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 کاربر گرامی!

 به گروه کاربران کامیون های سیسو خوش آمدید!

در این کتابچه اطالعاتی را در خصوص خدمات و گارانتی کامیون های سیسو خدمت شما ارائه خواهیم 

 را رعایت می کنند.   5داد . خدمات و گارانتی کامیون های سیسو در این کتابچه، شرایط  آالیندگی یورو 

گارانتی کامیون تنها زمانی معتبر است که شرایط تعمیر و نگهداری مطابق با برنامه تعمیر و نگهداری 

نمایندگی  مجاز بوده و هر گونه خدمات دریافتی باید بدرستی در کتابچه عالمت گذاری و ثبت شود. هر 

 گونه دریافت خدمات تعمیر و نگهداری باید دارای مهر نمایندگی های مجاز باشد. 

نمایندگی های مجاز کار تعمیر و نگهداری به موقع را بر عهده خواهند داشت و با اقدمات پیشگیرانه کار 

تعمیر و نگهداری را انجام خواهد داد. هر گونه خرابی احتمالی پیش از آنکه موجب هرگونه اختالل 

غیرمنتظره در برنامه تعمیر و نگهداری کامیون شما شود، شناسایی و تعمیر خواهد شد. با پیروی از برنامه 

تعمیر و نگهداری و داشتن نقش فعال در این زمینه، از تعداد رجوعات به تعمیرگاه ها تا حد امکان کاهش 

می یابد. ما می خواهیم که شما روی فعالیت اصلی خود که حمل ونقل موثر و پرمنفعت است، تمرکز 

 داشته باشید. 

ما وظیفه نگهداری و تعمیر را بر عهده می گیریم و شما نیز وظیفه حمل ونقل را.  یک همکاری خوب 

 متضمن بهترین نتیجه ی ممکن خواهد بود!

 

 شرکت کاوه دیزل 

 نماینده انحصاری کامیون های سیسو در ایران
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 اطالعات شناسایی 0-1

 جزئیات کامیون و صاحب آن  1-1

  ______________________________________________________ صاحب کامیون

  ______________________________________________________________آدرس

  _____________________________________________ شماره تلفن و شماره فکس

  ____________________________________________________ شماره ثبت کامیون

  __________________________________________________ شماره سریال کامیون

  ___________________________________________________ مدل و شماره موتور 

  ________________________________________________________ روز راه اندازی

 

 گروه کاربر کامیون 2-1

  A50   580888فاصله خدمات    استفاده نیمه سنگین km  /1888  ساعت 

  A40 480888فاصله خدمات                استفاده سنگین km /388  ساعت 

   ساعت 388فاصله خدمات     کار رانندگی خاص 

 

مشتری و نماینده کاوه دیزل تعریف گروه کاربر کامیون ) فاصله تعمیر و نگهداری( در مدت زمان خدمات 

 اولیه می باشد. 

 

 

 

 امضای نماینده خدمات

 

 

 

 مهر نمایندگی مجاز      نام و نام خانوادگی
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 شرایط گارانتی کامیون سیسو 0-2

 گارانتی 1-2

کلیه محصوالت کاوه دیزل به مدت سه سال و یا دویست هزار کیلومتر هر کدام که زودتر فرا برسد تحت 

 پوشش گارانتی می باشد. گارانتی قطعات مصرفی را شامل نمی شود.  

 جزئیات:  1-1-2

کیلومتر، هر کدام که زودتر فرا برسد، می  4880888سال از زمان تحویل  و یا  8گارانتی گیربکس و موتور 

 باشد

کیلومتر، هر کدام که زودتر فرا برسد،  4880888سال از زمان تحویل یا  8گارانتی محورهای محرک اصلی 

 می باشد.  

 گارانتی قطعات انتقال قدرت  2-1-2

 موتور:

 بلوک موتور 

 )مکانیسم دسته محور )هندل 

 مکانیزم دریچه 

 سیستم انژکتور 

 شارژر توربین 

 کمپرسور هوا 

 ورودی/ اگزور چندتایی 

 ترمز موتور 

 پمپ آب 

 پنکه 

 )دستگاه تولید برق متناوب ) دینام 

 استارتر موتور 

 مواردی که شامل گارانتی نمی شوند: 

فیلتر سوخت/ فیلتر هوا، کمپرسور تهویه هوا، سوار های موتور )قطعات پشتیبان موتور در گیربکس و 

 کاهش لرزش(، پمپ فرمان قدرت، سیستم فیلتر اگزوز. 

 گیربکس:

 محفظه انتقال 

 محورها 

 دنده ها 

 بلبرینگ ها 

  ( سیستم تغییر دندهSynchromesh ) 

 سیستم فرمان برقی -واحد 

  /قدرت تیک آف ( پاور تیکPTO ) 

  ( گروه نیم دندهSplitter group .) 
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  دریچه رله یکپارچه 

 )گیربکس افزاینده ) چند برابر کننده 

  دنده کاهش 

 خنک کننده روغن 

 مواردی که شامل گارانتی نمی شوند:

 سوارهای گیربکس، میله های تغییر دنده

 گیربکس انتقال

 محفظه گیربکس 

 محورها 

 دنده ها 

 بلبرینگها 

  ( سیستم تغییر دندهSynchromesh ) 

 پمپ روغن 

  ( گروه نیم دندهSplitter Group )دنده داخلی ( ) 

 شفت های درایو ) شفت های محرک(:

  اتصاالت همگانی 

 )تیوب محور ) لوله محور 

 )واشر اتصال ) فلنج / مهره اتصال 

  بلبرینگهای پشتیبان 

 محورهای محرک اصلی

 )خانه محور ) محفظه محور 

 خانه محرک اصلی 

 محورهای محرک اصلی 

 محورها 

 دنده ها 

  بلبرینگها 

 دنده های کاهش نیم دنده 

 مهر و موم های توپی چرخ 

 مواردی که شامل گارانتی نمی شوند:

 اتصاالت به محورها ، ترمزها، قسمت های ترمز

 نگهداری و فرسودگی طبیعی شامل موارد ذیل است:

 روغن ها، گیریس ها، مایعات، فیلترها، کارتریج رطوبت گیر 

 تمامی تسمه های محرک 

 تیغ های برف پاکن ، چراغها، و المپ های تجهیزاتی راهنما )سیگنالی(، فیوزها 

 صفحات کالچ، مواد اصطکاک ترمز 

 تنظیم ترمز موتور و دریچه 

   تنظیم  چرخ 

 کنترل های دریچه سیستم هوای فشرده و بازرسی ها 
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 درب ها روی دریچه های انبار غیره... تنظیمات 

  اتصاالت تجهیزات فرمان 

 شرایط گارانتی برای مثال 3-1-2

  زمان های تعمیر و نگهداری باید قابل اثبات شدن باشد و باید مطابق برنامه ریزی های نمایندگی های مجاز

 باشد.

