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 مالک خودرو ایبا راننده  یسخن. 1

شاوید  از  تیارا  دیازم موباوی مای    ه بازر  شارکت   با خرید از تولیدات این شرکت و استفاده از کامیون، شما راننده گرامی نیز عضوی از خاانواد 

شرکت و جنابعالی متشکریم و امیدواریم کاه از از ایان دساتگاهها رتاایت داشاته و       گهداری و استفاده صویح از سرمایههمکاری شما در حفظ و ن

اری خودرو تهیه شده است که باا  سالهای سام در سالمت کامل بوده و بهره های شایبته ای از آن ببرید  این جزوه برای شما در راه اندازی و نگهد

متان ساالمتی و ساربدندی   توانید رانندگی با صرفه، اقتصادی و مطمئن داشته باشید  برای شما و خانواده موتربه کارگیری توصیه های آن شما می

 حت، ایمن و کم هزینه باشد و با رعایت نکات ارائه شده ذیل امیدواریم رانندگی با این خودرو برای شما همواره لذت بخش، را آرزومندیم

 

 

 خودروآب بندي كردن  .2

  آی بندی فشار زیاد وارد نشودمهم است که به موتور در هنگام  ایمنی وکاهش مصارف سوخت کامیون ببیار ،برای طوم عمر بیشتر

 دنده برانید  مجاز هر سرعت 4/3 تاحداکثر احتیاط و کیدومتر اوم با 0222 کامیون را تا

 کامیون اتافه نمائید و بار ، کم کم به سرعت  کیدومتر 0222بعدازاستفاده و  با نصف ظرفیت مجاز را کامیون :مقدار بار

استفاده از دناده هاای سانگین در حالات     با دقیقه و  5حداکثر ندی نکنید بدکه با روشن کردن خودرو و بعد از ب هرگز خودرو را در حالت درجا آی

 در طوم عمر آن اقدام نمایید  کردن خودروی نو و حرکت نببت به آببندی

 

 

 ادواريبازدیدهاي . 3

 قبل از استارت خودروروزانه و  1.3

 بازدید سطح مایع خنک کننده و کنترم نشتی احتمالی از سیبتم خنک کاری

 بازدید سطح روغن موتور توسط گیج

 بازدید مایع کالچ و ترمز

 بازدید سطح مایع مخزن شیشه شور

 آی تانک باد در خودروهای قدیمی و بازدید خشک کن در خودروهای نبل جدید تخدیه

 بازدید ظاهری و میزان فشار باد الستیک ها و الستیک زاپاس  

 بازدید ظاهری خودرو)سطوح خارجی و بدنه(

 میزان ذخیره سوخت در باک گازوئیل

 بازدید عمدکرد موتور برف پاک کن و کنترم سالم بودن تیغه ها

 )در صورت مشاهده آی، تخدیه گردد(د ظاهری فیدترهای آبگیر سوخت بازدی

 بازدید و کنترم خالصی تبمه ها

 بازدید عمدکرد چراغها و سیبتم الکتریکی

 بازدید عمدکرد صویح سیبتم بخاری و کولر

 اقراننده و کنترم میزان روغن جک ات بازدید عمدکرد قفل کابین

 تنظیم صندلی راننده

 عمومی داخل خودرو )جک، آچار چرخ،زنجیر چرخ، مثدث خطر و جعبه کمک های اولیه و    (کنترم ابزار 
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 بعد از استارت خودروروزانه و  2.3

 عدم گاز دادن خودرو

 کنترم مقدار فشار روغن

 فشار تانک بادها زانیکنترم م

 کیدرولیفرمان ه یخالص کنترم

 و کالچ یترمز، ترمز دست بتمیس یعمدکرد و خالص کنترم

 یمنیعمدکرد کمربند ا دیبازد

 نشود( دهیبودن خودروها د وییاز مع یناش یآالرم چگونهیهشدار دهنده جدو داشبورد راننده ) ه یها بتمیس هیکد کنترم

 

 قبل از حركت خودروروزانه و  3.3
 یمنیببتن کمربند ا

 عمدکرد ترمز یعمد کنترم

 از وارد آمدن فشار به موتور خودرو یریانتقام قدرت و جدوگ بتمیجهت گرم کردن موتور و س نیبا دنده سنگ حرکت

 قهیدق 5خودرو حداکثر  یدرجا توقف

 مذکورهبتند  بتمیکه مجهز به س ییدر خودروها ABS بتمیس عمدکرد

 

 بازدید هاي هفتگی 4.3
 گردد  بیرفع ع یخنک کننده، در صورت هرگونه نشت عیسطح ما دیبازد

 گردد  زیو سرر یروغن بررس یکمبود کبر ازیجدو داشبورد در صورت ن یکیالکترون بتمیو س جیسطح روغن موتور توسط گ دیبازد

 اتصاالت مربوطه  دیو بازد کیدرولیسطح روغن فرمان ه دیبازد

 ( یو کاغذ یهواکش )روغن دتریف سیو سرو دیبازد

 زاپاس کیها و الست کیفشار باد الست کنترم

 خودرو یکیو الکترون یکیالکتر  یها بتمیس هیعمدکرد کد کنترم

 آن سیها و سرو یباطر دیبازد

 (یمیقد یونهایکالج )کام رگال 

 ( یمیقد یونهای)کام  یترمز و ترمز دست رگال 

 الزم یمودها یکار سیو گر ونیکام یشبتشو

 )در فصل زمبتان( یمیقد یالکل در الکل دان در خودروها بتمیس کنترم

 میو قد دیجد یدر خودروها تریل مین زانیبه م لیآی  باک گازوئ هیتخد

 )چرخ پنجم( یدیتر شیر سیسرو ازیو در صورت ن دیبازد

 هر خودرو کیالست یبادچرخها طبق استاندارد رو میتنظ

 خودرو یو نگهدار سیآن طبق برنامه سرو سیسرو ضیتعو ازیترمز در صورت ن بتمیخشک کن س دیبازد

  ضیو تعو سیازسرویآی آن در صورت ن هیسوخت و تخد ریآبگ دیبازد

 یو نگهدار سیسوخت طبق برنامه سرو ریو آبگ لیگازوئ یدترهایف ضیو تعو کنترم

 ها یها و کرپ دنگیببتها، ش هیکد کنترم

 گردد بیرفع ع رادیو در صورت مشاهده هر گونه ا یکیالکتر بتمیکامل س دیبازد

 گردد ضیتعو یو نخ زدگ یتبمه ها در صورت  خراب یخالص دیبازد
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جهات   دیتاد اسا   سیبا گر یمثبت و منف یکردن آن ، قطب ها زیو تم سی،سرو دیغدظت آی اس زانیو م یو کنترم سطح آی مقطر باطر دیبازد

 از سولفاته شدن چری گردند یریجدوگ

 لیفرانبیو د ربکسیگ اقیدسته موتور ، د کنترم

 

 ماهیانههاي بازدید 5.3
 شود ضیتعو سیزمان سرو دنیسطح روغن موتور و در صورت فرارس دیبازد

 شود  ضیتعو سیزمان سرو دنیو در صورت فرارس ربکسیسطح روغن گ دیبازد

 شود  ضیتعو سیزمان سرو دنیو در صورت فرارس لیفرانبیسطح روغن د دیبازد

 کیدرولیسطح روغن فرمان ه دیبازد

 کالج و ترمز عیسطح ما دیبازد

 تخامت لنت ترمز زانیم کنترم

 گردد  بیرفع ع رادیو بدنه و در صورت هرگونه ا یکامل شاس دیبازد

 و استارت نامیعمدکرد د دیبازد

 یخنک کار بتمیکامل س دیبازد

 خودرو یها بتمیس هیکد یاحتمال یها یو رفع نشت دیبازد

 آن یبکاریکامل خودرو و گر یشبتشو

 ها یکامل باطر سیو سرو یباطر دیغدظت اس دیبازد

 کامل یاتصاالت و آچارکش یتمام دیبازد

 موتور میتنظ ازیصورت ن در

 عمدکرد فنرها و کمک فنرها دیبازد

 گردد  ضیسطوح فوراً تعو ی،ترک و پارگ یدگیموتور، در صورت پوس یخنک کار بتمیها و اتصاالت س دنگیش هیکد دیبازد

 گردد  بیرفع ع یعاد ریغ یعمدکرد واتر پمپ در صورت هر گونه صدا کنترم

 گردد  ضیکردن تعو سیزمان سرو دنیو فرا رس ازیدر صورت ن لیگازوئ دتریف دیبازد

 اگزوز بتمیمجموعه س کنترم

 آنها عیسر ضیتعو یو شکبتگ یدر صورت خراب لیفرانبیو د ربکسیگ اقیدسته موتور، د کنترم

 گردد  ضیتعو ازیهواکش ،در صورت ن دتریف سیسرو

 

