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 َا ي مطتشیان بضسگ/ ضشکت محتشمَای ي کاسگاٌ ومایىذگان

 سالم با

 اکیذ تًصیٍ لزا. باضذمی لیتش 24 سيغه فیلتشاحتساب  با EURO4 ي EURO3 تیپ دس WP10 مًتًس سيغه ظشفیت میضان سساوذمی اطالع بٍ احتشاماً

 د.گشد خًدداسیجذاً  سيغه گیج دس دستکاسی ي اضافی سيغه سیخته اص گشددمی

 612600012054:  3 یًسي مًتًس  612600012032  :4 یًسي مًتًس: سيغه گیج قطعٍ فىی ضماسٌ
 

 باضذ:می صیش ضشح بٍ مًتًس دس مًجًد سيغه مقذاس بشسسی صحیح سيش

 قشاس دادٌ ضًد. (صاف) تشاص سطح دس کامیًن -1

 مقذاس ظشفیت سيغه سا با گیج کىتشل ومائیذ. مًتًس کشدن خامًش اص پس دقیقٍ 15 الی 10 -2

 24دس ایه صًست  کٍ باضذ سيغه گیج سيی( max( ي حذاکثش )minدس میاوٍ حذ فاصل حذاقل ) بایذ کاستل دس مًتًس سيغه ظشفیت صحیح مقذاس -3

 سيغه دس کاستل يجًد داسد. کامل لیتش

 .باضذمی CC 800 حذيد سيغه فیلتشَای اص یک َش ظشفیت ي لیتش 3 گیج سيی( maxحذاکثش ) ي( minعالمت حذاقل ) بیه سيغه مقذاس اختالف -4

 د.ضًي کىتشل  بشسسی مجذداً گیج با سيغه استفاع کاسکشد، دقیقٍ چىذ اص پس ي سيضهسا  مًتًس سيغه، فیلتش تعًیض اص پس سيغه مقذاس بشسسی بشای -5

 ذ.باض گشفتٍ قشاس خًد وطیمىگاٌ دس محل کامل بطًس بایذ سيغه گیج گیج، يسیلٍ بٍ مًتًس سيغه مقذاس کىتشل َىگام -6

 ي مشبًطٍ جایگاٌ دس آن مجذد دادن قشاس با ي ومًدٌ تمیضغیش پشص داس  دستمال با سا آن گیج آيسدن بیشين اص پس ابتذا بایذ سيغه مقذاس بشسسی بشای -7

 ومائیذ. بشسسیدقیقاً  ساسيغه  مقذاس ديم مشحلٍ دس آن آيسدن بیشين

 عیًب ي است مًتًس داخلی قطعات صيدسس فشسایص ي خًسدگی افضایص ضامل استاوذاسد مقذاس اص کمتش سيغه يجًد اص حاصل عیًب است رکش بٍ الصم

 دس سيغه مقايمت ي کاسیسيغه کاسی،خىک تًان کاَص مًتًس، سيغه دس ًَا حباب ي کف تًلیذ ضامل استاوذاسد مقذاس اص بیطتش سيغه يجًد اص حاصل

 دس صًست افضایص سيغه اص حذ مجاص وفًر آب ي گاصيئیل ویض بشسسی گشدد. د.بً خًاَذ مًتًس خشيجی تًان کاَص ي مًتًس لىگمیل گشدش مقابل
 

 

  
 

 تطکش با  

 فشيش اص پس خذمات  

 بطاست مسعًدسیذ   
 

باالحد  حد پاییه  

 مقدار مناسب
 قرارگیری صحیح گیج روغه در محل مربوطه

 بدون درز و کامالً منطبق


