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 خالصه -1بخش 

1-1 

آر به همراه ستون و بازوی غلتان می باشد.این سری از تجهیزات دستگاه الستیک دراین 

و  محصول برای سوار کردن،جدا کردن و باد زدن انواع الستیک های موتورسیکلت

با تیوب و یا بدون تیوب  مناسب می باشد.عملکرد این دستگاه آسان و بدون  سواری

مشکل،ایمن و مطمئن می باشد.این دستگاه از محصوالت مورد نیاز و ضروری 

 فروشگاه های الستیک فروشی و مراکز سرویس می باشد.

 ابعاد کلی تجهیزات 2-1

 )بدون در نظر گرفتن کمکی(

 وزن خالص
 )کیلوگرم(

 عرض
 )میلی متر(

 طول
 )میلی متر(

 ارتفاع
 )میلی متر(

 مدل

190 795 965 1815 TRE0810 

  

 های فنیپارامتر 3-1

 بار 8  - 10فشار عملیاتی : 

 کیلووات ) استاندارد (   75/0 –ولت   220 –هرتز  50موتور: 

 دور بر دقیقه  6سرعت سینی : 

 دسیبل 70میزان صدا : کمتر از 

 

 دامنه کاربرد 4-1

قطر رینگ 
 )فک درونی(

قطر رینگ 
 )فک بیرونی(

بیش ترین 
 چرخ عرض

بیش ترین 
 چرخقطر

 مدل

 12میلی متر) 305 اینچ 10 -18 اینچ 21-12
 اینچ(

 37میلی متر) 960
 اینچ(

TRE0810 
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 شرایط زیست محیطی 5-1

 درجه سانتی گراد 45صفر تا  دمای محیط :

 درصد 95تا  30میزان رطوبت :

 متر 1000حداکثر : ارتفاع از سطح دریا 

محیط نگهداری شود.  در محیطی بدون گرد و خاک و گازهای انفجاری و قابل اشتعال

 باشد. استانداردکار دستگاه نباید کمتر از میزان 
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 پیکر بندی و عملکرد - 2بخش 

 

 2تصویر 

 قفل کن دستی -2فنر محور عمودی                                   -1

 ناخنی -4شفت شش ضلعی                                    -3

 سینی -6گیره ) فک (                                         -5

 سینیگردش  پدال  -8برچسب عملکرد                                     -7

 جک لق کنپدال  -10پدال گیره                                            -9

 دسته قفل کننده -12 مشتی تنظیم زوایه ناخنی                        -11

 تلمبه باد -14                                              ستون -13

 دسته ی پره -16                      سیلندرهای مربوط به فک  -15

 سیلندر جک لق کن -18                               اتصاالت منبع هوا -17

 پره جک لق کن -20                          بازوی فشاری الستیک -19

 مخزن هوا -22                                             تایلیور -21

 اندازه گیر فشارهوا -23
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 نصب و کالیبراسیون -3بخش 

با دقت این راهنما را مطالعه کنید.تغییرات غیر  انجام هرگونه تعمیرقبل از نصب و 
مجاز روی قسمت های مختلف دستگاه و قطعات یدکی آن سبب آسیب دیدن دستگاه می 

 گردد.

 افراد نصب کننده دستگاه می بایست اطالعات کافی و مناسب برقی داشته باشند.

 بایست دوره های تخصصی مربوطه را گذرانده باشند. اپراتورها می

قبل از نصب به دقت لیست تجهیزات را مطالعه کنید.در صورت داشتن هرگونه سوالی 
 با فروشندگان و یا شرکت تماس بگیرید.

 برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن نصب از ابزارآالت زیر استفاده کنید:

مخزن عدد یک ،جغجغه ای آچار بکسعدد  آلن،یکآچار  عدد (،یک 10دو عدد آچار ) "
 پیچ گوشتی عدد و یک

 بسته بندیباز کردن  1-3
،آن را باز  محصول روی جعبه بندی درج شده مطابق با راهنمای باز کردن بسته 1-1-3

را جدا کرده تا مطمئن شویم دستگاه آسیب ندیده و  بندی بستهمختلف کرده و بخش های 
 لوازم جانبی دستگاه کامل است.

