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6مقدمه

FOX 10مشخصات فنی محور تریلر 9 تن کاسه ای

11مجموعه جان محور

11مجموعه تعلیق

12مونتاژ فنر

12تعویض پیچ سرگرد سرقامه

13مجموعه توپی

14مشخصات فنی متعلقات محور

15بوسترهای ترمز

15مونتاژ محور 3x9 تن کاسه ای بر روی تریلر

16مونتاژ دبه بادی

16مونتاژ محور ها

16تنظیم مرسوم ست سه تایی محورها

17مونتاژ مجموعه ست باالبر

17کنترل ها و بازدیدها

18سرویس های دوره ای

19محاسبه هزینه و صدور صورت حساب خدمات گارانتی

19اطالعات نمایندگان خدمات پس از فروش گروه صنعتی مارال

فهرست مطالب

دفترچه راهنمای نصب محور 3x9 تن کاسه ای فوکس

کد مدرک

شرکت محورسازان چی چست

ایران، ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد

تلفن: 41 18 38 33  044

فکس: 57 18 38 33  044

www.foxch.com :وبسایت

info@foxch.com :ایمیل

شبکه های اجتماعی:

fox.msc :اینستاگرام

fox.msc :فیس بوک
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مقدمه:

امــروزه یکــی از ارکان اساســی رقابــت در ســازمان هــا، مشــتری محــوری و کســب رضایــت مشــتری اســت. زیــرا محــرک 

بهبودهــای عمــده در مســیر پیشــرفت خویــش هســتند،  بــه دنبــال  اصلــی در ســازمان هــای تجــاری و خدماتــی کــه 

مشــتریان آن ســازمان هــا هســتند. تــالش و کوشــش فراوانــی کــه امــروزه در جهــت ارتقــای ابزارهــای مدیریــت عملکــرد 

و گســترش نگــرش مشــتری مــداری توســط محققــان، کارشناســان و مدیــران ســازمان هــای تجــاری صــورت مــی گیــرد، 

نشــان دهنــده آن اســت کــه اکنــون رضایــت مشــتری یکــی از مهمتریــن عوامــل در تعییــن موفقیــت ســازمان ها در امــر 

تجــارت و ســودآوری بــه شــمار مــی آیــد. مشــتریانی کــه رضایــت بیشــتری از ســازمان دارنــد، تجربیــات مثبــت خــود را 

بــرای دیگــران بیــان مــی کننــد و بــه ایــن ترتیــب وســیله تبلیــغ بــرای ســازمان مــی شــوندکه در نتیجــه، هزینــه جــذب 

مشــتریان جدیــد را کاهــش مــی دهنــد. ایــن مطلــب، بــه ویــژه بــرای ارایــه دهنــدگان خدمــات حرفــه ای، بســیار مهــم 

ــرای  ــدی ب ــات کلی ــع اطالع ــر، منب ــوی دیگ ــا از س ــت آنه ــکات مثب ــا و ن ــان مزای ــا و بی ــهرت آنه ــی و ش ــوش نام ــرا خ ــت زی اس

مشــتریان جدیــد اســت.

در همیــن راســتا مدیریــت شــرکت محورســازان چــی چســت، بــا بکارگیــری ماشــین آالت و تجهیــزات پیشــرفته تولیــد و 

اســتفاده از مــواد اولیــه باکیفیــت و مهندســی شــده، مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا، در محصــوالت خــود و همچنیــن 

کــه  اســت  داده  انجــام  موثــری  اقدامــات  شــرکت،  مشــتریان  رضایــت  درجهــت  مجــرب،  و  متخصــص  انســانی  نیــروی 

موجــب افزایــش رضایــت مشــتریان محصــوالت شــرکت محورســازان چــی چســت، در طــول بیــش از یــک دهــه فعالیــت 

خــود در زمینــه طراحــی و ســاخت و تولیــد انــواع محــور هــای تریلــر و همچنیــن قطعــات تریلــر دارد.

افزایــش رضایــت مشــتریان شــرکت محورســازان چــی چســت، تهیــه و تدویــن  از اقدامــات انجــام گرفتــه بــرای  یکــی 

راهنمــای نصــب، بــرای محصــوالت تولیــدی شــرکت مــی باشــد کــه ضمــن تســهیل در نصــب و راه انــدازی محصــول، 

انســانی ناخواســته در نصــب محصــوالت، مخصوصــًا محــور هــای تولیــدی شــرکت،  از اشــتباهات احتمالــی و خطاهــای 

جلوگیــری نمــوده، بلکــه کارایــی بهتــر محصــول را در پــی خواهــد داشــت و ایــرادات احتمالــی آتــی محصــول را در صــورت 

تولیــدی  از فــروش محصــوالت  گارانتــی محصــول، تعهــد خدمــات پــس  آن، در چهارچــوب  اســتاندارد  و  نصــب صحیــح 

شــرکت را داشــته باشــد.

