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فصل 4

فناوری ها، استانداردها  و  تجهیزات
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جداول و استانداردهای الکتریکی

نمادها و عالئم استاندارد در نقشه مدارهای الکتریکی

کلید تابع فشار

کلید شناور

تایمر با تأخیر در قطع )رله و کنتاکت(

تایمر با تأخیر در وصل )رله و کنتاکت(

المپ سیگنال

بوبین کنتاکتور

شستی وصل )استارت(

شستی قطع )استاپ(

شستی وصل و قطع )استارت استاپ دوبل(

میکروسوئیچ

کنتاکت با کنتاکتور

کنتاکت بسته کنتاکتور

کنتاکت بسته بی متال

رلۀ حرارتی
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شرح مختصرجزئیات نوع حفاظت ایجاد شده به وسیله پوشش دستگاهرقم اول

حفاظت نشدهحفاظت ویژه ای ندارد0

حفاظت شده در برابر چکیدن آبچکیدن آب )ریزش عمودی قطرات( اثرات زیان آوری ندارد1

حفاظت شده در برابر چکیدن آب با قطرات عمودی آب بر پوشش با زاویه انحراف تا 15 درجه زیان آور نخواهد بود2
زاویه انحراف تا 15 درجه

حفاظت شده در برابر پاشیدگی آببارش آب به صورت پاشیدگی تا زاویه 60 درجه از وضع قائم اثر زیان آور ندارد3

حفاظت شده در برابر ترشح آبآب ترشح شده از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آور ندارد4

حفاظت در برابر فوران آبآب پرتاب شده توسط آب پخش کن از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آور ندارد5

حفاظت شده در برابر امواج دریاآب حاصله از امواج دریای طوفانی یا فوران شدید آب نباید به مقدار زیان آور برسد6

هنگامی که پوشش دستگاه در شرایط معینی از فشار و زمان در آب غوطه ور می شود 7
نباید نفوذ آب به مقدار زیان آوری در آن امکان پذیر باشد.

حفاظت شده در برابر اثرات غوطه ور 
شدن آب

تجهیزات برای فرورفتگی مداوم در زیر آب در شرایطی که به وسیله سازنده مشخص 8
می شود مناسب است

برابر فرورفتگی در  حفاظت شده در 
زیر آب

IP درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی یا استاندارد

)IP اطالعات رقم اول درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی )استاندارد

شرح مختصرجزئیات نوع حفاظت ایجاد شده به وسیله پوشش دستگاهرقم اول

حفاظت نشدهحفاظت ویژه ای ندارد0

دارای حفاظت برای اعضای بزرگ بدن انسان مانند دست )ولی فاقد حفاظت در برابر 1
دسترسی عمدی(. مثل دست ها و سایر اعضای مشابه بدن انسان

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر   50 از  بزرگ تر 

دارای حفاظت برای انگشتان یا اجسامی که طول آن از 80 میلی متر متجاوز نباشد. 2
مثل انگشتان یا سایر وسایل مشابه

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  12 از  بزرگ تر 

دارای حفاظت برای ابزارها، سیم ها و غیر با قطر یا ضخامت بیش از 2/5 میلی متر. 3
مثل ابزار یا سیم ها

سخت  اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  2/5 از  بزرگ تر 

سخت دارای حفاظت برای سیم ها یا تسمه ها با ضخامت بیش از 1 میلی متر. مثل سیم ها4 اجسام  برابر  در  حفاظت 
میلی متر  1 از  بزرگ تر 

از نفوذ گرد و غبار به درون دستگاه کاماًل جلوگیری نشده است اما گرد و غبار به 5
حفاظت در برابر گرد و غبارمیزانی که در کار دستگاه ایجاد اختالل کند وارد نمی شود. مثل گرد و خاک

غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبارهیچ گونه گرد و غباری نفوذ نمی کند6

) IP اطالعات رقم دوم درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی )استاندارد
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نماد ادوات انتقال انرژی و آماده سازی روغن در مدار هیدرولیک    

نمادنام قطعهنمادنام قطعه

عبور خطوط از روی هممنبع فشار هیدرولیک

کوپلینگ اتصال سریعالکتروموتور

مخزنموتور غیر الکتریکی 

فیلترخطوط فشار، مکش و برگشت

خنک کن روغنخط کنترل )پیلوت(

گرمکن روغنخط انعطاف پذیر

آکوموالتوراتصال خطوط
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جداول و روابط استاندارد انواع یاتاقان غلتشی 