 اجزای بسته بندی را از محیط کاری دستگاه دور نگه دارید. 2-1-3

 نصب  2-3
جعبه لوازم جانبی،بازوی جک لق کن و ستون بسته بندی،بعد از باز کردن  1-2-3

قرار  3-1ه را مطابق با تصویر مونتاژ شده را بیرون بیاورید و موقعیت بدن
 ( 3-4را از روی بدنه باز کنید ) تصویر  واشر صفحه ایدهید.پیچ،واشر و 

 

 
 3تصویر                                                4تصویر                 
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 جهت برچسب هشدار رو به سمت جلو می باشد. ستون را روی بدنه قرار دهید. 2-2-3

یک  های روی صفحه انتهایی ستون را با سوراخ های روی بدنه هم محور کنید. سوراخ

-2-1االستیکی و واشر صفحه ای در مرحله واشر پیچ های باز شده را ببندید. بار دیگر

بکس از آچار .( 4)تصویرنیوتن متر می باشد 70گشتاور مورد نیاز  باز شده بودند. 3

 د.برای سفت کردن استفاده کنی جغجغه ای

استفاده کنید و (  5-1برای باز کردن  پیچ شفت شش ضلعی ) تصویر  از آچار 3-2-3

 را جدا کنید. ( 5-2) تصویر  کالهک محور عمودی

 

 5تصویر 

 

می بایست از قفل کن دستی زمانی که کالهک محور عمودی را باز کردید، توجه : 

دستگاه یا افراد برای قفل کردن شفت شش ضلعی جهت جلوگیری از صدمه دیدن 

 استفاده کنید.

کالهک محور  ( را روی محور نصب کنید. 5-3فنر مربوط به محور عمودی ) تصویر 

( را در  مشتیپیچ های باز شده را ببندید و دستگیره تنظیم کننده )  عمودی را قرار دهید.

 ( 5-4بوش رزوه شده بازویی دستگاه نصب کنید ) تصویر 



 www.sanatafarin.comفروشگاه صنعت آفرین    
 

8 
 

 ( جک لق کن را باز کنید و. 6-1نوک میله پیستون )تصویر خار قفل کننده ی  4-2-3

( استفاده  6-3از آچار جهت باز کردن خار روی میله بازوی جک لق کن ) تصویر 

 ( 6-5فنر را معلق کنید ) تصویر  میله را جدا کنید. کنید.

محور بازوی جک لق کن را روی صفحه تکیه گاه جک لق کن روی بدنه قرار  5-2-3

( تا سوراخ های آن ها هم راستا شده و سپس پیچ جک لق کن را  6-3تصویر دهید ) 

 ( 6-3جهت قفل کردن جا بیندازید ) تصویر در باالی محور و خار را  ببندید

 

 6تصویر 

(  7-1( در بین حفره بوش لغزان  جک لق کن ) تصویر  7-2میله پیستون را ) تصویر 
(.پیچ 7سطح بوش لغزنده جک لق کن می بایست بیرون قرارگیرد ) تصویر  قرار دهید.

  در نوک میله پیستون ببندید.میله نصب می شود. ( 7-1باز شده را ) تصویر 

 

 7تصویر 
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میلی متر می باشد  40تا  30فاصله بین پره ی جک لق کن تا قسمت الستیکی جک بین 

 فنر را جا بیندازید. (. 8)تصویر 

 

 

 8تصویر 
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 نصب اتصاالت منبع هوا 3-3

بیرون می آید اتصاالت منبع هوا به صورت بازشده در  کارخانهزمانی که دستگاه از 

،  راه اندازی دستگاهکه این اتصاالت می بایست در زمان  جعبه قطعات یدکی قرار دارد

 نصب گردد.روی آن 

یدکی بیرون آورده و روغن و گرد و اتصاالت منبع هوا و یپچ ها را از جعبه  1-3-3

از پیچ ها جهت محکم نمودن آن روی سمت راست بدنه استفاده  خاک آن را تمیز کنید.

 (. 9کنید ) تصویر 

 

 

 9تصویر 

قسمت  در PUØ 8شیلنگ هوا را متصل کنید.رابط تنظیم کننده روی شیلنگ  2-3-3

رابط تنظیم کننده از لغزش شیلنگ  قرار دهید.خود  محلدر  دیواره بدنه را جدا کرده و

 به داخل بدنه جلوگیری می کند.

 

 10تصویر 
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 : باد درجهباد یا  تفنگاتصال  3-3-3
 را در  شیار روی مهره بر روی اتصاالت منبع هوا بنشانید. درجه بادباد یا تفنگ رابط 

 (11) تصویر مهره را سفت کنید و سپس منبع هوا را متصل کنید.