در متــن زیــر کــه بــا همــت مهندســی فــروش و خدمــات پــس از فــروش شــرکت محــور ســازان چــی چســت و گــروه 

ــه  ــت س ــل س ــور، تحوی ــاب مح ــوه انتخ ــه از نح ــت ک ــده اس ــن ش ــر ای ــعی ب ــت، س ــده اس ــن ش ــه و تدوی ــارال تهی ــی م صنعت

ــور  ــور اول، مح ــاژ مح ــه گام مونت ــاژ، گام ب ــرای مونت ــور ب ــی مح ــه تای ــت س ــازی س ــاده س ــور، آم ــی مح ــات جانب ــی و قطع تای

دوم و محــور ســوم، نحــوه کنتــرل هــای الزم بــرای نصــب محــور و نهایتــًا نصــب ســت باالبــر محــور بــر روی محــور اول 

ــردد.  ــه گ ــی ارائ ــرح کامل ش

ورودتــان را بــه دنیــای قطعــات و محورهــای تریلــر FOX خــوش آمــد گویــی نمــوده و توصیــه مــی شــود قبــل از رانندگــی 

نســبت بــه خوانــدن ایــن دفترچــه راهنمــا کــه شــامل اطالعــات ایمنــی مشــخص و اخطارهــای قبــل از رانندگــی اســت 

توجــه فرمائیــد. شــرکت FOX دائمــًا در حــال تطبیــق محــور هــای تریلــر تولیــدی خــود و اجــزاء و قطعــات مطابــق بــا 

آخریــن اســتانداردهای ایمنــی و تکنولوژیکــی و بــه عــالوه نصــب صحیــح قطعــات و تجهیــزات مــی باشــد. لطفــا ایــن 

راهنمــا را بــه همــراه وســیله نقلیــه نگهــداری نمائیــد و یــک کپــی از ایــن راهنمــا را در صــورت اســتفاده راننــده هــای 

ــد. ــه نمائی ــدار ارائ ــه خری ــا را ب ــن راهنم ــخه از ای ــک نس ــت آن ی ــال مالکی ــورت انتق ــد و در ص ــداری نمائی ــر نگه ــاوت از تریل متف

سفر ایمنی داشته باشید

واحد مهندسی فروش و خدمات پس از فروش شرکت محورسازان چی چست

www.foxch.com



ت
س

 چ
ی

 چ
ان

ساز
ور

ح
ت م

شرک
  |  

FO
X 

ور
ح

ب م
ص

ی ن
ما

هن
را

9شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت8

W W W. F O X C H . C O M

اسـت  شـده  تهیـه  نگهـداری  و  تعمیـرات  نصـب،  راهنمـای  یـک  بعنـوان  کتابچـه  ایـن 

فـروش  از  پـس  خدمـات  نماینـدگان  و  تریلـر  کاربـران  راننـدگان،  بـرای  اسـتفاده  قابـل  و 

باشـد.  مـی 

از  لطفـًا دسـتورالعمل هـای مربـوط بـه محـور در هنـگام تحویـل گیـری محصـول را قبـل 

توسـط  زیـر  هـای  دسـتورالعمل  تمـام  خوانـدن  نمائیـد.  اخـذ  شـرکت  از  رانندگـی  شـروع 

توصیـه مـی شـود.  رانندگـی  و سـپس شـروع  از محصـول  کننـدگان  اسـتفاده  و  راننـدگان 

بـه ظرفیـت بـار مجـاز محـور مطابـق بـا دسـتورالعمل تحویـل سـازنده بـه طـور صحیـح 

نمائیـد. توجـه 

محورهـای  روی  بـر  اضافـی  عملیـات  هرگونـه  و  برشـکاری   ، جوشـکاری  عنـوان  هیـچ  بـه 

fox انجـام نشـود. در صـورت تعویـض پیـچ و مهـره ای از محـور بـرای جایگزینـی آن نیـاز 

بـه بسـتن بـا میـزان ُتـرک مشـخص شـده در دسـتورالعمل توجـه نمائیـد.

