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 شرایط تعمیرات، و بازرسی نگهداری، و سرویس رانندگان، به مربوط کلی اطالعات تا است شده ارائه شما خدمت کلی فصل پنج در دفترچه این منظور همین به. باشدمی عزیزان شما سواالت کلیه

 در شده ارائه الزامات دقیق اجرای با تا نموده مطالعه دقت با را آن بار یک خود، کامیون گیریتحویل از پس لطفاً .دهد قرار شما اختیار در را محصول این دارندگان نیاز مورد اطالعات دیگر و گارانتی

 منافع نهایت در و هزینه انرژی، مصرف کاهش که باشدمی شما خودرو بهینه کارکرد برای تضمینی شده بیان موارد اجرای است بدیهی. نمایید تضمین خود خودرو برای مطلوب عملکردی دفترچه، این

 .دارد همراه به شما برای بیشتری اقتصادی

 راننده و محترم خریدار شما بیشتر چه هر رضایت جنابعالی، نظر جلب از خاطر اطمینان و قبول قابل خدمات ارائه با تا بوده شما کنار در همواره و همیشه مشترک، همکاری این در دیزل تیراژ شرکت

 .آورد فراهم را گرامی

 و محورها تعداد موتور، توان بار، تناژ در آنها عمده تمایز وجه که شوندمی عرضه بازار به شرکت این توسط  2634Kو  1927K، 2634 ،1927 هاینام با مختلف تیپ چهار در NG80A هایکامیون

 بعنوان خودرو، هایآپشن و امکانات ارتقای با آن سازیمدرن و خودرو ظاهر در تغییرات برخی اعمال با که بوده آلمان بنز شرکت NG80 نسل محصوالت گروه از هاکامیون این. باشدمی آنها کاربری

 .سازدمی برآورده را باشد می عزیز مشتریان شما خواسته و نیاز آنچه تکنولوژی، صاحب و باکیفیت پرقدرت، محصولی

 سرمایه از صحیح استفاده و نگهداری حفظ، در شما همکاری از. هستید دیزل تیراژ بزرگ خانواده از عضوی نیز گرامی مالک و راننده شما ،Beiben کامیون از استفاده و شرکت این تولیدات خرید با

 تهیه خودرو نگهداری و اندازیراه در شما برای دفترچه این. ببرید آن از ایشایسته بهره و باشید کامل سالمت در سال هایسال و داشته رضایت دستگاه این از که امیدواریم و متشکریم شرکت و خود

 شده ارائه نکات رعایت با و آرزومندیم سربلندی و سالمتی محترمتان خانواده و شما برای. باشید داشته مطمئنی و اقتصادی صرفه با رانندگی توانیدمی شما آن، هایتوصیه بکارگیری با که است شده

 .باشد هزینه کم و ایمن راحت، بخش،لذت همواره شما برای خودرو این با رانندگی امیدواریم ذیل

 

 با تشکر  

 شرکت تیراژ دیزل  
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 معرفی خودرو -1

 ها( عالئم و نشانه1 -1

های موجود بر روی خودرو عبارتند از:عالئم و نشانه  

 تصویر( 1شماره آیتم ) (Beiben Truck) "بن تراکبی"متن و نشان تجاری  -

 تصویر( 2شماره آیتم ) کد فروش و عالئم مدل خودرو -

 تصویر( 1شماره آیتم ) درج شده برروی خودرو VINکد  -

 های خودرو و اتاق(عالئم خودرو )نشانه -
 

 

 شماره شاسی: حک شده بر روی قسمت انتهایی شاسی و همچنین روی تیر سمت راست شاسی جنب موتور -

 (ECUزیر  4های یورو زیر پمپ انژکتور و در کامیون 1های یورو )در کامیونشماره موتور: حک شده بر روی بدنه موتور  -

 های عمودی داخل جلو پنجرهشماره بدنه: حک شده روی ستون -

 

 جانبی ( لوازم2 -1

 

 فشارسنج تایر * شیلنگ مخصوص باد تایرها * عدد( 1سوئیچ یدک ) *

 بند جلو و عقببکسل * و اهرم مخصوص جک تن 11جک  * جعبه ابزار و آچارهای عمومی *

 مثلث خطر * بست جک و تخته زیر جک * تای لیورو  آچار چرخ خودرو *

 و چهارسو پیچ گوشتی دو سو * آچار کالغی * گیریس پمپ* 

 الستیک ژاپاس * نشانی *کپسول آتش حوله و لباس کار *

  آچار خارکش * چراغ سیار با المپ نگینی *
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 داشبورد( 1 -1

 

 
 

 زدگیهای کناری و دریچه قابل تنظیم ضد بخار و ضد یخ(  تهویه1)

 

 (  جا لیوانی2)

 

 (  صفحه آمپر2)

 

 (  جا لیوانی2)

 

 (  کلیدهای کنترل سیستم تهویه مطبوع1)

 

 (  محل نگهداری اشیاء9)

 

 (  خروجی هوای مرکزی کابین4)

 

 (  رادیو، ضبط صوت11)

 

 فیوز(  درب جعبه 1)

 

 (  دریچه تهویه جلوی خودرو11)

 

 (  دریچه تهویه زیرین12) ولت 12(  فندک / خروجی برق 6)
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 زیرسیگاری( 4 -1

 نظافت جهت همچنین. شود بسته آن در مصرف، بار هر از پس است بهتر و شده باز بیرون سمت به زیرسیگاریدرب 

 .گرددمی خارج خود محل از کامل بطور قطعه این

 

 فندک( 1 -1

 به فندک ،داغ شدن به مقدار مورد نظر  از پس دهید. فشار داخل به را رنگ مشکی دکمه فندک، از استفاده برای

 .گرددمی بر خود اصلی حالت به خاموشی از پس ثانیه 12 مدت به فندک .گرددمیبر خود حالت

 
 

 زیرسیگاری و فندک

 مطبوع تهویه سیستم( 6 -1

 باشد.مرحله قابل افزایش و کنترل می 4فن که در  )دور( کلید سرعت .1

 بخاری یا کولر(حالت )گرم یا  سردکلید تنظیم دما به منظور انتخاب هوای  .2

کلید انتخاب موقعیت دمندگی هوا که قابل انتخاب برای چهار حالت صورت، حالت همزمان صورت و پا، حالت همزمان  .1

 باشد.های ضد بخار میبهمراه دریچهسرنشینان های ضد بخار و حالت صورت صورت و پا بهمراه دریچه

     
 

 A/Cکلید روشن و خاموش سیستم تهویه مطبوع  .4

 به کابین دریچه ورود هوای تازهباز کردن یا بستن کلید  .1

دقیقه سیستم کولر کامیون را روشن کنید تا از خوردگی یا پوسیدگی قطعات و خرابی  11حداقل یکبار به مدت ماه هر در شود، استفاده نمی A/Cهایی که از سیستم تهویه ها و زمانتوجه: در فصل

 زود هنگام کمپرسور جلوگیری بعمل آید.
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 ورودی هایدستگیره( 7 -1

 جلو دستگیره -

 (رفتن باال) شدن سوار دستگیره -

 عقب دستگیره -

 .اندشده تعبیه 1 و 2 و 1 دستگیره سه هر شاگرد سمت در و 1و 2 شماره هایدستگیره راننده سمت در ،NG80A مدل در

 توجه:

ها و رکاب اتاق به درستی صورت گیرد. در واقع باید پس از قرار گرفتن الزم است تا هنگام سوار یا پیاده شدن، استفاده از دستگیره

دستگیره جلویی را نگه داشته و به آرامی از خودرو پیاده یا پا بر روی پله اتاق، با دست راست دستگیره عقبی و با دست چپ نیز 

 سوار شد.

 هنگام پیاده و سوار شدن در هوای بارانی و لغزنده دقت الزم را داشته باشید.

 
 

 

 صندلی( 2 -1

 
 

 .  دریچه سقفی6                                                 افقی تنظیم.  1

 راننده باد صندلی بر اساس وزن تنظیم .  پیچ1                                 جلو شیب و ارتفاع تنظیم.  2

 صندلی پشتی تنظیم.  4                                عقب شیب و ارتفاع تنظیم.  1

 هایچرخدنده شدن قفل از همچنین. گیرد صورت خودرو توقف زمان در بایستی صندلی تنظیمات: توجه

 .نمایید حاصل اطمینان ایمنی جهت به.صندلی تنظیم

 

1 

2 

3 

4 
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 ها ( پدال9 -1

 پدال گاز .1

 پدال ترمز .2

 پدال کالچ .1
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 ( جلو پنجره ملحقات پشت آن11 -1

 جلو پنجره .1

 کابینای وه محفظه فیلتر .2

 منبع شیشه شور .1

 جک گازی جلوپنجره .4

 درب منبع روغن هیدرولیک فرمان .1

 درب روغن کالچ .6

 گیج روغن موتور .7

 سایبان کابین .2
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 ایمنی کمربند( 11 -1

 قبل از حرکت کمربند ایمنی خود را ببندید. .1

 هر کمربند برای استفاده یک نفر طراحی و ساخته شده است. .2

 سانتیمتر کاربرد ندارد. 111ای برای افراد با قد کمتر از قفل سه نقطهکمربند با  .1

باید آن را تعویض کرد و نقاط نگهدارنده کمربند نیز مورد  بعد از تصادفات و یا خرابی کمربند ایمنی بمنظور حفاظت و ایمنی بیشتر .4

 بازرسی قرار گیرند.

 کمربندهای آسیب دیده باید تعویض گردند. .1

 شده کمربند نباید در معرض برخورد با وسایل تیز و برنده قرار گیرد.قسمت بافته  .6

 نظافت و محافظت

 باشد.برای شستشو و نظافت کمربند ایمنی از آب گرم بهمراه صابون استفاده شود و استفاده از هر نوع ماده شیمیایی دیگر ممنوع می .1

 باشد.قرار دادن در معرض نور مستقیم خورشید ممنوع میدرجه سانتیگراد یا  21خشک کردن کمربند در دمای باالتر از  .2

 باشد.هرگونه تغییر رنگ کمربند ممنوع می .1

 

 

 خواب و استراحت محل( 21 -1

 جمع کردن تخت باال:

 تورهای محافظتی را جمع کنید. .1

 دستگیره را باال کشیده و به سمت جلو بچرخانید. .2

 ها را بچرخانید.را به بیرون فشار داده و تخت را تا انتها برده و قفل تختهای کند، قفلهمانطور که تخت به سمت باال حرکت می .1

 ببندید. آنتخت را جمع کرده و روی قالب  .4

 باز کردن تخت باال:

 تخت را به آرامی به عقب فشار داده تا قفل آن آزاد شود. .1

 های زیر تخت را به محل خود قرار دهید، سپس پینهای حفاظتی به جلو چرخانده و تخت را رو روی تخت را با باال بردن و اهرم .2
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 ها متصل کنید.این اهرم

 تورهای محافظتی را آویزان کنید. .1

 های تعبیه شده به آسانی باز و بسته خواهد شد.ها و قفلتخت پایینی نیز به صورت باال با اهرم .4

 

 

 

 

 
 

 هادرب( 11 -1

برای باز کردن قفل درب راننده، سوئیچ را به سمت جلوی ماشین )چرخش در جهت خالف  گیرد.ها نیز مورد استفاده قرار میبسته کردن قفل دربسوئیچ عالوه بر روشن کردن کامیون، برای باز و 

 ساعتگرد( چرخانده و برای قفل کردن درب عکس این کار باید انجام گیرد.
 

 بیرون: از کابین دربو بستن  ( بازکردن1 -13 -1

 

 سوئیچ برای باز کردن قفل درب سمت راننده جهت چرخاندن صحیح .1

 جهت صحیح فشار دادن دستگیره درب برای باز کردن درب کابین .2

 

 داخل از درب کابینو قفل کردن  ( بازکردن2 -13 -
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 جهت صحیح چرخاندن دستگیره داخلی برای باز کردن درب .1

 جهت حرکت دادن صحیح زبانه داخلی برای قفل کردن درب از داخل .2

 حرکت دادن صحیح زبانه داخلی برای باز کردن قفل دربجهت  .1

 

 کیلومتر پنل( 41 -1

 دور موتور نشانگر -11 نشانگر سرعت خودرو -1

 

 محدوده دور موتور بهینه و اقتصادی )سبز( -12 1فشار تانک باد شماره  -2

 ABSنشانگر هشدار و عیب یابی  -11 2فشار تانک باد شماره نشانگر  -1

 محدوده دور موتور باال )محدوده زرد، هشدار( -14 کیلومتر شمار -4

کلید چپ پنل )تنظیم نور صفحه و تنظیم  -1

 ساعت(
 محدوده دور موتور ماکزیمم )محدوده قرمز، خطر( -11

کلید راست پنل )صفر کردن کیلومتر و  -6

 تغییر حالت نشانگر(
 حجم سوختنشانگر  -16

 نمایشگر دمای آب موتور -17 نشانگر عیب یابی موتور -7

 نشانگر مقدار مایع ادبلوی موجود در مخزن -12 راهنمای سمت چپ نشانگر -2

 هشدار مایع ادبلو نشانگر -19 نشانگر هشدار روغن -9

  راهنمای سمت راستنشانگر  -11

  



00 

 .باشدمی bar 1/2 باد سیستم در قطع فشار حداکثر و خطر اعالم bar 1/1 در ترمز مدار فشار آمپر توجه:

 

 پنل نشانگرهای( 11 -1

 
 1شماره  PTO  راهنمای گردش به چپ

 
 2شماره  PTO  راهنمای گردش به راست

 خالصمحور   دستینشانگر ترمز  

 سطح مایع شیشه شورنشانگر هشدار   آالرم فشار روغن 

 محور 1-2های محور جلو کامیون قفل دیفرانسیل چرخ  آالرم دمای آب موتور 

 محور 2های محور عقب کامیون قفل دیفرانسیل چرخ  شارژ باترینشانگر  

 
 محور 1-2قفل عمودی دیفرانسیل کامیون   آالرم سطح سوخت

 محور 1-4عقب کامیون قفل دیفرانسیل اولین محور   ( 1آالرم فشار ترمز)مدار  

 
 محور 1-4قفل دیفرانسیل دومین محور عقب کامیون   ABSنشانگر هشدار و عیب یابی 

 محور 1-4قفل دیفرانسیل محور عقب کامیون   (STOPنشانگر هشدار ایستادن) 

 محور 4قفل دیفرانسیل دومین محور جلو کامیون   (1فشار ترمز)مدار  نشانگر هشدار  

 محور 4قفل دیفرانسیل اولین محور جلو کامیون   (2فشار ترمز)مدار  نشانگر هشدار 

 محور 4قفل عمودی دیفرانسیل هر دو محور جلو کامیون   نشانگر نور باال 

 محور 4قفل عمودی دیفرانسیل گیربکس میانی کامیون   نشانگر دنده خالص 

 کنگرمپیش  نشانگر دنده سبک 

 نشانگر دنده سنگین 
 

 عیب و خطای موتورنشانگر

  
 

 کثیفی فیلتر هوانشانگر هشدار
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 کاری موتور )آب رادیاتور(( نشانگر دمای مایع خنک1 -15 -1
 را الزم اقدام عیب رفع برای و مراجعه خدمات مرکز نزدیکترین به دما افزایش صورت در. باشدمی سانتیگراد درجه 21 ± 11 موتور نرمال دمای مقدار

 حدود باید کاریخنک مایع در یخ ضد درصد مقدار و باشد داشته وجود رادیاتور کاریخنک سیستم در سال طول تمام در باید یخ ضد. دهید انجام

 .باشد درصد 11

 

 موتور روغن فشار نشانگر( 2 -15 -1

 فشار کنترل برای. افتاد نخواهد خطر به موتور صورت این در کند، پیدا افت bar 1/1 تا آرام دور در و یابد افزایش bar 1/1حدود  تا آن دور حداکثر و موتور بودن گرم هنگام در تواندمی روغن فشار

در غیر این صورت نسبت به تعویض روغن طبق استاندارد کارخانه سازنده و یا  .باشد bar 1/1 حدود باید حداکثر دور در و bar 1/1 حدود باید آرام دور در و درجا حالت در کنید، گرم را موتور روغن

 نسبت به بررسی آمپر، سنسورها و سایر موارد اقدام نمائید.

 

 موتور دور نشانگر( 3 -15 -1

موتور را  دهد. ناحیه سبز رنگ دور مناسب و اقتصادی میزان دور موتور را بر حسب دور بر دقیقه نمایش می ،این نشانگر

ابتدایی کارکرد در دور پایین و  سفید دهد. ناحیه درحالیکه ناحیه قرمز رنگ دورباالتر از حد مجاز را نشان می دهد، نشان می

دهد. ناحیه زرد رنگ، قسمت بحرانی دوره موتور، برای  ناحیه سفید بین دو ناحیه سبز و زرد کارکرد در دور باال را نشان می

 دهد. غیر مجاز را نشان می ورود به دوره موتور

 



03 

 ترمز سیستم باد فشار دهنده هشدار چراغ( 4 -15 -1

 .نمایید اقدام آن عیب رفع به نسبت و کرده متوقف را خودرو بالفاصله شد، روشن ترمز باد فشار دهنده هشدار چراغ که درصورتی

 :شودمی روشن زیر شرایط در ترمز فشار دهنده هشدار چراغ

 .کند افت bar 1/1 از کمتر به مدارها از یکی در باد فشار. 1

 .کند افت bar 1/1 از کمتر به ترمز بوستر باد فشار. 2
 

 

 

 (باتری شارژ) دینام دهنده هشدار چراغ( 5 -15 -1

 .شودمی خاموش استارت از بعد دینام دهنده هشدار چراغ -

 مشکل رفع به نسبت و کنید بررسی را دینام تسمه و کرده متوقف بالفاصله را خودرو شد، روشن موتور کردن کار هنگام باتری شارژ چراغ اگر -

 .نمایید اقدام شده ایجاد
 

 

 (ترمز از غیربه ) هامجموعه سایر باد فشار دهنده هشدار چراغ( 6 -15 -1

 افت bar 1/1 از کمتر به مدار در فشار که صورتی در...(  سرعت، کننده محدود دنده، تعویض مانند) هامجموعه سایر باد فشار دهنده هشدار چراغ

 .شودمی روشن کند،
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 نشانگر هشدار سطح مایع شیشه شور( 7 -15 -1

 شود. شور روشن می این نشانگر در صورت تمام شدن مایع شیشه

 

 (STOPنشانگر هشدار ایستادن)( 8 -15 -1

 پس خدمات مراکز با و کرده پارک مناسبی درجای رافوراً کامیون  بایستمی راننده شود، روشن حرکت ضمن نشانگر این که صورتی در

 .نمایند تعمیر  و بازرسی را کامیون تا بگیرد تماس تیراژ دیزل شرکت تعمیرگاهی مجاز مراکز و فروش از

باشد که باید مورد  شامل موارد زیر می که ممکن است بسیار خطر آفرین باشد، دالیل مهم و اساسی روشن شدن نشانگر هشدار ایستادن

 د.نبررسی قرار گیر

 . ارتفاع مایع ادبلو به حد کمینه خود رسیده1

 . اتمام سوخت2

 ها . عدم شارژ باتری1

 . پایین بودن فشار روغن4

 . دمای باالی مایع خنک کاری1

 ها . پایین بودن فشار باد در تانک6

 

 

 داشبورد کلیدهای( 61 -1

 عملکردنام و  ردیف
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 زن()بصورت چشمک موتور بر روی نشانگر مربوطه کد خطاییت ؤموتور: ر یابیعیبکلید  1

 ECUتأمین توان مورد نیاز  ،کردن موتور / روشن خاموش: ECUکلید  2

 خاموش کردن فالشر خطرکلید فالشر: برای روشن و  1

 بر روی نشانگر مربوطه  ABSکد خطای سیستمؤیت : ر ABS یابی سیستم ترمزعیبکلید  4

 مجرای ورود هوای سیستم تهویه و انتخاب : تنظیممجرای هوا کلید تنظیم 1

 کلید تنظیم هوای سرد و گرم 6

 میزان دور )سرعت( فنکلید فن: تنظیم  7

 A/C سیستم تهویهسازی فعال کلید 2

 کلید جریان هوای داخل و خارج 9

 کلید مصرف سوخت 11

 

 

 

 هاچراغ کلید( 71 -1

 

 
 ها خاموش هستند.در این حالت تمامی چراغ

 

 
 شوند.و المپ پنل آمپر روشن می های کوچک جلو و عقب و همچنین چراغ ارتفاعدر این مرحله چراغ

 
 شوند.های نور پایین/ نور باال )با توجه به موقعیت دسته راهنما( روشن میدر این حالت چراغ

 

در حالتی که کلید گردان در مرحله قبلی قرار دارد، آن را به سمت بیرون بکشید تا قفل شود. در این 

 عقب روشن خواهند شد.شکن جلو و های مهچراغ وضعیت
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 هاچراغ نور تنظیم( 21 -1

ها بسیار حائز اهمیت میها و المپکیلومتر چراغ 6111ای حداقل هر دورهو کنترل گردد. بنابراین بازرسی ها به هنگام رانندگی در شب جهت ایمنی بیشتر و کاهش تصادفات تأکید مینصب صحیح و تنظیم چراغ

 باشد:

 .دهدمی نشان را چراغ زاویه اولیه موقعیت ،0 حالت -

 .یابدمی افزایش تدریج به نور تابش زاویه 3 -1 هایحالت در -

 

 

 

 راهنما ( دسته91 -1

 

 (  نور باال )ثابت(2) (  مجموعه دسته راهنما1)

  

 (  راهنمای سمت راست4) (  فالش نور باال )موقتی(1)

 (  بوق6) (  راهنمای سمت چپ1)

 کنپاک(  آب پاش برف2) کنپاک(  تنظیم سرعت برف7)

 

 استارت( 21 -1
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 باشد:های دیگر دارای مراحل زیر میاستارت این خودرو نیز مانند دستگاه

کننده توان فعال کرد و سایر مصرفرا می شوندهایی که مستقیماً از باتری تغذیه میکننده: در این حالت فقط مصرفOFF وضعیت خاموش -

 خاموش هستند.

 نیز فراهم است.های دیگر کنندهو مصرفها آزاد شده و امکان استفاده از رادیو که در این حالت فرمان ACCوضعیت  -

 : موقعیت حرکت عادی خودروONوضعیت روشن  -

  گیرد(.)فقط در لحظه استارت است که سوئیچ در این حالت قرار می : موقعیت استارت خودروSTوضعیت  -
 

 

 ( ساعت12 -1

 

 ( نمایشگر دیجیتال ساعت1)

 های تنظیم ساعت( دکمه1( و )2)

 
 

 

 

1 

2 3 
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 صوتی پخش ( سیستم22 -1

 های دیگر مانند موبایل و ...و ورودی SD Cardخوان ، کارتUSB، بهمراه سیستم پخش رادیو LEDنمایشگر 

 

کلیدهای عملگر پخش -1  

 SDورودی کارت حافظه  -2

 (USB) ورودی فلش -1

 ...... AUXورودی کمکی  -4

 

 بلندگو
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 اصلی فیوز ( جعبه12 -1

 پین 1پین و  4ساده رله  (1)

 کنپاکرله برف (2)

 (Flasher)شر رله آالرم فال (1)

 فیوز (4)

 های ادبلو رله (1)

 محل رله ذخیره  (6)

 

 

 پنجره جلو کردن ( باز42 -1

. با این کار قفل جلوپنجره آزاد شده و با چرخاندن های ساعت بچرخانید خالف عقربهدرجه  61اهرم داخل کابین )زیر پای راننده و کنار درب( را تا حدود 

 شود.آن کنترل می گازیآن را باز کنید. حد انتهای باز شدن جلو پنجره با حد نهایی باز شدن جک آن حول لوالی باالیی، 

 کاری شوند.ای، بازدید و گریسهای دورههای بادی باید در سرویساین جک توجه:
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 اتاق ( برگردان12 -1

همچنین توجه  باشد.اتاق ایستادن افراد در جلوی کامیون اکیداً ممنوع میقبل از هرچیز باید به این نکته ایمنی دقت شود که در هنگام برگرداندن 

 داشته باشید که خودرو خاموش بوده و اهرم ترمزدستی در حالت کشیده و همچنین گیربکس در حالت خالص باشد و از مثلث چوبی بعنوان مانع در

گرفتن خودرو لطفاً به تراز قرار ت یا لوازم جداشدنی یا افتادنی را از داخل اتاق بردارید.لطفاً قبل از برگرداندن اتاق، کلیه قطعا زیر تایرها استفاده شود.

% قرار داشته یا سیلندر هیدرولیک یا پمپ 11و سطح صاف زمین توجه داشته باشید. در شرایطی که خودرو بر روی سطوح با شیب بیشتر از 

 ن اتاق اجتناب نمایید.کنند، از برگرداندهیدرولیک آن بار زیادی را تحمل می

 ریخته شده و هرگز از مایع ترمز نباید استفاده شود. 62در پمپ جک اتاق بایستی روغن هیدرولیک با سطح کیفیت توجه: 
 

به  هااهرم قفل 2هر طرف کابین و پشت صندلی راننده و شاگرد قرار دارد. برای اینگه از آزاد بودن آن مطمئن شوید، باید  2برای برگرداندن کابین ابتدا بایستی قفل کابین را آزاد کنید. قفل کابین در 

متری( پمپ دستی را فعال کرده و کابین را آرام آرام  1ال دادن کابین تغییر داده و بوسیله یک لوله )حدوداً سمت داخل کابین قرار گرفته باشند. سپس زبانه حالت عملکرد جک را به حالت با

 برگردانید.

پایین بیاورید. پس از اینکه اهرم پمپ به حالت پایین آوردن تغییر دهید. سپس پمپ را بطور دستی فعال کرده و کابین را بتدریج برای پایین آوردن کابین، ابتدا باید زبانه حالت عملکرد جک را 

 دستی، زیر دستتان محکم شد )جک به حالت انتهایی خود رسید( اهرم قفل را برگردانده تا دوباره کابین قفل شود.

 بایست در حالت وسط قرار گیرد.توجه: در زمان رانندگی اهرم وضعیت جک می

 کنید:باالبر را مشاهده می نوع مختلف قفل کابین و همچنین پمپ دستی 2در شکل زیر 

حالت دارد  2دقت کنید که زبانه حالت عملکردی پمپ فقط 

)حالت برگردان کابین و حالت پایین آوردن آن(. برای قرار 

منظور باال دادن کابین، مطابق ه دادن زبانه در محل مناسب ب

جهت نشان داده شده در تصویر عمل کنید و همچنین 

الً در این حالت قرار گرفته است. مطمئن شوید که زبانه کام

 )تا انتهای یک سمت آن را فشار دهید(.
   

 اتاق بلند )با تخت خواب(قفل کابین  بدون تخت خواب()اتاق کوتاه قفل کابین 

 کابین را چک کنید.دن نیروی مقاومت محسوس نباشد، میزان روغن مدار باالبر زاگر در هنگام جک  :1 توجه

 زبانه حالت کارکرد پمپ را بازدید کنید. موقعیتاگر نیروی مقاومت مدار جک در برابر باال بردن و یا پایین آوردن کابین خیلی زیاد باشد، وضعیت قفل کابین و  :2توجه 

 



20 

 

 فرمان ( تنظیم62 -1

. مقدار باشدجلو قابل تنظیم می -پایین و عقب -حالت باال 2در  Beibenکامیون فرمان 

باشد که راننده میلیمتر می 61پایین غربیلک فرمان به اندازه  -جابجایی در راستای باالکورس 

باید با توجه به فراهم شدن راحتی برای خود، غربیلک را در حد مورد نظر خود تنظیم نماید. 

درجه به سمت جلو یا عقب با شل کردن پیچ تنظیم  6ازه تواند به اندغربیلک فرمان می

 م گردد.، تنظیمربوطه

 برای باز کردن قاب پانل صفحه آمپر باید فرمان کامال به سمت عقب کشیده شود. توجه:
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 های جلو نور چراغ ( تنظیم72 -1

ها  های تنظیم پشت چراغ پیچتوان از جلو میهای  ر انتشار شده از چراغمطابق شکل برای تنظیم ارتفاع و جهت نو

 .استفاده نمود

 

 و جعبه فیوز بغل باتری ( باتری22 -1

 

 سر مثبت -1

 سر منفی -2

 درپوش آب باتری  -1

 دستگیره حمل باتری -4

 فریم باتری -1

 هاباتری تسمه فلزی نگهدارنده -6
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 باتریقطع کن نشانگر ( 1 -28 -1

کن باتری را در حالت کنید، الزم است که کلید قطعدر مواقعی که برای مدتی طوالنی از سیستم برقی کامیون استفاده نمی

 بسته قرار دهید و قبل از استفاده مجدد باید آن را باز کنید. با قطع این کلید کلیه مدارات برقی دستگاه قطع خواهند شد.

توانید با بستن شود نیز میتعمیراتی با ولتاژ باال )نظیر جوشکاری( روی دستگاه انجام میهمچنین در مواردی که کارهای 

 کن از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی کامیون خود محافظت نمائید.کلید قطع

ایع شود م دقیقه پس از خاموش کردن خودرو نباید قطع کن باتری را زد، این کار باعث می 2-1هرگز  در زمستان توجه:

 موجود در داخل پمپ ادبلو یخ زده و آسیب جدی به پمپ وارد نماید. 

