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เกี่ยวกับคูมือเลมนี้

บทนํา

คูมือเลมน้ี จะครอบคลุมถึงการทดสอบและวิเคราะหปญหา
รวมทั้งขั้นตอนการซอม

This manual is structured into groups and sections,
with specific system sections collected together under
their relevant group.

ในหนึ่งกลุม จะประกอบดวยขอมูลของรถยนตสวนหนึ่ง
คูมือนี้จะแบงออกเปนหากลุม ไดแก ขอมูลทั่วไป ชวง
ลาง เครื่องยนตและการสงกําลัง ไฟฟา และ ตัวถังและสี
หมายเลขของกลุม คือ หมายเลขตัวแรกของหมวด

สามารถดูรายการหัวขอของแตละหมวดได หลังจากเลือก
กลุมแลว ตอไปใหเลือกรายการที่เปนหมวดของกลุมนั้น
แตละหมวด จะมีสารบัญแสดงรายละเอียดที่เปนขอมูล
จําเพาะ คําอธิบายการทํางาน การทดสอบและวิเคราะห
ปญหา การถอดแยกชิ้นสวนและการประกอบกลับ การ
ถอดและการติดตั้ง

หากสวนประกอบตางๆ จะตองถอดออกหรือติดตั้งกลับ
ตามลําดับ หมายเลขแสดงลําดับจะแสดงอยูในรูปภาพ
และขอความอธิบายที่เกี่ยวของจะแสดงดวยหมายเลขที่
ตรงกัน

การอางอิงดานซายและดานขวาของรถจะกําหนดจากการ
นั่งที่เบาะนั่งของคนขับ และมองไปทางดานหนา

การอางอิงดานซายและดานขวาของเคร่ืองยนตจะกําหนด
โดยการมองจากลอชวยแรงไปทางมูเลดานหนาเพลาขอ
เหวี่ยง

วิธีใชงานคูมือฉบับนี้ - ขั้นตอนการซอมแซม

คูมือเลมนี้ ออกแบบวิธีการจัดรูปเลม ใหเหมาะสมกับ
ความตองการของชางเทคนิคทั่วโลก มีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนรูปแบบกลางและรวบรวมเอาเนื้อหาที่คลายกันใน
คูมือแตละฉบับมารวมกัน

คูมือฉบับนี้ใหคําอธิบายทั่วไปในการตรวจวิเคราะหและ
ทดสอบ, งานบริการ และงานซอมแซม โดยใชเทคนิคที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผานการทดสอบแลว การปฏิบัติตาม
จะชวยใหมั่นใจไดในความนาเชื่อถือ

เครื่องมือพิเศษ

ตารางเคร่ืองมือพิเศษท่ีอยูท่ีสวนเร่ิมตนของข้ันตอนแตละ
ข้ันตอนแสดงเคร่ืองมือพิเศษท่้ังหมดท่ีจําเปนตองใชเพ่ือ
ทําการซอมแซม ในตําแหนงท่ีเปนไปไดจะมีรูปภาพแสดง
เครื่องมือพิเศษที่จําเปนตองใช

คําแนะนําที่สําคัญตอความปลอดภัย

วิธีการซอมที่เหมาะสมตามขั้นตอนการทํางานที่ถูกตอง
มีความจําเปนตอความปลอดภัย ความไววางใจไดในการ
ทํางานของรถยนต รวมท้ังความปลอดภัยสวนบุคคลของ
ผูที่ปฏิบัติงาน

คูมือฉบับน้ีไมสามารถคาดการณถึงคําแนะนําหรือขอควร
ระวังที่หลากหลายสําหรับขั้นตอนแตละขั้นตอนไดครอบ
คลุมท้ังหมด ผูใดท่ีไมปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีใหไวในคูมือ
นี้ จะตองตระหนักวา เขาทําใหเกิดความเสี่ยงตอความ
ปลอดภัยของตนเอง หรือความไมสมบูรณของรถยนต
อันเน่ืองมาจากการทํางานท่ีไมถูกวิธี การใชเคร่ืองมือและ
อุปกรณตางๆ อยางไมถูกตอง

