا بخاری ننمود روشن

ستم تسي بعد از روشن نمودن، .رج شوداخ OFFت تانده تا از موقعيتم دما را چرختد تنظيتكلي ا،تاري درجتبراي روشن نمودن بخ

و سپس هواي گرم از  دقيقه مراحل آماده سازي را طي چهاردر مدت  بصورت خودكار دماي داخل اتاق را اندازه گيري نموده و حدوداً

 .دريچه خارج مي شود

 ًمجددابخاري  و با كاهش دماي اتاق، يدآ در مي كاربخاري به حالت آماده به  با رسيدن دماي اتاق به دماي تنظيم شده توسط ولوم،

 .نمايدشروع به كار مي 

 درجا ن بخارینمودخاموش 

و فن با  پس از چند ثانيه سوخت قطع .قرار گيرد OFFولوم تنظيم دما را چرخانده تا در وضعيت  ،درجا جهت خاموش نمودن بخاري

رايط تتوقب فن با توجه به ش زمان. شود اموش ميتراغ ختبا خنك شدن پوسته، فن متوقب و چ .دور باال شروع به خنك كاري مي نمايد

 .مي باشدته دقيق 11تا  5دمايي، 

  هشدار 

 هاي ايمني بخش استفاده از بخاري درجا مطالعه فرماييدبه منظور استفاده بهتر از بخاري درجا لطفاً  قسمت توصيه. 
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 كولر 

 (درصورت نصب بر روی خودرو)

 :مي باشده نمايش كولر به شرح زير دكمه هاي موجود بر روي صفح

اموش نمودن تبراي خ. را فشار دهيد  1شماره  دكمه راه اندازي كولربراي : خاموش / روشنكنترل  -1

 .دتتدهير اتدداً فشترا مج هتدكم نيز همين

سرعت  2گروه  هايدكمهبا فشردن هر كدام از  م،تستتام روشن بودن سيتهنگ:  كنترل سرعت فن -2

 .دتواه برستتدلختار دهيتد تتا سترعتت فتن به مقتدار ا فشر  يا  هتدكم .كندفن تغيير مي

ميزان دما تغيير  2گروه   هايدكمهبا فشردن هر كدام از  ، ،هنگام روشن بودن سيستم:  كنترل دما -2

 .واه برسدتا دما به مقدار دلختد تتار دهيترا فش  يامه تدك. مي نمايد

 

  هشدار 

 ن بودن موتور از الزامات مي باشدو روشباتري ولت  24برق مستقيم  كولر،دستگاه  كتردمنظور كاره ب  . 

1 

2 3 
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 چراغ ها

 چراغ داخل خودرو 

. وجود دارد محفظه باالي سر راننده و كمك راننده عدد چراغ كوچك زيردو  در خودرو

 .مي باشد OFFو  ONكليد چراغ در دوحالت 

 

 های جلوی خودرو چراغ

 كوچكچراغ  -1

 چراغ راهنما -2

 پايينر چراغ نو -2

  چراغ نور باال -4

 ي جانبيچراغ راهنما -5
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 چراغ های عقب خودرو

 چراغ مه شكن عقب -1

 چراغ راهنما -2

 چراغ دنده عقب -2

 شب رنگ -4

 چراغ ترمز -5

 چراغ خطر -6

 چراغ حد جانبي عقب -1
 

 های حد باالی خودرو چراغ

 .عدد چراغ حد مطابق شكل بر روي اتاق نصب شده است دو

5 7 3 

1 2 4 6 
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 اآینه ه
كه  عدد آينه وجود دارد دودرسمت راننده  آينه و سه عدد سمت كمك راننده در

 .صورت دستي تنظيم مي شونده ب تمامي آينه ها
 

  هشدار 

 آينه هاي بيروني اندازه اشياء راتغيير مي دهند، لذا اشياء از آنچه به نظر مي رسند نزديكترند. 

  نماييدقبل از رانندگي آينه هاي بيروني را تنظيم. 

 برف پاك كن و منبع شيشه شوی

تيغه هاي برف پاكن كن را به صورت منظم كنتترل و درصورت نياز تيغته هاي معيوب را 

 .همچنين سطتح متايع مختزن شيشه شوي را به صورت مرتب بازديد نماييد. تعويتض نماييد

 .محل قرارگيري منبع شيشه شوي در شكل نشان داده شده است
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 رادیوپخش

اً تايي از طرز استفاده راديو پخش، لطفتبراي آشن. باشد كه در باالي سر راننده نصب گرديده است خودرو مجهز به راديو پخش مي اين

 .     ل مي گردد مطالعه فرماييدتودرو تحويته به همراه ختاده از راديو پخش را كتراهنماي استف

 عملكرد كمپرسی خودرو

در  و كليد زماني كه اهرم. باشدمي( پارك)محل اهرم عملكرد كمپرسي در كنار ترمز دستي ، LK 1924و  2624كاميون هاي  در

 را ابتدا كالچ خودرو را گرفته سپس اهرم و كليد ،جهت راه اندازي كمپرسي خودرو. ، كمپرسي خودرو عملكرد نداردقرار دارد( 1)موقعيت 

 .قرار دهيد( 2)اهرم و كليد را در موقعيت  جهت پايين آوردن كمپرسي،. قرار دهيد( 2)در موقعيت 
 

 

 

3 2 

1 



 

 

 3فصل 
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 رانندگی صحيح با خودرو 

 ن خودرونمودآب بندی  

هنگتتام آب بنتتدي، ختتتودرو را از لحتتاظ عملكتتردي كنتتتترل و در طتتتول مستتير مرتبتتتاً مراقتتب عملكتترد صتتداهاي موتتتور و درجتتات     
 .باشيد نمايش

 كيلومتر 0222آب بندی تا 

 ماكزيمم مجاز سرعت هر دنده استفاده نماييد     فقط از  ،و را با حداكثر سرعت نرانيدخودر. 

 گاز را تا آخر فشار ندهيدبراي استفاده از شتاب متناسب، هيچ وقت پدال. 

 نمودن شديد اجتناب نماييد از ترمز. 

 رعت پايين و دنده خيلي سبك حركت ننماييدبه موتور فشار نياوريد يعني با س. 

 به طور متناوب سرعت خود را تغيير دهيد ،نماييدچنانچه با سرعت كم يا زياد رانندگي مي. 

 ز موتور سرد است خودداري نماييدكه هنوگاز و سرعت دادن به موتور در حالي نمودن خودرو از پس از روشن . 

 ه به دماي الزم رسيده باشدماني سرعت خودرو را افزايش دهيد كز. 

 هاي خوب برانيدنماييد خودرو را در جادهبراي آب بندي سعي. 
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 كالچ را با خشونت درگير ننماييد و از سرعت ناگهاني بپرهيزيد ،ها را در زمان مناسب تعويض نماييددنده. 

 كم شوددور موتور خيلي قبل از مواجه شدن با شيب هاي تند با انتخاب دنده مناسب سرعت بگيريد و نگذاريد. 

 ماً زير نظر داشته باشيدئنموده ودرجات نمايش را دا م هشدار دهنده توجهئدر طول مسير به كليه عال. 

 با نصب بار مجاز حركت نماييد. 

 علت را جويا  در صورت مشاهده حرارت زياد،. نماييدتوپي چترخ و درام ترمز را بازديد  ،هر از گاهي، دماي گيتربكس، اكسل جلو و عقب

 .نماييدمجاز خدمات پس از فروش شركت گتواه مراجعه هاي  به نمايندگيو 

  هاي چرخ  را با گشتاور توصيه شده سفت نماييدمهره ،متر اولكيلو 51پس از. 

 كيلومتر 0222رانندگی بعد از 

  (دور در دقيقه 2211دور موتور)يد كيلومتر سرعت را به تدريج تا حداكثر سرعت افزايش ده 2111بعد از. 

 سطح روغن  ، دفعات بازديد ازلذا تا قبل از آن. تر طبيعي استكيلوم 5111، در زمان آب بندي تا سقب افزايش مصرف روغن موتور

 .موتور بايد بيشتر باشد



 راهنماي استفاده از خودروهاي واگن هود

34 

 آماده شدن برای سفر

يمني و ثير بسزايي در اتواند تأ مل مي، اين عظم و برنامه ريزي شده انجام گيرد، مني خودرو به عنوان يك برنامه مرتباگر بازرس

كه  ل و مشكالت احتماليتبايست جهت شناسايي عوام ها شامل مجموعه اقداماتي است كه مي اين بازرسي. كارآمدي خودرو داشته باشد

 . ر انجام گيرندتادرت به سفتل از مبت، قبب بتروز خرابتي يتا وقتوع تصتادف شوندوجتممكن است م

هر روز قبل از  .ام شودتبايست انج كه مي ده قبل ازحركت استت، يكي از وظايب اصلي راننلي قبل از حركت ختودروهاي كنتر فعاليت

 : روشن كردن خودرو موارد زير را كنترل نماييد

 جعبه كمك هاي اوليه 

 مثلد احتيتاط خطر 

 كپسول آتش نشاني 

  تميزكردن شيشه جلو 

 تميز كردن چراغ هاي جلو 

 تنظيم آينه ها 

 ترل سطح سوختكن 
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 ت را تزن سوختزوم مخترل نموده و در صورت لتوخت كنتتح ستايش سطترجه نمتت را توسط ددار سوختل نموده و مقترا داخ سوييچ

 .پر نماييد

  هشدار 

 قبل از سوخت گيري، موتور را خاموش نماييد. 

 كنترل سطح مايع خنك كننده موتور 

حتي االمكتان در . ر باالتر از گلتويي رادياتتور پر باشدميليمت 15مايع خنتك كتاري مي بايست تتا 

و حالت باز شيترهاي بخاري، مايع خنتك كننده ( درجته سانتيگتراد  51زير ) حتالت سترد موتتور 

 . اضتافه نماييد

موتور را براي مدت كوتاهي روشن و سپس سطح مايع خنك  ،بعد از اضافه كردن مايع خنك كننده

 .دو در صورت لزوم اضافه نمايي كننده را كنترل

 كنترل سطح روغن فرمان 

مقدار . رل نماييدتور كنتتدروليكي را در حالت خاموش بودن موتتزن فرمان هيتمقدار روغن مخ

 .باشد المت بااليي ميله اندازه گيريتسانتيمتر باالتر از ع دوتا  يكر تن مي بايست حداكثتروغ
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 زتا و ترمتاي راهنمتهراغتچ و ودروتت روشنايي خترل وضعيتكنت 

در صورت تعويض المپ به . را كنترل نماييد آن هاز و تميزي تا و ترمتراهنم هاي راغترد چتودرو و عملكتهمه روزه وضعيت روشنايي خ 

 .ولتاژ آن دقت نماييد

 ورتن موتتح روغتسط كنتترل 

و  MINمقدار روغن مي بايست بين عالمت . رار گرفته باشدسطتح صاف ق ودرو بايد بر رويتور، ختن موتتح روغتكنترل سطبه منظور

MAX بر روي ميله اندازه گيري روغن باشد. 

  هشدار 

 از روغن موتور با مشخصات مختلب استفاده ننماييد.  

 يد شركت ايران خودرو ديزل استفاده نماييديبراي تعويض يا سرريز كردن روغن موتور، از روغن هاي مورد تا. 

 

 

 

 

 

 

 

ختن روغن يرحل م

 موتور
 گيج روغن
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 بازديد و تخليه آب داخل مخزن باد 

صورت كه محل  بدين .اييدتنمكنتترل  هاي مدار باد را به طور مرتب از نظر آب بندي هتلول

ه آب و صابون بررسي و آچاركشي الزم را تنشتي باد به وسيلتستتم باد را از نظتر االت سيتاتص

 .دانجام دهي

ه تآب داختل آن تخليت   تتا ذرات  باد را فشار دهيتد ه تانك تسوپاپ تخلي ،دگيتقبل از شروع به رانن

 .گردد

  هشدار 

      ايتتن كتتار را بتتا  . قبتتتل از فشتتتار دادن ستتتوپاپ تخليتتته تانتتتك بتتاد جهتتت ختتتروج ذرات آب، فشتتتار هتتوا را ختتارج نماييتتد

 .انجتام دهيد( چنتد بار ) فشتردن ترمتز پايي 

 ها را تعويض نماييدلهدر صورت مشاهده خميدگي يا له شدگي در لوله هاي باد، لو. 

 بازديد تسمه هاي موتور از لحاظ پوسيدگي و شلي 

 كنترل گيربكس از لحاظ نشتي روغن 

 كنترل ديفرانسيل از لحاظ نشتي روغن 

 كنترل سيستم فرمان از لحاظ نشتي 
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 ك كننده تخن مايع، سوخت و روغن اظ نشتيتكنترل موتور از لح 

 ب ها و سوراخ هاي تخليه گاز در روي درب باتريتقطد باتري، تميز بودن سرتح اسيترل سطتكنت 

 ه بااليي صفحه ها باشدتميليمتر روي لب 15انه بايد تد در هر ختدار اسيتمق. دارند قرار( ده ترانن) اسي تري ها در سمت چپ شتبات .

 .نماييد لرتدر هنگام فصل گرما مقدار اسيد را بيشتر كنت. دافزاييتر به آن بيتزوم فقط آب مقطتدر صورت ل

  منبع شيشه شوي مايعكنترل سطح 

سطح مايع  .گيردمي دسترس قرار دستگاه شيشه شوي در بعد از باز كردن درب موتور، مخزن 

 درپوش كم باشد يشه شوتاگر مقدار مايع شي. شيشه شوي درون مخزن را همواره كنترل نماييد

 شيشه شوي به عالمت هاي مايع حتسط براي كنترل. و مخزن را پر نماييد ودهزن را باز نمتمخ

MAX   وMIN مخزن توجه نماييد بر روي. 

 برف پاك كن هاكرد رل عملتكنت 

 رخ تره چتار باد و مهتدگي، فشتيترها از لحتاظ سايرل وضعيت تايتكنت 

 ره هاتچ ها و مهتود شدن پيتشل بودن يا مفق 
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 روشن كردن خودرو

 :دهيد نمودن ختودرو مراحل زير را انجامبراي روشن

 ترمز دستي را بكشيد. 

 گيربكس را خالص نماييد.  

 شودري روشن ميتارژ باتترل شتكنت راغتچ امتدر اين هنگ .قترار دهيد 2 سوييتچ را داخل نموده و در وضعيت. 

  آن را رها نماييدموتور سوييچ را بدون حركت پدال گاز تا انتها بچرخانيد و بالفاصله پس از روشن شدن. 
 

  هشدار 

  در ختودروهايL / LK 2624 كليتد ستوپاپ روي دستته دنده را به طرف گتروه پاييتن وصل نماييد . 

 به داليل زير موتور را فوراً خاموش نماييد. 

  افت درجه فشار روغن موتوريا لرزش آن 

  موتور به صورت غير عادي مايع خنك كنندهباالرفتن درجه حرارت 

 صداهاي غير عادي از موتور 

 



 راهنماي استفاده از خودروهاي واگن هود

41 

 :از روشن كردن خودرو موارد زير را كنترل نماييد بعد

 درجه نمايش فشار روغن 

ن در تار روغتفش. بالفاصله پس از روشن شدن موتور، درجه نمايش فشار روغن را كنترل نماييد

بار و در حالت دور آرام به  5/2ور و دور كامل مي بايست به تت درجه حرارت معمولي موتتوضعي

 . رسدبار ب 5/1

 

 فرمان صيخال 

 .ست حركت نمايندمي باين لترخ هاي مورد عمت، چمترميلي 21ان در حدود تك فرمتردش غربيلتبا گ

 فشار ذخيره باد در مدار باد 

 .باشدبار مي 1/8فشار قطع برابر . د روشن شودراغ خطر فشار ترمز نبايتچ .بار باشد 5/5د حداقل فشار ذخيره باد در مدار باد باي
 

  هشدار 

 دده و دليل آن را بيابينموودرو را متوقب تخ فوراً ،روشن شد در حين حركت ختودرو زتار باد ترمتر فشتراغ خطتگر چا. 

 

 فشنگي فشار روغن موتور
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  موتور مايع خنك كنندهدرجه نمايش حرارت 

 م نسبت به شرايط مختلب بينئموتور در حالت كار دا مايع خنك كنندهدرجه حرارت 

توان  ه سانتيگراد ميتدرج 111ه حرارت با درج. راد مي باشدتدرجه سانتيگ 91تا  11

د نمود ولي از اين درجه حرارت نباي دگيترانن( دقيقه 11رتحداكث)وتاه تبراي مدت ك

رارت آب توجود دارد كه اگر درجه ح يك فشنگي در سيستم خنتك كاري. باالتر برود

 .دي آورراد برسد بوق خطر را در اتاق راننده بته صدا در متدرجه سانتيگ 111به 

 

  هشدار 

 د، بالفاصله خودرو را متوقب و علت را بيابيبوق خطر با شنيدن صداي. 

 ود يتا در حتين كتار روشتن     اگتر چتراغ شتارژ بتاتري ختتاموش نشت      . راغ شتارژ بتاتري ختاموش متي شتود     تبا روشن شدن موتور چ

 .دنماييبماند، موتور را خاموش و سفتي تسمه پروانه را كنترل 

  چرب يا ليز باشد ،نبايد زخمي يا ترك دارسطح تماس تسمه پروانه. 

  (.خطر خسارت به موتور)كنند ت نمي ام و واتر پمپ حركزيرا دين نكنيد،موتور را بدون تسمه پروانه روشن 

 در دماي پايين، به موتور زياد گاز ندهيد. 

 كننده فشنگي درجه حرارت مايع خنك

 كننده كن
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 خاموش كردن موتور

فه كن اگتزوز كه دركب خودرو و زير پاي راننده قرار دارد استفاده از دكمه ترمز ختوانيد عالوه بر سوييچ ميبراي خاموش كردن موتتور، 

 .باشد، پدال گاز را هنگام خاموش كردن خودرو فشار ندهيدبه دليل اين كه اين خودرو مجهز به توربو شارژ و اينتركولر مي .نماييد

 راندن خودرو و تعویض دنده

بگتذاريد موتتور چند دقيقته درجا  .روشن كردن موتور، ختودرو را راه نيندازيدبه منظور گرم كردن خودرو جهت حركت، بالفاصله پس از 

 .بهتر است پس از روشن كردن خودرو، با دنده سنگين و در دور متوسط حركت نماييد. كار كند تا به دماي معمولي كاركرد برسد

 .نماييدمز دستي را رها كرده و شروع به رانندگيبار رسيد تر 8پس از روشن كردن خودرو در صورتي كه درجه نمايش فشار باد به 

دور  2211)در تعتويض دنده به دنده باالتر از حداكثر دور موتور . در طول سفر به طور منظم دور موتور را زير نظر داشته و كنترل نماييد

دور در دقيقه  1611تا  1211را ما بين  همچنين در هنگتام تعتويض دنتده به دنده پاييتن تر، دور موتتور. تجاوز ننماييد( در دقيقه

 . نگهداريد

  هشدار 

 پدال كالچ را تا آخر فشار دهيد. 

 دسته دنده فشار نياوريد ر رويب. 
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  نماييدفقط در زمان توقب كامل خودرو دنده عقب را درگير. 

 حركت دهيد دوكم با دنده  هاي مسطح يا سرباالييخودرو بدون بار را در جاده. 

  يا ناهموار استفاده نماييد هاي سرباالييفقط براي حركت خودرو بار زده، در جادهاز دنده يك. 

  (PTO ) بغل گيربكس

 (در صورت نصب بر روی خودروی شما)

. بغل گيربكس وسيله اي است كه نيروي محركه مصرف كننده هاي جانبي كه به طور معمول به خودرو متصل هستند را تامين مي نمايتد 

 . به وسيله يك چترخ دنده و از طريق شفت زير گيربكس تامين مي شود PTOنيروي محترك 

 .قابل نصب بوده و كليد فعال سازي آن در شكل نشان داده شده است LK 1924و  2624كاميون هاي  بغل گيربكس در

 

 

 

 

 

LK1924                                                                   LK2624 
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 دیفرانسيل  قفل

 عرضیل ـرانسيـل دیفـقف

  (در صورت نصب بر روی خودروی شما) 

  L,LK1924/2624  يفرانسيل براي قفل كردن چرخ هاي محور عقب كاميون هايقفل عرضي د

 . در شكل نمايش داده شده استL,LK1924  كليد قفل عرضي در كاميون هاي .استفاده مي شود

 قفل دیفرانسيل طولی 

 كتتاميون هتتاي محتتور هتتاي عقتتتب اول و دوم    كتتردن جهتتت قفتتل  قفتتل طتتولي ديفرانستتيل   

L,LK2624  و طتتولي ( 1شتتماره )در شتتكل مقابتتل كليتتد قفتتل هتتاي عرضتتي    . شتتود استتتفاده متتي

 . نمايش داده شده است   L,LK2624در كاميون هاي  (2شماره )

  هشدار 

           كيلتومتر بتر ستاعت و     21اكيدًا توصتيه متي گتردد كته از ايتن كليتدها در سترعت هتاي بتيش از

 .در سر پيچ ها استفاده نگردد

2 1 
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 سيستم ترمز

 ترمز دستی

محور عقتب  رويكه زتر ترمتبوست رويتترمز دستي با ني .ردگي مورد استفاده قرار مي( ترمز پارك)به عنوان ترمز اضطراري ترمز دستي 

 .نمايد ل ميتز دستي عمترم ترمت، با كشيدن اهنصب شده

 آزادكردن ترمز دستی

به طرف جلو  تا آخررون كشيده و به طرف باال و تن ترمز دستي، اهرم دستي را از مانع بيكردبراي آزاد 

رمز تدن تكربه منظور آزاد . د ختاموش گرددباي( كردن رل آزادتكنت) رل ترمز دستيتراغ كنتتچ د،ببري

 .بار باشد 8ست حداقل اد مي بايتزن بتار در مختدستي، فش

 كشيدن ترمز دستی

متز دستتي   كنتترل تر  ، چتراغ درا از حالتت آزاد تتا حالتت ترمتز كامتل بته عقتب بكشتي         اهرم ترمتز دستتي  

كامتل كشتيده نشتود، بته صتورت اتوماتيتك         وضعيتي كه اهترم ترمتز دستتي بته طتور     در . شود روشن مي

 .مي گردد به حالت آزاد  بر

 

2 

3 
1 

2 
1 
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  هشدار 

    اگرختتتودرو، بتتار داشتتته و قراراستتت بتته متتدت طتتوالني پتتارك شتتود، حتمتتتاً بتتا قتتراردادن دنتتده پتتنج، پشتتت چتترخ، متتانع از راه

 .افتادن خودرو شويد

 ه دنده پنج راجايي قراردهيد كه به راحتي قابل دسترس باشدهموار. 