تنظیـم ارتفـاع جـاده: طـی فراینـد تنظیـم ارتفـاع احتمـال خطـر افتـادن وجـود دارد. قبـل 

حاصـل  اطمینـان  محـور  رانندگـی  مناسـب  ارتفـاع  بـودن  تنظیـم  از  تریلـر  بـا  رانندگـی  از 

نمائیـد. 

ارتعـاش گیـر سیسـتم تعلیـق و اتصـاالت: قابلیـت سیسـتم تعلیـق کـه شـامل دبـه بـادی 

ایـن  دارنـد.  قـرار  تنـش  و  فشـار  تحـت  دائمـًا  پایینـی  و صفحـه  بـادی  دبـه  پیسـتون  و 

زیـادی  میـزان  بـه  محـور  در  را  ناگهانـی  برخـورد  از  ناشـی  خسـارت  کاهـش  در  حالـت 

از دسـت دادن اتصـال پیـچ  یـا  رانندگـی  کاهـش میدهـد. در صـورت نداشـتن تعـادل در 

بـه  نسـبت  دسـتورالعمل  دریافـت  از  پـس  و  گرفتـه  تمـاس  مجـاز  تعمیـرگاه  بـا  مهـره  و 

هـای  دسـتورالعمل  مطابـق  بایسـت  مـی  کننـده  مصـرف  نمائیـد.  اقـدام  رانندگـی  ادامـه 

دهـد. انجـام  معیـن  زمـان  در  را  الزم  اقدامـات  نگهـداری 

در  کـه  کنـد  مـی  گرمـا  ایجـاد  موجـب  اصطـکاک  ترمزگیـری  فراینـد  ترمـز: طـی  سیسـتم 

صـورت تمـاس دسـت یـا قسـمتی از بـدن بـدون محافظـت موجـب جراحـت سـوختگی 

گیـری، خطـر تصـادف  ترمـز  قـدرت  کاهـش  و  ترمـز  در سیسـتم  فنـی  نقـص  مـی شـود. 

هـای  تعمیـرگاه  توسـط  را  ای  دوره  نگهـداری  و  تعمیـرات  همیـن  بـرای  بـرد،  مـی  بـاال  را 

و  باالیـی هسـتند  کیفیـت  دارای   FOX محورهـای  اجـزاء  و  قطعـات  دهیـد.  انجـام  مجـاز 

از قطعـات غیـر اسـتاندارد  رانندگـی. اسـتفاده  بـاال در  ایمنـی  بـر  ایـن خـود عاملـی اسـت 

شـود.  مـی  رانندگـی  در  تصـادف  ریسـک  افزایـش  موجـب 

توصیـه هـا: از قطعـات اصلـی توصیـه شـده سـازنده اسـتفاده نمائیـد. و از تعمیرگاههـای 

مجـاز خدمـات تامیـن و تعویـض قطعـات را بخواهیـد.
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بـرای انتخـاب و خریـد محـور بـرای تریلـر بایسـتی 

بـه مشـخصات مهـم محصـول کـه در ذیـل آمـده 

شـده توجـه ویـژه نمـود:

مشخصات فنی

:FOX 140 محور تریلی 9 تن کاسه ای فنری 

04.000.000 کدفنی محصول:  FOXمحور تریلی کاسه ای 9 تن شاهنگی

Permitted axle load 9000  Kg Tyre Single

Tyre Example (mm) 385 / 65  R22.5 Suspension Center 1300  mm

Track Width 2040 mm Wheel Stud/connection 10 x M 22X1.5/ 280 - 335

Trailing arm 100 mm Offset (mm) 0  mm

Caliper - Brake Drum

Exciter(ABS) ring OK Bearing SKF - 33213 / 33118

Air Bag 8813 Axle Cross Section 140sq X 12mm

Axle Weight (with Axle lift) 570 Kg Axle Weight(without Axle lift) 554 Kg

Permitted axle load: مربوط به ظرفیت مجاز هر محور می باشد 	 

Tyre Example : نشان دهنده الستیک مرسومی است که بر روی محور بسته خواهد شد	 

Track Width: نشان دهنده فاصله مرکز تا مرکز الستیک می باشد	 

Trailing arm: نشان دهنده پهنای فنر محور می باشد .	 