  کامیون بایستی از روان کننده ها، روغن ها مصرفی ، فیلترها و مایعات خنک کننده ی توصیه شده توسط

 نمایندگی های مجاز استفاده نماید.

  .قطعات یدک اصل باید مورد استفاده قرار گیرد 

 

 توجه ! 

گارانتی هزینه های فرسودگی و کهنگی طبیعی کامیون را پوشش نمی دهد. شرایط و مدت زمان گارانتی 

 رسمی را در پایان این کتابچه مطالعه نمایید. 
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 برنامه تعمیر و نگهداری کامیون سیسو 0-3

جهت اطمینان از این که کامیون شما در زمان مناسب سرویس دهی شود، طراحی شده برنامه خدمات 

است. با پیروی از برنامه تعمیر و نگهداری، اطمینان از قابلیت عملیاتی بودن کامیون، ایمنی، استفاده 

 اقتصادی دراز مدت از کامیون شما تضمین و ارزش باالی فروش مجدد آن نیز تضمین می شود.

 برنامه تعمیر و نگهداری سیسو بر مبنای دو بخش است.

 سرویس همه روزه .1

نگهداری روزانه به معنای این است که راننده و یا صاحب کامیون روزانه وضعیت کامیون و امور نگه داری 

 را مورد بررسی قرار می دهد. 

 . فواصل خدمات روتین2

به معنای تعمیر و نگهداری مرتب ) با قاعده( کامیون میان کیلومتر های طی تعمیر و نگهداری روتین 

شده که در نمایندگی های مجاز انجام می پذیرد.  کار تعمیر و نگهداری همواره توسط افراد متخصص در 

 نمایندگی های مجاز انجام می شود.  

موراد ذیل دستورالعمل هایی را برای صاحب / یا  کاربر کامیون سیسو جهت انجام تعمیر و نگهداری 

 روزانه و خدمات برنامه ریزی شده را شرح می دهد. 
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 بازرسی وضعیت روزانه کامیون و کار نگهداری 0-4

 بازرسی های روزانه  1-4

 کاپوت باز کامیون          1عکس 

 = مخزن توسعه ضد یخ1

 = مایع کالچ ) به همراه گیربکس پاورشفت/ تغییر قدرت(.2

 = مخزن مایع شستشو ) مخزن مایع برف پاکن(8

 = افزودن روغن موتور4
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 = سوکت گرم کننده بلوک موتور 5

 سطح روغن موتور  1-1-4

 سطح روغن موتور را بطور مرتب چک نمایید برای مثال، هفتگی یا هر بار که سوختگیری می نمایید. 

موتور را خاموش نمایید. موتور در دمای عملیاتی قرار دارد: برای حدود یک دقیقه منتظر بمانید. زمانی که 
 دقیقه منتظر بمانید. سطح روغن را از سیستم عامل چک نمایید. 18-5موتور سرد شد: برای حدود 

 دستورالعملهای بیشتر در کتابچه راهنمای سیسو در دسترس است. 

 مقدار مایع خنک کننده ی ضد یخ 2-1-4

سطح مایع خنک کننده را در هنگام صبح پیش از شروع رانندگی و زمانی که موتور سرد است، چک 

نمایید. سطح مایع باید با لوله پرکننده مخزن توسعه برابر باشد. در صورت ضرورت، مایع را مطابق توصیه 
 بیافزایید. 

 توجه ! 

در صورت ضرورت برای افزودن خنک کننده به سیستم در زمانی که موتور داغ است، در ابتدا درپوش فشار 
چرخش، فشار از سیستم خنک کننده حذف می شود. زمانی که  1/4( را باز نمایید. با 1مخزن توسعه )

 . ( را باز نمایید و مایع را اضافه نمایید1فشار از روی سیستم برداشته شد، سرپوش/ درب )

 

2عکس   

در صورتی که سطح مایع خنک کننده خیلی پایین باشد، چراغ شاخص خنک کننده روشن می شود. در 

صورتی که شما هر از گاهی مجبور به افزودن مایع خنک کننده هستید،سیستم خنک کننده را جهت نشتی 

 بررسی نمایید. 
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 جدا کردن/ زدودن آب از مخزن سوخت 3-1-4

زمانی که در مخزن سوخت آب چگالی دار ) متراکم( که از روغن دیزل سنگین تر است در ته مخزن جمع 

 شده است آن را هر از چندگاهی مطابق ذیل خالی نمایید:

 .ظرفی را زیر مخزن قرار دهید 

  .شیر دریچه را چند باری بچرخانید 

 )دریچه را بطور کامل باز نکنید(

  .بگذارید همینطور دریچه باز بماند تا زمانی که به روغن دیزل برسد 

  .شیر دریچه را محکم ببندید 

 پر کردن مخزن اوره  4-1-4

که برای موتور کامیون است، استفاده نمایید. مراقب باشید که ادبلو )اوره(   DIN 7007تنها از ادبلو استاندارد 

پاک بوده و با چیز دیگری آلوده یا ترکیب نشده باشد. هیدروکربن ها ) سوخت دیزل، روغن( یا سایر ناخالصی 

ها در اوره می توانند به پمپ و سر لوله ها آسیب برسانند. پوست،  چشمها، سطوح کامیون یا سایر قسمت 

 های فنی که بر روی آنها اوره ریخته شده است را باید با آب فراوان شست.  

 استفاده از کالچ 1-1-4

را بررسی نمایید. در صورتی که سطح مایع باالی سطح عالمت سطح مایع فعال کننده کلید در فواصل منظم 

گذاری شده در مخزن نباشد، مایع را مطابق میزان توصیه شده اضافه نمایید. با گیربکس ایتون فولر از مایع

 ( استفاده نمایید.  pentosinپنتوسین )  از MBاستفاده نمایید.  با گیربکس   DOT-4) روغن( 

 

 توجه ! 

 ( به هیچ عنوان نباید با یکدیگر مخلوط شوند.  Pentosinو روغن پنتوسین )  DOT4روغن کالچ 

 

 

 18صفحه 

8عکس   

 خدمات و گارانتی
 



 

چراغ های رانندگی، چراغ های پارک کردن، چراغهای جهتی و چراغ پالک ثبت و چراغهای ترمز را بررسی 

 نمایید و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. روزانه یا بیشتر در صورت اقتضای شرایط آنها را تمیز نمایید. 