คําเตือน ขอควรระวัง และ หมายเหตุตางๆ ใน
คูมือนี้

คําเตือน: คําเตือน ใชเพื่อแสดงสถานะวา หากไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนอยางถูกตอง อาจจะสงผลทําให
เกิดการบาดเจ็บสวนบุคคลได

ขอควรระวัง : ขอควรระวัง ใชเพื่อแสดงสถานะวา
หากไมปฏิบัติตามข้ันตอนอยางถูกตอง อาจจะสงผล
ทําให รถยนตหรืออุปกรณที่ใชงานอยูชํารุดเสียหาย
ได

หมายเหตุ : หมายเหตุ ใชเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมท่ีจําเปน
ในการซอม รวมทั้งซอมไดอยางสมบูรณ

คําเตือน, ขอควรระวัง หรือหมายเหตุ จะแสดงอยูที่สวน
เร่ิมตนของชุดข้ันตอน ถาหากมีผลใชกับข้ันตอนหลายข้ัน
ตอน ถาคําเตือน, ขอควรระวัง หรือหมายเหตุ ซึ่งมีผลใช
กับข้ันตอนเดียว จะแสดงอยูท่ีสวนเร่ิมตนของข้ันตอนดัง
กลาว (ตามหลังหมายเลขขั้นตอน)
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ภาพโดยรวมของกระบวนการทํางาน

ภาพโดยรวมของกระบวนการทํางานจะแสดงภาพ
สวนประกอบแบบแยกชิ้น ลําดับหมายเลขที่อยูภายใน
ภาพจะแสดงลําดับขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตามในการถอด/
แยกสวนประกอบ หรือเมื่อติดตั้ง/ประกอบกลับ
สวนประกอบหน่ึง ขอมูลเพ่ิมเติม, สัญลักษณ หรือคาแรง
บิดที่ใชขัน อาจแสดงรวมกับภาพสวนประกอบ

สัญลักษณที่ใชในการใหขอมูลเพิ่มเติมเมื่อทําการถอด/
แยกสวนประกอบ หรือเมื่อทําการติดตั้ง/ประกอบกลับ
สวนประกอบหนึ่ง จะมีอยูดวยกัน 10 สัญลักษณ

รายการการออกแบบรายการ

เครื่องมือพิเศษที่จําเปนตองใชกับสวนประกอบนี้ สัญลักษณแสดง
การถอดหรือการติดตั้งจะแสดงอยูขางสัญลักษณเครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือพิเศษ1

ทิ้งส่วนประกอบเก่าและติดตั้งส่วนประกอบใหม่ติดตั้งส่วนประกอบใหม่2

ตรวจสอบการชำรุดเสียหายที่ส่วนประกอบตรวจสอบ3

ทาซีลแลนท์ที่ส่วนประกอบตามที่กำหนดไว้ในตารางวัสดุทาซีลแลนท์4

ทาปิโตรเลียมเจลที่ส่วนประกอบตามที่กำหนดไว้ในตารางวัสดุทาปิโตรเลียมเจล5

ทาน้ำมันเครื่องที่ส่วนประกอบตามที่กำหนดไว้ในตารางวัสดุทาน้ำมันเครื่อง6

ทาน้ำยาที่ส่วนประกอบตามที่กำหนดไว้ในตารางวัสดุทาน้ำยา7

ทาจาระบีที่ส่วนประกอบตามที่กำหนดไว้ในตารางวัสดุทาจาระบี8

ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอดหรือการแยกสวนประกอบของ
สวนประกอบหนึ่ง ไดที่ รายละเอียดการถอดหรือการแยกสวน

รายละเอียดการถอดหรือการแ
ยกส่วนประกอบ

9

ดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดต้ังหรือการประกอบกลับสวนประกอบ
หนึ่ง ไดที่ รายละเอียดการติดตั้งหรือการประกอบกลับ

รายละเอียดการติดตั้งหรือการ
ประกอบกลับ

10

เครื่องมือพิเศษและคาแรงบิดที่ใชขัน

หากมีสวนที่จําเปนตองใชงานเครื่องมือพิเศษ จะมีภาพ
แสดงการใชงานเครื่องมือพิเศษดังกลาว และหมายเลข
เครื่องมือกํากับอยู คาแรงบิดที่ใชขันจะแสดงอยูใน
ตําแหนงที่เกี่ยวของในกระบวนการทํางาน
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กระบวนการมาตรฐานท่ีไดรับเคร่ืองหมายแสดง
ความนาเชื่อถือ (TAS)

