
 

 
 

 
 
 

داری کامیونراهنمای سرویس و نگه  
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 نگهداری:
هدف اصلی از نگهداری روزانه و هفتگی نظارت کلی بر وضعیت دستگاهها و سیستم ها برای اطمینان از رانندگی ایمن هم 

 بیرونی مناسب آن است.چنین حفظ ظاهر 

 .نگهداری روزانه، روزی یکبار قبل از حرکت یا در ایستگاهها بعد از کار طوالنی مدت انجام میشود 

  نگهداری هفتگی، هفته ای یکبار توسط راننده انجام میشود. انجام نگهداری هفتگی در یک مرکز سرویس به تقاضای

 مالک خودرو قابل قبول است.

 :توجه 

 طول نگهداری روزانه و هفتگی مشاهده شد حتما به مرکز خدمات مراجعه کنید. اگر خطایی در

 در طول نگهداری، از ورود گریس)روغن( به فاضالب، آب های سطحی و زمینی یا خاک خودداری کنید.

 مورد استفاده قرار میگیرند. 3و2روغن ها طبق ضمایر 

 روند نگهداری روزانه

 ردیف روند کار فنی های دستورالعمل و الزامات

برای کسب اطالعات در مورد فواصل نگهداری و الزامات برای موتور مرسدس بنز به ))کتاب خدمات.موتور 

 (( مراجعه شود.OM457LAمرسدس بنز 

 

 1 در صورت نیاز خودرو را بشوئید. به زیربخش ))نگهداری از خودرو(( مراجعه شود.

بخش ))خطاهای احتمالی در  –برای آشکار کردن و حذف خطاها 

 واحد ها و سیستم های خودرو(( مراجعه شود.

سیستم های خودرو را طبق اطالعات کسب 

شده از چراغ های نشانگر روی پنل ابزار و 

 LCDپیام های نمایش داده شده روی پرده 

 مربوط به خطاها بررسی کنید.

2 

م نشت سوخت، روغن و مایعات خاص قابل قبول نیست. با محک

 کردن اتصاالت لوله ها نشت را از بین ببرید.

شرایط و آیتم های ضد نشت و لوله های 

سیستم تامین سوخت، سیستم روغن کاری، 

سیستم خنک کاری،)درایو( محرک 

هیدرولیک کالچ، گیربکس، حالت انتقال 

حورهای محرک و تقویت کننده فرمان، 

باالبرنده هیدرولیک سکوی کابین و سیستم 

 یندگی را بررسی کنید.کاهش آال

3 

اگر چراغ نشانگر گرفتگی فیلتر هوا در پنل ابزار روشن شده 

المنت فیلتر اصلی را تعویض کنید)به بخش تعویض فیلتر هوا 

 مراجعه شود(

وضعیت فیلتر پاک کننده هوا را بوسیله 

نشانه های چراغ گرفتگی فیلتر هوا بررسی 

 کنید

4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ردیف روند کار فنیالزامات و دستورالعمل های 

چرخ پنجم را در ابتدای حرکت و در حین توقف خودرو به طور بصری بررسی کنید. نباید هیچ روزنه 

یا فاصلله محسلوسلی بین میل ریش نیمه تریلر و قفل چرخ پنجم وجود داشللته باشد. آسیب دیدن    

ل قبولی د به طور قابشللن  ها قابل قبول نیست ) به طور بصری بررسی کنید(.  کابل های اتصال بای 

 ایمن شده باشد.

 

 

 بازرسی وضعیت چرخ پنجم

 

حالت شیلن  پیچ خورده و حالت کابل های اتصال را 

  بررسی کنید.

حلالت چرخ پنجم، شلللیلن  های  

پیچ خورده، سلللیسلللتم ترمز نیمه 

تریلر، حلاللت   کابل های اتصلللال   

نیمه تریلر را به طور بصری بررسی 

 کنید.

5 

ارتباط فنرها قابل قبول نیست. این فنرها باید به طور ایمن بسته شوند و از کارکرد  شلکسلتن و قط   

 صحیح شان اطمینان یابید. ) به شکل پنجم مگاه کنید (.

 
 

  چرخ پنجم  

قفل بادامک و حلاللت و ایمنی فنر   

) چفت ( چرخ پنجم را  فنر ضللامن

 بررسی کنید.

6 

حلالت قفل های جانبی نیمه تریلر   سکوی نیمه تریلر باید به طور قابل اعتمادی بسته باشد.قفل کردن بدین معنی است که دو طرف 

 را بررسی کنید.

 

7 

 به زیر بخش نگهداری تایر مراجعه کنید.

  

وضلللعیت تایرها را بررسلللی کنید. 

فشار تایر را مطابق اطالعات نشانگر 

تم ) اگر سیسپنل ابزار بررسی کنید.

 کنترل داشته باشد (.

8 

 وضعیت محفظه های ترمز، شیلن  ها و لوله ها را چک کنید. محفظه های ترمز باید به طور ایمن باشند. 

شلیلن  ها باید بدون سایش، صدمه و ترک یا شکاف باشند. از تیییر شکل لوله های ترمز بررهیزید. با گو،،  

محرک هوا باید جهت نشت با فشار نشلت محرک هوا را بیازمائید ) گو، دهید (. نشلت هوا مجاز نمی باشد.   

جزئی با مصلرف کنندگان هوای فشلرده فعل شلده آزمایش شود و هنگامی که موتور خامو، است دو حالت    

 کنترل سیستم ترمز را به کار ببرید:

 با پدال آزاد ) خالص ( دریچه ترمز و ترمز دستی فعال ) حالت توقف (. -

 ترمز دستی ) حالت حرکت (.با فشردن پدال دریچه ترمز و غیرفعال کردن  -

عملکرد صللحیح سللیسللتم ترمز را  

 بررسی کنید.

محرک هوای سیستم ترمز را جهت 

 نشت بیازمائید.

  

9 



 

 

 ردیف روند کار الزامات و دستورالعمل های فنی

بدین منظور، چرخ های جلو باید به صلورت افقی باشلند. حرکت فرمان باید آزادانه باشد، موتور آرام   

فرمان باید سللمت راسللت و به سللمت چد بچرخد تا قابل تنظیم شللروش به چرخش کنند.        کار کند، 

 درجه سانتیگراد باشد (. جابه جایی محوری فرمان قابل قبول نیست. 25) زاویه آزاد نباید بیش از 

حالت اتصال فرمان را به طور بصری 

 بررسی کنید.

11 

 وضعیت ثابت روشن کنید.پنل ابزار با چرخاندن کلید احتراق به این 

ها و وسایل نوری را با استفاده از موقعیت های متفاوت نور و         سوئیچ  LEDکارکرد صحیح تمام 

ترکیبی نور بررسلی کنید. عملکرد سلوئیچ سلیسلتم خطر را بررسی کنید. عملکرد نرمال نشانگرها و     

 بوق را بررسی کنید. المد های معیوب را تعویض کنید.

 رخ های جلو و نور را بررسی کنید.                بررسی وضعیت چراغ های عقبقابلیت چ

 نشانگر جهت ) راست، چد (  -نشانگرهای جهت ) چد، راست(                    -

- Marker and end-outline lamps        -  چراغ توقف 

 Marker and end-outline lamps   -نور پایین                                                 -

 چراغ های عقب  -نور باال                                                   -

 نور اضافی برای شرایطی با امکان دید ضعیف ) اگر باشد (.                      

قابلیت کارکرد دستگاه های نوری ) 

LED  زن ، نور و صللدا را بررسی ،)

 کنید.کنید. معایب را      رف  

11 

 به زیر بخش نگهداری شیشه جلوی اتومبیل مراجعه شود.

 

کارکرد پاک کننده ها و شوینده ها 

 را بررسی کنید.

12 

وجود میعان در یک گیرنده ترمز را  به زیر بخش تخلیه میعان از گیرنده ها مراجعه شود.