 فشار الستیک و اتصال چرخ 7-1-4

همواره پیش از شروع رانندگی فشار الستیک ها را بررسی نمایید تا مطابق با استاندارد توصیه شده توسط 

 شرکت سازنده الستیک و سیسو باشد. در این مورد به کتابچه راهنما رجوع نمایید. 

 هر روز پیش از شروع رانندگی از سفتی مهره های چرخ اطمینان حاصل نمایید. 

 

 ترمز ها  8-1-4

 ترمزها را در محلی ایمن مورد آزمایش قرار دهید.  

 توجه ! 

در صورتی که کار ترمز گیری دارای کمترین نقصی باشد، از ادامه رانندگی فورًا صرفنظر نمایید. دالیل نقص باید 

 مورد بررسی قرار گرفته و هر گونه نقصی پیش از ادامه رانندگی باید برطرف شود.  

 

 سیستم بادی 9-1-4

روزانه رطوبت آب متراکم را از مخزن هوای فشرده خارج نمایید. دریچه زهکشی از ته مخزن را با کشیدن حلقه 

 دریچه به کناری، باز نمایید. 
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 چراغها 6-1-4
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 تاخوگراف 10-1-4

 تاخوگراف دیجیتال به عنوان یک کارت راننده شخصی مورد استفاده قرار می گیرد. 

مراقب باشید که کاغذ کافی در تاخوگراف موجود باشد ) به دفترچه راهنمای استفاده از تاخوگراف رجوع 

 نمایید(. 

 فیلتر هوا 4 –11-1

 حداقل یکبار در سال فیلتر هوا را تعویض نمایید. 

 در صورتی که چراغ هشدار گرفتگی فیلتر روشن است، فوراً فیلتر هوای خود را تعویض نمایید. 

 فیلتر نباید با هوای کمپرسی نظافت شود. 

 دستورالعمل های جزئی تر در کتابچه راهنمای موجود است. 

  ,6x4, 8x4,10x4 روغن کاری میله های ) شفت ها(  اتصالی همگانی در کامیون های  12-1-4

 توجه !

مقاومت اتصاالت همگانی میله محرک عقب و محورهای عقب بسیار مهم هستند، بنابراین صاحب یا راننده 

کیلومتر روغن کاری نماید این جدا از برنامه تعمیر و  18کامیون باید اتصاالت همگانی را در فواصل حداقل 

 نگهداری کامیون می باشد. 

 اتصاالت همگانی را با گیریس کمپلس لیتیوم با کیفیت باال روغن کاری نمایید. 

میزان گیریسی که استفاده می شود باید به اندازه ی باشد که تمامی چهار بلبرینگ های اتصال همگانی 

 بیرون زده باشد. 

 توجه ! 

و همچنین به مهر (.  MoS2( استفاده نکنید. )  (molybdenum disulphideاز دیسلوفید مولیبدنوم ) 

 ها و پیچ های سوار میله های اتصال همگانی روغن نزنید.   
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 برنامه نگهداری و تعمیرکامیون 0-1

 نگهداری اولیه 1-1

 کیلومتر یا یک هفته پس از اولین راه اندازی انجام می شود.  1888کار نگهداری اولیه پس از 

 توجه ! 

 کارت آرشیو تعمیر و نگهداری را در صورت ضرورت می توان به واحد کیفی نمایندگی های مجاز ارائه داد. 

 

 گروه کاربر کامیون / تعیین فواصل تعمیر و نگهداری  2-1

صاحب یا راننده کامیون و فروشنده کامیون یا نماینده مجاز پس از آغاز خدمات رسانی ها ،گروه کاربر کامیون 

 تعریف نمی شوند.  

گروه کاربر کامیون بر مبنای کیلومتر طی شده یا تسلیم تعمیر و نگهداری فواصل ساعت عملیات تعیین می 

 شود.  

 

 توجه ! 

 گروه کاربر کامیون را با صفحاتی از این کتابچه بررسی نمایید. 
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 گروه کاربر کامیون  0-6

A50 :وظایف رانندگی نیمه سنگین : 

رانندگی فراوان با محموله های حاوی کود های حیوانی، کانتیر و  قطعات کوچکتر چوب. بیشتر مواقع بر روی 
 سطوح صاف جاده 

 

  کیلومتر. 280888سرویس روغن کاری با فواصل 

  ساعت کاری هر کدام که زودتر فرا برسند. 10888کیلومتر یا  580888فواصل سرویس دهی 

  کیلومتر.  2880888سرویس پایه سالی یکبار، با این وجود، نه با فواصل برنامه بیش از 

 نمونه های جدول  

 کیلومتر است.  8880888گروه نگهداری و تعمیر ، زمانی که مسافت طی شده سالیانه در حدود  - A50 الف( 

 کیلومتر است.  1580888گروه نگهداری و تعمیر، زمانی که مسافت طی شده سالیانه در حدود   - A50ب (  

 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیلومتر   180888میله محرک میان اتصاالت همگانی محور عقب حرکتی بایستی بین فواصل برنامه نگهداری 

 روغن کاری شود. 
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 ب الف

10888 km  10888 تعمیر و نگهداری اولیه km  تعمیر و نگهداری اولیه 

280888 km 280888 سرویس روغن کاری km  سرویس روغن کاری 

580888 km  580888 سرویس میانی km  سرویس میانی 

750888 km  750888 سرویس روغن کاری km  سرویس روغن کاری 

1880888 km 1880888 سرویس میانی km  سرویس میانی 

1250888 km 1250888 سروریس روغن کاری km سرویس روغن کاری 

1580888 km 1580888 سرویس پایه km سرویس پایه 
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B40 رانندگی با وظیفه عملیاتی سنگین : 

کامیون های حمل کاال، حمل شن و ماسه، کامیون های با تخت صاف، کامیون قابل باز و بستن شدن 

 بخش های باری آن 

 7عکس 

  کیلومتر. 280888سرویس روغن کاری با فواصل 

  ساعت کاری، هر کدام که زودتر فرا برسد.  388کیلومتر یا  480888سرویس روغن کاری با فواصل 

  کیلومتر  1280888سرویس پایه یکبار در سال، اما نه بیش از 

 نمونه ها در جدول

 کیلومتر است. 1580888، زمانی که مسافت طی شده سالیانه حدود B40نگهداری و تعمیر گروه الف ( 

 کیلومتر است. 380888، زمانی که مسافت طی شده در حدود B40نگهداری و تعمیر گروه ب  (  

 2جدول 

کیلومتر   180888میله محرک میان اتصاالت همگانی محور عقب حرکتی بایستی بین فواصل برنامه نگهداری 

 روغن کاری شود. 
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 ب الف

10888 km 10888 نگهداری اولیه km نگهداری اولیه 

280888 km 280888 سرویس روغن کاری km سرویس روغن کاری 

480888 km 480888 سرویس میانه km سرویس میانی 

680888 km 680888 سرویس روغن کاری km سرویس روغن کاری 

380888 km 380888 سرویس میانی km سرویس پایه 

1880888 km 1880888 سرویس روغن کاری km  سرویس روغن کاری 

1280888 km 1280888 سرویس پایه km سرویس میانی 

 
 خدمات و گارانتی



 

E. کامیون با وظایف رانندگی خاص 

کامیون های چرثقیل، کامیون های شهرداری، کامیون های کار در معدن و کامیون های خرد کن که از موتور 

 های جداگانه استفاده می کنند. 