 ماهه 6بازدید هاي  6.3
 کامل خودرو طبق استاندارد کارخانه سازنده یآچارکش

 و تبت عمدکرد کمپرس موتور کنترم

 و تبت عمدکرد پمپ باد خودرو کنترم

 و تبت عمدکرد توربو شار  کنترم

 کیدرولیو تبت عمدکرد فرمان ه کنترم

 تبت عمدکرد پمپ و سوزن انژکتور  کنترم

 کامل چراغ ها و آمپر چهارگانه یکش میس رهایوا یکیالکتر  بتمیکامل س کنترم

 (یو نگهدار سی)طبق برنامه سرو لیفرانبیروغن د ضیو  تعو دیبازد

 (یو نگهدار سی)طبق برنامه سرو ربکسیروغن گ ضیتعو ای زیسرر 

 (یو نگهدار سیطبق برنامه سرو ضیو تعو زیسر ازی)در صورت ن کیدرولیسطح روغن فرمان ه دیبازد

 ها( نگیبدبر ضیو تعو یبکاریریلنت ها و گ ضیتعو ازیترمز )در صورت ن بتمیچرخها و س هیکد دیبازد
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 کهایالست یتربدر ضیتعو

 سوپاپ ها میتنظ

 فنر ها در صورت الزم رکمکیعمدکرد و تعم کنترم

 خودرو یو کاربر یشاس یهاو فنرها یکرپ کنترم

 یکیبا دستگاه الکترون قیتعد بتمیفرمان و س میتنظ

 و استارت نامیها و عمدکرد د یولتا  باطر زانیم دیبازد

 

 سالیانهبازدید هاي  1.3
 فرمان توسط دستگاه مخصوص بتونیپ دندریس یداخد یو کنترم و تبت نشت کیدرولیروغن فرمان ه ضیتعو ازیصورت ن

 شیو سا یمربوطه از نظر خوردگ نیپ نگیو ک یدیتر شیر کنترم

 ترمز بتمیاتصاالت س یلوله ها دیبازد

 سوزن و پمپ انژکتور ریتعم ازیآن در صورت ن یکنترم لوله ها و اتصاالت و آچار کش ،یسوخت رسان  بتمیس دیبازد

 ضیتعو ای ریازتعمیفنرها و کمک فنرها در صورت ن دیبازد

 گردد ( بیطبق استاندارد کارخانه سازنده رفع ع ازی)و در صورت نیو بدنه از نظر شکبتگ یکامل شاس دیبازد

 گردد  ریتعم ازیو استارت در صورت ن نامیعمدکرد د کنترم

 یاساس ریتعم ازیدر صورت ن لیفرانبید ربکسیموتور ،گ دیبازد

 گردد  ضیقطعات و واشرها تعو یدگیاگزوز در صورت پوس بتمیمجموعه س کنترم

 گردد  بیو رفع ع یبررس رادیا اهیو دود س یاز اگزوز در صورت مشاهده دود آب یخروج یگازها کنترم

 واتر پمپ ریو تعم سیو سرو دیبازد

 یاساس ریتعم ازیکولر و کالج آن در صورت ن ،یعمدکرد بخار دیبازد

 گردد  ضیتعو یدگیو در صورت ترک و پوس یبررس کیو الکتر کیدرولیو سوخت،ه یخنک کار بتمیس یو فدز یکیلوله و اتصاالت الست دیبازد

 گردد  ضیو تعو یبکاریها گر نگیبدبر یکامل چرخ ها و در صورت خراب دیبازد

 

 

 كردشرایط كار. 4
 مبافتهای کوتاه شهرهای بزر  و، مناطق کوهبتانی ،وکمپرس کردن ییدک کش

 هنگام توقف کامیون داشتن موتور در روشن نگه

 سرما کردن موتور درروشن 

حداکثر مصرف روغن نببت به شرایط اساتفاده   ،نمی توان برای هرکامیون یک مصرف سوخت معینی تعیین کرد      بنا به دالیل فوق و سایر موارد

 باشد تقریباً یک درصد مصرف گازوئیل می

 باا   درحالت استفاده ازکامیون درجاده های نااهموار  گرددمیداشتن مقدار مصرف سوخت  رعایت موارد سرویس ونگهداری کامیون باعث پائین نگه

  زیارا  باشاد چرخهای اکبل مورک بچرخد صدمه دیدن سخت دیفرنبیام غیر قابل اجتنای می   اگر فقط یکی ازتماس چرخها بازمین توجه نمائید

، آنرا درگیار  هز بودن کامیون به قفل دیفرنبیامصورت مجدر جاده های لغزنده در  شوددراینصورت به چرخ دنده های هرزگرد فشار زیادی وارد می

 نمائید 

 توجه:

در هنگدام حركدت    .را كاهش دهیدد خودرو و خم جهت ایمنی بیشتر سرعت ل درجاده هاي پر پیچ نسیاهنگام استفاده از قفل دیفر

سیسدتم تعيیدب بایدد     موتدور و زمستان  اًدر تمام فصول سال مخصوص ، مانومترها و آمپرها را در نظر داشته باشیدد.مرتباً درجه ها

 .همزمان با هم گرم شوند
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 همچناین بایبتی همراه گرم کردن موتور، گیربکس و رسد اراف درسوخت به درجه حرارت نرماام میصاقتصاادی تر بدون ا موتور خیدی ساریع و

 ، بهتر است پاس ازروشن کردن خودرو با دنده سنگین وحرکتصورت عدم وجود هارگونه مانع ،گرم شوند بنابراین دردیفرنبیام نیز درحام حرکت

  دورمتوساط حرکت نمائید
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 . نحوه رانندگی5
 سوخت و روغن رابطه مبتقیم با نووه رانندگی وشرایط کارکامیون در مویط دارد  مقدارمصرف

 اجتنای نمائید( کردن بی مورد جداً ترمز دادن و گاز )از :حرکت یکنواخت

 (مودوده سبز یا اقتصادی حفظ کنید )دور موتور را در: موتور دور 

 دقیقه( 5)حداکثر  خودداری گردد  اًجدتوقف های طوالنی  درجا روشن نگهداشتن موتور در از 

 ، باعاث افازایش اساتهالک   افزایش مصرف سوخت بار کالچ گرفتن درگیربکبهای سینکرون دار خودداری کنید چون عالوه بر تعویض دنده با دو از 

 صفوه کالچ خواهد شد  و دیبک

 هنگام استارت زدن كالچ نگیرید 1.5
-مای    بدین ترتیبز بدبرینگ خوی گریبکاری نشده استابد در حالیکاه هنوی، نیرو به بدبرینگ کالچ  انتقاام میدر هنگام استارت با گرفتن کالچ

  تواند استهالک باال بوجود آید

 

 نگذاریددرحالت توقف موتور راروشن  2.5
  رسدبا مصرف غیر تروری سوخت به درجه حرارت کارمطدوی می موتور به کندی و

  حرکت نکنید "سرعت تمام   "بعد از روشن کردن موتور بالفاصده با

نرماام رسایده   قطعات به درجااه حارارت    بکارگیری کامل خودرو بایبتی تمامی اینرو قبل از شود  ازاز آنجائیکه موتور از بیرون به داخل خنک می

 .گرفتگی شود اند منجر به پیبتونتوسیدندر)سرد( بهنگام زیر بار بردن کامل موتور می باشند اختالف حرارت زیاد بین پیبتون)داغ( و

 

 دورموتور 3.5
شده است اگر ساعی شاود عقربا      دور بر دقیقه درجه بندی 022موتور در مقیاس  دور

 را ، حداکثرصرفه جویای در مصرف سوخت)دوراقتصادی( باشد وتوردرقبمت سبزم دور

  از راننادگی  موتور را در مودوده سبز حفظ کنید   درهنگام رانندگی دورخواهید داشت

در مودوده قرمز رنگ جداً خاودداری گردد چون عاالوه بر خبارت سنگین به موتااور،  

 خطرات جانی را نیز در بر خواهدداشت 
 

 

 

 تعویض دنده گیربکس 4.5
درتعاویض باه دنادا بااالتر       انجاام دهیاد   وبادون اساتفاده از زور   تعویض دنده را به آرامای   پدام کالچ را تا انتها فشاردهید هنگام تعویض دندهدر 

ز دناده  ا  دور در دقیقه نگهدارید 0022 تا 0022  در تعویض به دندا پائین تر دورموتوررا بین دقیقه تجاوز نکنید در دور 0022تور ازحداکثر دور مو

  کامیون ایبتاده است استفاده کنیددر هنگامیکه  عقب فقط در دور آرام موتور و

 

 جازدن صحیح دسته دنده 5.5
  ه طرف جدو برده ویا به عقب بکشید، بدکه درحالت آزاد دسته دنده را جهت ردیف دنده ها یا بدسته دنده را موکم نگیرید