جدول مشخصات یاتاقان های غلتشی استاندارد

ان
تاق

ت یا
خام

ض

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه
ان

تاق
ت یا

صا
شخ

م

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه

ان
تاق

ت یا
خام

ض

ان
تاق

 یا
جی

خار
طر 

ق

ان
تاق

 یا
لی

اخ
خ د

ورا
 س

طر
ق

نشانه

HDdHDdHDd

1135106300930106200826106000

12371263011032126201828126001

13421563021135156202932156002

144717630312401762031035176003

155220630414472062041242206004

176225630515522562051247256005

197230630616623062061355306006

218035630717723562071462356007

239040630818804062081568406008

2510045630919854562091675456009

2711050631020905062101680506010

29120556311211005562111890556011

31130606312221106062121895606012

331406563132312065621318100656013

351507063142412570621420110706014

371607563152513075621520115756015

391708063162614080621622120806016

411808563172815085`621722130856017

43190906318301609062182414906018

452009563193217095621924145956019

472151006320341801006220241501006020
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بررسی وضعیت محور یاتاقان

برای انتخاب یک بلبرینگ مناسب دو متغیر مهم را باید در نظر 
داشت:

1ـ قطر نشیمنگاه بلبرینگ که برابر است با قطر خارجی بلبرینگ 
 )D(

2ـ قطر محوری که داخل بلبرینگ قرار می گیرد که برابر است با 
)d( قطر داخلی بلبرینگ

 در طراحی و استفاده از بلبرینگ ها با توجه به مقدار بار اعمال 
شده بر محور، نوع بار )محوری یا شعاعی( و تعداد دوران مورد نیاز 

محور بلبرینگ مناسب را انتخاب می کنیم.
اگر محور یکنواخت باشد اما نشیمنگاه ها برابر نباشند. می توانیم 
از بلبرینگ هایی با قطر یکسان اما قطر خارجی متفاوت استفاده 

نماییم.

اگر محور یکنواخت نباشد اما نشیمنگاه ها برابر باشند. می توانیم از 
بلبرینگ هایی با قطر داخلی متفاوت اما قطر خارجی یکسان استفاده 

نماییم.

مفهوم عالئم حک شده بر روی یاتاقان های غلتشی

 مثال عملی برای مفهوم عالئم حک شده 

سری قطر 
سری اندازه سری پهناخارجی

سری
یاتاقان

نوع یاتاقان
اندازه یاتاقان

سری یاتاقان

نوع یاتاقان

سری قطریاتاقان

عدد مشخصه سوراخ

شماره3مربوط به یاتاقان غلتکی مخروطی است
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نوع پستانک جوش گاز باتوجه به ضخامت ورق، مقدار مصرف هر گاز و سرعت جوشکاری

گاز الزم برای یک متر جوش
سرعت )متر 

بر ساعت(
زمان برای یک متر 

برحسب دقیقه
پستانک مورد 

استفاده
ضخامت ورق 

اکسیژن به میلی متر
لیتر

استیلن به 
لیتر

3/6 3 24
1
2 70 0/8

6 5 20 3 100 1

9 7/5 16
3
4 100 1/2

13 11 14
1
3 140 1/5

42 18 12 5 200 2

زاویه مشعل در این روش جوشکاری متناسب با ضخامت قطعه کار باید باشد. جدول زیر زاویه 
مناسب مشعل را نشان می دهد.

mm ضخامت قطعه زاویه مشعل درجه

1
1-3
3-5
5-7

7-10
10-12
12-15

10
20
30
40
50
60
70

رنج آمپر برای الکترودهای جوشکاری متداول در فرایند الکترود دستی

Electrode Classification

Size

32/3in.)2/4mm(
8/1in.)3/2mm(
35/5in.)4mm(

E6010
110-70
165-90
220-125

E6011
105-75
150-100
190-140

E6012
85-40
120-70
160-130

E6013
90-40
130-75
200-120

E7016
70-50
125-85
160-130

E7018
80-40
130-70
165-110

  جداول استاندارد انواع جوش  
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)DIN EN 22553 )1997(( اصطالحات پایه ای جوشکاری

 زاویه خط اشاره و خط عمود 30 درجه باشد.
 نماد جوش فقط در یک نما ترسیم شود.