 بررسی کنید.

13 

فیلتر هوای مخزن سوخت  وضعیت به زیر بخش فیلتر هوای مخزن سوخت مراجعه شود.

را بررسلللی کنید. در صلللورت نیاز 

 تعویض کنید.

14 

سللطح خنک کننده را در سللیستم  به زیر بخش بررسی سطح خنک کننده مراجعه کنید.

 خنک کاری بررسی کنید.

15 

وقتی کمررسلور در حالت پرکردن می باشلد، نشت هوا به وسیله خروجی هوا در جدا کننده روغن و   

نمی باشلد. وقتی به حداکرر فشلار در سیستم رسید، هوا باد به وسیله خروجی هوا    خشلک کن مجاز 

در جدا کن روغن و خشللک کن کاهش یابد، در حالی که راه اندازی بی موق  جدا کننده روغن مجاز 

 نمی باشد.

عملکرد جدا کننده و خشک کننده 

 روغن را بررسی کنید.

 

16 

 را بررسی کنید.به طور بصری وضعیت سیستم تعلیق عقب 

 موارد ذیل مجاز نمی باشد:

 بریدن روکش های الستیکی فنرهای هوایی -

 از بین رفتن اتصاالت پیچیده -

 پمد نامتقارن فنرهای هوایی -

 نشت در ضربه گیر -

 نقص بو، الستیکی ضربه گیر -

سلللفتی سلللیسلللتم تعلیق عقب را 

 بررسی کنید.

17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف روند کار الزامات و دستورالعمل های فنی

طور بصری شرایط و بستن براکت های سرر عقب را بررسی کنید. شل بستن یا آسیب یا شکاف  به

 مجاز نمی باشد.

حلاللت براکت های سلللرر عقب را   

 بررسی کنید.

18 

) نگهداری ( زیر بخش فیلتر سوخت بزرگ را  6رسوب را از فیلتر سوخت بزرگ تخلیه کنید. ) بخش 

 ببینید (.

 طریق سیستم سوخت.بعد از تخلیه، پمد از 

رسللوب را از فیلتر سللوخت درشت 

 تخلیه کنید.

19 

 

سلللطح روغن بلایلد در میانه حفره   

 بازرسی 

بللاشللللد. ) شلللکللل مخزن روغن  

 هیدرولیکی  

را ببینیلد (. اگر نیاز بود، روغن را از  

 طریق گلویی پر کنید.

مورد  3و2روغللن هللا طبق قللایم 

 استفاده قرار می گیرد.

  
 مخزن روغن هیدرولیک خودرو

 مخزن روعن هیدرولیک – 1

 حفره بازرسی – 2

  گلویی، درگاه مخصوص پر کردن روغن – 3

سلللطح روغن را در سلللیسلللتم  

هیلدرولیلک خودرو بله حلد نرمال     

بلرسللللانیللد. ) برای خودروهللای     

 هیدرولیکی (

21 

 

 سیلندر و میله باید ایمن و متصل باشند.

و با حرکت   cottersاستفاده از قطعات بدون 

 زیاد مجاز نمی باشد

 
 

حالت و اشلریل های سیلندر هوای  

 ترمز کمکی را بررسی کنید.

21 



 

 

 

 

 

 

 هفتگیروند نگهداری 

 ردیف روند کار الزامات و دستورالعمل های فنی

د و با باشللبازوی پیتمن نبایدهیچ آسللیبی دیده باشللد و مهره برای بسللتن بازوی پیتمن باید محکم  

صلفحه قفل شود. مهره های می  کروی میل فرمان باید سفت بسته شوند. اگر اشریلی وجود نداشت  

 آن ها را سر جایشان بگذارید.

 

 
  بررسی اشریل مهره های می  های کروی میل فرمان

اشللریل مهره های می  های کروی 

میل فرمان    ) به طور بصلللری ( و 

               بسلللته بودن بازوی  سلللگدسلللت   

 ) پیت من ( را بررسی کنید.

1 

 

مکانیزم قفل باید کابین را از باال رفتن خود به خود نگه دارد. یکرارچگی فنرها را بررسی کنید. قفل 

 را به بصری بررسی کنید. میله های فرسوده و دهنه قالب مجاز نمی باشند.

 محکم بسته شده باشد.سیلندر هیدرولیک برای باال و پایین بردن کابین باید 

 استفاده از قطعات بدون اشریل مجاز نمی باشد.

   

  اتصال سیلندر هیدرولیک برای باال و پایین بردن کابین هیدرولیک

شلللرایلط و علملکرد قفللل هللای   

هیدرولیک و سللیلندر هیدرولیک را 

برای بللاال و پللایین بردن کللابین 

 بررسی کنید.

2 

 شل قابل قبول نیست.شکاف در براکت ها و پرچ های 

  

  براکت جلوی فنر جلو براکت عقب فنر جلو

به صللورت بصللری حالت و بسللته   

بودن براکت فنری جلو را بررسلللی 

 کنید.

3 



 

 

 

 

 ردیف روند کار الزامات و دستورالعمل های فنی

 وضعیت و ضمایم دیسک های چرخ را بررسی کنید.

 

وضعیت و ضمایم دیسک های چرخ 

 را بررسی کنید.

4 

 

 بسته بودن محفظه های ترمز را بررسی کنید.

(  kgf.m 22به  18نیوتن متر )  181-221گشللتاور سللفت شللدن برای بسللتن محفظه های ترمز 

 است.

 

 

 
  ایمن کردن محور جلوی محفظه ترمز محکم کردن محفظه های ترمز اکسل

بسلللتله بودن محفظه های ترمز را  

 بررسی کنید.

5 

 و بسته بودن براکت های میله گشتاور باالیی را بررسی کنید.به طور بصری وضعیت 

 راندن خودرو قبل از رف  نقص ممنوش است.

به طور بصری وضعیت و بسته بودن 

 میله گشتاور را بررسی کنید.

6 

           زیر بخش نگهداری تایر را ببینید .

  

 

 

فشار تایررا با استفاده از تست 

 میزان فشار بررسی کنید 

7 

قبل از بررسی ، موتور را خامو، کنید. بررسی وضعیت تسمه نقاله بطور بصری قابل قبول است . 

 عبور از شکافهای طولی و عرضی مجاز نیست . اگر کمربند حفره ای داشت حتما آن را عوض کنید.

  

  )ترک( شکاف قابل قبول نیست )ترک( شکاف قابل قبول است.

ا کمررسور رشرایط کمربند ایمنی 

.در سیستم تهویه هوا بررسی کنید  

8 

یکرارچگی اتصال الکتریکی را در  بطور بصری یکرارچگی اتصاالت الکتریکی را در سیستم تهویه مطبوش بررسی کنید . 

 سیستم تهویه هوا بررسی کنید .

9 

اتصال بطور بصری بررسی کنید کنید . آسیب شلن  های سرد کن قابل قبول نیست . کابل های 

 باید بطور ایمن محکم شوند  و هیچ آسیبی نبینند .

یکرارچگی شلن  های سرد کن را 

در سیستم تهویه مطبوش بررسی 

 کنید .

11 



 

 

 

 

 

 ردیف روند کار الزامات و دستورالعمل های فنی

 .پاکسازی با هوای پرفشار را با تخلیه هوای فشرده از شبکه داخلی یا مستقل تانجام دهید

  

  

سلللطح خارجی قاب رادیاتور را در 

سلللیسلللتم تهویه هوای مطبوش از 

کریفی پاک کنید. آن را شللسللته و 

 هوای فشرده داخل آن را بدمید.

11 

 

هواکش ها باید تمیز باشند برای جلوگیری از ورود آلودگی به داخل سوراخ ، قبل از دمیدن هواکش 

  را بردارید. باید سر هواکش را با دست بچرخانید.

 

 

  هواکش محور متحرک هواکش گیربکس

گلیلربکس و هواکش هللای محور   

 درایو )نحور محرک( را پاک کنید.