  
 بسته حالت باز حالت
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 جعیه فیوز بغل باتری( 1 -28 -1

های مهم کامیون و تعمیرات سریعتر، قسمتی از جعبه فیوز اصلی  جهت دسترسی آسان به برق تغذیه اصلی قسمت

سانتیمتر دارای  11سانتیمتر در  11شد. این جعبه کوچک مشکی رنگ با ابعاد جدا شده و برروی جعبه باتری نصب 

 شود تا از نفوذ آلودگی و آب جلوگیری نماید. یک درپوش بوده که با یک پیچ روی فریم جعبه محکم می

. ها حک شده است در زیر درپوش جعبه فیوز بغل باتری، اطالعات فیوزهای و آمپر جریان عبوری و نامگذاری آن

فیوز از نوع تسمه فلزی در جعبه فیوز بغل باتری نصب شده که فیوز آخر )ششم( به عنوان فیوز یدکی  6تعداد 

 باشد. می 111و  11، 41، 11باشد. این فیوزها دارای آمپرهای  می

له های ورودی به جهت امنیتی بوسی باشد که سیم سیم خروجی می 1جعبه فیوز بغل باتری دارای دو سیم ورودی و 

  اند. های خرطومی پوشانده شده لوله
 

 ( گیربکس و تعویض دنده92 -1

Lدر حالتی که گیربکس خورشیدی درگیر است(. 4تا  1های و دنده *: دنده پایین یا سنگین شامل دنده عقب، کرال( 

Hکه گیربکس خورشیدی آزاد است(.)در حالتی  2تا  1های : دنده باال یا سبک شامل دنده 

 

 باشد.و شروع حرکت کامیون با بار کامل می های تند: دنده فوق سنگین برای استفاده در شیب "C"دنده کرال *

"L" = low gear R, C, gear 1 ~ 4           "H" = high gear 5 ~ 8 

   

1- 11 )PTO (نصب شده روی فالیویل موتور) 

بوسیله  بتوان که دارد کاربرد...  یا کمپرسی جرثقیل، میکسر، هایکامیونابزار در  این. نمود استفاده PTO از توانمی ،(استاتیک حالت) است ساعت بر کیلومتر 1 از کمتر خودرو سرعت که زمانیفقط 

 .نمود کنترل را موتور دورآن 

 گیریشتاب برای مثبت که باشدمی RPM موتور دور تنظیم دهندهنشان منفی یا مثبت عالمت. گیرد قرار reset حالت در تا داده فشار را cruise/cruise resume کلید PTO سازیفعال برای

 .گرددمی فعال غیر عملگر ،(خاموشOFF position ) حالت به کلید برگرداندن با انتها در. شودمی استفاده دور کاهش برای منفی و( دور افزایش)
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 باید موتور روی بار اما یابد کاهش نیاز اساس بر دقیقه بر دور 211 حداقل تا تواندمی که باشدمی دقیقه بر دور 1111 روی بر موتور دور  و کندنمی کار گاز پدال است، فعال PTO که زمانی :توضیح

 .شود محافظت موتور از تا یابد افزایش تدریجاً

1- 11 )PTO (گیربکس بغل) 

توان بدون کاربرد آن اینست که می شود.قطعه بصورت موازی با خروجی گاردان و در قسمت انتهایی گیربکس )پوسته گاردان( نصب میاین 

از برای مثال  دخالت گاردان و مجموعه دیفرانسیل، یک انشعاب خروجی دیگر از گیربکس گرفت و برای مصارف مختلف از آن استفاده کرد.

PTO )نظیر میکسر، کمپرسی، جرثقیل، تانکر و .... بهره گرفت. های مختلفاندازی محرک کاربریتوان برای راهمی )بغل گیربکس 

PTO نگام استفاده از آن به هیچ وجه نباید ه مورد استفاده قرار گیرد اما به 2یا  1تواند در حالت ایستاده و یا در حال حرکت با دنده یم

ثانیه فشار دهید و سپس با استفاده از کلید مربوطه آن را  6تا  1باید پدال کالچ را بمدت  PTOتعویض دنده نمود. برای قطع و وصل کردن 

  شوددر تصویر زیر انجام میتوسط کلید نشان داده شده  PTOسازی سازی یا عدم فعالفعال فعال کنید یا از حالت درگیر خارج نمائید.

 

 

 ( حالت غیر فعال1)

 ( حالت درگیر )فعال(2)
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 (موتور ترمز) کمکی ترمز( 21 -1

هنگامی که خودرو در سراشیبی  گردد.ترمز کمکی )موتور( با فشار دکمه پایین در جلوی کف پای راننده فعال می

همچنین به  ها استفاده گردد.موتور در سرازیری باشد، جهت کمک به ترمز پایی از ترمزطوالنی در حرکت می

ها از دور موتور کاست یا خودرو را متوقف نمود بدون اینکه آسیبی توان در ترافیککمک ترمز کمکی )موتور( می

 .کرد وارد فشار آن پدال به همزمان نباید و شودمی قفل گاز موتور، ترمز از استفاده زمان در مراه داشته باشد.ه به

گردد و درحالت دور بر دقیقه فعال می 1111ترمز موتور فقط در زمان حرکت خودرو و دور موتور باالتر از  توجه:

   باشد.ایست کامل غیر فعال می
 

 دیفرانسیل قفل( 11 -1

 

تواند در مواقعی که یکی از دو محور راننده میهای سخت در حرکت باشد، عملکرد قفل طولی دیفرانسیل: هنگامی که کامیون در شرایط جاده

عقب از سطح زمین بلند شده باشد این قفل را فعال کند تا از هرزگردی محور باال رفته جلوگیری کرده و باعث شود دو محور عقب بصورت 

 دهد.یکپارچه باهم بچرخند و قابلیت پیمایش کامیون را افزایش می

های یک محور روی سطح جاده بلغزد یا اینکه از سطح جاده باالتر قرار بگیرد، برای مواقعی که یکی از چرخعملکرد قفل عرضی دیفرانسیل: در 

رود، به راننده این امکان داده شده است که با استفاده از قفل عرضی دیفرانسیل نیرو ها از طریق چرخ مذکور هدر نه چرخاینکه گشتاور وارده ب

محور تقسیم کند. شایان ذکر است به جهت جلوگیری از پیچیدگی مجموعه دیفرانسیل، قفل عرضی برای  های یکرا بطور مساوی بین چرخ

 شود.دو محور عقب بطور همزمان فعال/ غیر فعال می

 

 
 قفل عرضی دیفرانسیل قفل طولی دیفرانسیل

 شود که خودرو کامالً متوقف باشد.های طولی و عرضی دیفرانسیل باید در شرایطی انجام فعال/ غیر فعال کردن قفل -1توجه

 هنگامی که قفل دیفرانسیل فعال باشد، باید چراغ نشانگر آن روی پنل داشبورد روشن باشد. -2توجه

 اگر قفل دیفرانسیل توسط راننده ازاد شد ولی چراغ نشانگر ان روی پنل خاموش نشد، راننده باید فرمان کامیون را به مقدار کمی بچرخاند. -3توجه

باشد و راننده باید به محض خروج از این شرایط قفل دیفرانسیل را به جهت جلوگیری از خرابی قطعات داخلی این های پایین مجاز میهای ناهموار و در سرعتاستفاده از قفل دیفرانسیل فقط در جاده -4جهتو

 مجوعه آزاد نماید.
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 دستی ترمز( 41 -1

 

دهنده آزاد بودن ترمز دستی رو به جلو(، نشانحرکت جهت حرکت خودرو ) به سمتاهرم ترمز دستی  قرار گرفتن -

 است.

 )درگیر بودن( دهنده قفل بودنخالف جهت بودن اهرم ترمز دستی با جهت حرکت خودرو )حرکت رو به جلو(، نشان -

   ترمز دستی است.
 ترمز دستی کشیده ترمز دستی آزاد

 استفاده نمود. )دنده پنج( باید در مواقع پارک خودرو مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط لزوم نیز از موانع در زیر چرخ ترمز دستی -

 شود.پس از کشیدن اهرم ترمز دستی و قفل شدن آن، چراغ ترمز دستی روشن می -

 گردد.توانید با نگه داشتن اهرم، توقفی کوتاه داشته باشید، اما با رها کردن آن، اهرم به حالت قبل )آزاد( باز می، شما میاگر اهرم ترمز دستی کامالً تا انتها کشیده نشده و در جای خود قرار نگیرد -

 را نشان داده و چراغ ترمز دستی در پشت آمپر نیز خاموش باشد. bar 1/1برای آزاد شدن کامل ترمز دستی، باید فشار تانک باد عدد بیشتری از  -

 ترک خودرو حتماً اهرم ترمز دستی را به درستی کشیده و در وضعیت قفل قرار دهید. قبل از -

 

 

 

 

 

 سوخت مصرف( 11 -1

 .دارد....  و سرما در موتور کردن روشن طوالنی، هایتوقف در خودرو داشتن نگه روشن کامیون، بار رانندگی، نوع جاده، شرایط به بستگی خودرو سوخت مصرف

 

 تجهیزات کامیون
 )جنس تایر، فشار باد و سایر مشخصات( تایرها -

 فرم اتاق خودرو و بادگیرها -

 جهت حرکت خودرو
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 هانسبت دنده -

 کولر، بخاری درجا، فن هیدرولیک، .....(های اضافی )مجموعه -

 

 رانندگی نوع
 های بی مورد(حرکت یکنواخت )اجتناب کردن از گاز دادن و ترمز کردن -

 موتور در محدوده اقتصادی یا محدوده سبز روی آمپر داشبورد( دور موتور )نگه داشتن دور -
 

 کردکار شرایط

 های کوتاهرانندگی در شهرهای بزرگ و مسافت -

 های طوالنیروشن گذاشتن موتور در توقف -

 روشن کردن موتور در سرما -

 مناطق کوهستانیکارکرد در  -

 بار کامیونمیزان  -

 بکسل و کمپرس کردن -

 و مناسب نگهداری و سرویس. باشدمی گازوئیل مصرف درصد یک تقریباً استفاده، شرایط به نسبت روغن مصرف حداکثر. کرد تعیین معینی سوخت مصرف کامیون هر برای تواننمی فوق دالیل به

 .باشدمی سوخت مصرف مقدار داشتن نگه پایین شرط کامیون موقع هب

 

 سیستم ادبلو( 61 -1

 گیرد. (  تولیدی ناشی از احتراق، مورد استفاده قرار می NOx  اکسیدهای نیتروژن) میزان گازهای سمیاین سیستم به منظور کاهش 

بوی آمونیاک است. این مایع قابل اشتعال نیست، و خطری برای کاربرد عادی ندارد.  باکمیاست. یک مایع شفاف، روشن  شده تشکیل% آب یون زدوده 6721% بلورهای اوره و 1221از  ادبلو

  .، شدیداً نسبت به فلزات خورنده است، مخصوصاً برای مس و آلومینیمدرهرحال

شود تمام مایع  قطع کن باتری را زد، این کار باعث می  دقیقه پس از خاموش کردن خودرو نباید 2-1برای جلوگیری از یخ زدگی مایع موجود در پمپ ادبلو، هرگز  در زمستان :1توجه

 موجود در داخل پمپ ادبلو به منبع آن بازگردد.  

  یابد. در صورت عدم کارکرد این سیستم، میزان مصرف سوخت افزایش می :2توجه
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 نحوه کار سیستم ادبلو (36-1 -1

 یابد، در همین هنگام نازل نصب شده در لوله اگزوز مقداری محلول اوره با توجه به محاسبه انجام شده مربوط به شرایط خودرو، به حالت مهانتقال میگازهای اگزوز از طریق توربوشارژر به لوله اگزوز 

کنند. آمونیاک در کنار شوند و آمونیاک را تولید میباشد( میکند. این قطرات محلول اوره در کنار گرمای گازهای اگزوز دچار فرآیند هیدرولیز )هیدرولیز به معنی تجزیه شدن با آب میتزریق می

 کند.باشد، اکسیدهای نیتروژن را به گازهای نیتروژن و بخار آب تبدیل میکاتالیزوری که در انباره اگزوز می

 

 

  
   

 سنسور دمای هوای محیط کیت سنسور ناکس نازل پاشش ادبلو پمپ ادبلو سنسور دمای باالدست اگزوز مخزن ادبلو
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 نشانی ( کپسول آتش1-71

 

شده است که محل آن در کنار  تعبیهنشانی  برای مواقع آتش سوزی در کامیون یک کپسول آتش

 باشد. مشخصات و تاریخ انقضاء آن بر روی بدنه درج شده است.  صندلی راننده می

 بصورت پودر رسوب از جلوگیری برای و شود آورده بیرون ماه، در یکبار باید، نشانی آتش کپسول

 .شود چرخانده وارونه

 ( تاخوگراف1-21

 سیستم در ای ضروری عنوان وسیله که هم اکنون در اکثر کشورها به )Tachograph( تاخوگراف

که اطالعات ضروری را روی  شود، یک سیستم ثبت اطالعات استای استفاده میهجاد نقل و حمل

تواند مواردی از جمله سرعت خودرو، زمان حرکت از کند. این اطالعات میصفحات مقوایی ثبت می

 .مبدأ، و مدت زمان حرکت در یک مسیر خاص باشد

های آنالوگ برای ثبت اطالعات از یک دیسک کاغذی یا همان صفحه سرعت استفاده  تاخوگراف

نصب است قابلیت ثبت اطالعات  BEIBENهای  ه بر روی کامیوناین مدل تاخو ک .شود می

 باشد. راننده دوم را نیز دارا می

 

 

 دکمه تغیرات منو -1 2راننده  -2 (Menuمنو ) –1

   دکمه خارج کردن دیسک -1 1راننده  -4
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 باشد.: برای خارج کردن دیسک تاخو، حتما باید خودرو در حال توقف توجه

 
 

 ( تایر1-91

، دارای مشخصات زیر BEIBEN های  تایر استفاده شده بر روی کامیون

 باشد  می

 

14-1211 سایز رینگ  

)در بار بیشینه و فشار باد 111(km/h) سرعت بیشینه

psi121( 

در  بیشینه تحمل بار

 psi121فشار باد 

 الستیک دوقلو الستیک تکی

4211(kg) 5783(kg) 

 12 تعداد الیه
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 کار با کامیون -2

 حرکت از قبل بازدید( 1 -2

کاریکننده و کنترل نشتی احتمالی از سیستم خنکبازدید سطح مایع خنک  بازدید عملکرد قفل کابین راننده و کنترل میزان روغن جک اتاق 

موتور توسط گیجبازدید سطح روغن   تنظیم صندلی راننده 

کن در خودروهای جدیدتخلیه آب تانک باد در خودروهای قدیمی و بازدید خشک های اولیه و ...()جک، آچار چرخ، زنجیر چرخ، مثلث خطر و جعبه کمککنترل ابزار عمومی داخل خودرو    

شوربازدید سطح مایع مخزن شیشه  کنترل مقدار فشار روغن 

فشار تانک بادها زانیکنترل م مایع کالچ و ترمز بازدید  

ها و الستیک زاپاس بازدید ظاهری و میزان فشار باد الستیک کیدرولیفرمان ه یخالص کنترل   

و کالچ یترمز، ترمز دست ستمیس یعملکرد و خالص کنترل بازدید ظاهری خودرو )سطوح خارجی و بدنه(  

یمنیعملکرد کمربند ا دیبازد میزان ذخیره سوخت در باک گازوئیل  

هاکن و کنترل سالم بودن تیغهپاکبازدید عملکرد موتور برف  هشدار دهنده جلو داشبورد راننده یهاستمیس هیکل کنترل 

یمنیبستن کمربند ا بازدید ظاهری فیلترهای آبگیر سوخت )در صورت مشاهده آب، تخلیه گردد(  

هابازدید و کنترل خالصی تسمه عملکرد ترمز یعمل کنترل   

ها و سیستم الکتریکیبازدید عملکرد چراغ   مذکورهستند. ستمیکه مجهز به س ییدر خودروها ABS ستمیس عملکرد  

  بازدید عملکرد صحیح سیستم بخاری و کولر
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 خودرو کردن خاموش و روشن( 2 -2

 

 نکات کلی روشن و خاموش کردن دستگاه:

 سوئیچقرار داشته باشد  افقی حالت دروقتی  و باز سوئیچ عمودیست، حالت در اهرم که زمانی. دارد قرار باتری محفظه چپ سمت در سوئیچ این. کنید باز را باتری کنقطع خودرو استارت از قبل -

 .است بسته

خاموش کردن نیز بایستی پس از توقف خودرو این کلید را فشرده تا خودرو  . برایبچرخانیدباید کلید استارت را به سمت پایین فشرده و سپس سوئیچ را برای استارت زدن  روشن کردن موتوربرای  -

 خاموش گردد.

 شوند.ها خاموش میهای نشانگر باتری و فشار روغن روشن باشند. پس از استارت موتور تمامی این چراغکن اولیه باز است، قبل از استارت باید چراغزمانی که کلید قطع -

 زدن نباید پدال گاز افزایش ناگهانی داشته باشد و باید موتور به خودی خود گاز بخورد.در حین استارت  -

 دقیقه جهت حفظ استارت در نظر گرفته شود. 1ثانیه طول بکشد. همچنین فاصله زمانی هر استارت حداقل  11های استارت زدن پی در پی نباید بیش از زمان -

)یا اینکه چراغ فشار روغن بعد از روشن شدن ماشین همچنان روشن دیده شد  ”non pressure“یا  "بدون فشار"را کنترل نمایید و در صورتی که عبارت پس از استارت باید فشار روغن موتور  -

 سریعاً موتور را خاموش کرده، علت را بررسی و رفع عیب گردد.بماند( 

گیری سوختابتدا ورتی که موتور روشن نشد ابتدا میزان ذخیره سوخت خودرو را بررسی کرده و در صورت پایین بودن سطح آن، از نوع فشار باالست، در ص این کامیونچون پمپ انژکتور موتور  -

 نمایید.

 گردد.نگه داشتن زیاد استارت و استارت زدن پی در پی باعث خرابی استارت خودرو یا خالی شدن باتری خودرو می -

 پدال کالچ فشرده باشد.بهتر است در هنگام استارت خودرو  -

 شود.خودرو تنها در حالت خالص روشن می -

 قرار ندهید. STهرگز در زمانی که خودرو روشن است سوئیچ را در موقعیت  -

 باشد.خاموش کردن ناگهانی در زمان عملکرد خودرو ممنوع می -

 دور موتور باید به آرامی افزایش یا کاهش یابد. -
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 ( روشن کردن1 -2 -2

 :نمائیدبه دقت رعایت  رد زیر را برای روشن کردن کامیونموا

 های  قبل از حرکت را انجام دهید.بررسی -

 روی پنل نمایشگر روشن باشد(. N)کنترل کنید که عالمت  از خالص بودن دنده اطمینان حاصل نمایید -

 قرار دهید. در این حالت نشانگرهای پشت آمپر از جمله نشانگر خطای موتور روشن می شود. ”ON“کلید را در حالت  -

 .ی داشبورد را به پایین فشار دهید )نشان داده شده در تصویر پایین(دکمه استارت رو -

 بچرخانید تا استارت خوردن موتور انجام شود. ”ST“کلید را به حالت  -

د تا موتور در حالت درجا کار کند )سوئیچ را در مرحله استارت نگه ندارید زیرا استارت رها کنیکلید را بالفاصله پس از  -

 ممکن است باعث خرابی دنده استارت و یا دنده فالیویل شود(.

شود. در صورت پس از روشن شدن موتور خودرو، در صورت نبود هیچگونه خطایی چراغ نشانگر پشت آمپر خاموش می -

 ی این چراغ روشن شده که در این حالت خودرو را متوقف کرده و آن را بررسی کنید.وجود هر خطای

 رسانی خودرو را مورد بررسی قرار دهید.سیستم سوخت ، موتور روشن نشداگر تا سه مرتبه استارت زدن -

 دقیقه در حالت درجا کار کند. 1 -1قبل از حرکت الزم است تا موتور  -
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 ( کلید مصرف سوخت2 -2 -2

شود. برای  های مختلف بارگذاری کامیون استفاده می از این کلید برای حالت

های مختلف بارگیری کامیون میزان مصرف سوخت و به نسبت آن توان  حالت

 متغیر است.

در سه حالت نیمه بار، بدون بار و بارگذاری  BEIBENهای  این کلید در کامیون

شده است. برای داشتن توان و مصرف سوخت بهینه انتخاب  کامل درنظرگرفته

حالت مناسب کلید مصرف سوخت با توجه به میزان بار کامیون از اهمیت 

 ای برخوردار است. ویژه

 

 ( خاموش کردن3 -2 -2

 یا ... خارج کنید.و  PTOپدال گاز را آزاد گذاشته و خودرو را از شرایط کارکرد مانند  -

 کلید خاموش کن موتور را فشار دهید. -

 بچرخانید.OFF یا  ACCسوئیچ را به موقعیت  -

 دور بر دقیقه موتور را خااموش نکنید. 611در دور موتور باالتر از  -

 دور بر دقیقه( کار کند. 611دقیقه در حالت دور درجا ) 2تا  1 بمدت باید ، موتورخودروقبل از خاموش کردن  -

 

 

 

 

 حرکت شروع( 1 -2

 ها و نشانگرهای پشت آمپر روشن باشد، نباید ترمز دستی را آزاد نمود و خودرو را حرکت داد.باشد و یا چراغ bar 1/1هنگامی که آمپر نشانگر فشار کمتر از  -
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 دستی در حالت درگیر بوده و گیربکس در حالت خالص قرار گیرد. کنترل نمایید که ترمز -

 موتور را استارت زده و ترمز دستی را آزاد نمایید. -

 های گیربکس جلوگیری بعمل آید.استفاده کنید تا از فرسایش کالچ و چرخ دندهی تند از دنده کرال( ها)در شیببرای حرکت حتماً از دنده یک  -

 :توجه

 عملکرد ترمزها را کنترل و بررسی نمایید.حتماً  -

 الت اولیه برگردانید.های ترمز حتماً باید به دور از هرگونه آب یا روغن باشند. در صورت ورود آب به محفظه ترمز، با چند بار ترمزگیری عملکرد ترمز را به حدیسک -

 ها را تا برطرف شدن کامل عیب مورد بازرسی قرار دهید.درو را متوقف و چرخگیرند، خوها در یک سمت ترمز میدقت داشته باشید حتی وقتی که چرخ -

 

 دنده تعویض( 4 -2

 اقتصادی( قرار دارد، تعویض نمایید.محدوده و دنده را هنگامی که دور موتور در محدوده سبز ) کنترل کنیددر حین حرکت مرتباً را دور موتور خودرو  -

 )قبل از ورود به سرازیری، خودرو را در دنده سنگین قرار دهید(. رکت کنیدهمواره با دنده صحیح و مناسب ح -

 های مختلف برای تعویض استفاده کنید.توانید متناسب با شیب جاده از دندهشما می -

 در هنگام تعویض دنده پدال کالچ باید تا انتها فشرده شده باشد. -

 دنده خودداری فرمایید. از وارد آوردن نیرو و فشار زیاد در هنگام تعویض -

 دیدگی گیربکس جلوگیری شود.( و دنده عقب را فقط در حالت ایست کامل درگیر نمایید تا از آسیبCدنده سنگین مخصوص شیب روی ) -

دنده  4-1باشد، اهرم دسته دنده باید بین دنده حالت خالص میباشد و دو وضعیت خالص وجود دارد. وقتی گیربکس در می Hدنده ها به صورت  الگوی جا زدنباشد.  bar 1/2فشار مدار باد باید  -

 دنده سبک باشد. 6-1سنگین و 

 

 

 

 ( تغییر دنده بین سبک و سنگین1 -4 -2

 پدال کالچ را فشار دهید. -

 اهرم دسته دنده را در حالت خالص قرار دهید. -

 شود.( با دست تعویض کنید )یا برعکس(. در این حالت اهرم دسته دنده را محکم نگه ندارید تا نشانگر تعویض دنده روشن H) 1/6(  به حالت L) 1/4اهرم دسته دنده را از حالت  -
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 ترین حالت دنده را به دنده مورد نظر تعویض کنید )نیازی به فشار زیاد روی دسته دنده نیست(.در حالت تعویض دنده، در سریع -

 پدال کالچ را رها کنید. -

:توجه  

 کند. این موضوع خصوصاً قبل از گرم شدن گیربکس اهمیت دارد.تعویض دنده را بموقع انجام دهید. در غیر این صورت، سرعت دیفرانسیل و نیروی الزم برای تعویض دنده افزایش پیدا می -

 انجام شود.در زمان تعویض دنده، اهرم تعویض دنده را تا انتها فشار دهید تا تعویض دنده براحتی و کامل  -

 دور در دقیقه باشد. 2111باید کمتر از تا زمانی که دور موتور به ماکزیمم مقدار الزم برای تعویض دنده نرسیده، دنده را تعویض نکنید. ماکزیمم دور ورودی و خروجی از گیربکس  -

 خودرو بندیآب( 1 -2

 

بندی خودرو طبق شرایط تدوین شده انجام حتماً آب .یابد کاهش نیز نگهداری و تعمیرات هایهزینه موتور، عمر افزایش بر عالوه تا شود وارد فشار حد از بیش موتور به نباید بندی،آب دوره طول در

 کیلومتر است که باید طبق شرایط ذیل انجام شود: 2111تا  2111بین بندی خودرو کارکرد آب شود تا خودرو در شرایط مطمئن و مناسب کار کند.

 بندی، از حرکت بر روی سطوح شیبدار پرهیز نمایید.االمکان در زمان آبحتی  -

 ز کمکی )ترمز موتور( در مواقع مناسب استفاده کنید.گیری ناگهانی پرهیز کرده و از ترمگیری و ترمزصحیح و با احتیاط رانندگی کنید تا از وارد آمدن بار اضافی به موتور جلوگیری شود. از شتاب -

 دقیقه بیشتر گردد. 1باشد؛ بطوری که مدت زمان کاری موتور در دور آرام نباید از شتن خودرو به مدت طوالنی ممنوع میروشن گذا -

 تجاوز کند. rpm 2111باشد. همچنین دور موتور نباید از کیلومتر حرکت، مجاز نمی 211بارگیری قبل از  -

 .باشدمی استفاده قابل آن مجاز سرعت 4/1 تا دنده هر برای رانندگی، حالت در

 .کند کار% 21 از کمتر توان متوسط با باید موتور -

 % وزن مجاز بار فراتر باشد.11بندی نباید از وزن بارگیری در زمان آب -

 و پمپ روغن توجه کرده و هرگونه افزایش دمای غیرمعمول را پیگیری نمایید. PTOحتماً به دمای کارکرد موتور، گیربکس، محور، تایرها، ترمز،  -

 لطفاً به دمای آب موتور و فشار روغن موتور، توجه الزم را داشته باشید. -

 

 خودرو پارک( 6 -2

 در هنگام پارک کردن خودرو حتماً بایستی از ترمز دستی استفاده شود. -

 ها، از مانع زیر چرخ استفاده شود.یا پارک در سراشیبیبرای پارک خودروی بارگیری شده  -



38 

 های پارک یا فالشر استفاده شود.غادر هنگام پارک خودرو در کنار خیابان و در شب، حتماً از چر -

 

 ( تعویض تایر7 -2

 ( تایر زاپاس1 -7 -2

 تواند متفاوت باشد:روی آن می با توجه به نوع طراحی شاسی و همچنین نوع کاربری نصب شده برمحل نصب تایر زاپاس 

 :شاسی زیر در زاپاس

 دسته دوار جک باالبر را تا سفت شدن سیم باالبر بگردانید. -

 مهره قفلی را باز کرده و بیرون آورید. -

 زاپاس را با کمک باال بر پایین بیاورید. -

 زاپاس را از پشت یا بغل شاسی بیرون بیاورید. -

 ن بیاورید.نگهدارنده زاپاس را بیرو -

 

 :شاسی بغل در بندزاپاس محل

 دسته دوار جک باالبر را تا سفت شدن سیم باالبر بگردانید. .1

 

 



39 

 مهره نگهدارنده را باز کنید. .2

 زاپاس را با کمک باال بر پایین بیاورید تا سیم باالبر کامالً شل و آزاد گردد. .1

 زاپاس را از بغل شاسی بیرون بیاورید. .4

 از داخل رینگ بیرون بیاورید. صفحه نگهدارنده زاپاس را .1
 

 :بند در عقب شاسیمحل زاپاس

 دسته دوار جک باالبر را تا سفت شدن زنجیر باالبر بگردانید. .1

 مهره نگهدارنده را باز کنید. .2

 زاپاس را با کمک باال بر پایین بیاورید تا زنجیر باالبر کامالً شل و آزاد گردد. .1

 زاپاس را از عقب شاسی بیرون بیاورید. .4

 .صفحه نگهدارنده زاپاس را از داخل رینگ بیرون بیاورید .1

 زاپاس روی شاسی در پشت اتاق

 مهره نگهدارنده زاپاس را باز کنید. .1

 با کمک باالبر، زاپاس را روی زمین بگذارید. .2

 با باز کردن قفل تایر زاپاس را بیرون بیاورید. .1
 

 

 ( تعویض تایر2 -7 -2
 

 تعویض تایر جلو:

 دهید. دارد، قرار جک را مستقیماً در زیر فنر اکسل جلو که در پشت محور جلو قرار

 در هنگام تعویض تایر به میزان بار روی خودرو، تایر و فشار باد تایر دقت نمایید.

 حتماً از رینگ و الستیک توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده گردد.
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 تعویض تایر عقب:

 جک را مستقیماً در زیر فنر تخت محور عقب قرار دهید. توجه کنید تا جک را در زیر دیفرانسیل قرار ندهید. .1

 .برای محور محرک، جک را مستقیماً در زیر محور قرار دهید .2

 

 
 آوردن چرخ به موارد زیر دقت نمایید:در موقع در توجه:

 استثنای سه تا از آنها که رئوس یک مثلث باشند باز کنید.ها را به همه مهره چرخ -

 ها نیست آنها را باز کنید.بعد از جک زدن و اطمینان از اینکه هیج باری روی این مهره -

 ها باشید.در هنگام در آوردن و یا جا زدن چرخ مراقب قسمت رزوه شده پیچ -

 از نظر تمیز بودن از هر نوع آلودگی کنترل نمایید.کاسه چرخ، مهره چرخ و رینگ چرخ را قبل از مونتاژ  -

 ها بمالید.کمی گرافیت برای آسانتر بسته شدن مهره چرخ به سر پیچ -

 سمت بیرون قرار دهید.وی روی هر پیچ به اگر مهره چرخ از نوع واشر موقعیت دهنده نیم کروی است، قبل از جا زدن چرخ داخلی )در محورهای چهار چرخ( یک واشر موقعیت دهنده نیم کر -

ها را ها در موقعیت وسط سوراخ مهره چرخ قرار بگیرند و سپس بقیه مهرهمهره از چرخ را با استفاده از مهره موقعیت دهنده نیم کروی سفت کنید تا همه پیچ 1تا  2بعد از جازدن چرخ بیرونی ابتدا  -

 زده و سفت نمایید. به همراه واشر جا

 صورت قطری سفت نمایید. ها را بهمهره چرخ -

 کیلومتر مهره چرخ تعویض شده را از نظر سفت بودن کنترل نمایید. 11بعد از  -

 تعویض ضربدری تایرها:(1 -7 -2
 ها را به جهت خورده شدن یکنواخت آنها مطابق با الگوی زیر باهم تعویض نمود:کیلومتر باید الستیک 2111بعد از پیمایش 

 
 



40 

 

 

 

 
 

 

 خودرو کردن بکسل( 2 -2

بند روی سپر جلوی خودرو برای حمل یا کشیدن خودرو مورد استفاده بکسل .1

 گیرد.قرار می

 حالت، این در. باشد روشن ،بکسل حال در موتورخودرو امکان صورت در .2

 .است فعال ترمز باد سیستم و فرمان هیدرولیک

 یا و دستی روش با را بوستر نباشد، کافی سیستم در باد فشار که حالتی در .1

 کنید آزاد بادی

کش اطمینان حاصل کنید تا در صورت امکان از توان موتوری خودروی یدک .4

 کش مناسب باشد.سیستم فرمان آن به خوبی کار کرده و فشار باد ترمز یدک

های نرم و گلی و بند در جادهدر هنگام بکسل کردن مراقب بریدن میل بکسل .1

 و لغزنده باشید.های صاف یا جاده

 از کشیدن ناگهانی خودرو در هنگامی که بارگیری شده است خودداری کنید. .6

 از بکسل کردن در مسیرهای شیبدار جداً پرهیز نمایید. .7

میله بکسل باید در امتداد مسیر حرکت خودرو باشد و از نصب آن بصورت کج  .2

 دار خودداری کنید.و زاویه

 ه مسیرها استفاده شود.االمکان از بکسل ثابت در کلیحتی .9

 در زمان بکسل کردن هیچگونه تریلی به آن متصل نباشد. .11

میله اتصال در هنگام بکسل حتماً بایستی صلب باشد، در غیر اینصورت  .11

 احتمال برخورد وجود دارد.