ی ماهاک  روی دسته دنده جداً بپرهیزید درغیر اینصورت به مرور زمان باعث از باین رفاتن برنجای هاا    : در هنگام رانندگی از گذاشتن دست تاوجه

  گیربکس خواهید شد
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 در گیربکسهاي سینکرونیزه )دنده برنجی( دوباركالچ نگیرید 6.5
 شده تارورت نداشاته و اشاتباه اسات و    این روش کالچ گرفتن که از زمان گیربکبهای بدون دنده برنجی بعنوان کمک برای تعویض دنده معماوم 

 .شودباعث استهالک سریع کالچ می

  آیدکوتاه شده و مصرف سوخت پائین می تعویض سریع دنده زمان قطع نیروی کشش : باتوجه
 

 "ضربه نزنید "بزنید  جا فشار یکنواخت دنده را با 1.5
جازدن دنده با زور امکان پذیر نیبت باا   گیرند، جازدن دنده میبر میاگردد فقط هنگامیکه دنده های دنده برنجی و واسط مرباوط روبروی هم قرار 

ت به تعویض دنده کنید کاه ایان   بایبتی یکبار دیگر مبادر تربه زدن عمل هماهنگ کردن دور توسط دنده سینکرونیزه )دنده برنجی( قطع شده و

  دهدافزایش می زمان تعویض دنده را ،مرا

 

 بی دلیل دنده تعویض نکنید 8.5
    هرتعویض دنده باین مفهاوم است که از طریاق قطاع نیاروی

ساینکرونیزه(  و استهالک کالچ و دناده های برنجاای )  کشش

  هد شدزمان تدف خوا

 

 

 رعایت فاصيه با جسم مقابل 2.5
خودرو بایبتی ازآنجا عبااور  ثانیه باشاد یعنی تا رسیادن به مودی که ساو ه ماورد نظر قرار دارد و 3با فرد یا افراد بایبتی برابر  خودروفاصده یک 

  شمرد ( را03-00-00ی بتوان اعداد )نماید بایبت

 تطبیق داد  ترافیکبدین ترتیب ایمنی تاردد افزایاش یافته و ناوع حرکت رامیتوان بادور اندیشی متناسب با 

  دور آرام استفاده نکنید بخاری برای گرم کردن کابین راننده در از

  لیتر سوخت نیاز دارد  %5به  در مقایبه با کار موتور در دور آرام یک بخاری به تنهایی

 

 نمائیداجتناب  اًجدمورد از ترمز كردنهاي بی 12.5
  باا  مجادداً توساط ساوخت تاامین گاردد      شود برای شتای مجدد بایبتی این انار ی گرما تبدیل میبار ترمزگرفتن انر ی جنبشی خودرو به  با هر

کیداومتر در   " 02"تاا    صفر تن از 42)برای شتای مجدد یک تریدی کش با وزن  گاردداستفاده کمتر از ترمز، در مصارف سوخت صارفه جوئی می

 لیتر مورد نیاز است( %45ساعت سوختی معادم 

 

 ه هاي خیس و نمناكدافزایش مصرف سوخت بدلیل حركت در جا 11.5
 "مواقع بارانهای شدید ساوخت تاا    تنها به دلیل خیس بودن سطح جاده در ابد یمقاومت چرخشی با تخامت الی آی روی سطح جاده افزایش می

  یابدیافزایش م "7%

 

 درجا كار كردن موتور جداً بپرهیزید از 12.5
هالک موتاور  ، اسات آرام دور در بدلیل کافی نبودن گردش مایع خنک کننده و روغن موتور  دورآرام زمان زیادی روشن بماند ودرموتاور نباید درجاا 

-ود باعث آلاودگی مویط زیبت میگردد که ختمناً سوخات اتاافه بدون بهره بارداری مصرف می  یایدباال رفته ودر نتیجه عمرموتور کاهش می

  شود
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 توقفهاي طوالنی موتور را خاموش كنیددر  13.5
 :بالغ است برمصرف سوخت در دور آرام 

 لیتر در ساعت0/0الی  0/0تقریباً  322سری  یدر موتورهای ردیف

 لیتر درساعت 0الی  5/0تقریباً  خورجینی موتورهای ردیف سری در

 

 ندهید قبل ازخاموش كردن موتور گاز 14.5
درموتااورهای مجهاز باه تااوربوشار ر حتاای سابب         دگارد ندارد بدکه فقاط باعث مصرف بی روی  ساوخت مای  این عادت بد نه تنها هیچ ساودی

ببیاار باال بدون تغذیه روغان   توربوشار ر با دور ،چرا که پس از خاموش کردن موتور گردد میآن توربوشار ر و در نهایت باعث سوختن  خبارت در

  کندمی موتور کار از

 

 كردن موتورخاموش  15.5
 5  بدکاه تقریبااً   وراً خااموش نکنیاد  ، موتور را فا پس از پیمودن مبافتهای طوالنایدرجه سانتایگراد ی 02هرگز با درجه حرارت آی رادیاتور باالی 

  موتور به درجه حرارت نرمام برسد دقیقه موتور را درحالت دور آرام روشن نگهدارید تا درجه حرارت

  دور آرام خاموش کنید در شود، موتور را حتماًیچوجه گاز ندهید، زیرا بدالیل فنی عمر موتور کم میه کردن موتور به: هنگام خاموش توجاه
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 2634و  1221 يها پیت زلید راژیشركت ت يدیتول يها ونیدر كام یمصرف یجدول مشتقات نفت. 6

 مالحظات

تیپ /  تیپ / مدل

مدل 

مجموعه 

 ها

 ظرفیت
شركت 

 سازنده

سطح 

 كیفیت

انواع مشتقات 

 نفتی
 مجموعه ها

ف
دی

ر
 2634K 2634 1927K 1927 

  20-دمای مویط از 

 درجه 40تا 

  ● ● 
WP10.2

70 
 لیتر 24

FUCSH  
 15W-40روغن  CH-4 فوکس

 1 موتور
● ●   

WP10.3

36 

  15-دمای مویط از 

 درجه 50تا 

  ● ● 
WP10.2

70 
 لیتر 24

FUCSH  
 20W-50روغن  CH-4 فوکس

● ●   
WP10.3

36 

 
   ● 

5S-

111GP 13 لیتر 
FUCSH  
 فوکس

GL-4 80W-90 
 2 گیربکس

 ● ● ●  9T-160 GL-5 85W-90 

 
● ● ● ● VL4 

گرم هر  300

 طرف

FUCSH  
 NLG2 فوکس

گریس نبوز 

 )لیتیوم(
 3 توپی سر چرخ محور جيو

 30دمای مویط زیر 

 درجه
● ● ● ● HD7 11.5 لیتر 

FUCSH  
 GL-5 فوکس

85W-90 

 4 دیفرانسیل محور عقب دوم
 30دمای مویط باالی 

 درجه
80W-140 

 30دمای مویط زیر 

 درجه
● ●   HL7 11.5 لیتر 

FUCSH  
 GL-5 فوکس

85W-90 

 5 دیفرانسیل محور عقب سوم
 30دمای مویط باالی 

 درجه
80W-140 

 

● ● ● ● 

HD7 

 لیتر 2.7
FUCSH  
 GL-5 فوکس

85W-90  توپی سر چرخ ها محورهاي

 عقب
6 

HL7 80W-140 

 

● ●   HD7 3 لیتر 
FUCSH  
 GL-5 فوکس

85W-90 

 1 تبدیل / كيه گاوي دیفرانسیل

80W-140 

 
● ●   

لیتر هر  1.4 

 طرف
FUCSH  
 GL-4 80W-90 فوکس

بيبرینگ باالنسر محورهاي 

 عقب
8 

 
● ● ● ● ZF 8098 3.8 لیتر 

FUCSH  
 فوکس

DEXRO

N II 
ATF III 2 روغن هیدرولیک فرمان 

 
● ● ● ● 

 
 لیتر 0.3

FUCSH  
 12 مایع كالچ مایع ترمز DOT 4 فوکس

 
● ● ● ● 

 
 لیتر 0.56

FUCSH  
 فوکس

DEXRO

N II 
ATF III 

روغن هیدرولیک جک كابین 

 راننده
11 

 

●  ●  

 هیوا

? 
FUCSH  
 P 68  فوکس

هیدرولیک جک روغن 

 كمپرسی
12 

 دقت

 
 لیتر 6.5  ● ● ● ●

FUCSH  
 13 مایع شیشه شور   فوکس

درصد  52با نببت 

تد یخ با آی مخدوط 

 گردد

 لیتر 36  ● ● ● ●
FUCSH  
 14 مایع خنک كننده موتور   فوکس

 مقدار کافی  ● ● ● ● 
FUCSH  
 NLG2 فوکس

گریس نبوز 

 )لیتیوم(
 15 خور خودرو كيیه نقاط گریس
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 . روغن موتور1
 

 موتورمیزان فشار روغن  1.1
باه آن توجاه    در هنگاام راننادگی   راننده باید مهمترین نکاتی است که هر فشار روغن یکی از

 (bar 1 دور بار دقیقاه   022) فشار روغن مای تواناد در دورآرام   موتورهااکثر    درداشته باشد

 باشد به شرط اینکه:

 مجاز استفاده شود روغنهای  از

 بااالتر دور بر دقیقه فشار روغان   0022درجه سانتیگراد باشد  در 72±02 درجه حرارت موتور

5/2  bar  به خطر نخواهد افتاد و نیازي به تعمیر ندارد در اینصورت كار موتور باشد. 
 