 قطعات مورد جوشکاری در حالت برش خورده مخالف 
یکدیگر هاشور زده شوند.

 چنانچه جوش در سمت پیکان باشد نماد مثلث جوش 
روی خط کامل مرجع )شکل الف( و اگر در سمت مقابل 

آن باشد روی خط چین مرجع )شکل ب( ترسیم شود.

بالف

 برای نمایش جوش دوطرفه از عالمت مقابل استفاده 
شود.

مثال:عالمت:

مونتاژکاری  در محل  بعداً  فرایند جوشکاری   چنانچه 
انجام خواهد شد از عالمت مقابل استفاده شود.

مثال:عالمت:

 برای نمایش جوشکاری در دورتادور محیط یک قطعه 
عالمت مقابل استفاده شود.

مثال:عالمت:

نوشته  جوش  نماد  کنار  در  جوش  درز  ضخامت   
)a3 یا z4 می شود. )مانند
 a( ضخامت درز جوش

 z( ضخامت پایه درز جوش

 عالئم تکمیلی شامل شکل سطح درز جوش است که 
به صورت مقابل می باشد.

بدون درزتختمحدبمقعر

نماد جوش
عالمت تکمیلی

خط کامل
مرجع

خط اندازه

خط چین مرجع
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شکل درز جوش

تصویر دوبعدیتصویر دوبعدی تصویر سه بعدیتصویر سه بعدی
نام درز جوشنماد

شکل درز جوش )قبل از جوشکاری(شکل درز جوش )بعد از جوشکاری(

ُگرده ماهی

لب به لب

جناغی تیز
)V شکل(

نیم جناغی تیز
)V نیم(

جناغی ُکند
)Vاتصال(

نیم جناغی ُکند

الله ای

نیم الله ای

گوشه
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قطر اسمی میخ پرچ 6 قطر اسمی میخ پرچ 5 قطر اسمی میخ پرچ 4

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ
)L(

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ
)L(

ضخامت قطعه کار 
)E(

طول پرچ 
)L(

4-6
6-8

8-10
10-12
12-15

10
12
15
18
21

-
3-4/5
4/5-6
6-8

8-10
10-12
12-14
16-20
20-23

-
8

10
12
14
16
18
24
27

1/5-3
3-5

5-6/5
6/5-8/5

8/5-12/5
12/5-14/5
14/5-16/5
16/5-19/5

6
8

10
1
12
15
18
21
25

رابطه ضخامت قطعه کار با طول و قطر میخ پرچ آلومینیومی

F  ـ قطر سوراخ )برابر با قطر اسمی میخ پرچ(،
D  ـ قطر ساقه کالهک

L ـ طول کالهک
 E ـ ضخامت قطعه کار

Wـ قطر میخ

ضخامت قطعات مورد اتصال، قطر پرچ و قطر سوراخ در پرچ کاری توپر

قطر سوراخ
)1d( پرچ 

قطر
)d(پرچ 

ضخامت 
)e( قطعه کار

ردیف
قطر سوراخ 

)1d(
قطر

)d( پرچ 
ضخامت 

)e( قطعه کار
ردیف

21
23
25
28
31
34
37

16
18
20
22
24
27
30
33
36

8
10
12
14
16
18
22
26
30

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3/3
4/4

4/4-5/5
6/6
7/7
8/8
11
13
15

3
4

4-5
6
7
8

10
12
14

0/8
1

1/5
2

2/5
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جداول استاندارد پرچکاری     
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اندازه طول پرچ توپر برای پرچکاری

پرچ خزینه ای پرچ نیم کروی نوع پرچ کاری 

L=E+0/7 d
L=E+0/8 d
L=E+0/8 d

L=E+d

L=E+d

L=E+1/5d

L=E+1/6d

L=E+1/7d

L=E+1/7d

L=E+1/7d

پرچ کاری سرد با دست
پرچ کاری سرد پرسی
پرچ کاری سرد با هوا

پرچ کاری گرم با روغن
پرچ کاری گرم با ماشین

تعیین فاصله دو پرچ متوالی

B رابطه تعیین مقدار نوع پرچ کاری

B≤20d

B=410تا d
B=3/54تا d
B=2/53تا d
B=2/5d

B=2/5 d
B=2/25 d

پرچ کاری فقط برای اتصال
پرچ کاری در اتصاالت محکم

پرچ کاری به منظور اتصال و آب بندی مخازن آب
پرچ کاری و آب بندی مخازن روغن
پرچ کاری و آب بندی مخازن نفت