หมายเหตุ : รูปแบบที่เปนขั้นตอนของ TAS สามารถ
แบงขั้นตอนตางๆ ดวยตัวอักษรและสีของขั้วตอสายไฟ
หรือ อุปกรณที่ยึดใชใหแนน เชน โบลท นัต เข็มขัดรัด
หรือ คลิป

ขั้นตอนการถอดและการติดตั้งของ TAS ใชลําดับของ
ภาพและสี เพ่ือแสดงข้ันตอนท่ีใหปฏิบัติตาม ในการถอด
/ติดตั้ง หรือแยกสวนประกอบ/ประกอบกลับ

ขั้นตอนการถอดจํานวนมากของ TAS จะมีขอมูลในการ
ติดตั้งกลับรวมอยูดวย ที่จุดเริ่มตนของขั้นตอนตางๆ จะ
มีหมายเหตุ เหลานี้อยู:

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

นําสายรัดและซีลและประเก็นตางๆ กลับมาใชใหม

รายละเอียดตอไปนี้ เปนนโยบายทั่วไปในการนําสายรัด
และซีลและประเก็นตางๆ กลับมาใชใหม

ประเภทตางๆ ของ โบลทและนัต ที่มีแถบล็อคตัวเอง

หมายเหตุ : มีสายรัดอยูหลายประเภทที่มีการล็อคตัวเอง มีมากกวาที่แสดงในภาพตอไปนี้

รายละเอียดรายกา
ร

โบลทแบบล็อคตัวเองที่เคลือบโดยตลอด1

โบลทแบบล็อคตัวเองที่เคลือบเปนบางสวน2

โบลทแบบล็อคตัวเองที่ใชแหวนล็อค3

โบลทแบบล็อคตัวเองที่มีแถบพลาสติคเปนตัว
ล็อคแทรกอยู

4

รายละเอียดรายกา
ร

โบลทแบบล็อคตัวเองที่ทําใหเกลียวเสียรูป (3
รอง)

5

โบลทแบบล็อคตัวเองท่ีทําใหเกลียวเสียรูป (อัด
เกลียวใหเปนรูปไข)

6

โบลทแบบล็อคตัวเอง ที่ใชแหวนล็อคในตัว7
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• ซีลและปะเก็นทุกประเภท จะตองทิ้งไปและตองใช
ซีลและปะเก็นใหมในการติดตั้ง ไมเชนนั้นแลวจะ
ขัดแยงกับขั้นตอนที่แนะนํา

• โบลทและนัตที่ใชสารเคมีเคลือบเพื่อใหล็อคตัวเอง/
การซีล/หรือการปองกันการติดตาย จะตองทิ้งไป
นอกจากวามีคําแนะนําใหใชวัสดุตามขอกําหนด ในการ
เคลือบกลับเขาไปใหม

• โบลทและนัตที่มีกลไกเพื่อใหล็อคตัวเอง เชน การ
แทรกเกลียว การทําใหเกลียวเสียรูป หรือใชแหวนล็อค
จะตองท้ิงไป และจะตองใชโบลทและนัตชุดใหมในการ
ติดตั้ง ไมเชนนั้นแลวจะขัดแยงกับขั้นตอนที่แนะนํา

• โบลทท่ีขันดวยแรงบิดจนถึงจุดครากจะตองท้ิงไป และ
ใชโบลทใหมในการติดตั้ง โดยขันดวยแรงบิดใหถึงจุด
ครากเชนเดียวกัน ไมเชนน้ันแลวจะขัดแยงกับข้ันตอน
ท่ีแนะนํา จําไววา แรงบิดท่ีใชขัน จะมีมากกวาหน่ึงข้ัน
ตอน โดยอาจจะขันเพิ่มเปนองศา

ขอมูลจําเพาะ จะประกอบไปดวยขอมูลทางดานเทคนิค
ทั้งหมด ซึ่งไมใชสวนหนึ่งของขั้นตอนการซอม