Caliper: نشان دهنده نوع کالیپر استفاده شده برای سیستم ترمز کاسه ای می باشد	 

Exciter(ABS) ring: نشان دهنده این است که محور دارای حلقه دنده ABS هست یا نه	 

Air Bag: نشان دهنده مشخصات دبه بادی استفاده شده در محور ها می باشد	 

Tyre: نشان دهنده تعداد الستیک استفاده شده در هر طرف محور می باشد. )تک یا جفت الستیک بودن محور(	 

Suspension Center: نشان دهنده مرکز تا مرکز شاهنگ در محور شاهنگی می باشد	 

Wheel Stud/connection: نشان دهنده مشخصات پیچ چرخ و اندازه محل نصب کاسه به توپی می باشد	 

Offset: نشان دهنده فاصله مرکز الستیک تا سطح داخلی رینگ چرخ که به توپی بسته می شود	 

Brake: نشان دهنده نوع سیستم ترمز محور می باشد	 

Bearing: نشان دهنده مشخصات بلبرینگ های استفاده شده در داخل توپی می باشد	 

Axle Cross Section: نشان دهنده ابعاد سطح مقطع، در جان محور می باشد	 

Axle Weight with Axle lift: نشان دهنده وزن یک عدد محور با ست باالبر می باشد	 

Axle Weight without Axle lift: نشان دهنده وزن یک عدد محور بدون ست باالبر می باشد	 

مجموعه جان محور:

عملیـات  نماینـد.  مـی  آمـاده  جوشـکاری  جهـت  را  محـور  جـان  تـه  و  سـر  همزمـان،  ماشـینکاری  فراینـد  بـا   FOX محورهـای  در 

در  مسـتقیم  تاثیـر  بـه  منجـر  نتیجـه  در  قابلیـت  ایـن  و  پذیـرد  مـی  انجـام  رباتیـک  و  اتوماتیـک  هـای  فیکسـچر  بـا  جوشـکاری 

دارد. محـور  عمـر  و   ... و  سـایی  السـتیک  و  ترمـز  لنـت  و  بلبرینـگ  شـامل:  محـور  نگهـداری  هـای  هزینـه  کاهـش 

مجموعه تعلیق:

بــرای نصــب ســرقامه هــا بایســتی،مجموعه ســرقامه را کــه جــزو متعلقــات همــراه محــور اســت، در موقعیــت دقیــق خــود 

بــر روی شاســی تریلــر نصــب و جوشــکاری کامــل نمــود. از آنجایــی کــه مبنــای تنظیمــات و فراینــد کنترلــی محــور ســرقامه 

ــادی دارد.  ــت زی ــا اهمی ــب آنه ــت در نص ــذا دق ــد ل ــی باش ــا م ه

مشخصه و گشتاور ترکمتر پیچها

400NmM20×1.5-L130A

400Nm+180˚M30×3.5-L215B

400NmM20X1.5-L170C
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مونتاژ فنر : 

ــرار  ــود ق ــت خ ــور در موقعی ــمت مح ــبت س ــه نس ــت را ب ــا راس ــپ ی ــر چ ــر فن ــدا زی ــور ابت ــان مح ــر روی ج ــر ب ــب فن ــرای نص ب

مــی دهیــم و خامــوت هــای محــور را از زیــر وارد و زیــره هاللــی خامــوت را بیــن خامــوت و جــان محــور قــرار داده و فنــر 

Z را روی زیــر فنــر قــرار مــی دهیــم و روفنــر را هــم بــر روی آن نصــب مــی کنیــم.

توجه: نحوه بستن مهره های خاموت بایستی به صورت ضربدری و مطابق با گشتاور اعالمی باشد.

توپی محور:

ــده  ــان داده ش ــات آن نش ــا متعلق ــی ب ــورت تفکیک ــر بص ــکل زی ــه در ش ــد ک ــی باش ــی م ــه توپ ــور، مجموع ــات مح ــی از قطع یک

ــت: اس

کد فنیمشخصه فنیضریب مصرفعنوان قطعهردیف

03.201.202قطعه ریخته گری1کاسه چرخ1

03.201.203قطعه ریخته گری1پوسته توپی2

01.201.203رول برینگ  مخروطی SKF باکد 133213رول برینگ کوچک3

01.201.204رول برینگ مخروطی SKF باکد 133118رول برینگ بزرگ4

01.201.205ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر1گردگیر فلزی کوچک5

01.201.206ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر1گردگیر فلزی بزرگ6