 

 كنترل مقدار روغن موتور توسط گیج 2.1
کاامیون درساطح صااف قرارگرفتاه     را زمانی کنترم نمائید که  کارتر سطح روغن موجود در

بایاد باین عالمات     کاارتر  ( ساطح روغان در  خااموش کاردن موتاور    از دقیقه بعد 5  )باشد

  هیچگااه بااالتر   روی میدا  انادازه گیاری روغان باشاد      (MIN)وحداقل (MAX)حداکثر

وزی اجبااری ، باعاث   روغن ریزی و روغن س که عالوه بر ازعالمت حداکثر روغن نریزید چرا

 گردد روغن میکف کردن و افت فشار

 

 

 كنترل فیيتر روغن 3.1
دون فیدتر شدن در ماادار جریاان   روغن ب نمائید درغیر اینصورت باعث کثیفی بیش از حد فیدتر شده و روغن تعویض سرویسدر هر  فیدتر روغن را

  شودموتور نیز می گرم کردن قطعات متورک باعث سریع بر استهالکعالوه یابد می

 

 خواص روغن موتور 4.1
 مصرف سوخت را کاهش دهد  کاهش اصطکاک

 دارای گرانروی باال باشد  یکاهش سایش و خوردگ

 انتقام دادن مواد و حمل ذرات به کارتر تشکیل و تثبیت الی  روغن درسطوح اصطکاک

 حفاظت از سطوح ثابت و متورک مقاومت دربرابر حرارت و اکبید شدن

 آی بندی مناسب ثابت ماندن غدظت درتغییرات حرارتی

 قابدیت تربه گیری و کاهش صدای موتور جدوگیری ازلجن شدن )ته نشین شدن روغن(

 قابدیت انتقام حرارت شبتشو دهنده و روان کننده باشد 

 باعث خنک کاری موتور شود  دیر سیاه شود 

 موتور و انتقام قدرت نشت نکنداز سیبتم  خاصیت دوده زدائی داشته باشد 

 کمترین مصرف را داشته باشد مقاومت درمقابل سوختن در دمای باال

 قابدیت مخدوط شدن با مواد را داشته باشد  در برابر اسیدها مقاوم باشد 

 قابل نگهداری باشد  تد زنگ باشد 
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 کف نکند  واشرها را خرای نکند 

 

 موتورانواع سطوح مرغوبیت روغن  5.1
 ؟ایدقوطی  روغن توجه کرده  ه ویاکبش آیا تا به حام به نوشته های روی

د کنیا نوشته شده است، اکناون فکار مای    API - CD و برروی قاوطی دیگری حروف API - CEبه طور مثام برروی  یک قاوطی روغن حروف 

  وانید حدس بزنید کدامیک بهتر استتبه مطالب ذیل میخیص داد؟ باتوجه توان مرغوبیت آنها را تشمی کدامیک مرغوبتر باشد و چگونه

API:  
 رای موتورهای بنزینیب

SA , SB , SC , SD , SE , SF,….  
 برای موتورهای دیزلی

CA , CB , CC , CD , CE , CF,….. 

برخوردار است  شاما کاه مالاک یاا رانناده       CDازکیفیت باالتری نببت به  CEکنید با توجه به ترتیب حروف الفبا روغن همانطور که مالحظه می

  استفاده کنید سطح کیفیت باالتری دارند بهتراست حداقل از روغنهائی که خودروباشید برای باال بردن عمر می خودرو
CCMC: 

G1 , G2 , G3 , G4 , G5 ,….  برای موتورهای بنزینی 

D1 , D2 , D3 , D4 , D5 ,…..  برای موتورهای دیزلی 

 .است CCMC - D3از روغن با عالمت  مرغوبتار CCMC - D4پر واتح است که باتوجه به توتیوات باال روغن با عالمت 

 

 انتخاب غيظت روغن 6.1
  بادین  بایبت بر اسااس متوساط درجا  حرارت مویط در نظار گرفتاه شاود   می غدظت روغن جهت استفاده در خودرو انتخای صویح

 شود:زیراستفاده نمود توصیه میتوان ازجدوم منظور می

   
  

  نمائید ادههمواره از روغنهای مجازی که توسط کارخان  سازنده خودرو پیشنهاد شده است استف
 

 زمان تعویض روغن موتور 1.1
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راه فیدتار  روغان موتاور را هما   ب راهنمای مشتری( هر         کیدومتر توسط شرکت سازنده در کت فی شده در صورت استفاده از روغنهای مجاز )معر

 روغن باید تعویض نمود 

كیيدومتر  در نظدر گرفتده     52بایست كنند به ازاي هر یک ساعت در جا كار كردن موتور می: براي خودروهایی كه در جا كار میتوجه

به طدور مثدال بده    ویض نمود زودتر تع كیيومتر روغن را 122ساعت در جا كاركند باید  2شود به طور مثال: اگر خودرویی در یک روز 

 .وغن تعویض شودكیيومتر ر 2222بایست كیيومتر می 12222جاي 

 

 

 . روغن گیربکس8

 خواص روغن گیربکس 1.8
 برابر کف کردن پایداری در ثابت ماندن غدظت درتغییرات حرارت

 کاهش اصطکاک روان بودن درحرارت پائین

 کاهش سایش مقاومت دربرابراکبیده شدن

 برابر فشار مقاومت در باشدزنگ  تد

  اکبیده شدن در درجه حرارت های باال برابر پایداری در
 

 انواع سطوح مرغوبیت روغن دنده 2.8
 :نوع استاندارد روغن داریم 0

  کیفیت باالتر 

 

GL-5,GL-4,GL-3,GL-2,GL-1 استاندارد API 

   

  کیفیت باالتر 

 

MIL-L-2105C, MIL-L-2105    استاندارد ارتش آمریکا 

 

 و دیفرانسیل جدول ظرفیت روغن گیربکس 3.8

 روغن غدظت روغن به کیدومتر زمان تعویض کامیون مدم روغن به لیتر ظرفیت تعویض گیربکس تیپ

    SAE 80W140 
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 الزم درباره خودرو یاطالعات عموم. 2
 

 مهره هاي چرخ: 1.2
کیداومتر اوم حتمااً    52را بعاد   خودرومهره های چرخ های 

مطاابق   ،مهره ها رابه طریق  تربدری سفت کنیاد  و کنترم

آچارکشاای  و دسااتوراالعمل کارخانااه سااازنده شااکل روباارو

 نمائید 

 :یدکسطریق  سفت کردن مهره ها با رینگ تر

ازدیگری چندین بار موکم کنید  بطاور  مهره ها را یکی پس 

مثام: مقدار نیرو جهت سفت کردن مهره ها مطاابق تصاویر   

جهت اطمینان بیشتر به راهنمای طرز کاار هار    روبرو است 

 خودرو مراجعه نمائید 

 

 

 كنترل و تمیز كردن فیيتر هواي كاغذي 2.2
  رویس درحین رانندگی قرمز رنگ شود: اگر چشم سکنترم

 یا تعویض نمائید  لعمل کارخانه سازنده تمیز وابنا به دستور را فیدتر

هم بپوشانید  را فیدتر موفظ  ورودی فیدترراخارج نمائید و :  تمیزکردن

تمیز نمائید )مطابق  bar 5بادی معاادم  فشار با   قبمت بیرونی را

فیدترهای کاغذی پس ازسه بار تمیز کردن )درصورت کثیفی  شکل( در

 مائید آنرا تعویاض نبیش ازحد( 
 

 

 كنترل و تمیز كردن فیيتر هواي روغنی 3.2
روغن فیدتر هاواکش   )شرایط سخت کار کامیون( غبار گرد ومناطق پر در

روزاناه کنترم نمائید  ساطح  خاص بصورت  درماوارد هفتگی و را بصورت

 5حاداقل   و مطابق شکل قرارگرفته ،عالمت معین تا  همیشه باید روغان

 با را ته نشین شده باشد  فیداتر)لجان(  غبار و گردباالتر ازسطح  میدیمتر

  کامالً خشک شود بگذاریدسپس  تمیز و فشار باد، بشوئید و با گازوئیل

 روي مخزن فیيترهوا، روغن موتور : تاعالمت حک شده برتوجه

  بریزید

 