 
 بکسل بند جلو
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 موتور خرابی دلیل به کردن بکسل
 .قرار دهیدگیربکس را در حالت خالص  -

 .محرک دارند، گیربکس میانی در وضعیت رانندگی در آزادراه قرار گیرد یکه محور جلو یبرای خودروهای -

 

 .تواند در حالتی که اتصال گاردان به محور محرک جدا شده باشد بکسل شودخودرو می - کیلومتر 111 از بیش فواصل در کردن بکسل

 

 .اتصال گاردان به محور محرک را جدا کنید - گیربکس خرابی دلیل به کردن بکسل

 

 جلو محور خرابی دلیل به کردن بکسل

 محور جلو را بلند کنید. -

 بعالوه، قوانین مربوط به بکسل کردن به دلیل خرابی موتور باید مورد توجه قرار گیرد. -

 گیربکس میانی را جدا کنید.برای خودروهایی که محور جلو محرک دارند، اتصال گاردان به  -

 

 اتصال هر دو گاردان را جدا کنید. - عقب محور خرابی دلیل به کردن بکسل

 

 
 توجه:

 برای محورهای مجهز به قفل دیفرانسیل: قبل از جدا کردن گاردان، قفل دیفرانسیل عرضی را درگیر کنید. -

 .کنید جدا را عقب محور دو هر به مربوط هایگاردان: عقب در محرک محور دو با خودروهای برای -

 برای خودروهای تمام محورها محرک: اتصال گاردان به گیربکس میانی را جدا کنید. -

 کیلومتر، داخل قسمت خورشیدی محور را با روغن تمیز پر کنید. 111برای بکسل در فواصل بیشتر از  -
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 ( آزاد کردن بوستر ترمز دستی1 -8 -2

 تواند به صورت دستی یا پنوماتیکی آزاد گردد.بوستر ترمز دستی میدر شرایط اضطراری 

 ها باید جهت جلوگیری از حرکت کامالً مهار گردد.توجه: قبل از آزاد کردن بوستر ترمز دستی چرخ

 روش دستی

 پیچ آزاد سازی بوستر را تا باالترین وضعیت بچرخانید. -1

 پیچ باید به وضعیت عادی برگردانده شود.قبل از استفاده مجدد از خودرو این  : توجه

 اهرم ترمز دستی را آزاد کنید. -2

 پیچ بوستر را به وضعیت عادی بازگردانید. -1

به گشتاور سفت کردن پیچ توجه نمایید! هر از چند گاه ترمز دستی را از نظر عملکردی کنترل 

بودن از هوای فشرده  نمایید. همچنین عملکرد و انعطاف پذیری پیچ بوستر را در حالت پر

 بازرسی نمایید.

 روش پنوماتیکی

 شود.مگاپاسکال( استفاده می 6/1در این روش از فشار تایر زاپاس )حداقل 

 ترمز دستی را آزاد و سوئیچ را باز نمایید. -1

 درپوش گردگیر شیر چهار مداره )ترمینال باد( و درپوش شیلنگ باد تایر زاپاس را باز نمایید. -2

سر شیلنگ باد تایر زاپاس را به والو تایر زاپاس و سر دیگر آن را به اتصال شیر چهار مداره یک  -1

 )ترمینال باد( متصل نمایید. هنگامی که چراغ باد خاموش شد بوستر آزاد شده است.

 

 بکسل بند عقب (2 -8 -2

 شود. برای بکسل کردن خودروهای دیگر استفاده می از بکسل بند عقب
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 زمستان در رانندگی( 9 -2

شود. های مختلف دستگاه بیشتر میه توجه داشت که در این شرایط میزان خوردگی در قطعات و قسمتتکن و کالً شرایط آب و هوایی مشابه فصول سرد، باید به این برای رانندگی در فصل زمستان

 این موارد جلوگیری گردد:بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که از 

ده در تانک از آن خارج گردد و از ایجاد مشکل شیر تخلیه تانک باد را خصوصاً در زمستان و در هوای مرطوب به داخل فشار دهید یا بکشید تا روغن، آب و کلیه مواد خارجی احتمالی جمع ش -

 درعملکرد ترمز جلوگیری گردد.

 در برابر خوردگی پوشش داده شده است. کل شاسی و زیر خودرو با مواد عایق -

 کاری شده را تمیز نگه دارید.بند، قطعات رنگ شده و قطعات آبباشد پاک شوند. زیر خودرو، بکسلخودرو را خصوصاً در زمستان شستشو نمایید تا مواد خورنده که عمدتاً دارای نمک می -

 مز را بررسی کنید.های باد و تردر زمان استفاده از خودرو، خوردگی لوله -

 ایمنی نکات( 11 -2

 خودرو بندیآب( 1 -11 -2

 .گیرند قرار بازرسی مورد دقت با....  و موتور صدای مانند خودرو اجزای عملکرد نحوه و شرایط و گردد کنترل مرتباً خودرو آمپرهای کلیه باید کامیون، بندیآب زمان در

 :نماید اقدام ذیل موارد به نسبت بایستی راننده اولیه فاصله این در :کیلومتر 2111 مسافت تا

 .نمایید خودداری جداً موتور به حد از بیش آوردن فشار از -

 .شود اجتناب ناگهانی گرفتن ترمز یا زیاد دادن گاز از -

 .پذیرد صورت صحیح زمان در و مناسب بصورت دنده تعویض -

 .شود استفاده مناسب سرعت و دنده از هاسرباالیی و هاشیب در -

 .دهید قرار بازبینی مورد مرتب طور به و نمایید دقت خودرو اجزای دیگر دمای و موتور دمای به -

 .نمایید آچارکشی مناسب گشتاور با را چرخ هایمهره مناسب موقعیت در و گیریتحویل از پس -

 :کیلومتر 2111 از پس

 .دهید قرار بازبینی مورد( بیشتری دفعات به) مرتباً کیلومتر 1111 تا خودرو روغن سطح و داده افزایش ماکزیمم دور تا تدریج به را خودرو سرعت -

 خودرو آوردن جوش( 2 -11 -2

روی رادیاتور، آن را خنک نمایید کننده در محدوده قرمز رنگ، بالفاصله خودرو را در محل مناسب پارک و در حالی که موتور روشن است با ریختن آب بر در صورت رؤیت درجه نمایشگر مایع خنک -

 از پاشیدن آب به سرسیلندر موتور خودداری گردد. تا درجه حرارت به حد مطلوب برسد.
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 کننده پر کنید.منبع رادیاتور را با مایع خنک پس از خنک شدن -

 (باتری به باتری) کمکی باتری( 3 -11 -2

 باید: در زمان نیاز به باتری کمکی برای روشن نمودن خودرو -

 ولتاژ هر دو باتری یکسان باشد. -

 زمانی که باتری بعلت سرمای بیش از حد یخ زده، قبل از استارت کمکی یخ باتری باید آب شود. -

 از کابل باتری استاندارد و انبرهای عایق استفاده شود. -

 ولت افزایش پیدا کند. 22هنگام استارت ولتاژ نباید از  -

 های بزرگ مانند چراغ خودرو را روشن بگذارید.کنندهاز مصرف در خودروی گیرنده یکی -

 ها بایستی به ترتیب از سر مثبت و سپس منفی متصل شده و در پایان کار از سر منفی و سپس مثبت جدا گردند.کابل -

 های باتری کمکی باید سوئیچ کامیون در وضعیت بسته باشد.هنگام نصب کابل -

 اضطراری توقف( 4 -11 -2

 در صورت بروز مشکل با خونسردی خودرو را در سمت راست جاده متوقف کنید. -

 از فالشر و مثلث خطر برای کاهش ریسک تصادف استفاده کنید. -

 های مجاز خدمات پس از فروش شرکت تیراژ دیزل کمک بخواهید.اگر رفع عیب توسط راننده امکان ندارد، حتماً از نمایندگی -

 حریق( 5 -11 -2

 با حفظ آرامش محوطه خطر را محصور نمایید. -

 همواره کپسول آتش نشانی با تاریخ معتبر بهمراه داشته باشید. -

 

 باد سیستم( 6 -11 -2

 اند را برداشته و شیلنگ مخصوص را وصل کنید.جهت مصارف متفرقه از سیستم باد، درپوش سوپاپهایی که برای همین منظور تعبیه شده

 

 الکتریکی سیستم( 7 -11 -2

 شوند، خودداری نمایید.از دستکاری در سیم کشی خودرو و اضافه نمودن وسایل متفرقه بر روی آن که باعث صدمه می -
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... جداً خودداری نمایید. حتی انبر ر و گیربکس و برای جوشکاری بر روی خودرو، حتماً فاصله نقطه اتصال و جوشکاری کمتر از یک متر باشد و از جوشکاری بر روی اجزای اصلی خودرو مثل موتو -

 جوشکاری را به این قطعات اصلی متصل نکنید.

 شود تا بارگیری بطور کامالً قرینه در خودرو انجام پذیرد.های خودرو و کنترل خودرو در حالت ترمزگیری و ... توصیه میبرای داشتن رانندگی بهتر و جلوگیری از صدمات احتمالی به سیستم -

 

 رانندگی به مربوط نکات( 8 -11 -2

 :باشید داشته خاطر به را زیر موارد کردن، رانندگی ترایمن و تراقتصادی و کامیون عمر بردن باال برای

 زمان استفاده از کامیون، لطفاً ابتدا سوئیچ را باز کنید و از خالص بودن دنده مطمئن شوید. -

 شود.نبرید زیرا باعث فرسایش و خوردگی بین قطعات متحرک موتور می وقتی دمای موتور پایین است، دور موتور را باال -

 وقتی کامیون بار سنگین دارد، با دنده یک شروع به حرکت کنید و از شتاب و یا ترمزگیری ناگهانی خودداری کنید. -

 شود.باعث از بین رفتن پیش از موعد صفحه کالچ میهنگام رانندگی پای خود را بر روی کالچ نگه ندارید که کالچ در حالت نیمه درگیر باشد، زیرا  -

 های جلو به عقب و یا برعکس باید کامیون کامالً متوقف باشد.جهت تغییر دنده، از دنده - 

 پیش از ورود به سرباالیی از دنده سنگین استفاده کنید تا به موتور فشار وارد نشود. -

 مز پایی را به همراه ترمز موتور همزمان استفاده نمایید.در سراشیبی از دنده سنگین استفاده کنید و تر -

تواند در استفاده همزمان ترمز پایی و ترمز موتور شود. عملکرد مطلوب ترمز میشود. همچنین در روزهای بارانی باعث لغزش میاستفاده مداوم از ترمز باعث باال رفتن دما و از کار افتادن آن می -

 حاصل شود.

 های خیس آب وارد اگزوز نشود.د در جادهمراقب باشی -

 در هنگام رانندگی هرگونه صدا یا بوی غیر معمول احساس کردید، جهت بررسی کردن، کامیون را متوقف کنید. -

 هر گونه عالئم غیر متعارف در نشانگرها مشاهده کردید، جهت بررسی و رفع عیب، کامیون را متوقف کنید. -

 رساند.ثانیه در حالت ماکزیمم گردش به راست یا چپ نگه ندارید زیرا به پمپ هیدرولیک فرمان آسیب می 11 غربیلک فرمان را بیش از -

 باشد.استفاده از مایع شیشه شور بدون ماده شوینده، ممنوع می -

 وقتی کامیون با سرعت در حرکت است، از چرخش ناگهانی فرمان خودداری کنید. -

 باشد.سراشیبی و حرکت با دنده خالص مطلقاً ممنوع میخاموش کردن خودرو در  -

 ترین جای ممکن و نزدیک به کامیون بارگیری انجام شود.شود، لطفاً از پایینوقتی کامیون با ماشین آالت مکانیکی مانند بیل مکانیکی بارگیری می -

 ها و قطعات الکتریکی را بپوشانید تا آسیب نبینند.کنید کابلوقتی موتور کامیون را تمیز میکنید از نفوذ آب به داخل باک جلوگیری کنید. وقتی کامیون را تمیز می -

 هنگام رانندگی ماشین را خاموش نکنید ولی در هنگام توقف از خاموش بودن آن مطمئن شوید. -
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 سیستم برق خودرو را با روش اتصال کوتاه تست نکنید. -

 نوع است.رانندگی با بار بیش از حد مجاز مم -

 

 ایمنی احتیاطی اقدامات( 11 -2

 باشد.رانندگی پس از مصرف مشروبات الکلی ممنوع می -

 بایست در هنگام عملیات جوشکاری دقیقاً اجرا شود تا به قطعات الکتریکی خودرو آسیب وارد نشود.دستور العمل کار با تجهیزات الکتریکی خودرو می -

 باشد.رانندگی ممنوع میتنظیم غربیلک فرمان در هنگام  -

 فندک نباید برای مدت طوالنی روشن باشد. در صورتی که بطور اتوماتیک بیرون نیامد آن را بصورت دستی خارج کنید. -

 شوید، پرده محافظ باید پایین کشیده شود و کمربند قفل گردد، در غیر این صورت امکان خطر وجور دارد.وقتی وارد تخت خواب باالیی می -

 .ز بدن خود را بیرون پنجره قرار ندهیدرود، هیچ قسمتی ادر هنگامی که شیشه باال می -

 در صورتی که در هنگام باال رفتن شیشه قسمتی از بدن بین شیشه و قاب آن گیر کند، باید بصورت دستی شیشه را پایین بکشید تا آزاد شود. -

 یز قرار ندهید.داخل جعبه اتاق، مواد فاسد شدنی، سنگین و با لبه ت -

 وقتی موتور کامیون روشن است، روغن هیدرولیک فرمان اضافه نکنید. -

 فشار باد مدار ترمز را به دلخواه تنظیم نکنید. -

 در شرایط داغ بودن موتور درب رادیاتور را باز نکنید )هنگام باز کردن آن مراقب باشید دچار سوختگی نشوید(. -

 یا فیوز با مشخصات غیر استاندارد به عنوان جایگزین استفاده نکنید. هنگام تعویض فیوز، از سیم و -

 باشد باید ترمز دستی درگیر باشد.وقتی خودرو در پارک می -

 

 (دستگاه خواباندن) خودرو مدت طوالنی توقف( 12 -2

 نگهداری خشک و مناسب تهویه دارای گاراژ یک در باید را خودرو. گردند کاریروغن باید است الزم که هاییبخش همه. شوند شستشو خارج و داخل از باید خودرو بدنه و موتور اجزای موتور شاسی،

 .نمود

 ها باید از معرض نور خورشید دور باشند.مگاپاسکال( باالتر از فشار مشخص شده باشد. همچنین الستیک 2/1) bar 2باد تایرها باید  فشار -

 را کنترل نمایید.موتور ضد یخ  -
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 روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید. -

 کیلومتر اول هنوز انجام نشده است نیازی به تعویض روغن و فیلتر روغن نیست. 2111 -2111اگر سرویس  -

 سطح روغن موتور را کنترل نمایید. -

 ها را شل نمایید.تسمه -

 آب داخل سیستم هوای فشرده را تخلیه کنید. -

 لوله اگزوز را مسدود نمایید.لوله ورود هوا به موتور و  -

 های صدمه دیده آن را تعمیر نمایید.رنگ را کنترل نموده و بخش -

 های مورد نیاز شاسی و اجزای موتور را با اسپری ضد زنگ پوشش دهید. بر روی  قطعات رنگ شده و آب کروم کاری شده واکس بزنید.قسمت -

 های چوبی )دنده پنج( استفاده نمایید.ها از بلوکبرای اطمینان از حرکت نکردن خودرو، پشت چرخ  -

 ترمز دستی را آزاد نمایید. -

 دنده را خالص نمایید. -

 سر منفی باتری را جدا کنید. -

 شود با روش زیر نگهداری کنید:از باتری که استفاده نمی -

 آمپر شارژ شود. 16/1های باتری را به گریس ضد اسید آغشته نماید. باتری باید یک بار در ماه به طور کامل و یا با جریان مستمر ترمینال -

 باتری را هر سه ماه یکبار شارژ و دشارژ نمایید. -

 سطح آب باتری را کنترل نمایید. -

 است. توجه نمایید که حتی در صورت نگهداری صحیح عمر باتری محدود -

 های مجاز کمک بگیرید.ماه طول کشید، یا در صورت تغییر محیط پیرامون خودرو، از نمایندگی 12در صورتی که توقف خودرو بیشتر از  -
 

 طوالنی توقف دوره یک از بعد مجدد اندازیراه( 11 -2

 فشار باد تایرها را کنترل نمایید. -

 ها را سفت نمایید.تسمه -

 های تهویه را بردارید.ورودی هوا و لوله اگزوز و دریچههای روی پوشش -

 روغن هیدرولیک فرمان، دیفرانسیل و گیربکس را کنترل نمایید. -

 روغن موتور را خالی و مجدداً با روغن مناسب سرریز نمایید. -
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 واکس روی قطعات رنگ شده و آب کروم کاری شده را کامالً شستشو دهید. -

 د.ضد یخ را کنترل کنی -

 ها را مجدداً متصل کنید.سر باتری -

 موتور را روشن کرده و فشار روغن را کنترل کنید. -

 های گرمایش و سرمایش را از نظر عملکرد کنترل کنید.همه قطعات الکتریکی، بادی، سیستم -

 سیستم ترمز را از نظر عملکرد کنترل نمایید. -

 

 کمپرسی کاربری از استفاده( 11 -2

 زدن: همیشه سعی کنید سنگینی بار )نقطه ثقل بار( در وسط قرار گیرد.بار  -1

 شود.سی میهای سنگ باشد، باید در موقع ریختن آنها در اتاق بار دقت کرد که از فاصله زیاد به داخل اتاق بار رها نشود چون موجب خرابی اتاق کمپردر موقع بارگیری اگر بار از تکه

 زنجیرهای عرضی استفاده نمود تا بدنه اتاق کمپرسی تاب بر ندارد. از بارگیری بیش از حد مجاز خودداری نمایید.اگر بار زیاد است باید از 

 تخلیه بار: در موقع تخلیه بار کامیون باید حتماً در حالت کامالً افقی و روی زمین محکم قرار داشته باشد. -2

محکم قرار داشته باشند. در غیر این صورت خطر برگشتن و واژگونی کامیون را در پی خواهد داشت. پمپ هیدرولیک کمپرسی پس از وصل های عقب باید روی سطح صاف و به هنگام تخلیه بار چرخ

 ( شروع به کار خواهد کرد.PTOکردن بغل گیربکس )

چگاه اتاق بار را مجدداً با بار به پایین برنگردانید. در صورت ضرورت فقط کمی شیر جک را د روشن شود. هییجهت تخلیه بار شیر کمپرسی را کامالً به طرف راست بچرخانید. چراغ کنترل کمپرسی نبا

 شود.( را قطع کنید. چراغ کنترل و بغل گیربکس خاموش میPTOبغل گیربکس ) باز نمایید. بعد از نشستن اتاق بار در سر جای خود

 بار را کمی بلند کرد و زیر آن را ثابت نگه داشت که پایین نیاید )خطر!!!(. بغل گیربکس را قطع نمایید و شیر جک کمپرسی را ببندید.به هنگام برداشتن الستیک زاپاس از زیر اتاق بار باید اتاق 

 د.رانندگی کردن: قبل از اینکه اتاق بار کامالً در جای خود قرار نگرفته حرکت نکنید. چراغ کنترل کمپرسی در جلو داشبورد نباید روشن باش -1
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 راهنمای سرویس و نگهداری / تعمیرات -3
 شده خریداری محصول از مراقبت منظور به شده سعی راهنما دفترچه از بخش این در .باشدمی نگهداری و تعمیر برنامه در شده ذکر هایفعالیت و تعمیرات سرویس، بازرسی، شامل نگهداری و تعمیر

 راننده شما که امیدواریم صمیمانه ما. نمایید مطالعه دقت با را آن بار یک کامیون کار به شروع از قبل لطفاً. شوند بیان محصوالت این نگهداری و سرویس به مربوط نکات شما، سرمایه از محافظت و

 منافع افزایش و رانندگی در آرامش و لذت کاری، مناسب بازدهی خودرو، هایسیستم مطلوب عملکرد با نهایت در تا نمایید اجرا دقت با و مطالعه حوصله با را فصل این در شده اشاره الزامات محترم،

 .باشد داشته همراه به شما برای را اقتصادی

 

 نگهداری و سرویس انواع( 1 -1

 

 112111در این حالت خودرو در طول یک سال مسافت  :1حالت شماره 

توان به پیماید. از جمله این شرایط میکاری میکیلومتر را در شرایط سخت

 موارد زیر اشاره نمود:

 هاشرایط سخت جاده 

 مناطق جغرافیایی با گرد و خاک زیاد 

 )شرایط آب و هوایی بد )دمای نامناسب/ رطوبت 

 های کوتاه با ترافیک سنگینمسافت 

 های کارگاهی عمرانیسایت 

 شرایط کاری با دور موتور باال 

وده و در این حالت تعمیر و سرویس خودرو بر اساس مسافت طی شده نب

بایستی بر اساس ساعت کارکرد یا ثبت چراغ هشداردهنده تعمیرات به 

 .اقدام کردسرویس آن 

 کیلومتر 4111در هر  بازدیدکیلومتر،  2111سرویس و نگهداری بر مبنای مسافت: سرویس در هر 

 ساعت 411در هر  بازدیدساعت،  211سرویس و نگهداری بر مبنای ساعت کارکرد: سرویس در هر 

 712111در این حالت خودرو در طی یک سال مسافت  :2حالت شماره 

 پیماید.کیلومتر را در شرایط کاری معمولی و نرمال می

 کیلومتر 21111در هر  بازدیدکیلومتر،  11،111سرویس و نگهداری بر مبنای مسافت: سرویس در هر 

 ساعت 411در هر  بازدیدساعت،  211سرویس و نگهداری بر مبنای ساعت کارکرد: سرویس در هر 

 کیلومتر 11111در هر  بازدیدکیلومتر،  11111سرویس و نگهداری بر مبنای مسافت: سرویس در هر کیلومتر را در  712111حالت ، خودرو مسافتی بیش از این در  :1حالت شماره 
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 ساعت 611در هر  بازدیدساعت،  111سرویس و نگهداری بر مبنای ساعت کارکرد: سرویس در هر  پیماید.شرایط کاری معمولی و نرمال می

 نگهداری و سرویس نیاز مورد مواد( 2 -1

 

 توضیحات نام قطعه/ محصول کنندهمشخصه روان کنندهنوع روان کننده )لیتر(حجم روان اجزاء

 API:GL-4 WP10 Series روغن موتور 24 موتور
 -⁰C 21 در دمای 15W/40روغن موتور 

 -⁰C21در دمای پایین  5W/40روغن موتور 

 گیربکس
11 

 API:GL-4 روغن دنده )واسکازین(
ZF 9T-160 

SAE:80W/90 
11 ZF 5S-111GP 

 با کاهنده دوبل محور عقب

1/11 

 API:GL-5 روغن دنده

 دیفرانسیل

SAE:85W/90 7/2 چرخدنده خورشیدی 

 چرخدنده کاهنده 1

 محور عقب با کاهنده تک

12 

 روغن دنده

API:GL-5 دیفرانسیل SAE:85W/90 

1 API:GL-4 چرخدنده خورشیدی SAE:80W/90 

1 API:GL-4 چرخدنده کاهنده SAE:80W/90 

 SAE:80W/90 یاتاقان API:GL-4 روغن دنده 4/1 گیر تعلیقمیل موج

 کالچ
  کالچسیستم  D0T4 روغن کالچ 1/1

  بلبرینگ کالچ #2 گریس لیتیوم )نسوز( مقدار الزم

  شفت هزار خاری #2 گریس لیتیوم )نسوز( مقدار الزم گاردان

  کاسه چرخ #2 گریس لیتیوم )نسوز( گرم 111 محور غیر محرک

  سسیستم هیدرولیک HS22 روغن هیدرولیک 16/1 برگردان اتاق

  باتریاتصاالت   وازلین مقدار الزم باتری

  شورمنبع شیشه  شورمایع شیشه 1/6 کنپاکبرف

  WP10 Series %75-33درجه غلظت مایع ضد یخ 16 کننده موتورسیستم خنک

 سانتیمتر باالی خط نشانگر 2تا  1سطح مایع  ATF III ZF8098 هیدرولیک فرمان 2/1 سیستم فرمان
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 .گردد استفاده جدول طبق بایستمی دیزل تیراژ شرکت تأیید مورد نفتی مشتقات و هاروغن انواع
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 مایع در ضدیخ نسبت .داشت نخواهد را الزم عملکرد و شود استفاده موتور کنندهخنک مایع عنوان به تواندنمی تنهایی به آب  .ضدیخ و نگهدارنده ماده آب، از است ترکیبی موتور، کنندهخنک مایع

 حجمی درصد این که صورتی در. باشد داشته عملکرد سانتیگراد، درجه -21 زیر دمای برای تواندمی صورت این در. باشد موتور کنندهخنک مایع کل حجم% 41 از کمتر بایستنمی موتور کنندهخنک

 :باشید داشته خاطر به همواره را زیر نکات کاری،خنک سیستم خرابی از جلوگیری جهت .نیست تضمین قابل خوردگی برابر در مقاومت. باشد% 41 از کمتر

 تواند استفاده شود.فقط ضد یخ توصیه شده شرکت تیراژ دیزل می -

 باشد(.درجه سانتیگراد، عملکرد داشته  -17تواند برای دمای زیر % حجم کل باشد )در این صورت می11بایست کننده موتور به دلیل نشتی تخلیه گردید، نسبت حجمی ضد یخ میوقتی مایع خنک -

 کند.% نباید استفاده شود، زیرا اثرات محافظتی ضد یخ و ضد جوش آن کاهش پیدا می11ضد یخ با درصد حجمی بیشتر از  -

 

 موتور کاریروغن مدار سرویس و نگهداری بازدید،( 1 -1

 موتور روغن بازدید( 1 -3 -3

 مدتی کارکرد بازدید کنید.میزان روغن موتور را همیشه در حالت گرم بودن موتور و بعد از  -1

 برای این کار حتماً باید خودرو در سطح صاف قرار بگیرد. -2

 دقیقه صبر کنید تا روغن از نقاط مختلف موتور به کارتل باز گردد. 11الی  1کامیون را خاموش کرده و بمدت  -1

 دقیقه( صبر کنید. 7توجه داشته باشید برای کنترل روغن موتور در دفعات مختلف، همیشه سعی کنید مقدار زمان مشخصی بعد از خاموش کردن موتور )مثالً همیشه  توجه:

 نید.گیج روغن را کشیده و محل بازدید روی گیج را یک بار با پارچه تمیز کرده و دوباره گیج را به داخل محفظه مشخص وارد ک -4

 باشد. Fو  Eمقدار روغن نشان داده شده روی گیج باید در وسط بین دو عالمت کمی صبر کنید و دوباره گیج را بکشید.  -1

 

 

 

 

 

 

 

 موتور روغن تعویض( 2 -3 -3

 تخلیه:
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 .کنید تعویض موتور بودن گرم حالت درموتور را  روغن -1

 یا و کنید خارج را روغن ،)ساکشن( تخلیهمکش  دستگاه با و کرده خارج را روغن گیج کنید، باز را پنجره جلو -2

 .نمایید تخلیه کامالً را روغن و کرده باز را کارتل زیر پیچ

 .بریزید مناسب ظرف داخل را سوخته روغن -1

 .ببندید خود جای سر و تمیزکنید را تخلیه پیچ -4

 
 

 

 پر کردن روغن:

 قبلی موتور اطمینان حاصل کنید.از خالی شدن روغن  -1

 پیچ کارتل موتور را ببندید. -2

 کامیون را در سطح صاف قرار دهید. -1

 لیتر( داخل موتور بریزید. 24لیتر و با تعویض فیلتر روغن:  1/22روغن موتور را به میزان توصیه شده توسط شرکت )بدون تعویض فیلتر:  -4

 ن نمایش داده شود(.ثانیه باید فشار روغ 11کثر پس از مدتی در دور درجا کار کند )حداموتور را روشن کرده و بگذارید  -1

 موتور را خاموش کرده و نشتی احتمالی از پیچ تخلیه کارتل و فیلتر را بررسی کنید. -6

 سیله گیج(. جلوپنجره را ببندید.دقیقه از خاموش کردن موتور بررسی کنید )بو 1سطح روغن را پس از  -7
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 موتور روغن فیلتر تعویض( 3 -3 -3

 روغن آن را تخلیه کنید. و آن را خارج کنید. سپس شل کنیدکمی روغن را  فیلتر -1

 کمی روغن بزنید. آنبردارید و به  را جدید فیلتر -2

 فیلتر جدید را نصب کنید. -1

 

 رسانیسوخت مدار سرویس و نگهداری بازدید،( 4 -1

 سوخت اصلی ( تعویض فیلتر1 -4 -3

باشد وظیفه فیلتر کردن ذرات ریز سوخت کامیون را بر عهده دارد. محل قرار گیری آن بر  این فیلتر که فیلتر اصلی سوخت می

 ECUروی موتور سمت 

یک ظرف زیر موتور قرار دهید. صحت و سالمت فیلتر جدید را چک کنید. فیلتری که آسیب دیده  کنیدقبل از اینکه فیلتر را باز 

تواند استفاده شود. فیلتر قدیمی را بوسیله ابزار مخصوص از کاورش جدا کنید. به این نکته توجه داشته باشید که باشد نمی

 زیر انجام دهید: کند. نصب فیلتر جدید را طی گامهاینشتی روغن محیط را آلوده می

 دهانه آب بندی فیلتر را روغن کاری کنید. -1

 فیلتر را با دست بپیچانید، دهانه آب بندی را به اتصال بچسبانید. -2

 دایره(  4/1فیلترها را بیشتر با دست بچرخانید )در حدود  -1

 هواگیری  -4

  تست نشتی -1
 فیلتر اصلی سوخت
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 سوخت گیر ( تعویض فیلتر آب2 -4 -3

شود و آوری می ب که در زیر فیلتر قرار دارد جمعشود. آب جدا شده در جمع کننده آمیبرای جدا کردن آب و ذرات ریز از سوخت بکار برده 

صورت خالی نشدن آب فیلتر، خطر وقتی که جمع کننده پر شد یا بعد از تعویض فیلتر، آب را تخلیه کنید. در . گرددبوسیله پیچ تخلیه، تخلیه می

  شود.یخ زدگی و انسداد مسیر سوخت محتمل می

 که در زیر جمع کننده وجود دارد را باز کنید و آب را تخلیه کنید. 2اتصال شماره  -1

 .را ببندید 2اتصال  -2

 

 

زدگی و ر وجود دارد که باید برای جلوگیری از یخ های شرکت تیراژ دیزل دو عدد فیلتر آبگی در کامیون

 اتسداد مسیر سوخت مورد بازدید قرار گیرد. اهمیت این موضوع در فصل زمستان بیشتر است.