  3عکس 

کیلومتر، فواصل رفتن به سرویس با ساعات عملیاتی کامیون تعیین  400000-200000مسافت طی شده سالیانه 
 می شود. 

  ساعت کاری 488روغن کاری در هر 

  ساعت کاری 388روغن کاری در هر 

 .سرویس پایه حداقل یکبار در هر سال 

 نمونه های جدول

 ساعت است. 10688، زمانی که ساعت رانندگی سالیانه حدود  Eنگهداری گروه  الف ( 

 ساعت است.  10888، زمانی که ساعات رانندگی سالیانه حدود Eنگهداری گروه ب ( 

 

  3جدول 

 ب  الف 

10888 km/ 1 هفته هفته km/ 1 10888 نگهداری اولیه   نگهداری اولیه 

ساعت 488 ساعت 488 سرویس روغن کاری   سرویس روغن کاری 

ساعت 388 ساعت 388 سرویس میانی   سرویس پایه 

ساعت 10288 ساعت 10288 سرویس روغن کاری   سرویس روغن کاری 

ساعت 10688 ساعت 10688 سرویس پایه   سرویس پایه 

ساعت 20888 ساعت 20888 سرویس روغن کاری   سرویس روغن کاری 
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 خدمات میانی 6-1

 نگهداری و تعمیر میانی بر مبنای فواصل کیلومتری طی شده گروه کاربر انجام می شود. 

مراکز نمایندگی مجاز برای هر بار کار تعمیر و نگهداری یک کارت ثبت خدمات را تکمیل و پر می کنند، یک 

 کپی آن نیز به مشتری داشته می شود. 

 خدمات روغن کاری  2-6

روغن کاری شاسی مطابق با جدول روغن کاری گروه کاربر فواصل کیلومتر طی شده انجام می پذیرد.  

اصول این است که کار روغن کاری در یکی از زمان های دریافت خدمات اصلی ) خدمات پایه یا میانی( 
 انجام پذیرد

 خدمات پایه  3-6

خدمات پایه یکبار در سال انجام می شود، یا از فواصل کیلومتر طی شده گروه کاربر منتخب استفاده می 

 شود.

مراکز نمایندگی مجاز برای هر بار کار تعمیر و نگهداری یک کارت ثبت خدمات را تکمیل و پر می کنند، یک 

 کپی آن نیز به مشتری داشته می شود. 

 نگهداری و تعمیر ویژه ) خدمات ویژه( 4-6

خدمات ویژه خارج از فواصل تعمیر و نگهداری پایه و میانی صورت می گیرد. آن متفاوت از فواصل خدمات 

 می باشد. فاصله تعمیر و نگهداری روی کارت سابقه خدمات ثبت می گردد. 

خدمات نگهداری و تعمیر به یکی از خدمات میانی و یا پایه نزدیکتر است.  بسیار مهم است که سابقه  

 دریافت این خدمات ویژه در دفترچه خدمات ثبت شود. 

 کارت های خدمات نگهداری و تعمیر  1-6

در هر بار از برنامه های زمانی خدمات تعمیر و نگهداری، یک کارت ثبت خدمات تکمیل می شود. تکنسین 

خدمات کارت ثبت خدمات را در هر بار کار تعمیر و نگهداری پر می کند،  شماره شاسی کامیون، کیلومتر 
طی شده، تاریخ، دفعات کار، مطالب مصرف سوخت، مهر نمایندگی مجاز و نام تکنیسن در آن ثبت می 

 شود. 

زمانی که کار تعمیر و نگهداری به اتمام رسید، تکنیسن کارت ثبت خدمات را به مشتری می دهد و یک 

 کپی از آن را نیز در آرشیو نمایندگی مجاز نگه می دارد. 

 کارت ثبت خدمات نگهداری و تعمیر بعدی 6-6

با هر بار دریافت خدمات تعمیر و نگهداری، شما کارت خدمات بعدی را دریافت می نمایید که مامور 

نمایندگی مجاز کیلومتر طی شده بعدی را در آن وارد و انتخاب رزرو زمان خدمات را در آن درج می کند. 
 کارت یا روی جلد این دفترچه ضمیمه می شود یا به یک پاکت پالستیکی در داشبورد قرار داده می شود. 
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 توجه ! 

در صورتی که زمان رزو دریافت خدمات مناسب نیست، دقت داشته باشید که آن را در زمان مناسبی به 

 نمایندگی های مجاز اعالم نمایید. 

 
 خدمات و گارانتی
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 پیگیری فواصل خدمات منظم/روتین 0-7

مامور نمایندگی مجاز خدمات صورت گرفته را ثبت می نماید، تاریخ، مسافت، نام شما و مهر نمایندگی مجاز 

 درج می گردد. 

 اقدامات خدمات  1-7

 اقدامات خدمات نگهداری و تعمیر در جدول زیر نمایش داده شده است. 

A اولین خدمات = . 

V خدمات میانی = . 

P.آیتم های خدمات پایه = . 

 ( فاصله خدمات اعالم شده است.Eیا خدمات ویژه ) 

 مطالب وارده در جداول 

X  آیتم های خدمات قابل پیگیری =        E)آیتم های خدمات ویژه قابل پیگیری ) فاصله خدمات اعالم شده = 

   4جدول 

A=  اولین خدمات         V=  خدمات میانی         P=  خدمات پایه             E =  خدمات ویژه A V P E 