01.201.207خارفنری داخلی 1Ø169xØ148خار فنری بزرگ7

01.201.208خارفنری داخلی 1Ø129xØ115خار فنری کوچک8

01.201.209قطعه پالستیکی1مخزن گریس9

01.201.210کاسه نمد استاندارد1کاسه نمد10

01.201.211قطعه پالستیکی1گردگیر پالستیکی11

12ABS 01.201.212-1حلقه دنده

01.201.213پیچ سر گرد لب تخت M22x1.5-L80 10پیچ چرخ13

01.201.214مهره شش گوش 10M22x1.5مهره چرخ14

01.201.215ورق سیاه 1St.52واشر تنظیم15

01.201.216قطعه فورج1مهره قفل کننده فولی16

01.201.217.01ترانسمیل معمولی1پین اشپیل17

01.201.217.02اشپیل حلقوی با قطر پروفیل 2.5 میلیمتر1اشپیل حلقوی18

2D12.5X11X6  CK7501.201.218رینگ پیچ چرخ19

تعویض پیچ سرگرد سرقامه:

ــوده  ــاز نم ــره 46 ب ــار نم ــا آچ ــوش M30×3.5-/SW=46m را ب ــش گ ــر ش ــی س ــره قفل ــتی مه ــرقامه بایس ــچ س ــض پی ــرای تعوی ب

ــتاور  ــزان گش ــد. می ــتفاده نمائی ــاز اس ــای مج ــر گاه ه ــا از تعمی ــن کار حتم ــرای ای ــود. ب ــن نم ــرقامه را جایگزی ــرگرد س ــچ س و پی

˚مجــاز بــرای آن 400Nm+180 مــی باشــد.
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بوسترهای ترمز:

در هر ست محور دوعدد بوستر تک در محور اول و دوعدد بوستر دوبل در هر کدام از محورهای بعدی استفاده می گردد.

کد فنی ضریب مصرفنام محصولردیف

208.000.101مجموعه محور بدون ست باالبر1

108.000.201مجموعه محور با ست باالبر2

601.303.301مجموعه سرقامه 10 سانتی3

208.801.000ست باالبر بالونی فنر 10 تیپ 41

601.401.407کمک فنر5

602.401.405دبه بادی6

204.501.507بالن باالبر دوقلو7

1201.301.311واشر تنظیم کشویی8

202.101.117زیر دبه9

1201.301.312واشر تنظیم چهارگوش10

201.301.305پیچ سر شش گوش سرقامه11

404.301.320پیچ سرگرد سرقامه12

601.301.306مهره قفلی شش گوش13

608.301.307پیچ  اتصال کمک فنر14

1201.301.308مهره اتصال کمک فنر15

601.301.321واشر گرد16

کدفنی تامین کنندهکد فنیFOXعنوان مجموعهردیف

1T30 02.101.107بوستر ترمز تکیARFESAN 01.63.00.07

2T30/30 02.101.118بوستر ترمز دوبلARFESAN. 03.24.00.39

گشتاور مهره های بوستر

180NmT30

180NmT30 / 30

بوستر ترمز دوبل  بوستر ترمز تک

مشخصات فنی متعلقات محور:

مونتاژ محور 3X9 تن کاسه ای فنری FOX 140 بر روی تریلر:

ترتیــب نصــب ســت ســه تایــی محــور:  بــه شــکلی اســت کــه محــور اول بــا ســت باالبــر و مابقــی بــه ترتیــب مونتــاژ 

ــردد.  گ

ضمنًا محور که دارای سنسور ABS است در وسط مونتاژ و نصب می گردد.

مونتاژ کمک فنر: مطابق با شکل زیر، یک عدد کمک فنر را در موقعیت صحیح جایگذاری و پیچ آن را در جهت معین شده 

وارد و سپس مهره آن را در جهت عقربه های ساعت می بندیم.
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مونتاژ دبه بادی: 

دبه بادی 8813 با استفاده از یک صفحه سوراخکاری شده رابط مطابق شکل زیر روی فنر مونتاژ می شود.

توجه: در حین مونتاژ دبه بادی دقت شود که جهت تغذیه باد به سمت داخل باشد.

مونتاژ مجموعه ست باالبر:

بــر روی محــور اول بایســتی ســت باالبــر نصــب شــود تــا قابلیــت باالبــری داشــته باشــد. بــرای نصــب ســت باالبــر، 

برچســب روی ورودی بــاِد بالــن دوقلــو را بــاز کــرده و از ســمِت همــان ورودی بــاد، بالــن دوقلــو را در نشــیمنگاِه خــود بــر 

روی بــازوی ثابــت باالبــر قــرار مــی دهیــم و دو عــدد پیــچ) پیــچ ســر شــش گــوش واشــر دار M10x1.5 - 30 ( مربــوط بــه 

آن را مــی بندیــم. بــرای بســتن هــردو پیــچ از آچــار تخــت نمــره 14 اســتفاده مــی شــود. 