   

 سوخت کنار تانک ادبلو کن جمع آبفیلتر  سوخت روی موتور کن جمع فیلتر آب
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 سوخت باک سرویس( 3 -4 -3

بعد از صاف کردن گازوئیل تخلیه شده قابل ) شودپیچ تخلیه و واشر را باز کنید، اجازه دهید گازوئیل تخلیه  -1

باید  دیدگی هرگونه آسیبمشاهده باشد(. پیچ تخلیه و واشر را با گازوئیل تمیز کنید. در صورت استفاده می

 تعویض گردند.

الستیک زیر کمربند و سپس بند نگهدارنده را شل کنید، کمر کرده ورا باز  سفت کننده کمربند باکمهره  -2

و یا الستیک زیر کمربند آسیب دیده بودند آنها را باک . درصورتی که کمربند نگهدارنده نمائیدباک را خارج 

 بالفاصله تعویض کنید.

 جوشکاری شده و رنگ داخل آن را بررسی کنید. هایمحلکف باک را با گازوئیل شستشو دهید و  -1

 

 
 پیچ تخلیه باک سوخت

 

 مخزن در سوخت سطح سنسور سرویس( 4 -4 -3

 .کنید خارج باک داخل از پیچاندن با را سنسور و کنید جدا سوخت گیج از را هواگیری لوله و سوخت لوله -1

آن  . در صورت وجود اشکالرا با گازوئیل تمیز کنید. اگر آسیب دیده بودند آنها را تعویض کنید. در همین حال پوشش فلزی سنسور را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد سنسور صافی و اورینگ -2

 را تعویض کنید.

 

 های متعلق به مجموعه باک سوخت( سرویس لوله5 -4 -3

 کنید. بازرا  به باک و لوله هواگیریلوله مکش سوخت، لوله برگشت سوخت  سرسنسور سوخت را شل کرده، واسطه الستیکی  نگهدارنده -1

 .نباشد مسدود هواگیری لوله شوید مطمئن و ندیده آسیب آنها از جایی که کنید بررسی و کنید پاک را هالوله روی هایکثیفی -2
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 سوخت مخزن نگهدارنده بست بازدید( 6 -4 -3

 .مرطوب بیشتر استگرم و در مناطق آب و هوایی  مورد بررسی قرار دهید، اهمیت این موضوع  نگهدارنده را هر ماه بررسی کنید. رنگ و خوردگی را در سطوح درگیر و نقاط جوشبست 

 

 مخزن گازوئیل تعویض( 7 -4 -3

ناگهانی شرایط آب و هوایی و تغییر فصول، باید گازوئیل  تغییرثیف شود یا اینکه حالت لجنی پیدا کند. در این مواقع و بخصوص در موارد کاست  ممکناگر سوخت بیش از حد در مخزن بماند 

 باقیمانده در باک سوخت را تخلیه و تعویض نمود.

 بندی و پیچ تخلیه را ببندید.آب واشردهید تا کامالً سوخت تخلیه گردد. سپس مجدداً یک ظرف قرار دهید و اجازه  باکرا تمیز کرده و سپس باز کنید. زیر  و اطراف آن پیچ تخلیه -1

 سوخت پر کنید.را از درب باک را باز کرده و داخل آن  -2

موتور کامیون خود، درب مخزن را تعویض  بندی درب آن مطمئن شوید. در غیر این صورت بمنظور تمیز نگه داشتن سوخت و در نهایت حفاظتدرب باک را بسته و آن را قفل کنید و از آب -1

 کنید.

 

 بازدید صافی سوخت( 8 -4 -3

یک صافی بر گیری،   به منظور جلوگیری از ورود ذرات درشت به باک در هنگام سوخت

قسمت ورودی سوخت تعبیه شده است، به منظور جلوگیری از گرفتگی با توجه به میزان 

 سوخت گیری، صافی را تمیز کنید.

  
 درب ورودی سوخت روی باک)درب باک( صافی زیر درب باک
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 ( هواگیری سیستم سوخت رسانی4-9 -3

 را مطابق مراحل زیر هواگیری نمایید: آبگیر روی موتور بعد از تعویض فیلتر اولیه یا مونتاژ مجدد لوله سوخت رسانی، فیلتر

 باز کردن پیچ هواگیری -1

 پمپ کردن با پمپ دستی تا زمانی که فقط سوخت از پیچ هواگیری خارج شود -2

 بستن پیچ هواگیری -1

 

 

 پیچ هوا گیری -1

 پمپ دستی -2
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 کاریخنک مدار سرویس و نگهداری بازدید،( 1 -1

 چون .شود دمیده آن به موتور فن کنار از Kpa 161-41 فشار با و میلیمتری 11 فاصله از باید اسپری این. دارید نیاز فشرده هوای با تفنگی اسپری یک به کاریخنک سیستم کردن تمیز برای

 هایشیلنگ از در مراحل بعدی .کندمی عمل رادیاتور از مناسب فاصله با و مستقیماً اسپری شوید مطمئن تا کنید خم درجه 91 تا را اسپری تفنگ نازل ،دارد قرار رادیاتور مجموعه جلوی فن مجموعه

 .کنید استفاده موتور، کنار از کاریخنک سیستم مرکز به آب پاشش جهت آب معمولی

باعث گرفتگی آنها شود.  ه وهای طوالنی با کامیون و مخصوصاً در شب، گرد و خاک و حشرات وارد شبکه رادیاتور، اینتر کولر و بعضاً کندانسور سیستم کولر و تهویه شدبعد از طی نمودن مسافت -1

شوند. همچنین ممکن است موتور بیش از حد گرم کرده و ها و کمپرسور کولر میکاری در سیستم کاهش پیدا کند و در نتیجه باعث وارد آمدن فشار به فنگردد که مقدار خنکاین امر سبب می

 شود. باعث افزایش سوخت و مشکالت دیگری می

 کاری بستگی دارد.تمیز بودن و درست کار کردن سیستم خنکعملکرد نرمال خودرو به 

 کاری را سرویس و تمیز کنید.در بهار و یا تابستان هر سال، وقتی نشانگر دمای آب اخطار داد، سیستم خنک -2

 کاری را بررسی کنید:است، سیستم خنک کاری افت کرده و یا دمای آب به درجه اخطار نزدیک شدهها هرگاه احساس کردید عملکرد سیستم خنکدر سایر فصل -1

 اگر بادگیر محافظ رادیاتور کثیف و گرفته بود آن را تمیز کنید. -

 های رادیاتور کثیف و گرفته بود آن را با فشار آب و زاویه مناسب تمیز نمایید.اگر شبکه -

 کاری را تمیز کنید.کتم خنساگر سطح رادیاتور یا اینتر کولر بسیار کثیف و یا گل آلود بود، کل سی -

 کاری را باز کنید و سپس تمیز کنید.گردد کل سیستم خنکشود، پیشنهاد میاگر سرویس و تمیز کردن در محل سرویس خودرو انجام می -
 

 ( سرویس کردن و نظافت توری رادیاتور 1 -5 -3

 را تمیز نمایید. هارا کنترل کنید و در صورت نیاز آنو شبکه رادیاتور توری  میزان گرد و خاک و کثیفی رویجلو پنجره را باز و  -1

 شل کرده و آن را جدا کنید. توریهای چپ و راست را در زیر پیچ نگهدارنده -2

 پس از شل کردن و جدا کردن محافظ آن را با آب گرم بشویید و با هوا خشک کنید. -1

 سپس آن را دوباره در محل خود نصب نمائید. -4

 .نمایید اقدام رادیاتور فن زیر یبرزنتکاور  نصب به نسبت ساختمانی هایکارگاه در کامیون کار نگامه به خاک شدن بلند و رادیاتور و فن بین فاصله جهت به شودمی توصیه توجه:

 

 

 کاری( تعویض مایع خنک2 -5 -3

 تخلیه:
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 قرار بگیرد. رادیاتوریک ظرف باید زیر پیچ تخلیه  -1

 تخلیه گردد.کاری بطور کامل خنکو مایع  کردهباید باز  را رادیاتورپیچ تخلیه زیر  -2

 .تا از تمیز شدن آن مطمئن شوید پر و خالی شود چند باررادیاتور باید  -1

  پیچ تخلیه باید مجدداً نصب و نشتی آن بررسی شود. -4

 

 
 پیچ تخلیه رادیاتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شارژ مجدد:
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کاری و آب درست کنید و بیرون از مدار خنک % حجمی از مایع مخصوص خنک11محلولی با  -1

 کاری بخوبی باهم مخلوط نمائید.

 باید آن مقدار و باشد باز انبساط منبع درب باید ریزیدمی سیستم در کاریخنک مایع وقتی -2

 .قرار گیرد انبساط منبع روی بر دوم و اول عالمت بین

 آمد پایین انبساط منبع روی عالمت از مایع مقدار وقتی ،کنید روشن را موتور ،کردن پر از پس -1

 .بگیرد قرار عالمت دو بین در تا کنید پر را آن دیگر بار سه یا دو

کاری باید توجه داشته باشید که حجم کل مدار برای کنترل کردن مقدار مایع الزم مدار خنک -4

 باشد.لیتر می 16برابر با  Weichai WP10کاری موتور آب خنک

 

 

 . پیچ تخلیه منبع انبساط2 .درب منبع انبساط1
 

 
 

 

 

 

 

 درصد خلوص مایع ضدیخ (3 -5 -3

درصد بیشتر شود، دمای انجماد به صفر 71مقابل اگر مقدار مایع ضدیخ از  با توجه به جدول

ای دارد. شرکت تیراژ  شود. از این رو نسبت مخلوط آب و مایع ضدیخ اهمیت ویژه نزدیک می

 است. شهرهای مختلف ایران در نظر گرفتهدرصد را برای  17تا  11دیزل درصد مخلوط 

 

حجم ضد یخ درصد   دمای انجماد    دمای جوش  

111 1 1 

111 4- 11 

112 2-  21 

114 16-  11 
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111 21-  41 

112 12-  11 

111 11-  61 

112 11-  71 

122 41-  21 

141 22-  91 

197 11-  111 
 

 کاریخنک سیستم نگهداری و سرویس کلی نکات( 4 -5 -3

 حالت کارکرد دارد. در صورتی که صدای کارکرد آن از حالت نرمال بیشتر بود فن معیوب بوده و باید تعویض گردد.فن استاندارد این کامیون با کالچ ویسکوز بوده و صدای نرمالی در  -

 مقدار ضد یخ هر روز باید بررسی شود و در صورتی که مقدار آن از عالمت مورد نظر پایین تر بود باید پر شود. -

 کاری را هر دو سال یک بار تعویض نمود.توان مایه خنکیضد یخ باید هر سال تعویض گردد. در صورت عدم کسری، م -

 ضد یخ باید مطابق وضعیت آب و هوایی منطقه مورد استفاده کامیون، انتخاب گردد ولی باید کیفیت مناسب را دارا باشد. -

 باید مرتباً مقدار ضد یخ را بررسی کنید.گردد. وقتی دما زیر صفر باشد سرد شود پیشنهاد می -41برای مناطق سرد که ممکن است تا  -41ضد یخ  -

 کاری در موتور استفاده نکنید.هرگز از آب معمولی به عنوان مایع خنک -

 کاری نرمال بوده و مقدار آن نیز کافی باشد.همواره مراقب باشید که دمای مایع خنک -

کنيد و اگير زیيادی سيفت باشيد، باعيث       زیادی شل باشد، باعث سر خوردن تسمه شده و فرسایش تسمه را تسریع ميی همواره بررسی کنید مقدار کشیدگی تسمه واتر پمپ مناسب و کافی باشد. اگر  -

 .خالصی داشته باشند میلیمتر 11 تسمه تسمه ها موقعی صحیح تنظیم شده اندکه با فشار انگشت شصت در وسط شود.تسریع در فرسایش بین بلبرینگ واتر پمپ و تسمه می

 کاری کنید(.ساعت رانندگی آن را گریس 211کاری شود. )به طور نرمال هر پمپ بطور مرتب باید گریس بلبرینگ واتر -

 .گرددرفع عیب  تاژ دیزل اطالع دهید  خدمات پس از فروش تیراهای یا نمایندگیکز ابررسی کنید و در صورت نشتی به مر ایبصورت دورهنشتی زیر واتر پمپ را  -
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 کاریخنک سیستمهواگیری ( 5 -5 -3

 هواگیری را به ترتیب زیر انجام دهید

 . درب منبع انبساط را باز کنید1

 های هواگیری را از نظر گرفنگی و تاخوردگی چک کنید . شیلنگ2

 . موتور را روشن کنید تا مایع خنک کاری به جریان درآید1

کاری کاهش پیدا خواهد کرد، سطح مایع  . درصورت وجود هوا سطح مایع خنک4

 نگه دارید Hو  Lرا بین 

   . پس از اطمینان از اتمام هواگیری، درب منبع انبساط را ببندید.1
 های هواگیری شیلنگ کاری های  بیشینه و کمینه سطح مایع خنک عالمت

 

 

 
 

 موتور هواکش مدار سرویس و نگهداری بازدید،( 6 -1

 

 موتور هواکش مجموعه بازدید( 1 -6 -3

 دهانه ورود هوای را از نظر مسدود شدن با غبار یا مواد زائد کنترل و آن را تمیز نمایید. -1

 ، آن را تعمیر یا تعویض نمایید.گییا شکستخوردگی و خوردگی کنترل نموده و در صورت ترکمجموعه ورود هوا را از نظر هرگونه ترک -2

را با دست فشار دهید. دریچه الستیکی را از نظر هرگونه پارگی یا شل بودن کنترل نمایید و در صورت پارگی آن را تعویض  از دریچه الستیکی تخلیه غبار مجموعه ورودی هوا، آن برای تخلیه غبار -1

 م نمایید.و در صورت شل بودن آن را در جای خود محک

 گردد کنترل نموده و در صورت معیوب بودن آن را تعویض نمایید.کانال آکاردئونی هوا را از نظر هرگونه سایش و پارگی که موجب نشتی هوای تصفیه نشده به داخل می -4

 در صورت شل بودن آنرا سفت نمایید و در صورت خرابی بست، آن را با بست نو تعویض نمایید. بست شیلنگ آکاردئونی را از نظر سفت بودن کنترل نموده و -1

 های فلزی ورود هوا را از نظر ترک خوردگی کنترل نموده و در صورت لزوم، تعمیر یا تعویض نمایید.درز جوش لوله -6
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 هوا فیلتر تعویض نحوه( 2 -6 -3

 .کنید باز را هوا فیلتر محفظه درب خروسک مهره. 1

 .سازید خارج را فیلتر و کرده باز را بیرونی فیلتر قفلی مهره. 2

 . مهره قفلی فیلتر داخلی را باز کرده و فیلتر را خارج سازید.1

 .کنید سوار مجدداً معکوس فرآیند با را قطعه هر. 4

 

   
 هوا فیلتر محفظه درب خروسک های مهره فیلتر بیرونی قفلی مهره فیلتر داخلیمهره قفلی 

 
 

 فیلتر هوا سرویس( 3 -6 -3

 :گردد تعویض یا و تمیز زیر دستورالعمل اساس بر باید هوا فیلتر ،شودمی روشن هوا فیلتر سرویس چشم باشد کثیف هوا فیلتر وقتی

 بیاورید.فیلتر اصلی را از درون محفظه آن بیرون  -1

 به انتهای فیلتر به آرامی ضربه بزنید تا غبار درون آن خارج گردد. -2

مگا پاسکال( از داخل به بیرون فیلتر را تمیز نمایید. دقت کنید که جریان هوا عمود بر سطح  1/1به کمک جریان هوای فشرده و خشک )حداکثر  -1

 داخل فیلتر نباشد.

 لذا هنگام تمیز کردن فیلتر اصلی از بیرون آوردن فیلتر کمکی خودداری نمایید. فیلتر کمکی قابل تمیز کردن نیست -4

 مرتبه تمیز کردن فیلتر هوا، فیلتر اصلی و کمکی آن را تعویض نمایید. 1 حداکثرپس از  -1

 در صورت آسیب دیدگی فیلتر اصلی هر دو فیلتر اصلی و کمکی را همزمان تعویض نمایید. -6
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 بایست در جهت درست مطابق عالمت روی محفظه داخل آن نصب گردد.یا تعویض، فیلتر هوا می پس از تمیز کردن -7

 

 مدار هواکشتخلیه خاک ( 4 -6 -3

باشد که باید به صورت  مدار هواکش دارای سه قسمت تخلیه می

 ها تخلیه گردد. ای خاک موجود داخل آن دوره

گیر را توسط دو انگشت شصت و اشاره  برای تخلیه، الستیک خاک

فشار داده تا قسمت انتهای آن باز شده و خاک موجود داخل آن 

 تخلیه گردد.

هواکش گیرها، خاک داخل مدار  توجه: در صورت عدم تخلیه خاک

    .شوند و فیلترها زودتر کثیف میشده 
 یکی هواکشدهانه ورودی قسمت پالست هواکش  انتهای درب استوانه ورودی استوانه هواکش
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 گیربکس کاریروغن مدار سرویس و نگهداری بازدید،( 7 -1

 (واسکازین) گیربکس روغن بازدید( 1 -7 -3

 درجه پارک کنید. 1خودرو را در محلی با شیب حداکثر برای بازدید و یا تعویض روغن )واسکازین( گیربکس باید  -

 سطح مناسب روغن تا زیر پیچ پرکن می باشد. -

 در صورت لزوم روغن را تا رسیدن به سطح مناسب آن سر ریز کنید. -

ناشی از ازدیاد کنترل سطح روغن گیربکس نباید بالفاصله بعد از توقف خودرو صورت گیرد. همچنین برای جلوگیری از بروز خطای  -

 حجم روغن در اثر گرما، تا خنک شدن کامل روغن در گیربکس صبر کنید. همیشه کمبود روغن در گیربکس را سرریز نمایید.

 کنید، نشتی احتمالی روغن از منافذ آن را نیز کنترل نمایید.هنگامی که سطح روغن گیربکس را بازدید می -

این سطح شبکه ای را همیشه تمیز نگه دارید تا از گرمای اضافی و باال رفتن فشار روغن سطح گیربکس برای خنک شدن مشبک است،  -

 و در نتیجه نشتی روغن جلوگیری گردد.

 در زمان کنترل سطح روغن گیربکس از نداشتن نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل نمایید. -

 

افی روغن سبب عدم گردش کافی روغن، داغ شدن شود و مقدار اضمیو در نهایت خرابی آنها و خوردگی و فرسودگی زودرس  گیربکسهای مقدار کم روغن سبب نرسیدن روغن به چرخدندهتوجه: 

 .گرددمینشتی  ایجادو روغن و خود گیربکس 
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 (واسکازین) گیربکس روغن تعویض( 2 -7 -3

 تخلیه:
 های تخلیه را باز نمایید.پیچ سرریز و پیچ -1

 های تخلیه و اطراف آن را تمیز کنید.کامل روغن، پیچ پس از تخلیه -2

 بندی نو سفت نمایید.های تخلیه را همراه با واشر مسی آبپیچ -1

 شارژ مجدد:

 اطراف پیچ سرریز روغن گیربکس را تمیز کنید. -1

 روغن را تا زیر پیچ سرریز پر کنید. -2

 پیچ سرریز را سفت نمایید. -1
 

  

 پیچ تخلیه روغن گیربکس پیچ سرریز روغن گیربکس
 

 سرویس صافی واسکازین گیربکس( 3 -7 -3

 و سپس به کمک هوای فشرده خشک کنید. کردهرا با بنزین یا گازوئیل تمیز  آن پس از باز کردن صافی روغن گیربکس، -

 بندی پیچ تخلیه روغن را تعویض نمایید.و واشر آب صافیگونه شکستگی کنترل نموده و در صورت لزوم صافی را از نظر هر -

 هنگام سفت کردن پیچ تخلیه به گشتاور مناسب آن توجه نمایید. -
 
 

 اگزوز مدار سرویس و نگهداری بازدید،( 2 -1

 آمیزی گردد.رنگزدگی باید توسط ضد زنگ سطح سیستم اگزوز برای جلوگیری از زنگ -1

 ترمز موتور را از نظر آزاد بودن دریچه آن کنترل نمایید. -2

 لوله خرطومی اگزوز را از نظر شکستگی کنترل نمایید. -1

 منبع اگزوز را از نظر تغییر شکل زیاد، شکستگی یا ترک در درز جوش کنترل نمایید. -4
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 صورت افتادگی آن را مجدداً با بست محکم کنید.لوله اگزوز را از نظر افتادگی کنترل نمایید. در  -1

 سیستم ترمز سرویس و نگهداری بازدید،( 9 -1

 ترمز مدار کلی بازدید( 1 -9 -3

 .گردند تعویض نیاز صورت در و عیب رفع هالوله از نشتی هرگونه صورت در و نمایید کنترل ترمز هایلوله از هوا نشتی نظر از را ترمز مدار -1

 ترمز لنت بازدید( 2 -9 -1.گردد تعویض شده مسدود لوله یا شده پهن دو هایلوله -2

)از دریچه تعبیه شده روی کاسه چرخ بازدید را  نمایید بازدید کیلومتر 1111 هر را ترمز هایلنت -

 .نمایید تعویض را آن بود میلیمتر 1 از کمتر آن ضخامت که صورتی در و انجام دهید(

تحت راهنمایی و نظارت سرویس کار با تجربه یا در مراکز خدمات پس از فروش این عملیات باید  -

 انجام گردد.

بازوهای خود تنظیم ترمز فاصله بین لنت ترمز و کاسه چرخ را به منظور تضمین عملکرد مطلوب ترمز  -

یا باز  های ترمز وشود و در صورت تعویض کفشکدارد. این بازوها در کارخانه تنظیم میثابت نگه می

 کردن سیستم ترمز چرخ باید مجدداً تنظیم گردند.

 

 
 دریچه بازدید لنت ترمز

 ترمز لنت ( تنظیم3 -9 -3

 عدم حرکت خودرو مطمئن شوید و ترمز دستی را آزاد نمائید. ز، بوسیله مانع )دنده پنج( اابتدا خودرو را متوقف کرده -1

مرحله( باز  11پله ) 11ای ترمز را به اندازه ترمز محور جلو، پیچ روی جغجغهلنت ای ندارند(. برای رگالژ کنید )در این حالت لنت و کفشک هیچ فاصلهای ترمز را کامالً محکم پیچ روی جغجغه -2

 پله باز نمائید. 12محورهای عقب، این پیچ را به اندازه ترمز کنید . برای رگالژ 

 های مجاز یا با دقت تمام انجام پذیرد.شود این عملیات در نمایندگیگردد پیشنهاد میتنظیم ترمز جزء مسائل ایمنی خودروها محسوب می از آنجایی که توجه:
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 ( بازدید، نگهداری و سرویس سیستم باد1-11

 ( تعویض فیلتر خشک کن باد3-11-1

باد را طبق جدول سرویس های کن به جهت حفاظت از مدار باد و سیستم ترمز کامیون فیلتر خشک

 دوره ای تعویض کنید.

 پیچ اتصال آن را باز کنید. -

 کن باد را شل کنید و فیلتر را جدا کنید.بوسیله آچار فیلتر، فیلتر خشک -

 رزوه نصب فیلتر را تمیز کرده و سطح نشیمنگاه فیلتر و سطح رزوه را با کمی گریس آغشته کنید. -

 بندی آن با سطح نشیمنگاه مماس شود ببندید.که اورینگ آب فیلتر جدید را تا جایی -

 سپس بوسیله آچار فیلتر آن را به اندازه نیم دور سفت کنید. -

 پیچ اتصال فیلتر را ببندید. -

 فیلتر را از لحاظ نشتی بررسی کنید. -

 

 
 کن فیلتر خشک

 

 ( بازرسی و کنترل عملکرد خشک کن باد3-11-2

ثانیه و بطور مداوم این کار را انجام دهید و مطمئن شوید که هوای خروجی کامالً خشک و عاری از رطوبت و روغن  11هوای خروجی از قسمت تخلیه را بازرسی کنید )بمدت موتور را خاموش کنید، 

 باشد(.

 باشد. دهنده کارکرد صحیح می مورد بررسی قرار دهید، وجود آب تا حدودی نشانیک بار کن باد باید مقدار آب جمع شده در آن را ماهی برای کنترل عملکرد صحیح خشک

 فیلتر آب وجود داشت آن را تعویض کنید. در اگر



72 

 ( تخلیه آب تانک باد3-11-3

توان آب و در صورت نیاز  به جهت تخلیه آب میعان شده مدار باد، در زیر تانک باد یک شیر تخلیه تعبیه شده که می

 تخلیه کرد. باد مدار را

 .بکشید  حلقه شیر تخلیه را در جهت عرضی و یا تخلیه آب میعان شده،برای 

 کن را بررسی نمایید.  کن و فیلتر خشک توجه: در صورت زیاد بودن آب در هنگام تخلیه حتماً عملکرد خشک

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلیق سیستم سرویس و نگهداری بازدید،( 11 -1

 کاری دسته فنر جلو( گریس1 -11 -3

 اری کنید.کپمپ گریس نشان داده شده در تصویر مقابل را با استفاده از گریس 1و  2، 1کاری دسته فنر جلو باید نقاط برای گریس

 سمت چپ و راست وجود دارند. 2خور در هر دهد و نقاط گریساین تصویر نمای جانبی دسته فنر جلو را نمایش می توجه:
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 کاری دسته فنر عقب( گریس2 -11 -3

باشد. برای تزریق گریس از پمپ گریس در هر دو سمت چپ و راست می ور عقبگریس در فنر مح نقاط تزریق 1و  2، 1نقاط 

 استفاده کنید.

 دارند.سمت چپ و راست وجود  2خور در هر دهد و نقاط گریساین تصویر نمای جانبی دسته فنر جلو را نمایش می توجه:

 

 فنر هایکرپی سرویس و بازدید( 3 -11 -3

لت باید وبه یکدیگر متصل شوند. به هنگام مونتاژ، سر سنتر ب( لتوب سنترپیچ بلند مرکزی ) باید توسطو عقب کلیه قطعات فنر جلو  -

باید توسط کرپی بطور محکم به های فنر میدر محل محور ثابت گردد. الیه خودموقعیت نصب ترین الیه بوده و در سمت کوتاه به

اتصال دسته فنر جلو به شاسی از طریق پین ثابت در جلو و اتصال آونگی در عقب آن جهت امکان جابجایی سر  یکدیگر متصل شوند.

 باشد.فنر در اثر تغییر طول آن به هنگام حرکت می

های فنر محور جلو کرپی .شود فنر شکستن سبب تواندمی آن شدن شل که چرا شوند آچارکشی مرتباً باید فنر هایکرپی هایمهره -

 کیلومتر آچارکشی نمود. 1111های ادواری پس از هر کیلومتر پیمایش و برای سرویس 2111و عقب را باید برای اولین بار پس از 

تواند سبب بیشتر یا کمتر میها باید مطابق جدول زیر استفاده گردد. در غیر این صورت گشتاور میزان گشتاور سفت کردن کرپی

 شکستن فنر و قطعات سیستم تعلیق شود.

 

 

 ردیف شرح رزوه سختی نوع پیج Nmگشتاور سفت کردن  Nmتلرانس گشتاور 

475-525 500 

10.9 

M20×1.5 1 های دو محورکامیون-مهره و کرپی جلو 

750-800 780 M24×1.5  2 های دومحورکامیون –مهره و کرپی عقب 

475-525 500 M20×1.5  1 های سه محورکامیون –مهره و کرپی جلو 

760-820 800 M24×1.5 4 مهره و کرپی عقب سیستم تعلیق عقب 

475-525 500 M20×1.5 1 های جفت محوردر جلومهره و کرپی فنرهای کامیون 
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 فنرها کمک سرویس و بازدید( 4 -11 -3

آید، مقاومت در مقابل عبور روغن از های جاده که کمک فنر به حالت فشرده شدن یا باز شدن در میباشد. در زمان حرکت هنگام عبور از ناهمواریکمک فنرها از نوع تلسکوپی هیدرولیک دوبل می

 شود.وی جاده میمجرای داخلی سبب استهالک حرکات نوسانی فنرها شده و باعث بهبود نرمی حرکت خودرو ر

با دست بدنه کمک فنر ها را لمس نمایید. در صورت گرم بودن کمک فنر سالم و در غیر اینصورت کمک فنر خراب است. اگر اختالف دما  ،همیشه پس از پیمایش معین و پس از متوقف کردن خودرو

 باشد.اب شدن میبین کمک فنر ها قابل توجه باشد به این معنی است که کمک فنر سردتر در شرف خر

 تواند به سبب نشت روغن یا شکستن قطعات داخلی آن باشد. در این وضعیت کمک فنر را باز و آزمایش نمایید.خرابی کمک فنر می

باشد. هرگونه  نر و مهره پرکن روغن مخزن آن میهای نشت روغن در اطراف میله کمک فترین محلدر صورت نوسانات غیر عادی سیستم تعلیق کمک فنر را از نظر نشتی روغن کنترل نمایید. محتمل

 نشتی روغن باید برای اطمینان از سالم بودن سایر قطعات کمک فنر تعمیر گردد.