 ترمز پایی

مدار اول . كندباشد كه با فشار پدال ترمز عمل ميمي  ABSترمز اين خودرو، شامل دو مدار هواي فشرده مستقل با بوستر و مجهز به 

 محورهاي  رختكه مدار دوم ترمز بر روي چ حالي در ايدتب عمل مي نمتمحرك عق محورهاي  رختمحرك عقب يا چ محورز بر روي تترم

 .بار مي باشد 5/8عملكترد ترمز پايي فشار باد . اسه اي مي باشندتهاي جلو و عقب از نوع  ك ترمز چرخ. جلو عمل مي نمايد

  هشدار 

  ه از ايتتن چنانچتت(. ترمتتز پتتايي و دستتتي)، ترمزهتتا را بتتر روي ستتطح جتتاده خشتتك آزمتتايش نماييتتد  بالفاصتتله پتتس از حركتتت

ايتن آزمتايش ستتاده و   . مزهتا در وضتعيت مناستبي قترار دارنتد     ، ترا يكنواختت و ايستت كامتل ميستر باشتد     هت  طريتق ترمتز چترخ   

 .كافي مي باشد ترمز كتردمحسوس براي كنترل عملي نحوه عمل



 صحيح از خودرو نحوه استفاده

47 

 ي ترمتز  استت بته آرامت    نمتوده هتاي ترمتز نفتوذ     چنانچته آب بته كفشتك   . بايستت فاقتد چربتي و آب باشتد     هتاي ترمتز متي    لنت

 .، به دست آيدبگيريد تا اثر ترمز الزم

 داري نماييدبا ازكار افتادن حتي يكي از مدارهاي ترمز از ادامه حركت خودرو خود. 

 آن  ترمزهتا بته   ،كته سترعت نيتز پتايين استت     آنجتايي از شتود و زها وارد متي تار زيتادي روي ترمت  تهتاي طتوالني فشت   راشيبيتدر س

 .گردند، خنك نميشونديخنك م ،صورت كه در جاده هموار

 پتاي ختود را روي   . نمايتد زيترا كته ايتن عمتل فقتط هتواي فشترده را تخليته متي         . ن مكرر پتدال ترمتز ختودداري نماييتد    از فشرد

 .داشته و رها نماييدپدال ترمز بيشتر ازمدت الزم نگه 

 يله ترمتتز بته وست  و  عتوض  بته پتتايين تتر   از دنتده هتاي بتاالتر    بته ترتيتتب  را هتا  ، دنتده كته ترمتز ختودرو عمتتل ننمايتد     زمتاني  در

جتتاده هتتدايت  كنتتار هتتاي گاردريتتل يتتا پاركينتتگ را بتته طتترف ختتودرو متوقتتب نشتتد آن گتترا .نماييتتد دستتتي ختتودرو را متوقتتب

 .شود باعد چرخيدن خودرو به دورخودش مي د زيرانماييدستي استفاده ن سرعت هاي باال از ترمز در. نماييد

 ترمز خفه كن اگزوز

با به حركت در آوردن يك دريچه مخصوص، به كمك يك جك پنوماتيك در مسير سيستم 

جلوي خروج گازهاي حاصل از احتراق گرفته شده و ( مابين منيفولد دود و منبع اگزوز)اگزوز 

 .به عنوان ترمز خفه كن اگزوز عمل مي نمايد
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 ABSترمز  

اين . نمايد ودرو را براي راننده مهيا ميترل ختان كنتتو امكوده ري نمتها جلوگي رختل شدن چتاز قف (ABS)لتضد قف ترمز سيستم

د به نماياين سيستم فشار ترمز را كنترل مي . ن توجه به شرايط جاده عمل مي نمايدكيلومتر در ساعت به باال بدو 8سيستم از سرعت 

فعال مي شود راننده لرزش كمي در غربيلك   ABSهنگامي كه. ي شديد نيز قابتل فرمان پذيري باشدطوري كه خودرو هنگام ترمزها

 .دنمايفرمان و ضربات كوچكي زير پدال ترمز احساس مي 

شدت ضربات وارده به  .نمايد ، حتي با فشار اندك ترمز عمل ميABS در سطوح لغزنده به طور مثال جاده هاي يخي و برفي،  سيستم 

 .شرايط مربوطه را نياز دارد است كه رانندگي مطابق خطر پدال ترمز نشانه جاده پر

. خاموش خواهد شد در صفحه داشبورد روشن و بعد از دوثانيه        نگيني (وضعيت استارت)قرار گيرد  2 در وضعيت سوييچكه  زماني

 .وجود دارد يراديا ABSاگر اين نگيني  به صورت ثابت روشن بماند در سيستم ترمز 

 

  هشدار 

  در صورت خترابي سيستم ABSسيتستتم ترمتز به صورت مكتانيكي عمل مي نمايد ،. 
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 چرخ زاپاس و جک

براي بيرون آوردن آن پيچ هاي . موقعيت چرخ زاپاس در شكل نشان داده شده است

جهت پايين آوردن چرخ زاپاس، از اهرمي كه زير اتاق . يدينگهدارنده روي زاپاس بند را باز نما

تني  25مچنين براي اين خودرو يك عددجك ه. باشد استفاده نماييدكمپرسي مي

 . درنظرگرفته شده است

 تعویض چرخ

 :ددر هنگام تعويض چرخ مراحل زير را انجام دهي

  دپارك نماييد تا به حركت درنياي مطمئنخودرو را در يك مكان . 

 دنده پنج را زير چرخ قرار دهيد.  

 رخ توسط واشرهاي فنري مخروطي و پيچ چرخ و مركزيت تزيت يك چمثالً مرك)خودرو، رينگ هاي مختلب نصب شده باشد  اگر روي

رخ انجام تچ چتروطي و پيترخ زاپاس كه مركزيت آن توسط واشرهاي فنر مختبايد يك چ( رخ ديگر توسط توپي چرخ انجام مي گيردتچ

رخ انجام مي تآن توسط توپي چ در مواقع ضروري مي توان اين چرخ را به جاي چرخ ديگر كه مركزيت. رد با خود همراه داشتمي گي

ويض ترخ را تعتوراً چتدمات پس از فروش، فتخ در اولين نمايندگي و شود نصب نمود، البته بايد مهره هاي خود محور را استفاده نمود

 .نماييد
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 ادل هستند جك را در كاميون هايي كه داراي ميل تع. قرار دهيد ، جك را مستقيم زير فنر هر چرخ جلور اكسل جلوبراي جك زدن زي

 . جلو تر از اكسل جلو قرار دهيد كمي

 د، جك را زير فنر قرار دهير اكسل عقببراي جك زدن زي. 

 دجك را به هيچ عنوان زير پوسته ديفرانسيل قرار ندهي. 

 نرسد در موقع پياده و سوار كردن چرخ مواظب باشيد كه به رزوه پيچ آسيبي. 

 ه هاي تسپس لقم .را باز نماييد رخته هاي چتعدد مهره روي لقم ابتدا شش ،رخ هاي جلوتجهت بازكردن چ

 .را پياده نماييد تايررخ را بيرون آورده و تچ

 رخ را بيرون تهاي چلقمه سپس  .رخ را باز نماييدته هاي چتلقم همچنين جهت باز كردن چرخ هاي عقب، ابتدا شش عدد مهره روي

 .اده نماييدتداخلي را پيتاير  تاًانداز را بيرون آوريد و نهايتگ فاصله تو رين خارجي را پيادهتاير آورده و 
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 بستن چرخ

 .دييدر هنگام بستن چرخ مراحل زير را رعايت فرما

 نماند روي كاسه چرخ تميز نماييد به طوري كه آثار زنگ زدگي باقي رينگ چرخ و محل نشيمنگاه آن را. 

 طي را با مهره ها ببنديد و محكم نماييدي دو عدد واشر مخروبعد از نصب چرخ بيرون. 

 رخ تروطي را با مهره هاي چتبقيه واشرهاي مخ. رل نماييدترا كنت( رخ توسط سوراخ هاي چ ،رختچ هاي چتپي) رخ تمركزيت بودن چ

 .رخ هاي رينگ معمولي را به صورت ضربدري محكم نماييدتمهره چ .م نماييدتوده و محكتنم سوار

 را يكي بعد از ديگري چندين بار محكم نماييد( پره اي)كس رخ هاي تريلتمهره چ. 

 و در صورت نياز سفت نماييد هدورل نمتكنت كاركرد كيلومتر 51ويض شده را پس از ترخ تعتره هاي چتمه. 
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 درب موتور

 بازكردن درب موتور

براي بازكردن درب موتتور ابتدا اهرم دستي در شكتل را در جهت 

 .شود ، درب موتور تا عالمت ضامن بتاز ميفلش به حركت در آوريد

سپس اهرم روي درب موتور را مطابق شكل به حركت درآوريد و 

درب موتور را به طرف باال حركت داده تا ميله ايمني در شيار 

 .بيافتد
 

 بستن درب موتور

ين كشيده و درب موتور را به طرف پاي ميله ايمني را از شيار بيرون ،براي بستن درب موتور

 .حركت دهيد



 

 

 4فصل 

 خودرو و نگهداری سرویس
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 سرویس و نگهداری كليات 

اثتترات بهينتته . باشتتدهتتاي متتنظم متتيشتترط الزم بتتراي افتتزايش عمتتر مفيتتد و بهبتتود عملكتترد و بتتازدهي بتتاالي ختتودرو، ستترويس   

راننتده ختودرو   . جترا گتردد  شتود كته برنامته هتاي نگهتداري طبتق متوارد اشتاره شتده در ايتن بختش ا           اقتصادي تنها زماني حاصل مي

 . هاي مطرح شده در اين بخش اجرا نمايدتعميرات و نگهداري را مطابق با موضوعات سرويس و نگهداري و مسافت يدبا

 سرویس و نگهداینكات مربوط به 

 زيست مربوط به محيطنكات  

نكات مربوط به محافظت محيط زيست را رعايت  بايد يد،دمجبور به انجام سرويس و نگهداري خودرو ش تانخود ،اگر در برخي شرايط

همچنين درخصوص قطعات نيز چنين است، مانند فيلترها . بر طبق قوانين عمل كنيد بايدهنگام از بين بردن محصوالت سرويس . كنيد

و محصوالت هاي تميزكاري  ها و ظروف خالي، دستمال از بين بردن قوطي .هستندكه با محصوالت سرويس از قبيل روغن در تماس 

 .اجازه ندهيد موتور بيش از اندازه نياز درجا كار كند .استمحيطي يك رفتار پر مسئوليت  مراقبتي، از نظر زيست

با ظرفيت بار كافي برده، براي تعميرات زير خودرو هرگز ( استند)هاي ويهه  خودرو را روي جايگاه بايدخواهيد زير خودرو كار كنيد،  اگر مي

و براي انجام  ريزي شده است برنامه ي باالبردن خودرو براي مدت كوتاهجك فقط برا. استفاده نكنيد (استند)يگاه ويهه جك به جاي جا از

 . يستعنوان مناسب ن به هيچ تعميرات زير خودرو
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سرويس و  امكان انجام و تعداد دفعات. استو قطعات فني، خودرو نيز نيازمند سرويس و نگهداري و مراقبت  نند همه تجهيزاتام

اين فصل از كتابچه دارنده خودرو، شامل اطالعات محدوده و  .اصوالً بستگي به شرايط كاركرد خودرو دارد كه بسيار متفاوت استنگهداري 

انجام سرويس هاي خودرو را به پرسنل مجرب و با مهارت و آموزش ديده . تعداد دفعات سرويس نگهداري و نكات مربوط به آن مي باشد

 .ندگي هاي مجاز شركت گواه بسپاريددر نماي

 ت سرویسمحصوال

 :محصوالت سرويس شامل

 عصاره مايع شيشه شوي جلو 

 (براي مثال سوخت ديزل)ها  سوخت 

 (روغن موتور، روغن گيربكس، سيال هيدروليك، گريس ،براي مثال)ها و روانكارها  سيال 

 مي باشد ضديخ، مايع خنك كننده. 

 زيست مربوط به محيطنكات  

 .استمسئوليت يك رفتار پر محيطي ريختن محصوالت سرويس از لحاظ زيست نيروب
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 شتتركت ييتتديتتز داراي متتدارك و مستتتندات متتورد تأو ن ارد را دارنتتدييتتد شتتده ستترويس، بتتاالترين حتتد كيفيتتتي استتتاند أمحصتتوالت ت

اطالعتات مربتوط   . تفاده كنيتد به همتين دليتل، جهتت ختودروي ختود فقتط از محصتوالت متورد تأييتد است          . هستند ايران خودرو ديزل

 .است ارايه شده (2جدول)در اين راهنما در قسمت جدول مشخصات سياالت و روانكارها به محصوالت مورد تأييد سرويس 

  سرویس اوليه

ايط ي از شراين سرويس يك. شودماه پس از تحويل خودرو انجام مي حداكثر شش كيلومتر كاركرد در 1511تا  511سرويس اوليه مابين 

 .باشد كه درصورت عدم انجام آن، خودرو از گارانتي خارج خواهد شدمهم گارانتي خودرو مي

 ای سرویس و نگهداری دوره

به همين جهت مشخص فرماييد . با فواصل مختلب قابل انتخاب هستند خودروخودرو، سه گروه سرويس براي  با توجه به شرايط كاركرد

 . دييمربوطه را انتخاب نما خودروكاركردن مي باشد و براساس آن گروه، سرويس كه تحت چه شرايطي خودرو در حال 

 گروه های سرویس

 گروه سرویس، كاركرد در شرایط سخت

  گرد و خاك زيادو كاركرد خودرو در مكان هاي با  شرايط بد جادهكاركرد خودرو در 
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  (درجه حرارت و رطوبت هوا)شرايط سخت آب و هواكاركرد خودرو در 

 مسافت ترافيكي كوتاهكرد خودرو در كار 

  راه و ساختمانساخت استفاده در 

 (در حالت خالص)استفاده زياد با دور آرام موتور 

 جاده هاي غير صاف يا ناهموارو  باال رفتن از جاده هاي خيلي شيب دار 

 گروه سرویس كاركرد در مسافت های كوتاه

 كاركرد در شهرها و مناطق مركزي شهر 

 افت خيلي كوتاهكاركرد در مس 

 كاركرد با توقب و حركت زياد در ترافيك 

 گروه سرویس كاركرد درمسافت های طوالنی

  درمسير بزرگراه ها و جاده هاي آسفالتهخودرو كاركرد 

 توقب هاي محدود ميان راه 
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 (1جدول )روغن ها و فيلترها و بازدید جدول تعویض

 نوع سرويس
 شرايط کارکرد خودرو

 کارکرد در مسافت هاي طوالني کارکرد در مسافت هاي کوتاه سختکارکرد درشرايط 

 كيلومتر 15،111هر  كيلومتر 11،111هر  كيلومتر 5،111 موتور و فيلتر روغن تعويض روغن

 كيلومتر 21،111هر  كيلومتر كاركرد 21،111هر  كيلومتر 11،111هر  تعويض فيلتر گازوييل

 سال كيلومتر يا يك 91،111هر  سال كيلومتر يا يك 61،111هر  سال يا يك كيلومتر 21،111هر  تعويض روغن گيربكس

 كيلومتر يا ساليانه  45،111هر  و سپس در  5،111تعويض بار اول در  تعويض روغن محور عقب

 كيلومتر كاركرد 111،111تعويض هر  تعويض روغن فرمان

 بار سال يك 2هر   DOT3سال و سيال  2ر ه +DOT4براي سيال با سطح كيفي   2624تعويض سيال كالچ در 

 كيلومتركاركرد 41،111تا  21،111بين يك تا يك و نيم سال يا  تعويض فيلترخشك كن هوا

 كيلومتر 15،111تعويض هر  تعويض فيلتر خشك هوا

 كيلومتر 5،111ساعت يا هر  111هر  F-DIESEL پ انهكتورو براي پم كيلومتر 11،111ساعت يا هر  211هر  BOSCH  براي پمپ انهكتور تميز كردن فيلتر پمپ تغذيه 

 اشاره شده است( 3)وع و ظرفيت سياالت و روانکارهاي مورد استفاده در خودرو در جدول ن. 
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 (0جدول )ای شرح سرویس های دوره 

 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 (1)تعويض مطابق جدول   روغن موتور

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   تورروغن مو فيلتر

 كيلومتر كاركرد 11،111هر   تخليه الستيك گردگيرفيلترهواي موتور

 (1)تعويض مطابق جدول   لييفيلترگازو

 تعويض هر دو سال يك بار  مايع خنك كاري موتور

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   تعويض فيلتر خشك هوا

 (1)مطابق جدول تعويض  تميز كردن  تميز كردن فيلتر پمپ تغذيه

 كيلومتر 15،111هر   با درب  هوا اطمينان از آببندي بودن فيلتر

 اطمينان از محكم بودن مهره خروسك

 واشر فنري كنترل وجودو  فيلتر هوا
 كيلومتر 15،111هر  

 (1)تعويض مطابق جدول   روغن گيربكس

 يا ساليانهكيلومتر  41،111و سپس در   5،111اول  تعويض بار  جلو محورگريس توپي 
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 كيلومتر يا ساليانه 45،111و سپس درهر  5،111تعويض بار اول در   مياني محورروغن 

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   عقب محورروغن 

 كيلومتر يا ساليانه 45،111س درهر و سپ 5،111تعويض بار اول در   مياني محورروغن توپي هاي 

 كيلومتر يا ساليانه 45،111و سپس درهر  5،111تعويض بار اول در   عقب محورروغن توپي هاي 

 كيلومتر كاركرد 61،111تعويض هر   روغن مندل

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض   و نظافت فيلتر روغن فرمانفرمان روغن 

 (1)ويض مطابق جدول تعويض تع  روغن ترمز+  سيال كالچ

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   مايع الكتروليت باتري

 ساليانه  گريسكاري دنده فاليويل

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   هاگريسكاري درب 

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   ري سرقطب هاي باتريگريسكا

 كيلومتركاركرد يا هرسه ماه 11،111هر   شارژگريسخورها

 (1)تعويض مطابق جدول تعويض  تعويض فيلترخشك كن هوا

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   نظافت سيستم هواي ورودي به موتور
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   رادياتورپايه ها و وضعيت ظاهري كنترل 

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل عملكرد فن رادياتور

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل عملكرد برف پاك كن

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل لوله ها و شيلنگ هاي سيستم خنك كاري

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل عملكرد فرمان

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل عملكرد ترمز

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل عملكرد كالچ

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل عملكردكمك فنرها

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل درجات نمايش و نگيني هاي هشدار

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل چراغ ها، فالشر و بوق

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل عملكرد بخاري

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   موتور، راننده و كمك كنترل عملكرددرب هاي

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   آينه هاي بغل و داخل كابينكنترل 

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل لنت هاي ترمز
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل عملكرد شيشه شوي

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   شتي از سيستم بادكنترل ن

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل تايرها

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل نشتي از سيستم هواي ورودي به موتور

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   نظافت تهويه گيربكس

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   مياني محورنظافت تهويه 

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   عقب محورت تهويه نظاف

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل نشتي از موتور

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل نشتي از گيربكس

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   مياني محوركنترل نشتي از 

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   عقب محوركنترل نشتي از 

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   از مندل كنترل نشتي

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل نشتي از سيستم فرمان

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل نشتي از سيستم خنك كاري
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل نشتي از سيستم سوخت رساني

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   نشتي از سيستم كالچكنترل 

 ماهيانه  كنترل كشش تسمه كمپرسوركولر

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   كنترل نشتي از سيستم اگزوز

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   فيلر گيري سوپاپ ها

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   كنترل كشش تسمه هاي موتور

 كاركرد كيلومتر 21،111ر ه  آچار كشي كامل

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   خالصي پدال ترمز و كالچ

 كاركرد كيلومتر 21،111هر   (Toe – in)ميزان فرمان

 كاركرد كيلومتر 11،111هر   فشار باد تايرها و چرخ زاپاستنظيم 

 يا كلي گاردان ييكنترل جز
 .ليه تجاري و در مسافت هاي طوالنيكيلومتر يا يك سال در وسايل نق 111،111در هر 

 كيلومتر يا شش ماه در شرايط گرد و غبار و كارگاه ساختمان سازي 25،111و در هر 

 ماهيانه  تميز نمودن فيلتر هواي اواپراتور

 ساليانه  كنترل خشك كن كولر
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس
از اتصاالت، مخزن و روغن يا گاز خنك كننده كنترل نشت 

 ماهيانه  شيلنگ هاي كولر

 ماهيانه  كنترل كليد هاي كولر

 ماهيانه  تميز نمودن كويل هاي كندانسور كولر

كنترل عملكرد فن و موتورفن اواپراتور و 

 كندانسور كولر
 ماهيانه 

 ماهيانه  كنترل بست ها سيم ها و اتصاالت كولر

 هر شش ماه  تور كولرتميز نمودن كويل هاي اواپرا

 ساليانه  كنترل بلبرينگ كالچ كمپرسور كولر

 هشدار 

 هود توجه نمايند كه  واگن بنز كمپرسي هاي كاميون محترم كاربران : 