การนําแผงบุดานนอกกลับมาใชซํ้า

ตองท้ิงแผงบุดานนอกทุกประเภทท่ีติดไวดวยกาวหรือช้ิน
สวนที่ติดไวดวยเทปกาว และติดตั้งชิ้นสวนใหม เวนเสีย
แตจะระบุไวเปนอยางอื่นในขั้นตอนดังกลาว

รูปภาพ TAS

สีที่ใชในรูปภาพ มีดังตอไปนี้ :

• สีนํ้าเงิน - ชิ้นสวนเปาหมายที่จะตองถอดออก/ติดตั้ง
หรือชิ้นสวนที่ตองแยกสวน/ประกอบกลับ

• สีเขียวและสีนํ้าตาล - ชิ้นสวนรองที่จําเปนตอง
ปลดออก ถอดออก/ติดต้ัง หรือช้ินสวนท่ีตองแยกสวน
/ประกอบกลับ กอนชิ้นสวนเปาหมาย

• สีเหลือง - สวนประกอบที่ตองสัมผัสหรือเกี่ยวของใน
ระหวางการซอม แตยังคงอยูภายในรถยนต อาจจะ
ตองปลดออก ตอกลับ เคลื่อนยาย แกไข ตรวจสอบ
ปรับแตง อื่นๆ

• สีมวงแดงเขม - ข้ัวตอสายไฟ และอุปกรณยึดใหแนน
เชน นัต โบลท เข็มขัดรัด หรือ คลิป

• สีฟา - เครื่องมือพิเศษและอุปกรณทั่วไป

ภาพหนึ่งภาพ อาจจะมีขั้นตอนที่เกี่ยวของอยูหลายขั้น
ตอน

หมายเลขกํากับใชเพื่อแสดงหมายเลขของขั้วตอสายไฟ
และอุปกรณยึดใหแนน เชน นัต โบลท เข็มขัดรัด หรือ
คลิป

ชิ้นสวนตางๆ ในภาพอาจเปนแบบโปรงใสหรือแบบตัด
สวนเพื่อแสดงรายละเอียดที่ซอนอยู
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สัญญลักษณตางๆของ TAS

สัญญลักษณตางๆ ใชเปนรูปภาพและพ้ืนท่ีขอความ เพ่ือ
แสดงขอมูลใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน ยอหนาตอไปน้ี จะอธิบาย
ชนิดและประเภทของสัญญลักษณตางๆ

สัญญลักษณที่เปนขอหาม จะแนะนําการกระทําที่เปนขอ
หาม เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือ ความเส่ียงตอความ
ปลอดภัยสวนบุคคลและสุขอนามัย
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สัญญลักษณความปลอดภัยและสุขอนามัย แนะนําใหใช
เคร่ืองปองกันเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงตอการบาก
เจ็บ
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สัญญลักษณการเตือน ใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยง
ที่มาจากสวนประกอบหรือพื้นที่
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สัญญลักษณการแนะนํา ใชเพื่อบอกให ทาซีลเลอร
นํ้ามันเครื่อง ถวงนํ้าหนัก พันดวยเทป หรือสารที่ใช
ทําความสะอาดชิ้นสวน

G935689th2011.50 Ranger

100-00-11ขอมูลทั่วไป100-00-11

รายละเอียดและการทํางาน



สัญญลักษณตําแหนงที่อยู ใชเพื่อแสดงที่อยูของ
สวนประกอบหรือ ระบบ ที่อยูภายในรถยนต
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สัญญลักษณคันเกียร หรือ ตําแหนงคันเกียร แสดง
ตําแหนงที่เขาเกียร หรือ ตําแหนงเกียรที่ตองปรับตั้ง
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สัญลักษณลูกศร ใชเพื่อดึงความสนใจไปที่สวนประกอบ
ตางๆ และใหขอมูลพิเศษ เชน ข้ันตอนการทํางานท่ีจําเปน
หรือ จํานวนของสวนประกอบ จํานวนของสวนประกอบ
แสดงโดยลูกศรท่ีอยูดานใน จํานวนของข้ันตอน จะแสดง