 توجه:

 ی شود.یساالستیکتواند موجب از بین رفتن کمک فنر و در صورت خرابی، کمک فنر معیوب باید فوراً تعمیر یا تعویض گردد. در غیر اینصورت سایش ایجاد شده می -1

 بندی جدید استفاده نمود.گردد باید از یک واشر آبهنگامی که میله کمک فنر تعویض می -2

 از ریختن روغن بیشتر از اندازه داخل مخزن کمک فنر خودداری کنید. -1

 قطعات مربوط به مجرای داخلی روغن بجز در موارد اضطراری نباید تعویض گردند. -4

 

 فنر کمک کردن تمیز

 پوسته خارجی کمک فنر را کامالً بشویید. -1

 رینگ آداپتور زیر کمک فنر را باز کنید. -2

 میله کمک فنر را از سمت سر آن بیرون بکشید تا از گردگیر و سیلندر روغن خارج گردد و سپس مهره آن را به کمک آچار باز کنید. -1

 .خارج نمائیدون آن را از مخزن روغن بندی را از شیار راهنما خارج کنید و پیستواشر آب -4

 بندی، ابتدا باید میله و پیستون کمک فنر را با کشیدن خار رینگی و باز کردن مهره شیر برگردان روغن بیرون بیاورید.برای تعویض واشر آب -1

 عقب تعلیق باالنسر نگهداری و سرویس( 5 -11 -3

کاری باید بر اساس دیاگرام مربوطه مرتباً انجام گذارد؛ بنابر این عملیات روغنشود. خوردگی در عمر دسته فنر تاثیر میعمر دسته فنر انجام می کاری برای اطمینان از عملکرد صحیح و طولروغن -1

 گردد.

 مخصوص آغشته نمایید. یمو، آن را به گریس لیتیبندی تعلیقهنگام مونتاز واشر آب -2

 با دسته فنر الزامی است.کاری مرتب اتصال محور باالنسر گریس -1
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 عقب تعلیق باالنسر مونتاژ( 6 -11 -3

-211متر آن را سفت کنید. برای سفت کردن مهره کرپی از ترکمتر تا گشتاور نیوتن 111-121ابتدا مهره قفلی را تا سفت شدن با دست ببندید و با ترکمتر تا گشتاور  ،هنگام مونتاز قامه باالنسر -1

 استفاده کنید.متر نیوتن 211

 متر استفاده کنید.نیوتن 111-411برای سفت کردن مهره قامه مندل از ترکمتر با گشتاور  -2

 متر سفت کنید.نیوتن 61های اتصال قامه مندل به پایه قامه محور باالنسر را تا گشتاور حداقل هنگام مونتاژ قامه مندل، ابتدا پیچ -1

 متر سفت شود.نیوتن 111-411پیچ و مهره اتصال به تیر طولی شاسی باید تا گشتاور  14، هنگام مونتاژ قامه محور باالنسر -4

 متر سفت شود.نیوتن 161-211پیچ و مهره اتصال تیر عرضی و قامه، باید تا گشتاور  7هنگام مونتاژ قامه مندل باال،  -1

 

 

 

 

 

 

 

 تعویض روغن باالنسر:
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 های مربوطه ب رو و زیر باالنسر استفاده کرد. وان از پیچت برای پر کردن و تخلیه روغن باالنسر می

  
 تخلیه روغن پیچ پر کردن روغن

 

 کالچ مدار سرویس و نگهداری بازدید،( 12 -1

 خدمات پس از فروش مجاز انجام شود.شود. تعمیر و تنظیم کالچ باید در مراکز کالچ به طور اتوماتیک بر اساس میزان سایش تنظیم می

 اید نگهداری نمایید.سیستم هیدرولیک کالچ باید هواگیری شود. هنگام باز کردن کالچ روغن کالچ را به روش زیر تخلیه و در ظرفی که قبالً آماده کرده

 د. سپس سر دیگر شیلنگ را در ظرف مناسب قرار دهید.ه هوای سیلندر اصلی را باز کنید و شیلنگ الستیکی بجای آن متصل کنییگردگیر روی پیچ تخل -1

 مرتبه با دست فشار دهید تا روغن آن تخلیه گردد. 11پیچ تخلیه هوا را یک دور باز کنید و پدال کالچ را  -2

 شود(.کاری میندر توسط روغن داخل آن روغنپیچ تخلیه هوا را ببندید. توجه داشته باشید که پیستون سیلندر اصلی باید به وضعیت اول برگشته باشد )دیواره سیل -1

 شیلنگ الستیکی را باز کرده و گردگیر روی پیچ تخلیه را در جای خود قرار دهید. -4

 روغن را تا سطح باالترین خط مخزن آن پر کنید. -1

 پدال کالچ را تا پایین فشار داده و رها کنید. پدال باید کامالً به حالت اول برگردد. -6
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 ( هواگیری مدار کالچ3-12-1

در حالت کامیون روشن، درب مخزن روغن کالچ را باز کرده و در حالی که پدال کالچ کامالً پایین است، 

پیچ تخلیه هوای روی پمپ کالچ را کمی باز کرده تا هوای موجود در مدار تخلیه گردد. در صورت کاهش 

ار را تا جایی آنجام دهید که روغن از پیچ تخیه سطح روغن، مخزن را تا ارتفاع مشخص شده پرکنید، این ک

هوا بیرون بزند، به محض خروج روغن هواگیری به اتمام رسیده و پیچ را ببندید. در تمام مراحل به کاهش 

 سطح روغن توجه شود.

 

 
 و تخلیه روغن کالچ پیچ هواگیری

 

 و وسط عقب محور سرویس و نگهداری بازدید،( 11 -1

 

 و وسط عقب چرخ توپی روغن تعویض و بازدید( 1 -13 -3

( می باشد. در صورت 1پیچ سرریز روغن را باز کنید و اطراف آن را تمیز نمایید. میزان مناسب روغن به اندازه زیر لبه سوراخ سرریز روغن ) -

 متر سفت نمایید.نیوتن 121کمبود روغن آن را سرریز نمایید. پیچ را با واشر نو تا گشتاور 

( را باز کرده و تا تخلیه کامل واسکازین صبر کنید. پس از آن پیچ تخلیه را ببندید و مطابق روش 6برای تخلیه کامل هم پیچ تخلیه )شماره  -

 کیند. سکازین از پیچ تخلیه را کنترلنشتی وارا سرریز نمائید. حتماً در انتهای کار عدم  خواسکازین توپی چر ،ذکر شده در باال
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 تعویض روغن دیفرانسیل و بازدید( 2 -13 -3

 روغن تخلیه

برای تخلیه کامل، پیچ تخلیه را باز کرده و تا تخلیه کامل واسکازین صبر کنید. پس از تخلیه کامل ،پیچ  -

 تخلیه را ببندید.

 تعویض روغن

 .پارک نمایید بدون شیب عرضی و طولی حتما کامیون را در سطح صاف -

 پیچ سرریز روغن را باز کنید و اطراف آن را تمیز نمایید.  -

 باشد.  می میزان مناسب روغن به اندازه زیر لبه سوراخ سرریز روغن -

 در صورت کمبود روغن آن را سرریز نمایید.  -

  پیچ را با واشر نو سفت نمایید. -

 .نماییدحتماً در انتهای کار عدم نشتی واسکازین از پیچ تخلیه را کنترل  -

 

 
 پیچ تخلیه دیفرادسییل

 
 روغن واسکازین دیفرانسیل سرریزپیچ 
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 و وسط عقب محور کاریگریس و بازدید( 3 -13 -3

روی محور وسط و عقب قرار دارند و در تصویر مقابل نشان  6و  1، 4، 1، 2، 1خور نقاط گریس

هستند(. گریس باید توسط پمپ گریس و از طریق  1و  2، 1قرینه  6و  1، 4است)نقاط داده شده 

 این نقاط تزریق شود.

 

 ابینر کدید، نگهداری و سرویس باالب( باز14 -1

 برای شارژ روغن، پیچ سرریز را باز کرده و تا لبه آن روغن پر کنید.

 درگشت انجام شود.ها، باید هم در مسیر رفت و هم  هواگیری پمپ و شلنگ

توجه: در صورت عدم هواگیری مدار، گیره تلسکپی دنده باز نشده و باعث 

 شود. آسیب جدی و حتی شکستن تلسکپی دنده می

 هواگیری مدار

 . پیچ سر ریز پمپ را باز کنید1

. پیچ انتهای شیلنگ متصل به گیره تلسکوپی را شل کرده و اهرم سوپاپ 2

کابین قرار دهید. روغن را توسط پمپ دستی، پمپ پمپ را در جهت باال رفتن 

کنید، در صورت مشاهده روغن در پیچ انتهای شیلنگ متصل به گیره 

 بندی آن اطمینان حاصل نمایید. تلسکوپی، پیچ را سفت کنید و از آب

رفت روغن بر روی جک را شل پس از هوا گیری قسمت گیره تلسکپی، پیچ  . 1

کنید، پس از مشاهده روغن پیچ را ببندید و از  کنید و دوباره روغن را پمپ

شود و  بندی آن اطمینان حاصل نمایید. در این حالت جک کم کم باز می آب

   گردد. کابین بر می
  شیلنگ متصل به گیره تلسکپی انتهای  پیچ پیچ سرریز پمپ باالبر کابین
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. پس از باال رفتن کابین، اهرم سوپاپ پمپ را در جهت پایین آمدن کابین قرار 4

 دهید تا کابین به حالت اول برگردد.

ار دیگر انجام دهید تا از خارج شدن کامل هوا اطمینان . مراحل باال را یک ب1

 حاصل نمایید

باشد،  در هنگام بازشدن جک حتماً چک کنید که گیره تلسکوپی جدا شده توجه:

 باشد.   در صورت عدم باز شدن مدار دارای هوا می

 
  پیچ شیلنگ رفت روی جک

 ( بازدید، نگهداری و سرویس سیستم فرمان11 -1

 

فرمان باید همواره تمیز باشد. روغن های آن مرتباً کنترل گردد و در صورت نیاز آچارکشی شوند. روغن هیدرولیک شود و باید گشتاور پیچسیستم فرمان یک سیستم فوق ایمنی و دقیق محسوب می

 .توانید با نیروی دست برای مسافت کوتاه از سیستم فرمان استفاده نماییدشود. در صورت توقف ناگهانی سیستم هیدرولیک فرمان، میکثیف باعث خوردگی مکانیزم هیدرولیک فرمان می

 فرمان سیستم فنی مشخصات( 1 -15 -3

 

 (Toe-inاین ) -زاویه تو

 گیری است(روی فلنچ چرخ قابل اندازه )از

 mm 0.5+0 در حال ایستادن

 mm±0 1.5 در حال حرکت

 30ʹ ±1° (- Camber) به سمت بیرون چرخ زاویه کمبر

 30ʹ ±5° (+ Camber) زاویه کمبر به سمت داخل پین چرخ

  ʹ30 °2± °1 به سمت عقب پین چرخ(Caster)زاویه کستر 
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 فرمان روغن تعویض( 2 -15 -3

 شرایط در فرمان هیدرولیک روغن کامل تعویض و شود انجام هفتگی بصورت کامیون کارکرد شرایط تمامی در باید فرمان هیدرولیک روغن کردن سرریز و بازدید سازنده کارخانه دستورالعمل طبق

 .شود انجام کیلومتر 21،111 در باید کاری و هوایی و آب سخت شرایط در و کیلومتر 111،111 در باید کارکرد نرمال

 ( هواگیری روغن هیدرولیک فرمان3-13-3

و در حالت روشن بودن کامیون، قربیلک فرمان را تا انتهای سمت چپ چرخانده و کمی پدال  کردهپس از تعویض روغن هیدرولیک، برای هواگیری روغن، درپوش مخزن روغن هیدرولیک فرمان را باز 

ید، در صورت کاهش ی که سطح روغن کاهش یافت به آن اضافه کنید، سپس قربیلک فرمان را تا انتهای سمت راست چرخانده و نگهداشته و کمی پدال گاز را فشار دهدر صورت گاز را فشار دهید،

 سطح روغن، به آن اضافه کنید. این کار را تا جایی انجام دهید که سطح روغن تغییری نداشته باشد.

 

 فرمان مکانیزم هایپیچ کردن سفت گشتاور( 4 -15 -3

 

 نیوتن متر 11 – 61 گشتاور سفت کردن غربیلک فرمان

 نیوتن متر 141+  41 گشتاور سفت کردن ستون فرمان

 نیوتن متر 171 ±% 11 گشتاور سفت کردن پیتمن آرم

 نیوتن متر 121 ± %11 های آنگشتاور سفت کردن مکانیزم فرمان و قامه

 نیوتن متر 61 – 71 سیبک میل فرمان

 

 فرمان قفل بررسی و بازدید( 5 -15 -3

 کلید سوئیچ در حاالت زیر برای جلوگیری از قفل شدن فرمان قابل در آوردن نیست. توجه:

 موتور روشن باشد. -

 .ایراد الکتریکی در سیستم وجود داشته باشد -

 ( خالصی قربیلک فرمان:6 -11 -1

ها رو به جلو قرار گیرند خالصی فرمان باید بررسی قرار گیرد. قربیلک فرمان را در وضعیتی که الستیک کیلومتر مقدار 1111به ازای پیمایش 

تنظیم کنید و سپس آن را به سمت چپ و راست بچرخانید. در این حالت مقدار زاویه چرخش که در آن مقاومتی از سمت جعبه فرمان احساس 

 اشد.درجه در هر دو طرف ب 11شود نباید بیشتر از 
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 ( پیچ محدود کننده فرمان:6 -15 -3

از حد فرمان تعبیع شده است. هرگز به تنظیمات انجام شده توسط شرکت تیراژ  این پیچ برای جلوگیری بیش

 دیزل دست نزنید.

 در صورت تغییر در تنظیمات پیچ به منظور افزایش چرخش فرمان، آسیب جدی زیر رخ خواهد داد. توجه:

 هیدرولیکی پمپ و به سبب آن ایجاد نشتی در مسیرهای روغنافزایش فشار  .1

 . کاهش عمر پمپ و جعبه فرمان به دلیل افزایش فشار و دمای روغن هیدرولیک2

آسیب دیدن و حتی ترکیدن  ،به سبب آن گیر و های محور جلو با قسمتی از میل موج . برخورد دیواره تایر1

 تایر

 
 پیچ محدود کننده فرمان

 
: به منظور جلوگیری از آسیب به موارد ذکر شده، پیچ محدود کننده فرمان را به صورت دوره توجه

میلیمتر بیرون زده  19به این منظور قسمت رزوه شده پیچ باید حدوداً مورد بازدید قرار دهید. 

 باشد.

 
 میلیمتر(19از پیچ)دار بیرون زده  اندازه قسمت رزوه
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 چرخ و تایر سرویس و نگهداری بازدید،( 16 -1

 بازدید ماه هر و یا کیلومتر 111 هر درمرتباً  ساییدگی نحوه و ساییدگی میزان نظر از را الستیک( فاق) جانبی دیواره و آج. شوید مطمئن تایرها باد مناسب فشار از ابتدا خودرو از استفاده از قبل

 .باشد یکنواخت ساییدگی دارای باید آن آج و بوده تورم یا و برآمدگی دارای نباید تایر فاق که نمایید توجه. نمایید

 

 تایر باد کردن ( پر1 -16 -3

 خروجی این اتصال به را الستیک باد پرکن لوله و برداشته را آن پوش در ابتدا الستیک باد کردن پر از قبل. دارد قرار باد مداره چهار سوپاپ جلوی در هاالستیک باد کردن پر برای باد مدار خروجی

 .دهید کاهش را فشار توانیدمی ترمز پدال زدن مرتبه چند با سیستم، باد فشار بودن باالتر صورت در. برسانید مگاپاسکال 6/1 یا بار 6 به را مدار داخل باد فشار. نمایید وصل

 

 تایر ( تعویض2 -16 -3

 پودر به را تیوب خارجی و الستیک داخلی سطح. نمایید آغشته آنها مانند یا گیلیسیرین کرزون، مخصوص روغن با را الستیک و رینگ اتصال سطح. کنید تمیز آلودگی گونه هر وجود از را رینگ

 بین ناهماهنگی علت به است ممکن داشت لرزش محسوس بطور فرمان اگر جلو محور در الستیک تعویض از پس. نمایید استفاده کارخانه با سایز هم الستیک و رینگ از. کنید آغشته مخصوص

 .نمایید مراجعه مجاز نمایندگی به اینصورت در. باشد چرخ و الستیک

 .نمایید کنترل را آن ماهیانه بطور و کنید سفت مترنیوتن 611 تا 111 گشتاور تا را هاچرخ پیچتوجه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الکتریکی سیستم سرویس و نگهداری بازدید،( 17 -1
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 الکتریکی سیستم فنی مشخصات( 1 -17 -3

 

 V – 5.4 KW 24 استارت

 V – 135Ah/ 165 Ah 24 باتری

 165Ah / 180Ah باتری برای مناطق خیلی سرد

 قابل جایگزینی H4/24 V  75/70W   ،90W / 100W چراغ جلو

 HL24V / 5W چراغ پارکینگ

 24V / 70W شکن جلومهچراغ 

 P25-1 / 24V  21W شکن عقبروشنایی داخل اتاق، راهنما، جراغ ترمز، چراغ دنده عقب و مه

 24V / 10W المپ شب تاب، چراغ مطالعه، چراغ پالک، حد بغل و حد عقب

 24V / 2W   یا     24V / 3W المپ داشبورد، چراغ اخطار فشار باد و چراغ کنترل دما

 24V / 2W   یا     24V / 1.2W های اخطار و کلیدهای نگینیالمپ

 فیوز جعبه بازدید( 2 -17 -3

 ها به یکدیگر باید محکم و کامل باشد.اتصال ترمینال -

 اتصال سر منفی باتری باید به بدنه کامالً متصل باشد. -

 در سیستم برق کامیون عایق آسیب دیده هر بخشی از کابل باید فوراً تعمیر گردد. -

 سوخته را تعمیر نکنید.هیچگاه فیوز  -

 قبل از تعویض فیوز، از معیوب بودن آن اطمینان حاصل فرمایید. -

 همیشه فیوز یدکی با ولتاژهای مختلف برای شرایط اضطراری به همراه داشته باشید. -

 قبل از هرگونه تعمیر سر منفی باتری را قطع نمایید. -

 
 

 باتری نگهداری و سرویس( 3 -17 -3

 جلوگیری از اتصال کوتاه دو سر باتری، هیچگاه وسیله فلزی روی آن قرار ندهید.برای  -

 شود قابل انفجار است لذا از کشیدن سیگار و یا نزدیک کردن جرقه، شعله و فندک در اطراف باتری جداً خودداری نمایید.گازی که از باتری متصاعد می -

 یا شل کردن آن خودداری نمایید.هنگام روشن بودن موتور از برداشتن سر باتری  -
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 باتری و اطراف آن را خشک و تمیز نگه دارید. -

 تمیز نکنید. غیرهو  ، اسیدباتری را با موادی نظیر بنزین -

 مسیرهای جریان هوای محفظه باتری را همیشه باز و تمیز نگه دارید. -

 اسید چرب نمایید.های باتری، آنها را با گریس ضد برای محافظت از خوردگی ترمینال -

 در بازرسی فنی از کامیون مرتباً اتصال منفی باتری به شاسی را از نظر محکم بودن اتصال بازرسی نمایید. -

 

 باتری آب بازدید( 4 -17 -3

 مقطر به آن اضافه نمایید و درپوش باتری را ببندید.میلی متر باالتر از عالمت باشد. در صورت کم بودن آب باتری، آب  11تا  11درپوش باتری را بردارید. سطح آب باتری باید  -

 درجه سانتیگراد باشد. 11باید  ثبت آزمایشبرای کنترل جرم حجمی آب باتری، باید از ابزار مخصوص این کار استفاده نمایید. دمای  -

 

 جلو چراغ نور تنظیم( 5 -17 -3

 کیلومتر و نیز بعد از هر تعویض المپ، نور چراغ جلو باید مطابق روش زیر تنظیم شود: 6111بسیار مهم است بنابر این بعد از هر مونتاژ صحیح و تنظیم نور چراغ جلو برای رانندگی در شب 

 را در محل صاف پارک نمایید. رودخو -

 ها را تنظیم نمایید.باد الستیک -

 هنگام تنظیم یک کدام از آنها روی دیگری را بپوشانید.شوند؛ به همین علت های سمت چپ و راست نسبت به یکدیگر تنظیم میچراغ -

 تر باشد.سانتیمتر باید از خط مرکز المپ پایین 11متری روبروی چراغ قرار دهید. در این حالت مرز پایین خط روشنایی  11یک صفحه مسطح قائم در فاصله  -

 

 

 

 جلو چراغ المپ تعویض( 6 -17 -3

 نمایید.پیچ مجموعه چراغ جلو را باز  -

 پایه المپ را باز نمایید. -

 سوکت الکتریکی المپ را بیرون بکشید. -

 المپ را تعویض نمایید. -

 پایه المپ را سر جای خود ببندید. -
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 مجموعه چراغ جلو را به حالت اولیه برگردانده و پیچ آنرا سفت نمایید. -

 نور چراغ جلو را تنظیم نمایید. -

 راهنما چراغ المپ تعویض( 7 -11 -1

 برای تعویض المپ راهنما المپ را با پایه آن بیرون بیاورید. -

 همیشه المپ را با دستکش یا کاغذ نازک بگیرید و از تماس مستقیم دست با حباب المپ اجتناب نمایید. -

 سوکت الکتریکی المپ را جا بزنید. -

 

 برقی لوازم افزودن( 8 -17 -3

 زیر توجه نمایید:برای افزودن لوازم برقی به نکات 

 افزودن مصرف کننده جدید با شرایط فیوزهای موجود مجاز نیست. -

 کشی موجود مجاز نیست.هرگونه سیم به سیستم سیماضافه کردن  -

 باید نصب گردد.فیوز مستقل برای لوازم اضافی می -

 گردد.ولت نصب  12ولت به  24باید آداپتور تبدیل ولت می 12در صورت نیاز به برق  -
 

 

 

 شستشو و کاریگریس( 12 -1

 تن( 19محور ) 2جدول گریسخورهای کامیون ( 1 -18 -3

 

 کاری(کاری )روغنهای گریستعداد نازل پاشگریس کاری(کاری )روغنهای گریستعداد نازل خورگریس

 2x2/3 ترمز عقب 2x2 پین فرمان

 2x1 شفت ترمز عقب 4-0 میل موجگیر جلو

 2x3 فنرهای محور عقب 2x1/2 ترمز جلو
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 6-0 میل موجگیر عقب 2x3 فنرهای محور جلو

 4-1 محل اتصال تریلر )چرخ پنجم( - اهرم فرمان

 2-0 محل اتصال نیمه تریلر - چهار شاخ گاردان

 12 تجهیزات دامپینگ اتاق بار - گاردان

 4 سیستم برگردان اتاق 5-3 اتصاالت چرخشی، لغزشی انتقال نیرو

 

 

 تن( 26محور ) 3جدول گریسخورهای کامیون ( 2 -18 -3

 

 کاری(کاری )روغنهای گریستعداد نازل خورگریس کاری(کاری )روغنهای گریستعداد نازل خورگریس

 4x2/3 ترمز عقب 2x2 پین فرمان

 4x1 شفت ترمز عقب 4-0 میل موجگیر جلو

 2x3 فنرهای محور عقب 2x1/2 ترمز جلو

 6-0 میل موجگیر عقب 2x3 جلو فنرهای محور

 4-1 محل اتصال تریلر )چرخ پنجم( - اهرم فرمان

 2-0 سیستم تطابق اتوماتیک بار و ترمز - چهار شاخ گاردان

 12 تجهیزات دامپینگ اتاق بار - گاردان

 2x1 سیستم برگردان اتاق 5-3 اتصاالت چرخشی، لغزشی انتقال نیرو

 

 شاسی کاریگریس( 3 -18 -3

 کاسه و هایاتاقان دیدن صدمه احتمال علت به ایمنی واحد فاقد پمپ استفاده از. نمایید استفاده باشد( مگاپاسکال21) bar 211از  کمتر آن فشار که باال فشار گریس پمپ از شاسی کاریگریس برای

 شاخ چهار که محرک جلو محور برای مخصوصاً. شوند کاریروغن مرتباً باید شاخ چهار اتصاالت کلیه. کنید تمیز را روغن مجرای محل کاریگریس یا و کاریروغن از قبل. نمایید خودداری نمدها

 .است بیشتر آن نمدهای کاسه بازدید و خودرو زیر کاریگریس و کاریروغن انجام لزوم دارد وجود خودرو زیر شستشوی به نیاز که شرایطی در خصوصاً. گردد کاریگریس همیشه باید آن گاردان
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 قفل درب و جلو پنجره کاریگریس( 4 -18 -3

  باشد. کاری می گریس ، نیازمندو پنجره برای کارکرد مناسب و روانقفل درب و جل

 کاری کنید. مطابق شکل، تقاط مشخص شده را گریس

 

 
 

 
 
 

 گاردان کاریگریس( 5 -18 -3

 .نمایید خودداری الزم حد از بیش گریس زدن از. کنید استفاده دست فشار با گریس پمپ از و منظوره چند گریس از
 

 خودرو شستشوی( 6 -18 -3

 خودرو را با آب بشویید. از شستن خودرو در زیر نور شدید آفتاب خودداری نمایید. لکه روغنی و چربی را با حالل مناسب پاک کنید. -

 غربیلک فرمان، دسته دنده، تزئینات داخلی و زیر پایی را با آب داغ و پودر شوینده بشویید. -
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 درجه سانتیگراد محافظت نمایید. 21کمربند ایمنی را با آب داغ و مایع صابون شستشو دهید. از قرار گرفتن کمربند ایمنی در نور شدید آفتاب و دمای  -

 ا با کمی پودر آغشته نمایید.ها ر نوارهای دور در و دور پنجره -

 قبل از هرگونه تعمیرات شاسی زیر شاسی را شستشو دهید. -

 کاری نمایید.های مورد نیاز را روغنکنید محلبعد از شستشوی خودرو خصوصاً اگر از پودر شوینده استفاده می -

 ایید.های ترمز را از هرگونه رنگ، روغن، بنزین، گازوئیل و گیریس محافظت نمشلنگ -

 شوند، باشید.هایی که به هنگام حرکت خودرو به زیر آن پاشیده شده و باعث صدمه زدن به شاسی میها و مواد شیمیایی و نمکهمیشه مراقب سنگ ریزه -

 های عایق و یا رنگ و یا ضد زنگ آسیب دیده در زیر شاسی باید بازسازی گردند.تکه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرویس سیستم ادبلو( بازدید، نگهداری و 1-19
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 ( بازدید مایع ادبلو:3-19-1

باشد، از این رو باید مایع ادبلو با توجه به کارکرد  درصد حجمی مصرف سوخت می 1 -1مصرف مایع ادبلو حدوداً بین 

موتور مورد بازدید قرارگیرد. سطح مایع ادبلو در داخل منبع باید بین خط کمینه و بیشینه مشخص شده بروی آن 

ید، چراغ ادبلو در پنل کیلومتر به نشانه بازدید سطح مایع و عبور نمادرصورتی که سطح مایع از خط کمینه  باشد.

 شود.  افزودن مایع ادبلو روشن می

شود که این به معنی تولید بیش از حد  درصورتی که مایع ادبلو تمام شود چراغ مربوط به عدم پاشش ادبلو روشن می

 د.باش اکسیدهای نیتروژن می
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 تخلیه

توان از پیچه تخلیه تعبیه شده بر زیر تانک ادبلو برای تخلیه مایع ادبلو استفاده  در مواقع نیاز می

 کرد.

 
 

 پر کردن محلول شوینده شیشه( 21 -1

باشد، برای پر  جلوپنجره میمحل قرار گیری منبع شیشه شور در قسمت جلوی کامیون سمت شاگرد و پشت 

 شور، آن را پر کنید. شور، درب جلو پنجره را باال ببرید و پس از باز کردن منبع شیشه کردن مایع شیشه

 : حتماً از مایع مخصوص شیشه شور خودرو استفاده کنید و هرگز منبع را با آب خالی پرنکنید توجه
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 فیلتر هوای کابین:( تعویض و تمیز کردن 21 -1 

 برس با یا ندهید تکان را آن هرگز است شده کثیف قبالً فیلتر اگر .کنید عوض یکبار ماه 12 هر را فیلتر

 نشویید را فیلتر هرگز.نکنید تمیز

 مراحل تعویض فیلتر

 کنید باز را فیلتر نگهدارنده -1

 کنید جدا هم از را فیلتر نگهدارنده -2

 بیندازید دور را قدیمى فیلتر -1

 کنید تمیز را فیلتر نگهدارنده -4

 نمایید نصب را جدید فیلتر -1

 کنید سوار را فیلتر نگهدارنده قطعات -6

 .بپیچید را آن و کرده نصب دوباره را فیلتر نگهدارنده -7

 
 

 

 

 

 

 ( تنظیم فشار باد تایر21 -1

 باتوجه به جدول زیر فشار باد تایرها تنظیم گردد.

