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 نمایندگان محترم

 با سالم

های تولیدی این شرکت برای سرویس اولیه و سرویس های ادواری، کارشناس فنی نسبت به تنظیم احتراماً دستور فرمایید در صورت مراجعه کامیون

 رویه موجود در پیوست اقدام نماید. مطابق (گیریها)فیلر سوپاپلقی 
 

 :باشد زیر می رویه تنظیم کردن لقی سوپاپ )فیلرگیری( مطابق
 

 (ها روش تنظیم سوپاپ کلیه سرسیلندرها با استفاده از حالت قیچی سوپاپ اول) روش

، لقی سوپاپ هوا و دود را 1توان فیلرگیری را انجام داد. در نقطه مرگ باالی پیستون سیلندر شماره  ای میل لنگ می درجه063در این روش با گردش 

را تنظیم  5و سوپاپ دود شماره  4، سوپاپ هوای شماره 0، سوپاپ دود شماره 2لقی سوپاپ هوای سیلندر شماره  تنظیم کنید. در همین زمان 1در 

، سوپاپ دود سیلندر شماره 6را در نقطه مرگ باال و در مرحله کار قرار دهید و لقی سوپاپ هوا و دود سیلندر شماره  6کنید. بعد از آن، سیلندر شماره 

 را تنظیم کنید. 5و سوپاپ هوای سیلندر شماره  4، سوپاپ دود سیلندر شماره 0ر شماره ، سوپاپ هوای سیلند2

 کنید.نتیگراد قرار دارد تنظیم درجه سا 53 کمتر ازها را هنگامی که درجه حرارت موتور سوپاپلقی  توجه:

  
 

 میلیمتر 3.4میلیمتر و لقی سوپاپ دود درحالت سرد  3.0لقی سوپاپ هوا در حالت سرد 

  
 میلیمتر 3.4لقی سوپاپ دود درحالت سرد  میلیمتر 3.0لقی سوپاپ هوا در حالت سرد 
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 )روش تنظیم لقی هر سر سیلندر بصورت انفرادی( دومروش 

پاس از تنظایم    ، در این زماان باشد می 1-5-0-6-2-4در نقطه مرگ باالی هر سیلندر باتوجه به ترتیب احتراق موتور که بصورت  قفل کردن میل لنگ

الزم اسات کاه میال لناگ را     در این حالت اند، سپس لقی سوپاپ را تنظیم کنید.  های هوا و دود به طور کامل بسته سوپاپ هر سیلندر بصورت جداگانه،

 بچرخانید تا کل تنظیمات انجام شود.  (کاملدور6)°023
 

 (EVB)های دارای ترمز موتوری تنظیم سوپاپ)فیلرگیری( کامیون
 تنظیم سوپاپ دود -1

  :1مرحله 

اتصال اسبک با میلیمتر را در فاصله بین سطح  3.4را آزاد کرده و فیلر  2شماره  را کامالً آزاد نمایید. سپس مهره 1شماره  با توجه به تصویر ابتدا مهره

را تا جایی که اسبک فیلر را لمس نماید سفت کنید. پس از اطمینان از صحت قرار گیری فیلر بین  9قرار دهید. پیچ شماره  انتهای ساق سوپاپ دود

  ا سفت نمایید.ر 9سفت کنید تا سوپاپ داخل اسبک دود به انتهای بازه حرکتی خود برسد، آنگاه مهره شماره  اسبک و سوپاپ، پیچ را کامالً

  :2مرحله 

را تا جایی که فیلر را لمس کند سفت نمایید. هرگز پیچ شماره  1قرار دهید، سپس پیچ شماره  0میلیمتر را در محل  3.25، فیلر 1پس از انجام مرحله 

  را تا انتها سفت نکنید. 1

بدین معنی که در این مرحله پیچ تنظیم تنها تا لمس فیلر سفت  باشد، در میزان فشردگی سوپاپ داخل اسبک دود می 1تفاوت این مرحه با مرحله 

 بایست اجتناب گردد. خواهدشد و از فشرده شدن سوپاپ تا انتهای بازه حرکتی می

 
 . ساچمه فوالدی شیر یکطرفه4 لقی بین اسبک و پیچ تنظیم. 0 . مجموعه پیچ تنظیم2 . مهره تنظیم فیلز سوپاپ1

 . فنر کروی پیستون اسبک8 . خار نگهدارنده پیستون0 . فنر ساچمه شیر یکطرفه6 پیستون اسبک سوپاپ. 5

 . بازوی حمایت باالیی12 . پیچ شش گوش11 . پیچ تنظیم فیلر سوپاپ13 مهره تنظیم. 9
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 تنظیم سوپاپ هوا -2

 شود. حات قبل تنظیم مییهمانند توض ،سوپاپ هوا ارتباطی با ترمز موتور نداردبه علت اینگه 

 

بایست پس از تنظیم فیلر سوپاپ دود انجام گردد. با توجه به وابستگی کامل میزان  ( میEVBالزم بذکر است که انجام تنظیم سوپاپ ترمز موتور)توجه:

 داشت.بصورت جداگانه کارایی الزم رانخواهد  EVBبه تنظیم سوپاپ دود، تنظیم سوپاپ  EVBتنظیم سوپاپ 
  

 

  

 با تشکر

 واحد خدمات پس از فروش

 مسعود بشارت