12 

  پاکسازی با هوای پرفشار را با تخلیه هوای فشرده از شبکه داخلی یا مستقل انجام دهید.

 
  موتور مرسدس بنز

کالج کمررسللور الکترومیناطیس را 

 با دمیدن هوا پاک کنید.

13 

   پاکسازی با هوای پرفشار را با تخلیه هوای فشرده از شبکه داخلی یا مستقل انجام دهید.

 

 

 

کندانسور تهویه را با استفاده از دمیدن 

 هوا تمیز کنید.

  

14 



 

 

 

 ردیف روند کار الزامات و دستورالعمل های فنی

   
 روغن کاری چرخ پنجم )ریش(

 چرخ پنجم را بوسیله گریس خور روغن بزنید. 

 حتی یک الیه از روغن را لبه صفحه چرخ پنجم

ن کاری چرخ پنجم را غو دهانه با برس بزنید.)شکل رو 

 ببینید(. 

 بکار میروند. 3و  2روعن ها طبق پیشنهادات ضمائم 
 

 15 چرخ پنجم، سطح زین، دهانه

 

 مراجعه شود. به زبربخش ))بررسی سطح روغن در کارتر((
سلللطح روغن را در کارتر موتور به حد 

 نرمال برسانید.
16 

 به زیربخش باتری های ذخیره ساز مراجعه شود.

سلللطح الکترولیلت را در بلاتری های   

ذخیره سلاز به حد نرمال برسانید. اگر  

نیلاز بود کلاور باتری ها را از کریفی و   

 گرد و غبار پاک کنید.

17 

  کاور گیج روغن را بردارید و سطح روغن را در مخزن 

 مخزن پمد فرمان

 بررسی کنید. سطح روغن باید بین خط های باال و پایینی

 گیج روغن باشد. روغن را بررسی کرده و میزان آن را در 

 هنگامی که موتور آرام کار میکند و چرخ جلوی ماشین 

 صاف و مستقیم است افزایش دهید. 

 باشد 3و2کاری باید طبق توصیه های ضمائم روغن 

 

سطح روغن را در مخزن پمد 

تقویتی فرمان به حد نرمال 

.برسانید  

18 

 

بطور بصری سطح مای  را در مخزن سیلندر اصلی کالچ بررسی کنید)شکل مخزن سیلندر اصل 

 41مخزن حدود  سطح نرمال مای  در سیلندر اصل کالچ در زیر سرر جلو قرار دارد..کالچ را ببینید(

میلی لیتر است.)شکل سطح زوغن در مخزن سیلندر اصل کالچ را  11میلی لیتر است. حد مجاز 

 بکار میروند. 3و2روغن ها طبق توصیه های ضمائم .ببینید(

 

 
 مخزن کالچ سیلندر اصلی سطح مای  در سیلندر اصلی کالچ

  درپو،-2مخزن   -1

سطح مای  را در مخزن سیلندر 

 کالچ به حد نرمال برسانید.اصلی 
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 نگهداری از خودرو

 .چراغ های جلو، پارکین ، نشانگرها و چراغ های عقب، پنجره ها و پالک ها را بشویید 

  خاک، برف، ی  را از قسمت انتهای سررها، پله ها، فنرها، محورها، گلگیرها، درپو، جعبه باطری بزدائید. ابزار و پنجره

 پاک کنید.ها را در کابین 

 .در فصول سرد( قفل های درها و جعبه ابزار را با هوای فشرده محکم بدمید( 

  118برای شستشو، از مواد شوینده طبیعی استفاده کنید فشار آب نباید بیش از ( 2کیلو پاسکالkgf/cmباشد.1و ) 

  بررهیزید.برای حفظ پوشش رن ، از تاثیر طوالنی نمک، اسید و حالل ها و دیگر مواد تهاجمی 

  برای حفظ پوشش رن  در نتیجه لکه های خوردگی، به موق  خاک را خصوصا تخلیه حشرات و دف  پرندگان، روغن ها

 و گریس را پاک کنید.

   اطمینان یابید که معایب پوشش رن  را که بوسیله اصابت سن  ها و دیگر اثرات مکانیکی ایجاد شده به موق  رف

 کنید.

 :ماشین نگهداری از شیشه جلوی

 تییه برف پاک کن باید در راستای سطح شیشه در طول کل لبه بطور یکنواخت و بدون موج حرکت کند.

قابلیت اجرای واشر را تست کنید و در صورت لزوم مسیر آب را با پاک کردن و تنظیم جهت تطابق دهید. مسیر جت آب با کمک           

 در سوراخ جت است تنظیم می شود.

 

 

 رمخزن واش

 کاور پر کننده مخزن-1

 گلویی پرکننده-2

 

 

 

 توجه! 

 برف پاک کن را       شیشه جلوی خشک نکشید.

 در دمای هوای زیر صفر درجه به کاربردن برف پاک کن با تییه ی  زده ممنوش است.

  پر کنید. اگر اطالعات در مورد سط  مایه پایین در مخزن واشر نمایش داده شد. مخزن را با مایه شستشوی آماده

 مخزن واشر در طرف راننده زیر کابین قرار دارد، گلویی پر کننده در قسمت ورودی در قرار دارد )شکل مخزن واشر را ببینید(

 در فصول سرد شیشه را با مای  شیشه شوی با دمای پایین پر کنید.

 

 !توجه 

 رن  از بین نرود.از شیشه شوی غلیظ استفاده نکنید، باید کمی آب را رقیق کنید تا پوشش 

 



 

 

 : تعویض فیلتر هوا

 کابین را برای دسترسی به قفل)چفت( در درپو، فیلتر هوا در هنگام نگهداری و تعویض عنصرهای فیلتر باید باال برد.

 

  تعویض عنصرهای اصلی فیلتر: 

قفل)چفت( درپو، فیلتر هوا را باز کنید ، درپو، را  -1

 بردارید)شکل فیلتر هوا را ببینید(.

دریچه میزی در قسمت انتهای درپو، برای تخلیه خاک و آب قرار دارد، 

خاک و آب ممکن است با ورود هوا وارد شوند.دریچه باید بوسیله بست به 

درپو، فیلتر هوا محکم شود.دریچه را بطور یصری برای بی عیب بودن 

 بررسی کنید.

 را از بدنه فیلتر بیرون بکشید.)شکل 2عنصر اصلی فیلتر هوا  -2

 نعویض عنصر اصلی فیلتر را ببینید.(

 عنصر اصلی جدید فیلتر را تا آنجا که امکان دارد، وارد کنید. -3

درپو، را روی بدنه فیلتر هوا قرار دهید. دریچه میزی در این  -4

 مورد باید به صورت عمودی رو به پایین نصب شود.

 قفل ها )چفت ها( را روی درپو، فیلتر هوا ببندید. -5

 
 فیلتر هوا

 : قفل 2و1

 کاور-3

 دریچه میزی-4

 

 :نعویض عنصر ایمنی 

 

 

  پس از تعویض سه گانه + عنصر اصلی فیلتر یا اگر فیلتر هوا

تاه، بعد از مسدود شود چراغ نشانگر علیرغم طی مسافت کو

ر روشن میشود، اطمینان یابید که عنصر تعویض هنصر اصلی فیلت

 ایمنی را تعویض کنید.

  ایمنی، از ورور هوای آلوده به مسیر ورودی هنگام تعویض عنصر

 موتور بررهیزید برای مرال: شرایط آب و هوای نامساعد)وز، باد(

  حتما از عنصرهای فیلتر تولیدکنندگان با تایید رسمی شرکت

 کاماز برای تحویل استفاده کنید.

 

 تعویض المنت اصلی فیلتر هوا

 بدنه فیلتر-1

 فیلتر اصلی-2

 )فیلترهوا(عنصر ایمنی -3

 

 



 

 بررسی گیرنده ها برای رطوبت )میعان(:

برای حفظ فشار هوای فشرده شده)از کمررسور( و خشک کردن و خارج 

کردن میعان، سیستم ترمز کامیون مجهز به واحد خشک کن هوا با تنظیم 

 کنترل فشار میباشد.