توجه: در حین مونتاژ بالن دوقلو دقت شود که جهت تغذیه باد رو به پایین باشد.

بــرای نصــب بــازوی متحــرک ســت باالبــر از قســمت مقابــل روی بالــن دوقلــو گذاشــته و بــا اســتفاده از دوعــدد پیچ)پیــچ 

ــا  ــال آن را ب ــته و اتص ــت بس ــا دس ــته و ب ــود گذاش ــل خ ــر در مح ــدد واش ــراه 2 ع ــه هم ــوش M10X1.5 - 30( ب ــش گ ــر ش س

قســمت متحــرک توســط دو عــدد پیچ)پیــچ ســر شــش گــوش M16x2 - 40mm( بــه همــراه دو عــدد مهره)مهــره شــش 

ــم.  ــی کنی ــل م ــردار M16x2( وص ــوش واش گ

مونتاژ محور ها:

 محور ها را در  موقعیت های مشخص شده خود قرار داده و پیچ و مهره آن را می بندیم.

تنظیم مرسوم ست سه تایی محورها:

ایــن بخــش مونتــاژ محــور، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، دقــت در تنظیــم فاصلــه محــور هــا، ارتبــاط مســتقیمی 

ــه  ــواری فاصل ــر ن ــدد مت ــک ع ــتفاده از ی ــا اس ــر ب ــکل زی ــق ش ــن کار مطاب ــرای ای ــر دارد. ب ــر تریل ــور در زی ــح مح ــرد صحی ــا عملک ب

ــد را  ــدر باش ــر چق ــر ه ــده از مت ــت آم ــدازه بدس ــدار ان ــم و مق ــدازه میزنی ــرف ان ــک ط ــور دوم را از ی ــز مح ــا مرک ــش ت ــل ری می

ــمت  ــور در قس ــردن مح ــب ب ــا عق ــو ی ــا جل ــورت ب ــن ص ــر ای ــد. در غی ــان بده ــدازه را نش ــان ان ــد هم ــور بای ــر مح ــرف دیگ در ط

ــه  ــرقامه را ب ــره )M30X3.5( س ــچ ومه ــدازه پی ــودن ان ــان ب ــورت یکس ــم. در ص ــی کنی ــم م ــدازه را تنظی ــویی ان ــم کش ــر تنظی واش

ــخص  ــس مش ــدار تلران ــا مق ــور دوم را ب ــه مح ــبت ب ــور اول را نس ــه مح ــد فاصل ــم. بع ــی کنی ــم م ــار محک ــا آچ ــل ب ــورت کام ص

شــده در شــکل زیــر تنظیــم نمــوده و بــه همــان شــکل پیــچ ومهــره )M30X3.5( ســرقامه را بــه صــورت کامــل بــا آچــار 

ســفت مــی کنیــم. و نهایتــًا فاصلــه محــور ســوم را هــم نســبت بــه محــور دوم را بــا تلرانــس مشــخص شــده در شــکل 

ــم.  ــی کنی ــم م ــار محک ــا آچ ــل ب ــورت کام ــه ص ــرقامه را ب ــره )M30X3.5( س ــچ ومه ــکل پی ــان ش ــه هم ــوده و ب ــم نم ــر تنظی زی

تلرانــس مجــاز ســمت چــپ محــور دوم نســبت بــه ســمت راســت محــور دوم در فاصلــه میــل ریــش تــا مرکــز محــور 

دوم، 2mm±  مــی باشــد و تلرانــس مجــاِز مرکــز تــا مرکــز محــور اول نســبت بــه محــور دوم 1mm± مــی باشــد. همچنیــن 

ــه  ــاز ب ــن کار نی ــور ای ــم مح ــد.  در تنظی ــی باش ــور دوم 1mm± م ــه مح ــبت ب ــوم نس ــور س ــز مح ــا مرک ــز ت ــاِز مرک ــس مج تلران

دقــت بیشــتری دارد چــون عمــر محــور و الســتیک ســایی محــور را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.

