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اطالعیه فنی
مدیریت فنی و مهندسی

مهندسیمدیر فنی ورئیس اداره مهندسی خودروتهیه کننده
هادی محمدی پور: نام  

22/04/87: تاریخ 
امیر ترابی زاده: نام     

22/04/87: تاریخ 
محمد ابراهیم شریف: نام     

22/04/87 :تاریخ 

   مدیریت ارتباطات-      امداد خودرو سایپا-فروش     معاونت خدمات پس از -    قائم مقام های مدیر عامل-مدیرعامل :  نسخ زیعتو

  
  

بر روی پالک واقع بـر سـتون وسـط (F013790از شماره تولید      90 در خودروهای تندر      به اطالع می رساند    بدینوسیله
: اعمال شده استABSبه بعد،تغییرات زیر در سیستم ترمز ) سمت راست

 بـه بلـوک هیـدرولیکی بـا211026  بـا شـماره سـریال      )pole(پـل  Target 44 با   ABSبلوک هیدرولیکی سیستم ترمز      -1
Target 48 تغییر یافته است211648 با شماره سریال پل .

 بـه شـماره سـریال210201 بـا شـماره سـریال        )کیت کامل بلبرینگ چـرخ جلـو      ( مربوط به چرخ های جلو     Targetقطعه   -2
 . تغییر یافته است211931

 تغییـر211637 بـه شـماره سـریال        210229ل   با شماره سریا   )کاسه چرخ عقب  ( مربوط به چرخ های عقب     Targetقطعه   -3
.یافته است

فوق می باشد،لذا از تاریخ      پل 48 و   پل 44 قابل برنامه ریزی برای هر دو مدل         پل Target 48بلوک هیدرولیک با     :تذکر
. را تامین خواهد کردپل 48به بعد تامین کننده قطعه فقط از نوع 

  

2 از 1 :صفحه90خودروهای تندر ABSتغییرات در سیستم ترمز: موضوع

 منتخب و تعمیرگاه های مرکزیبه کلیه نمایندگیهای مجاز
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     مدیریت ارتباطات-      امداد خودرو سایپا-فروش     معاونت خدمات پس از -    قائم مقام های مدیر عامل-مدیرعامل :  نسخ زیعتو

  
  
  
  : در هنگام تعویض قطعات الزامی می باشدمواردی که رعایت آنها 

  
  :013790Fخودرو های قبل از شماره تولید  -1
                    اســتفاده شــود،می بایــست حتمــاً هنگــام 211648هنگــام تعــویض بلــوک هیــدرولیک در صــورتیکه از قطعــه بــا شــماره ســریال  -

در صورت اسـتفاده از قطعـه بـا شـماره           ( انتخاب شود  پل Clip،44ه   ها توسط دستگا   پلتعداد  ) Configuration(برنامه ریزی اولیه  
  ). را در نظر می گیردپل 44سیستم به صورت پیش فرض ،  211026سریال 

 چرخ های جلو و عقب به دلیل رعایت موارد ایمنی حتماً می بایست از قطعات با شماره سریالهای زیر                    Targetبرای تعویض قطعات     -
  :استفاده شود

  
   210201ای چرخهای جلو     بر

   210229    برای چرخهای عقب 
  
  :  013790F خودرو های بعد از شماره تولید -2
 استفاده شود و هنگام برنامه      211648 با شماره سریال     پل 48 هنگام تعویض بلوک هیدرولیک،می بایست حتماً از بلوک هیدرولیک           -

  .نتخاب شود اپل Clip،48 ها توسط دستگاه پلریزی اولیه تعداد 
 چرخهای جلو و عقب به دلیل رعایت موارد ایمنی می بایست حتماً از قطعات با شماره سریالهای زیـر                    Target برای تعویض قطعات     -

  :استفاده شود
  

   211931برای چرخهای جلو 
                                                                                                                                                     211637برای چرخهای عقب 

  
رعایت موارد ذکر شده الزامی بوده و عدم        ، با ایمنی سرنشینان خودرو    ABSبا توجه به ارتباط سیستم ترمز        : مهمتذکر

  . شودABSرعایت موارد فوق می تواند باعث بروز ایراد در عملکرد سیستم ترمز 
  

                                                                                                                                    
  
  

  2 از 2 : صفحه                                             90خودروهای تندر  ABSتغییرات در سیستم ترمز : موضوع