پرچ کاری و آب بندی مخازن تحت فشار
پرچ کاری اتصاالت مخصوص، مانند دیگ های بخار
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گشتاور الزم براي آچاركشي پیچ هاي بسته بند علوفه  

گشتاور )ترک( الزم برای بستن پیچ ها 
)پیچ با ابعاد میلی متری( 

قطر پیچ نیوتن متر )فوت ـ پوند( 

10/98/8(A)

میلی متر65)5(9)7(

میلی متر116)9(17)12(

میلی متر288)20(40)30(

میلی متر5510)40(80)59(

میلی متر9512)70(140)103(

میلی متر23516)173(350)258(

میلی متر47520)350(675)498(

میلی متر82524)608(1170)863(

میلی متر163030)1201(2320)1712(

گشتاور الزم برای بستن پیچ های با ابعاد اینچی
نیوتن متر )فوت ـ پوند( 

SAE8SAE5SAE2)A( قطر پیچ

)14(19)10(14)6(81/4

)30(40)20(27)13(185/16

)50(70)35(45)23(303/8

)80(110)55(75)35(457/16

)120(160)85(115)55(751/2

)175(240)330(175)75(1009/16

)240(325)170(230)105(1405/8

)425(575)300(400)145(2003/4

)685(930)445(600)160(2207/8

)1030(1400)670(910)255(2451

 1/8ـ 4501)235(1230)910(1980)1460(

1/2 ـ 6501)380(1700)1250(2790)2060(

A
8/8 10/9

A

SAE -8SAE -5SAE -2
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مسیر ورود هوا ژیگور اصلی

مسیر ورود هوا ژیگور دور درجا

ژیگور دور درجا
پیچ تنظیم سوخت دور درجا

دریچه

نشیمنگاه سوپاپ

سوپاپ

نازل اصلی

ژیگور اصلی

محفظه شناور

شناور

تهویه هوا و سرریز 
کاربراتور

روزنه کنارگذر 
دریچه گاز

 روزنه دور درجا درجا

  اجزای ساختمانی كاربراتور    

وظایف اجزای تشکیل دهنده کاربراتور

ژیگلور اصلی
  حجم بنزین مصرفی در دور زیاد را کنترل می کند.

 قطر داخلی ژیگلور  اصلی باتوجه به ارتفاع محل از سطح دریا تغییر می کند. هرچه 
ارتفاع بیشتر باشد باید از نازل با قطر کوچک تر استفاده کرد.

نازل اصلی  خروجی برای مخلوط هوا ـ بنزین در هنگام شتاب گیری کامل
 باعث مخلوط شدن هوای ورودی از ژیگلور اصلی هوا و ژیگلور اصلی سوخت می شود.

ژیگلور دور درجا حجم بنزین مصرفی برای دور در جا را کنترل می کند

سوپاپ شناور به شناور متصل شده و مسیر ورود بنزین به محفظه شناور را باز و بسته می کند و 
سطح بنزین را در پیاله سوخت ثابت نگه می دارد.

پیچ دور درجا
با تنظیم این پیچ در موقعیت صحیح، این پیچ حجم مخلوط که از روزنه دور درجا 
وارد می شود را تنظیم می کند. برای تنظیم باید کاماًل بسته شده و یک و یک چهارم 

دور باز شود و سپس در آن وضعیت قفل شود.