حد پذیرشعنوان

2mm±تلرانس مجاز میل ریش تا مرکز محور دوم

1mm±تلرانس مجاِز مرکز تا مرکز محور اول نسبت به محور دوم

1mm±تلرانس مجاِز مرکز تا مرکز محور سوم نسبت به محور دوم

میل ریش

قسمت جلوی تریلی

A شکل

B شکل



W W W. F O X C H . C O M

19 شـرکـت مـحـورسـازان چـی چـسـت18

ت
س

 چ
ی

 چ
ان

ساز
ور

ح
ت م

شرک
  |  

FO
X 

ور
ح

ب م
ص

ی ن
ما

هن
را

ســپس دیگــر قطعــات ســت باالبــر را در هنــگام نصــب روی محــور بــه ترتیــب نشــان داده شــده در شــکل زیــر مونتــاژ 

ــم.  ــی کنی م

 بعــد از آن پیــچ مغــزی) موقعیــت شــماره 1 نشــان داده شــده در شــکل زیــر( کــه روی بالــن دوقلــو نصــب شــده بــود را 

از محــل ســوراخ خــود از زیــر وارد کــرده و مهــره پیــچ مغــزی اتصــال بالــن دوقلــو) مهــرة کاســه نمــد دار M10x1.5( آن را از 

ــم از  ــاهنگ را ه ــه ش ــو ب ــن دوقل ــال بال ــچ اتص ــن پی ــم و همچنی ــی کنی ــفت م ــره 17 س ــس نم ــار بوک ــا آچ ــاهنگ ب ــل ش داخ

همــان داخــل شــاهنگ) موقعیــت شــماره 1 نشــان داده شــده در شــکل زیــر( بــا دســت جــا انداختــه و بــه صــورت کامــل 

ــم. ــی کنی ــفت م ــره 17 س ــس نم ــار بوک ــا آچ ب

بازدید و کنترل های دوره ای

10000 کیلومتر7000 کیلومتر5000 کیلومتر2000 کیلومترعنوان بازدید یا کنترل

***کنترل اتصاالت پیچی محور
***بازدید عملکرد ست باالبر محور

**بازدید کمک فنرها و اتصاالت پیچی کمک فنر ها
****بازدید توپی ها و کنترل الستیک سایی

**بازدید عملکرد سیستم ترمز
ABS کنترل عملکرد*

**کنترل دبه بادی ها و پیستون های دبه بادی

کنترل ها و بازدیدها: 

ــگیری  ــا و پیش ــان و دوام محوره ــت اطمین ــش قابلی ــث افزای ــازنده باع ــرکت س ــه ش ــق توصی ــا طب ــا و بازدیده ــرل ه ــام کنت -انج

ــود. ــی ش ــته م ــوب ناخواس از عی

-انجــام کنتــرل هــا و بازدیدهــا در نمایندگــی هــای مجــاز الزامــی بــوده و عــدم انجــام آن، منجــر بــه لغــو گارانتــی خواهــد 

ــد. گردی

مشخصه و گشتاور ترکمتر پیچها

70NmM16×2 - 40A

30NmM10X1.5 - 20B

400NmM30×3.5 - 235C
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دستورالعمل نگهداری محور شاهنگی کاسه ای

بازدیدهای دوره ایفواصل تعمیرات و نگهداری

هر کدام که اول شود

فواصل 
مسافت 

پیموده شده

بعد از 2000 

کیلومتر اول

هر 10000 

کیلومتر

هر 30000

 کیلومتر

هر 75000 

کیلومتر

فواصل زمانی
بعد از ماه 

اول

هر 1 ماه 

یکبار

هر3 ماه 

یکبار

هر 6 ماه 

یکبار

بازرسی چشمی و ایمنی

تعمیر و نگهداری اختیاری در مجموعه توپی.
****بازرسی چشمی برای داشتن گریس
بررسی سیستم راهنمای کالیپر ترمز.

**حرکت آزادانه و عملکرد لغزشی را بررسی کنید.
روکش های الستیکی محافظ گرد و غبار را از نظر ترک و خرابی بررسی کنید.

** درپوش تنظیم کننده را برای نشستن صحیح بررسی کنید.
بازرسی ضخامت لنت ترمز در فواصل زمانی مشخص (مثالً هر زمان که فشار باد 

**الستیک را تنظیم می کنید) ولی در نهایت هر 3 ماه یکبار 

**کاسه ترمز را از نظر ترک بررسی کنید.

** انجام بازرسی کلی ساالنه( شامل: سیستم ترمز، دبه بادی ها، الستیک ها و غیره)

** انجام بازرسی کلی ایمنی ساالنه( شامل: سازگاری ترمز تریلر و ABSو غیره)
بازرسی مکانیکی

توجه: از سفت بودن مهره های چرخ طبق گشتاور مشخص شده پس از 50 و 150 کیلومتر اول مطمئن شوید.