 موتور 

  X X  بررسی وضعیت تمامی تسمه های محرک و کشندگی 

  X X  وضعیت لوله مکنده و محکمی یا سفتی سیستم اگزوز

  X X  تخلیه دریچه گرد و غبار فیلتر هوا

  X X  تعویض روغن موتور و فیلتر روغن/ فیلترها

  X X  تعویض و یا نظافت فیلتر سوخت و پیش فیلتر  

  X X  بررسی نصب دینام و اتصاالت برقی

  X   کنترل عملکرد هشدار کیپ شدن جریان فیلتر هوا

  X   بررسی پنکه

  X   تعویض فیلتر هوا

  X   تعویض فیلتر ادبلو

  X   مخزن فشار پر کردن ادبلو 

22صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

   4جدول 

دریچه ها، روزنه ها، تنظیم ترمز موتور : اولین خدمات تعمیر ونگهداری سالیانه، 

 سپس با یکی از سه فاصله خدمات نگهداری و تعمیر دنبال می شود
A V P E 

 سیستم فشار هوای فشرده

  X X  بازرسی بصری سیستم لوله کشی هوای فشرده

  X X  بررسی وضعیت و سفتی سیستم هوای فشرده

 E    تعویض کارتریج رطوبت گیر، حداقل یکبار در سال

 ترمز ها 

    X تنظیم فشار فنر تعلیق هوای محورها 

  X X  تنظیم ترمز، سطوح اصطکاکی جهت یافتن فرسودگی، برزسی پدال ترمز 

  X   بازرسی بصری: شلنگ های سیستم ترمز، لوله ها و فیتینگها، همچنین بستها/گیره 

 E    سال یکبار تعویض می شود. 8شلنگ های ترمز محور جلو هر 

 فرمان 

 تنظیم/ اندازه گیری زاویه خمیدگی محورهای فرمان

    X وجود دارد............................... / تنظیم.................................. اولین خدمات(

  X X  بررسی اتصاالت، تقاطع ها و سوار و نصب سیستم فرمان 

  X   تعویض فیلتر روغن نیروی فرمان

 تنظیم تحمل فشار سوزن های بزرگ ) محور فرمان درام ترمز(

 هر خدمات تعمیر و نگهداری پایه دیگر
   E 

 کابین راننده/ اطاق راننده 

  X X  بررسی مخزن برف پاکن و پر کردن آن 

  X  X بازرسی تعلیق و اتصال کابین

  X X  تعویض فیلتر گرد و غبار تهویه/ گرمایش

 E    استفاده از سیستم تهویه هوا: در مدت ماهای تابستان 

 E    استفاده به عنوان یک گرم کننده اضافی: در مدت ماهای زمستان

 
 خدمات و گارانتی
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   4جدول 

A=  اولین خدمات         V=  خدمات میانی         P=  خدمات پایه             E =  خدمات ویژه A V P E 

 کنترل ها

  X X X بررسی سطح مایع فعال کننده) کار انداز( کالچ 

بازرسی و تنظیم ترمز کالچ و عملیات کالچ /  و روغن کاری محورهای پدال  و بازرسی 

 حرکت آزادنه پدال کالچ ) با گیربکس ایتون فولر(
X X X  

 E    سال یکبار تعویض گردد.  8روغن کالچ بایستی هر 

 گیربگس  

  X X X بازرسی تمامی محورهای محرک گیربکس، اتصاالت همگانی و اتصاالت مهره ای

  X X X بررسی سطح روغن بوگی محرک اصلی

  X X X بازرسی بصری جهت شناسایی نشتی های بالقوه و احتمالی روغن

  X  X بازرسی تثبیت وضعیت محور و سفتی و محکمی گیره و بست های محور 

  X  X بازرسی نصب اتصاالت بوگی

  X  X بازرسی سفتی مهره چرخ 

  X X  حجم روغن گیربکس و بازرسی دریچه تنفس/ دریچه هوا 

  X   بررسی بلبرینگ تاب بوگی ) بوگی محرک اصلی(

  X   بازرسی سوار محور همچنین فنر ها  و سوزن فنر 

  X   تنظیم و بازرسی مرتب بودن بلبرینگ چرخ

  Voith   ( Voith retarder )  X Xتعویض روغن تاخیر انداز 

 E    فیلتر روغن، تعویض تاخیرانداز ) کاهنده سرعت( با هر دو بار تعویض روغن 

تعویض روغن گیربکس، نظافت یا تعویض هوا گیر )دریچه هوا( و تعویض فیلتر روغن 

 کیلومتر یا حداقل یکبار در سال 1280888گیربکس با فواصل 
   E 

 محورها: تعویض روغن محورهای نهایی و توپی چرخ.

 کیلومتر و سپس فواصل خدمات پایه 580888-480888. زمان بین 1
   E 

 کیلومتر  240888بررسی بلبرینگ چرخ ) محور فرمان درام ترمز گرفته شده( در فواصل 

 سال 2/ 
   E 

 E    جایگزینی فیلتر شبکه ای )توری( دستیار نیرو کالچ. اولین سرویس، تعویض روغن
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   4جدول 

A=  اولین خدمات         V=  خدمات میانی         P=  خدمات پایه             E =  خدمات ویژه A V P E 

 سیستم خنک کننده

 X X X E بررسی محافظ ضد یخ مایع خنک کننده<<< همچنین هر پاییز

  X  X بررسی یکپارچگی شلنگ های مایع و بازرسی و سفتی مجدد شلنگ ها

  X X  بازرسی رادیاتور خنک کننده و اتصال سلول واحد تهویه هوا 

 E    سال یکبار  8تعویض مایع خنک کننده هر 

 سایر تجهیزات

    X بازرسی رنگ بدنه، خراشیدگی ها، فرورفتگی ها و غیره ...

  X X X بررسی فشار الستیک

  X X X روغن کاری شاسی مطابق با نمودار

جفت اتصال یدک کش، بازرسی چرخ پنجم و یا سیستم نگهدارنده میله یدک کش و 

 بررسی عملیاتی
X X X 

 

  X X X بررسی کارکرد سیستم روغن کاری )گیریس کاری( مرکزی و افزودن روغن 

  X X X بررسی و ریست کد خطا به صفر، پیش و پس از آزمایش 

  X X X بازرسی بصری ) نگاه انداختن به ( مخزن سوخت، شلنگها و لوله ها 

  X X X بررسی وضعیت شارژ باطری، میزان مایع و اطمینان از ثبات آن 

  X X X نظافت و روغن کاری قطب های باطری و سرهای کابل؛ بازرسی و محکم کردن زمینی 

  X  X بررسی و بازرسی کار روی بدنه، اتصاالت به آن و اتمام ثبت کارت خدمات 

  X  X بررسی و تنظیم چراغ ها

  X   شاسی و وضعیت اتصاالت ساختمان و اسکلت

  X   مهر وموم های کمک فنر و بازرسی و سفت کردن آنها

  X   سیستم روغن کاری مرکزی، پر کردن، نظافت فیلترهای اتصالی 
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   4جدول 

A=  اولین خدمات         V=  خدمات میانی         P=  خدمات پایه             E =  خدمات ویژه A V P E 

 E    ساختار بدنه، تعویض روغن هیدرولیک و فیلترها <<< یکبار در سال

  X   بررسی چرخ پنجم یا جفت اتصال یدک کش

بررسی های آزمایش رانندگی: اطمینان حاصل نمایید که کامیون شما شایسته راندن 

در جاده را داشته و در وضعیت ایمنی قراردارد وکار نگهداری از کامیون به خوبی 

 انجام گرفته است. 