 نفتوذ  از جلتوگيري  منظتور  بته  باشتد،  متي  غبتار  و گترد  پتر  هتاي  محتيط  يتا  و معتدن  شترايط  خودروي ايشتان در  كاركرد چنانچه 

 هتتاي ستترويس موقتتع بتته انجتتام ضتتمن ختتودرو، موتتتور عمتتر كتتاهش آن تبتتع بتته و موتتتور بتته هتتواكش طريتتق از ختتاك و گتترد

 .دنماين خاموش را خود يخودرو بارگيري، هنگام اكيداً در ،سخت شرايط در کارکردمطابق  مربوطه
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 (3جدول )ت و روانكارها سياالمشخصات  جدول

هت افزايش عمر مجموعه ها و قطعات خودرو فقط از روغن ها و سياالت معرفي به منظور جلوگيري از آسيب هاي وارده به خودرو و نيز ج

 .شده در جدول زير استفاده نماييد

 

 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

 15W40 CH-4 موتورروغن 

Behran 
Beh Total 
Castrol 
Pars oil 

Super Turbo Diesel 
Rubia TIR 7400 
Castrol Tection 

Pars Paydar 

 ليتر 8/22با فيلتر 

 ليتر 22فيلتر بدون 

 گيربكسروغن 
L/LK 2624 

80W90 GL-5 

Behran 

Beh Total 

Fuchs 

GULF OIL 

 BEHRAN SAMANDويهه 
ELF TRANSELF EP 80W-90 

TITAN SUPERGEAR 
MC SAE 80W-90 

GULF GEAR TDL 80W-90 

 (S 151 16) ليتر 12

PTO  +5/12 

 (S 1700 16)ليتر  5/14

PTO  +15 

 گيربكسروغن 
L/LK 1924 

 ليتر 12

PTO  +5/12 
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

روغن محور 

 عقب
85W140 GL-5 

Behran 

Beh Total 

Fuchs 

GULF OIL 

 BEHRAN SAMANDويهه 
ELF TRANSELF EP 

80W-90 
TITAN SUPERGEAR 

MC SAE 80W-90 

GULF GEAR TDL 80W-90 

 ليتر 22محور مياني

 رليت 5/18 محورعقب

 (در كليه تيپ ها)

روغن جعبه 

 فرمان
- ATFIII 

TOTAL 

FUCHS 

GULF OIL 
BEHRAN 

FLUIDE G3 & FLUIDE  ATX 

TITAN ATF 4000 

GULF ATF DX III H 

Behan Automatic ATF III 

 ليتر 8/2

گريس چند 

 منظوره
NLGI2 DIN 51818 

BEHRAN 
PARS OIL 

SHELL 

Behran Yaghoot NL GI 2 
Pars Mahan EP 2 
Shell Alvania EP 2 

 كيلوگرم 95/1

مايع شيشه 

 %51شوي 
- - 

 طيب سايپا

 راميار شيمي
 ليتر 5/1 شيشه شوي
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت النام تجاري سي شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

 - - ضد يخ

CASTROL 
 BEH TOTAL 

 بهران

 نفت سپاهان

 مهرتاش سپاهان

 كيافرين

 فومن شيمي

CASTROL NF 
TOTAL ANIFREEZE 

 IIبهران زاگرس 

SPD ضد يخ 

 ريتال

 كيا كوالنت

 كاسپين

 ليتر 5/21

 80W90 GL-5 BEHRAN روغن مندل
BEH TOTAL 

BEHRAN SAMAND VMB 
TOTAL EP-B 

 ليتر 4/2

 - چكال سيال

DOT4+ 
FUCHS 
FUCHS 

FUCHS STOPRED BF 
MAINTAIN DOT 5.1 

 ليتر 2/1

DOT3 كاسپين فومن شيمي 
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 موتورعملكرد و سرویس و نگهداری 
به عنوان ) باشد، كه توربوشارژ با استفاده از فشار گازهاي اگزوزو مجهز به توربوشارژ و اينتر كولر مي 2يورو  OM355موتور اين خودرو 

( تحت بار كامل)درجه  111دبي هواي ورودي به موتور را افزايش داده و اينتر كولر دماي هواي خروجي از توربوشارژ را حداقل ( كمحر
 .يابددهد، كه با عملكرد اين دو مجموعه، عالوه بر افزايش توان و راندمان، آاليندگي نيز كاهش ميكاهش داده و به موتور تحويل مي

 ر روغن موتورتعویض روغن و فيلت

 .تعويض نماييد( 2)موتور را مطابق مشخصات اشاره شده در جدول و فيلتر روغن روغن 

 .مطابق با شرايط كاركرد خودرو مي بايست صورت پذيرد( 1و2)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن و فيلترها بر اساس جدول 

 شماتيک موتور

 محل ريختن روغن به داخل موتور -1

  ه روغن و تهويه روغن موتورجداكنند -2

 لييفيلتر ثانويه گازو -2

 لييفيلتر اوليه گازو -4

 پالك مشخصات موتور -5

 تسمه موتور -6
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 گيج روغن -1

 فيلتر روغن -8

 پيچ تخليه روغن از كارتل -9

 توربوشارژر -11

 اينتر كولر -11

 

 (فيلتر خشک)هوا  فيلتر

 (فيلتر خشک)هوا  فيلترتعویض 

 .بايست صورت پذيردمي( 1)و كيلومتري تعويض فيلتر هوا براساس جدول وره زماني د

  تميز كردن فيلتر هوا

جهت تميز كردن فيلتر هوا از هواي . كيلومتر فيلتر خشك هوا را تميز نماييد 11111تا  5111هر 

ا بهتر است كه هو. بار به صورت مورب و ضربدري استفاده نماييد 5فشرده خشك با فشار كمتر از 

  .از داخل به خارج دميده شود

11

11

1 
11 
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 يلیفيلترهای گازو

 .مطابق با شرايط كاركرد خودرو مي بايست صورت پذيرد( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض فيلتر گازوييل بر اساس جدول 

 
 تعویض فيلترهای گازویيل

 :باشدنحوه تعويض فيلترهاي گازوييل به شرح زير مي

فيلتر )تر را شل نماييد، پوسته فيلتر را برداشته و فيلترها پيچ هاي محكم كننده پوسته فيل

قبل از سوار كردن فيلترهاي نو، پوسته . را بيرون آوريد( كاغذي: نمدي و فيلتر ثانويه: اوليه

 . فيلترها را تميز و نهايتاً سيستم سوخت رساني را هواگيري نماييد
 لتر نمدی يز كردن فيتم

گازوييل فيلتر نشده يا بد فيلتر شده، . و همراه داشته باشيدبراي اطمينان، هميشه فيلتر ن

پيستون هاي پمپ انهكتور را پس از مدت كوتاهي كاركرد در اثر فرسودگي غير قابل استفاده 

 .لذا بهيچ وجه موتور را بدون فيلتر روشن نكنيد. سازدمي

 :در موقع تميز كردن فيلتر كثيب شده بصورت زير عمل نماييد 

 ته فيلتر را شل نماييدپيچ پوس . 

 فيلتر گازوييل كاغذي  -1

 فيلتر گازوييل نمدي -2

 هاي محكم كنندهپيچ -2

1 

3 

2 
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 پوسته فيلتر را برداشته و فيلتر را بيرون آوريد . 

  در گازوييل خالص يا نفت برس بكشيد و چند مرتبه در مايع تميز ( نه برس فلزي)هر دو طرف فيلتر را بسته و بيرون آنرا با برس نرم

براي تميز كردن كامل، فيلتر را دو . فيلتر نمدي بداخل فيلتر بروددر اين حالت بايد مايع تميز كننده فقط از راه . كننده آبكشي نماييد

فيلتر را توسط ابزار مخصوص طوري بگيريد كه يك طرف . مرتبه در مايع تميز كننده غوطه ور نموده و بگذاريد فيلتر مايع را جذب كند

حباب هاي كفي را . حباب هاي كفي از فيلتر خارج شوند آن بسته باشد و از طرف ديگر آنرا با فشار زياد از داخل به خارج باد بگيريد تا

 . تمام واشرها را تعويض كرده و متعاقباً سيستم سوخت رساني را هواگيري نماييد. اين عمل را دو تا سه مرتبه تكرار نماييد. تميز نماييد

 

 هشدار 

 در موتتور  روغتن ..ن تعتويض روغتن و فيلتتر   ، زمتا يتل باشتد  گازوي يتل بتين نتيم تتا يتك در صتد وزنتي       گازوياگر گوگرد موجود در ،

 .گرددكوتاه و طوالني نصب ميهايمسافت

   در هتر  ن تعتويض روغتن و فيلتتر روغتن موتتور،      زمتا  ،يتل باشتد  گازوييتل بتيش از يتك درصتد وزنتي     اگر گتوگرد موجتود در گازوي

 (در تمام شرايط.)باشدكاركرد ميكيلومتر 11،111
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 F-DIESEL فيلتر نوع

 BOSCHفيلتر نوع 

 (پمپ سه گوش)پمپ تغذیه 

پمپي است كم فشار جهت انتقال سوخت از باك به پمپ انهكتور كه ( سه گوش)ذيه پمپ تغ

پمپ  .باشدود در سوخت ميداراي فيلتر مجزا جهت جلوگيري از ورود ذرات و ناخالصي موج

يلتر ف BOSCHتورهاي پمپ انهكدر . نسبت به نوع پمپ انهكتور انواع مختلفي دارد تغذيه

هاي ادواري خودرو به راننده بايستي در هنگام سرويسباشد كه اي روي پمپ ميشيشه

هنگام مشاهده ناخالصي در فيلتر پمپ تغذيه نسبت به تميز نمودن آن اقدام نمايد و در 

فيلتر پمپ تغذيه از نوع كوچك و بين راهي بوده و  F-DIESELهاي انهكتور از نوع پمپ

بر اساس ( پمپ سه گوش)فيلتر پمپ تغذيه  دوره زماني و كيلومتري تميز كردن.باشدقابل رويت نمي

  .مطابق با شرايط كاركرد خودرو مي بايست صورت پذيرد( 1)جدول 

 هشدار 

  و پمپ انهكتور براي جبران افت توان موتور خودداري نماييد تغذيهاز دستكاري زياد پمپ. 

             موجتب   حذف فيلتتر بتين راهتي بته علتت گرفتگتي و يتا جلتوگيري از يتخ زدگتي، در بلنتد متدت

 .آسيب رساندن به پمپ و حتي خود پمپ انهكتور خواهد شد
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 سيستم خنک كاری

 .باشدهر دو سال يكبار ميتعويض آن  همچنين زمان بوده و ( 2) جدولمطابق و ظرفيت آن يد در تمام مناطق ايران يضديخ مورد تا

اگر . اييدتن جهت هرگز ترموستات ها را خارج ننمبه همي ،توسط دو عدد ترموستات صورت مي گيرد تنظيم حرارت مايع خنك كاري

بوق خطر در داخل اتاق راننده به صدا درمي آيد و نشان مي دهد كه نقصي در  ،ك كاري از حد معيني باالتر برودتدرجه حرارت مايع خن

، كثيب بودن اتوررادي تواند كم بودن مايع خنك كاريي مايع خنك كاري م داليل باال رفتن دماي. وجود دارد سيستم خنك كاري

 .باشد فن ويسكوز خراب بودن اتور، شل بودن تسمه، خراب بودن ترموستات ورادي

 فن ویسكوز

، امكان درگيري و خالص نمودن فن را مطابق شرايط (بيمتال)با استفاده از لزجت روغن سيليكوني و سوپاپ مجهز به سنسور دمايي 
مصرف، كاهش صداي فن و كاهش مدت زمان رسيدن موتور به دماي نرمال را در پي خواهد سازد و مزاياي كاهش دمايي امكان پذير مي

 .داشت

 هشدار 

 مجراي مكش هوا را روي رادياتور آزاد بگذاريد. 

 از نصب هر گونه پوشش در جلوي رادياتور خودداري نماييد. 
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  بته يتك بتوده در صتورت استتفاده از       مخلتوطي از آب و ضتد يتخ متي باشتد، نستبت اختتالط آن يتك         ،سيال خنك كننده موتتور

 .درجه سانتيگراد خواهد بود -21ضديخ استاندارد نقطه انجماد تركيب 

   محافظتتت از يتتخ  و از ختتوردگي ناشتي از زنتتگ زدگتتي  جلتتوگيري باعتتدسيستتتم خنتك كننتتده  موجتتود در ستيال خنتتك كننتتده

 .شودزدگي و افزايش نقطه جوش مي

 حتي در فصول گرم سال ،ر سيستم خنك كننده باقي بمانددرتمام سال سيال خنك كننده مي بايست د. 

 دييدرمواقعي كه سطح سيال خنك كننده كاهش مي يابد تنها آب اضافه نكنيد، بلكه نسبت صحيح ضد يخ و آب اضافه نما. 

  ان از آب بوده در صورت عدم دسترسي به آب بدون امتالح متي تتو   ( يون)آب موجود در سيال خنك كننده بايستي آب بدون امالح

در مناطقي كه آب آشاميدني آن حاوي امالح فراوان است مانند شتيراز بهتتر استت از ضتديخ هتاي      . آشاميدني سبك استفاده نمود

 .براي كسب اطالعات بيشتر به نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نماييد .رقيق شده آماده استفاده گردد

 جود در سيال خنك كننده را بررسي كنيدقبل از شروع زمستان غلظت ضد يخ مو. 

 زيرا عمر موتور بسيار كاهش مي يابد ،دييهرگز ترموستات را از موتور خارج ننما. 

               به منظور نگهداري هر چه بهتتر موتتور، ستطح ستيال خنتك كننتده موتتور را قبتل از روشتن نمتودن ختودرو، درزمتان سترويس

 .ياز سرريز نماييدهاي مراقبتي كنترل و در صورت ن اوليه و كنترل
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 تعویض سيال خنک كاری

تعويض سيال خنك كننده، ابتدا از خنك بودن موتور اطمينان حاصل نموده و اهرم در هنگام 

سوپاپ هاي تخليه روي موتور و شيلنگ پاييني رادياتور درسمت راست . بخاري را به باال بكشيد

موتور و ديگري در سمت چپ موتور  هاي تخليه يكي در سمت راستسوپاپ. موتور را باز كنيد

بعد از تخليه سيال خنك كننده، محل هاي خروجي را از نشت كردن مواد مختلفه در . قرار دارد

 .سيال خنك كننده كنترل نماييد

 تعويض مايع خنك كننده پس از سرد شدن كامل موتور انجام پذيرد. 

 از استنشاق بخار سيال خنك كننده اكيداً خودداري گردد. 

   تميز كردن رادياتور، فشار هوا يا آب را از سمت موتور به طرف پره هاي رادياتور تا وقتي كه پره هاي رادياتور از عوامل خارجي جهت

 .پاك شوند، عبور دهيد...( گرد و خاك، حشرات و)

 كردن سيستم خنک كاریپر

 منبتع انبستاط  سيال خنك كننده را داخل . ور را ببنديدپركردن سيستم خنك كاري، ابتدا سوپاپ هاي تخليه و شيلنگ هاي رادياتجهت 

موتور را روشن كرده و با دور كم درجه حترارت آب را بته   . درجه سانتيگراد نباشد 51دقت كنيد كه درجه حرارت محيط بيشتر از . بريزيد
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ر صورت لتزوم بته آن ستيال خنتك     موتور را خاموش كرده و سطح سيال خنك كننده را كنترل و د. حدي برسانيد كه ترموستات باز شود

 .كننده بيفزاييد

 های موتورتسمه 

شكل مي باشد، اگر به صورت صحيح سفت شده باشند،  Vتسمه هاي موتور كه به صورت 

 .مي توانند حدود ده ميليمتر با فشار انگشت جابجا شوند

تعويض  كرديد، تسمه ها را هرگاه يكي از موارد زير را بر روي تسمه هاي موتور مشاهده

 :نماييد

 داغي بر روي تسمه اثر 

  ترك خوردگي روي تسمه 

  هاي عرضي بر روي تسمه ترك 

  رشته رشته شدن بغل تسمه 

  هاي عرضي در پشت تسمه ترك 

 ميليمتر 11
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 تنظيم تسمه دینام

                 :دينام مراحل زير را انجام دهيدبراي تنظيم كشش تسمه 

  پيچ نگهدارنده را شل كنيد. 

  م را بچرخانيد تا به مقدار مطلوب برسدمهره تنظي. 

  پيچ نگهدارنده را محكم كنيد. 

 تنظيم تسمه های كمپرسور باد

 .                       مهره پيچ محكم كننده را شل كنيد

 .پيچ تنظيم را بچرخانيد تا به مقدار مطلوب برسد

 .مهره پيچ محكم كننده را دوباره محكم كنيد
 

 تعویض تسمه ها

 :تسمه ها مراحل زير را انجام دهيدتعويض  براي

 هاي پولي تسمه ها را كنترل و زنگ زدگي و كثيفي آن را تميز كنيد داخل ريل. 

  مهره يا پيچ تنظيم را آنقدر به عقب بپيچانيد تا تسمه را بتوان به راحتي نصب نمود، سپس مهره يا پيچ تنظيم را بچرخانيد تا به مقدار

 .مطلوب برسيد
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 ها را  د و دوباره سفتي تسمه ها را كنترل و در صورت لزوم آنييرا خاموش نما دقيقه موتور 15تا  11ا روشن كرده و بعد از ر موتور

 .تنظيم كنيد

 هشدار 

   هتتاي مراقبتتتي كنتتترل  تستتمه موتتتور را از لحتتاظ پوستتيدگي و شتتلي، قبتتل از حركتتت ختتودرو، زمتتان ستترويس اوليتته و كنتتترل

 .نماييد

 ای موتوره فيلرگيری سوپاپ

ميليمتر  41/1هاي دود  ميليمتر و خالصي سوپاپ 25/1هاي هوا  خالصي سوپاپ .ها درحالت موتور سرد صورت پذيرد گيري سوپاپفيلر

 .مي باشد 1-5-2-6-2-4ترتيب احتراق موتور  .باشد مي ميليمتر+ 21/1تا  -11/1و تلرانس خالصي 
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 سيستم سوخت رسانی

 هواگيری سيستم سوخت رسانی

. وتور زماني خوب كار مي كند كه سيستم سوخت رساني بطور كامل هواگيري شده باشدم

اگر باك سوخت  .گيرد ل انجام ميييهواگيري مرتباً در حال رانندگي توسط لوله برگشت گازو

مانند تعويض )بطور كلي خالي شده يا تعميري روي سيستم سوخت رساني انجام شده باشد

  .مي بايست سيستم سوخت رساني را هواگيري كرد( ل و غيرهييفيلتر هاي گازو

رايك تا دو دور شل كنيد ( 1)ل ييبراي اين منظور ابتدا پيچ هواگيري بر روي فيلترهاي گازو

ل كامالً بدون حباب خارج شود ييقدر پمپ بزنيد تا اينكه گازو آن (2)يله پمپ دستيبه وسو 

بر روي شيلنگ خروجي فيلتر  (2)چ شماره سپس پي. و نهايتاً پيچ هواگيري را محكم كنيد

قدر پمپ بزنيد تا اينكه  وسيله پمپ دستي آنه ل را يك تا دو دور شل كنيد و بييثانويه گازو

 .ل كامالً بدون حباب خارج شود و نهايتاً پيچ هوا گيري را محكم كنيدييگازو
 

1 
2 

3 
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 باك سوخت

لذا با مصرف . شونده و آب بند استفاده شده است با توجه به الزامات قانوني، براي باك سوخت، از درب قفل

كار توسط سوپاپ گازوييل، به دليل آب بند بودن باك، نياز به مجرايي جهت مكش هوا  وجود دارد، كه اين 

 . ، صورت مي پذيرد(1)تعادل فشار باك سوخت و شيلنگ مربوطه

، اجتازه عبور هوا به داخل باك را (به صورت افقي)عملكترد اين ستوپاپ به گتونه اي است كه در حتالت عادي 

 . بنابراين با مصرف گازوييل، فشار هواي داخل باك همواره فشار جو خواهد بود. مي دهد

د و از ختروج گازوييتل در صورت واژگتوني ختودرو، ستوپتاپ عمل نموده و راه ارتبتاط شيلنتگ با جو را مسدو

 .جلوگيري مي نمايد

به منظور جلوگيري از تغيير زاويه احتمالي سوپاپ تعادل فشار باك سوخت، ماهي يك بار، وضعيت قرار گيري 

 .افقي، سوپاپ تعادل فشار باك سوخت را كنترل نماييد

مصرف گازوييل، در باك خالء بوجود مي آيد، كه ضمن مختل  درجه برسد، سوپاپ مسدود شده و با 45در صورتيكه زاويه سوپاپ تعادل فشار به 

 .نمودن سيستم سوخت رساني، موجب تغيير شكل باك نيز مي شود

 

1 
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 گيربكس نگهداری و سرویس و عملكرد

 L / LK 1924 های كاميون گيربكس

 .مي باشد S6 - 90، گيربكس L / LK 1924كاميون هاي گيربكس 

  :باشد به شرح زير مي  S6 - 90مفهوم 

S ..............گيربكس سنكرون 

 تعداد دنده ها............ .6

 نيوتن متر(  91×11) 911ماكزيمم گشتاور مجاز ورودي به گيربكس .......... 90

 سوپاپ تهويه گيربكس -1

 پالك مشخصات گيربكس -2

 پيچ تخليه روغن از گيربكس -2

 محل سر ريز يا كنترل سطح روغن گيربكس -4

 ريختن روغن به داخل گيربكس بعد از تعميرگيربكس يا تعويض روغن محل -5

 ( PTO) محل نصب بغل گيربكس  -6
 

1 

2 
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  L / LK 2624های كاميون گيربكس

  .باشدمي  S1700 16 يا  (شكل مقابل)S151 16، گيربكس L / LK 2624هايكاميون گيربكس

 :به شرح زير مي باشد اعداد و حروف مذكور مفهوم 

 تعداد دنده ها....... .......16

S .................گيربكس سنكرون 

 نيوتن متر 1851تا  1611ماكزيمم گشتاور مجاز ورودي به گيربكس.......... 151

 گشتاور مجاز ورودي به گيربكس ماكزيمم ..........1700

 در پوش تخليه روغن -1

 درپوش آهن ربايي تخليه روغن -2

 داخل گيربكس يا كنترل سطح روغن گيربكس  درپوش محل ريختن روغن به  -2

 پالك مشخصات گيربكس -4

 شماره شناسايي گيربكس  -5

 نوع گيربكس -6

 شماره سريال توليد گيربكس -1
4 
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 يربكستعویض روغن گ

  .باشدمي (2) جدولمطابق  ظرفيت آنيد در تمام مناطق ايران و يروغن مورد تا

 .روغن گيربكس را حداقل يك بار در سال تعويض نماييد. مي باشد( 1)س بر اساس جدولدوره زماني و كيلومتري تعويض روغن گيربك

 گيربكس تهویه

فشار داخل گيربكس  وسطح روغن  و شودمي در طول سفر با خودرو، روغن گيربكس گرم

 .رود كه اين فشار اضافي از طريق سوپاپ تهويه گيربكس خارج مي شودباال مي

ميز نگه داشته و توسط نايلون يا مواد ديگر نپوشانيد تا عملكرد سوپاپ تهويه را هميشه ت

 .مناسبي داشته باشد

جهت شستشوي گيربكس، نازل آب پاش را مستقيماً به طرف سوپاپ تهويته نگيريتد، زيترا    

آب به داخل گيربكس نفوذ كرده و موجب زنگ زدگي و صدمه ديتدگي قطعتات گيتربكس    

براي مصارف خاصي ساخته مي شوند و بطور مرتب نياز در بعضي از خودروها كه  .مي گردد

كته ريتزش    يي، از آنجتا ...به تميز شدن دارند، از قبيل ميكسرها، كاميون هاي حمل شير و

بتون روي بخاركش باعد گرفتگي و كثيب شدن بخاركش مي شود، مي بايست به شتيلنگ  
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همچنين انتهاي شيلنگ مي بايست به فضاي خشك . جود داشته باشددر طول مسير اين شيلنگ نيز نبايد خميدگي و. تهويه مجهز باشند

 .يا محفظه موتور ختم شود

 هشدار 

   نستبت بته تعتويض روغتن و      تعتويض روغتن و فيلتتر روغتن، درطتول يكستال طتي نشتود،        در صورتي كه مسافت ذكر شده بتراي

 .دييفيلتر روغن گيربكس پس از هر يكسال اقدام فرما

 روغن گيربكس باعد خرابي يا درست كار نكردن گيربكس مي شود بيش از اندازه كم كردن. 