 كنترل سطح مایع خنک كننده 4.2
کاری  نبااید فقط از آی خالص  خنک درسیبتم قطعات سریع خوردگی و زدگی زنگ از جداوگیری جهت است بهتر دانید¬همانطور که می

 فقط را رادیاتور درپوش  گردد استفاده ساام درطوم میمنااآی که آنارا مایع خنک کننده می استفاده شود  بدکاه بایاد از موداوم تد یخ و

ر ازگدوئی رادیاتور اجتنای باالت کننده خنک مایع ازریختن کبری درصورت نمائید باز است اگرادسانتی درجه 02 زیر آی حرارت درجه هنگامیکه

 نمائید 

 توجه:

 از تخدیه تد یخ در فصوم گرم سام جداً خودداری کنید  مایع خنک کننده را هر دو سام یکبار تعویض نمائید 
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تعویض نمائید  فقط ازشیدنگها و ببطهای  یدگیو پوس یسام و در صورت ترک خوردگ 4را تقریباً پس از  یشیدنگ های رادیاتور و بخاری اصد

 .اصدی استفاده نمائید

 

 كنترل فشنگی یا سنسور درجة آب 5.2
  را کنترم نمائید موتور بوق خطر آی قبل از شروع زمبتان فشنگی درجه آی و

 

 درپوش رادیاتور 6.2
عماالً   و گاردد مناطاق مختدف اساتفاده مای   خودروها در باتوجه به اینکه از

 022سطااح دریااا در   آنجاائیکه آی در شود و ازتوسط آی خنک می موتور

نقطاه   راننادگی درارتفاعااات   بناابراین باا   آیاد، بجوش می درجه سانتیگراد

 موتاور  یابد به جهت جداوگیری ازخباارت وارده باه   جوش آی کاهاش می

ساخته شده است اکثر خودروها در bar 0.4 , 0.7درپوش رادیاتور با فشار 

   باشد:ش رادیاتور به شرح ذیل میکه اهم وظایف درپو
 

 برد نقطه جوش آی راباالمی 

 جداوگیری مای   ایجاد حبای های هوا درسیبتم خنک کننده از-

  کند

 دهد اجازا تنفس به رادیاتور می 

 کند از کم کردن آی جدوگیری می 

 توجه :

ازدرپوشهای اصادی اساتفاده گاردد  جهات عمدکارد       شود هموارهتوصیه می

مناسب درپوش رادیاتور آنرا تا انتها ببندید  از شل بباتن درپاوش رادیااتور    

 که باعث اختالم در وظایف آن می گردد جداً خودداری کنید

 

 

 

 تانک باد 1.2
آی داخال   تاا بکشید یا فشاردهید،  نک باد راسوپاپ تخدیه تا

مجهاز باه خشاک کان هاوا      درکامیونهاای    آن تخدیه گاردد 

آی درتاناک باد، خشک کن هوا را کنتارم  مشاهدهدرصورت 

 نمائید 

  

 

 كنترل فشار تانک باد 8.2
   bar 8.1فشاار قطاع بااد     ی چراغ قرماز ترماز نبایاد روشان شاود      درهنگام رانندگ  دباشمیbar 5.5 حداقال فشار ذخیرا بااد درسیبتام تارمز 

    البته در خودروهای مختدف متفاوت استگرددشد که توسط سوپاپ ساعتی تنظیم میبامی

  : به جهت ایمنی راننده با روشن شدن چراغ قرمز فوراً توقف نمائیدتوجه

 

 آب بندي سیستم باد 2.2
بار( ساپس موتاور را    0/8 در بعضی خودروها تقریباً   )فشار قطعباد را قطع کندار ورودی به تانک اینکه سوپاپ ساعتی فش ، تاموتور را روشن نمائید

  خاموش نمائید
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 بارای کنتارم آی بنادی باودن ساوپاپها و       بارنباشاد  0/2دقیقه بیشتر از  02 که پائین آمدن فشار هوا در مدت سیبتم ترمز وقتی آی بندی است

سنج دوبل را درنظر بگیرید باا فشاار ثابات    پدام ترمز( به پائین فشار دهید  فشار اندازا حرکات 0/0مقداری )تقریباً ترمز، پدام ترمز را  سیدندرهای

  ربه ها نباید بطرف پائین بیایندعق دقیقه 3در مدت  روی پدام ترمز

 

 كنترل فشار باد الستیکها 12.2
  درحاام  باشااد  bar 0.1باد الستیکها در یک موور نبایبتی بیشاتراز اختالف فشار  باد الستیکها را به هنگام سارد بودن آنها کناترم نمائید  فشار

، زیارا فشاار   چ وجه باد اتافی را خارج ننمائید، در اینصورت به هیافزایاش یابد bar 1تواند تا الستیکها می باد حرکات ساریع یا درهوای گرم فشار

  شودباد الستیک کم می

 1دهد  )کم بودن بااد الساتیک باه میازان     رانندگی و عمر الستیکها را کاهش و مصرف سوخت را افزایش می، ایمنی توجه: فشار کم باد الستیکها

bar  شاود    بازرسی مرتب تایرها باعاث مای  سالم وجود داشته باشد تایر آج در روی تمام سطوح بایبتمی افرایش مصرف سوخت( %5برابر است با

یاک ازدو طارف تاایر و یاا      میزان بودن باد چرخهاست آشکار شود نقاط سائیده شده و یا سائیدگی درهیچکه نووه خوردگی آنها که عموماً در اثر نا

شاود آج  سابب مای  هاا  ساتیک  نوع و فشار باد الستیک ها را طبق جدوم زیر تنظیم کنید، کم بودن فشار بااد ال  وجود داشته باشد  وسط آن نباید

زیاد باشد آج الستیک از وسط  ها ( و اگر باد الستیک0تماس کمای داشته باشد مطابق شکل) الستیک ازخارج خورده شده و قبمت وسط با زمین

تنظیم باشد که در اینصورت عمرالستیک باال رفته وساائیدگی آج   (  بنابراین بهترین حالت زمانی است که فشار باد0خورده می شود مطا بق شکل)

 (3باشد مطا بق شکل)یکنواخت می آن بطور

 

 

  (0شکل) (0شکل) (3شکل)

 
 

 

  به خارج کردن آنها اقدام نمائیدیا اشیاء دیگر ما بین الستیک چرخها نببت  : در صورت مشاهده هر گونه سنگ وتوجه

 

 جدول فشار باد الستیکها 11.2

 مدم

 کامیون

 فشار با بار

 عقب وسط جدو تعدادالیه نوع الستیک
 (bar)برحبب

 
 

 (psi)برحبب

 

 

 (bar)برحبب

 

 

 (psi)برحبب

 

 

 (bar)برحبب

 

 

 (psi)برحبب

 

 
         



 

16 

 

 

ه الیه ها وحداکثر سرعت ( بر روی ساطح الساتیک حاک شاد     تعداد استفاده رانندگان موترم برخی ازاطالعات فنی )فشارباد، جهت اطالع و :توجه

  است

 

 كنترل ومراقبت باطریها 12.2
و امثاام آن   ، نفات برای تمیز کردن بااطری ازبنازین  

 استفاده نکنید 

  باطری خودداری گردد ازقراردادن ابزار فدزی روی

سوراخهای هوای دربهاای بااطری بایاد    )خطر اتصالی 

خصوصااً قبامت پاائین     قطبهاای بااطری   باشند  باز

 گاریس تد اسید چری نمائید  با قطبها را

برای کنترم آی باطری درشب هارکز ازشاعد کبریت  

بدکه ازچراغ دوره  آنها استفاده نکنید یا فندک وامثام 

گرد استفاده نمائید  سطح اسیااد بااطری درهرخاناه    

میدیامتر باالترازصفوات )پدیت ها( قرارگیرد   05باید 

 بااطری بااالتراز ساطح ماذکور جاداً      آی از پر کاردن 

جهاات جدااوگیری از حادثااه آتااش  ،خااودداری گااردد

تهای باطری ببا سوزی و خطاراتصالی ناشی از پرتای 

  آن را کنترم نمائید

ای مناطق گرمبیر حداقل هفته تابببتان و در :توجه

 یکبار سطح اسید باطری راکنترم نمائید 

 

 

 

 

 

 شل بودن تسمه پروانه 13.2
تبمه ها موقعی صویح تنظیم شده اندکاه باا فشاار انگشات     

  خالصی داشته باشند میدیمتر 02 تبمه شصت در وسط

، یاد یکدیگر عوض کن همیشه همزمان با راتبمه  دو توجه: هر

 حتی اگر فقط یکی ازآنها خرای باشد 
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 توربوشارژ 14.2
 باا هاوای  و خاروج دود کماک کارده     باه باشد توربوشار  با ایان کاار   ن هوا با فشار به داخل سیدندر میشار  دمیدوظیفه توربو