رطوبت گیرنده ها رو هر روز در پایان شیفت بررسی کنید. بعد از کنار 

گذاشتن فشار دهنده، شیر تخلیه رطوبت)میعان( را باز کنید.)شکل فشار 

 . دهنده را ببینید(

 

 فشار دهنده

 

 !توجه 

 میله را پایین نکشید و آن را به سمت باال نکشید. 

 اگر رطوبت)میعان( در گیرنده ها باشد.

 عملکرد نرمال تنظیم کننده فشار)روشن و خامو،( بودن آن را بررسی کنید.

 (kgf/cm 10/0-9/5)فشار هوای فشرده شده در درایور پنوماتیک باید اسمی باشد. 

 خشک کن هوا را بررسی کنید، جدا کننده روغن و شلن  های اتصال باید بسته باشند. حتی کمترین نشت مجاز نمیباشد.

 اگر هیچ انحرافی در تنظیم کننده نباشد، عنصر فیلتر را تعویض کنید.

 عنصر فیلتر به کار رفته از تولید کنندگانی که دارای تاییدیه رسمی از شرکت کاماز برای نحویل هستند باشد.اطمینان یابید 

 اگر خودتان قادر به رف  نقص نمیباشید، حتما به مراکز خدمات مراجعه کنید.

 کبار(نگهداری یک حشک کن باعث تعویض منظم فیلتر میشود به محض آنکه فیلتر کریف شد.)تقریبا سالی ی

اگر آالیندگی روغن بوسیله کمررسور منجر به آلودگی فیلتر با روغن و کاهش قابل مالحظه عمرمفید آن شود، باید کمررسور 

 تعمیر گردد.

 

 

 نگهداری تایرها:

از ایجاد شکاف، ضربه)فرورفتگی( روی دیسک های چرخ خودداری کنید. دیسک ها باید به درستی محکم شوند. پیچ ها نباید 

 شکسته باشند و تمام مهره های چرخ ها باید سرجای خود باشند.

 .مطابق با گشتاورهای سفت کردن تعیین شده و توآلی آن باشید

چرخ جلو که در حال حرکت در جهت عقربه های ساعت است شروش ÷ تایرها از نظر فنی بطور بصری بررسی کنید، از سمت چ

 کنید.

که در مسیر، اطراف تایر و بین تایرها گیر کرده)وجود دارد( از میان بردارید. اگر سوخت،  سن  ها، می  ها و دیگر اشیای خارجی

روغن یا دیگر محصوالت نفتی روی تایرها باشد آن ها را با پارچه خشک پاک کنید. تایرها را ازسوخت، روغن و دیگر محصوالت 

 نفتی محافظت کنید زیرا منجر به خرابی زودرس تایرها میشود.

 هوا را در تایرها با استفاده از فشارسنج تست کنید. فشار

 

 



 

 در موقع باد زدن تایرها: 

کاهشس میدهد. همچنین بخاطر داشته باشید که کاهش  %41-%35مقدار اسمی عمر مفید خدمات را به  %25کاهش فشار هوا به 

 به میزان  میشود.منجر به افزایش مصرف سوخت (kgf/cm 1/0)کیلوپاسکال 98فشار هوا در تایرها به 

حد نرمال افت پیدا نکرد و اگر مطمئن هستید که  %41شما ممکن است تایر را بدون پیاده کردن باد بزنید. اگر فشار هوا بیش از 

 کاهش فشار خدشه ای در درست سوار کردن تایر دارد. نمیکند.

استفاده کنید یا هر شیلن  مناسب دیگری که  برای باد زدن تایرها شما باید از شلن  های مخصوصی که در جعبه سرویس است

 باشد.شلن  به تنظیم کننده فشار وصل است. 5و  M16 x 1متناسب با درپو، مهره 

 

 

برای باد کردن تایرها، دریچه هوای تنظیم کننده فشار قرار دارد و 

 دریچه با درپو، بسته شده است.

 )شکل خشک کن هوا با تنظیم کننده فشار را ببینید.(

ای خارج شدن هوا با استفاده از شلن  بادزن تایر)از مجموعه ابزار( بر

به جای درپو، آن را وصل کنید، بدین منظور مهره پروانه ای را 

ببندید تا آن متوقف شود و فشار هوای فشرده شده را در کمررسور 

کاهش دهد.  (kgf/cm 6.5-6.2)کیلوپاسکال  637-618هوا به 

تخلیه)میعان( رطوبت را در هر گیرنده  برای کاهش فشار حتما شیر

 ای باز کنید و چندین بار شیر ترمز را بکار ببرید.

تنظیم کننده فعال مکیشود و کمررسور شروش به تخلیه هوای فشرده 

 میکند.

 

 خشک کننده هوا با تنظیم کننده فشار

 درپو، -1

 تنظیم کننده فشار -2

 خشک کن -3

 دریچه ایمنی بادزن هوا -4

 عمل میکند. kgf/cm 14و5به  12و5)در فشار 

 

 توجه! 

 مرتبا سطح فشار در یک تایر را در هنگام باد زدن تایرها چک کنید. فشار بیش از حد مجاز قابل قبول نمیباشد.

 در طول بادزدن تایرها، منطقه کار را ترک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بررسی سطح روغن در کارتر موتور:

 

 افقی)صاف( قرار دهید.خودرو را در یک سطح 

 ترمز دستی را فعال کنید.

دقیقه بعد از خامو، شدن موتور  11سطح روغن در عرض 

 انجام میشود. بعد از آن روغن به داخل مخزن کارتر میرور.

سطح روغن را به کمک گیج روغن )وقتی کابین باالست( 

بررسی کنید. سطح روغن باید بین نشانگرهای باال و پایین گیج 

 باشد. روغن

در صورت نیاز از گلویی پرکننده روغن بریزید.)شکل بررسی 

 سطح روغن در کارتر موتور مرسدس بنز را ببینید(.

بکار میروند. اگر سطح روغن  3و2گریس ها)روغن( طبق ضمائم 

 باالی سطح مجاز باشد موتور آسیب میبیند.

 

 
 بررسی سطح روغن در کارتر موتور مرسدس بنز

 پرکننده روغنگلویی -1

 گیج روغن-2

 

 

 خودرو را در یک سطح افقی قرار دهید. موتور را خامو، کنید.

 سرر جلو را باال ببرید.

 51سطح خنک کننده را در موتور سرد بررسی کنید.)دما نباید بیش از 

 درجه سانتیگراد باشد.(

موقعیت مطلوب سطح مای  زمانی است که لبه پایین گلویی پرکننده 

 باشد.

در صورت لزوم خنک کننده ای با همان دما بعد از برداشتن درپو، 

شکل درپو، مخزن مخزن انبساط از طریق گلویی پرکننده بریزید.)

 .(انبساط را ببینید

 به کار برید. 3خنک کننده را طبق ضمیمه

 کاور را ببندید تا بایستد و موتور برا سرعت متییر برای مدتی بچرخد.

 و سطح خنک کننده را بار دیگر بررسی کنید. موتور را خامو، کرده

 سرر جلویی را پایین بیاورید.

 

 درپو، مخزن انبساط

 

 !توجه 

 از باز کردن درپو، مخزن هنگامی که موتور داغ است به شدت پرهیز کنید.

 خنک کننده سمی است. از ریختن مای  روی خاک، پوست و مخاط بررهیزید.
 



 

 فیلتر سوخت:

 را ببینید ( بین مخزن سوخت و پمد تیذیه کم فشار نصب شده است.  UFI )شکل فیلتر سوخت  UFIفیلتر سوخت درشت 

 فیلتر با پمد اولیه در وسیله نقلیه نصب شده است . 

