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 تن  35/22 پنوماتیکی سوسماریمونتاژ کردن جک 

اتصال مناسب و صحیح  1جک به راحتی مونتاژ شده و به کمپرسور هوا متصل می شود.تصویر 

 جک و کمپرسور هوا را نشان می دهد.

اتصال بین جک و کمپرسور می بایست تا حد ممکن کوتاه باشد.نصب فیلتر هوا و فیلتر روغن در 

اسب بخار و بزرگ توصیه  3محل های توصیه شده از نکات مهم می باشد.استفاده از کمپرسورهای 

 می شود.

 

می باشد.از  مورد نیاز 2. رابط نگه دارنده برای مونتاژ کردن دستگیره نشان داده شده در تصویر 1

 واشر فنری برای تکمیل کردن این مجموعه استفاده کنید. 2عدد مهره و  2عدد پیچ، 2

 



 www.sanatafarin.comفروشگاه صنعت آفرین    
 

3 
 

 تن35/22سوسماری پنوماتیکی عملکرد جک 

(جک آماده استفاده می 7-19شیلنگ کمپرسور هوا به درستی به مجموعه شیر هوا قالب می شود)

 جک،آن را تست کنید. باشد.قبل از اقدام برای باال بردن خودرو توسط

مجموعه شیر را از دسته جدا کنید،اهرم را فشار دهید تا پیستون از جای خود بلند شود.با قفل کردن 

 اهرم در محل خود پیستون به صورت اتوماتیک از جای خود بلند می شود.

ر زمان توقف حرکت پیستون،قفل اهرم را آزاد کنید ) فشار دادن محکم اهرم بر خالف بدنه شیر و د

 حرکت اهرم (.باز کردن قفل اهرم باعث بازگشت پیستون به موقعیت اولیه می شود.

: دستگیره را به آرامی در خالف 3پایین آمدن پیستون: بر اساس تصویر نشان داده شده در شکل 

ه وقتی که پیستون تا انتها پایین آمد دستگیرجهت عقربه های ساعت بچرخانید تا شیر پمپ را باز کنید.

 را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و شیر را ببندید.

موقعیت دسته را تغییر دهید )طبق تصویر(اهرم قفل کننده را باال بکشید تا دسته قفل کننده آزاد 

دسته را در یکی از سه موقعیت موجود قرار دهید.مطمئن شوید دسته در یکی از سه موقعیت شود.

 کننده را پایین کشیده تا دسته را در جای خود محکم کند. موجود درگیر شده و سپس اهرم قفل

 

 دسته مربوطه صرفا برای حرکت جک استفاده می شود.

رابط باالبر از کارخانه بیرون می آید.رابط ها به صورت جداگانه در باالی پیستون  4جک به همراه 

یک رابط که دارای بررسی کنید.استفاده می شوند.قبل از باال بردن خودرو محل اتصال آن را با جک 

سایز مناسب و مطابق با محل تماس است  را بردارید.همواره از تمیز بودن نقطه تماس مطمئن شوید 

و قبل از اقدام به باال بردن خودرو محل را تمیز و با گریس روانکاری کنید.قبل از اقدام برای باال 

 قرار گرفته است.بردن خوردو مطمئن شوید رابط دقیقا زیر نقطه تماس 

 نگهداری

 نکته: شیر اطمینان جک توسط کارخانه تنظیم شده است.لذا هرگز اقدام به دستکاری آن نکنید.
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،هر ماه یا هر دوماه یک بار از یک روغن هیدرولیک با کیفیت مناسب 4مطابق با تصویر شماره 

 استفاده کنید تا شیر هوا روانکاری گردد.

 

مواردی که میزان مصرف زیاد می شود می بایست روغن داخل مخزن سالی یک مرتبه  یا در 

 روغن تعویض گردد.فقط از روغن با کیفیت باال استفاده کنید.