อยูภายในวงกลม ตัวเลขท่ีแสดงอยูภายในวงกลม ใชเพ่ือ
เช่ือมโยงกับขอมูลพิเศษดวย เชน คาแรงบิดท่ีใชขัน หรือ
สารเคมี หรือ สวนประกอบอื่นๆ
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ลูกศรเคลื่อนที่ ใชเพื่อแสดงภาพสามมิติ หรือ การหมุน
เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่นี้ สามารถรวมถึงขอมูลจําเพาะที่
อยูภายในสัญญลักษณ ถาตองการ
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สัญญลักษณเครื่องมือมาตรฐาน ที่แนะนําใหใชเปน
เครื่องมือมาตรฐาน เครื่องมือเหลานี้สามารถรวมคามิติ
ตางๆ ถาตองการ
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ภาพตางๆตอไปน้ี เปนชุดของสัญญลักษณ เพ่ือใหขอมูล
รายละเอียด วาที่ใดจะตองใชวัสดุอะไร
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สัญญลักษณในการวัด ใหขอมูลรายละเอียดวาท่ีใดจะตอง
วัดตามคาที่กําหนด สัญญลักษณเหลานี้ สามารถรวมคา
กําหนดที่ตองการได
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เครื่องมือพิเศษและคาแรงบิดที่ใชขัน

เครื่องมือพิเศษจะแสดงพรอมกับหมายเลขเครื่องมือใน
ภาพ หมายเลขเครื่องมือพิเศษ อุปกรณทั่วไป วัสดุ และ
คาแรงบิดที่ใชขัน ที่ใชกับขั้นตอนการทํางานจะแสดงอยู
ในแถวเนื้อหา

วิธีใชงานคูมือฉบับน้ี - ข้ันตอนการวิเคราะหและ
ทดสอบ

คูมือฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนการวิเคราะหและ
ทดสอบ การใหบริการ และการซอมแซม

โครงสรางของคูมือฉบับน้ีจะแบงเปนกลุมและหมวดตางๆ
โดยรวมเน้ือหาของระบบท่ีสัมพันธกันมาไวในกลุมเดียวกัน

ในหนึ่งกลุม จะประกอบดวยขอมูลของรถยนตสวนหนึ่ง
คูมือนี้จะแบงออกเปนหากลุม ไดแก ขอมูลทั่วไป ชวง
ลาง เครื่องยนตและการสงกําลัง ไฟฟา และ ตัวถังและสี
หมายเลขของกลุม คือ หมายเลขตัวแรกของหมวด

หนาเริ่มตนของคูมือนี้แสดงรายการหมวดทั้งหมดที่มีอยู
แตละหมวด จะมีสารบัญแสดงรายละเอียดที่เปนขอมูล
จําเพาะ คําอธิบายการทํางาน การทดสอบและวิเคราะห

ปญหา การซอมแซมรถยนต การถอดแยกชิ้นสวนและ
การประกอบกลับ การถอดและการติดตั้ง

หากสวนประกอบตางๆ จะตองถอดออกหรือติดตั้งกลับ
ตามลําดับ หมายเลขแสดงลําดับจะแสดงอยูในรูปภาพ
และขอความอธิบายที่เกี่ยวของจะแสดงดวยหมายเลขที่
ตรงกัน

การอางอิงดานซายมือและดานขวามือของรถจะกําหนด
จากการนั่งที่เบาะนั่งของคนขับ และมองไปทางดานหนา

การอางอิงดานซายและดานขวาของเคร่ืองยนตจะกําหนด
โดยการมองจากลอชวยแรงไปทางมูเลดานหนาเพลาขอ
เหวี่ยง

มีคําแนะนําวิธีการใชเครื่องมือวิเคราะหกํากับอยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสม

การตรวจสอบและยืนยันขอมูล

ตารางการตรวจสอบดวยสายตา ตารางอาการของปญหา
และตารางขอมูลอื่นๆ (เชน เสนทางการวิเคราะห) หรือ
ข้ันตอนการทดสอบเพ่ิมเติม พรอมดวยขอมูลทางดานเเท
คนิค เพื่อชวยนําทางใหผูใชงานไปสูขั้นตอนการทดสอบ
ตามกําหนด
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ตารางอาการบกพรอง

ตารางอาการของปญหาแสดงอาการของปญหา แหลงท่ีมา
และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแสดงสภาพที่แทจริง