 

 

 درپو، فیلتر -1

 ورودی سوخت-2

 خروجی سوخت -3

 پیچ خروجی هوا -4

 پمد سوخت دستی -5

 بخاری برقی -6

 آب با سنسور آبپیچ هواگیر -7

 

 UFIفیلتر سوخت 

 

 پر کردن سیستم سوخت:   

 سیستم تیذیه سوخت )تخلیه هوا ( را با پمد دستی هنگام استارت موتور یا تعویض فیلتر پر کنید . بدین جهت : 

 درپو، مخزن انبساط را باز کنید . -1

مخزن را زیر فیلتر سوخت درشت قرار دهید .توصیه مکنیم لوله تمیز روی دریچه هواگیری قرار دهید تا از نشت غیر قابل کنترل -2

 سوخت جلوگیری شود . 

 بار باز کنید .  3-2دریچه هواگیری را -3

ن دسته به جلو و عقب از سیستم در جهت خالف عقربه های ساعت ، دسته پمردستی را بازکنید و جریان هوا را با حرکت داد-4

 خارجکنید . بعد از اینکه سوخت  بدون حباب از دریچه بیرون آمد هواگیری را متوقف کنید  . 

 دسته پمد را فشار دهید تا آن متوقف شود و این موقعیت با چرخاندن آن درجهت عقربه های ساعت ثابت شود . -5

 متر محکم کنید .  نیوتن 2.5به  1.5دریچه هواگیری با گشتاور -6

 درپو، مخزن انبساط را ببندید . -7

 تخلیه می شود . سوخت موتور را روشن کنید . هوابه طور خودکار از سیستم تیذیه-8
 

 ! توجه 

پمد دستی را بعد از روشن شدن موتور به کار نبریدتا از آسیب به اجزای فیلتر سوخت درشت و نشت جلوگیری شود . پمد دستی 

کردن فیلتر سوخت بکار میرود .از بکار بردن هرگونه وسیله پر کننده خارجی برای پر کردن فیلتر سوخت درشت  فقط برای پر

بررهیزید . هنگام پر کردن فیلتر سوخت درشت با وسایل خارجی یا هنگام پر کردن کل مدار کم فشار با پمد دستی که در فیلتر 

است این منجر به نقص اجزای سیستم تیذیه و نشتکنترل نشدهسوخت  سوخت درشت نصب شده ، فشار سوخت مجاز بیش از حد

 می گردد. 

 



 

 :تخلیه آب از فیلتر سوخت 

هنگامیکه اطالعات در مورد بستن سنسور آب نشان داده شده باید رسوب را از فیلتر سوخت درشت تخلیه کنید، درپو، تخلیه 

 آب را از درپو، فیلتر بردارید و رسوب را تا زمانیکه سوخت پاک ظاهر شود تخلیه کنید . 

وا با پمد اولیه ، مخزن را برای جم  آوری مخلوط قبل ازتخلیه مخلوط آب و سوخت از مخزن جم  آوری آب یا قبل از تخلیه ه

 آب و سوخت تحت فیلتر سوخت درشت قرار دهید. 

 از ورود سوخت به ترکیبات خودرو خاك جلوگیری کنید .

 

  تعویض عنصر فیلتر: 

 درپو، سنسورآب را قط  کنید . -1

 پیچ تخلیه آب را بازکنید تا سوخت از فیلتر خارج گردد . -2

 نیوتن متر ببندید .  2.5به  1.5پیچتخلیه آب را با گشتاور -3

 درپو، فیلتر را بردارید و عنصر فیلتر را خارج کنید . -4

 حلقه آب بندی درپو، فیلتر را تعویض کنید . -5

 حلقه آب بندی درپو، فیلتر و عنصر فیلتر جدید را با استفاده روغن موتور ،روغن کاری کنید .-6

 نیوتن متر ببندید  25-21عنصر فیلتر جدید را در درپو، قرار دهید و درپو، را به بدنه فیلتر با گشتاور -7

 درپو، سنسور آب را به سوکت ببندید . -8

 هوا را از سیستم با استفاده از پمد دستی تخلیه کنید. -9

 موتور را روشن کنید و اطمینان یابید که سیستم سوخت ضد نشت است . -11

هنگام تعویض عنصر فیلتر از ورود آلودگی به سیستم تیذیه سوخت چلوگیری کنید . از فیلترهایی استفاده کنید که 

 تولیدکنندگان آن تاییدیه رسمی از شرکت کماز برای تحویل آن دارند . 

 

  توجه! 

   .د ) حذف نكنید(فیلتر ، حتما موتور راخاموش کنید . پمپ اولیه )قبل از استارت ( را برداری نصبهنگام 

 

 

 

 

 

 



 

 :فیلتر هوای مخزن سوخت 

 

فیلتر هوای مخزن سوخت نزدیک مخزن سوخت روی رام 

طولی شاسی قراردارد . ) شکل فیلتر هوای مخزن سوخت را 

 ببینید (
در صورت تخلیه هوای ناگهانی در هنگام باز کردن مخزن 

سوخت ) فشار هوای بیش از حد در مخزن ( یا مکش هوا 

)خال داخل مخزن ( شرایط فیلترهوای مخزن سوخت نیاز به 

 بررسی دارد . 

فیلتر هوا باید به طور عمودی تعویض شود ، حداکرر شیب 

جی هوا را درجه باشد . شرایط خرو 25مجاز نباید بیش از 

بررسی کنید . در صورت نیاز ، ان را تمیز کنید تاهوا آزادانه 

 جریان یابد . 

اگر نقص رف  نشد یا آلودگی بیش از حد بود ، فیلتر هوای 

 مخزن سوخت باید تعویض شود .

 

 فیلتر هوای مخزن سوخت 

 خروجی هوا-4بست حلزونی  -3فیلتر هوا -2لوله -1

 

 سوخت: تعویض فیلتر هوای مخزن 

خودرو را متوقف کنید . موتور را خامو، کنید ، ترمز دستی را فعال کنید ، اهرم دست دنده باید در حالت خنری باشد و -1

 خرک ها را زیر چرخها قراردهید .

 بست حلزونی را شل کنید . -2

 فیلتر هوا را از لوله پلی آمید بردارید . -3

آن باید تمیز باشد . اگر آلودگی یا سوخت در آن بود با هوای فشرده در آن دمیده و شرایط سطح داخل لوله را بررسی کنید . -4

 آن را تمیز کنید 

 بست حلزونی جدید را در فیلتر جدید نصب کنید -5

 فیلتر هوای جدید را در لوله پلی آمید نصب کنید .  -6

عمودی محکم کنید . ) حداکرر شیب مجاز نباید بست حلزونی را روی رام طولی شاسی با قرار دادن فیلتر هوا در وضعیت -7

 درجه باشد ( 25بیش از 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :سیستم آالیندگی خودرو 

 

 

سیستم آالیندگی خودرو برای کاهش آلودگی اکسید نیترید در 

نتیجه تزریق مای  خنری کننده به انبار اگزوز موتور طراحی 

 شده است 

            خوشه ابزار( در ONبا چرخاندن کلید احتراق به وضعیت )

) حالت حرکت ( ، اطالعات درباره خودرو به نمایش در می آید . 

یکی ازصفحه نمایش ها به صورت پیش فرض سطح مای  خنری 

 کننده را در مخزن نشان می دهد .

 

 سطح مای  ادبلو

 

حتما سیستم را با مای  خنری کننده به مقدار نیاز پر کنید . اگر سطح مای  در مخزن کم است ، چراغ نشانگر سطح پایین مای  

 در سیستم آالیندگی روی پنل ابزار روشن میشود 

 پر میشود  3-2آالیندگی با عامل ادبلو طبق ضمایم  سیستم -

 وخت است درصد مصرف س 8تا 4مصرف تقریبی مای  ادبلو  -

 گلویی پرکننده مخزن با مای  خنری کننده بوسیله کاور آبی بسته میشود .  -

 سانتی متر از لبه بریزید .  12-11مای  ادبلو را از طریق گلویی پر کننده در مخزن  -

  و یدن مای  ادبلگلویی پر کننده درمخزن مجهزبه دریچه میناطیسی است که به نازل سوخت این امکان را میدهد که بعد از رس -

 به حداکرربه طور خودکار قط  شود .