 بيش از اندازه بودن روغن گيربكس باعد كاهش راندمان گيربكس مي شود. 

 دييهاي مراقبتي كنترل و درصورت نياز سرريز نما سطح روغن گيربكس را در زمان سرويس اوليه وكنترل. 

 وغن گرم و رقيق مي باشد، تعويض نماييدروغن گيربكس را بعد از يك مسافرت طوالني كه ر. 

 هاي تخليه روغن را پس از تميز كردن و گذاشتن واشر آب بندي، ببنديد درپوش. 

               سطح روغن گيربكس را زمانيكته ختودرو در ستطح صتاف قترار دارد و روغتن سترد متي باشتد، در فواصتل زمتاني متنظم بررستي

 .ني كه روغن گرم مي باشد، بررسي نكنيدهيچ گاه سطح روغن را پس از يك مسافرت طوال. نماييد

              درجتا كتار كنتد، ستپس     استت پس از تعتويض روغتن اجتازه دهيتد موتتور بته متدت سته دقيقته در حاليكته گيتربكس ختالص ،

 .روغن را كنترل نماييد
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 سيستم تعویض دنده 

 (S 1700 16)و ( S151 16)گيربكس های 

 .باشد مي 5-6و  2-4در دنده هاي  (خالص دو حالت) Double–Hتعويض دنده از نوع سيستم 

 .دنمايعمل ميپنوماتيكي،  /انيكيتس بصورت مكتربكتويض دنده در اين گيتم تعتستتسي

بوده و به  شيفت بادي سيستم تعويض دنده در اين گيربكس مجهز به يك كمكي بنام سرو

راحتي تعويض  هدنده ها ب( نيوتن 51تا  41) ار كم دست رانندهتروي بسيتر با نيتاطتن ختهمي

 .مي شوند و نيازي به نيروي باالي دست ندارد

 .فشرده شده باشد الچ  كامالًتوپاپ  نيم دنده زماني عمل مي نمايد كه كتس

وضعيت خودرو ل با توجه به تكه اين عم نموداده تده استفتم دنتني زده مي توان اتدر هر دن

 .گردداب ميتده انتختتوسط رانن

 .باشد مي 5 - 6و  2 - 4ستفاده از نيم دنده در دنده هاي بهترين حالت براي ا

 . و تا انتها فشرده شود جهت افزايش عمر گيربكس هميشه پدال كالچ كامالً

 .شود صدمات زيادي به قطعات سنكرونيزه گيربكس وارد مي در صورت فشرده نشدن كامل كالچ،
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همچنين در هنگام تعويض دنده از دنده سبك  ،باشد ن نمينموده دو كالچه دنده سنگين به دنده سبك نياز ب در هنگام تعويض دنده، از

 .ن نيستنمودبه دنده سنگين نيز نياز به گاز دادن و دو كالچه 

 .، اقدام نماييدباشد يست كامل ميا كه خودرو در جهت تعويض دنده در حالت دنده عقب، حتماً زماني

 .آب موجود در مخازن هوا، هر هفته تخليه گردد ،ماتيكيمناسب سيستم تعويض دنده پنو كردبه منظور عمل

 :است جهت تعويض دنده نرم و بدون مشكل، فراهم شدن شرايط زير ضروري

 كامالً تا هشت بار شارژ شده باشدسيستم باد خودرو ،. 

 سوپاپ نيم دنده حتماً بايستي در زمان كالچ گيري تحريك شود. 

 رستي هواگيري شده باشدده ماتيكي پدال كالچ بمدار هيدرو پنو.  

 هشدار 

 ده، موارد زير را رعايت فرماييدبراي مصرف اقتصادي سوخت در تعويض دن: 

 گيردكه نشانگر دور موتور همواره در ناحيه سبز قرارشويد مطمئن. 

 دنماييبيني ترافيك پيش روي خود را پيش. 

 هاي غير ضروري خودداري فرماييداز فشردن پدال گاز و ترمز. 
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 گاردان  نگهداری و سرویس و ملكردع

 .باشدگيربكس به ديفرانسيل مي ، انتقال قدرت ازوظيفه گاردان در خودرو

 شارژ گریس گاردان

 . باشدمي( 2) جدولمطابق  در تمام مناطق ايران گريس مورد تاييد

 .درج گرديده است( 2)زمان بازديد و شارژ گريس، در جدول 

 :بايست بر روي گاردان صورت پذيردهايي مي  ري و عمر بيشتر گاردان كنترله بهتر نگهدابه منظور هر چ

 كنترل سفت بودن پيچ هاي اتصال گاردان ثابت به شاسي 

 آن هاهاي خود و شل شدگي  كنترل وجود وزنه هاي باالنس در محل 

 كنترل عدم وجود تغيير رنگ دراثر گرماي بيش از حد دركب كاسه چهارشاخ ها 

 دهاي چهار شاخ ها و پوشش هزار خاري به منظور نگهداري گريسكنترل كاسه نم 

 كنترل گريس خورها 

 كنترل پوشش خارجي هزار خار مادگي از لحاظ ضرب ديدگي يا خوردگي 

 اگر فاصله بين اليه الستيكي و محافظ بيروني خيلي زياد باشد، امكان دارد پيچ )كنترل موقعيت اليه الستيكي و فلنج گاردان ثابت

 .(در اين مورد مي بايست بازرسي كلي يا اساسي صورت پذيرد. شل شود مركزي
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 هاي چشمي در مواردي از قبيل آسيب به پوشش رنگ، تغيير شكل لوله، عدم هم مركزيت پوشش هزار خار وترك  روي قطعات  كنترل

  .و لوله

 ( مطابق شكل هاي زير )كنترل لقي يا خالصي در اتصاالت و قسمت كشويي. 

  رت هرگونه عيب يا صداي غير عادي در گاردان، جهت عيب يابي به نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه درصو

 .مراجعه فرماييد

 

كنترل لقي چهار شاخ 

 ها

كنترل اتصاالت گاردان ثابت به 

 شاسي

كنترل لقي شعاعي اتصاالت سمت 

 محورگيربكس و 

 

 

كنترل لقي اتصاالت سمت 

 محورگيربكس و 
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  پس ازرفع عيب و قبل از راه اندازي مجدد گاردان، مي بايست كنترل هاي جزيي دوباره بر روي گاردان صورت پذيرد. 

 هشدار 

 دان هاي طراحي جديد، نيازي به گريسكاري ندارندقسمت كشويي در بعضي از گار. 

 شارژ گريس در گريسخورها مي بايست تا مرحله خروج گريس جديد از آب بندها صورت پذيرد. 

 گريس خورها را قبل از گريسكاري حتماً با يك پارچه تميز نماييد. 

 ا تعويض نماييددر هنگام گريسكاري با مشاهده گريس خور ضربه خورده يا له شده، حتماً آن ر. 

 به گريس خورها با فشار زياد گريس شارژ نكنيد. 

 محل درزهاي هزار خاري و چهار شاخ گاردان را با فشار باالي آب تميز نكنيد. 

  سپس گريسكاري انجام گردد ،شده مطمئندر زمان شارژ گريس از عدم حبس هوا و آب در پمپ گريس. 

 ًاستفاده گرددد اعالم شده يياز گريس هاي مورد تا حتما.  

  يتتك ناباالنستتي غيتتر مجتتاز موجتتب ايجتتاد ناهمتتاهنگي در حركتتت  . حالتتت بتتاالنس شتتده گتتاردان هرگتتز نبايتتد تغييتتر داده شتتود

اء زدر حالتت هتاي شتديد ممكتن استت موجتب شكستتگي گتاردان و پرتتاب اجت          . گاردان، سايش مفاصل ياتاقان هتا خواهتد شتد   

 .آن به اطراف گردد
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 بايتد مواظتب بتود تتا از سترخوردن و       عمتود هنگتام حمتل گتاردان در ستطح      .طح افقي جا بته جتا شتود   گاردان همواره بايد در س

 .جدا شدن قسمت هزار خاري جلوگيري شود

   هنگتتام گذاشتتتن يتتا برداشتتتن گتتاردان، قستتمت هتتاي متحتترك ماننتتد چهارشتتاخه گتتاردان ممكتتن استتت ستتبب صتتدمه زدن بتته

 .خودداري كنيدلذا از گذاشتن دست بر روي مفاصل . افراد گردند

         آن هتا را بته جهتت جلتوگيري از رهتا      . در هنگام پياده كردن گاردان ها، ممكتن استت گتاردان رهتا شتده و شتما را زخمتي كنتد

 .شدن مهار كنيد

 ها بايد تميز و عاري از گرد و خاك، گريس يا رنگ باشد تا تماس به شكل مطلوب صورت گيرد جسطح فالن. 

   اد شتيميايي يتا آب تحتت فشتار استتفاده نكنيتد زيترا ايتن كتار موجتب صتدمه ديتدن قستمت              هنگام تميز كردن گتاردان، از متو

 .هاي آب بندي گاردان شده و گردو خاك و آب را به داخل آن نفوذ مي دهد

  درجتته ستتانتيگراد نيتتز در صتتورت  81دمتتاي حتتداكثر . درجتته ستتانتيگراد كتتار كنتتد 61تتتا  25گتتاردان متتي توانتتد دردمتتاي بتتين

 .آن را خنك كنيد اگر گاردان در معرض دماي باالتري قرار مي گيرد به نحوي. ، قابل قبول استكوتاه بودن زمان
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 محورها نگهداری و سرویس و عملكرد

 محور جلو 

 :به شرح زير مي باشد VAMFمفهوم 

VAM ..... شركت محور خودرو 

F............ جلو محور 

 

 

 شارژ گریس محورجلو

 .باشدمي (2) جدولمطابق  م مناطق ايراندر تما گريس مورد تاييد 

.گريس خورهاي محور را مطابق جدول سرويس هاي دوره اي شارژ نماييد

 

 جلو  محورپالك مشخصات  -1

 جلو  محورتوپي  -2

 

2 

1 
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 محور ميانی

 :به شرح زير مي باشد VAMTمفهوم 

VAM. .... شركت محور خودرو 

T............... مياني محور 

 محل سرريز روغن توپي -1

 پالك مشخصات ديفرانسيل -2

روغن  ن يا سرريز يا كنترل سطحمحل ريخت -2

 ديفرانسيل

 محل تخليه روغن ديفرانسيل   -4

 تهويه ديفرانسيل -5

 تعویض روغن محور ميانی

  .باشديم( 2) جدولمطابق  ظرفيت آندر تمام مناطق ايران و  روغن مورد تاييد

 .بايست صورت پذيردمي( 2)زمان بازديد و تعويض روغن محور مياني براساس جدول 

2 3 1 3 4 5 
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 عقب محور

 .باشد به شرح زير مي VAMRمفهوم 

VAM .....شركت محور خودرو 

R. ..........عقب محور 

 محل سر ريز روغن توپي -1

يا سرريز يا كنترل سطح روغن  محل ريختن -2

 ديفرانسيل

 محل تخليه روغن ديفرانسيل -2

 پالك مشخصات ديفرانسيل -4

 تهويه ديفرانسيل  -5

 تعویض روغن محور عقب

  .باشديم( 2) جدولمطابق  ظرفيت آندر تمام مناطق ايران و  وغن مورد تاييدر

 .مي بايست صورت پذيرد( 2)تعويض روغن محور عقب بر اساس جدول زمان بازديد و

2 1 4 5 

3 
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 هشدار 

    د و فشتار داختل ديفرانستيل بتاال متي     ستطح روغتن بتاال متي آيت      و شتود متي  درحين رانندگي با خودرو، روغتن ديفرانستيل گترم-

 .شودق سوپاپ تهويه ديفرانسيل خارج ميكه اين فشار اضافي از طري رود

                سوپاپ تهويه مي بايست هميشه تميتز بتوده و توستط نتايلون يتا متواد ديگتر پوشتانده نشتده باشتد تتا عملكترد مناستبي داشتته

 .باشد

  نستتيل نفتتوذ كتترده و جهتتت شستشتتو، نتتازل آب پتتاش را مستتتقيماً بتته طتترف ستتوپاپ تهويتته نگيريتتد، زيتترا آب بتته داختتل ديفرا

 .موجب زنگ زدگي و صدمه ديدگي قطعات ديفرانسيل مي گردد

 

 سيستم فرمان  نگهداری و سرویس و عملكرد

اين . ، جعبه فرمان وميل فرمان تشكيل شده استرمان از غربيلك، چهار شاخ گاردان، شفت تلسكوپي فرمان، ستون فرمانسيستم ف

 . باشدامل ميكخودرو مجهز به جعبه فرمان هيدروليكي

 تعویض روغن فرمان

  .باشدمي (2) جدولمطابق ظرفيت آن  يد در تمام مناطق ايران ويروغن مورد تا

 .بايست صورت پذيردمي( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن فرمان بر اساس جدول 
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 هشدار 

 مكن است كنترل خودرو از دست برود، مدر صورت قفل بودن ستون فرمان. 

 اقدام به تنظيم ستون فرمان نماييد رهنگام متوقب بودن خودرو و درگير بودن ترمز دستيفقط د. 

 ستون فرمان را از قفل خارج ننماييد باشد،زماني كه خودرو در حركت مي. 

 :هاي زير صورت پذيرد كنترل سيستم فرمانبهتر نگهداري و عمر  هر چهبه منظور 

 هاي مراقبتي، كنترل نماييد كت خودرو، در زمان سرويس اوليه و كنترلسطح روغن فرمان را مي بايست قبل از حر. 

  ،دييحتماً روغن فرمان را تعويض نما بعد از هر باركه سيستم فرمان تعمير يا قسمتي از مدار روغن فرمان باز مي گردد. 

   از لحاظ عالئم ساييدگي، پوسيدگي، ترك و كيلومتر كاركرد، بازوي هزارخارفرمان، ميل فرمان و مهره هاي مربوطه را  21،111در هر

 .موارد مربوط به نصب كنترل نماييد

  زمانيكه موتور دردورآرام مشغول بكار مي باشد، سطح روغن فرمان مي بايست در موقعيت ماكزيمم گيج باشد. 
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 سيستم فرمان گيریهوا 

 .دييادر حالت موتور خاموش مخزن روغن را تا لبه آن، با روغن هيدروليك پر نم

و برعكس چرخانده شود و همزمان به طور متناوب دور موتور را  مرتبه با آرامي از سمت چپ به راست تا انتها 5تا  2غربيلك فرمان را 

 .در اين مرحله بهتر است چرخ هاي جلو بر روي پايه يا روي جك قرار گيرد تا عمل چرخاندن فرمان به آساني صورت گيرد. افزايش دهيد

 MAXبا اضافه نمودن روغن، سطح روغن را تا عالمت . حله، حباب هاي هوا خارج شده و سطح روغن مقداري تنزل خواهد كرددر اين مر

 .روي گيج برسانيد

 .موتور را خاموش و درب مخزن روغن فرمان را ببنديد

بايست حداكثر يك تا دو سانتيمتر بيشتر مقدار روغن همواره مي . مقدار روغن مخزن فرمان را در حالت خاموش بودن موتوركنترل نماييد

 .ميله اندازه گيري روغن باشد MAXاز عالمت 

 كنترل خالصی غربيلک فرمان

خاموش بودن موتور، باعد نشان دادن خالصي زياد فرمان مي . دييخالصي غربيلك فرمان را فقط در هنگام روشن بودن موتور كنترل نما

در . ها بايد تكان بخورند ميليمتر چرخ 25تا  21با حركت غربيلك فرمان در حدود (. مي كندزيرا سيستم هيدروليك فرمان عمل ن)شود

 .يدشركت گواه كنترل نمايغير اينصورت فرمان و ميل فرمان ها را در يكي از نمايندگي هاي مجاز 
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 كالچ  نگهداری و سرویس و عملكرد

 . دتك مي باشتاي خش هتتك صفحو  GF 380مدل  ي واگن هود،ون هاتالچ كاميتكنوع 

نيروي وارده از طريق اهرم بندي  ،الچتبا فشار پاي راننده به پدال ك بوده كهانيكي تورت مكتبه ص 1924كاميون هاي مدل الچ تكعملكرد 

. گتردد ميع تربكس قطتال نيروي موتور به گيتانتق و الچ از فاليويل جداتالچ منتقل شده و صفحه كتالچ و سپس ديسك كتاخه كتبه دو ش

، هيتدروليك وارد متدار   الچتبا فشار پاي راننده به پتدال كت  به صورت هيدروپنوماتيك بوده كه  2624ولي عملكرد كالچ كاميون هاي مدل 

شده و در اثر باد موجود در مدار، شش پمپ پايين به ديسك كالچ نيرو وارد كرده و در نتيجه صفحه كالچ از فاليويل جتدا و انتقتال نيترو    

با رها كردن مجدد پدال كالچ، فنر هاي صفحه فشار دهنده ديسك، صفحه كالچ را مجدداً به فاليويتل محكتم   .س قطع مي گرددبه گيربك

 .دنمتاي ال پيدا ميتربكس انتقتور به گيته نيروي موتتچسبانده و در نتيج

 تعویض روغن كالچ

  .باشدمي (2) جدولمطابق ظرفيت آن  يد در تمام مناطق ايران ويمورد تا سيال

 .بايست صورت پذيردمي( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض سيال كالچ بر اساس جدول 

 الچـك كـردكنترل عمل

 .د پدال كالچ را تا انتها فشار دهيدنمايكه موتور درجا كار مي  در حالي

 .دنماييبعد از هفت ثانيه دنده عقب را به آرامي درگير 
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الچ را تم كتستتربكس يا تكان خودرو سيته گيتونه صدا پس از هفت ثانيه از ناحيتدن هرگتشني در صورت ،ري دنده عقبتدر حين درگي

 .يديبررسي نما

 هشدار 

  نظر به اينكه سيال كالچ از نظر خوراكي بسيار سمي است آن را دور از دسترس كودكان قراردهيد. 

 ت خود را كامالً تميز نماييددر مواردي كه دست شما به سيال كالچ آغشته شده، قبل از هر كار دس. 