จุดที่แนะนําใหทดสอบ

สําหรับระบบไฟฟาตางๆ ขั้นตอนกําหนดจุดที่แนะนําให
ทดสอบใชสําหรับระบุตนทางของปญหาดวยวิธีการแบบ
เปนข้ันตอนทางตรรกะ สภาวะ และ รายละเอียด/ผลลัพธ
/การปฏิบัติ

แถวท่ีเปน สภาวะ จะใชรูปภาพหรือสัญญลักษณ (มีหัวขอ
หรือไมมีหัวขอ) สวนแถว รายละเอียด/ผลลัพธ/การปฏิบัติ
ใหแนวทางและขั้นตอนการทดสอบอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติ
งานที่ถูกตอง

ตัวเลขในกรอบส่ีเหล่ียมแสดงลําดับการปฏิบัติงานท่ีอธิบาย
ไว

การทดสอบชิ้นสวน

การทดสอบสวนประกอบ ใชเม่ือสวนประกอบน้ันมีจุดให
ทดสอบหลายจุด หรือ ขั้นตอนการทดสอบซับซอนมาก
ไมสามารถจัดใหอยูภายในหนาเดียวกันได

รูปภาพ

รูปภาพการทดสอบแสดงการวัดหรือการทดสอบที่ตอง
ดําเินินการในขั้นตอนการทดสอบ

รูปภาพแสดงผลการทดสอบ ใชสําหรับ โวลทมิเตอร และ
โอหมมิเตอร

ถาภาพรูปเดียว มีการวัดหลายครั้ง ภาพสายทดสอบจะ
เขียนเปนเสนทึบ จนกระท่ังแยกสายทดสอบน้ีไปท่ีจุดอ่ืน
ที่เปนจุดวัดจุดที่สอง จะใชเสนประเปนการแสดง

กลองท่ีใชทดสอบข้ัวสายไฟ จะแสดงโดยใชวงกลมสองวง
ที่ขั้วทดสอบ ขั้วทดสอบ จะมีปายบอกหมายเลขขั้ว
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ทําความเขาใจกับสัญลักษณ
สัญญลักษณตางๆ ใชเปนรูปภาพและพ้ืนท่ีขอความ เพ่ือ
แสดงขอมูลใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สัญญลักษณแสดงการเคลื่อนที่

สัญญลักษณแสดงการเคลื่อนที่ ใหรายละเอียดที่จําเปน
ของสวนประกอบที่มีการเคลื่อนที่ สวนประกอบเหลานี้
สามารถหมุนได หรือ การเคลื่อนที่แบบ 1-3 มิติ
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รายละเอียดรายกา
ร

การเคลื่อนที่ของสวนประกอบยอยตามเข็ม
นาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา

1

การเคลื่อนที่ของสวนประกอบหลัก ตามเข็ม
นาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา

2

การเคล่ือนท่ีของสวนประกอบ ไปทาง ซาย/ขวา
/ขึ้น/ลง

3

การเคลื่อนที่ของสวนประกอบ เขามา/ออกไป4

รายละเอียดรายกา
ร

การเคลื่อนที่ของสวนประกอบ แบบ 3 มิติ5

การเคลื่อนที่ของสวนประกอบ แบบ 2 มิติ6

การหมุนของสวนประกอบ แบบ 3 มิติ7

การเคลื่อนที่ของสวนประกอบ 3 รอบ8

สัญญลักษณในการเลี้ยว

สัญญลักษณในการเล้ียว ใชเพ่ือใหขอมูล ทิศทางหรือการ
เลี้ยวของสวนประกอบ
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รายละเอียดรายกา
ร

หมุนสวนประกอบตามเข็มนาฬิกา 45°1

หมุนสวนประกอบทวนเข็มนาฬิกา 45°2

หมุนสวนประกอบตามเข็มนาฬิกา 90°3

หมุนสวนประกอบทวนเข็มนาฬิกา 90°4

หมุนสวนประกอบตามเข็มนาฬิกา 180°5

หมุนสวนประกอบทวนเข็มนาฬิกา 180°6

รายละเอียดรายกา
ร

หมุนสวนประกอบตามเข็มนาฬิกา จํานวนสอง
รอบ

7

หมุนสวนประกอบทวนเข็มนาฬิกา จํานวนสอง
รอบ

8
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สัญญลักษณของพวงมาลัย

สัญญลักษณของพวงมาลัย ใชเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมที่