 

  !توجه 

مای  ادبلو را بیشتر از حداکرر مجاز نریزید ، هرگونه فعالیت غیر قانونی یا از بین بردن هر یک از آیتم های سیستم آالیندگی 

  .، مطمئن شوید که موتور خامو، استممنوش است ، بدون عامل ادبلو سیستم را بکار نبرید ، قبل از پر کردن دوباره مخزن ادبلو 
 

-SOST ISO 22241-3دی ( ، رسیدگی ، نیاز های حمل و نقل و ذخیره سازی برای عامل ادبلو ) برای نکات عملی )کاربر

 را ببندید .   (2013

 ر پنل ابزار روشن میشود.داگر نقص در سیستم  آالیندگی رخ دهد ، چراغ  نشانگر مربوطه 

 

 توجه! 
شیرین ) لوله کشی ( حل نکنید ، وگرنه سیستم آالیندگی دچار هرگونه افزودنی به عامل ادبلو ممنوش است . عامالدبلو را با اب 

گی و نقص سیستم آالیندگی نقصخواهد شد . اطمینان یابد که عامل خالص باشد ، آلودگی در عامل موجب افزایش آالیند

 شویید. از تماس مای  با چشمانتان خودداری کنید . اگر این اتفاق رخ داد فورا با آب تمیز چشمنتان را بمیشود. 
 

 

 



 

 از ورود ترکیبات و خاك به درون ادبلو خودداری کنید.

 در صورت ورود ادبلو به سطوح آلومینیومی یا الک زده در طول پر کردن سیستم، سریعاً سطح را بشوئید.

 استفاده مجدد از مایع تخلیه شده در طول تعمیر ممنوع است.

 پالستیکی استفاده کنید. برای ذخیره ادبلو فقط از قوطی های فلزی ضد زن  یا

اگر عامل در قوطی مسلی، آلیاههای مس، فوالد سلاده یا گالوانیزه ذخیره شلود، ذرات آن فلزات در عامل ادبلو وارد شده و موجب    

 نقص در سیستم آالیندگی می شود.

 

 

 :بررسی سطوح سوخت در مخزن سوخت مستقل بخاری پیش گرمکن

 

مسللتقل است که  بخاری پیش گرمکن مجهز به مخزن سللوخت

 پشت کابین در سمت راست خودرو نصب شده است.

سطح سوخت را در مخزن بررسی کنید زیرا مخزن مستقل جزء 

سللیسللتم سللوخت موتور نمی باشللد. میانگین فاصللله پر کردن  

 مخزن ) با کار ثابت بخاری ( تقریباً هشت ساعت است.

 مصرف کنید. 3سوخت را طبق ضمایم 

 

در تابسللتان سللوخت را از مخزن توصللیه ما این اسللت که  -

سوخت مستقل تخلیه کنید. بعد از این که سوخت تخلیه 

شده و شیلن  را در جای خود قرار دادیم، بخاری باید کار 

 کند تا تمام سوخت را بسوزاند.

 

 مخزن سوخت بخاری پیش گرمکن

دریچه  – 4شیلن      – 3گلویی پر کننده  – 2مخزن سوخت  – 1

 لوله پلی آمید – 6بست  – 5تخلیه 

 

 :سوخت به روش ذیل تخلیه می شود 

 ( را ببندید. 4دریچه سوخت )  – 1

 ( را شل کنید. 5بست شیلن  )  – 2

 ( را بردارید. 6( با لوله پلی آمید )  3شیلن  )  – 3

 شیلن  را به مخزن تخلیه برده و دریچه را باز کنید. – 4
 

نگهداری فصلی بخاری پیش گرمکن  چرخه شلروش به کار بخاری را انجام دهید.  4حداقل برای تخلیه هوا از سییسیتم،   

 طبق دفترچه راهنمای کاماز برای بخاری پیش گرمکن است. 

 

 

 



 

 :باتری های ذخیره ساز در طول عملکرد

ه باتری های ذخیرباتری های ذخیره ساز برای راه اندازی موتور با استارتر و مصرف کنندگان برق در نظر گرفنه شده است.  -

 ساز با محلول آبی اسید سولفوریک الکترولیتی به عنوان الکترولیت پر شده است.

درجه سانتی گراد باشد  25گرم بر سانتی متر مکعب در  (0,01 ± 1,28)چگالی الکترولیت در باتری که کامل شاره شده:  -

 ولت باشد. 12و  6و ولتاه مدار باز نباید کمتر از 

گرم بر متر مکعب ( ممنوش است و ولتاه  24/1شاره کامل ) کمتر  %75در شرایطی که چگالی الکترولیت زیر عملکرد باتری  -

 ولت است. 12مدار بسته باتری ذخیره ساز کمتر از 

 .(GOST R MEK 60095-4)کار کند.  Bباتری های ذخیره ساز باید طبق ابعاد خارجی نوش  -

ند حتماً سللیسللتم منب  برق دایم ) سللیم با عالمت زرد ( را از باتری ذخیره سللاز روز کار نمی ک 3اگر خودرو برای بیش از  -

جهت جلوگیری از خالی شلدن باتری قط  کنید. باتری ذخیره ساز در این گونه موارد باید بوسیله سوئیچ باتری ذخیره ساز  

 قط  شود.

باید تمیز و بدون آثار نشت، گرد و خاک باشد و بدنه باتری باید دست نخورده و بدون تراشه و ترک باشد. سطح بدنه باتری  -

 گر نه تخلیه بیش از حد خود به خود باتری رخ می دهد.

 برای نگهداری، درپو، باالیی باتری را پاک کنید تا گرد و خاک روی آن باشد. -

 از مسدود شدن حفره های خروجی باتری های ذخیره ساز جلوگیری کرده و آن ها را مرتباً پاک کنید. -

باتری های ذخیره ساز گرنه درپو، در نتیجه نقص  ره های خروجی روی درپو، ها باید برای تخلیه گاز آزاد باشلند. و حف -

 آسیب می بیند.

 اگر حفره های خروجی روی درپو، ها مسدود شوند باتری منفجر می شود. -

 اسید را به کار برید. سیم ها را با گشتاورپایانه های باتری باید تمیز و خشلک باشد. الیه نازکی از روغن محافظتی مقاوم به   -

نیوتن بر متر ببندید. اگر شل بسته شوند با آزاد شدن گاز مخزن منجر به جرقه و انفجار می شود و باتری خراب می  12-8

 گردد.

 

 

 :تست سطح الكترولیت 

 

 

سطح الکترولیت باید به لبه پایین لوله گلویی پر کننده که 

 11-15مربوط به فاصللله از سللطح الکترولیت تا جداسللاز  

به شکل تست سطح الکترولیت در میلی متر اسلت برسد. )  

 (. باتری های ذخیره ساز مراجعه شود

 سطح الکترولیت با آب مقطر به حالت عادی بر می گردد.

 

 
 ولیت در باتری های ذخیره سازبررسی سطح الکتر

 

 



 

 به منظور رساندن الکترولیت به سطح همگن ) یک جور (، باال بردن میزان آن و رساندن آن به سطح نرمال

 

 !توجه 
 از دستکش های پالستیکی مقاوم در برابر اسید و لوله شیشه ای برای تست سطح الکترولیت استفاده کنید.

 ذخیره سازوصل کردن / قط  کردن باتری های 

 

 !توجه 
 پایانه های باتری را هنگام کار کردن موتور شل نکنید و برندارید.  