 پیچ تنظیم دور
درجا دور درجا را کنترل می کند
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 نقطه اتصال
اتصال بدنه
اتصال موتور
اتصال گلگیر چپ
اتصال گلگیر راست اتصال المپ

اتصال خطی
اتصال برقی توسط فنر
اتصال صفحۀ زیرپایی
اتصال شاسی
سیم زمینی

MF 285نقشه مدار سیم کشی تراکتور
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 MF 285 راهنمای نقشه مدار سیم كشی تراكتور

2   بوق 1 سوئیچ، برق و چراغ ها                            

4   باطری 3 سوئیچ گرم کن                                     

6 موتور استارت   5 سوئیچ اطمینان از خالصی                      

8 دستگاه سوئیچ راهنما و چراغ خطر 7   دینام )آلترناتور(                                   

9 جعبه فیوز 

10 فیوز محافظ جریان برق

11 فیوز محافظ راهنما، چراغ خطر، چراغ شخم کاری 

13 چراغ خطر دینام 12 چراغ زرد )اخطار(                                 

15 چراغ خطر استفاده از هیدرولیک 14 سوئیچ فشار روغن موتور                         

17 ترموستارت 16 سوئیچ تخلیه فیلتر هوا و روغن                 

19 سوئیچ گرفتگی سوراخ های میکرونی فیلتر 18 سوئیچ فشار روغن موتور                         

21 دستگاه انتقال مقدار سوخت آب 20 سوئیچ تخلیه فیلتر هوا                           

22 سوئیچ استفاده از فشار هیدرولیک               23 آمپر سوخت

24 آمپر درجۀ آب

25 شمع )دستگاه انتقال( درجۀ آب

26 آمپر وضعیت باطری )تنها در تراکتورهای با موتور 3 سیلندر(

27 چراغ )روشنایی( آمپر وضعیت باطری

   28   چراغ )روشنایی( آمپر درجۀ آب
29 چراغ )روشنایی( کیلومتر شمار

30  چراغ )روشنایی( آمپر سوخت

31 چراغ شخم کاری                                   32   پریز ترلر

34 چراغ شمارۀ تراکتور )در انگلستان( 33 سوئیچ ترمز                                         

36   چراغ قرمز سمت چپ 35 چراغ شمارۀ تراکتور                                

38 چراغ بغلی سمت راست 37 چراغ بغلی سمت چپ                              

40 چراغ های جلو سمت راست )نورباال( 39 چراغ قرمز سمت راست                          

42 چراغ های جلو سمت راست )نور پایین( 41 چراغ های جلو سمت چپ )نورباال(             

43 چراغ های جلو سمت چپ )نور پایین(

44 چراغ های راهنمایی روشنایی چراغ های جلو سمت راست

45 چراغ راهنمایی روشنایی چراغ های عقب سمت راست

46 چراغ راهنمایی روشنایی چراغ های جلو سمت چپ

47 چراغ های راهنمایی روشنایی چراغ های عقب سمت چپ

48 چراغ ایست ـ سمت چپ

49 چراغ ایست ـ سمت راست  
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50 فندک برقی                                        

51 سوئیچ چراغ قوی کابین

52 سوئیچ بادبزن )سه سرعته(

53 فیوز محافظ اتصال

54 موتور هوادهنده

55 رادیو

56 سوئیچ برف پا کن

57 موتور برف پاک کن

58 سوئیچ شیشه پاک کن جلو )شیشه شو(

59 موتور شیشه پاک کن جلو

60 سوئیچ چراغ شخم 

)NAO 61 چراغ خطر )تنها در

)NAO 62 چراغ شخم سمت راست )اختیاری( )تنها در

63 المپ )روشنایی( آمپر دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعنی(

64 آمپر دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعتی(

65 شمع )دستگاه انتقال( دمای انتقال نیرو )ترانسمیسون( )تنها در تراکتورهای صنعتی(

)NAO 66 دستگاه چشمک زن )تنها در

)NAO 67 فیوز محافظ جریان المپ های روشنایی آمپر )تنها در

)NAO 68 فیوز محافظ جریان چراغ یا چراغ های احتیاط )زرد( )تنها در

)NAO 69 فیوز محافظ بوق، فندک، چراغ های بیرون )تنها در

70 چراغ های اخطار جاّده سمت چپ )بنابه نوع گلگیر می توان از یکی یا دو( استفاده نمود )تنها 