 را مشاهده کنید. 5برای یافتن راه دسترسی به مخزن روغن تصویر 

 

ا می نکته: گاهی اوقات حبابی که وارد سیستم هیدرولیک می شود از کیفیت عملکرد جک می کاهد.لذ

 بایست سیستم هوای موجود در سیستم هیدرولیک جک را به روش زیر تخلیه نمود :

 . قاب باالیی جک را بردارید.1

 . پیچ های یک طرف را باز کنید.2

 .. شیر پمپ را ببندید3

 . پمپ هوا را روشن کنید و چندین مرتبه پیچ و مهره ها را شل و سفت کنید.4

لند شدن می کند پیچ را ببندید.مطمئن شوید پیستون می تواند تا . زمانی که پیستون شروع به ب5

 باالترین ارتفاع ممکن بلند شود.
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 تعداد شرح قطعه تعداد شرح قطعه

 2 میله انتقال 5-6 2 واشر ضربه گیر 1-1

 1 بلوک انتقال 5-7 2 چرخ 2-1

 1 پین 5-8 2 محور چرخ 3-1

 1 میله مفصل 5-9 1 کالهک فنر 1-2

 1 سوکت دسته 5-10 1 واشر ضربه گیر 2-2

 1 پیچ آلن 5-11 1 بوش 3-2

-12-1 1 اورینگ 4-2
5 

 A 1میله کنترل 

-12-2 1 بوش 5-2
5 

 B 1میله کنترل 

 1 گیره های دسته 5-13 1 پیچ 6-2

 1 اهرم قفل 5-14 1 بوش 7-2

 1 پین 5-15 1 پیستون 8-2

 2 پیچ 5-16 1 رینگ پیستون 9-2

 1 مهره 5-17 1 اورینگ 10-2

 1 فنر 5-18 1 واشر 11-2

 2 قاب 6-1 1 واشر ضربه گیر 12-2

 4 واشر 6-2 1 صفحه 13-2

 4 پیچ 6-3 1 درپوش روغن 14-2

 4 واشر فنری 6-4 1 سیلندر یا مخزن 15-2

 4 پیچ آلن 6-5 3 پیچ 16-2

 4 واشر 6-6 3 اورینگ 17-2

 4 پیچ 6-7 1 بلوک 1-3

 4 واشر فنری 6-8 1 توپ فوالدی 2-3

 4 پیچ آلن 6-9 1 پین 3-3

 1 صفحه 6-10 1 توپ فوالدی 4-3

 1 قالب 6-11 1 فنر 5-3

  مجموعه پمپ هوا 7-0 1 واشر مسی 6-3

 1 واشر مسی 7-1 1 پیچ 7-3

 1 سیلندر 7-2 1 توپ فوالدی 8-3

 Y 1واشر  آب بندی  7-3 1 نشیمنگاه فنر 9-3

 1 واشر نایلونی 7-4 1 فنر 10-3

 1 واشر مسی 7-5 1 پیچ 11-3

 1 بدنه پمپ هوا 7-6 1 واشر آب بندی 12-3

 1 مهره 7-7 1 پیچ درپوش شیر 13-3

محفظه اهرم آزاد کردن  0-4
 شیر

 1 اورینگ 8-7 

 1 فنر 7-9 1 واشر مسی 1-4

 1 واشر 7-10 1 اورینگ 2-4

 1 پالنجر 7-11 1 شیر 3-4

 1 واشر 7-12 1 پین 4-4
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 1 اورینگ 7-13 1 توپ فوالدی 5-4

 1 پیستون 7-14 1 واشر آب بندی 6-4

 2 اورینگ 7-15 1 میله شیر 7-4

 1 پایه پمپ هوا 7-16 2 ناخنی 8-4

 1 حلقه مفصل مسی A 1 17-7مفصل  9-4

 1 مفصل مسی 7-18 2 بلوک 10-4

 1 سیلندر هوا B 1 19-7مفصل  11-4

 1 واشر 7-20 2 پین 12-4

 1 پیچ 7-21 1 لوله 13-4

 1 میله آزادسازی هوا C 1 22-7مفصل  14-4

 1 اورینگ D 1 23-7مفصل  15-4

 1 اورینگ 7-24  مجموعه دسته جک 0-5

 1 قاب پمپ هوا A 1 25-7دسته  1-1-5

 4 پیچ B 1 26-7دسته  2-1-5

 1 فیلتر 7-27 1 دستگیره 2-5

 1 قاب فیلتر 7-28 1 پین 3-5

 4 پیچ 7-29 2 گیره های دسته 4-5

 4 واشر 7-30 1 پیچ 5-5

 