 از برخورد سیم ها از پایانه مربت با بخش های شاسی خودداری کنید و گرنه 

 هنگام قط  کردن باتری، با پایانه های مربت شروش کنید و سرس پایانه های منفی را قط  کنید.

 پایانه های مربت سرس با پایانه های منفی شروش کنید. هنگام اتصال باتری، با

 در مورد تقارن سیم های برق تجهیزات الکتریکی متصل به باتری های ذخیره ساز اشتباه نکنید.

 

 ذخیره باتری ها: 
 اتصال و قط  اتصال سیم به منب  برق باید توسط مصرف کننده ها غیرفعال باشد.

کامیون بردارید ) اگر کامیون به مدت بیش از یک ماه اسلتفاده نخواهد شد (،    آن ها را شاره کرده و  برای ذخیره، باتری ها را از 

 در صورت امکان در یک اتاق خنک در دمای صفر درجه سانتی گراد نگه دارید.

گرم بر سانتی  0,03به درجه سانتی گراد باشد. غلظت الکترولیت را ماهانه چک کنید. اگر  31حداقل دمای ذخیره نباید کمتر از 

 متر مکعب کاهش داشته باشد، باتری را شارز کنید.

 نباید بیش از سه ماه باشد. w/oحداکرر زمان ذخیره برای شاره اضافی باتری های ذخیره ساز  

 باتری ها را به صورت خالی ذخیره نکنید زیرا باعث سولفید شدن صفحات و از بین رفتن کامل باتری ها شود.

 

 !توجه 
 باتری ها را فقط زمانی که به خودرو وصل نیستند شاره کنید.

 باتری ها را در اتاق هایی با تهویه عملیاتی به عنوان گاز قابل انفجار که در طول شاره منتشر می شود شاره کنید.

 سیگار نکشید یا در کنار باتری نباید جرقه یا شعله ای باشد.

 ندهید.ابزار و لوازم فلزی را روی باتری قرار 

 باتری های کهنه و معیوب باید به مراکز تخصصی برده شود.

 ر طول نگهداری، قوانین مربوط به ایمنی را رعایت کنید. ) نشانه های روی بدنه باتری های ذخیره ساز را مشاهده کنید(.د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ری(جباا) ادواری ییسهاوسر انجام
 درویخو سالمت تضمین ضمن ،نتیراگا فترچهد در هشد توصیه یها دکررکا کیلومتر و نماز در ای دوره ییسهاوسر منجاا

 پوشش تحت گرفتن ارقر جهت لیهاو طشر  شد هداخو سنگین درویخو بیشتر مفید عمر لطو بهتر دکررکا باعث ،سنگین

 فترچهد در رمقر یها دکررکا و مانهاز در ای دوره یها یسوسر منجاا ل،یزد دروخو خشر شرکت یتولید تمحصوال نتیراگا

 در ای دوره ییسهاوسر منجاا معد. ستا بدیهی. باشد می لیزد دروخو خشر شرکت زمجا ننمایندگا توسط صرفا و نتیراگا

  که  ددر. گ می سنگین درویخو نتیراگا لیو موجب ،مالک توسط نتیراگا فترچهد در رجمند دکررکا کیلومتر و نماز

 آن، منجاا ودهمحد و ددمیگر تعیین دروخو  هندزسا توسط که ددگر می قطالا هایی یسوسر به ریجباا ییسهاوسر 

 در دگیر ارقر سیربر ردمو باید که قطعاتی شنو و تائید ردمو یهارنکاروا و مصرفی تتعویض قطعا ،یدهازدبا حشر

  .ستا هشد ئهارا دروخو سیرفا یهنمارا فترچهد

 وجخر موجب ،) هشد تعیین ودهمحد در(  نیز تنهایی به نهاآ از یک هر منجاا معد که معناست انبد یسهاوسر ینا دنبو ریجباا

  یا و کل

 .شد هداخو نتیراگا یطاشر از دروخو مربوطه قسمت

 می جادر حالت در رموتو دیاز دکررکا علت به کش نفت یبررکا و میکسر و کمررسی سنگین یها دروخو صخصو در 

 .ددگر محاسبه  رموتو دکررکا ساعت سساا بر ای دوره یها یسوسر بایستی

 فرمائید جعهامر3  پیوست به لیزد دروخو خشر تمحصوال ادواری ییسهاوسر یطاشر از گاهیآ جهت. 

 

 ادواری: ییسهاسرو

 

 3511 تا 2511 یا و  ساعت 411 یا کیلومتر   21111 "لیهاو یسوسر یعنی  یسوسر لیناو منجاا به طمنوس ها یوسر ینا

 کیلومتر 21111 هر صلافو با( فیلترها و غنرو تعویض)زوج یها یسوسر شامل   برسد افر ترزود امکد هر هفته رچها یا کیلومتر

 می که ریکبا کیلومتر15111  هر در ئیلزوگا و مربوطه غنرو یفیلترها و رموتو غنرو تعویض و نور یها نکامیو ایبر باشد می

 در ها یسوسر ینا منجاا تجرا هزینه. نددگر ثبت  ارفزا منر  و نتیراگا فاترد در و منجاا تخدما زمجا یها نمایندگی در بایستی

 .باشد می لیزدرودخو خشر شرکت هعهد به لیهاو یسوسر منجاا تجرا   زکاما ىها ونکامی  ی ابر بموق  منجاا رتصو

 

 ز:کاما  یها نکامیو جهت ساعت 022  یا کیلومتر02222  لیهاو یسوسر اركمد لساار جهت زنیا ردمو اركمد

 

که شامل اطالعات کیلومتر کارکرد، تاری  انجام و ممهور  کیلومتر 21111ساعت یا  411اصل کوپن پر شده سرویس  -1

 به مهر گارانتی می باشد.

 مالک تمشخصا و نتیراگا فترچهد ضمانتنامه صفحه از کری -2

 

 ها کشیرچاآ ،ها یدزدبا هزینه(  زکامایها نکامیو جهت کیلومتر21111  یا لیهاو یسوسر یها هزینه تجرا: توجه  (

 .باشد می لیزد دروخو خشر هعهد به و  نیگارا  رتبصو دشو منجاا رمقر موعد در چنانچه

 

 :ادواری یسوسر در مهم نكات

 روی و یگیردبا را رگبز ایهو فیلتر کیلومتر ارهز پنج هر در قلاحد شخصاً بایستی می کاماز سنگین درویخو هنندرا 

 درو(خو یهنمارا فترچهد طبق نماید)بر ریگریسکا کصطکاا دنکرم ک رمنظو به را یشر

 

 



 

 :باشند می یسوسر منجاا طشر عنو دو بر مشتمل  لیزد دروخو خشر وهگر ادواری یها یسوسر

 

 برسد. افر ترزود که امکد هر رموتو دکررکا ساعت یا و نکامیو پیمایش کیلومتر یمبنا بر ای دوره یها یسوسر -1

 نکامیو دکررکا نماز تمد یبرمبنا ای دوره یها یسوسر -2

 

 می معالا باطل نکامیو نتیراگا  ادواری؛ یها یسوسر از هریک یا و لیهاو یسوسر منجاا معد رتصو در :1 مهم نكته 

 .ددگر

 در شما نکامیو یطیاشردر تنها ،هدد رخ ای دهجا دفتصا شما نکامیو ایبر نتیراگا دوران در چنانچه :0 مهم نكته 

 تقطعا یاو  شرکتی صلیا تقطعا با شما نکامیو روی بر گرفته رتصو اتتعمیر که ماند هداخو باقی نتیراگا دوران

 دروخو خشر شرکت زمجا شرکت زمجا  هاینمایندگی از  یکی در  لیزد دروخو خشر شرکت ی هشد تامین مشابه

 .دبگیر رتصو لیزد

 (  نتیراگا لسا و رموتو دکررکا ساعت ن،کامیو پیمایش کیلومتر ظلحا از)  نتیراگا دوران نپایا در چنانچه :3مهم نكته