)NAO در
)NAO71 چراغ های اخطار سمت راست )یکی یا دو بستگی به نوع گلگیر( )تنها در

72 سوئیچ برق

73 نورافکن سمت راست )تنها در NAO( )اختیاری(

74 نورافکن سمت چپ )تنها در NAO( )اختیاری(

75 سوئیچ چراغ

سیم کشی پریز تریلر
1 چشمک زن های جلو و عقب چپ

2 اضافی

3 اتصال بدنه

4 چشمک زن های جلو و عقب راست

5 چراخ خطر راست

6 چراغ های ترمز چپ و راست

7 چراغ خطر چپ و شمارۀ تراکتور

تنها در تراکتورهای مجهز 
LPQ به کابین
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کد رنگ سیم ها
B ـ مشکی               G ـ سبز                  K ـ صورتی                       L ـ روشن
N ـ قهوه ای               O ـ نارنجی               P ـ ارغوانی                       R ـ قرمز
S ـ خاکستری           U ـ آبی                   W ـ سفید                       Y ـ زرد

دیاگرام  در  ولی  می شود  بسته  سرعت سنج  تراکتورها  از  پاره ای  به  ممالک  برخی  در  توجه: 
سیم کشی نشان داده نشده است.

مشخصات فیوزهای مورد استفاده در تراکتور

حداکثر جریان برقجریان مداومشمارۀ فیوز

110A20A

210A20A

35A20A

45A20A

510A20A

5A20Aفیوز محافظ اتصال

12A25Aفیوز محافظ اتصال

چراغ های نور پایین جلو
چراغ های نور باالی جلو

وسایل  روشنـایـی  چــراغ هــای 
داشبورد، چراغ های خطر و بغلی 
چپ شمارۀ تراکتور، آمپر باطری، 
راست،  بغلـی  و  چراغ هـای خطر 
چراغ های ترمز، آمپرها، چراغ های 
اخطار،  چراغ هـای  آمپرها،  ترمز، 
راهنماهـا )چشمک زن هـا( بـوق، 

چراغ شخم، فندک، چراغ خطر

مشخصات المپ های مورد استفاده در تراکتور

قدرت )ظرفیت(سه پیچ المپنوع

45/40Wمیخیشیشه گردچراغ های جلو

5Wمیخیشیشه گردچراغ های بغلی جلو

چراغ های بغلی عقب
چراغ های ترمز

شیشه گرد
دو سیمی فیلمان

میخی
5W

21W
21Wمیخیشیشه گردچراغ های چشمک زن/ )راهنماها( و خطر

55Wهالوژن دارشیشه ای طویل )طوالنی(چراغ شخم کاری

3Wفشاریگنبدی شکلچراغ های اخطار داشبورد

3Wفشاریکشیده شده )طویل(چراغ های اعالم اخطار

3Wفشاریشیشه کشیدهچراغ های داشبورد

5Wمیخیشیشه گردچراغ شماره تراکتور

5Wمیخیشیشه گردچراغ داخلی )در صورت موجود(
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گشتاور سفت کردن پیچ های دو نمونه استارتر

M113 گشتاور سفت کردن استارت

ترمینال "Bal" اصلی بوبین M8 با گشتاور 3/9 نیوتون متر )0/4 کیلوگرم متر(

مهره های استارت کن اتصال استارت / بوبین

M8 با گشتاور 3/5 نیوتن متر )0/3 کیلوگرم متر(ترمینال بوبین
1/4 BSF با گشتاور 4 نیوتن متر )0/4 کیلوگرم متر(ترمینال استارت

بستن درپوش انتهایی بوبین

2 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(پیچ ها
6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده سیستم بوبین

7 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده پوش ها
8 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های دو سر بدنه استارت

41 نیوتن متر )4/1 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده کفشک های قطبی
11 نیوتن متر )1/1 کیلوگرم متر(پیچ های فشاری

20 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(مهره قفلی پین گریز از مرکز

M127 گشتاور سفت کردن استارت

ترمینال "Bal" اصلی بوبین پیچ دو سر M8 با گشتاور 6 نیوتون متر )0/6 کیلوگرم متر(

M8 با گشتاور 6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(مهره سفت کن کابل بوبین
M12 با گشتاور 12 نیوتن متر )1/2 کیلوگرم متر(مهره سفت کن کابل بوبین

1/4 BSF با گشتاور 4 نیوتن متر )0/4 کیلوگرم متر(ترمینال استارت

بستن درپوش انتهایی بوبین

2 نیوتن متر )0/2 کیلوگرم متر(پیچ ها
6 نیوتن متر )0/6 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده سیستم بوبین

7 نیوتن متر )0/8 کیلوگرم متر(پیچ های سفت کننده پوش ها