 

 ميزان خالصی پدال كالچ

يله انگشتان به وسپدال كالچ را . ده شدن بيشتر صفحه كالچ، خالصي پدال كالچ كمتر مي شودييبا سا

. ميليمتر باشد 25تا  21فشار دهيد كه زير پدال سفت شود، اين مقدار حركت مي بايست بين  ييتا جا

راشل كنيد و توسط پيچ  براي تنظيم خالصي، مهره هاي ضامن يا ايمنياشد اگر اين اندازه مناسب نب

در صورت نياز براي تنظيم يا تعويض قطعه به نمايندگي . دييتنظيم، خالصي پدال كالچ را تنظيم نما

 .دييهاي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه فرما



 خودرو يسرويس و نگهدار

99 

 سيستم ترمز نگهداری و سرویس و عملكرد

 .باشدمي ABSين خودرو، پنوماتيك دو مداره مستقل با بوستر، مجهز به سيستم ترمز ا

  .مي باشد( 2) جدولمطابق ظرفيت آن  يد در تمام مناطق ايران ويروغن مورد تا

 .بايست صورت پذيردمي( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن ترمز بر اساس جدول 

آن صورت كه در جاده  كه سرعت نيز پايين است ترمزها بهآنجايياز شود ووارد مي هاي طوالني فشار زيادي روي ترمزهادر سراشيبي

 .گردند، خنك نميشوندهموار خنك مي

پاي خود را روي پدال ترمز بيشتر . كندزيرا كه اين عمل فقط هواي فشرده را تخليه مي. كرر پدال ترمز خودداري نماييداز فشردن م

 .ا نماييدداشته و رهازمدت الزم نگه 

 وسيله ترمز دستي خودرو را متوقبه و ب نماييد عوض از دنده هاي باالتر به پايين ها را به ترتيب، دندهكه ترمز خودرو عمل نكندزماني در

ستي استفاده هاي باال از ترمزددرسرعت. نماييد جاده هدايت كنارهايگاردريل يا پاركينگ را به طرف آن ،گرخودرو متوقب نشدا .نماييد

 .شودباعد چرخيدن خودرو به دورخودش مي نكنيد زيرا
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 لنت های ترمز 

 كنترل ضخامت لنت ترمز

توان با برداشتن الستيك درپوش در عقب مي براي بازديد ضخامت لنت ترمز چرخ هاي جلو و 

حداقل ضخامت قابل قبول . ، آن را كنترل نمودروبروپشت سيني طبق كاسه چرخ، طبق شكل 

در صورتي كه ضخامت روي لنت به . باشد هفت ميليمتر مي ،براي لنت هاي ترمز بر روي كفشك

انجام اين كار . حداقل رسيده، به عالمت روي لنت توجه نموده و فوراً آن ها را تعويض نماييد

مستلزم داشتن اطالعات فني بوده و بايد فقط در يكي از نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از 

 .ت گواه  انجام گيردفروش شرك

 تنظيم فاصله بين لنت ترمز و كاسه چرخ

كنيد و همچنين وقتي كه لنت هاي  ها يا لنت هاي ترمز را تعويض ميمحور هنگاميكه بوستر روي 

 .دييترمز به مرور در اثر ترمز گيري خورده مي شوند فاصله بين لنت ترمز و كاسه چرخ را كنترل نما

 .را سفت نماييد( 2مهره  شماره )صب و مهره هاي آن سترها را نبراي اين منظور ابتدا بو

 .را تا سفت شدن محسوس ببنديد( 1پيچ شماره ) پيچ مخصوص تنظيم فاصله بين لنت و كاسه چرخ

تا  ،باز كنيد( درجه 181تا  91)دور  1 ⁄ 4تا  1 ⁄ 2سپس پيچ فوق را در جهت برعكس به اندازه 

 

2 

1

1

1 
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 .چرخ تنظيم گرددفاصله خالصي لنت ترمز و كاسه 

الزم به ذكر است . مي باشدميليمتر  4/1هاي جلو  و براي چرخميليمتر  2/1ي عقب ها لنت با كاسه چرخ براي چرخمجاز مقدار فاصله 

ظيم هاي تعويض لنت نياز به تن و فقط در زمان مي باشداز نوع خود تنظيم  اين خودروروي محورهاي بر هاي نصب شده  جغجغهكه 

 .با كاسه چرخ دارد فاصله لنت

 

 مندل ما بين فنرهای تخت عقب

از پيچ كنترل در شكل زير را ب ،براي بازديد روغن. همواره روغن داخل مندل را كنترل نماييد

درصورت لزوم، به آن روغن اضافه . تحتاني پيچ كنترل رسيده باشدسطح روغن بايد تا لبه . كنيد

  .كنيد
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 ستم بادسي نگهداری و سرویس و عملكرد

 .بار مي باشد 5/5حداقل فشار ذخيره باد در سيستم ترمز 

 .گرددباشد كه توسط سوپاپ ساعتي تنظيم ميبار مي 1/8فشار قطع باد  

وپاپ ها ترل آب بندي ستبراي كنت. بار نباشد 1/1شتر از بي ،هتسيستم باد وقتي آب بندي است كه پايين آمدن فشار هوا در مدت ده دقيق

. دار دهيتين فشيبه پا( پدال ترمتزپدال يا اينكه فشار متوسط روي  تقريباً نصب اندازه حركت) مقداري  ، پدال را تاترمز هاي درتو سيلن

 .ندين بياييعقربه ها نبايد در مدت دو دقيقه به طرف پا ،زتار ثابت روي پدال ترمتبا فش .دار هوا را در نظر بگيريتدرجه نمايش فش

 

 هشدار 

  محتل اتصتاالت سيستتم بتاد را از نظتر      بتدين صتورت كته     .يتد يمدار باد را بته طتور مرتتب از نظترآب بنتدي كنتترل نما      لوله هاي

 .كشي الزم را انجام دهيدنشتي باد به وسيله كب صابون بررسي و آچار

 يديدر صورت مشاهده خميدگي و له شدگي در لوله ها، لوله ها را تعويض نما. 

 وپاپ تخليه تانك باد را فشار دهيد، تا ذرات آب داخل آن تخليه گردندس ،قبل از شروع به رانندگي. 
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 فيلتر خشک كن هوا

   هتتواي فشتتترده ختتتروجي از كمپتتترسور داراي درجتته حتتترارت بتتااليي متتي باشتتتد كتته

ايتن امتر موجتب بوجتود آمتدن      . مي بايستت قبتل از ورود بته متدار ترمتز خنتك گتردد       

د رطوبتت در متدار، بتراي اجتزاء سيستتم      وجتو . قطرات آب در سيستتم ترمتز متي شتود    

باد خطرناك متي باشتد كته بته وستيله فيلتتر خشتك كتن هتوا و بتا عبتور دادن هتواي             

خشتك كتن هتوا     فيلتتتر . شتود فشرده از ميتان ذرات ستليكاژل رطوبتت آن گرفتته متي     

ا بته صتورت اتوماتيتك فعتال     متي باشتد كته در فصتل سترم     ( هيتتتر )مجهتز به گترمكن  

 .رساندسيستم باد را به دماي مطلوب ميورودي به  و دماي هوايمي شود 

  و خرابي، بايستي زودتر از زمان ياد شده، نسبت به تعويض ( صدا خفه كن)در صورت مشاهده روغن و يا آب در محل پورت خروجي

 . هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييدكارتريج اقدام و جهت بررسي كردن كمپرسور بايد به نمايندگي

  كن هوا از نظر عملكرد صحيح بررسي صورت پذيرد و روزانه بايد فيلتر خشك( 1)فيلتر خشك كن هوا بايد بر اساس جدول تعويض

 .شود
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 كولر نگهداری و سرویس و عملكرد

يا   A/Cت استفاده از گازهاي ديگر باعد آسيب به يوني. به هيچ وجه گاز تبريد ديگري بكار نبريد .باشدمي R134aماده تبريد كولر، گاز 

 .كمپرسور خواهد شد

يا   A/Cهاي ديگر باعد آسيب به يونيت  استفاده از روغن. به هيچ عنوان روغن ديگري بكار نبريد .ميباشد Esterروغن كمپرسور روغن 

 .كمپرسور خواهد شد

 .گردد نبايدتوسط افراد فاقد صالحيت بريده يا خمكاري ،تحت هيچ شرايطي لوله ها و شيلنگ هاي سيستم كولر

در غير اين . سيستم را به ولتاژ ديگري وصل نكنيد ،لذا  به هيچ عنوان .ولت برق مستقيم  طراحي شده است 24يونيت كولر براي شرايط 

 .صورت باعد آسيب ديدگي و خسارت خواهد شد

دقيقه  21را به مدت  بار آن يكحداقل ماهي  بايد، (مثال در طول زمستان)براي مدت طوالني استفاده نمي كنيد كولراگر از دستگاه 

 .كند هاي كمپرسور جلوگيري مي از خشك شدن واشرها و اكسيده شدن ياتاقان اين كار .روشن نماييد

 .فيلترهواي اواپراتور را تميز نماييد ،ماهيانه 

 .كشش تسمه كمپرسور را كنترل و در صورت نياز تنظيم نماييد ،ماهيانه

 .اتصاالت و شيلنگ ها را كنترل نماييد ،كننده از مخزننشتي روغن يا گازخنك  ،ماهيانه

 .عملكرد كليدهاي روي پنل را كنترل نماييد ،ماهيانه
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 .عملكرد فن و موتور فن را كنترل نماييد ،ماهيانه

 .كويل هاي كندانسوررا تميز نماييد ،ماهيانه

 .اتصاالت و بست سيم ها را كنترل نماييد ،ماهيانه

 .يل هاي اواپراتور را تميز نماييدكو ،هر شش ماه يك بار

 .بلبرينگ كالچ كمپرسور را  كنترل و در صورت نياز تعويض نماييد ،سالي يك بار

 .دييرا تعويض نما( دراير)مخزن خشك كن  ،سالي يك بار

 كولر عيب یابی

 مي دهدسيستم تهويه كار نمي كند و صفحه نمايش چيزي را نشان ن: 

 ر پنل فيوز كنترل نماييدفيوز اصلي را د ،جهت رفع عيب. 

  ولي خنك نمي كند وصفحه نمايش چيزي را نشان نمي دهد ،كار مي كند كولرسيستم. 

 در اين حالت ممكن است موارد زير اتفاق افتاده باشد. 

  دماي كابين كمتر از دماي تنظيم شدهA/C  لذا . باشدA/C  دييرا كمتر از دماي كابين تنظيم نما. 

  لذا سيم كالچ كمپرسور را براي ارتباط الكتريكي كنترل نماييد. كمپرسور قطع مي باشد جريان برق به كالچ. 

  دهدكار مي كند ولي به مقدار كافي خنك نمي كند و صفحه نمايش چيزي را نشان نميكولرسيستم: 
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  رل و در لتذا نشتانگر شيشته اي بتر روي فيلتتر خشتك كتن را كنتت         .باشتد  كتم متي   كننتده در اين حالت، شارژ گاز خنك

 .صورت مشاهده حباب به نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييد

  در ايتن حالتت    دهتد،  كند ولي جريتان هتواي خروجتي كتم متي باشتد و صتفحه نمتايش چيتزي را نشتان نمتي            كار مي كولرسيستم

 :فتاده باشدممكن است موارد زير اتفاق ا

 فيلتر هواي برگشتي را تميز نماييد لذا. فيلتر هواي برگشتي مسدود مي باشد. 

 لذا به نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييد. فن اواپراتور عملكرد مطلوبي ندارد. 

  در ايتن حالتت ممكتن     بتر روي صتفحه نمتايش روشتن متي باشتد،       كنتد و چتراغ خطتا    باد مي دمد ولي خنتك نمتي   كولراز سيستم

 :افتاده باشداست موارد زير اتفاق 

 لذا به نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييد. باشد ده كم مينشارژ گاز خنك كن. 

 گواه  لذا فن كندانسور را تعويض يا به نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش شركت. فن كندانسورعملكرد مطلوبي ندارد

 .مراجعه نماييد
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 شماتيک گریس خورها

 L/LK1924س خورهای كاميون شماتيک گری
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 (دو عدد ) جغجغه لنت ترمز سمت راست بر روي محور جلو  -1

  (قامه فنرو يك عدد  گوشواره ايعدد   دوعدد گريس خور،  سه)و قامه فنر گوشواره ايو راست بر روي  فنرتخت جلو سمت چپ -2

 (رگريس خودو عدد)جغجغه لنت ترمز سمت چپ بر روي محور جلو  -2

قامه و يك عدد  گوشواره ايعدد  دوعدد گريس خور،  سه)و قامه فنر گوشواره ايو راست بر روي  سمت چپ عقبفنرتخت  -4

  (فنر

گاردان هاي ثابت يك عدد و ( دو عدد بر روي چهارشاخ و يك عدد بر روي كشويي)گاردان هاي كشويي سه عدد گريس خور  -5

 (بر روي چهار شاخ) گريس خور 

 (دو عدد راست و دو عدد چپ  ،چهار عدد گريس خور) است و چپ بر روي محور جلو سگدست سمت ر -6

 (خور، دو عدد  راست و دو عدد  چپ  چهار عدد گريس) اهرم بندي ترمز عقب سمت راست و چپ بر روي محور عقب  -1

 (يك عدد گريس خور ) اهرم بندي پدال ترمز و كالچ  -8

 (يك عدد گريس خور ) دو شاخه كالچ  -9
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 L/LK2624تيک گریس خورهای كاميون شما
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 (دو عدد گريس خور ) جغجغه لنت ترمز سمت راست بر روي محور جلو  -1

 (دو عدد گريس خور، يك عدد سمت راست و يك عدد سمت چپ ) فنر تخت جلو سمت راست و چپ بر روي محور جلو  -2

 (گريس خورددو عد)جغجغه لنت ترمز سمت چپ بر روي محور جلو  -2

 (چهار عدد گريس خور، دو عدد سمت راست و دو عدد سمت چپ ) فنر تخت عقب سمت راست و چپ بر روي محور جلو  -4

 (يك عدد گريس خور ) دو شاخه كالچ  -5

 (سه عدد ) چهار شاخه گاردان  -6

 (چپ چهار عدد گريس خور، دو عدد سمت راست و دو عدد سمت )سگدست سمت راست و چپ بر روي محور جلو  -1

هشت عدد گريس خور، چهار عدد سمت راست و چهار ) اهرم بندي ترمز عقب سمت راست و چپ بر روي محور وسط و عقب  -8

 (عدد سمت چپ 

 (يك عدد گريس خور ) اهرم بندي پدال ترمز و كالچ  -9

 (دو عدد گريس خور ) كشويي گاردان  -11
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 ها تایرها و رینگ نگهداری و سرویس

 .موقع سرد بودن مورد بازديد قرار دهيد و در صورت لزوم به اندازه الزم ميزان نماييد را در تايترهافشار باد 

 .، تنظيم نماييداندازه باالترين مقدار فشار مجاززاپاس را به  تايترفشار باد 

 .نماييددرصورت لزوم از واسطه استفاده  ،داخلي را نيز مورد بازديد قرار دهيد تايترباد  ،هاي جفت چرخ محوردر مورد 

ام تاً در فصل زمستان در هنگت، اين موضوع مخصوصكم يا زياد ختواهد شدبار 2/1حدود  تايترار باد تفش ،الف دماتدرجه اخت دهبا هر 

درجه سانتيگراد  21، اگر درجه حرارت داخل تعميرگاه حدودبراي مثال. گرفتته شوداسبات مربوطه بايد در نظرتار باد و محتبازديد فش

 .بار 4/1فشار تعيين شده به اضافه صورت فشار الزم برابر است با ، در اينفضاي آزاد در حدود صفر درجه باشدصفر و دماي باالي 

 .بار باشد 1/1ر نبايستي بيشتر از ها در يك محوتايتراختالف فشار باد 

در اين صورت به هيچ وجه باد اضافي را خارج ننماييد ، ا يك بار افزايش يابدتواند تمي ها در حال حركت يا در هواي گرمتايترفشار باد 

 .شودكم ميتايتر زيرا فشار باد 

 .اقدام نماييد آن ها، نسبت به خارج نمودن هاچرخ تايترگونه سنگ يا اشياء ديگر ما بين در صورت مشاهده هر

برروي تايتر حك ( ت ر سرعتها و حداكثداد اليهتتع د،فشتار با) طتالعتات فنتي برخي از ا ،رمتدگان محتتاده راننتاستف الع وتبراي اط

 .شده است

 .ميليمتر باشد 6فاصله دو چرخ جفت در پهن ترين نقطه نبايد كمتر از 
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به ميزان يك  بار  تايتركم بودن باد )دهد ها را كاهش و مصرف سوخت را افزايش ميتايتردگي و عمر تايمني رانن ،هاتايتركم باد ارتفش

 (.افزايش مصرف سوخت % 5ست با بر ابرا

 فشار باد تایر ها 

اندازه تايراندازه رينگ

 فشار باد تايـر حداکثر

 اکسل عقباکسل جلو

bar PSI barPSI 

24 - 5/824 - 1281158115 
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 الكتریكیهای  سيستم نگهداری و سرویس و عملكرد

 باتری

انترژي توليتد شتده توستط     .باشتد كته در ستمت راننتده قترار دارنتد       مپتر ستاعت متي   آ 121ولتت و 12اين خودرو داراي دو عدد بتاتري  

بتتدين ترتيتتب در صتتورت نيتتاز، جريتتان مستتتقيم بتته   . شتتوددينتتام از طريتتق فراينتتتدهاي شيميتتتايي در داختتل باتتتتري ذخيتتره متتي  

 .شودها داده مي مصرف كننده

گترم بتر    28/1 ± 11/1را بتا اسيتتد ستولفوريك بتا دانستيته      ختل آن  هتاي درب باتتتري را بتاز و دا   پيتتچ  ،استيد بتاتري  نمتودن  براي پر

نمتوده و اجتازه دهيتد استيد بته متدت       درجته ستانتيگراد تتا حتدود يتك ستانتيمتر بتاالي صتفحات پتر          25سانتيمتر مكعتب در دمتاي   

ستطح   ٬هتا در ايتن متدت بته علتت جتذب الكتتتروليت توستط صتفحات و عايتتق         . يك ساعت بته داختل صتفحات بتاتري  نفتوذ نمايتد      

 .تنظيم سطح صورت پذيرد بايست مجدداًالكتتروليت پايين مي آيد كه مي

الزم بته  . لكتتتروليت توستط آب مقطتتر تنظيتتم شتود     ح اتد بايتد سطت  نماينتت كته بته شتارژ نيتاز پيتدا متي      هتايي ريتارژ باتت تپس از شت 

ندارد استتفاده نمتود در غيتر ايتن صتورت      اتبايستت از استيد وآب مقطتر استت    ري متي تاست كته بته منظتور حفتظ كيفيتت باتت       حتتوضي

 .ممكن است به باتري صدمات كيفي وارد شود

 .ريل را به سمت بيرون بكشيد برداشته و درپوش روي باتري را ابتدا ،ها ن باترينمودبراي پياده 

 :مر باتري نقش بسزايي داشته باشد تواند در افزايش طول ع رعايت نكات زير مي
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  عمل شارژ بايد بر اساس جريان يك  بيستم ظرفيت آن انجام  ،بال استفاده بوده و احتياج به شارژ داشته باشداگر باتري براي مدتي

گرم بر سانتيمتر  28/1 11/1كنند و دانسيته الكتروليت به آزادانه گاز متصاعدها به طوركه تمام خانهپايان شارژ زماني است ،گيرد

 .ساعت ثابت باقي بماند 2درانتهاي شارژ به مدت تري مكعب رسيده و همچنين ولتاژ با

 آن در مدت زمان كوتاهي با اكسيهن هوا تركيب هيچگاه نبايد باتري شارژ شده بدون الكتروليت باشد زيرا در اين صورت صفحات منفي

 .ابل استفاده خواهد شدشوند و در اين حالت صفحات مثبت نيز بال فاصله سولفاته شده و در نهايت باتري غير قشده و اكسيد مي

  هيچگاه باتري را بيش از حد مجاز شارژ نكنيد زيرا در اين حالت سطح خمير صفحات مثبت استحكام خود را از دست داده و در اثر

 .كنداي كه باتري بر روي آن نصب گرديده ريزش پيدا ميضربه يا تكان خوردن وسيله

 ابق رعايت مطگردد هر ده روز يكبار به مدت بيست دقيقه باتري را شده استفاده  نمي اي كه باتري بر روي آن نصباگر از مصرف كننده

 .يدنكات مربوطه، شارژ نماي

 گيري نماييد زيرا در غير اين صورت در اثر تراكم گاز هيدروژن هاي درب باتري جلوهاي تعبيه شده بر روي پيچاز مسدود شدن سوراخ

 .داخل آن باتري متالشي خواهد شد

 شود باعد ريزش خمير صفحات آن نگرددآن وارد ميبه  كهي شديدان هااتري در محل نصب بايستي محكم بسته شود تا تكب. 

 دييهاي مثبت و منفي باتري را هميشه تميز نگهداشته و براي جلوگيري از سولفاته شدن به گريس آغشته نماقطب. 
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 ن ييها پاكننده نگهداشت زيرا در اين حالت دانسيته الكتروليت در خانهله مصرفباتري را نبايد هيچگاه به صورت دشارژ بر روي وسي

 .شودآن كاسته ميآمده و بر اثر تغييرات درجه حرارت محيط از طول عمر

 در هنگام خالي بودن باتري هيچگاه استارت نزنيد زيرا باعد ريزش خمير در صفحات مثبت خواهد شد. 

 كننده و قبل از استارت كليه اتصاالت و سيم كشي برق مربوطه چك شود و ميزان ولتاژ نهايي ه مصرفپس از نصب باتري بر روي وسيل

 .ولت باشد 25/14±15/1شارژ باتري بر روي مصرف كننده 

 خودداري شود زيرا اين عمل موجب كاهش عمر باتري خواهد  جداً ،شودموردكه باعد تخليه سريع باتري ميهاي بياز انجام استارت

 .شد

 ها هر هفته بازبيني شود ودر صورت نياز آب مقطر اضافه شودآب باتري. 

 خالي نمودن الكتروليت اجتناب شود كوتاه وكه از اتصالجا شود به طوريبهوسيله نقليه بايستي به دقت جا باتري در. 

  ي اسيدهاي خورنده شديد هستندها حاوباتري ازير ،از دستكش و عينك مخصوص استفاده كنيد باتريهنگام حمل و نقل. 

 ها باعد ايجاد آسيب جدي به سيستم الكتريكي شدهباتريها را هرگز به طور معكوس متصل نكنيد اتصال معكوس سرسر باتري، 

 .شودها به يكديگر باعد ايجاد جرقه نيز ميهمچنين اتصال مستقيم سر باتري

 شودبب سوختن كيت هاي الكترونيكي ميهاي باتري و تغييرات ولتاژي ساشتباه در وصل قطب. 
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 هشدار 

     تل، نفتتت، بنتتزين و امثتتال  ييت گازوبتتراي تميتتز نمتتودن از . آن را ببنديتد هتاي هنگتام تميتز نمتتودن بتاتري حتمتتتاً در پتوش خانتته

 .ها استفاده ننماييداين

 زير آن را با كمي گريس ضد اسيد بپوشانيدهاي باتري و جعبه ريلي بست. 