 

  1211-24رادیال  الیه12 تایر

 الستیک دوقلو الستیک تکی

 بارگذاری کامل بارنیمه  باربدون  بارگذاری کامل بارنیمه  باربدون حالت بار 
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 کامیون

فشار 

 (barتایر)
7221 7271 2221 6271 721 2221 

 111 112 121 92 111 121 (psi)فشار تایر

 

 ک شود. چای  دورهبه صورت  فشار باید لذایابد،  : با کاهش دما فشار باد تایر کاهش می1توجه

 ون، حتماً باد تایرها افزایش یابد.: در صورت نقل مکان از منطقه گرمسیر به سردسیر به جهت فرمان پذیری درست، کاهش مصرف سوخت، کاهش استهالک تایرها و افزایش ایمنی کامی2توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عیوب متداول و رفع آن -4

 

 کالچ مدار عیوب( 1 -4

 مشکل علت رفع عیب
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 لغزش کالچ سطح صفحه کالچ روغنی شده و یا صفحه کالچ فرسوده شده است. های مجاز مراجعه نمایید.به یکی از نمایندگی

 کندکالچ کامل عمل نمی باشد.سیستم هیدرولیک دارای هوا می بندی سیستم را بررسی، هواگیری و در صورت کسری مایع کالچ اضافه کنید.آب

 

 فرمان سیستم عیوب( 2 -4

 

 رفع عیب علت مشکل

 بندی سیستم را بررسی کنید و روغن اضافه کنید.آب باشد.سیستم هیدرولیک دارای هوا می دهد جعبه فرمان صدا می

 بندی سیستم را بررسی کنید و روغن اضافه کنید.آب مقدار روغن کافی نیست. )فرمان سفت است( 

 انحراف فرمان

 های مجاز مراجعه کنید.برای تعمیر به نمایندگی باشد.فرمان دارای لقی زیاد میجعبه 

 ، تنظیم کنید."لیست فشار باد تایر"ها را مطابق فشار باد چرخ باشد.ها کافی نمیمقدار فشار باد چرخ

 را بررسی و در صورت نیاز تنظیم کنید. toe-inزاویه  toe-inانحراف زاویه 

 برای تعمیر به نمایندگی مراجعه کنید. های جلو خراب شده باشد.چرخبلبرینگ 

 بندی سیستم را بررسی کنید و روغن اضافه کنید.آب باشد.مقدار روغن در سیستم کافی نیست یا سیستم هیدرولیک دارای هوا می

 ترمز سیستم عیوب( 1 -4

 

 مشکل علت رفع عیب

فشار باد افزایش پیدا کند. مسیر نشانگر فشار ترمز را مشاهده کنید تا 

 بندی بررسی کنید.سیستم ترمز را جهت آب
 

چراغ ترمز روشن می درحال رانندگی

 شود:

رگوالتور فشار و کمپرسور باد را بررسی کرده و در صورت نیاز به نمایندگی 

 مجاز جهت تعمیر مراجعه نمایید.
ترمزی کافی کند یا نیروی ترمز کار نمی باشد.فشار پایین می

 نیست:
 کند.دیسک و صفحه ترمز کار نمی به نمایندگی تعمیرات جهت تعمیر مراجعه کنید.

 کند.میل بادامک داخل بوستر کار نمی به نمایندگی تعمیرات جهت تعمیر مراجعه کنید.
 عملکرد ترمز پایدار نیست

 فرسوده یا روغنی شده است.دیسک و صفحه ترمز  به نمایندگی تعمیرات جهت تعمیر مراجعه کنید.
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 الستیک فرسوده شده یا آج آن از بین رفته است. الستیک را تعویض کنید.

 فشار باد الستیک کافی نیست. ، تنظیم کنید."لیست فشار باد تایر"ها را مطابق فشار باد چرخ

 خراب شده است. رگوالتور فشار فنر ترمز های مجاز مراجعه نمایید.علت را بررسی و به نمایندگی

ها را تعویض و محفظه ترمز را تمیز کنید، به نمایندگی تعمیرات جهت لنت

 تعمیر مراجعه نمایید.
 دیسک ترمز روغنی شده است.

 های ترمز بصورت غیر یکنواخت خورده شده است.لنت به نمایندگی تعمیرات جهت تعمیر مراجعه کنید.

 مقدار باد الزم تولید شده توسط کمپرسور کافی نیست. نمایید.عملکرد کمپرسور هوا را بررسی 

رسیدن به فشار و نیروی ترمزی الزم، 

 شود:سخت و یا با تأخیر انجام می

های مجاز مراجعه رگالتور فشار را تعویض کنید یا به یکی از نمایندگی

 کنید.
 رگالتور نشتی دارد.

بندی کنید یا به یکی از نشتی را در سیستم بررسی کرده و آن را آب

 های مجاز مراجعه کنید.نمایندگی
 سیستم هوای فشرده نشتی دارد.

 فشار باد در مدار ترمز دستی کافی نیست. بندی سیستم باد را بررسی کنید.آب

توانید فنر بوستر را بوسیله در حالتی که خودرو نیاز به بکسل دارد، می کند.ترمز دستی درست عمل نمی

 دستی یا بادی آزاد کنید.روش 
 

 

 الکتریکی سیستم عیوب( 4 -4

 رفع عیب علت مشکل

 زند.موتور استارت نمی

 باتری را شارژ و یا تعویض کنید. باتری خراب شده و یا تخلیه شده است.

 اتصال سر باتری را با گریس ضد اسید چرب کنید. اتصال سر باتری قطع و یا دچار خوردگی شده است.

 کابل را وصل و با تعویض کنید. کابل قطع و یا خراب شده است.

 های مجاز مراجعه کنید.به نمایندگی استارت خراب شده است.

 ماند )در حالتی که موتور خاموش است(نشانگر دینام خاموش باقی می
 المپ نشانگر را تعویض کنید. المپ چراغ دینام خراب شده است

 اتصال را محکم کنید یا سیم را تعویض کنید. سیم آن قطع شده است.
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 ماند )در حالتی که موتور روشن است(المپ دینام روشن باقی می
 های تیراژ دیزل در سراسر کشور مراجعه کنید.به یکی از نمایندگی دینام خراب است.

 تسمه را محکم یا تعویض کنید. یا خراب است. تسمه دینام شل، پاره و
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 موتورعیوب ( 1 -4

 راه حل علت مشکل

 شود موتور روشن نمی

 تمیز کردن و کنترل خطوط تمیزی سوخت .  انسداد فیلتر پمپ تغذیه سوخت یا لوله آن1

 هواگیری، کنترل کردن آب بندی کانکتور و تعمیر آن  .  وارد شدن هوا به داخل سیستم سوخت رسانی2

 بررسی پالنجر، سوپاپ خروجی سوخت، تعمیر و تعویض قطعات معیوب  .  خرابی پمپ تزریق سوخت1

 کنترل عمل ریز سازی انژکتور و و در صورت نیاز تعمیر آن  .  خرابی انژکتور 4

 کنترل و تنظیم آن  .  تنظیم شدن نامناسب زوایای آوانس و ریتارد تایمینگ سوپاپ و تحویل سوخت1

 تعمیر و تعویض آن  نشتی آن.  خراب شدن خط فشار باال یا 6

کنترل آب بندی شیر و گیره سیلندر و پوشش حلقه پیستون تعمیر و تعویض  .  فشار ناکافی در سیلندر 7

 آنها

 استفاده کردن از استارت کمکی  . پایین بودن دما2

موتور  خاموش شدن

بعد از مدت کوتاهی از 

 استارت

 کردن کثیفی و آب، تعویض المان فیلتر در صورت لزومجداسازی و خارج  .  انسداد فیلتر سوخت1

بررسی آب بندی مسیر سوخت و کانکتور، کنترل پیچ هواگیری، در صورت  .  وارد شدن هوا به داخل سیستم سوخت رسانی2

 لزوم انجام هواگیری

 کنترل پالنجر و سوپاپ پمپ تغذیه، تمیز و تعمیر آن  . خرابی پمپ تغذیه سوخت1

 تمیز کردن فیلتر سوخت و دوباره پرکردن سوخت  کیفیت پایین سوخت یا وجود مقدار زیادی آب در سوخت. 4

 دوباره تنظیم کردن آن .  تنظیم بودن دور آرام در حد خیلی پایین1

 قدرت ناکافی موتور

 کنترل  فیلتر هوا و لوله ورودی هوا، تمیز کردن یا تعویض المان فیلتر  . بسته شدن ورودی هوا )انسداد فیلتر هوا (1

 کنترل سوپاپ تایمینگ و آیا لوله اگزوز قفل شده است، تنظیم و تعمیر آن  . باال بودن بیش از حد فشار برگشتی اگزوز2

 مسیر لوله کشیکنترل و از بین بردن نشتی در کانکتورهای  . فشار ناکافی در سیستم توربوشارژر1

 تعویض کردن توربوشارژر . عملکرد نامناسب توربوشارژر4

 تمیز کردن و تعویض کثیف شدن یا انسداد مجرای توربین و کمپرسور 124

 تعویض کردن شکست یاتاقان شناور 224

 تمیز کردن وجود رسوب کربنی یا لجن روغن در فضای بین توربین و کمپرسر  124

 تعویض و تعمیر کردن اینترکولر یا نشتی آن . آسیب دیدن1
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کنترل آب بندی لوله سوخت و کانکتور، فیلتر سوخت، مسیر سوخت، پرکردن  . نشتی یا انسداد مسیر سوخت 6

 دوباره سوخت

تمیزی تانک سوخت ، بخشهای فیلتر و لوله سوخت ، سوخت را دوباره  . کیفیت پایین سوخت 7

 پرکردن 

 تعمیر یا تعویض  از حد پمپ تزریق و گاورنر. کارکرد بیش 2

 تعمیر یا تعویض  . خرابی دریچه محدود کننده دود پمپ تزریق9

 تعویض  . خرابی لوله هوای محدود کننده دود11

 کنترل فشار تزریق سوخت، رسوب کربن روی نازل و تعمیر آن  . اشکال پودر کننده سوخت11

 کنترل و تنظیم آن سوپاپ و تحویل سوخت. نادرست بودن تایمینگ 12

 بررسی سرعت پروانه و تنظیم  . پایین تنظیم شدن حد باالی سرعت پروانه11

 کنترل نشانگر سطح روغن و تخلیه روغن اضافه . باال بودن بیش از حد سطح روغن کارتر14

 کنترل فشار کمپرسی درحالت داغ، تعویض واشر سیلندر  . نشتی در واشر آب بندی سیلندر11

 تعویض قسمتهای فرسوده و پیاده کردن موتور  . شکستن رینگ پیستون، لقی خیلی زیاد یاتاقان16

 پیاده کردن موتور  . ساییدگی و خوردگی بوش سیلندر یا پیستون، شکستن پیستون17

مصرف خیلی زیاد 

 سوخت

 کنترل فیلتر هوا و لوله ورودی هوا، سپس تمیز کردن آنها )انسداد فیلتر هوا (. بسته شدن ورودی هوا 1

 بررسی لوله اگزوز و سوپاپ ترمزی و تمیز کردن آنها . باال بودن بیش از حد فشار برگشتی اگزوز2

 پر کردن دوباره سوخت با توجه به ضوایط  . کیفیت پایین سوخت1

 کنترل و تعمیر  . انسداد مسیر سوخت4

 کنترل و تعمیر  . نشتی در مسیر مسیر سوخت1

 کنترل و تنظیم و تعمیر  . کیفیت ضعیف پودر کردن سوخت6

 تنظیم لقی سوپاپ و زاویه آوانس طبق الزامات . نادرست بودن تایمینگ سوپاپ و تحویل سوخت7

 بررسی فشار کمپرسی . نشتی در واشر سیلندر 2

 بررسی و پیاده کردن  از حد یاتاقان، نیاز به پیاده کردن موتور. لقی بیش 9

 تعویض بوش سیلندر و پیستون و رینگ پیستون . شکستن پیستون11

 کنترل و از بین بردن نشتی در اتصاالت . فشار ناکافی در سیستم سوپرشارژر 11
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 کنترل و تعویض . خرابی توربوشارژر12

 تعویض و تعمیر  یا نشتی آن. آسیب دیدن اینترکولر 11

 دود سیاه اگزوز

 تمیز کردن . بسته شدن ورودی هوا یا باال بودن فشار برگشتی اگزوز1

 تمیز کردن و دوباره عوض کردن . کیفیت پایین سوخت2

 تنظیم کردن بر طبق احتیاجات  . نادرست بودن تایمینگ سوپاپ و تحویل سوخت1

 کنترل،تعمیر و تعویض کردن انژکتور  سوخت. کیفیت ضعیف پودر کردن 4

 کنترل و تنظیم کردن به وسیله کارخانه مخصوص . تزریق بیش از اندازه سوخت1

 کنترل کردن و از بین بردن نشتی در کانکتور ها . فشار ناکافی در سیستم سوپرشارژر6

 کنترل و تعویض کردن . خرابی توربوشارژر7

 تعویض و تعمیر کردن یا نشتی آن . آسیب دیدن اینترکولر2

 دوباره تنظیم کردن ) به وسیله کارخانه خاص( .  درست کار نکردن عملکرد محدود کننده دود9

 دود آبی یا سفید اگزوز

 دوباره پر کردن سوخت  . کیفیت پایین سوخت، وجود مقدار زیادی آب در آن1

 کنترل دمای کاری ترموستات ، تعویض کردن در صورت لزوم . پایین بودن بیش از اندازه دمای آب خنک کاری2

 کنترل و تنظیم کردن . نادرست بودن تایمینگ سوپاپ و تحویل سوخت1

 کنترل و تعمیر کردن . کیفیت ضعیف پودر کردن سوخت4

 سیلندر و و تعمیر آنهاکنترل رینگ پیستون، بوش سیلندر، واشر  . فشار کمپرسی پایین، احتراق ناقص، انبساط سیلندر1

 سایش مناسب ایجاد کنید پوشش نامناسب بین رینگ پیستون ها و بوش سیلندر .6

 تنظیم و نصب کردن . لقی نامناسب رینگ پیستون ها7

 تعویض کردن . رینگ روغنی پیستون تاثیرگذاری ندارد2

 تعمیر وتعویض کردن . لقی زیاد بین پیستون و بوش سیلندر9

 کنترل وتعویض کردن خوردگی و ساییدگی رینگ آب بندی توربوشارژر. 11

 کنترل و تعویض کردن . خوردگی و سایش یاتاقان موتور توربوشارژر 11

 تمیز و تعمیر کردن . انسداد لوله برگشتی روغن توربوشارژر12
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 گیربکس عیوب( 6 -4

 راه حل علت مشکل

سر و صدای بیش از حد 

 کالچبه هنگام فشردن 

 رینگ مخروطیبلبتعویض  رینگ مخروطی پشت شافت ورودی گیربکیبلب . خرابی1

 رینگبلبتعویض  رینگ کالچخرابی بلب. 2

 برینگ کالچتعویض دوشاخه بل رینگ کالچبلب. خرابی دوشاخه 1

 تعویض صفحه کالچ گیر صفحه کالج . خرابی فنرهای ضربه4

 ریگالج و باالنس دوباره دیسک کالچ شود لرزش می. ناباالنسی دیسک کالچ که باعث 1

 ها ها و سفت کردن آن چک کردن پیچ دارنده ملحقات داخل کالچ های نگه شدگی پیچ .شل6

سر و صدای بیش از حد 

گیربکس در حالت دنده 

 خالص

 دنده معیوب ها و تعویض چرخ چک کردن دنده های گیربکس  و یا خوردگی دنده . شکستگی1

 ها و تعویض بلبرینگ معیوب چک کردن بلبرینگ ها رینگخرابی یا آسیب دیدگی بلب. 2

 تعویض کاور و بلبرینگ رینگ شافت ورودی. شکستگی و خرابی کاور یا بلب1

 چک کردن و تعویض دنده برنجی و کوپلینگ معیوب دنده برنجی های یا کوپلینگ ها دنده برجی خرابی. 4

 ها و تنظیم مجدد بندی چک کردن شیم ها و شافت ورودی رینگبلببندی مناسب  .عدم شیم1

تعویض دنده به سختی 

 شود انجام می

به طور کامل عمل نکرد، سیستم   پدال کالچ را تا انتها فشار دهید، در صورتی که کالچ شود گیری به صورت کامل انجام نمی . عمل کالچ1

 کالچ را بررسی نمایید.

 بررسی و تعویض دنده برنجی معیوب شدن دنده برنجی. صاف شدن و تمام 2

 ها تعویض بلبرینگ ها . خرابی بلبرینگ1

 سنگین از لحاظ نشتی-چک کردن مدار باد سیلندر سبک . ناکافی بودن فشار باد4

 سنگین از لحاظ گرفتگی-بررسی مدار باد سیلندر سبک های باد . گرفتگی لوله1

مجموعه فقط روی 

سبک کار  سنگین و یا

 کند می

 تعویض پین سوپاپ سوزنی . خرابی یا شل شدن پین سوپاپ سوزنی 1

 سنگین-تعویض سیلندر سبک سنگین -. خرابی سیلندر سبک2

 تعویض سوپاپ سوزنی سنگین -. خرابی سوپاپ سوزنی سبک1

 خورشیدیتعویض دنده برنجی مجموعه  صاف شدن دنده برنجی مجموعه خورشیدی خوردگی یا . 4
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 بررسی و تعویض کوپلینگ دنده برنجی کوپلینگ دنده برنجی . خرابی1

 سنگین از لحاظ نشتی-چک کردن مدار باد سیلندر سبک سنگین -. ناکافی بودن فشار باد برای تعویض سبک6

هنگام حرکت از دنده 

 شود خارج می

را از لحاظ نشتی باد بررسی کنید و در صورت وجود نشتی آن را برطرف کنید ویا مدار  های باد . ناکافی بودن فشار تعویض دنده یا نشتی لوله1

 قسمت قابل تعویض را تعویض کنید.

 اهرم دسته دنده را به آرامی حرکت دهید . انجام سریع انتقال دسته دنده از سنگین به سبک و برعکس2

  ها آن . خرابی کاسه نمد یا تشتکی سوپاپ سوزنی یا تنظیم نامناسب1

 تعویض کوپلینگ دنده برنجی های کوپلینگ دنده برنجی خورشیدی . خوردگی دندانه4

 بررسی خار فنری و در صورت خرابی، تعویض کردن آن رینگ خورشیدیشدگی و یا افتادن خارفنری بلب شل. 1

 تعویض ماهک خورشیدی . خوردگی ماهک برنجی6

 فنریا  شیطانکتعویض  )شیطانک( خورشیدیحرکت ماهک  کننده تثبیتقطعه  و یا خود خرابی فنر . 7

از تعمیر کنید و در صورت قطعات را از نظر کیفیت تراشکاری بررسی کنید، در صورت نی . ایرادهای تراشکاری قطعات2

 ر تعویض کنید.عدم تعمی

 نشتی روغن

 بندی بررسی کنید قطعات را از نظر آب مناسببندی  . ماشین کاری نامناسب سطوح و وجود ناهمواری و عدم آب1

 تعویض کاسه نمدها .خرابی کاسه نمدها2

 تنفسی بررسی و تمیزکردن سوپاپ . گرفتگی سوپاپ تنفسی 1

 بررسی و در صورت نیاز تعویض  .خرابی یا شل بودن درزگیرها و واشرها و قرارگیری نامناسب در جای خود4

 در صورت عدم تعمیر پوسته آن را تعویض کنید گری قطعات پوسته گیربکس ریخته. ابعاد ناصحیح 1

 باال رفتن دمای روغن

 از پیچ تخلیه گیربکس مقدار اضافی را خارج کنید . بیش از حد بودن مقدار روغن1

 روغن راکنید و از روغن مورد تایید شرکت استفاده نمایید. . کیفیت پایین روغن2

 ها ها و درصورت نیاز تنظیم مجدد لقی بررسی لقی لقی بین قطعات. کم بودن 1

 های معیوب  کردن لقی قطعات و در صورت نیاز تعویض بلبرینگ چک ها دنده ها و چرخ رینگ. ساییدگی بیش از حد بلب4

 تنفسی بررسی و تمیزکردن سوپاپ . انسداد سوپاپ تنفسی گیربکس1

، جا 2،4،6،2دنده 

خت جا نمیرود و یا س

 میرود

 تعویض دنده را دوباره تنظیم کنید. یه بازویزاو تنظیم غلط درب گیربکس
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 BEIBENهای  مشخصات فنی کامیون -5

  84/1927A80BEIBEN TRUCK NG کامیون باری ( 1-1

 مشخصات فنی 

 

 

 

 

 موتور

 

 

 

 مدل

 WP10.270E40کنترل الکترونیکی   با موتور

 سیلندر خطی 6 –انژکتوری )بوش( 

 دیزل نوع سوخت

 1911/19927 (KW/rpmدور ) توان خروجی /

 1111/1271 (N.m/rpmدور ) ماکزیمم گشتاور /

 4یورو سطح آالیندگی موتور

 9726 (ml)حجم موتور

 2111*2491*1121 (mmابعاد )طول *عرض*ارتفاع()

 4211 (mmفاصله محوری)

 7161 (kgوزن خالص )

 GVW(kg) 19111وزن کل 

 km/h 112ماکزیمم سرعت 

 71 ماکزیمم شیب روی )%(

 21 بارکامل  61km/hسرعت  بر مبنای لیتر km 111مصرف سوخت در 

 14 بدون بار 61km/hسرعت 

 411 (Lظرفیت مخزن سوخت )

 411ای خشک ، هیدرولیک ،مدل  تک صفحه کالچ

 گیر بکس
 ZF9T-160آلمان، ZFدنده، تکنولوژی  9+1 مدل

 11212-1272 نسبت دنده

 سیستم ترمز
 ABSسیستم ترمز دومداره پنوماتیک همراه با  ترمز

 ترمز موتوری ترمز کمکی
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 های عقب های فشاری روی چرخفنر ترمز دستی

 ZF8098 مدل سیستم فرمان

 سیستم تعلیق
 فنر تخت به همراه کمک فنر تلسکوپی و میل موجگیر تعلیق جلو

 تکه( به همراه کمک فنر  تلسکوپی 2+7فنر تخت ) تعلیق عقب

 فریم شاسی

 

U تیر عرضی و خم جانبی به همراه تیر تقویتی سطح  شکل با مقطع عرض متغیر با

 مقطع

 

 با تکنولوژی مرسدس بنز 15D/VL4-7.5اکسل غیر محرک ، اکسل جلو

 اکسل میانی و عقب
 263/5با نسبت تبدیل  015DS/HL7-13، اکسل محرک کاهنده دوبل، Hub Reductionفورج با 

 

 12.00R24 تایر

 سیستم الکترونیکی

 135Ah/2x12v باطری

 70A-28V ژنراتور

 24V/5.58Kw استارت

 اتاق

NG80A های دوبل ، سسیستم برگردان اتاق ، مجهز به دو اتاق خواب طول بلند، فوالدی با الیه 

) سیستم تهویه مطبوع( ،تاخوگراف ،  mp3- USB،C/Aتریم داخل یکپارچه ، پنل دیجیتالی ، سیستم پخش 

 های استاندارد ، رنگ سفیدای ، آینهفرمان قابل تنظیم ، پلکان سه پلهصندی بادی راننده ، مکانیزم 

 

 50/2634A80BEIBEN TRUCK NG کامیون باری ( 1-2

 مشخصات فنی 

 موتور

 

 مدل 

  WP10.336E40با کنترل الکترونیکی الکتریکی  موتور

 سیلندر خطی 6 –انژکتوری )بوش( 

 دیزل  نوع سوخت 
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 1911/247 (KW/rpmدور ) / توان خروجی

1111/1111 (N.m/rpmدور ) ماکزیمم گشتاور /  

4یورو سطح آالیندگی موتور   

 9726 (ml)حجم موتور

11111*2491*1121 (mmابعاد )طول *عرض*ارتفاع()  

1411+1111 (mmفاصله محوری)  

 9741 (kgوزن خالص )

 GVW(kg) 26111وزن کل 

 km/h 111ماکزیمم سرعت 

 71 ماکزیمم شیب روی )%(

 21 بارکامل  61km/hسرعت  بر مبنای لیتر km 111مصرف سوخت در 

61سرعت  km/h بدون بار   11 

 411 (Lظرفیت مخزن سوخت )

411تک صفحه ای خشک ، هیدرولیک ،مدل  کالچ  

 ZF9T-160آلمان، ZFدنده، تکنولوژی  9+1 مدل گیر بکس 

11212-1272 نسبت دنده  

 

 سیستم ترمز 

 ABSسیستم ترمز دومداره پنوماتیک همراه با  ترمز

 ترمز موتوری ترمز کمکی 

های عقب های فشاری روی چرخفنر ترمز دستی   

 ZF8098 مدل                سیستم فرمان 

 سیستم تعلیق
 فنر تخت به همراه کمک فنر تلسکوپی و میل موجگیر تعلیق جلو

تکه( به همراه کمک فنر  تلسکوپی 11فنر تخت ) تعلیق عقب   

 فریم شاسی

 

U  خم جانبی به همراه تیر تقویتی سطح شکل با مقطع عرض متغیر با تیر عرضی و

 مقطع
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 با تکنولوژی مرسدس بنز 15D/VL4-7.5اکسل غیر محرک ، اکسل جلو

 اکسل میانی و عقب
 ، اکسل محرک کاهنده دوبل، Hub Reductionفورج با 

 (263/5)نسبت 015DS/HL7-13، اکسل عقب : 016DGS/HD7-13اکسل میانی :

 12.00R24 تایر

 

 سیستم الکترونیکی 

 

 135Ah/2x12v باطری 

 70A-28V ژنراتور 

 24V/5.58Kw استارت 

 اتاق

NG80A طول بلند، فوالدی با الیه های دوبل ، سسیستم برگردان اتاق ، مجهز به دو اتاق خواب   

،تاخوگراف ، ) سیستم تهویه مطبوع(  mp3- USB،C/Aتریم داخل یکپارچه ، پنل دیجیتالی ، سیستم پخش 

 صندی بادی راننده ، مکانیزم فرمان قابل تنظیم ، پلکان سه پله ای ، آینه های استاندارد ، رنگ سفید

 

 38K/1927A80BEIBEN TRUCK NG  کامیون کمپرسی( 1-1

 مشخصات فنی

 موتور

 

 مدل

 WP10.270E40موتور با کنترل الکترونیکی 

 سیلندر خطی 6 –انژکتوری )بوش( 

 دیزل نوع سوخت

 1911/19927 (KW/rpmتوان خروجی /دور )

 1111/1271 (N.m/rpmماکزیمم گشتاور /دور )

 4یورو سطح آالیندگی موتور

 9726 (ml)حجم موتور

 6121*2491*1121 (mmابعاد )طول *عرض*ارتفاع()

 1211 (mmفاصله محوری)

 7111 (kgوزن خالص )
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 GVW(kg) 19111وزن کل 

 km/h 22ماکزیمم سرعت 

 71 ماکزیمم شیب روی )%(

 22 بارکامل  61km/hسرعت  بر مبنای لیتر km 111مصرف سوخت در 

 11 بدون بار 61km/hسرعت 

 411 (Lظرفیت مخزن سوخت )

 411تک صفحه ای خشک ، هیدرولیک ،مدل  کالچ

 گیر بکس
 ZF9T-160آلمان، ZFدنده، تکنولوژی  9+1 مدل

 12216-1221 نسبت دنده

PTO 1b/N71 

 

 سیستم ترمز

 ABSسیستم ترمز دومداره پنوماتیک همراه با  ترمز

 ترمز موتوری ترمز کمکی

 فنر های فشاری روی چرخهای عقب ترمز دستی

 ZF8098 مدل سیستم فرمان

 سیستم تعلیق
 فنر تخت به همراه کمک فنر تلسکوپی و میل موجگیر تعلیق جلو

 میل موجگیر تکه( به همراه کمک فنر  تلسکوپی و 2+7فنر تخت ) تعلیق عقب

 فریم شاسی

 

U  شکل با مقطع عرض متغیر با تیر عرضی و خم جانبی به همراه تیر تقویتی سطح

 مقطع

 

 با تکنولوژی مرسدس بنز 15D/VL4-7.5اکسل غیر محرک ، اکسل جلو

 اکسل میانی و عقب
 5/921با نسبت تبدیل  015DS/HL7-13، اکسل محرک کاهنده دوبل، Hub Reductionفورج با 

 

 12.00R24 تایر

 135Ah/2x12v باطری 
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 سیستم الکترونیکی

 

 70A-28V ژنراتور

 24V/5.58Kw استارت

 اتاق

NG80A طول کوتاه، فوالدی با الیه های دوبل ، سسیستم برگردان اتاق ، بدون تخت خواب 

مطبوع( ،تاخوگراف ، ) سیستم تهویه  mp3- USB،C/Aتریم داخل یکپارچه ، پنل دیجیتالی ، سیستم پخش 

 صندی بادی راننده ، مکانیزم فرمان قابل تنظیم ، پلکان سه پله ای ، سپر فلزی دو پله ای ، رنگ سفید

 

 41K/2634A80BEIBEN TRUCK NG کامیون کمپرسی ( 1-4

 مشخصات فنی

 موتور

 WP10.336E40با کنترل  الکتریکی  موتور مدل

 سیلندر خطی 6 –با سیستم انژکتوری )بوش( 

 دیزل نوع سوخت

 1911/141 (KW/rpmدور ) توان خروجی /

 1111/1111 (N.m/rpmدور ) ماکزیمم گشتاور /

 4یورو سطح آالیندگی موتور

 9726 (ml)حجم موتور

 7911*2491*1121 (mm*عرض*ارتفاع()ابعاد )طول

 1411+4111 (mmفاصله محوری)

 9771 (kgوزن خالص )

 GVW(kg) 26111وزن کل 

 km/h 29ماکزیمم سرعت 

 71 ماکزیمم شیب روی )%(

 21 بارکامل  61km/hسرعت  بر مبنای لیتر km 111مصرف سوخت در 

 16 بدون بار 61km/hسرعت 
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 411 (Lظرفیت مخزن سوخت )

 411تک صفحه ای خشک ، هیدرولیک ،مدل  کالچ

 گیر بکس
 ZF9T-160آلمان، ZFدنده، تکنولوژی  9+1 مدل

 12216-1221 نسبت دنده

PTO 1b/N71 

 سیستم ترمز

 ABSسیستم ترمز دومداره پنوماتیک همراه با  ترمز

 ترمز موتور ترمز کمکی

 فنر های فشاری روی چرخهای عقب ترمز دستی

 ZF8098 مدل سیستم فرمان

 

 سیستم تعلیق

 موجگیرفنر تخت به همراه کمک فنر تلسکوپی و میل  تعلیق جلو

 تکه( به همراه کمک فنر  تلسکوپی 11فنر تخت ) تعلیق عقب

 فریم شاسی

 

U  شکل با مقطع عرض متغیر با تیر عرضی و خم جانبی به همراه تیر تقویتی سطح

 مقطع

 

 با تکنولوژی مرسدس بنز 15D/VL4-7.5اکسل غیر محرک ، اکسل جلو

 اکسل میانی و عقب
 محرک کاهنده دوبل، ، اکسل Hub Reductionفورج با 

 (921/5)نسبت 015DS/HL7-13، اکسل عقب : 016DGS/HD7-13اکسل میانی :

 12.00R24 تایر

 سیستم الکترونیکی

 135Ah/2x12v باطری

 70A-28V ژنراتور

 24V/5.58Kw استارت

 اتاق

NG80A طول کوتاه، فوالدی با الیه های دوبل ، سسیستم برگردان اتاق ، بدون تخت خواب 

) سیستم تهویه مطبوع( ،تاخوگراف ،  mp3- USB،C/Aتریم داخل یکپارچه ، پنل دیجیتالی ، سیستم پخش 

 ای ، رنگ سفید ای ، سپر فلزی دو پله فرمان قابل تنظیم ، پلکان سه پلهی بادی راننده ، مکانیزم لصند
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 کاربا کاربری -6
 شده جهت استفاده از اتاق کمپرسی برای اپراتور الزامی است.مطالعه و به کارگیری کلیه دستورات ذکر 

 اندازی اتاق کمپرسیراه( 6-1

 اندازی و شروع کار با دستگاه، ابتدا باید از انجام سرویس روزانه آن اطمینان حاصل شود. جهت راه

 این سرویس ها شامل موارد ذیل می باشد:

 (1یا بیشتر از حد شاخص کلی گیج نباشد()تصویر  کنترل سطح روغن مخزن )کمتر از شاخص حداقل و. 1

 (2اطمینان از باز بودن شیرگازی خروجی مخزن روغن )تصویر . 2

  
 2تصویر 1تصویر

 

 (6)استابیالیزر( )تصویر (، قیچی زیر لگن 1(، لوالی انتهای لگن )تصویر4( و پایین جک )تصویر1. گریسکاری مفاصل باال )تصویر 1
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 4تصویر 1تصویر

  
 6تصویر 1تصویر

 ها و اتصاالت سیستم هیدرولیک کاربری به لحاظ عدم نشتی روغن کنترل ظاهری تمامی شیلنگ. 4

 بایست رعایت گردد می کار با اتاق کمپرسی و مواردی که در استفاده از دستگاه(6-2

 ها هر هفته و درصورت نیاز، آچارکشی آن الزامی است. روز درمیان کلیه پیچها آچارکشی گردد و بعد از آن، چک کردن کلیه پیچ هفته اول(، یک 2در طول دوره آببندی ). 1



000 

(، پیچ 9های سیستم تنگ اتوماتیک )تصویر  های لوالی انتهای اتاق، پیچ ( )یاتاقانها(، پیچ2ثابت )تصویر (، محل اتصال جک به کالف 7بندهای شاسی )تصویر  های بغل ها از قبیل: پیچ آچارکشی پیچ 

 ( و ......11ها )تصویر  (، اتصاالت هیدرولیک، بست شیلنگ11های نصب مخزن )تصویر 

 

   
 9تصویر 2تصویر 7تصویر

  
 11تصویر                  11تصویر                                                                            

 بایست از روغن توصیه شده سازنده استفاده گردد. برای شارژ مجدد روغن می. 2
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 صافی زیر درب، جهت شارژ سریعتر خودداری گردد.در هنگام شارژ روغن از برداشتن . 1

 بند بوده و از بسته بودن درب اطمینان حاصل گردد. ( کامال آب12جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل مخزن، درب مخزن )تصویر . 4

 

 
 12تصویر

های احتمالی  مرتبه باال و پایین برده شود تا از عملکرد صحیح سیستم هیدرولیک و درب عقب  و عدم نشتی 2الی  1االمکان لگن بدون بار  تیکردن روزانه دستگاه، ح . قبل از بارگیری و پس از چک1

 اطمینان حاصل گردد.