-مای  افازایش  را موتاور  و قدرت راندمان ،شده بهتر پر کردن سیدندراین کار توربوشار  باعث و تزریق بیشتری به داخل سیدندر

 دهد 

 

 

 هواگیري سیستم سوخت رسانی 15.2
 

  شاده باشاد  نکند کاه بطاور کامال هاواگیری     کار می قصسیبتم سوخت رسانی زمانی نا

درصاورت تخدیاه     وله برگشت گازوئیل انجام می گیارد هواگیری در طوم رانندگی توسط ل

کامل باک گازوئیل یا وجود نشتی در لوله های سوخت رسانی سیبتم را توسط پمپ ساه  

  فیدترهای گازوئیل هواگیری نمائیدگوش ویا پیچ هواگیری روی سطح 

 توجه :

مصرف اقتصادی ساوخت تنظایم   پمپ انژکتور از طرف کارخانه سازنده روی بهترین توان 

انژکتااور و زمااان پاشااش سااوخت بایااد در یکاای از تنظاایم پمااپ    بررساای وشااده اساات

  انجام شوداههای مجاز شرکت مربوطه گتعمیر

  رتباً از نظر کثیفی کنترم نمائیدفیدتر پمپ سه گوش را م

 02222بعاد از مباافت   در صورت عدم وجود آبگیار ساوخت و کیفیات پاایین گازوئیال      

 یدرا در شرایط نرمام تعویض نمائ کیدومتر فیدترهای گازوئیل
 

 



 

18 

 

 
 گازوئیل زمستانی 16.2

د تا گازوئیل در لوله ها یخ سردتر شد حتماً گازوئیل را با نفت طباق جادوم زیر مخدوط نمائی درجه سانتیگراد زیر صفر 05اگر درجه حرارت هوا از 

  نزند

 جدول تركیب گازوئیل و مخيوط نفت
 % مخدو ط نفت % گازوئیل  زمبتانی % نفتمخدو ط  % گازوئیل تاببتانی )سانتیگراد(   درجه حرارت مویط

 -- 022 32 72 - 02تا  2

 -- 022 52 52 - 05تا  - 02

 32 72 -- -- - 02تا  - 05

 52 52 -- -- - 05تا  - 02

 

 تخيیة آب تانک گازوئیل 11.2
 )سوزن انژکتور( سوخت رسانیبرای پیشگیاری ازاستهاالک ساریع سیبتام 

ئیال  تانک گازوئیال بهماراه مقاداری ازگازو    درپائیناست آی جمع شده  الزم

  تخدیه گردد در خودروهای نبل قدیم و جدید ازپیاچ زیرین باک
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 ترمز موتور 18.2
را فقط در سرازیاریها باید بکار گرفت  این ترمز مصرف لنت ترماز   موتور ترمز

و ایمنای سیاابتم   شده درچرخها را کااهش داده و رانادمان    حرارت ایجاد و

توان به منظور کمک به ترماز پاایی بارای    برد از این ترماز میتارمز را باال می

 کم کردن سرعت استفاده کرد 

در سرازیریهای طوالنی بهتار اسات بجاای ترماز پاائی از ترماز موتاور         توجه:

  استفاده کرد 

 

 كنترل خالصی فرمان هیدرولیک 12.2
موتور کنترم  بودنخالصی قدبیرک فرمان را فقاط در موقع روشان 

 32باا حرکات قدبیارک فرماان )مطاابق شاکل( در حادود         نمائید 

  میدیمتر چرخها باید حرکت کنند

 

 

 كنترل سطح روغن فرمان هیدرولیک 22.2
ماابین عالمات    ، بایبتی سطح روغان باشدهنگامیکه موتور روشن می

MAX  )حداکثر( وMIN گیج )روغان باشاد   هنگاامی کاه      )حداقل

 سا نتیمتر 0الای  0شده تقریباً  ذکر خاموش است سطح روغنموتور 

 باالتر قرارمای گیرد 

 

 
 

 ترمز رگالژ 21.2

 

وقاع  م در نمااائید  ترماز را  م ترمز تخامت لنت ترمز راکنتاارم  قبل ازتنظی

 توسط جک باال ببریاد تاا     اکبل راسرد بودن کاسه چرخها تنظایم نماائید

ه ای ترمز)مطاابق  موال جغجغا  عمل تنظیم از  بچرخند ینکه چرخها آزادا

 تاا   چرخانیامد به این صاورت که پیچ تنظیام رامیگایرشکال( انجاام می

چرخ رادرحالت ترماز قرار دهد ساپس   کرده و لنت باکاسه چرخ تماس پیدا

 گردانیام تا اینکه چرخ آزاد شود می بر تقریباً نیم دور پیچ تنظیم را
 

 گیرد های نبل جدید بطورخودکارانجام میدرکامیون: رگال  ترمز توجه
 

 

 رگالژ كالچ 22.2

 

برای تنظیام خالصای کالچ مهره های تامن را شل کرده وتوسط پیچ 

صفوه کالچ    با سائیاده شدن بیشتارئیادخالصی کالچ راتنظیم نما ،تنظیم

   اثر کار، خالصی کالچ کم می شود در

  شودمیدیمتر درنظر گرفته می 35ا ت 32مطابق شاکل کالچ پدام خالصی
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  گیردانجام می خودکار بطورد تنظیم کالچ درکامیونهای نبل جدی :توجه

 
 

 (وپيینگها )كف گردهاي زرد و قرمزسرویس ریش تریيی و كنترل ك 23.2
 تریدی را از تریدای کاش جاادا کارده   ای یک بار برای ایمنی بار و راننده هفته

  وتمام گریاس خورها را طبااق  از شبتن، روی آنرا باگریس چری نمائیدبعد 

 دستورالعمال کارخانه سازنده گریباکاری نمائید 

 

 
 

 :طریقة اتصال لوله ها
پایچ  طاوری وصال کنیاد کاه بادون       لولااه هاا را بایاد    سپس کوپدینگ قرمز را ببندید  ، ابتدا باید کوپدینگ زرد وبرای وصل کردن لوله های ترمز

جااده هاا آزادباوده    ماوقع راننادگی درپیچهای در اصطکاک نداشاته باشناد و تمن با شااسای و یا بادنه تریدای وتریادی کش خوردگی بوده و در

  وکشیده نشوند

 :طریقة جدا كردن لوله ها
  نیدبرای جداکردن لوله های ترمز، ابتدا باید کوپدینگ قرمز و سپس کوپدینگ زرد را جدا ک

  در سرازیری ایجاد خطر خواهد نمود مز تریدی آزاد مانده ورعایت نمائید در غیر اینصورت تر : ترتیب جدا کردن لوله ها را حتماًتوجه

 

 )اتر پاش(در خودروهاي قدیمی درجه سانتیگراد  -22روشن كردن موتور دردماي زیر  24.2

اترپااش بزنیاد تاا     به اهارم پماپ   همزمان چند تربه استارت رافشار دهید و همکد

 روشن شدن موتور، فوراً حرکت نکنید بدکه مدتی موتور را از موتور روشن شود  بعد

کاه باعاث پیباتون     دادنهای زیااد  ازگاز کنید  دقیقه( سپس حرکت 5) گرم نموده

 دد جدوگیری گر گردد جداًمی گرفتگی

 استفاده نگردد امثام آن برای روشن کردن موتور  توجه: به هیچ عنوان از بنزین و

 

 

 بکسل كردن كامیون 11
غیار   یاا پدوساها را خاارج نمائیاد در     باز کارده و  شوید حتماً گاردانها راافتادن خودرو که مجبور به بکبل کردن آن می کار از خرابی موتور و هنگام

  گرددیل پمپ، گیربکس خواهد سوخت و منجر به خبارات سنگین میونکردن ا اینصورت به جهت کار

 باشد این روش را انتخای فرمائید راحت تر می کردن گاردان ساده تر و توصیه: باز

 



 

21 

 

 
 

 که موتور خرای شاود در نتیجاه کمپرساور هاوا از کاار       وقتی

 کناد بناابراین بعاد از   افتد و فشار باد سیبتم ترمز افت میمی

 بایبات یاا خاارج کاردن پدوساها مای      بازکردن میل گاردان و

ه سه طریق این سیدندر مجتمع )دبه ای ترمز( آزاد گردد که ب

 :گیردکار انجام می

 
 :به صورت مکانیکی 1.12

  نید تا چرخ آزاد بچرخدچرخاب پیچ روی سیدندر مجتمع را تا انتها به بیرون

فشاار  سیبتم ترماز را تا زمان قطاع  )به صورت زیر( مرتبه به حالت اولیه برگردانید سیدندر مجتمع را دو : قبل از بکار انداختن مجدد کامیونتوجه