  خانه هاي باتري را تميز نماييد هواكش روي درب هايسوراخ. 

 به دليل خطر اتصالي اشياء فلزي را روي باتري قرار ندهيد. 

      هيتدروژن ممكتن استت     زيترا تشتكيل گتاز اكستيد    . هتاي شتعله دار استتفاده ننماييتد    به هنگتام بازديتد چشتمي بتاتري از چتراغ

 .ستفاده نماييدهاي الكتريكي اخطر انفجار داشته باشد، تنها از چراغ

 نماييدرا با شارژ سريع پرهاي مثبت و منفي باتري آن تنها پس از باز نمودن كابل. 

 آب بتتاتري هنگتتام روشتتن بتتودن موتتتور . خانتته آن بايتتد ده ميليمتتتتر بتتاالتر از صفحتتتات بتتاتري باشتتد سطتتتح آب بتتاتري در هتتر

 .ماييدنمودن مجدد آن از قيب فلزي استفاده ننبراي پر .شودبخار مي

         هتاي بتاتري گتاز زيتادي ختارج  شتد، بدانيتد        كته از خانته  همتين . جريان شتارژ نبايتد از يتك دهتم ظرفيتت بتاتري تجتاوز نمايتد

 .باتري شارژ شده است

 آب باتري را كنترل نماييداي يك بارگرم حداقل هفتهدر تابستان و نواحي. 
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 ت ، مقتررات ايمنتي و ضتوابط حفتاظتي را رعايت     ا يتا بتا استيد بتاتري    هت در هنگتام كتار بتر روي بتاتري    . سوزاننده است اسيد باتري

بتا استتفاده   . نمايتد  تمتاس پيتدا   ودروتهتاي رنتگ شتده خت     هتا يتا قستمت   استلبت  هتا،  ، چشتم اسيد باتتري نبايد باپوستت . نماييد

 .مراجعه نماييد ر صورت نياز به پزشكد. نماييد ها پاكها و لباس، چشمازپوستات اسيدي را فوراً تازآب تميز ترشح

 شعله غير محصور اجتناب نماييد از ايجاد جرقه و. ها سيگار نكشيد ريتمجاورت بات فجار دربه دليل خطر ان. 

 ها را شل يا قطع ننماييدسرباتري درهنگام روشن بودن موتور بست. 

  بتاتري  منفتي و بعتد     ستپس ستر  هتاي الكتريكتي را ختاموش و    هتا، ابتتدا تمتام مصترف كننتده     سترباتري  ن بستت نمودبراي جدا

 .باتري مثبت راجدا نماييد سر

 

 زيست مربوط به محيطنكات 

 .هاي كهنه را به روش صحيح دور بريزيدجهت حفاظت از محيط زيست، باتري

 دینام سه فاز 

 .باشدميآمپر  25ولت و 28اين ختودرو داراي يك عدد دينام موتور 

 :ودرو موارد زير را رعايت فرماييدخبه منظور انجام هرگونه سرويس بر روي 

 قبل از سرويس، خودرو را برروي يك سطح صاف قرار دهيد. 
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 دنده پنج را در موقعيت خود قرار دهيد. 

    هتا، گتريس زدن بته گتريس خورهتا و كتاركردن بتا  شتيرهاي تحتت فشتار            در مواقع باز كردن درب رادياتور، درپتوش تخليته ستيال

 .دهاي الزم را انجام دهي احتياط

 زمان حركت خودرو و موتورهاي در حال كاركردن انجام ندهيد تنظيمات را در. 

 از ابزارآالت مناسب استفاده و ابزارآالت معيوب و شكسته را تعويض نماييد. 

 مواقع لزوم از عينك و كفش ايمني استفاده نماييد در. 

 اييددر مواقع سرويس از ورود افراد غير مرتبط به داخل خودرو، خودداري نم. 

 ي باز و يا مسقب داراي تهويه مناسب مجاز مي باشدان هامك كاركرد موتور فقط در. 

 ضديخ و سيال كالچ را در ظروف در بسته، كه آسيبي به محورهاي تعويض شده از جمله روغن موتور، روغن گيربكس، روغن  سيال ،

 .محيط زيست نرساند،  نگهداري نماييد

 شه تميز نگهداريدابزارآالت و محل سرويس را همي. 

 در زمان سوخت گيري سيگار نكشيد. 

 بدون اطالعات كافي مبادرت به تعمير قسمت هاي مختلب خودرو ننماييد. 

 به هنگام سرويس به احتياط ها، هشدارها و اطالعاتي كه به صورت برچسب بر روي خودرو مي باشد، توجه فرماييد. 
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  ،را خارج نماييد سوييچا درحالت خاموش قرار داده و خودرو ر سوييچقبل از سرويس سيستم الكتريكي. 

 هشدار 

     تل، نفتتت، بنتتزين و امثتتال  ييت گازوبتتراي تميتتز نمتتودن از . آن را ببنديتد هتاي هنگتام تميتز نمتتودن بتاتري حتمتتتاً در پتوش خانتته

 .ها استفاده ننماييداين

  بته هنگتام روشتن بتودن موتتور هيچكتدام از ستيم       . ددرو هرگتز نبايتد از بتاتري جتدا شتو     دينام سه فاز در هنگام استفاده از ختو-

 .نبايد شل، باز يا جا به جا شوندها يا اتصاالت آفتامات باتري ،هاي دينام

 هرگز كابل هاي باتري را باز ننماييدوندرموقع بكسل كردن كامي ،. 

 در غيتر ايتن صتورت حتمتاً     . اييتد ، كابتل قطتب هتاي مثبتت و منفتي بتاتري را حتمتاً بتاز نم        با دستگاه شتارژ  در موقع شارژ باتري

 .دبه دينام آسيب خواهد رسي

        اتصتال و بتاز  ، حتمتًا كابتل قطتب هتاي مثبتت و منفتي بتاتري را        ختودرو در موقع جوشتكاري بتا دستتگاه جتوش برقتي بتر روي 

 .بدنه دستگاه جوش را مستقيماً به قطعه جوش شونده وصل نماييد

  دادن روشن نماييدخودرو را فقط به هنگام اتصال باتري ها با هل. 

  انجام شود مجاز خدمات پس از فروش شركت گواههاي  نمايندگيبازديد و تعميرات دينام سه فاز بايد در. 
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 جعبه فيوز

داشبورد قرار  وداده شده در شكل، واقع در جل جعبه فيوز خودرو در زير درپوش نشان

 .گرفته است

 

 كنترل های روزانه

 قبل از حركت خودرو

ي كنترلي قبل از حركت خودرو، كه مي تواند تأثير بسزايي در ايمني و كارآمدي خودرو داشته باشد، يكي از وظايب اصلي ها فعاليت

 :هاي زير را كنترل نماييد هر روز قبل از روشن كردن خودرو فعاليت. راننده قبل از حركت است كه مي بايست انجام شود

 كنترل شلي يا مفقود شدن پيچ ها و مهره ها 

 كنترل سطح روغن موتور 

 كنترل سطح سيال خنك كننده موتور 

 الستيك تخليه گردو غبار، انتهاي پوسته فيلتر هوا را با دست ازطرفين لبه الستيك فشار )تخليه الستيك گردگير فيلتر هواي موتور

 (داده تا گردوغبار انباشته درآن تخليه گردد
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 كنترل وجود آب در تانك باد 

 ز لحاظ پوسيدگي و شليكنترل تسمه موتور ا 

 كنترل سطح سوخت 

 كنترل سطح روغن سيستم فرمان 

 كنترل سطح سيال كالچ 

 كنترل موتور از لحاظ نشتي روغن، سوخت و سيال خنك كننده 

 كنترل گيربكس از لحاظ نشتي روغن 

  هاي عقب از لحاظ نشتي روغن محوركنترل 

 كنترل نشتي از سيستم فرمان 

 كنترل نشتي از سيستم كالچ 

 نترل سطح مايع منبع شيشه شوي ك 

 كنترل سطح آب باتري، تميز بودن سرقطب ها و سوراخ هاي تخليه گاز در روي درب باتري 

 دگي، مهره هاي چرخ و فشار بادييكنترل الستيك ها از لحاظ سا 

 هاي جلو تميز كردن شيشه جلو و چراغ 
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 تنظيم آينه ها 

  بودنكنترل درجات نمايش روي داشبورد از لحاظ معيوب 
 

 بعد از روشن كردن خودرو

 :موارد زير مي بايست كنترل گردند بعد از روشن كردن خودرو

  كنترل درجه نمايش فشار روغن موتور 

  (دور در دقيقه مي باشد 111موتور الزم به ذكر است كه دور آرام )كنترل درجه نمايش دور موتور 

  كنترل نگيني هاي هشدار 

  كنترل حركت آزاد فرمان 

  رل درجه نمايش فشار سيستم بادكنت 

  كنترل خالصي پدال ترمز 

   (قفل نبودن بوستر ترمز)كنترل خالص بودن ترمز دستي 

 اً خاموش و عيب را بررسي فرماييددر صورت مشاهده موارد زير، موتور را فور: 

 افت ناگهاني، لرزش يا باال نيامدن درجه فشار روغن موتور 
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  ولي قدرت و دور موتور افت نمايدپدال گاز در وضعيت ثابتي باشد. 

 خروج دود سياه از اگزوز 

 صداي غير عادي از موتور شنيده شود. 

 باال رفتن درجه حرارت سيال خنك كننده موتور بطور غير عادي 

 سرویس خودرو برای توقف و استفاده مجدد

 سرویس خودرو برای توقف و عدم استفاده  در مدت طوالنی 

هاي  نمايندگيبراي كسب اطالعات بيشتر نيز به . ماه كاربري نداشته باشدست كه  قرار است خودرو حدود ششموارد زير زماني الزم ا

 .مراجعه نماييدمجاز خدمات پس از فروش شركت گواه 

 هاي داخلي و خارجي خودرو را تميز كنيدتمام قسمت. 

 ديياز يك توقفگاه خنك با تهويه جهت نگهداري خودرو استفاده نما. 

 (ه روغن ضد رنگ يا روغن كاركرد% 5)ت درون باك را با روغن ضد رنگ مخلوط كنيد سوخ.* 

 روغن موتور را تخليه كنيد. 

 20توان از روغندر موارد اضطراري مي .موتور را با روغن ضد زنگ توصيه شده پركنيدW20SAE   ياSAE 10W  نيز استفاده كرد. 

 را پركنيد آن هادر صورت نياز  ،ا بازديد كردهگيربكس و ديفرانسيل ر،سطح روغن  فرمان. 
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  قبل از استفاده از خودرو روغن ضدزنگ موتور را تخليه و با روغن معين  "بر روي غربيلك فرمان ياداشتي قراردهيد به اين مضمون كه

 ".كنيدشده  پر

 كنيدرمايع سيستم خنك كاري را تخليه و با مايع سيستم خنك كاري مناسب پ ،با بخاري روشن. 

 در  .شوددرجه سانتيگراد باز مي 81ترموستات در دماي  .كنيد و با گازهاي مقطعي موتور را گرم كنيدموتور را روشن ،با بخاري روشن

 .كرده و سطح روغن موتور و مايع خنك كننده را كنترل كنيدانتها موتور را خاموش

 كنيدباك را كامالً پر. 

 نيدها را در آورده و انبار كتسمه. 

 وا غير قابل نفوذ باشدبه طوري كه براي ه( ...منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و ،هوافيلتر)ها را ببنديد تمام در پوش. 

 ها را با كاغذ روغني بپوشانيدفيلتر هوا و پولي تسمه ،استارت ،دينام. 

  باركاهش داده و براي حفاظت در  5/1 -5/1ا فشار تقريبي فشار باد تايرها را از جمله زاپاس ت .بگذاريد( سه پايه ) زير خودرو خرك

 .را بپوشانيد آن هابرابر نور خورشيد و رطوبت هوا 

 كنيدهاي باد را تخليهآب درون مخزن . 

 ترمز دستي را آزاد كنيد. 

 آن را در همان وضعيت محكم كنيدپدال كالچ را كمي فشار داده و  ،براي ممانعت از چسبيدن صفحه كالچ. 
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 ام نقاط گريسكاري را روغنكاري كنيدتم. 

 كنيدرا تعمير آن هاهاي رنگ شده بدنه را بررسي نموده و در صورت مشاهده آسيب قسمت. 

 هاي آبكاري شده را با محافظ بپوشانيدقسمت. 

 وضعيت رنگ شاسي را بازديد كرده و در صورت لزوم مجدداً رنگ كنيد. 

 كنيدريقسمت زير خودرو را با مواد آب بندي اسپ. 

 ها را جدا كرده و شارژ نماييدباتري .هاي بدون استفاده نيز بايد به طور منظم سرويس شوندباتري. 

 خشك و دور از سرما  ،ها را در مكان خنكباتري. گريس ضد اسيد بپوشانيدهاي باتري را با كمياتصال بست باتري و اتصاالت بين خانه

 .نگهداري كنيد

 ها عليرغم سرويسعمر باتري. سطح آب باتري را كنترل كنيد(. زياد از حد شارژ نشوند)الي و دوباره شارژ نماييد ها را هر ماه خباتري 

 .محدود است مطلوب،

  انجام نگرديده است براي حفظ عملکرد باتري، خودرو بايد حداقل هر ده روز يکبار، به  )*( که موارد ستاره داردر صورتي

 .ندمدت بيست دقيقه روشن بما

 آماده سازی خودرو برای استفاده مجدد بعد از توقف طوالنی 

 :بعد از توقب طوالني انجام دهيد موارد زير را براي استفاده مجدد از خودرو
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  را تا حد مجاز باد كنيد آن هاپوشش تايرها را برداشته و. 

  پايين بياوريد( سه پايه)خودرو را از روي خرك. 

  كنيدهاي توصيه شده پرخليه كرده و با روغنتروغن ضد زنگ را از موتور.  

 كنيدو ديفرانسيل را بازديد كرده و در صورت لزوم با روغن مناسب پرگيربكس ،سطح روغن فرمان. 

 دييي موجود بر روي منافذ و نقاط هواگيري را خارج نماهادر پوش. 

 دييها باز نمااستارت و پولي ،كاغذهاي روغني را از روي دينام. 

 ديينما تعويضيلتر هوا را ف. 

  را تنظيم كنيد آن هارا نصب كرده و كشش تسمه پروانه. 

 باتري را نصب كرده و عملكرد صحيح سيستم الكتريكي را كنترل كنيد. 

 پدال كالچ را آزاد كنيد. 

  را هوا گيري كنيدسيستم سوخت رساني. 

  استارت بزنيد تا فشار روغن نمايان  ،كالچ را رها كرده .ل گاز را فشار ندهيدپدا .را نگه داريدو آنسوئيچ را در حالت استارت قرار داده

 .موتور را روشن كنيد .شود

 ها را بازديد كنيدها و لولهنشتي و بريدگي شيلنگ. 
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 كنيدها را در تست جاده آزمايشترمز. 

 سرویس خودرو برای توقف و عدم استفاده در مدت كوتاه

مجاز هاي  نمايندگي كسب اطالعات بيشتر بهبراي. كه قرار است خودرو حدود يك ماه كاربري نداشته باشدموارد زير زماني الزم است 

 .مراجعه نماييدخدمات پس از فروش شركت گواه 

 هاي داخلي و خارجي خودرو را تميز كنيدتمام قسمت. 

 ديياز يك توقفگاه خنك با تهويه جهت نگهداري خودرو استفاده نما. 

 ًكنيد پرباك را كامال. 

 را پركنيد آن هادر صورت نياز  ،گيربكس و ديفرانسيل را بازديد كرده،سطح روغن موتور  فرمان. 

 به طوري كه براي هوا غير قابل نفوذ باشد... ( منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و ،فيلتر هوا) ها را ببنديد تمام در پوش. 

  باركاهش داده و براي حفاظت در  5/1 -5/1د تايرها را از جمله زاپاس تا فشار تقريبي فشار با .بگذاريد( سه پايه ) زير خودرو خرك

 .را بپوشانيد آن هابرابر نور خورشيد و رطوبت هوا 

 هاي باد را تخليه كنيدآب درون مخزن. 

 ترمز دستي را آزاد كنيد. 

 تمام نقاط گريسكاري را روغنكاري كنيد. 
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 ها را جدا كرده و شارژ نماييدباتري .به طور منظم سرويس شوندهاي بدون استفاده نيز بايد باتري. 

 خشك و دور از سرما  ،ها را در مكان خنكباتري .گريس ضد اسيد بپوشانيدهاي باتري را با كمياتصال بست باتري و اتصاالت بين خانه

 .نگهداري كنيد

 محدود است ،ها عليرغم كيفيت سرويسعمر باتري .سطح آب باتري را كنترل كنيد. 

 را باز و خودرو را حداقل هر ده روز يكبار... ( منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و ،فيلتر هوا) ها تمام در پوش ،براي حفظ عملكرد باتري، 

 .دييبه مدت بيست دقيقه روشن نما

 كوتاه مدتآماده سازی خودرو برای استفاده مجدد بعد از توقف

 .مجدد از خودرو بعد از توقب كوتاه مدت انجام دهيدموارد زير را براي استفاده 

  كنيدرا تا حد مجاز باد آن هاپوشش تايرها را برداشته و.  

 كنيدكرده و در صورت لزوم با روغن مناسب پرو ديفرانسيل را بازديد گيربكس ،فرمان ،سطح روغن موتور. 

 دييهاي موجود بر روي منافذ و نقاط هواگيري را خارج نمادر پوش. 

 ها را تنظيم كنيدكشش تسمه. 

 كرده و عملكرد صحيح سيستم الكتريكي را كنترل كنيدباتري را نصب. 
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  موتور را  .نمايان شوداستارت بزنيد تا فشار روغن  .پدال گاز را فشار ندهيد .را نگه داريد و آنسوئيچ را در حالت استارت قرار داده

 .روشن كنيد

 كنيدها را بازديدلولهها و نشتي و بريدگي شيلنگ. 

 كنيدها را در تست جاده آزمايشترمز. 

 شستشو، تميزكردن و مراقبت از خودرو

 :دييموارد زير را رعايت فرماخودرو  كردن و مراقبت ازتميز ،براي شستشو

  نپاشد آن هاقطعات برقي موتور را بپوشانيد تا آب روي. 

  دييبر روي جعبه فرمان هيدروليك خودداري نمااز پاشيدن آب با فشار زياد و بطور مستقيم. 

 درجه  25سانتيمتر و با نازل  11با نازل سرگرد حدود  ،حداقل فاصله بين نازل و خودرو ،هنگام شستشوي خودرو با دستگاه فشار قوي

  .باشدسانتيمتر مي 21حدود  ،سر تخت

 اجزاء الكتريكي  ،هاي ترمزها، شيلنگدرز  درب ،هواي موتور به سمت كانال ورودي نازل آب پاش را مستقيماً ،جهت شستشوي خودرو

هاي برق مانند اتصاالت الكتريكي، كانال) و سيم كشي الكتريكي والكترونيكي .. ( .هاي جلو وچراغ ،دينام ،استارت ،مانند) و الكترونيكي 

 .نگيريد( هاي عايق كاري و آب بندي يا سيم

 يديتوصيه مي شود هميشه خودرو را در زير سايه بشو .وييدزير نور شديد آفتاب خودرو را نش. 
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 هاي گريس استفاده كنيدلكه براي پاك كردن( نه سوخت خودرو)كننده ل پاكيياز گازو. 

 بردزيرا اين مواد به سرعت اليه محافظ پرداخت را از بين مي .هاي مصنوعي استفاده نكنيداز گريس يا نفت خام بر  روي پرداخت رزين. 

 كنيدرا فقط  با آب گرم و صابون يا پاك كننده معمولي تميزكابين ولوازم داخل آنكب پوش. 

 هاي الستيكي از مقداري پودر تالك استفاده كنيدها و واشرهاي آينهكردن  نوار دور پنجره براي تميز. 

 را بررسي نماييد آن ،كل شاسي را تميز كرده و قبل از هر گونه سرويس اساسي. 

 هاي برف هاي شيميايي ناشي از آب و نمكمتأثر از برخورد سنگ و شن و نيز عكس العمل ،هاي زيرشاسيام اجزاء شاسي و قسمتتم

 .را جوش دهيد آن ها ،هاي آسيب ديده و زنگ زده را تعمير كرده و در صورت نياز قبل از كاربرد ضد زنگتمام قسمت .باشدزدا مي

  .باشدها مجاز نمي روغن ديزل و امثال اين ،پاشيدن موادي نظير نفت سفيد

 هاي معدني شسته يا ل، نفت سفيد، بنزين و روغنييهرگز نبايد با گازو( هاي ترمز، آب، باد وغيرهشيلنگ)  هاي خودروكليه شيلنگ

 .پوشيده شوند

 راه با صابون يا ماده تميز كننده تميز جاهاي كثيب روكش صندلي و كب اتاق راننده را فقط با آب گرم هم ،دسته دنده ،غربيلك فرمان

 .دگي مي شوند استفاده نكنيديياز موادي كه باعد سا .ديينما

 ديينوار هاي كمربند ايمني را با آب گرم و صابون تميز نما. 
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 ط با آب برطرف كثيفي ها را فق .بنزول و روغن مورد شستشو قرار ندهيد ،لوله هاي ترمز را رنگ كنيد و با مواد شيميايي مانند بنزين

 .د كه لوله هاي ترمز با رنگ يا چربي تماس حاصل نكنندييو يا گريسكاري دقت نماخودرو به هنگام رنگ زدن  .كنيد

 ًدر زمان شستشو از پارچه نرم و مرطوب استفاده  خودداري و ازكشيدن پارچه زبر و خشن، جهت تميزكاري سطح بدنه خودرو اكيدا

 .شود

  جهت شستشو مي توان از مواد شوينده كارواشي استفاده . خودداري نماييد قوي براي شستشوي رنگ بدنه اكيداًاز شوينده هاي قليايي

 .نمود

 د تا هيچگونه ذرات جامدي در محلول باقي نمانده و ييدر صورت استفاده مواد شوينده پودري تا حد ممكن پودر را درون آب حل نما

 .روي بدنه ايجاد خش ننمايد

 فضوالت پرندگان به  .دييساعت با آب محل را تميز نما 48ده شدن بدنه خودرو به فضوالت پرندگان حداكثر ظرف مدت در صورت آلو

 .لذا با شستشو از اثر تخريبي آن بكاهيد. يري مخرب داردتأثروي رنگ  ،دليل ماهيت اسيدي آن

 محل را با آب و مواد شوينده بشوييد ريعاًس ،در صورت ريزش هرگونه سيال مصرفي در خودرو روي هر نقطه رنگ شده خودرو. 