)بعد از هر بار باز و بست چرخها(

شرایط خدمات ویژه

سرویس در فواصل زمانی مشخصوسایل نقلیه با دوره طوالنی توقف

فاصله سرویس را به 3 ماه یا 30000کیلومتر کوتاه کنیدوسایل نقلیه مورد استفاده در شرایط شدید

توجــه: بــرای دریافــت هرگونــه خدمــات در دوره گارانتــی و پــس از آن و نیــز بــرای انجــام ســرویس هــای دوره ای بــه 

ــات  ــن قطع ــد. همچنی ــه فرمائی ــت مراجع ــی چس ــازان چ ــور س ــرکت مح ــروش ش ــس از ف ــات پ ــاز خدم ــای مج ــی ه نمایندگ

یدکــی مــورد نیــاز خــود را کــه مــورد تاییــد شــرکت محــور ســازان چــی چســت مــی باشــد از نمایندگــی هــای مجــاز 

خدمــات پــس از فــروش کــه لیســت آن در ادامــه آمــده اســت، تهیــه نمائیــد.

سرویس های دوره ای: 

و  محورهــا  دوام  و  اطمینــان  قابلیــت  افزایــش  باعــث  ســازنده  شــرکت  توصیــه  طبــق  ای  دوره  هــای  ســرویس  -انجــام 

شــود. مــی  ناخواســته  عیــوب  از  پیشــگیری 

-انجــام ســرویس هــای ادواری در نمایندگــی هــای مجــاز الزامــی بــوده و عــدم انجــام آن، منجــر بــه لغــو گارانتــی خواهــد 

ــد. گردی

محاسبه هزینه و صدور صورت حساب خدمات گارانتی:

ایــاب و ذهــاب، اجــرت تعمیــرات و هزینــه قطعــات در صورتیكــه تعمیــرات انجــام شــده تحــت پوشــش گارانتــی قــرار 

ــتری  ــده مش ــر عه ــورت ب ــن ص ــر ای ــده و در غی ــام ش ــركت انج ــه ش ــا هزین ــی(  ب ــات گارانت ــه خدم ــرایط ارائ ــق ش ــرد )مطاب گی

می باشــد. پــس از اتمــام خدمــات، صــورت حســاب اقدامــات انجــام گرفتــه توســط نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش بــه 

شــما ارائــه خواهــد شــد، خواهشــمند اســت مــوارد منــدرج در آن را بررســی و در صــورت تاییــد امضــا نماییــد.

اطالعات نمایندگان خدمات پس از فروش

ف
آدرس نمایندگیتلفن همراه تلفن ثابتشهر نمایندگیردی

تهران،بعد از سه راه آدران،نرسیده به رباط کریم،روبروی نصیر آباد509143896067- 56391493 - 021تهرانحسین خواه1

ارومیه،جاده سلماس،کوی کامیون داران3241752209141417371 - 044ارومیهناصری2

خراسان شمالی،گرمه،بلوار امام رضا،روبروی قلعه جالل الدین3250027809155840889 - 058گرمهعلی پور3

مشهد ،میدان کار آفرین، به طرف پایانه بار3392470009151163494 - 051مشهدنیکی4

شیراز، بلوار خلیج فارس،بلوار والیت،بعد از سومی جنوبی،بعد از تره بار3721803709171284464 - 071شیرازجعفری5

نهاوند،کیلومتر 3جاده کرمانشاه5528986709181519099 - 021نهاوندخزایی6

پسیان7
قره 

ضیاءالدین
قره ضیاءالدین،ورودی شهر،کامیون داران3672845809141630150 - 044

اصفهان،شهرک امیرکبیر،میدان شهرداری،نبش خیابان مهارت3387040109128910469 - 031اصفهانمحمدی9

کرمان،جاده تهران،سعادت آباد،نرسیده به کمربندی امام رضا3324108809131409134 - 034کرمانعسگرپور10

بجنورد،جاده تهران،جنب هنرستان سیدجمال الدین اسد آبادی3223675409153858329 - 058بجنوردرضایی11

مرند،جاده بازرگان،روبروی ایران خودرو مهدیلوئی3222021009148149936 - 041مرنداکبری12

سیرجان،کمربندی،روبروی پارکینگ کامیون  خوشوئی4225501909131454633 - 034سیرجانخسروپناه14

اردبیل،خیابان جام جم،نرسیده به صدا و سیما3381428809148201791 - 045اردبیلزجاجی 15

یزد،کیلومتر 13جاده یزد-تهران،بعد از میدان الغدیر زارچ509131518520 - 35275894 - 035یزدکریمی 16

تایباد-کمربندی شرقی09151264743-تایبادقادری17
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FOX نمودار انفجاری محور تریلی 9 تن کاسه ای شاهنگی
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