)وتعیت ترماز( باه گشاتاور کشایدن      پیچ را تا انتها ببندید دستی را در وتعیت آزاد قرار دهید اهرم سوپاپ ترماز  توسط سوپاپ ساعتی پر کنید 

 .پیچ دقت نمائید

 )براي مسافتهاي كوتاه(آزاد ساختن سیيندر مجتمع )دبه اي( با فشار باد چرخ زاپاس:  2.12
شایدنگ   درپوشهای سوپاپ پرکن درسوپاپ چهارمداره و والو الساتیک را برداریاد     اهرم ترمز دستی را درحالت آزاد قرارداده و سوئیچ را بچرخانید

درآمپرچندگاناه خااموش شاود، سایدندر     چنانچه چراغ کنترم ترمز دستی  رابط باد را به سوپاپ مخصوص برگردان باد )والو( الستیک وصل نمائید 

 مجتمع آزاد شده است 

 آزاد ساختن سیيندر مجتمع )دبه اي( توسط یک كامیون دیگر : )براي مسافتهاي طوالنی( 3.12
 :بکبل کرد توان کامیون را از طریق سوپاپ ساعتی یک کامیون دیگر به روش زیاردر مبافتهای طوالنی می

سوپاپ ساعتی دو کامیون تا نیماه ببندید در این حالت سیدنادر مجتماع آزاد شاده و هاار دو کاامیون دارای     2-1سرشیدنگی رابط را به خروجی 

  باشندمی ترماز

  زیر چرخ )دنده پنج( مهار نمائید : جهت رعایت نکات ایمنی حرکت کامیون را با درگیر کردن یک دنده سنگین و قراردادن مانع یا سه گوشتوجه
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 بازدید روغن موتور در صورت نیاز سرریز  ● ● ●         

 تعویض روغن موتور و فیيتر روغن ●   ●        

 بازدید، سرویس فیيتر هواكش موتور   ● ●         

 تعویض فیيتر هواكش موتور      ●      

 بازدید روغن گیربکس و سرریز روغن     ●        

 تعویض روغن گیربکس، بازدید و سرویس فیيتر گیربکس ●      ●     

 بازدید سطح روغن فرمان هیدورلیک در صورت نیاز سر ریز    ●        

 تعویض روغن هیدرولیک فرمان          ●  

 بازدید سطح روغن دیفرانسیل عقب محور دوم و سوم      ●        

 تعویض روغن دیفرانسیل عقب محور سوم و دوم ●       ●    

 تعویض روغن توپی سر چرخ محور دوم و سوم        ●    

 بازدید و تعویض گریس توپی محور جيو       ●     

 شستشوي كامیون و گریس كاري كامل خودرو   ●         

 بازدید نقاط گریسکاري و در صورت نیاز افزودن گریس   ●         

 بازدید سطح مایع كالچ و در صورت نیاز سر ریز   ●         

 تعویض مایع كالچ          ●  

 یخبازدید سیستم خنک كننده موتور، درصورت نیاز افزودن ضد   ●          

 درصد ضد یخ 52تعویض مایع خنک كننده موتور با تركیب             ●

 بازدید میزان اسید باطري ها در صورت نیاز سر ریز    ●         

 بازدید ظاهري الستیک ها و میزان فشار بادآنها   ●         

 بازدید فیيتر خشک كن باد سیستم ترمز  ●          

 فیيتر خشک كن باد سیستم ترمزتعویض       ●      

 بازدید فیيترهاي آبگیر گازوئیل     ●       

 تعویض فیيترهاي آبگیر گازوئیل و فیيتر اصيی گازوئیل      ●      

 تخيیه فیيتر آب گیر گازوئیل اولیه و ثانویه  ●          

 بازدید سطح مایع شیشه شور  ●          

 سرویس فیيتر هواي اتاق در صورت نیازبازدید و   ●          

 تعویض فیيتر هواي اتاق            ● 

 بازدید ارتفاع روغن جک اتاق كامیون ● ● ●         

 بازدید ارتفاع روغن جک كمپرسی ● ● ●         

 تعویض روغن جک اتاق كامیون        ●    

 تعویض روغن جک اتاق كمپرسی       ●     
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 عیب یابی عمومی. 12
 

 عيل دود سیاه 1.12
 درصد کثیفی هواکش02

 آی هیو عدم تخد ریآبگ دتریبموقع ف یو نگهدار سیشره کردن سوزن فارسونگا )انژکتور( در اثر عدم سرو 

 نبودن پمپ انژکتور تنظیم

 اتافه توسط رگالتور پمپ سوخت

 

 آبیعيل دود  2.12
 سوپاپخالصی بیش ازحد گیت سوپاپ نببت به ساق 

 خرابی الستیک ساق سوپاپ )کاسه نمد(

 (ی)خط 322خرابی واشر در سوپاپ درموتورهای سری 

 اورینگ توربوشار ر خرابی

 بیش ازاندازه سیدندر نببت به پیبتون خالصی

 رینگ پیبتون  چبباندن

 رینگ شکبتن

 پیبتون گرفتگی

 

 عيل دیر روشن شدن موتور دیزلی در زمستان 3.12
 عدم استفادا صویح غدظت روغن( سفت بودن روغن )

 تعیف بودن باطری

 تنظیم نبودن سوپاپها

 تنظیم نبودن پمپ انژکتور

 شره کردن سوزن فارسونگا

 یخ زدگی گازوئیل

 کثیف بودن فیدتر گازوئیل

 

 عيل سفت بودن فرمان هیدرولیک 4.12
 خرابی پمپ فرمان شل بودن تبمه پروانه

 فرمان خرابی جعبه خرابی کیفیت روغن فرمان

  کم بودن روغن فرمان

 خرابی كیفیت روغن فرمان
جهت سهولت در رانندگی خودروهای سبک و سنگین فرمانهای هیدرولیک طراحی و ساخته شده اند چون نیروی زیادی در سر پیچها برای فرماان  

ری قطعات داخدای فرماان   هیدرولیک باعث روغنکا در سیبتم bar 100بیش ازفرمان هیدرولیکی عالوه بر ایجاد فشاری   باشدگیری مورد نیاز می

  گرددنیز می
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 خرابی پمپ فرمان
 دهد:پمپ فرمان بدالیل زیر صدا می

 کم بودن روغن هیدرولیک درمدارفرمان 

 هوا کشیدن پمپ فرمان

 خرابی پمپ فرمان

 

 عيل گرم كردن موتور 5.12
 سوپاپها نبودنتنظیم و  سفت بودن مایع خنک کننده داخل رادیاتور کمبود

 

 تنظیم نبودن پمپ انژکتور کثیفی رادیاتور ازداخل وبیرون

 پمپ خرابی واتر نداشتن بادگیر رادیاتور

 شل بودن تبمه پروانه خرابی زوایای پروانه

 خرابی فشنگی آی خرابی ترموستات

 

 خرابی آمپر آی خرابی درپوش رادیاتور

 فیدتر روغن خرابی رسوی گرفتگی سیبتم خنک کاری

عدم اساتفاده از دناده صاویح در حاین      بار غیر مجاز

 رانندگی

 كثیفی رادیاتور

 ی خنک کاری بهتر و عباور جریان بااد ازشابکه هاای رادیااتور    برا

جدو پنجره کردن  مبدود از باشد و جدوی آن همیشه باید باز وتمیز

 شود خودداری گردد می رادیاتور که باعث افزایش دمای موتور
 

 

 خرابی ترموستات
ترموستات سوپااپاای اسات کاه باین رادیااتور و      

ظیف  آن حفظ دمای نرمام موتور قرار گرفتاه و و

بدون ترموساتات حرکات نکنیااد    باشد موتور می

باعاث روغان    موتاور  زیارا عالوه برکاهااش عمار  

 گردد پیبتون گرفتگی نیز می وسوزی 

70توجه: دمای نرمام موتور ±  می باشد 10
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 طریقة تست ترموستات

در  آنارا  توسط یک مفتوم فدزی بباته و  ، ترموستات رامطابق تصویر روبرو

چراغ قرار داده و جهت کنتارم دقیاق    داخل ظرف موتوی آی روی شعده

اگر ترموستات زمبتانای باشد ، درون آی قرارمیدهیام در دما یک دماسنج

تابباتانی باشاد    و اگاار  کارده  درجه سانتیگراد بااز   83±0دماای  باید در

شده و باه داخال آی بیافتاد در غیار      باز درجه سانتیگراد 70± 0دردمای 

   خرای بوده و باید تعویض گردد اینصورت ترموستات
 

 عيل افت فشارروغن 6.12
  کمبود روغن درکارتر

 نامرغوی بودن روغن ازنظر  کیفیت

 خرابی فشنگی روغن

 خرابی آمپر روغن

 یل پمپوخرابی سوپاپ فشارشکن ا

 یل پمپوخرابی ا

 به میل لنگ خالصی بیش ازحد یاتاقانها نببت

 نببت به میل سوپاپمیل سوپاپ  بوش خالصی بیش ازحد

 