จําเปนเกี่ยวกับตําแหนงของพวงมาลัย หรือ สถานะการ
ล็อคของปลอกพวงมาลัย

รายละเอียดรายกา
ร

ตําแหนงพวงมาลัยตรงไปดานหนา1

พวงมาลัยล็อค2

พวงมาลัยไมล็อค3

รายละเอียดรายกา
ร

หมุนพวงมาลัยไปที่ตําแหนง เลี้ยวซาย 90°4

หมุนพวงมาลัยไปที่ตําแหนง เลี้ยวขวา 90°5

หมุนพวงมาลัยไปที่ตําแหนง เลี้ยวซายสุด6

หมุนพวงมาลัยไปที่ตําแหนง เลี้ยวขวาสุด7
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รายละเอียดรายกา
ร

รูปแบบตัวถัง 3, 4, 5-ประตู1

รูปแบบตัวถัง แบบตรวจการณ (Wagon)2

รูปแบบตัวถัง แบบสปอรตเอนกประสงค (SUV)3

รูปแบบตัวถัง แบบคูเป (Coupe)4

รูปแบบตัวถัง แบบเปดประทุน5

รูปแบบตัวถัง แบบรถตู (Van)6

รายละเอียดรายกา
ร

รูปแบบตัวถัง 3, 4, 5-ประตู - ภาพดานบน7

รูปแบบตัวถัง แบบตรวจการณ - ภาพดานบน8

ภาพดานลาง9

รถยนตพวงมาลัยขวา10

รถยนตพวงมาลัยซาย11
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สัญญลักษณคันเกียร และ ตําแหนงเขาเกียร

สัญญลักษณคันเกียร และตําแหนงเขาเกียร ใชแสดง

ตําแหนงการเขาเกียรที่จําเปนในระหวางขั้นตอนการทํา
งาน

รายละเอียดรายกา
ร

เขาเกียรไปที่ตําแหนงจอด (P)1

เขาเกียรไปที่ตําแหนงถอยหลัง (R)2

เขาเกียรไปที่ตําแหนงวาง (N)3

เขาเกียรไปที่ตําแหนงเดินหนา (D)4

รายละเอียดรายกา
ร

เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนงใชงานแบบเกียร
ธรรมดาตําแหนงจอด (D)

5

เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนงใชงานแบบเกียร
ธรรมดาตําแหนงเกียรธรรมดา (M)

6
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รายละเอียดรายกา
ร

เขาเกียรแบบเกียรธรรมดา ตําแหนงเปล่ียนเปน
เกียรตํ่าลง (-)

7

เขาเกียรแบบเกียรธรรมดา ตําแหนงเปล่ียนเปน
เกียรสูงขึ้น (+)

8

รายละเอียดรายกา
ร

เขาเกียรไปที่ตําแหนงเกียรวาง (N)9

ตําแหนงเขาเกียรแบบอ่ืนๆ ท่ีอาจพบในรูปภาพ10

สัญญลักษณแบบไขควง

สัญญลักษณแบบไขควง ใชเพื่อแสดงวาควรใชหัวไขควง
แบบใด ในการทํางานตามขั้นตอน
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รายละเอียดรายกา
ร

ไขควง1

ไขควงหัวแฉก2

ไขควงปากแบน3

รายละเอียดรายกา
ร

ไขควงหกเหลี่ยม4

ไขควงหัวจีบ5

สัญญลักษณของคีม

สัญญลักษณของคีม ใชเพ่ือแสดงวาคีมประเภทใดท่ีแนะนํา
ใหใชในขั้นตอนการทํางาน
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รายละเอียดรายกา
ร

คีมเอนกประสงค1

คีมตัด2

แหวนยึด - วงใน3

แหวนยึด - วงนอก4

คีมบีบทอยาง5

รายละเอียดรายกา
ร

คีมล็อค6

คีมปลายแหลม7

สัญญลักษณของเครื่องมือเจาะ

สัญญลักษณเครื่องมือเจาะ ใชเพื่อแสดงวาขนาดและ
ประเภทของเครื่องมือเจาะ แบบใดที่แนะนําใหใชในขั้น
ตอนการทํางาน