 هنگام بارگیری اتاق کمپرسی به موارد زیر توجه کنید(6-1

 های مختلف جلوگیری گردد. قسمت دیدگی بار باید به آرامی در اتاق بار ریخته شود تا از آسیب. 1

 درب عقب اتاق بسته باشد.. 2

 ای در ابتدا و یا انتهای اتاق دپو نگردد. توزیع بار باید به صورت یکنواخت روی محورها تقسیم گردد این بدین معنی است که بار به صورت توده. 1

 حتی االمکان بارگیری روی سطح صاف انجام گیرد.. 4

 با ظرفیت بارگیری دستگاه بوده و از بارگیری بیش از حد ظرفیت استاندارد خودرو در لگن خودداری گردد.حجم بار متناسب . 1

 قبل از حرکت در صورت باالتر بودن ارتفاع بار از لبه اتاق، تسطیح سطح بار انجام گیرد.. 6
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 حمل بار به موارد زیر توجه کنید هنگام(6-4

( و  کلیدهای بادی اتاق 11خالص بوده )تصویر  PTOکلید درگیرکن . 1

 ( درحالت بسته )پایین(، قرار داشته باشد14)تصویر 

 های اضافی و مارپیچ و سرعت غیر مجاز جدا خودداری گردد. از حرکت. 2

 

  

 31تصویر 33تصویر

 کنیدلیه بار به موارد زیر توجه هنگام تخ (6-1  

 دقت شود که شیر منبع روغن باز باشد.. 1 

را وادار به عملکرد کرده، سپس کالچ را  به آرامی رها کنید تا اتاق باال رفته و با به انتها رسیدن کورس   PTOابتدا کالچ را نگه داشته، بعد از متوقف شدن گیربکس، با استفاده از کلید فعال کننده،. 2

 را پس از نگه داشتن کالچ و چرخاندن کلید مربوطه ، از حالت عملکرد خارج کنید. PTOتنظیم شده ، متوقف شود ، حال 

 یر اینصورت، احتمال واژگونی خودرو وجود دارد.محل تخلیه تا حتی االمکان صاف و هموار باشد، در غ. 1

بایست در  ناپذیر وجود دارد(. برای این منظور راننده می دقت در عملکرد صحیح سیستم دربازکن اتوماتیک درب عقب )در صورت عمل نکردن سیستم، احتمال واژگون شدن خودرو و صدمات جبران. 4

 درجه اطمینان حاصل کند. 21الی  11ار قبل از حدود هنگام باال رفتن اتاق از باز شدن درب اتاق ب

 آورد. وارد می PTOهای جبران ناپذیری به پمپ و  کاره )تند یا کند( کنار صندلی راننده در حالت بسته باشد )پایین(، در غیر اینصورت با گاز دادن خودرو آسیب 2کلیدهای بادی . 1

 گردد. مانی که جک کامال بسته نشده، جدا خودداری گردد، این امر موجب آسیب رسیدن جدی به جک اتاق میاز حرکت دادن و ترمزهای ناگهانی خودرو تا ز. 6

 گردد. قبل از تخلیه کامل بار، از پایین آوردن اتاق خودداری شود، این امر موجب آسیب دیدن سیستم هیدرولیک و شاسی خودرو می. 7

 دیگر توجهات (6-6  

 هنگام پایین آمدن اتاق  کلید عملکردی ندارد. 2کاره استفاده گردد. عملکرد هر کدام از کلید ها برای بازگشت تند و کند است. و استفاده همزمان از  2کلید های بادی  جهت پایین آوردن اتاق،از

 در حالت خالص قرار داشته باشد. PTOدقت گردد کلید درگیرکن 
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 گردد. در صورت بروز مشکل و بهم خوردن تنظیم آن با تیم  کننده، تنظیم میباشد، که توسط کارخانه تولید ( اتاق می11اع )تصویر کن جهت تنظیم میزان ماکزیمم ارتف پیچ روی شیر قطع

 شود. پر واضح است که در صورت تغییرات عمدی پیچ تنظیم توسط مشتری تبعات آن متوجه مشتری خواهد بود. تماس گرفتهخدمات پس از فروش ، جهت تنظیم مجدد 

 

  بعد از تخلیه بار و شروع به حرکت خودرو توجه شود، کلید درگیرکنPTO  ،در حالت خالص قرار داشته باشد تا از آسیب دیدن پمپPTO  و همچنین باال رفتن اتاق، حین حرکت جلوگیری به

 عمل آید. 

 گردد. حذف آن، موجب آسیب دیدگی جدی جک اتاق و در مواردی برگشتن  مالی اتاق نصب میشده در زیر کاربری، جهت جلوگیری از باال رفتن بیش از حد احت ی نصب کننده سیستم محدود

 گردد. اتاق از قسمت عقب، می

 
 11تصویر
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 :نمایندگان مجاز فروش و خدمات شرکت تیراژ دیزل -7

 نام و نام خانوادگی کد نوع نمایندگی استان/ شهر آدرس تلفن فکس تلفن همراه

ف
دی

 ر

19111111221 
111-14771121 

 

14771121-111  

 
1کیلومتر  -جنب شهرک صنعتی نکا -شهرستان نکا -مازندزان نکا -گلستان   1 زارع 111 فروش 

19111121126 
1111-1276717 

1111-1279461 

1271296-1111  

(فروش)  

 

6-1279461-1111  

(خدمات)  

 هاینمایشگاه شهرک -شرقی مشیرالدوله خ -جدید شاپور

1 پالک -2 فاز -کامیون  

 

 شرکت پوالد خیابان -شرقی مشیرالدوله خیابان -جدید شاپور

فروش( از پس خدمات) سپاهان ماشین پوالد  

گزی مرتضی 111 فروش/ خدمات پس از فروش اصفهان  2 

19171712921 1772-6226762 6224414-1772 2 شماره بنزین پمپ جنب کنگان بوشهر جاده خورموج  تیموری پرویز 111 فروش بوشهر   3 

19141126116 

19141192111 
1411-6112479 6111914-1411  

 پمپ از باالتر متر 211 - اهر راهی سه از باالتر - تهران جاده

1 و 17 شماره ردیف - بارز الستیک روبروی - کندرود بنزین  
 112 فروش تبریز

ملکی محمدرضا  

نیا رئیس توحید  
4 

2111 خ - نوبنیاد بلوار اول - م صنعتی شهرک 1711-7742122 1711-7744219 19171117121 جوانمردی امراله 116 فروش/ خدمات پس از فروش شیراز   5 

19144417421 1441-2119192 1441- 2112221-21 پاکدیس روبروی 2 کیلومتر دریا جاده  حشمتی امیر 121 فروش ارومیه   6 

19121611167 

19129119129 
1261-1144119 1261-1144292 

 -آباد مالک جنب – اراک -تهران جاده 9 کیلومتر – اراک

خودرو ایران نمایندگی  
مشایخی ابوالفضل 111 فروش اراک  7 
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19121611167 

19129119129 
آباد نرسیده به دوراهی قائم -کیلومتر بعد از پل2 -جاده تهران 1261-1144292 1261-1144119 مهدویسید محمد  116 فروش کرمان   8 

19111111121 

19111171917 
نرسیده  به میدان هراز سنگر آمل -کمربندی هراز -آمل 111-41244641 111-41244121  141 فروش آمل 

حمیدرضا اسماعیل 

 تبار
9 

19161121297 161-11162291 

167-11161122 

167-11166711 

 

 -حد فاصل مجتمع اتومبیل -بلوار آیت اله بهبهانی -اهواز

 نمایشگاه دنیای کامیون مجید حمیدی
 11 مجید حمیدی 141 فروش اهواز

19121116724 121-12262219 121-12262212 
گاراژ  -کوی پمپ گاز -111و  111بین خییابان  -آباد دیزل

 سرخس
 11 محمد گرشاسبی 142 فروش کرمانشاه

19111144121 111-41116661 111-42617796 
نمایشگاه ستاره  -جنب نمایندگی آمیکو -بلوار رسالت -نیشابور

 گرماب
 12 محمد گرمابی 141 فروش نیشابور

جنب البسکو -ابتدای جاده سنتو -جاده قوچان -مشهد 111-16114224 111-16114227 19111121422  13 علی شرقی شهری 211 فروش/ خدمات پس از فروش مشهد 

19122917216 121-11269164 121-11211411 
 -بلوار کوثر -داران شهرک کامیون -اسالمشهر -آزادگاناتوبان 

 جهان لودر
 14 عطایی 211 نمایشگاه تهران

19121924719 121-11611171 121- 9-11611171  
شهرک  1فاز  -بعد از پلیس راه -1کیلومتر  -جاده دامغان

شرکت تیراژ دیزل/ تیراژ ماشین -صنعتی  
 15 طباطبایی زاده 216 فروش/ خدمات پس از فروش سمنان
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 :ای های دوره سرویس -8
 های عمرانی )کمپرسی(های ادواری در شرایط سخت جغرافیایی کارکرد کامیونجدول انجام سرویس

ار
کب

ل ی
سا

دو 
ر 

 ه

ار
کب

ل ی
سا

ر 
 ه

ر 
ه

11
11

11
 

ر/ 
مت

لو
کی

21
11

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

71
11

1
 

 / 
تر

وم
یل

ک
14

11
 

ت
اع

س
 

ر 
ه

51
11

1
 

ر/ 
مت

لو
کی

11
11

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

31
11

1
 

ر/ 
مت

لو
کی

61
1

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

21
11

1
 

ر/ 
مت

لو
کی

41
1

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

11
11

1
 

ر/ 
مت

لو
کی

21
1

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

71
11

 
ر/ 

مت
لو

کی
14

1
 

ت
اع

س
 

ل 
تر

کن
باً 

رت
م

دد
گر

 

س 
وی

سر

یه
اول

 

 هایبندی سرویسجدول زمان

 NG80Aمدل  BEIBENهای کامیون

 1927K ،2634 ،2634K، 1927های تیپ

ی
تگ

هف
 

نه
وزا

 ر

21
11

 
ر/ 

مت
لو

کی
41 

ت
اع

س
 

 بازدید روغن موتور در صورت نیاز سرریز  ●          

 تعویض روغن موتور و فیلتر روغن ●   ●        

 بازدید، سرویس فیلتر هواکش موتور  ●          

 تعویض فیلتر هواکش موتور     ●       

 بازدید روغن گیربکس و سرریز روغن   ●         

روغن گیربکس، بازدید و سرویس فیلتر گیربکستعویض  ●      ●       

 بازدید سطح روغن فرمان هیدورلیک در صورت نیاز سر ریز   ●         

 تعویض روغن هیدرولیک فرمان          ●  

 بازدید سطح روغن دیفرانسیل عقب محور دوم و سوم   ●         

دومتعویض روغن دیفرانسیل عقب محور سوم و  ●       ●      

 تعویض روغن توپی سر چرخ محور دوم و سوم        ●    

 بازدید و تعویض گریس توپی محور جلو       ●     

 شستشوی کامیون و گریس کاری کامل خودرو         ●   

 بازدید نقاط گریسکاری و در صورت نیاز افزودن گریس   ●         

صورت نیاز سر ریز بازدید سطح مایع کالچ و در   ●           

 تعویض مایع کالچ          ●  

          ●  
بازدید سیستم خنک کننده موتور، درصورت نیاز افزودن ضد 

 یخ

درصد ضد یخ 51تعویض مایع خنک کننده موتور با ترکیب             ●  

 بازدید میزان الکترولیت باتری ها در صورت نیاز سر ریز   ●         
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 بازدید ظاهری الستیک ها و میزان فشار بادآنها   ●         

کن باد سیستم ترمزبازدید فیلتر خشک  ●            

کن باد سیستم ترمزتعویض فیلتر خشک     ●         

 بازدید فیلترهای آبگیر گازوئیل      ●      

 تعویض فیلترهای آبگیر گازوئیل و فیلتر اصلی گازوئیل  ●          

 تخلیه فیلتر آبگیر گازوئیل اولیه و ثانویه  ●          

 بازدید سطح مایع شیشه شور  ●          

 بازدید و سرویس فیلتر هوای اتاق در صورت نیاز           ● 

 تعویض فیلتر هوای اتاق         ●   

 بازدید ارتفاع روغن جک اتاق کامیون ● ● ●         

 بازدید ارتفاع روغن جک کمپرسی ● ● ●         

 تعویض روغن جک اتاق کامیون        ●    

 تعویض روغن جک اتاق کمپرسی       ●     

 بازدید سطح روغن باالنسر تعلیق عقب ●  ●         

 تعویض روغن  باالنسر تعلیق عقب       ●     
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 عمرانی )کمپرسی( هایکامیونهای ادواری در شرایط نرمال کارکرد سرویسجدول انجام 

ار
کب

ل ی
سا

دو 
ر 

 ه

ر 
ه

12
11

11
 

ر/ 
مت

لو
کی

21
11

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

11
11

11
 

 / 
تر

وم
یل

ک
14

11
 

ت
اع

س
 

ر 
ه

71
11

1
 

ر/ 
مت

لو
کی

11
11

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

41
11

1
 

ر/ 
مت

لو
کی

61
1

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

21
11

1
 

ر/ 
مت

لو
کی

21
1

 
ت

اع
س

 

ر 
ه

11
11

1
 

ر/ 
مت

لو
کی

14
1

 
ت

اع
س

 

رل
نت

اً ک
تب

مر
 

دد
گر

 

س 
وی

سر

یه
اول

 

 هایبندی سرویسجدول زمان

 NG80Aمدل  BEIBENهای کامیون

 1927K ،2634 ،2634K، 1927های تیپ

ی
تگ

هف
 

نه
وزا

 ر

21
11

 
ر/ 

مت
لو

کی
41 

ت
اع

س
 

 بازدید روغن موتور در صورت نیاز سرریز  ●        

 تعویض روغن موتور و فیلتر روغن ●   ●      

 بازدید، سرویس فیلتر هواکش موتور  ●        

 تعویض فیلتر هواکش موتور     ●     

 بازدید روغن گیربکس و سرریز روغن   ●       

 تعویض روغن گیربکس، بازدید و سرویس فیلتر گیربکس ●     ●    

 بازدید سطح روغن فرمان هیدورلیک در صورت نیاز سرریز   ●       

هیدرولیک فرمان تعویض روغن         ●   

       ●   
بازدید سطح روغن دیفرانسیل عقب محور دوم و سوم، درصورت نیاز 

 سرریز

 تعویض روغن دیفرانسیل عقب محور سوم و دوم ●      ●   

 تعویض روغن توپی سر چرخ محور دوم و سوم       ●   

 بازدید و تعویض گریس توپی محور جلو      ●    

کاری کامل خودروشستشوی کامیون و گریس   ●         

 بازدید نقاط گریسکاری و در صورت نیاز افزودن گریس   ●       

 بازدید سطح مایع کالچ و در صورت نیاز سر ریز   ●       

 تعویض مایع کالچ         ● 

 بازدید سیستم خنک کننده موتور، درصورت نیاز افزودن ضد یخ  ●        

درصد ضد یخ 51تعویض مایع خنک کننده موتور با ترکیب           ●  

 بازدید میزان الکترولیت باتری ها در صورت نیاز سر ریز   ●       

ها و میزان فشار بادآنهابازدید ظاهری الستیک   ●         
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کن باد سیستم ترمزبازدید فیلتر خشک  ●          

سیستم ترمزکن باد تعویض فیلتر خشک     ●       

 بازدید فیلترهای آبگیر گازوئیل  ●        

 تعویض فیلترهای آبگیر گازوئیل و فیلتر اصلی گازوئیل     ●     

 تخلیه فیلتر آبگیر گازوئیل اولیه و ثانویه  ●        

شوربازدید سطح مایع شیشه  ●          

نیازبازدید و سرویس فیلتر هوای اتاق در صورت    ●         

 تعویض فیلتر هوای اتاق         ● 

 بازدید ارتفاع روغن جک اتاق کامیون ● ● ●       

 بازدید ارتفاع روغن جک کمپرسی ● ● ●       

 تعویض روغن جک اتاق کامیون       ●   

 تعویض روغن جک اتاق کمپرسی      ●    

 بازدید سطح روغن باالنسر تعلیق عقب ●  ●       

 تعویض روغن  باالنسر تعلیق عقب       ●   
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 NG80Aمدل  BEIBENهای های کامیونبازدیدجدول زمانبندی 

ار
کب

ل ی
سا

دو 
ر 

 ه

ار
کب

ل ی
سا

ر 
 ه

ر 
ه

11
11

11
 

ر/ 
مت
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کی
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ت
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ر 
ه
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1
 

 / 
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ک
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11
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ه

51
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لو
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11

 
ت

اع
س
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ه

31
11

1
 

ر/ 
مت
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21
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1
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41
1
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ر 
ه

11
11

1
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کی

21
1
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ه
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ر/ 
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14

1
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ل 
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کن
با 

رت
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س 
وی

سر

یه
اول

 

بندی بازدیدهایجدول زمان  

های کامیون BEIBEN مدل   NG80A 

های تیپ 1927 ،1927K ،2634 ،2634K 

ی
تگ

هف
 

نه
وزا

 ر

21
11

ر/  
مت

لو
کی

41 

ت
ساع

 

 موتور موتور

کاری موتورکنترل نشتی سیستم خنک  ●            

 کنترل سطح روغن موتور  ● ●         

کننده )ضد یخ(بازدید غلظت مایع خنک     ●       ●  

کننده موتور )ضد یخ(کنترل سطح مایع خنک  ●            

 کنترل دسته موتورهای جلو و عقب موتور      ●      

ها طبق جدول مربوطهتنظیم سوپاپ        ●      

ها و کنترل میزان خالصی آنهابازدید تسمه  ● ●           

 کنترل عملکرد کمپرسور کولر      ●      

 کنترل عملکرد توربوشارژ    ●        

 کنترل عملکرد کمپرسور باد   ●         

         ●  ● 
-نمد جلو و عقب میلروغن و کاسهکنترل نشتی از واشر کارتل 

 لنگ

 کنترل، بررسی، گزارش و رفع عیب صدای غیرعادی موتور  ●          

 سرویس کامل فیلتر هواکش  ● ●         

 بازرسی و کنترل میزان استهالک دیسک و صفحه کالچ        ●    

های مسیر اگزوزها و لولهها،  براکتکنترل پیچ   ●           

های رادیاتور به همراه بادگیر رادیاتورها و براکتکنترل دیاق    ●          

کاری دینام در صورت نیازگریس      ●        

کاری واتر پمپ موتور در صورت نیازگریس       ●       

 کنترل عملکرد ویسکو فن رادیاتور )فن اتوماتیک(  ●     ● ● ●   

ها و زوایای آنپروانه موتور از نظر سالم بودن پرهکنترل    ● ● ●         
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ها و  واشرهای مربوطهکنترل چدنی اگزوز، ساپورت   ●        ● ●  

 گیربکس گیربکس

ها و رام نگهدارنده زیر گیربکسکنترل دسته گیربکس      ● ● ● ● ● ● ●  

دندهبررسی و کنترل تنظیم صحیح مکانیزم شیفتینگ تعویض    ●           

 کنترل عملکرد کمک فنر مکانیزم شیفتینگ دنده    ●        

●   ● ●  ●      
بازدید عملکرد بلبرینگ کالچ، تعویض در صورت صدای 

 غیرعادی

 سرویس و تمیز کردن فیلتر هواکش گیربکس )سوپاپ تنفسی(      ●      

کالچ کنترل عملکرد و سطح و چک کردن نشتی مایع سیستم      ●        

 تنظیم خالصی پدال کالچ     ●       

 بازدید سطح روغن گیربکس مکانیکی     ●       

 دیفرانسیل دیفرانسیل

      ●      
سرویس و تمیز کردن سوپاپ تنفسی )سوپاپ هوای 

 دیفرانسیل(

 بازدید سطح روغن دیفرانسیل محورهای عقب        ●    

تبدیل )کله گاوی( محور وسط بازدید سطح روغن        ●      

 بازدید سطح روغن توپی سر چرخ محورهای عقب        ●    

 ترمز ترمز

 کنترل عملکرد سیستم ترمز و نشتی احتمالی باد  ●          

 کنترل عملکرد  و نشتی روغن احتمالی سوپاپ ساعتی  ●          

         ●   
خوردگی لنت ترمز چرخ ها و بررسی میزان بازدید کلیه چرخ

 در صورت نیاز تعویض

ABSکنترل عملکرد سیستم   ●           ترمز   

هارگالژ ترمز کلیه چرخ    ●          

        ●    
های سیستم ترمز، سوپاپ ترمز، سیلندر ترمز، بازدید یاتاقان

هاها و نگهدارندهپایه  

نیاز تعویضکن هوا در صورت کنترل فیلتر خشک     ●         

 بازدید عملکرد بوسترهای ترمز محور جلو و عقب   ●         

 فرمان فرمان

 بازدید و کنترل خالصی فرمان هیدرولیک  ●          
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های فرمانبازدید نگهدارنده، اهرم و پایه   ●           

ها و زوایای فرمانتنظیم  باالنس چرخ     ●         

سطح و نشتی احتمالی روغن مخزن هیدرولیک فرمانکنترل   ●            

       ●     
گیری، بازوی کنترل کامل مکانیزم سیستم فرمان )بازوی فرمان

های محدود کننده چرخش فرمان(پیتمن، شغالدست، پیچ  

 کابین کابین

          ●  
کنترل سطح، عملکرد و نشتی روغن سیستم برگردان اتاق 

 کابین راننده

ها و سالم بودن آنهاکنترل عملکرد آینه  ●            

 کنترل عملکرد صندلی کابین راننده  ●          

 بازدید و کنترل فیلتر هواکش کابین   ●         

ها و بخاری درجای کامیونبازدید بخاری، دریچه   ●           

          ●  
تهویه مطبوع کنترل عملکرد و بررسی نشتی احتمالی سیستم 

 بخاری و کولر

کن و سیستم شیشه شورپاکبازدید و کنترل موتور برف  ●            

کن از نظر سالم بودنپاکهای برفکنترل تیغه  ●            

 اتاق کمپرسی اتاق کمپرسی

 کنترل سطح مخزن روغن )جک اتاق( کمپرسی  ●          

های اتاق کمپرسیهای کرپیکنترل پیچ   ●           

نمدهای جککنترل نشتی احتمالی از محل کاسه  ●            

 کنترل عملکرد جک آنتنی کمپرسی  ●          

های اتاق کمپرسیبازدید نگهدارنده   ●           

 فنربندی فنربندی

 بازدید ظاهری کمک فنرها   ●         

محورهای جلو وعقببازدید ظاهری فنرهای تخت    ●           

         ●   
ها، اتصاالت و نگهدارنده میل موج بازدید میل موج گیر، بوش

 گیر

های فنرهای محورهای جلو و عقبها و گوشوارهبازدید کرپی   ●           

 بازدید فنرها و کمک فنرها از نظر سالم بودن   ●         

محورهای جلوهای های کرپیکنترل پیچ  ●            
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های محورهای عقبهای کرپیکنترل پیچ  ●            

های عقبهای میانی فنر عقب و مندلبازدید پایه نگهدارنده   ●           

 بازدید سطح روغن یاتاقان مرکزی تعلیق عقب     ●       

 شاسی شاسی

       ●  ●   
گشتاورهای ها با توجه به کنترل و آچارکشی پیچ و مهره

 دفترچه راهنما

       ●     
-خور، گریسبازدید چهارشاخ گاردان و درصورت وجود گریس

 کاری آن

خوردگیبازدید شاسی از نظر ترک     ●         

 بازدید فلنج گاردان و منجید گاردان     ●       

         ●   
-های ورودی و خروجی روغنکنترل وضعیت ظاهری بست لوله

 کاری توربوشارژر و شیلنگ هوای مدار جانبی توربوشارژر

         ●   
های ها و لولهکنترل وضعیت ظاهری و بست کلیه شیلنگ

 سوخت رسانی

         ●   
-های روغنها و لولهکنترل وضعیت ظاهری و بست کلیه شیلنگ

 کاری

         ●   
های ها و لولهکنترل وضعیت ظاهری و بست کلیه شیلنگ

 خنک کننده

         ●   
های ها و لولهکنترل وضعیت ظاهری و بست کلیه شیلنگ

 هواکش و اینترکولر

         ●   
های های نگهدارنده اتاق )کمک فنرهای عقب و پینبازدید پایه

 جلو(

 بازدید نگهدارنده چرخ زاپاس  ●          

کاری کامل کامیونگریس     ●         

 الستیک الستیک

هابازدید ظاهری آج و سائیدگی احتمالی الستیک  ●            

 تنظیم فشار باد تایرها و تایر زاپاس   ●         

          ●  
ها از لحاظ سالم بودن، در صورت ضربه، باالنس بازدید رینگ

 گردد

 الکتریکی الکتریکی



025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ●  
الکتریکی استارت و های بازدید سالم بودن کامل سیستم

 اتصاالت آنها

          ●  
های الکتریکی  دینام و بازدید سالم بودن کامل سیستم

 اتصاالت آنها

          ●  
های الکتریکی  باتری و بازدید سالم بودن کامل سیستم

 اتصاالت آنها

          ●  
های الکتریکی  اتصال زمین و بازدید سالم بودن کامل سیستم

 اتصاالت آنها

 کنترل عملکرد سیستم صوتی و بلندگوهای کابین راننده  ●          

          ●  
های روی داشبورد بازدید عملکرد تمامی کلیدها و سوئیچ

 کابین راننده

          ●  
بازدید کلیه نشانگرهای روی پانل راننده،  گزارش درصورت 

 وجود مورد غیرعادی

های جلوبازدید کلیه چراغ  ●            

های عقببازدید کلیه چراغ  ●            

های خطر عقب و جلوبازدید کلیه چراغ  ●            

های راهنمای چپ و راستبازدید کلیه چراغ  ●            

های بلند و کوتاهبازدید بوق  ●            

های دنده عقببازدید کلیه چراغ  ●            

 کنترل سالم بودن فیوزها و جعبه فیوز مدار برق  ●          

های مدار برقکنترل سالم بودن جعبه رله  ●            

         ●   
ها و در صورت تست خرابی، کنترل غلظت و سطح اسید باتری

 تعویض گردد

کن سیستم الکتریکی خودروکنترل عملکرد قطع  ●            

         ●   
های باتری با گریس ضد سرویس، تمیز و چرب کردن قطب

هاهای باتریاسید و کنترل محکم بودن بست  

ها ی جلوتنظیم نور چراغ   ●           

 بازدید ظاهری خودرو  ●          

هابازدید عملکرد المپ  ●            

 بازدید و کنترل عملکرد تاخوگراف   ●         
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 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو -9
 

 :شود اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می -1ماده 

 .عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر -1

 .کند های نو تولیدی یا وارداتی خود می مبادرت به فروش خودرو حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروشعرضه کننده: هرشخص  -2

 .کند نو اقدام می واسطه فروش: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی -1

 .از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است خدمات پس دار فروش و کننده عهده افقت عرضهنمایندگی مجاز: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با مو -4

 .اختیار دارد هرشخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در مصرف کننده:   -1

 .گردیده استکننده قید  بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه  -6

 
 .باشد سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می کیفیت، عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابالغی در مورد ایمنی، -2ماده 

 .هزار کیلومتر)هرکدام زودتر به پایان برسد(باشدیا کارکردی برابر با سی  تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده دوره تضمین نمی -1تبصره 

 .باشد کننده می سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف ده دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر -2تبصره 

 
معمول از  است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل( زعرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب )ناشی ا -1ماده 

ارزش معامالتی خودرو  مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش کننده خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالمی به مصرف

های درمان ناشی از نقص  کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه کلیه خسارات وارده به مصرف . هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبرانشود

مدت توقف خودرو بیش از  مشابه در طول مدت تعمیرات )چنانچهحمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین  های )که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد( هزینه یا عیب

 .باشد کننده می وهشت ساعت باشد.( برعهده عرضه چهل

مجاز  ایشود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیه ایفاء می تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز -1تبصره 

اجبار  تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای الزم متناسب با تعداد خودروهای

 .نماید

 طرفین ابتدا در هیأت حل اختالف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کنندهدرخواست  در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختالفی حسب – 2تبصره 



027 

 دادگستری طرح و رأی الزم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی کارشناس رسمی خودرو،

 .باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دوماه انشاء رأی نماید صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحهطرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه 

 
 تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار -4ماده 

مصرف  عرضه کننده مکلف است حسب درخواست روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، سی جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش ازجسمی یا 

 .کننده مسترد دارد مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به

 .( این قانون می باشد1( ماده)2موضوع تبصره) بروز اختالف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختالف در صورت -1تبصره 

 زبورندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعالم صریح عیوب م عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب -2تبصره 

 .در اسناد واگذاری مجاز می باشد

 
به صورت  پس از اتمام کار ، گیرد، ای قرار می موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی -1ماده 

 .کننده نماید شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف اقدامهای انجامکننده ،  های اعالمی از سوی مصرف مکتوب کلیه عیب ها و نقص

 .باشد های مجاز تعمیر ممنوع می نمایندگی و کننده  استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه -تبصره

 
دوره  آید. مدت تعلیق به می و غیرقابل رفع( ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در بینی دلیل حوادث غیرمترقبه)غیرقابل پیش چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به -6ماده 

 .ضمانت افزوده می شود

 
و یا ضمانتنامه  کننده بر طبق این قانون هداتی که عرضهکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تع مصرف کننده، واسطه فروش با هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه -7ماده 

 .باشد کننده باطل و بالاثر می دیگری گذارده شود، در برابر مصرف صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان

از درجه اعتبار  ( قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و11ن در آن رعایت نشود به استناد ماده)قانو انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این –تبصره 

 .ساقط است

 
و یا دریافت خدمات خارج از شبکه  به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی کننده و اشخاص ثالث که هرگونه عیب ونقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرف -2ماده 

کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده  گونه حقی برای مصرف خارج است و هیچ کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون کننده، توسط مصرف و مجاز عرضه سمیر

 .کند نمی ایجاد
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طور صریح  قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به ضمانتنامه صورت کتبی در اوراق عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به -9ماده 

 و روشن به مصرف کننده اعالم نماید. 