 

 11تصویر 

اگر نیازی به تغییر دارد  منبع هوا در ابتدا توسط کارخانه تنظیم شده است. 4-3-3
 :  دوباره آن را تنظیم کنید

( را باال برده و در جهت عقربه های  12-1دکمه تنظیم کننده فشار ) تصویر  : فشار
بدین ترتیب در صورت ن لحظه فشار هوا افزایش می یابد. در ای ساعت بچرخانید.

 ن در خالف جهت عقربه های ساعت فشار هوا کاهش می یابد.چرخاند
یچ برای تنظیم کردن استفاده کنید ) : از پیچ گوشتی جهت چرخاندن پ تغذیه روغن

اگر پیچ در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود روغن دهی با  (. 12-2تصویر 
دهی با  سرعت پایین تر و اگر در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده شود روغن

 سرعت بیشتر انجام می شود.
 

 

 12تصویر 
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 بخش چهارم

 جدا کردن و سوار کردن تایر 1-4

 

 مخصوصاز ابزار باد تایر را کامال تخلیه کرده و سوزن باد را بیرون بکشید.  1-1-4

 (. 13برای جدا کردن وزنه از روی رینگ استفاده کنید ) تصویر 

 
 13تصویر 

 

 14تصویر 

بین پره جک لق کن و قسمت گردان مسدود شده تایر قرار دهید ) تصویر  تایر را 2-1-4

را به پایین فشار  ) پدال اول از راست ( (.در گام بعدی پدال مربوط به جک لق کن 14

همین عملیات را روی قسمت دیگر تایر  .( 14داده تا رینگ از تایر جدا گردد ) تصویر 

 ینگ جدا کنید.اجرا کرده تا آن را به صورت کامل از ر

الستیک با رینگ جدا شده از تایر را روی صفحه گردان قرار دهید و پدال مربوط به 

شما می توانید گیره  تا گیره ها با رینگ درگیر شود.را فشار دهید ) پدال وسط ( گیره ها 
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بیرونی یا گیره داخلی را برای مدل های مختلف رینگ انتخاب کنید.برای جداسازی نرم 

محل درگیری رینگ و الستیک را با  قلم موشما می توانید با استفاده از  تیک،لبه الس

 صابون یا مایع مناسب روانکاری کنید.

(  را در محل درگیری قرار داده تا ناخنی شفت  2-3شفت شش ضلعی ) تصویر  3-1-4

( برای فشار در  2-11و از مشتی تنظیم کننده ) تصویر  روی رینگ چرخ قرار گیرد.

( برای ثابت نگه  2-12برابر بازویی استفاده کنید و سپس از دستگیره قفل کن ) تصویر 

ناخنی شفت به صورت اتوماتیک اندکی روی رینگ حرکت  داشتن شفت استفاده کنید.

 (. 15می کند ) تصویر 

برخورد با در صورت  اینچ کالیبره شده است. 13زاویه ناخنی برطبق استاندارد رینگ 

 رینگ های بزرگ تر یا کوچک تر شما می توانید موقعیت آن را تغییر دهید.

 

 15تصویر 

 

 16تصویر 
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 16) تصویر از دیلم برای جا انداختن الستیک روی برآمدگی ناخنی استفاده کنید 4-1-4
را فشار دهید تا سینی در جهت عقربه های  )پدال اول از چپ( پدال چرخش سینی .(

این عمل را تا زمانی که تمام لبه به صورت کامل از  .(2-8)تصویر  چرخدساعت ب
 رینگ جدا شود ادامه دهید.

دمه دیدن تیوپ شما می بایست برای جلوگیری از ص اگر الستیک دارای تیوپ می باشد،
سانتی متر از سمت راست ناخنی نگه  10دهانه تایر را با فاصله در هنگام جدا سازی، 

 دارید.
لطفا سریعا دستگاه را متوقف کنید و سپس پدال را  که جداسازی تایر انجام شد،زمانی 

تا اجازه دهید سینی در خالف جهت عقربه های ساعت  ) پدال اول از چپ( باال بیاورید
 بچرخد و آزادسازی انجام شود.

در صورت وجود تیوپ آن را بیرون بیاورید و سپس لبه پایینی را به سمت باال  5-1-4
 تمامی مراحل فوق را برای لبه دیگر تکرار کنید. در نهایتلبه باالیی حرکت دهید و تا 

در مراحل جدا کردن تایر شما می بایست دست ها و سایر اعضای بدن خود را توجه : 

از بخش های حرکت کننده تایر دور نگه دارید.گردنبند،دستبند و لباس های گشاد می 

 تواند به افراد آسیب برساند.