 

  

 

  X X X شارژ کردن

  X X X چراغها و بوق هشدار

  X X X چراغ های هشدار و اشاره

  X X X چراغهای شستشوی جلو ) برف پاکن چراغ های جلو(

  X X X مخزن و برف پاکن شیشه جلو

  X X X کالچ و گیربکس

  X X X ترمز و ترمز دستی ) ترمز پارک کردن(

  X X X فرمان

  X X X تجهیزات گرم کننده 

بررسی لوله کنترل اتصال کننده دوماتیک در زمانی که ترمز دستی خاموش است، که 

 فشاری نداشته باشد.  
 X X 
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 خدمات روان کننده ها 0-8

 در صفحات بعدی جدولی است که نقاط روان کنندگی) گیریس کاری( و نمودار آن را نشان می دهد. 

 روان کننده فشار مرکزی 1-8

سیستم روان کننده فشار مرکزی که اختیاری و اغلب مورد استفاده قرار می گیرد کار گیریس کاری را 

تقریباً برای کل کامیون بر عهده دارد. با این وجود، تمامی نقاط )اتصاالت( باید بطور دستی گیریس کاری 

 شود.     

نقاطی که بطور دستی باید گیریس کاری شوند مانند:  بلبرینگ پشتیبان از بار محوری و کالچ گیربکس 

 ایتون فولر، شفت کاردن میان محورهای محرک و واحد کشنده / جفت اتصال

با این حال، در مواردی که در جدول با ستاره ) * ( عالمت گذاری شده است، نقاط گیریس کاری ) روان 

کنندگی( را نشان می دهد که به سیستم گیریس کاری فشار مرکزی وصل نیست و باید به یاد داشته 

 باشید که این نقاط را بطور دستی گیریس کاری نمایید. 

سر و نوک قوطی روغن را تمیز نمایید. با فشردن آن به میزان مناسب اتصال مورد نظر را روان کاری 

 نمایید.

 سوزن های لنگر کفش ترمز  2-8

رجوع نمایید.  84صفحه  808سوزن ها/ پین های لنگر کفش ترمز را روغن کاری نمایید. به جدول گیریس  

مخصوصاً مراقب باشید که گیریس کاری بیش از اندازه در صورتی که به سطح کفش ترمز برسد، موجب 

 کاهش اصطکاک کفش ترمز می شود.    

 شفت محرک و اتصاالت همگانی  3-8

 نگاه کنید.  18به صفحه 

 بلبرینگ پشتیبان از بار محوری  4-8

 فولر (—)به همراه گیربکس ایتون

بلبرینگ پشتیبان از بار محوری را از طریق درب سرویس کالچ گیریس کاری نمایید . از استفاده بیش از 

 اندازه از روان کننده خودداری نمایید. 

 سایر نقاط گیریس کاری 1-8

 روان کاری از طرق دیگر بجز مخزن گیریس تفنگی شکل. 

 جفت اتصال یدک  1-1-8

 جفت اتصال یدک را در هر یک از فواصل نگهداری و تعمیر بررسی و از عملکرد آن اطمینان حاصل نمایید.  

 به عالوه راننده نیز جفت اتصال را گیریس کاری نمایید و هفته ای یکبار نیز آن را بررسی و چک نمایید. 
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 جدول گیریس کاری  0-9

جدول/ و نمودار تمامی نقاط گیریس کاری، بخش های مختلف را نشان می دهد. مطابق ساختار کامیون خود 

 از  این نمودار استفاده نمایید. 

 1جدول 

 نقاط روغن کاری  شماره

Pcs 

)سیستم 

کنترل 

 فشار(

  تلسکوپ تغییر دنده ) گیریس( ) گیربکس ایتون فولر( 1

 8+8 (Kingpin+ تعدیل کننده ) نه در محور های محرک اصلی( و محور اصلی در فرمان )   Sمحور  2

 1+1 گیریس کاری محور اهرم شفت کالچ ) گیربکس ایتون فولر( 8**

 1 بلبرینگ اهرم کمک فرمان  4

 2+2 سوزن های لنگر کفش ترمز 5*

 2 سیلندرهای کمپرسور بار 6*

 8+8 + تنظیم کننده ) رگالتور( ) محور محرک اصلی (  Sمحور  7

 1+1 بلبرینگ پشتیبان محور محرک اصلی ) بلبرینگ ژورنال روان کاری می شوند(.  3

 6+6 درایو بوگی 8

 8+8 بلبرینگ سیلندر بوگی و بلبرینگ بازروی تکانه 18

 2+2 بلبرینگ های بلند کننده وزن بوگی 11

 2 جفت اتصال یدک 12*

 1+1 نگاه کنید.  18روغنکاری شفت اتصال همگانی ، به صفحه  18*

عالمت گذاری شده اند به گیریس کاری فشار  مرکزی متصل نیستند. بنابراین، باید آنها را * مواردی که با ستاره 

 همواره بطور دستی روان کاری نمایید. 

ستاره عالمت گذاری شده اند به سیستم روان کننده ی فشار مرکزی متصل **بررسی نمایید مواردی که با دو  

 باشند. در غیر اینصورت، گیریس کاری باید بطور دستی انجام شود. 

 عالمت جمع به معنای نقاط گیریس کاری در دو طرف کامیون می باشد.  + 
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 ثبت خدمات 0-10

کار ثبت خدمات نگهداری و تعمیر باید تکمیل و پر شده و توسط مکانیک یا ناظر ایشان امضاء شود. بیاد 
داشته باشید که تاریخ  و شماره کیلومتر کامیون را بنویسید. خدمات الزم اجرایی باید عالمت گذاری شده 

) خدمات میانی / پایه( و اقدامات خدمات ویژه صورت پذیرد. در حالی که دفترچه خدمات تعمیر و نگهداری 
را پر می نمایید، توجه خاصی به اقدامات خدمات ویژه داشته باشید که با فواصل خدمات معمول متفاوت 

است. کار خدمات ویژه و فواصل خدمات رسانی تعمیر و نگهداری برای کامیون های مختلف، متفاوت 

 است  .

خدمات ویژه تعمیر و نگهداری باید در یکی از نزدیکترین برنامه زمانبدی خدمات معمول انجام شود و در 

 کارت خدمات در جای مناسب خود ثبت گردد. 

در صورتی که از فاصله و زمان خدمات گذشته باشد، اقدامات خدمات ویژه قبلی را بررسی نمایید. در  

 صورتی که خدماتی از برنامه قبل انجام نگرفته است، آن باید در خدمات فعلی انجام شود. 