 

ز تاریخ تصویب توسط وزارت ماه ا خودروهای عرضه شده( ظرف سه ویژه در مورد مالکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشوربه ازاء تعداد به نامه اجرائی این قانون آئین -11ماده 

 .و به تصویب هیأت وزیران می رسد صنایع و معادن تهیه شده

 
 ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس حقوق مصرف کنندگان و اعالم گزارش ادواری شش وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ -11ماده 

 .شورای اسالمی است

 
تصویب و در تاریخ  یکهزار و سیصد و هشتاد وشش مجلس شورای اسالمی  سوم خردادماه فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و قانون

 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غالمعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسالمی 11/11/1126
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 نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودروآیین  – 11
 

 22/1/1191 يه11621ت/7411شماره

 سازمان ملی استاندارد ایراني رت معدن و تجا، وزارت صنعت

حمایت از حقوق ( قانون 11معدن و تجارت و به استناد ماده )، صنعت وزارت 9/12/1191 ورخيم 211121/61به پیشنهاد شماره  22/1/1191هیأت وزیران در جلسه 

  ذکور را به شرح زیر تصویب کرد:يآییننامه اجرایی قانون مي 1126مصوب ي مصرف کنندگان خودرو 

 

واسطههای خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم  ،واسطههای فروش، آییننامه شامل تمام عرضهکنندگان ضوابط مندرج درایني 1ماده

 انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج میباشد.و  تریلر، کشنده، کامیون،کامیونت، وانت، ون، اتوبوس، باسمیدل ، مینیبوس، از سواری

 

 :در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروندي 2ماده

 ي1126مصوب ي مصرف کنندگان خودرو قانون حمایت از حقوق قانون: ي الف 

 معدن و تجارت.، وزارت صنعتوزارت:  -ب

 مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود مینماید.، واسطه فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریقعرضهکننده: ي پ 

تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین ، شامل پشتیبانی خدماتضمانت و تعهد  کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیلخدمات پس از فروش: ي ت 

 .کارکرد مطلوب محصول میباشد

 طریق از خودرو فروش از پس و فروش خدمات دار عهده ًتوأما یا ًصرفا، موافقت عرضهکننده اشخاص حقیقی یا حقوقی که باواسطه خدمات فروش و پس از فروش: ي ث 

. واسطه مذکور میتواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضهکننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضهکننده فعالیت نموده و خدمات میباشند مجاز نمایندگیهای

 .خود را ارائه نماید

 ل مدت ضمانت است.عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طو هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکنندهنمایندگی مجاز: ي ج 

و  شاخصها، خدمات پس از فروش خودرو به امور یین شیوه مربوط( درخصوص تع19117) براساس استاندارد ملی شمارهشیوه ارایه خدمات پس از فروش خودرو: ي چ 

 د آنها میباشد.واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکر، نحوه ارزیابی عرضهکننده
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شاخصها و نحوه ارزیابی ، به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو دستورالعملی کهضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: ، دستورالعمل شرایطي ح 

 و ابالغ میشود. واسطه خدمات فروش و نمایندگیهای آن و همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه، عرضهکننده

( این 11( و )12قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت مشخص مطابق مواد ) تأمین و تعویض، مجموعه خدمات تعمیراتخدمات دوره تضمین: ي خ 

 آیین نامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضه کننده می باشد.

( این آییننامه و در قبال 11پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده ) قطعات و تأمین و تعویض، تعمیراتمجموعه خدمات خدمات دوره تعهد: ي د 

 .از سوی عرضهکننده برای مصرفکننده انجام میشود »( این آییننامه2برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده )«دریافت اجرت 

 از نمایندگی مجاز به مصرفکننده ارائه میشود. یراتی که در محل استقرار خودرو در بیرونخدمات امداد و تعمخدمات سیار: ي ذ 

 المللی یا سایر استانداردها و دستورالعملهای تخصصی رسمی باشد. بین، ملی، خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانهایخدمات فنی استاندارد: ي  ر

استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضهکننده به همراه  تعهد خدمات عرضهکننده وو  یت دوره ضمانتدر برگیرنده مسئولسندی است به زبان فارسی و ضمانتنامه: ي ز 

 تحویل مصرفکننده میشود.، خودرو

 مقدار بار.از سوی عرضهکننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و  استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شدهاستفاده مطلوب از خودرو: ي ژ

که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضهکننده به مصرفکننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی  ،کتابچهای است حداقل به زبان فارسیکتابچه راهنمای مصرفکننده: ي س 

مثلث خطر و تجهیزات ، کف پوش متحرک، آچار چرخ، جک، چرخ زاپاس، پخش عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو، مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو

نام و نشانی نمایندگیهای مجاز شبکه فروش و خدمات ، برون شهری و ترکیبی( و همچنین عناوین بازدیدهای دورهای، میزان مصرف سوخت )به تفکیک سیکل شهری، اضافی خودرو

 عملهای اجرایی آن باشد.دستورالو  آییننامه، متن قانون، پس از فروش

 پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.، امکان واگذاری خودروی مشابه و درصورت عدمتأمین خودروی جایگزین مشابه: ي ش 

 رشته مرتبط تعیین میشود. قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری درقیمت کارشناسی: ي ص 

واسطه خدمات پس ، واسطه فروش، استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضهکننده دارای صالحیت از طرف سازمان ملی شخصیت حقوقیشرکت بازرسی: ي ض 

 نمایندگی های مجاز و ارائه گزارشهای ادواری یا موردی به وزارت و عرضهکننده انتخاب میشود.، از فروش

اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد ، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار ،بودن فعالیت نمایندگیهای مجازنظر به صنفی نرخ خدمات و قطعات: ي ط 

از ، کنندهبا محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب رسمی به مصرفي 1192مصوب ي ( اصالحی قانون نظام صنفی کشور 11مصرفی مطابق ماده )

 .وی دریافت میشود
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 .کیلومتر طی مسافت نکرده باشد (99) از خودرویی که به هنگام تحویل به مصرفکننده بیشخودروی نو: ي ظ 

 خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن میشود. ،ارزش اقتصادی کاال نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش، زیادهعیب: ي ع 

 جان و مال اشخاص گردد. ،قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسمقطعه ایمنی خودرو: ي غ 

 ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم میشود. فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استانداردي تبصره 

 .اشخاص گردد جان و مال، اد صدمه به جسميال ایجيی که احتميوبيعیعیب ایمنی: ي ف 

فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشمول ، راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس وزارت موظفي تبصره 

 .استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید

هوا و روغن( و سایر ، فیلترها )نظیر فیلتر بنزین، مایعات )نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه شوی(، گیربکس( )نظیر روغن موتور و قطعات و موادی مانند روغنهاعه و ماده مصرفی: قطي ق 

 .قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد

سازمان ، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، آالیندگی زیست محیطی، کیفیت، ایمنی ،کلیه معیارها و مشخصات ناظر بر تولیداستانداردها و مقررات ابالغی: ي ک 

 سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوی عرضهکننده الزامی است.، ملی استاندارد ایران

 جزو استانداردهای ابالغی محسوب خواهد شد.، فوق تهای عرضهکننده در صورت عدم مغایرت با موارداستانداردهای فنی شرکي تبصره 

، تیپ، نوع، خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری ت با قید مشخصاتمحصوال نسبت به فروش اینترنتی، است در سامانه اطالعرسانی خود عرضهکننده موظفي 1ماده

 زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.، سود مشارکت، قیمت خودرو، تجهیزات درخواستی، رنگ

 .شرایط موصوف را اطالع رسانی عمومی نماید است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش عرضهکننده موظفي تبصره 

ضوابط و روشهای مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و ، قاترنگ و متعل ،تیپ، است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه قید نوع عرضهکننده موظفي 4ماده

 در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:، روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطالعرسانی و نمایندگیهای مجاز فروش خود

 

 شتلف فروضوابط و روشهای مخ
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 قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد میباشد. دياه درصيادل پنجيروش معيف یشيای پيقراردادهقابل دریافت در  حداکثر مبلغي 1تبصره

 .روزشمار محاسبه میشود ورتيه صيب، روشيضوابط ف سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخشي 2تبصره

 شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید. وطيز مربويمج، ودروياست قبل از اقدام به پیشفروش خ عرضهکننده موظفي  1ماده
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، وعين، اریياقدام نماید. در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تج دهيرفکننيا مصيروش بيرارداد فيد قياست نسبت به عق عرضهکننده موظفي  6ماده

ات يت متعلقيفهرس، ليأخیر در تحویيخسارت ت، ل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویلياریخ تحویيت، نرخ سود مشارکت، فروشرنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت ، تیپ

ه يرارداد بيل قيخه از اصيمثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نس، رکيوش متحيفپيک، رخيار چيآچ، کيج، چرخ زاپاس، ی همراه خودرو از قبیل رادیو پخشيالزام

 الزامی است.، دهيرفکننيمص

ذاری در يت گيع قیميویب مرجيبا تص، موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود هيچ انيچن ،رارداديد قيس از عقياری پيتانداردهای اجبيهرگونه تغییر در اسي تبصره 

 قیمت فروش لحاظ میشود.

 دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید. وهيارکت وجيد مشويس، روشيف یشيرارداد پياست در ق عرضه کننده موظفي  7ماده

أخیر در يارت تيمبلغ خس، تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرفکننده اریخياز ت، ودرويل خيأخیر در تحویيورت تيت در صياس عرضه کننده موظفي 1تبصره

 نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.تحویل را 

، ديدام ننمایيرارداد اقيوع قيودرو موضياب خيفیه حسيه تصيظرف پانزده روز کاری نسبت ب ،دهيهکننيی عرضيه کتبيدعوت نام در صورتی که مصرفکننده پس از ابالغي 2تبصره

 موکول نماید.، د دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شدهيه موعيفکننده را بعرضهکننده میتواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصر

ت ي( این آییننامه محاسبه و پرداخ4انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده ) وديس، رارداديد قيدر صورت اعالم انصراف مصرفکننده یک ماه پس از عقي 1تبصره

د يان عقياه از زميک ميه مصرفکننده پرداخت نماید. انصراف مصرفکننده قبل از یيت روز بيرف بیسيی را ظيغ پرداختيانصراف و مبل میشود. عرضهکننده موظف است سود

 رارداد مشمول سود انصراف نمیشود.يق

د يز بایيذکور نیيوه ميت وجيیخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخسود انصراف متعلقه از تار، روز شود تياز بیس در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرفکننده بیشي 4تبصره

 محاسبه و پرداخت گردد.

ه يده در الحاقیيرضایت کتبی مصرفکنن، مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی رایطيه شيبت بياست هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نس عرضهکننده موظفي  2ماده 

 قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.، ارسال دعوت نامه تکمیل وجهقبل از ، رارداد منعقدهيق

ده ير عهيده بيرفکننيایت مصيمسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رض، تحویل خودرو أخیر دريوب و تيتانداردهای مصيدر صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت اسي تبصره 

 عرضهکننده است.

ودرو را يخ، بيود عیيدم وجيان از عيرا در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمین خودروی درخواستی مصرفکننده، ر زمان تحویلاست د عرضهکننده موظفي 9ماده 

 تحویل دهد.
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، بيع عیيه رفيمشروط بر آن کرفع کند ، مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط بيعی، ودروياست در صورت وجود عیب احتمالی در خ عرضهکننده موظفي 1تبصره 

 ت نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرفکننده اقدام نماید.يف اسيده موظيهکننيموجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. درغیر این صورت عرض

دت يرایطی در مير شيت هيخودرو تح کامل عیوب نماید و رفع هياز مراجعيدگی مجيه نماینيدر صورتی که مصرفکننده در دوره تضمین بي 2تبصره 

موظف است ضمن الزام نمایندگی  ازيدگی مجيعرضهکننده یا واسطه فروش با نماین، مجاز مقدور نباشد ده از دوره مذکور برای نمایندگیياقی مانيان بيزم

 تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.ی اتخاد نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن يده ترتیبيرفکننيه مصيمجاز به اعالم کتبی موضوع ب

ه يخه از آن بيک نسيل یيخه و تحویيودرو در دو نسيضمن ثبت دقیق عیوب خ، زمان باشد تيعیوب خودرو مستلزم گذش است در صورتی که رفع عرضهکننده موظفي 1تبصره

 ( این آییننامه رفتار نماید.17برابر ماده )، مصرفکننده

، هيبیم، ذاریيماره گيش، ودرويالص خيای خيامل بهيبهای خودرو ش، تفکیکی اقالم تشکیل دهنده ا درجيراه بيروش همياب فيصورتحس، روشيند فاست س عرضه کننده موظفي 11ماده

ه يودرو بيل خيان تحویيزمافی را در يزات اضيی و تجهیيای مصرفکننده حداقل به زبان فارسييکتابچه راهنم،مانتيای ضييههيبرگ، وطيوارد مربييایر ميات و سييمالی، وارضيع

 مصرفکننده ارائه نماید.

 در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:، نظارت بر حسن اجرای آن ر ويای زیيتورالعملهيات و دسياست نسبت به تهیه نظام عرضهکننده موظفي 11ماده

 .فرآیند فروشي الف 

 بازرسی قبل از تحویل خودرو.ي مصرفکننده. پ فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به ي -ب

 .حمل مناسب خودرو از محل عرضهکننده تا نمایندگی مجازي ت 

 .نظام آموزش کارکنان شرکت عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز خودي ث 

 به نمایندگی مجاز. ودرويرخیص خيی تعمیرات و تبرنامهریز، گردش کار خدمات قابل ارائه، پذیرشي ج 

 راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو.ي چ 

 نمایندگی مجاز آنها.و روشينظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از ف - ح

 تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهای مجاز خود.، نظام تشویق - خ

 ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگیهای مجاز خود.ي د

 ذیرش نمایندگی مجاز.يل پيتریان در محيوق مشيدگی و حقينماین هيفاف رتبياطالع رسانی شي ذ
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 نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگیهای مجاز. -ر

 .ساز وکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودروي ز 

 روز.رف بیست يانونی ظيوابط قيت ضينظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایي ژ

 .رای مشترکین خوديد بيمین و دوره تعهينظام ارایه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره تض -س

هرکدام ، ومتري( کیل41111زار )يل هير چهيتحویل به مصرفکننده حداقل دو سال یا کارکردی براب اریخيت از تيون و وان، واریيامل سيش بکيای سيدوره تضمین برای خودروهي 12ماده

ا کارکردی يال یيداقل دو سيده حيرفکننيکامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مص، کامیونت،اتوبوس، اسيدل بيمی، وسيیبيامل مینينگین شيای سيرای خودروهيب، ديرا برسير فيزودت

 ویل به مصرفکننده حداقل یک سال میباشد.واع موتورسیکلت از تاریخ تحيرای انيد و بيرا برسير فيهرکدام زودت، ( کیلومتر211111برابر دویست هزار )

ن يه در ایيدام نماید کيد اقيا تعهينسبت به افزایش دوره تضمین ی، افزایش رضایت مندی مصرف کننده وريه منظيود و بياری خيت تجياس سیاسيعرضه کننده میتواند براسي 1تبصره 

 رف کننده اعالم گردد.ه مصيفاف بيی و شيور کتبيه طيرایط آن بيات شيد جزئیيورت بایيص

 سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه میباشد. ایيرای خودروهيب، اليه سيحداقل س برای خودروهای سبک ضمانت رنگي 2تبصره

 خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید. کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعههای وبيی از عیيتهالکی ناشيمواد مصرفی و اس، است قطعات عرضهکننده موظفي 1تبصره 

 مشمول ضمانت نمیگردد.، تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد ايه یيل از حادثيارت حاصيی از خسيناش، ودرويات خيقطع تعمیر یا تعویضي 4تبصره 

 .تضمین میباشندخدمات دوره  موليمش، رفیيواد مصيقطعات و م کلیه قطعات و مجموعههای خودرو به جزي 11ماده

گر دوم يحس، انورتوريت کيکاتالیس، تريربن کنیسيامل کيتجهیزات کاهنده آالیندگی هوا ش هيده ازجمليداد نشيفهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمي 1تبصره

 وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.توسط ، دياکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو میباش

 .نبوده و براساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز میباشد مینيتض دوره موليمش ًرفايوا صيسیستم و قطعات کیسه ه عملکرد صحیحي 2تبصره

رکت عرضه ياز شيای مجيدگی هيبکه نماینيودرو در شيده خيرفکننيای مصيه راهنميکتابچ درج دريرایط منيعیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شي 14ماده

 .از شرایط تضمین میگردد، ريورد نظيباعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت م، کننده خودرو

توسط عرضهکننده ، ن تجاری و نوع خودروفروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشا د ازيال بعيده س، اتيأمین قطعيمدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تي 11ماده 

 .میباشد
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ده ي( قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرفکنن1اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده ) اوریياست نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فن عرضه کننده موظفي 16ماده

ین يد در اوليده بایيهکننيد عرضيته باشيده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشيرفکننيه مصيورتی کيبه نمایندگیهای مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید. در ص

 .اقدام نماید، نسبت به اجرای این درخواست، ان ممکنيزم

ان يا زمياری یيیش از دو روز کيد و بيادف نباشيتصا يه و یيناشی از خسارت حاصل از حادث هيمین کيودرو در دوره تضيعیوب خ چنانچه رفع است عرضهکننده موظفي 17ماده

رح يپرداخت خسارت حق توقف خودرو به ش، ول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکانيایگزین در طيابه جيبه تأمین خودرو مش، استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد

 .اد این آییننامه اقدام نمایديمف

رای يب، دهيد شيتعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیی مین و دورهيارت در دوره تضيبرای پرداخت خس، خودرو مدت زمان توقفي 1تبصره

ا يروش و یيدمات پس از فرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خيدون در نظرگيل بيکلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطی

ورت ير صيد. در هيییابيپایان م، ل خودرو به مصرفکننده را اعالم نمایديادگی تحویيآم، رات الزميآغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمی، دگی مجاز آنينماین

 ف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه میشود.يان توقيدت زميم

ان يزم، تريا بیشيار دوم و یيرای بير بينمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگیهای مجاز دیگ انيه هميراری بيب تکيعی عيرای رفيده بيرفکننيه مصيدر صورت مراجع ي2تبصره

 .توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد

ا يادف و یي( قانون موجب بروز حادثه یا تص1تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده ) هيه بيودرو کيای خيههياز مجموع در صورتی که عیوب موجود در هر یکي 1تبصره

 .ر عهده عرضهکننده خودرو میباشديوده و بياده بيخدمات مربوط مشمول ضوابط این م، آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد

 حادثه و تصادف به شرح زیر است: وارديه استثنای خسارات ناشی از مخودرو ب ضوابط پرداخت خسارت توقفي 12ماده 

زارم يانزده ده هيدار پيه مقيه بيیننامين آیي( ای17اده )يده در ميبه میزان یادش، ر روز توقف مازاديه ازای هياز بيدگی مجيه نماینيخودروی سواری: از زمان تحویل خودرو بي الف 

 ده پرداخت میشود.يرفکننيه مصيده بيه کننيط عرضيف توسيه توقيهزین( بهای خودرو به عنوان 1111/1)

( این آییننامه به مقدار دو هزارم 17ه ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده )يون(: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی ب، وانت، خودروی عمومی )تاکسیي ب 

 ده پرداخت میشود.يرفکننيه مصيده بيهکننيط عرضيف توسيتوقه ي( بهای خودرو به عنوان هزین112/1)

( این آییننامه به 17کشنده(: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ) امیون ويک، تيکامیون، وسياتوب، اسيدل بيمی، وسيیبينگین )مینيودروی سيخ -پ

 ه مصرفکننده پرداخت میشود.يده بيهکننيط عرضيف توسيه توقيزینوان هيه عنيودرو بيای خي( به111/1زارم )يک هيدار یيمق

ط يف توسيه توقيوان هزیني( بهای موتورسیکلت به عن111/1ن آییننامه به مقدار یک هزارم )ي( ای17اده )يده در ميموتورسیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شي ت 

 عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.

 با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام میپذیرد. مراتب، خودرو خسارت توقف در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغي 1تبصره
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ارت توقف يخست ينسبت به پرداخ، خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالکیت خودرو روشيف از سيپ خدمات واسطه طریق از یا ًاست رأسا عرضهکننده موظفي 2تبصره

 .خودرو درکمتر از پانزده روز اقدام نماید

عرضه کننده ملزم به ، با موافقت کتبی مصرف کننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، انجامد وليه طياه بيم از یک خودروی سنگین بیش در صورتی که توقفي 1تبصره

 .مقدار قبلی میباشد( بهای خودرو عالوه بر 1112/1پرداخت دو ده هزارم )

اره شده در قانون و يساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرفکننده شامل موارد اش، از فروش پس خدمات و فروش واسطه طریق از یا ًاست رأسا عرضه کننده موظفي 19ماده

 .ه مصرفکننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت خودروی خود مطلع نمایداین آیین نامه را راهاندازی و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد ک

ادر به تردد يی قيتحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمن وديخ ازيمج دگیينماین بکهيش قيطری از یا ًاست رأسا عرضهکننده موظفي 21ماده 

 نماید.اقدام ، نیستند

تثنای موارد يه اسياز را بيخودروهای در راه مانده و غیرقابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مج ليارگیری و حميای بيههيهزین، است در دوره تضمین عرضهکننده موظفي تبصره 

 .تقبل نماید، تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعههای خودرو نباشد

ود و همچنین ينسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خ، فروش و یا نمایندگیهای مجاز س ازيدمات پيطه خيق واسياست از طری دوره تعهد موظف عرضهکننده دري 21ماده

 .مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید، دگی رسمیيسایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نماین

ان يدول زميدوین جيین تيه و همچنيیننامي( این آی2یدکی و مواد مصرفی مطابق بند )ط( ماده ) اتيقطع، راتياست نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمی عرضهکننده موظفي 22ماده

آن را به واسطه ، دهيیک ماه از زمان اعالم شرکت عرضهکنن ق و صحهگذاری توسط شرکت بازرسی ظرفيس از تطبیيوده و پيدام نميودرو اقيازنده خيتاندارد سيا اسيابق بيمط، راتيتعمی

ه ایشان تسلیم يده را بيرفکننياب مصيصورتحس، روشيس از فينمایندگی و یا واسطه خدمات پ، ن ضوابطياس ایيد. براسيالغ نمایيود ابياز خيای مجيخدمات پس از فروش و نمایندگیه

 .مینماید

 را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود فراهم نماید. دماتيیسه صورتحساب صادره با نرخ خاست امکان مقا عرضهکننده موظفي تبصره 

، زار کیلومتريه هيخدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا س، تسلیم صورتحساب به مصرفکننده منيا ضيد تيزم نمایياز را مليای مجياست نمایندگیه عرضهکننده موظفي 21ماده

 .ر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نماینديه، ومتريزار کیليا ده هيبرسد و قطعات را به مدت شش ماه یهر کدام زودتر فرا 

با مصرفکننده تماس ، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، خودرو عیب دیگری دارد، مندرج در برگ پذیرش چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب است نمایندگی مجاز موظفي 24ماده

 .ی مستندسازی شوديورت کتبيمراتب هنگام تحویل خودرو به ص، ت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف کنندهگرفته و از او جه

 به مصرفکننده تحویل و رسید دریافت نماید. داغی قطعات تعویضی را، است در دوره تعهد نمایندگی مجاز موظفي تبصره 
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طه خدمات يواس، دهيهکننيط عرضيتاندارد توسيسهلانگاری و یا استفاده از قطعات غیر اس، تعمیرات قانون به علت عدم کیفیت (1) مذکور در ماده چنانچه به تشخیص مراجعي 21ماده

ران خسارات يه و جبيت وجيدریافدون يدمات بيان خيع نقصيرف، اتيموظف به جایگزین کردن قطع دهيعرضهکنن، توجه مصرفکننده گرددخسارتی م، پس از فروش و نمایندگی مجاز

 .وارده میباشد

 .ابالغی وزارت تعیین خواهد شد بر اساس دستورالعمل، تعداد نمایندگیهای مجاز و واحدهای خدمات سیاري 26ماده

ا يابق بيمط، وليل قبيی قابيطح کیفيظرفیت واحدهای دارای س از ًپس از فروش خود صرفا دماتياست در شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خ عرضهکننده موظفي 27ماده

 ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.، ( و دستورالعمل شرایط19117ماره يتاندارد شيروش )اسيس از فيدمات پيه خيضوابط استاندارد ملی شیوه ارائ

ف يای مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقنمایندگیهو  ايه رایانهای برای واسطههاست نسبت به استقرار شبک عرضه کننده موظفي 22ماده

 ر مصرفکننده اقدام نماید.ياب هيز صورتحسيودرو و نیيفهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خ، ودرويخ

 این شبکه را فراهم نماید. اتيه اطالعياست امکان دسترسی شرکت بازرسی ب شرکت عرضهکننده موظفي تبصره 

در مرحله اول برعهده عرضهکننده میباشد. در صورت بروز اختالف بین عرضهکننده و  مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان و جلب رضایت ایشاني 29اده م

بررسی و رسیدگی قرار میگیرد. لیدکنندگان مورد تو و کنندگان مصرف حمایت سازمان نظارت با و استانها تجارت و معدن ،صنعت سازمانهای طریق از ًرأسا، مصرفکننده

( قانون مراجعه کند. هیأت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از 1( ماده )2میتواند به هیات حل اختالف موضوع تبصره )، چنانچه رضایت مصرفکننده تأمین نشود

 .اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود نظر اکثریت، . مناط رأیکند رأی اعالم ًتاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا

 معدن و تجارت استانها میباشد.، در محل سازمان صنعت دبیرخانه هیأت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آني 1تبصره

هیأتهای حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از ، تصویب این آییننامهتاریخ  ماه از ظرف یک است معدن و تجارت استانها مکلف، سازمان صنعتي 2تبصره

 نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.، پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات

سمی که در هیأت حاضر و اظهار نظر میکند باید ظرف پنج روز از تاریخ حقالزحمه کارشناس ر اما، و رسیدگی به آن در هیأت حل اختالف رایگان است ثبت اعتراضي 1تبصره

 .هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم مینماید، در غیر این صورت، توسط شاکی پرداخت شود، اعالم هیأت

 .نمایند موظفند شکایت مصرف کننده را به وزارت ارسال نمایند شکایت به آنها مراجعه می رحيدگان جهت طيرف کننيا و سازمان هایی که مصيادهيه نهيکلیي 4تبصره

ابالغ این آییننامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو  ظرف یک ماه پس از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگاني  1تبصره

 .معدن و تجارت استانها اعالم نماید، را به سازمانهای صنعت

براساس وظایف تعیین شده در قانون و آییننامه و دستورالعملهای اجرایی ذیربط آن  است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگیهای مجاز را عرضهکننده موظفي 11ماده

 ایجاد نماید.
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، ی مجاز آنها و ارائه گزارشهای ارزیابی به وزارت و عرضهکنندهپس از فروش و نمایندگیها واسطهخدمات، واسطه فروش، نظارت و ارزیابی ادواری عرضهکننده خودروي تبصره 

 .به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت میباشد

مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعهکننده  تعلیق شده خود را به همراه سایر است نام و نشانی کلیه نمایندگیهای مجاز فعال و عرضهکننده موظفي 2تبصره

تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی برخط جهت ارزیابی عملکرد ، نوع خودرو، شماره تماس، س از فروش شامل نام مشتریبه شبکه خدمات پ

 به شرکت بازرسی معرفی نماید.، آن

 .است ده وزارتير عهيامه بيرای این آییننير حسن اجيارت بيولیت نظيمسئي 11ماده

 می شود. ويلغ 29/12/1129ورخ يم 44111/41672اره يشمه ياميم نيتصمیي 12ماده

 اسحاق جهانگیریي معاون اول رئیسجمهور 
 

 