 محل آن را با آب زياد تا خنثي شدن كامل محل مورد نظر بشوييد سريعاً ،در صورت ريزش آب باتري بر روي بدنه.  

 تواند رنگ را خراب كندمي ،اگر آشغال و ضايعات روي رنگ را تميز نكنيد. 

  خواهد شد خودروواكنش هاي شيميايي بر روي سطح آلودگي هوا يا باران اسيدي باعد خرابي و توليد. 
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 بايد نسبت به  ،مي شودكنيد يا در مناطقي كه در جاده هاي آن از مواد شيميايي و نمكي استفاده اگر در نزديكي دريا زندگي مي

 .دييپاكيزگي زير خودرو دقت بيشتري به عمل آوريد و همواره زير خودرو را كامالً بشو

 خودرو و زيرآن را كامالً تميز كنيد ،كنيدگاميكه از جاده هاي گلي عبور ميدر زمستان يا هن. 

 كه كليه گل و الي برداشته شود براي شستشوي زير خودرو از آب با فشار مناسب استفاده كنيد بطوري. 

 وقت پارچه را محكم روي سطح خودرو نكشيد هيچ .از پارچه تميز براي شستشوي استفاده كنيد. 

  تشو خودرو را خشك كنيدبعد از شس. 

 وقتيكه در هواي گرم و خشك خودرو را مي .باعد صدمه زدن به رنگ خودرو مي شود ،اگر آب صابون روي سطح اتومبيل خشك شود-

بعد از شستشو خودرو را با پارچه  .جلوگيري شود ديدنالزم است هر قسمت را كه شسته شد بالفاصله خشك كنيد تا از صدمه  ،دييشو

 .روي سطح خودرو مي باشدبر اين كار بخاطر جلوگيري از نمايان شدن قطرات خشك آب . خشك كنيدگير  نم

 با رنگ مخصوص رنگ  مورد نظر را به دقتبراي جلوگيري از خوردگي مي بايستي محل  ،اگر خراشي روي رنگ خودرو مشاهده شد

 .نمود

  نبينيدهنگام شستشوي زير خودرو دقت كنيد كه توسط لبه هاي تيز صدمه. 

 رطوبت موجود بر روي نوارهاي دور درب و نيز قفل ها را پس از شستشو خشك كنيد ،در مناطق سرد. 

 مي شود آن هاباعد ترك خوردن و تغيير رنگ  زيرا دييل نشوييرا با تينر يا گازو يقطعات پالستيك. 



 

 

 5فصل 

 توصيه های ایمني
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 توصيه های ایمنی

 توقف اضطراری خودرو

 :ملكرد ختودرو به شرح زير عمل نماييدز مشكل در عدر صورت برو

 .و به آرامي سرعت خودرو را كاهش دهيد نمودهخونسردي خود را حفظ 

 .خودرو را در سمت راست جاده متوقب نماييد

 .فالشرها را روشن نماييد

 .يدد ختودروهاي ديگتر جلتوگيري نمايورتد تا از برخكنياده ت، استفمتز رنگ به منظتور اعتالم بروز مشكتلرتالمت قتس از يك عتسپ

 .ها را توسط دنده پنج  ببنديدرختجلو و عقب چ

 .ار را انجام دهيدتكاين كنيد،رف تال را برطت، اشكون صتدمته به ختودتان يا ديگترانتوانيد بدكه ميمطمئن هستيد اگر 

 .تماس بگيريد پس از فروش شركت گواهمجاز خدمات هاي  نمايندگيبا  كان رفع عيب براي شما وجود ندارد،اگر ام

 ها ن روغننمود سرریز

روي استفاده تت و گرانتح كيفيتي با همان سطتط از روغنتها فقنتن روغنمود جهت سرريز به منظتور عمر بيشتتر قطعتات متحترك،

 .يدينما
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 سوخت گيری خودرو

 .خارج از محل خود باشد اصلي سوييچو  ، موتور خاموشيست كامالً متوقبباودرو ميت، خدر هنگام سوختگيري

 .باشد زا ممنوع مي استفاده از مواد آتش ي بدون محافظ وكشيدن سيگار، جوشكاردر هنگام سوخت گيري، 

 استفاده از مواد مكمل سوخت

مخلوط شده افزايش مي اين امر خطر را در رفتار با سوخت . ن بنزين به سوخت ديزلي نقطه اشتغال سوخت را پايين مي آوردنموداضافه 

 .نماييدبه سوخت ديزلي بنزين اضافه ن. دهد

 جوش آوردن خودرو

سپس در  .ودرو را به محل امني برسانيدته ختبالفاصل ،ز رنگ رسيدتموتور به منطقه قرم مايع خنك كنندهحرارت  درجه اگر درجه نمايش

مايع خنك در تآنق آنگاه درب رادياتور را باز و. نماييدك تور را خنتآب بر روي رادياتور، راديات ور روشن است با ريختنتحالي كه موت

 تا حد  مايع خنك كاري با رارادياتور  ، سپسموتور به حد مطلوب برسد مايع خنتك كنندهنمايش درجه حرارت  درجه بريزيد تا كننتده

MAXپر نماييد. 

 .ريزيدكم داخل رادياتور بتوجه داشته باشيدكه مايع خنك كاري را كم

 .نماييدآب سرد استفاده  ، از(آب و ضد يخ)تن مايع خنك كننده هنگام جوش آوردن موتور در صورت  نداش
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 ن خودرونمودگرفتن باتری كمكی جهت روشن 

 :دبدين منظور مراحل زير را انجام دهي .نمودودروي ديگر روشن تري ختك باتتوان با كمتودرو را مي تخ ،باشد شدهچنانچه باتري خالي 

 ولتاژهاي هر دو باتري مي بايست يكسان باشد. 

  يخ باتري بايستي آب  ،ابراين قبل از استارت زدن كمكيتبن ،راد يخ مي زندتدرجه سانتيگ -11در نموده،در فصل زمستان باتري خالي

 .شود

  ميليمتر مربع و انبرهاي عايق دار استفاده نماييد 11از كابل هاي استارت با سطح مقطع. 

  زند ها صدمه مي كنترل غير اينصورت به يونيت در نمايدتجاوز  ولت 28 زدن كمكي ولتاژ برق نبايد از استارتهنگام. 

  نماييدخودرو را خاموش. 

 نماييدبه يكديگر وصل  ابتدا قطب هاي مثبت و سپس قطب هاي منفي را توسط كابل يا سيم هاي محكم. 

 خودروي دهنده باتري را در دور باال قرار دهيد. 

 راغ هاي رانندگي را روشن تمانند چ زرگتده هاي بترف كننتدگي قرار داده و يكي از مصتالت راننترا در ح سوييچ ،رندهتودرو گيتدر خ

 .يدينما

 خودروي گيرنده را روشن نموده و در دور آرام قرار دهيد. 

 يديسپس از قطب هاي مثبت باز نما كابل هاي كمكي را ابتدا از قطب هاي منفي و. 
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 هشدار 

                  همواره مراقب باشيد قطتب هتاي بتاتري ختودروي شتما ضتمن بتاتري بته بتاتري كتردن آستيب نبينتد، زيترا ستالم بتودن قطتب

 .هاي باتري يكي از شرايط پذيرش گارانتي باتري مي باشد

 ننمودبكسل 

 .قالب جلو براي بكسل كردن خودرو در نظر گرفته شده است

. ر را در صورت امكان روشن بگذاريدوت، موتروليتك و تاميتن هواي فشرده ترمتزهادتفرمان هي از، براي استفاده به هنگتام بكسل نمودن

ودرو نبايد با تخ. اگر حامل بار باشد ، خصوصتاًرون كشيده شودترفته است بايد با احتيتاط بي ودرويي كه در گل والي فروتن ختهمچني

، زياد گاز اگر خودرو در گل فرورفته .بيندوص از بغل، زيرا شاسي آسيب ميتصبخ. ني يا تحتت زاويه بيترون كشيده شوداتحركت ناگه

قرار دهيد تا از سرخوردن و عقب رفتن جلوگيري  تايترزير  يك تخته يا صفحه پهن. رودشود خودرو بيشتر درگل فرو ندهيد زيرا باعد مي

 .ون بكشيد، خودرو را بيرسريع دنده ازعقب به جلو و برعكس ويضتو با تع نمايد

 :زير مگر در مواقع ضروري و با رعايت شروط .گاردان اكسل  محرك را باز نماييد براي بكسل نمودن در حالت موتور روشن بهتر است

  كيلومتر  51حداكثر مسافت طي شده    

 كيلومتر بر ساعت  21ر سرعت بكسل حداكث 
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 (موتور خاموش)كه موتورآسيب دیدهدر مواردی

  .خاموش، گاردان اكسل  محرك را باز نماييدآسيب ديده و در حالت موتور براي بكسل نمودن 

 .براي جلوگيري از آسيب، گاردان را مهار نماييد

 درمواردی كه گيربكس آسيب دیده است

 .گاردان اكسل محرك را باز نماييد

 .ري از آسيب، گاردان را مهار نماييدبراي جلوگي

 عقب آسيب دیده است محوردرمواردی كه 

 .رپوش روي توپي عقب را باز نماييدد

 .ها را بيرون بكشيدپلوس يا قالب

 .كثيب شدن بلبرينگ ها ببنديد درپوش روي توپي را براي جلوگيري از

 جلو آسيب دیده است محورمواردی كه  در

 .  نماييدرا بلند  اكسل جلو
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 استفاده از بخاری درجا

 جا استفاده ننماييداز بخاري در( مثل پاركينگ)هرگز در فضاي بسته. 

  ساعت و به صورت متمادي از بخاري درجا استفاده نشود 5در حالتي كه خودرو خاموش و باتري كامالً شارژ باشد بيش از. 

 در مجاورت مجموعه بخاري درجا، از قرار دادن اشياء قابل اشتعال خودداري نماييد. 

 هواي بخاري درجا مسدود نباشد ،كنترل نماييد كه به هيچ عنوان دريچه هاي ورود و خروج. 

 ديييي كه احتمال وجود گازهاي قابل اشتعال مي باشد از بخاري درجا استفاده ننماان هادر مك. 

 دييخودداري نما ،از قرار دادن اجسام حساس  به گرما  در نزديكي لوله اگروز بخاري. 

 بايد خاموش باشد ،در زمان سوخت گيري، بخاري درجا. 

  اين عمل ممكن است موجب خرابي بخاري يا باعد ايجاد  .به هيچ عنوان قطع نگردد ،برق بخاري درجا ،بخاري درجادر زمان كاركرد

 .آتش سوزي گردد

  در نزديكي مجراي ورودي و خروجي هواي بخاري  يا اشيا ديگر  كيسه هاي پالستيكي،تكه هاي پارچه،كهنه هاي گردگيراز قرار دادن

 .خودداري نماييد

 ادن اشياء سنگين برروي يونيت بخاري درجا خودداري نماييداز قرار د. 

 خودداري نماييد ،كه قدرت ضربه زدن به بخاري را دارد ،از قراردادن اشياء سنگين در مجاورت بخاري درجا. 
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 هرگز بخاري درجا را با وسايل شستشوي  فشار قوي تميز نكنيد. 

 يكبار بخاري درجا را روشن نماييد حداقل هر چهار هفته ،براي عملكرد بهتر بخاري درجا. 

 گردند پاك كنيد كه مانع گردش هوا مي ييهميشه ورود و خروج هواي گرمكن در اتاق راننده را  از اشيا. 

 شيلنگ و لوله خروجي بخاري درجا را تميز نگه داريد ،همواره. 

 از ورود گازهاي خروجي از اگزوز  ،يق بندي كب اتاقاز تعبيه هر گونه سوراخ اضافي در كب اتاق اجتناب نموده و با بررسي دقيق عا

 .ممانعت بعمل آوريد

                                                      هنگام مواجهه با حریق

 :حريق موارد زير را رعايت فرماييدبا  ههنگام مواجه

 محوطه خطر را محصور نماييد. 

 ويهه ه ب( التازهاي قابل اشتعتال وگروه گتات قابل اشتعتگروه مايع، مدات يا مواد خشكاتگروه ج)اني مناسب تكپسول آتش نش همواره

 .ال را در دسترس داشته باشيدتگروه مايعات قابل اشتعاز نوع 
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 حفاظت از محيط زیست

اي زير ه هاي سطحي، آبآب ،هاي سرويس وارد سيستم فاضالب، هرگز اجازه ندهيد سياله منظور حفظ و سالمتي محيط زيستب

 .يا خود زمين شوند زميني

 جوشكاری بر روی خودرو

 .باشد بايست كمتر از يك مترفاصله بين اتصال و نقطه جوشكاري مي

كه بر روي فريم اصلي هاي بخصوصي ها و همچنين برروي فريم شاسي و فريم، اكسلربكست،  گيجوشكاري برروي قطعتاتي نظير موتتور

 .باشدوجه مجاز نمي، به هيچ اندپيچ شده

 .ها و غيره وصل ننماييد اكسل، ربكسانبر اتصال جوشكاري را به مجموعه هايي نظير موتور گي

 در زمستان رانندگینكات مهم 

اما  ،نمايد كمك مي ختودروهاها به ايمني رفت و آمد  ادهتن برف سطح جنمودكننده براي ذوب  هاي ذوب  كتاستفاده هرچه بيشتر از نم

آسيب ، هايي از بدنه خودرو كه در معرض پاشيده شدن آب از سطح جاده قرار دارندودرو و قسمتتها به سطح زيرين خ  كاين نم

يد تا هرگونه نمك چسبنده يا يان خودرو را بيشتر بشوتشود در زمست ه ميتتوصي. اينده هستندتفرس ،كننده هاي ذوب كتنم .رسانند مي
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 هاي رنگ شده و اجزاي آب اند و نيز از تمام قسمت سطح جاده به سطح زيرين بدنه خودرو پاشيده شده كه همراه با آب ازرسوبات نمكي

 . كرم كاري شده زدوده شوند 

به عنوان يك كار  .نمود اص بررسيتن را بايد با دقت ختز، هوا و روغتهاي ترم هتلول. نمود ودگي بازديدتبراي فرس اًتودرو را بايد مرتبتخ

ودرو اين كار را تضروري است كه هنگام استفاده از خ. نماييدسطوح زيرين خودرو را با موم يا ماده محافظ قيردار اسپري  ،ندهرتگي پيش

زيرا  ،نمودروغن سوخته رقيق شده و ديگر موارد نبايد استفاده  ،لييازوتگ ،ت سفيدتير نفظاز مواد اسپري ن .نماييدبار تكرار  هرچند يك

 .نمايندافظ قبلي را نرم يا حل ممكن است ماده مح

 صلاع تمام مفتو به موق املتكاريتك ستگرين ونمود زتتمي. ايدتنم ز آسيب وارد ميترمتم تتاسي و سيستتالي به ش ل وتگ برف و

را  دكترايمني كارو  نمود از فرسودگي زود هنگام جلوگيري خواهد هاي ترمز  ز و ميل بادامكتواحدهاي ترم ،ها  اخهتدستگاه ترمز و دوش 

 .افزايش خواهد داد

كاربري زمستاني بدون  .غلظت مناسب فصل را استفاده نماييد ،براي تعويض روغن .نماييدبا شروع فصل سرما روغن موتور را عوض

 .درصد ضد يخ باشد 51درصد آب و  51مايع خنك كاري مي بايست شامل . استفاده از ضد يخ بسيار خطرناك و غيرمجاز است

شود  و هواي ورودي به سيستم باد را  مي باشد كه در فصل سرما به صورت اتوماتيك فعال مي( هيتر)يلتر خشك كن مجهز به گرمكن ف

 .رساند به دماي ايده آل مي
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را تميز و  و ميل بادامك ترمزها، اتصاالت اگر به موقع قالب. بيندشاسي و سيستم ترمز با وجود برف و پاشيدن آب آسيب مي

 .كاربري خودرو افزايش مي يابد نموده و در نتيجه قابليتجلوگيري  آن هانماييد از فرسودگي زود هنگام ريس كاري گ

 ،رادتدرجه سانتيگ -11الً در دمايتمث. ري كم مي شودتل سرما قدرت باتتدر فص .نماييدباتري ها را در فصل سرما مرتب سرويس و شارژ 

باتري ها را درحد امكان در يك مكان گرم نگهداري  ،در صورت توقب خودرو براي مدت طوالني. رسد د ميتدرص 61ري به تدرت باتتق

 .نماييد

با حركت بر روي زمين محكم از  نماييدسعي  .اك خوبي با سطح جاده داردتاصطك آن ها،كه آج  نماييدرهايي استفاده تدر زمستان، از تاي

 .بكسباد چرخ هاي محرك جلوگيري نماييد

 :خ هاي عقب مطابق روش زير ببنديدزنجير چرخ را به چر ،جاده هاي پوشيده از يخ و برف در

  ديببند دنده پنجيله به وسخودرو را در يك محل مسطح قرار دهيد و جلو و عقب چرخ ها را. 

 يله جك چرخ ها را بلند نماييدبه وس. 

 زنجير چرخ را دور چرخ ببنديد. 

 قالب ها و تسمه آن را ببنديد زنجير هر دو طرف چرخ را بكشيد و. 

  نرفته باشند تايترتوجه داشته باشيد قسمت اضافه زنجير چرخ محكم به خود زنجير بسته شده باشد و همچنين سر قالب ها داخل. 

 به زنجير چرخ متصل نماييد ،بست هاي آن به طرف بيرون باشدتسمه هاي فنري را در حالي كه سر. 
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  گوه جلوي چرخ را برداريدچرخ ها را پايين بياوريد و. 

  تا از شل يا محكم بودن زنجير چرخ اطمينان حاصل نماييد نماييدبه مدت پنج دقيقه با خودرو رانندگي. 

 ن زنجير چرخ ابتدا تسمه فنري و سپس قالب ها را آزاد نماييدنمودبراي باز. 

  يا گلگير مي شود تايرباعد خراب شدن  عدم رعايت اين موضوع. نماييداستفاده  تايراز زنجير چرخ مناسب با سايز. 

 با زنجير چرخ روي جاده هاي خشك رانندگي ننماييد. 

 از زنجير چرخ مخصوص اين چرخ ها استفاده نماييد خودروهاي با چرخ هاي جفت در عقب، در . 