 ثبت خدمات

  خدمات اولیه 

 

 کیلومتر شمار                                           18تاریخ              /                /                 

 

 امضاء مسئول نمایندگی مجاز                                                                           مهر        

           

                      خدمات میانی  خدمات پایه 

 

 کیلومتر شمار                                         18تاریخ              /                /                 

 

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                              فیلتر ادبلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 ..........اقدامات: ....................................................................................................................
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                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                                                                       18تاریخ             /            /         

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                              فیلتر ادبلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ             /            /           

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر ادبلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ               /             /          

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                              فیلتر ادبلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................
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                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                                                                       18تاریخ             /            /         

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ             /            /           

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ               /             /          

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................
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                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                                                                       18تاریخ             /            /         

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ             /            /           

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ               /             /          

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................
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                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                                                                       18تاریخ             /            /         

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ             /            /           

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ               /             /          

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................
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                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                                                                       18تاریخ             /            /         

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ             /            /           

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 

                                                             فیلتر اد بلوکارتریج رطوبت گیر 

                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تعویض فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 
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 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 

 کیلومتر شمار                                             18تاریخ             /            /           

 خدمات ویژه انجام شده:

                          تنظیم ترمز موتور/ دریچه ها/ دهانه ها تعویض روغن گیربکس/ فیلتر/ هواگیر 
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سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

                              خدمات میانی خدمات پایه 
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                                                               فیلتر هوا بدنه کامیون، روغن هیدرولیک + تغییر فیلتر 

                                                   تعویض روغن محور  تعویض ضد یخ 

سایر خدمات ویژه 

 .......اقدامات:.....................................................................................................................

56صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

                              خدمات میانی خدمات پایه 
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 .......اقدامات:.....................................................................................................................
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                              خدمات میانی خدمات پایه 
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 فراخوان  0-11

فراخوان محدود می شود به مدل های کامیون سیسو  و یا سری های تولیدی در مقابل اسناد متمرکز و 

با هزینه تولیدکننده جهت قبول مسئولیت تعمیر و نگهداری می باشد. اطالعات فراخوان اسناد نگهداری و 

 تعمیر معموالً مراکز رسمی و اطالعات در خصوص قطعات یدک کدام کامیون شامل این فراخوان می شود. 

به صاحبان کامیون از طریق اطالعیه رسمی اعالم می شود تا به نمایندگی ها و خدمات تعمیر و نگهداری 

 مجاز مراجعه کنند.

 روند فراخوان تا زمان انجام تمامی کامیون گروه فراخوانده شده مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

 در زیر برگه های فراخوان را می توانید مشاهده نمایید. 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 
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 نام فراخوان:  

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 
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 نام فراخوان:  

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 
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 نام فراخوان:  

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 
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 نام فراخوان:  

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 

 نام فراخوان:

 شماره فراخوان:

 18تاریخ:             /                 /             

 کیلومتر شمار

 

 مسئول:

 مهر نمایندگی مجاز 
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 روان کننده ها و مایعات توصیه شده 0-12

جزء در  15( ) زیر  Ultra– low Sulfurزمانی که از سوختی به غیر از سوخت با سولفور بسیار کم )  توجه ! 
 هر میلیون(  استفاده می نمایید، گارانتی موتور و مسئولیت عیب در آن ممکن است نقض شود. 

درجه سانتی گراد است،ما توصیه می کنیم که از بلوک سیلندر و یا گرم  5زمانی که دما زیر +  توجه ! 
 کننده روغن استفاده نمایید.  

 در کل سوخت بیو دیزل در موتورهایی قابل استفاده است که: 

  ( روغن گیاهی مصرفی متیل استرVOME  بایستی استاندارد )EN114214  را رعایت نماید مطابق با 

  EN590 درصد تراکم  5با حداکثر مجازVOME  

   درصد 5در صورتی که کامیونی حاوی بیش ازVOME   باشد، مخزن سوخت باید گرم کننده اضافی خود را

 باشد.  EN590داشته باشد و سوخت مطابق استاندار 

  درصد  5در صورتی که سوخت حاوی بیش ازVOME  .باشد، فواصل تعویض روغن تا نصف کاهش می یابد 

  .مشتری خود مسئول ذخیره و استفاده از سوخت بیودیزل با کیفیت درست می باشد 

   استفاده نامناسب و خالف دستورالعمل های سوخت بیودیزل، ممکن است موجب از دست رفتن گارانتی

 موتور شود. 
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 بخش ظرفیت کیفیت چسبندگی روغن

 موتور

SME 15W –40 C در جه 

سانتی گراد   

 

Wبه معنی زمستان = 

SAE 15W-40 

APICI-4 
 لیتر 85

OM 501 LA V6 

 روغن: کاسترول

CASTROL RX TURBO 

 باشد  VOMEدرصد  5سوخت نبایستی حاوی بیش از 

  ( *VOME ) روغن گیاهی متیل استر = 

 سوخت:

بیودیزل/ یا دیزل 

 زیستی )گیاهی(

SME 15W –40 C در جه 

سانتی گراد   

 

Wبه معنی زمستان = 

SAE 15W-40 

APICI-4 
 لیتر 83

OM 501 LA V6 

 روغن: کاسترول

CASTROL RX TURBO 

 باشد  VOMEدرصد  5سوخت نبایستی حاوی بیش از 

  ( *VOME ) روغن گیاهی متیل استر = 

 سوخت:

بیودیزل/ دیزل 

 زیستی  
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 بخش ظرفیت کیفیت چسبندگی روغن

 گیربکس 

 

80W75 

 

7580 

90W75 

 

Mobil Mobilube XHP 

Castrol Syntrans 

Shell Spirax GSX 

SHC 1Mobil Mobilube  

 

 لیتر 1405

 ایتون فولر

209188RTLO  

 

 (Synthetic) ترکیبی=    W75-90 ترکیبی 

 W75-90 ترکیبی 

 W75-90ترکیبی

  W5-40یا W10-40ترکیبی 

 

235.11MB 

235.11MB  

235.11MB 

235.27MB 

 

 لیتر 15

 لیتر 15

 لیتر 208+ 

 لیتر 508

 (Daimlerدیملر ) 

 240G-16تلیجنت 

 280G-16پاورشفت 

PTO-+NMV  

H/HV 115VOITH R 

 توجه ! 

 در صورتی که پاور تیک آف نصب شود، بنابراین حجم روغن بایستی افزایش یابد. 

 توجه ! 

 مقدار صحیح روغن در گیربکس زمانی است که سطح روغن با سطح حفره بررسی برابر باشد. 