 سوار کردن تایر 2-4

 قبل از سوار کردن تایر چک کنید که ابعاد رینگ و تایر متناسب با هم هستتند.
 گرد و خاک و زنگ زدگی رینگ را تمیز کنید و آن را روی سینی قفل کنید. 1-2-4
تایر را کج کنید و جلوی  مایع روانکاری یا صابون را دور لبه تایر پخش کنید. 2-2-4

شفت شش ضلعی را پایین آورید تا ناخنی حرکت کرده و  ال نگه دارید.آن را به سمت با
 با رینگ درگیر شده و آن را قفل کند.

لبه سمت چپ باالی قسمت کناری ناخنی و لبه سمت راست زیر لبه انتهایی ناخنی قرار 
) فشار پدال  سینی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید (. 17می گیرد ) تصویر 

 تا لبه پایینی به شکاف مربوطه هدایت شود. چپ به سمت پایین ( اول از سمت

 

 17تصویر 
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 اگر تیوپ وجود دارد آن را در تایر قرار دهید و سوزن باد را نصب کنید. 3-2-4

 ( 18مطابق با مرحله ذکر شده فوق لبه را جا بیندازید ) تصویر 

رینگ و گیره قرار ندهید دست های خود را بین  در مراحل درگیر کردن رینگ،توجه : 

 تا از این طریق از آسیب رساندن به خود جلوگیری کنید.

 

 18تصویر 

 

 19تصویر 
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 باد 3-4

 

 مراحللطفا درهنگام باد زدن تایر مراقب باشید و از دستورات و راهنماهای مربوط به 

اطمینان مسیر هوا را چک کنید تا از صحت و درستی مسیر هوا  عملیات پیروی کنید.

) این دستگاه مجهز به اندازه گیر برای دیدن میزان باد تایر و فشار آن می باشد. پیدا کنید.

 (18تصویر 

 تایر را از سینی جدا کنید. -1

 را مالحظه کنید. 19تصویر  شیلنگ باد را به سوزن باد متصل کنید. -2

د تا زمانی که فشار ا این عمل را انجام دهیمکررباد زدن شما می بایست  مرحلهدر  -3

 نشان داده شده روی اندازه گیر از حد مجاز تعیین شده توسط شرکت تجاوز نکند.

 5/3شیر کاهش فشاری در دستگاه تعبیه شده است که اجازه بیشتر شدن فشار از مقدار 

مشتری با توجه به میزان فشار مورد نیاز می تواند با تنظیم شیر کاهش  بار را نمی دهد.

 ( 12-1) تصویر مقدار دلخواه دست پیدا کند.فشار به 

به سمت پایین شما می توانید با فشار دادن دکمه  اگر فشار باد موجود خیلی زیاد بود، -4

 به میزان دلخواه فشار خود برسید.

 زدن لطفا ساختار زیر را رعایت کنید: هشدار مهم : در هنگام باد

 متناسب با هم هستند.با دقت چک کنید که ابعاد تایر و رینگ 

وضعیت الیه رویی تایر را چک کنید تا قبل از باد زدن اطمینان حاصل نمایید که تایر 

 آسیب ندیده باشد.

زمانی که فشار هوای مورد نیاز نسبتا زیاد شد،شما می بایست تایر را جدا کرده و زیر 

 پوشش محافظ باد بزنید.

 دست ها وبدن خود را از تایر دور نگه دارید. در هنگام باد زدن تایر لطفا مراقب باشید.
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 بخش پنجم

 تعمیر و نگهداری

 

 نکته :

می توانند مباحث تعمیر و نگهداری را انجام  مورد تایید شرکتو  متخصصفقط افراد 

منبع هوا را  در همین حال، قبل از هر گونه عملیاتی ابتدا اتصال برق را قطع کنید. دهند.

تمام هوای باقی  منبع هوا را قطع فشار داده و آن را خاموش نمایید.قطع کنید و سوییچ 

 مانده در دستگاه را خالی کنید.

عمر  افزایشآر و نیز ستفاده صحیح از دستگاه الستیک درضروری است که برای ا

در غیر این   تعمیرات و نگهداری دوره ای مطابق با محتوای راهنما انجام گردد. دستگاه،

و اطمینان از صحت دستگاه تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت صورت عملکرد 

 و باعث صدمه دستگاه و افراد نزدیک به دستگاه می شود.

 زیر انجام می پذیرد : به شرحنگهداری به صورت ماهیانه 

 دستگاه و محیط کار دستگاه را تمیز نگه دارید.