 عيل مخيوط شدن آب با روغن 1.12
  سرسیدندرسوختن واشر 

 شل بودن پیچهای سرسیدندر

 تای داشتن سرسیدندر

 ترک سرسیدندر

  ترک بدوک سیدندر
 احتراق موفظهخرابی اورینگ 

 ترک بوش سیدندر درموتورهای ) خورجینی(

 موتوهای)خورجینی( خرابی اورینگ دور بوش سیدندر در
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 قدیم و جدیدرها در خودروهاي نسل نکات ایمنی و هشدا. 13

  ،خودرو در حا لت خالص قرار گیرد دقت کنید قبل از استارت زدن 

    قبل از استارت زدن پس از چرخاندن سوئیچ به مرحده دوم صبر کنید تا مدارهای الکترونیکی بطور اتوماتیک کنترم ها را انجاام و چاراغ

STOP   خاموش شود 

 عدم رعایت این نکته در خودروهایی که   (0اره استارت بزنید )مطابق مرحده و دوب در صورتیکه موتور روشن نشد سوئیچ را در حالت ببته

زینه بااالیی را  ه تعویض آن شده و ((ECUمجهز به سیبتم های الکترونیکی هبتند باعث خبارت و سوختن سیبتم های الکترونیکی 

  در بر خواهد داشت

 در پروناده   ه که روی کاارت خریاد آن ثبات شاده اسات )ایان کاارت را       بعضی از خودروهای نبل جدید دارای کد مخصوص بود یرادیو

  مربوطه نگهداری کنید(

 ر گیرپاش و پیبتون گرفتگی موتور()خط نمائید خودداری هنگام سرد بودن هوا جداً بخصوصجا موتور دادن در از گاز 

 شار  )سوپرشار ( خواهد شد و خبارت سنگین و توربود تکرار آن باعث خطر سوختن هنگام خاموش کردن موتور به هیچ عنوان گاز ندهی

 شود جبران ناپذیری به خودرو وارد می

  لکتریکی خواهد شاد  اتصام بدنه در سیبتم ا باعث آتش سوزی کامل خودرو و بعضاًدر زمبتان از روشن کردن آتش زیر کارتر خودرو که

  خودداری نمائید

 سر قطب مثبت و منفی باطری ها باز و اتصام بدنه دستگاه را به  متهای خودرو حتماًشاسی و سایر قب گونه جوشکاری رویدر صورت هر

  خودروها خواهند سوخت (ECU)نزدیکترین مول جوشکاری موکم نصب نمایند در غیر این صورت 

  اتصام کوتاه در سیباتم   از جداکردن هر گونه اتصاالت الکترونیکی و پنوماتیکی در حالت باز بودن سوئیچ که باعث ذخیره شدن خطاها و

 گردد، خودداری نمایند می الکترونیکی خودرو

 ایان   ، رادیو تبط، تدویزیون و پرینتر و     ممنوع بوده و تمناًپرو کتور، بوق ،زات جانبی الکتریکی از قبیل المپاتافه کردن هر نوع تجهی

 فیوزها و مطابق مدار نوع سیبتم هر خودرو باشد  ،هاساز و استفاده از دیودها، رله باید طبق استانداردهای هر خودرو کار

 سوئیچ هر خودرو برایECU) ) دیاد دارای قطعاه الکترونیکای    ، هار ک توسط کدید دیگری روشن نخواهد شد موتور تعریف شده و خودرو

زدن امکاان پاذیر    د کد کدید تشخیص داده شاده و عمال اساتارت   شوباز می دارای کد مخصوص است و وقتی سوئیچکه این قطعه  بوده

  در حفظ و نگهداری آن دقت نمایید   لطفاًخواهد شد

 خودداری کارده و در سارازیریها از دناده سانگین و      از رانندگی با سرعت غیر مجاز جداً  اده ها با سرعت مطمئنه حرکت کنیددر کدیه ج

  استفاده کنید موتوردر جهت کنترم خودرو ترمز

 رار باعاث گارم شادن    ، که در صاورت تکا  خودداری کرده شود جداًشدن کاسه چرخ و دیبک ترمز می از ترمزهای ناگهانی که باعث گرم

  و خطر تصادف را در برخواهد داشت ، عمدکرد سیبتم ترمز را مختلسیبتم ترمز شده

  شود خودداری گردد خودرو که باعث گرم کردن موتور میاز گذاشتن هر گونه کارتن و ببتن جدوی پنجره 

 بایبت بباته باشاد و از بااطری کمکای باا هماان ولتاا  اساتفاده و         شن کردن خودرو با باطری کمکی سوئیچ هر دو خودرو میهنگام رو

  بکس را در وتعیت خالص قرار دهیدترمز دستی را کشیده و دنده گیر   تمناًاتصاالت به درستی نصب گردند

 حد معموم به تعمیر خواهد افتاد(هم تعویض شوند  )موتور زودتر از همزمان طبق استاندارد با هر سرویس روغن و فیدتردر 

  ثانیه خودداری گردد  32از نگه داشتن فرمان در یک جهت در حالت درجا بیش از 

 ًگارم کاردن و ساوختن موتاور      ،در غیر این صورت باعث کم کاردن آی ببته و از شل گذاشتن آن خودداری گردد  دری رادیاتور را کامال

 شود می

 در صورت عدم رعایت باعث افت قدرت و روغن سوزی موتور خواهد شد  خارج نکنید  هرگز ترموستات را از خودرو 

 خرابی زود هنگام الستیک ها و دیفرانبایل  عدم رعایت موجب خطر وا گونی  رپیچ ها سرعت خودرو را کاهش دهیدقبل از رسیدن به س ،

 خواهد شد 

 گردد جهت کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان موتور و جدوگیری از آسایب باه موتاور ، دور    میهنگام رانندگی اقتصادی توصیه  در

 خودداری گردد  موتور را در منطقه سبز قرار داده و از حرکت خودرو در مودوده دور قرمز  جداً
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 نجار باه   م خودداری گردد  زیرا موجب عدم کنترم و پایداری خودرو شده و نهایتااً  ها جداًی رو در حالت خالص در سرازیراز حرکت خود

 گردد حادثه و تصادف می

  خودداری گردد  از حرکت خودرو با دنده مرده جداً در هنگام رانندگی با بار مجاز و خالی به موقع دنده ها را تعویض نمایید 

 ًآمپرها را کنترم نموده و در صورت اخطار در نزدیک ترین پارکینگ خودرو را متوقف نمایید  در هنگام رانندگی مرتبا 

 ببته شوند  کابین راننده کامالًی از فشار به موتور خودرو شیشه ها هنگام استفاده از کولر و بخاری جهت جدوگیری 

 خاودداری   شود جداًمی بتگی سیدندرهاکن شاطون و شکج شد ،الی موتور که موجب بریدن میل لنگاز کشیدن دنده معکوس در دور با

 گردد 

  ش کامال  اخطار گیرپا   خاودداری گاردد   و هواکش جداًباز بودن پیچ کارتل از استارت زدن خودرو در زمان انجام سرویس های ادواری و

 موتور و بروز خبارت های سنگین

  فنرها ،این صورت استهالک شدید الستیک هادر غیر  حرکت کنید در جاده های سخت و ناهموار و دست اندازها با سرعت کم و آهبته، 

 افزایش تایعات بار خودرو خواهد شد  منجر به شکبتگی شاسی و ،کمک فنرها

 حاصل نمایند  کامل از ببته بودن قفل کابین راننده قبل از حرکت خودرو اطمینان 

  از مواد شیشه شور با ترکیب تد یخ استفاده نمایند  ،قبالًدر هنگام استفاده از برف پاک کن در برودت هوا زیر صفر درجه 

       از استفاده تدفن همراه در هنگام رانندگی خودداری و در صورت ترورت خودرو را در نزدیک ترین پارکیناگ متوقاف و باه تدفان پاساخ

 دهید 

 خودداری گردد  گردد جداًمی وردوخ ،ی با خودرو که منجر به تصادفاتدر هنگام خوای آلودگی و خبتگی و عصبانیت از رانندگ 

  ی به چشم پزشک مراجعه و در صورت نیاز به عینک طبی از آن در هنگام رانندگی استفاده نمایند ینایماه یکبار جهت کنترم ب 0هر 

 کماک هاای   جعبه  ،مثدث خطر ،، زاپاسجک و آچار چرخ کپبوم آتش نشانی زنجیر چرخ، ،ابزار عمومی ،قبل از سفر کدیه وسایل ایمنی

  اولیه و بیمه ماشین و     را کنترم نمایند

  خودداری گردد  داخل خودرو جداًاز کشیدن سیگار در 
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