 

 محورهای محرک عقب 

 بخش ظرفیت کیفیت چسبندگی 

 درایوهای نهایی 

75W– 90  ترکیبی API GL -  5 13 لیتر FRDP - 13– S  )محور عقب بوگی کشندگی ( 

75W– 90  ترکیبی API GL– 5 26 لیتر FRMP-13-S  )محور جلوی بوگی کشندگی ( 

 توپی های چرخ 

 :   FRDP-13-S & FRMP-13-Sمحورهای

75W– 90  ترکیبی API GL– 5 105 کفی مستقیم توپی چرخ  لیتر/ توپی چرخ 

75W– 90  ترکیبی API GL– 5 205 لیتر/ توپی چرخ  ( سطح آجدار نپاNapa ribbed deck ) 
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  توجه ! 

در ابتدا تا لبه پایینی حفره پر کننده باال می آیند. پس از این، سپس   FRMP– 13 و     FDRP-13محورهای

 درایو نهایی را از طریق حفره پر کردن تا لبه پایین پر می کنند. 

 توپی های چرخ و داریو نهایی همواره باید دارای روغن یکسانی باشند. 

 توجه ! 

استفاده می  GL-5   Neste Hypoid LF 77W– 90درایو نهایی و توپی های چرخ همچنین از روغن ترکیبی 

 کنند. 

 سایر بخش ها 

 بخش ظرفیت کیفیت

 دنده فرمان لیتر  4.0 روغن هیدرولیک MB 345.0مطابق با 

ISO VG 15.DIN 51524 HVLP مکانیزم بوگی لیتر  10.0 روغن هیدرولیک 

 خمیده / دوال کردن کابین لیتر  1.50 روغن هیدرولیک MB 345.0مطابق با 

 سیستم کالچ

Pentosin MB A 001 989 2403 گیربکس  لیتر 0.50 مایع کالچMB 

 DOT - 4 گیربکس ایتون فولر لیتر  0.50 مایع کالچ 

 سیستم خنک کننده

 DK12 (OM 501 LA V6– Motor) لیتر MB 235.2  41 ضد یخ مطابق با 

 DK16 (OM 502 LA V8– Motor) لیتر MB 325.2  45ضد یخ مطابق با 

 تاخیر انداز ) اضافی(   Voith R115 HV لیتر  MB 325.2  13ضد یخ مطابق با 

 

 توجه ! 

 به ضد یخ آب اضافه نکنید. 
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 گارانتی 0-13

کلیه محصوالت کاوه دیزل به مدت سه سال و یا دویست هزار کیلومتر هر کدام که زودتر فرا برسد تحت 

 پوشش گارانتی می باشد. قطعات مصرفی تحت پوشش گارانتی قرار  نمی گیرند. 

 مدت زمان گارانتی از زمان اولین ثبت یا اولین تاریخ راه اندازی آغاز می شود: -1

الف( هزینه های تعمیر و نگهداری که به دلیل فرسودگی و کهنگی معمول رخ می دهد، تحت پوشش 

 گارانتی نیست. 

عالوه بر این، کاوه دیزل قطعاتی را که بطور معقول  آسیب دیده را پوشش می دهد. علی رغم موارد ذکر 

شده باال، تمامی جنبه های گارانتی پس از سه سال یا دویست هزار کیلومتر هر کدام که زودتر فرا 

 برسند، به پایان خواهد رسید. 

 . کاوه دیزل تنها در شرایط ذیل متعهد است: 2

الف( کامیون مطابق دستورالعمل های ارائه شده توسط نمایندگی مجاز عمل کرده و از آنها جهت دریافت 

خدمات استفاده نموده و تنها از سوخت ها، روان کننده ها، روغن های مصرفی،  خنک کننده ها و فیلتر 

 های توصیه شده توسط نمایندگی استفاده نماید. 

ب( کامیون تنها از قطعاتی استفاده نماید که اورجینال بوده و توسط نمایندگی های مجاز عرضه می 

 شود .

پ( صدمه ای که در نتیجه فرسودگی و کهنگی معمول نباشد، مستقیم یا غیر مستقیم، ناخالصی های 

بیرونی، تصادف، سوء استفاده، بی توجهی یا بدون تایید نمایندگی های مجاز در خصوص نصب تجهیزات 

 اضافی و قطعه خراب نباشد.

 ت( تقاضای دریافت قطعات یدک برای قطعات آسیب دیده بایستی به فاکتور ضمیمه گردد. 

 هفته آن را به نمایندگی مجاز اطالع دهید.  2ث( پس از یافتن نقص، بایستی ظرف 

( کاوه دیزل مسئول خسارت های غیر مستقیم یا متعاقبی نیست، مدت زمان خرابی کامیون، یدک 8

کشی، مسافرت، اضافه کاری و هزینه های کار در زمان تعطیالت ملی، در مدت زمان تعمیر و نگهداری و 

 شخص سوم و در نتیجه خسارتهای متعاقبی نیست. 

کاوه دیزل همچنین مسئولیت هرگونه صدمه یا نقص را با این حقیقت که راننده اقدام مناسب فوری را 

 انجام نداده یا اینکه هنگام یافتن نقص اقدام درست انجام نگرفته است را نمی پذیرد. 

. در صورتی که هر مفادی از این گارانتی ساقط شود یا غیر قابل اجرا شود، شرایط و مفاد باقی مانده 4

 دیگر در سایر جنبه ها همچنان قابل اجرا هستند. 

. این شرایط و ضوابط گارانتی جایگزین خواهد شد، زمانی که کاوه دیزل موظف به پاسخ دادن به عملکرد 5

 محصول و صدمه ای که در زمان استفاده و بهره برداری اتفاق می افتد، است.  
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. فروشنده حق ندارد که اطالعات گارانتی را تغییر داده یا چیزی به آن بیافزاید و نه اینکه این امکان را دارد که 6

 وعده و تعهدات گارانتی متفاوتی از طرف کاوه دیزل مطرح نماید. 

 

 شرکت کاوه دیزل
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 تقویم وقایع 0-14 –6

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده:

 

 

 

 مهر نمایندگی  

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی 

78صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی
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 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

78صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

74صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

75صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

76صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

77صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

73صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

78صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

38صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

31صفحه   

 
 خدمات و گارانتی



 

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 

 مکانیک

                   /           /18 

 

 کیلومتر شمار:   

 خدمات انجام شده: 

 

 

 

 مهر نمایندگی
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)سهامی خاص(شرکت کاوه دیزل   

 دفتر مرکزی

 83تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، پالک 

 6داخلی  33188188فکس:     33188188تلفن: 

  www.kavehdiesel.irوب سایت: 

                            info@kavehdieselirایمیل:    