 جعهامر از پس و هدد رخ فنی بیاخر ،باشد می  قطعه آن نتیراگا دجوو ی دوره در که دروخو تقطعا از امهرکد ایبر

 توسط نتیراگا  PWA ار،گز لساار و بیاخر یطاشر سیربر و لیزد دروخو خشرشرکت زمجا یها نمایندگی به

 لیزد دروخو خشر یمرکز فترد نتیراگا و فنی حدوا در نتیراگا یطاشر سیربر از پس و نمایندگی آن فنی نشناسارکا

 در چه قطعه آن دننبو دموجو رتصو در ،مربوطه زمجو ی رهشما ورصد  و   PWA ستاخودر گرفتن ارقر تایید ردمو و

 تائید ردمو که نتیراگا   PWAی هشد تائید مفر از مربوطه مسولین از حتما  یمرکز نمایندگی در چه و نمایندگی آن

. نمائید یافتدر ستا هسیدر نمایندگی آن ءمضاا و مهر  به که یکامریوتر پرینت ستا گرفته ارقر نیز انتهر یمرکز فترد

 آن به هشد کرذ مفر دادن تحویل باو  لیزد دروخو خشر زمجا نمایندگی هر به جعهامر با و بعد یسوسر در حتماً و

 نپایارت صو در حتی قطعه آن تعویض زمتیاا از  نهایی هتائید جهت یفترمرکزد نتیراگا حدوا با هماهنگی و نمایندگی

 .شوید رداربرخو نتیراگا دوران یافتن

  چنانچه رف  عیوب خودرو تحت ضمانت)که ناشی از خسارت منتج از حادثه و /یا تصادف نباشد( بیش از دو روز کاری

خدمات پس از فرو، موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان، پرداخت طول بکشد واسطه 

 .این آئین نامه می باشد 11خسارت خواب خودرو به شرح ماده 

 

  مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت از بعد از دو روز کاری، برای کلیه روزهای توقف خودرو در

تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی شرکت، واسطه خدمات پس از فرو، و نمایندگی)اعم از تعطیل و غیر 

نمایندگی مجاز( شروش و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم، آمادگی تحویل خودرو به کاربر را 

 .اعالم می نماید، خاتمه می یابد

، برای بار دوم، جهت رف  ایراد تکراری، زمان خواب خودرو از بدو در صورت مراجعه کاربر به همان نمایندگی مجاز – تبصره

 .تاری  پذیر، خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد

 

 ضوابط پرداخت خسارت خواب خودرو)به استرنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف( بصورت زیر می باشد: 

و در   کامیونت، کامیون، کشنده( : جهت کلیه خودروهای سنگین خودرو های سنگین )مینی بوس، میدی باس، اتوبوس،  

یا بعد به ازای هر روز توقف مازاد بر هفت روز کاری  دوران تعهدو در به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری  دوران ضمانت

خالص ( بهای 111/1ده هزارم ) یکعمیرات( به مقدار از زمان توافق شده کتبی با مصرف کننده)بر اساس زمان استاندارد ت

 .گرددخودرو توسط شرکت یا واسطه خدمات پس از فرو،)یا از طریق نمایندگی مجاز( به مصرف کننده پرداخت می



 

در صورتیکه توقف خودرو سنگین بیش از یک ماه بطول انجامد، با موافلقلللت کتبی مصرف کننده، برای هر روز  _تبصره 

خودرو  خالص ( بهای1112/1هزارم ) دوازده دهتوقف خودرو مازاد بر یک ماه واسطه خدمات پس از فرو، ملزم به پرداخت 

 .عالوه بر مقدار قبلی می باشد

 

  مجاز مراجعه نماید و رف  کامل ایرادات خودرو تحت هر شرایطی در مدت  کاربر به نمایندگیدر دوران ضمانت چنانچه

زمان باقیمانده از دوره ضمانت خودرو برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، شرکت یا واسطه خدمات پس از فرو، 

نماید که خودرو در اولین فرصت موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوش به کاربر ترتیبی اتخاذ 

این آئین نامه الزامی می  18ممکن تحت شرایط ضمانت رف  نقص گردد. تضمین تعمیرات انجام شده بر اساس ماده 

 .باشد

این آئین نامه ، مشمول ضمانت  12کلیه خدمات ارائه شده در دوران ضمانت، از جمله تعمیرات اشاره شده در ماده  -تبصره

 .این آئین نامه می باشد 18ماده  مورد اشاره در

 

  این آئین نامه( را به زمان دوره تضمین خودرو  11شرکت موظف است معادل مدت خواب خودرو )بر اساس ماده

 .مربوطه اضافه نماید

 

 

 شرکت رخش خودرو دیزل ادواری سرویس های ولجد: 

 باشد: می یسوسر منجاا طشر شنو دو بر مشتمل  زکاما وهگر ادواری یها یسوسر

 .برسد افر ترزود که امکد هر رموتو دکررکا ساعت یا و نکامیو پیمایش کیلومتر یمبنا بر ای دوره یها یسوسر .1

   نکامیو دکررکا نماز تمد یبرمبنا ای دوره یها یسوسر .2

 کهدد گر می معالا باطل نکامیو نتیراگا  ادواری؛ یها یسوسر از هریک یا و لیهاو یسوسر منجاا معد رتصو :در 1 مهم نکته

 نماییم. می جلب یلذ ولجد در ها یسوسر ینا دوهر  منجاا و عایتر به را عزیز نمشتریا توجه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :دشو قتد کامال یلذ اردمو به ها یسوسر منجاا در ستا هشمنداخو زکاما یها هکشند ممحتر مالکین

  کیلومتر45111 یا هما سه هر  کولر تسمه تعویض و نهروزا رتصو به ها تسمه  ازبازدید  -

 و تخلیه و یشهر بین یسوسر هر یاو کیلومتر 1511-1211در هر  bar 2 از کمتر دبارفشا با رگبز ایهو فیلتر یگیردبا -

 مالکین توسط بایستی می حتما بمرطو لستماد با اهو فیلتر محفظه و  فیلتر  یرینز کخا یپود نمخز ریکا تمیز

 .دشو منجاا ممحتر

 لسادو هر در - نفرما لیکروهید سیستم پالستیکی یها لوله تعویض -

 ینا دیاز کخا دوگر با مناطق در( برسدافر ترزود امکد هر هما 4کیلومتر یا 45111باد هر کن  خشک فیلتر تعویض -

 کاهش پیدا میکند. 41111به کیلومتر

 کیلومتر یا یکسال115111تعویض روغن هیدرولیک کالچ )در گیربکس دستی( هر  -

 زکاماصمخصو کیلومتر 115111 هر -( ی  ضد) هکنند خنک مای  تعویض -

             کیلومتر 211111 یا لسادو هر -S 75W80  غنرو از دهستفاا رتصو در توماتیکا گیربکس غنروتعویض  -

  کیلومتر 115111 یا لسا هریک - PREXIMA 40 غنرو از دهستفاا رتصو در ستید گیربکس غنرو تعویض -

 لسا سه هر(  ستید گیربکس در)  باال چکال پمد یها شروا تعویض -

 

 ینا بلواد سیستم گرفتن ارقر نتیراگا پوشش تحت جهت ن ر بیآ گالن با شرکتی اردستاندا یبلواد مای  از دهستفاا 

 جادر حالتدر اممد نکامیو که اردیمو یا و کش نفت یا و کمررسی یبررکا از دهستفاا جهت باشد می وریضر نکامیو

 ای دوره یها یسوسر منجاا جهت رموتو دکررکا ساعت  ،غنرو ای دوره یها یسوسر منجاا جهت حتما کند می رکا

 نتیراگا یطاشر از نکامیو غنرو و ای ی دورهها یسوسر منجاا با مرتبط یها بیاخر جهت در تا ددگر رمنظو و محاسبه

 .باشد رداربرخو