 (20)تصویر .از گازوییل جهت تمیز کردن شفت شش ضلعی استفاده کنید

 روغن دستگاه برای روانکاری استفاده کنید.از 

 (21)تصویر از گازوییل جهت تمیز کردن سینی و راهنمای آن استفاده کنید.

 از لیتیوم پایه برای روانکاری استفاده کنید.

اگر سطح  به صورت دوره ای سطح روغن موجود برای روانکاری را چک کنید.

را  SAE30روغن پایین تر از شاخص مورد نظر می باشد لطفا در همان موقع روغن 

 (22)تصویر اضافه کنید.

 به صورت دوره ای آب و ناخالصی های موجود در جدا ساز را تخلیه کنید.

میزان کشش تسمه موتور را به صورت دوره ای چک کرده و میزان کشش آن را به 

این عمل را انجام  Bو   Aبه صورت صحیح توسط پیچ های  ید.اندازه مناسب تنظیم کن

 (23)تصویر داده تا به میزان کشش متناسب دست پیدا کنید.
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 توجه : گردش نود درجه ای تسمه  با دست نشان دهنده کشش مناسب آن می باشد.

 تمامی قطعات متصل شده را چک کرده و پیچ های سفت نشده را محکم کنید.

 

 20تصویر 

 

 21تصویر 
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 شفت شش ضلعی و تنظیم قفل صفحه شکاف دار

کننده را به سمت پایین می آوریم،شفت شش ضلعی تحت تاثیر  زمانی که دستگیره ی قفل

 وزن به پایین می لغزد و توسط فنر برمی گردد.

 کهدرجه در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم، 100زمانی که دستگیره را به اندازه 

 قفل شدن شفت می شود.قفل و در نتیجه  ی د شدن فشار به صفحهاین امر سبب وار

در صورت دستیابی پیدا نکردن به این شرایط،شما می توانید شفت شش ضلعی را از 

 طریق تنظیم موقعیت پیچ و مهره ها قفل کنید.

 

 22تصویر 

 

 23تصویر 
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 24تصویر 

 بخش هفتم : حمل و نقل

می بایست بسته های اصلی را سوار کرده و آن را زمانی که دستگاه را حمل می کنید 

 مطابق با عالمت روی بسته قرار دهید.دستگاه می بایست با لیفتراک حمل شود.
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 ولت 220طرح مدار اصلی برق 
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 ولت 110/220طرح مدار اصلی برق 
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 طرح مدار پنوماتیک
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 نمودار طرح پنوماتیک
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 آنالیز عیب یابی و راه حل

 برطرف کردن دلیل نقص
سینی در یک جهت می 

 گردد
 سوییچ را عوض کنید اتصال سوییچ سوخته است

 آسیب دیدن تسمه سینی نمی چرخد
 شل شدن تسمه

موتور یا برق تغذیه مشکل 
 دارد

 خرابی اتصال سوییچ

 تسمه را عوض کنید
میزان کشش تسمه را تنظیم 

 کنید.
موتور،منبع تغذیه و کابل را 

 چک کنید.
در صورت سوختن موتور 

 را چک کنید
 تعویض سوییچ

سینی نمی تواند به درستی 
 گ را درگیر کندرین

 فرسودگی فک ها
 نشتی سیلندرها

 تعویض فک ها
 تعویض متعلقات آب بندی

ضلعی  4ضلعی و  6شفت 
 قفل نمی شود

صفحه قفل کننده در محل 
 خود قرار ندارد

 مراجعه به بخش چهارم

 تعویض فنر صدمه دیدن فنر برگرداننده پدال برنمی گردد

موتور نمی گردد یا گشتاور 
 خروجی کافی نیست

 مشکل سیستم حرکتی
 خازن آسیب دیده است

 ولتاژ کافی نیست
 جریان کوتاه است

 برطرف کردن مشکل
 تعویض خازن

منتظر ماندن برای بازگشت 
 ولتاژ

نیروی خروجی سیلندر 
 کافی نیست

 نشتی هوا
 عیب مکانیکی

 ر هوا کافی نیستفشا

 تعویض قطعات نشت کننده
 برطرف کردن عیب

تنظیم فشار هوا تا رسیدن 
 به میزان مورد نیاز

 پارگی شیلنگ هوا نشتی هوا
 شکسته شدن لوله اتصالی

 شکسته شدن سری آب بندی
 از بین رفتن چسب آب بندی

 تعویض قطعات معیوب
 
 

 پر کردن دوباره چسب

 

 