 دستكاری در سيم كشی خودرو

، بخاري خچال، يدئو، ويونباشد نظير تلويزيروي خودرو نصب ميكشي خودرو و اضافه نمودن وسايلي عالوه بر آنچه براز دستكاري در سيم

 .زيدگردد بپرهيبرقي و غيره كه موجب خسارت به خودرو مي

 توزیع متقارن بار

، خودداري ك سمتبار را به طور مساوي در خودرو توزيع نماييد و از قرار دادن وزن زياد در ي

رمان پذيري را ت، ترمز كردن و نحوه فتودروخ دگيتعدم رعايت اين نكته نحوه رانن. فرماييد

 .گترددل ها ميتشاسي و اكس تايتر،تغيير داده و همچنين باعد آسيب ديدن 
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 بار زدن در كاميون های كمپرسی

چون  ،شودبار رها ناد به داخل اتاق اتاق بار دقت كرد كه از فاصله زيدر  آن هادر موقع بارگيري اگر بار سنگين باشد بايد در موقع ريختن 

 .ردنماييد كه سنگيني بار در وسط اتاق قرار گي هميشه سعي. اتاق خواهد شد موجب خرابي

 . اگر بار زياد است بايد از زنجيرهاي عرضي استفاده نمود تا بدنه اتاق تاب برندارد

 .از بارگيري بيش از حد مجاز خودداري نماييد

 تخليه بار

ه تر برگشتن و چپتدر غير اين صورت خط. ردم قرار گيتالً افقي و روي زمين محكتدر حالت كام اًتبايد حتم ختودرو، ه باردر موقع تخلي

 .تون ممكن خواهد بودكاميشدن

 .گردد هاي آن طرفي را ببنديد كه بار از آن طرف تخليه ميچفتل مفاص. ربدر قفل ننماييدتهرگز به صورت ضها را مفاصل چفت

 .راغ مربوطه روشن مي شودتد و چنموكار خواهد  بهروع تش( PTO)ربكس تل گيتن بغدروليكي پس از وصل كردتپ هيتپم

بغل گيربكس چراغ را قطع نماييد تا ( PTO)بغل گيربكس پس از تخليه بار اجازه دهيد تا اتاق آرام در جاي خود بنشيند، سپس 

 . خاموش شود
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 هشدار 

 رار داد كته بته پتايين   تزي زيتر آن قت  تو چيت  نمتود اتتاق بتار را كمتي بلنتد      اق بتار بايتد  تاس از زير اتترخ زاپتع برداشتن چتدر موق 

 .نيايد



 

 

 6فصل 

 اطالعات فني
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 و رله ها فيوزهامشخصات 

 .به صورت رزرو مي باشد  F28و  F25,26,F27الزم به ذكر است فيوزهاي . شماتيك فيوزها به شرح زير مي باشد
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 1جعبه فيوز 

 خروجي جعبه فيوز آمپر ورودي جعبه فيوز الت فيوراتصا شماره فيوز

F1 

 نورباال

 رله نور باال
A 15 

 نگين نورباال

F1  چراغ نورباال جلو سمت شاگرد 

F2  
A 11 

 چراغ نورباال جلو سمت راننده

F2   

F3 

 نورپايين

 رله نورپايين
A 15 

 چراغ نورپايين جلو سمت شاگرد

F3  مت رانندهچراغ نور پايين جلو س 

F4  A 11 نگين نور پايين 

F5 

 برق با سوييچ

 رله برق با سوييچ
A 15 

 (استپ ترمز)چراغ ترمز 

F5  برق با سوييچ كليد چراغ -بوق 

F6  اتصال به پايهF17 
A 11 

 نگين دنده سبك و سنگين

F6  برق با سوييچ تاخوگراف 

F7  
A 11 

 بخاري درجا -كنتايمر موتوربرف پاك

F7  راهنماي طرفين 
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 خروجي جعبه فيوز آمپر ورودي جعبه فيوز شماره فيوز

F8  
A 11 

 (تمام مراحل)تغذيه برف پاك كن 

F8  كليد بخاري 

F9  
A 11 

 بوق دنده عقب –چراغ دنده عقب 

F9   (استپ ترمز موتور)چراغ ترمز 

F10  
A 15 

 (دور تند)تغذيه رله برف پاك كن 

F10  تغذيه رله نور باال 

F11  
A 11 

 تغذيه رله نور پايين

F11  هانگيني -دور موتور -تغذيه آمپرپنج گانه 

F12  
A 15 

 (خاموش كن موتور)رله شير برقي 

F12  عملكرد كولر 
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 2جعبه فيوز 

 خروجي جعبه فيوز آمپر ورودي جعبه فيوز اتصاالت فيور شماره فيوز

F13 

 يكبرق سوييچ 

 رله چراغ كوچك
A 15 

 چراغ كوچك جلو سمت شاگرد

F13  هاي كوچك عقب خودروچراغ 

F14  
A 11 

 چراغ حدود باالي سر راننده

F14  نگين فالشر 

F15  
A 11 

 رزرو

F15  كاهنده نور نگين دنده سبك و سنگين 

F16  
A 11 

 روشنايي تاخوگراف

F16   

F17 
 برق با سوييچ

 F6ه پايه اتصال ب
A 15 

 ABSبرق با سوييچ سوكت عيب يابي 

F17   برق با سوييچ سوكت تغذيهABS 

F18 
 برق مستقيم

 برق باتري
A 15 

 برق مستقيم كليد چند حالته چراغ

F18   چراغ سقب و تغذيهGPS (آپشن) 
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 خروجي جعبه فيوز آمپر ورودي جعبه فيوز شماره فيوز

F19 يچورودي رله برق با سوي 
A 15 

 تغذيه راديو پخش

F19  رله استارت 

F20 سوييچ 

A 15 

 برق مستقيم تغذيه تاخوگراف

F20  
خاموش نشدن الكتريكي )رله شير برقي 

 (موتور

F21  
A 21 

 بخاري درجا

F21   (مجموعه)سوكت كولر 

F22  
A 15 

 تغذيه رله چراغ كوچك

F22   برق مستقيم سوكت تغذيهABS 

F23  
A 15 

 (سالم)چراغ هشدار 

F23  پريز چراغ سيار  -فندك 

F24  
A 11 

 فالشر

F24   
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 مشخصات فنی

 كابين و بدنه

 دماغه بانوع اتاق
 ثابتاتصاالت اتاق

 چهار عدد كمك فنر تلسكوپي فنر تخت پنج اليه وسيستم تعليق اتاق
 دو دربتعداد درب ها

 يسوييچنوع قفل درب ها 
 دو عدداد صندليتعد

 تنظيم شوندهنوع صندلي راننده 
 (كيلومتر شمار) تاخوگراف ،آمپر چهارگانه، گيج نشانگر دور موتور درجات نمايش

 فلزي جنس بدنه
 الستيكيجنس پوشش كب 

 بدون پوششجنس پوشش ديواره
 ABS جنس پوشش سقب

 دو سرعته( دو بازو ) دوعدد تعداد برف پاك كن
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 سه عددعداد كمربند ايمنينوع و ت
 مكانيكينوع آنتن

 چهار عدد و بادگيرتعداد پنجره ها
 المينتمشخصات شيشه جلو

 سكوريتو پشت جانبي هاي شيشه مشخصات
 فلزينوع سپر 

 شاسی

 نورد سرد  نوع ساخت  

 Uاي، سطح مقطع پله مدل 

 ميليمتر  164ميليمترو عقب  911جلو  عرض شاسي

 ميليمتر L/LK  ،285 2624ميليمتر و در  L/LK ،284 1924در  بال شاسيارتفاع 

 ميليمتر L/LK  ،11 2624ميليمتر و در  L/LK ،81 1924در  عرض بال شاسي

 ميليمتر 5/8 ضخامت 

 .، شش عددLK 1924 در -، هشت عددL 2624 در -، هفت عددLK 2624 و L1924 در هاي عرضيتعداد تيرك
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 موتور

سازنده 
 OM 355 LA (EURO III)/ شركت ايدم 

 (مجهز به توربوشارژ و اينتر كولر)

  داخلينوع احتراق

 با تزريق مستقيم شش سيلندر خطينوع و تعداد سيلندر

 ميليمتر  151كورس پيستون

 ميليمتر 128 قطر پيستون

 11:  1نسبت تراكم

 سانتيمتر مكعب 11581 حجم موتور

 دور بر دقيقه 2211در بخار  اسب 241 توان 

 دور بر دقيقه 1111نيوتن متر در  985گشتاور

 خودرو طولي در قسمت جلوي وضعيت استقرار

 عدد دود ، ايستاده 12+عدد هوا 12سوپاپتعداد و نوع استقرار 

 ميليمتر   685/ ميليمتر 1225موتورعرض / طول 



 راهنماي استفاده از خودروهاي واگن هود

106 

 ميليمتر 1185ارتفاع موتور

 كاغذي نوع فيلتر هوا

 روغنكاري فشاري نوع سيستم روغن كاري

  (ضد يخ + آب ) مايع خنك كننده دهكنن سيستم خنك

 

 سيستم سوخت رسانی

 يانهكتورسيستم سوخت رساني

 پمپ انهكتور مكانيكينوع پمپ سوخت رساني

 ديزل نوع سوخت 

 سمت راست روي شاسيمحل باك 

 ليتر 411 ظرفيت باك 

 زيباك فلباك جنس

 دو عدد سوختفيلتر  تعداد
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 سيستم خنک كننده موتور

 (واتر پمپ ) خنك كاري با آب و ضد يخ روش خنك كاري

 مخزن از نوع برنجي و پره هاي آن از نوع كروگيت مسيجنس رادياتور

 يك عدد تعداد فن 

 

 و گاردان PTOگيربكس، 

L / LK 2624 L / LK 2624 L / LK 1924 
 ZF S6-90 مدل s 1700  16 مدل ZF 16 S 151 مدل

 سنكرونيزهنوع عملكرد دنده سنكرونيزهنوع عملكرد دنده سنكرونيزهنوع عملكرد دنده

 11/9نسبت دنده يك 29/15 نسبت دنده يك 81/12 نسبت دنده يك

 24/5 نسبت دنده دو 19/12 نسبت دنده دو 54/11 نسبت دنده دو

 22/2 نسبت دنده سه 51/11 نسبت دنده سه 49/9 نسبت دنده سه

 2/2 نسبت دنده چهار 11/9 نسبت دنده چهار 92/1 نسبت دنده چهار

 5/1 نسبت دنده پنج 96/6 نسبت دنده پنج 52/6 نسبت دنده پنج

 1 نسبت دنده شش 92/5 نسبت دنده شش 46/5 نسبت دنده شش

 2/8 نسبت دنده عقب 58/4 نسبت دنده هفت 51/4 نسبت دنده هفت
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L / LK 2624 L / LK 2624 L / LK 1924 

 ZF S6-90 مدل s 1700  16 مدل ZF 16 S 151 مدل

نوع گاردان 91/2 نسبت دنده هشت 82/2 نسبت دنده هشت
گاردان اول ثابت با نگهدارنده 

 و گاردان دوم كشويي

 26/2 نسبت دنده نه 12/2 نسبت دنده نه
 PTOمدل

 LK1924در
NH1 

    نده دهنسبت د 52/2 نسبت دنده ده

 نسبت دنده يازده 18/2 نسبت دنده يازده

   96/1 نسبت دنده دوازده 14/1 نسبت دنده دوازده

   52/1 نسبت دنده سيزده 42/1 نسبت دنده سيزده

   29/1 نسبت دنده چهارده 2/1 نسبت دنده چهارده

   11/1 نسبت دنده پانزده 1 نسبت دنده پانزده

   85/1 نسبت دنده شانزده 84/1 دهنسبت دنده شانز

   44/12 1نسبت دنده عقب  92/12 1نسبت دنده عقب 

   59/11 2نسبت دنده عقب  8/11 2نسبت دنده عقب 

   كشويي 2 و1گاردان نوع گاردان
 LKدر PTOمدل

2624
NH   
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 سيستم ترمز

 ABSمجهز به  پنوماتيك دو مداره مستقل با بوستر،سيستم ترمز

 ( (DRUMپنوماتيك كاسه اي جلوترمز 

   (DRUM)پنوماتيك كاسه ايترمز عقب

 پنوماتيك و عمل كننده بر روي چرخ هاي عقبترمز دستي

ظرفيت تانك باد
مقدار  1924ليتر و براي محصول  141مقدار  2624براي محصول 

 .باشدليتر مي 111

 (bar)بار  5/8 فشار موثر 

 كالچ

 كياصطكا مكانيزم عملكرد

 GF380 مدل كالچ 
 .داراي عملكرد هيدروپنوماتيك است L/LK 2624، در خودروهاي تك صفحه اي خشك نوع صفحه كالچ 

 فشاري نوع ديسك كالچ

 مكانيكي نوع تحريك
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 ها و چرخ هااكسل 

 5/8 -24 سايز رينگ جلو و عقب 

 12 -24سايز تاير جلو و عقب

 )bar 9/6 Psi ) 111 ماكزيمم فشار باد چرخ جلو

 )bar 9/6 Psi ) 111 ماكزيمم فشار باد چرخ عقب

 ، سه عددL / LK 2624 ، دو عدد و در L / LK 1924 دراكسل هاتعداد 

ها تعداد چرخ
 رخ و درتار چتچه L / LK 1924  در بتاي عقتهلتاكس -رختو دو چتلتل جتاكس

L / LK 2624    رختت چتهش 

 شكل  Iتيري ثابت و صلب با مقطع  ،يك پارچه ،محركغير نوع اكسل جلو

 با چرخ دنده كاهندهو يك پارچه  ،محركنوع اكسل عقب اول و دوم 

 L1924 / L 2624، 92/5و در  LK 1924 / LK 2624 ، 122/6درنسبت ديفرانسيل

 ديييتوتمخروطي هيپ نوع ديفرانسيل
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 سيستم تعليق

 فنر تختنوع سيستم تعليق جلو 

 فنر تخت نوع سيستم تعليق عقب 

 هيدروليك تلسكوپيفنر جلو  نوع كمك

 ده اليه تعداد اليه فنر جلو 

 سيزده اليه ،L / LK 2624اليه و در  سيزده ،L / LK 1924در تعداد اليه فنر عقب 

 HEMA or ZF 8098 مدل جعبه فرمان 
 هيدروليكنوع سيستم فرمان 

 ايشاخه چهارنحوه اتصال فرمان 

 ميليمتر 551قطر غربيلك فرمان 
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 الكتریكیسيستم 

 آمپر 25/ ولت  28 مشخصات دينام

 كيلووات 5.4/ ولت  24مشخصات استارت

 آمپر ساعت 121/ولت 12 ،دو عدد باتري مشخصات باتري

 داخل كابين جلو داشبورد محل نصب فيوزها

 ولت 24 ولتاژ مورد نياز 

 چراغ سقبليروشنايي داخ وضعيت

وضعيت روشنايي جلو 
و  چراغ كوچك ،نور باال نور پايين،، راهنماي كوچك، هاي راهنماي بغل چراغ

 حد باال

وضعيت روشنايي عقب
ترمز و  هايرنگ،مه شكن و چراغشب ، دنده عقب راهنما،، كوچك چراغ هاي

 حد عقب
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 درجا بخاری

 (.داين مشخصات در حالت كنترل دماي عادي مي باش)

 (ولت 8/21تا  21)ولت  24  كتردولتاژ كار

 وات 251ميزان توان الكتريكي مصرفي در هنگام استارت

 وات BOOST21 ميزان توان الكتريكي مصرفي در هنگام

 وات STANDBY5    ميزان توان الكتريكي مصرفي در هنگام

 وات BOOST                      2211هنگامميزان توان گرمايي در 

 توا STANDBY851   ميزان توان گرمايي در هنگام

 ليتر در ساعت  BOOST 21/1 هنگامميزان مصرف سوخت در 

 ليتر در ساعت  STANDBY             19/1هنگامميزان مصرف سوخت در 

 متر 2111  كترد  ارتفاع مجاز كار

 درجه سانتيگراد  141 بخاري  كردماكزيمم دماي كار

 كيلوگرم  5/2                                                         ريوزن بخا

 درصد حجمي   5/12تا  5/1         با تمام توان كتردتوليدي در حالت كارCO2 ميزان 
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 سيستم تهویه مطبوع 

 (بصورت سفارشي) داردسرمايش

 داردگرمايش

 خنك كاري موتور درجا و بخاري از طريق مايع بخاريمولد گرمايش 

 و زير صندلي كمك راننده جلو داشبوردهاي هوادهيمحل

 عدد  دو  تعداد بخاري

 

 خودرو  یعملكردمشخصات 
 L1924 1924 LK 2624 L LK 2624 

 كيلومتر بر ساعت   88 كيلومتر بر ساعت   86 كيلومتر بر ساعت  12 كيلومتر بر ساعت  84حداكثر سرعت

 متر 6/19 متر 5/22 متر 2/18 متر 6/21قطر دايره گردش

 درصد 56 درصد 48 درصد48 درصد41حداكثر شيب باالروي
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 ابعاد

  L 1924   كاميون
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 ميليمتر  8441 طول كل

 ميليمتر  2456 عرض كل

 ميليمتر  2945 ارتفاع كل

 ميليمتر  1515 كابين ارتفاع داخل

 ميليمتر  1181 ارتفاع اتاق تا شاسي

 ميليمتر   241 كمترين فاصله خودرو از سطح زمين

 ميليمتر  1211 ارتفاع سطح باالي شاسي تا زمين 

 ميليمتر  5211 فاصله بين دو محور 

 ميليمتر  1924 فاصله عرضي چرخ هاي جلو 

 ميليمتر  1811 فاصله عرضي چرخ هاي عقب 

 ميليمتر  1411 ( اورهنگ جلو ) فاصله مركز چرخ جلو تا سپر جلو 

 ميليمتر  1841 ( اورهنگ عقب)عقب تا انتهاي شاسي فاصله مركز چرخ

 متر  6/21 ( تقريبي ) قطر دايره چرخش 
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 LK 1924كاميون 
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 ميليمتر  6615طول كل

 ميليمتر  2456عرض كل

 ميليمتر  2995ارتفاع كل

 ميليمتر  1515 كابينارتفاع داخل

 ميليمتر  1181ارتفاع اتاق تا شاسي

 ميليمتر  1195ارتفاع سطح باالي شاسي تا زمين 

 ميليمتر   241 كمترين فاصله خودرو از سطح زمين

 ميليمتر  4211 اكسلفاصله بين دو 

 ميليمتر  1924فاصله عرضي چرخ هاي جلو 

 ميليمتر   1811فاصله عرضي چرخ هاي عقب 

 ميليمتر  1411( اورهنگ جلو ) فاصله مركز چرخ جلو تا سپر جلو 

 ميليمتر  1125( اورهنگ عقب)عقب تا انتهاي شاسي فاصله مركز چرخ

 متر  18/ 2( تقريبي ) قطر دايره چرخش 
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 L 2624كاميون 
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 ميليمتر 11111طول كل

 ميليمتر   2456عرض كل

 ميليمتر   2995ارتفاع كل

 ميليمتر   1515كابين ارتفاع داخل

 ميليمتر   1111ارتفاع اتاق تا شاسي

 ميليمتر   1285ارتفاع سطح باالي شاسي تا زمين 

 ميليمتر   221 كمترين فاصله خودرو از سطح زمين

 ميليمتر   5151+1451 اكسل جلو و اكسل ميانيفاصله بين 

 ميليمتر   1924فاصله عرضي چرخ هاي جلو 

 ميليمتر   1811فاصله عرضي چرخ هاي عقب 

 ميليمتر   1411( اورهنگ جلو ) فاصله مركز چرخ جلو تا سپر جلو 

 ميليمتر   2111( اورهنگ عقب)عقب تا انتهاي شاسي فاصله مركز چرخ

 متر    5/22( تقريبي ) قطر دايره چرخش 
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  LK 2624كاميون
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 ميليمتر  1615طول كل

 ميليمتر  2456عرض كل

 ميليمتر  2995ارتفاع كل

 ميليمتر  1515كابين ارتفاع داخل

 ميليمتر  1181ارتفاع اتاق تا شاسي

 ميليمتر  1255ارتفاع سطح باالي شاسي تا زمين 

 ميليمتر  2951+1451فاصله بين اكسل جلو و اكسل مياني 

 ميليمتر   221 ين فاصله خودرو از سطح زمينكمتر

 ميليمتر  1924فاصله عرضي چرخ هاي جلو 

 ميليمتر  1811فاصله عرضي چرخ هاي عقب 

 ميليمتر  1411( اورهنگ جلو ) فاصله مركز چرخ جلو تا سپر جلو 

 ميليمتر    155( اورهنگ عقب)عقب تا انتهاي شاسي فاصله مركز چرخ

 متر   6/19( تقريبي ) چرخش  قطر دايره
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 اوزان
 L 1924 LK 1924 L 2624 2624 LK اوزان

 كيلوگرم8921 كيلوگرم 9211 كيلوگرم 6521 كيلوگرم 6615وزن بدون بار خودرو

 كيلوگرم26111 كيلوگرم 26111 كيلوگرم19111 كيلوگرم19111وزن با بار خودرو

 كيلوگرم 1111 كيلوگرم 1111 كيلوگرم 1111 مكيلوگر  1111جلو محورحداكثر بار مجاز 

 كيلوگرم12111×2 كيلوگرم12111×2 كيلوگرم12111 كيلوگرم12111عقب محورحداكثربار مجاز 

 آالیندگی خودرو

 
 (g/kwh)گرم بر كيلو وات ساعت  ميزان آالينده گي برحسب آالينده

NOx  (اكسيد ازت) 194/4 

HC (هاي سوخته نشده هيدروكربن) 146/1 

CO (منواكسيد كربن) 284/1 

PM (ذرات معلق) 294/1 



 راهنماي استفاده از خودروهاي واگن هود

174 

 گشتاورهای مورد نياز
 (نيوتن متر ) کردن گشتاور سفتشرحسيستم

موتور

 22هاي سرسيلندرپيچ قالپاق

 121پيچ سر سيلندر به سيلندر

 51پيچ تخليه روغن روي پوسته فيلتر روغن

 81پيچ تخليه روغن از كارتل

 51سته فيلتر روغن به پايهپيچ پو

 121دسته موتور به شاسي

 181دسته موتور به بدنه موتور

 111مهره ضامن انگشتي سوپاپ

 25پيچ درپوش ترموستات

گيربكس

 61پيچ تخليه روغن

 61پيچ هاي درپوش فيلتر

 61ريز روغنپيچ سر
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 (نيوتن متر ) کردن گشتاور سفتشرحسيستم

گاردان

 126 -214اكسل هاي عقبو  تصال گاردان به گيربكسا

 191 -295اتصال  دو گاردان

 81 -121 (2624)اتصال دو اكسل 

اكسل هاي عقب

 61اكسل هاي عقبپيچ تخليه روغن 

 61اكسل هاي عقبپيچ سرريز روغن 

 61پيچ سرريز روغن توپي

 51-55پيچ تخليه روغن جعبه فرمانفرمان

 425-415هره هاي چرخمچرخ ها

 شاسي
 مهره كرپي محور جلو

 مهره كرپي محور عقب

81±411   

121 ± 611 
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 وپالك های نصب شده بر روی خودر

 پالك موتور

، موتوربر روي بدنه همان گونه كه در شكل نشان داده شده است شماره و پالك موتور 

 .نصب شده است حك و
 

 شاسی شماره

 .سمت كمك راننده حك شده است شماره شاسي بر روي شاسي
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 پالك اتاق

 .سمت كمك راننده حك شده است ،شماره اتاق بر روي ناوداني زير اتاق
  

 

 

 

 پالك شناسایی خودرو

، در قسمت جانبي خودرو شماره شاسي، شماره موتور و شماره اتاق خودرو نيز در پالك شناسايي ،مشخصات خودرو شامل مدل خودرو

 .نصب شده است رانندهكمك  صندلي
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 آرم تجاری خودرو

ده تب شتودرو نصتهمچنين دو عدد آرم بنز در جلوي خ. سمت چپ و راست ختودرو نصب شده است ، دو عدد درختودرو اريتآرم تج

 .است
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 سطهرگونه اظهار نظر و درخواست در مورد مضامين و دستورالعمل هاي مندرج در اين راهنما تو
 .مديريت تضمين كيفيت با خرسندي پيگيري مي شود

 121 - 55 25 58 18: تلفن

 121 - 51 24 51 14: نمابر

 21114881: سامانه پيامكي
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