รายละเอียดรายกา
ร

ดอกสวานพรอมตัวเลขบอกขนาด
เสนผาศูนยกลาง

1

เลื่อยเจาะรูพรอมตัวเลขบอกขนาด
เสนผาศูนยกลาง

2

ดอกสวานแบบเปนข้ัน พรอมตัวเลขบอกขนาด
เสนผาศูนยกลาง

3

รายละเอียดรายกา
ร

ดอกตาปเกลียวใน พรอมตัวเลขบอกขนาด
เสนผาศูนยกลาง

4

ดอกตาปเกลียวนอก พรอมตัวเลขบอกขนาด
เสนผาศูนยกลาง

5

เครื่องลบขอบ สําหรับรูกลม6

เครื่องลบขอบ สําหรับสันตรง7
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สัญญลักษณของเครื่องมือตัด สัญญลักษณของเคร่ืองมือตัด ใชเพ่ือแสดงถึงประเภทของ
เครื่องมือตัดที่แนะนําใหใชในขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดรายกา
ร

มีด1

เลื่อยลม2

กรรไกร3

หินเจียร4

รายละเอียดรายกา
ร

เลื่อยจิ๊กซอว5

เครื่องตัดแบบพลาสมา6

กระดาษทราย7
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รายละเอียดรายกา
ร

การเจาะทะลุโลหะแผนที่ซอนกัน ตามจํานวน
ชั้นที่แสดง พรอมตัวเลขบอกขนาด
เสนผาศูนยกลาง

8

การเจาะทะลุโลหะแผนที่ซอนกัน ตามจํานวน
ชั้นที่แสดง โดยใชเสนผาศูนยกลางที่เหมาะสม

9

การเจาะโลหะแผนหนึ่งชั้น พรอมตัวเลขบอก
ขนาดเสนผาศูนยกลาง

10

รายละเอียดรายกา
ร

การเจาะโลหะแผนหนึ่งชั้น โดยใช
เสนผาศูนยกลางที่เหมาะสม

11

แปรงลวด12

สัญญลักษณการใชสารเคมีหรือนํ้าหนัก

สัญญลักษณการใชสารเคมีหรือนํ้าหนัก ใชเพื่อแสดงวา
ควรจะใชสารเคมีประเภทใดกับบริเวณใด หรือการใช
นํ้าหนักเทาใดในขั้นตอนการซอม
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รายละเอียดรายกา
ร

ทาเปนแนวจากทอที่กําหนด1

ทาเปนแนวจากกระบอกที่กําหนด2

ใชแปรงทาสารเคมีตามที่กําหนด3

ใชแปรงกับสวนประกอบตามที่กําหนด4

ทําแนวจากทอใหไดขนาดเสนผาศูนยกลางที่
กําหนด

5

ทําแนวจากกระบอกใหไดขนาดเสนผาศูนยกลาง
ที่กําหนด

6

ใชลูกกลิ้งทาสารเคมีตามที่กําหนด7

ใชกาวรอนกับสวนประกอบที่กําหนด8

ใชถวยตวงเติมของเหลวตามที่กําหนด9

เติมของเหลวจากกระปอง10

รายละเอียดรายกา
ร

ทําความสะอาดสวนประกอบดวยวัสดุตาม
กําหนด

11

ทําเสนประจากทอที่กําหนด12

ใชกระปองพนสารเคมีเปนละออง ตามท่ีกําหนด13

ทาสารหลอลื่นที่กําหนดกับชิ้นสวนที่ระบุ14

การเชื่อมจุดกับสวนประกอบที่กําหนด15

การเชื่อมตอเนื่องกับสวนประกอบที่กําหนด16

ใชกระบอกฉีดบรรจุของเหลว17

ดูดของเหลวออกโดยใชกระบอกฉีด18

สัญญลักษณในการวัด

สัญญลักษณในการวัด ใชเพื่อแสดงจุดหรือประเภทของ
การวัดที่จะตองทําในขั้นตอนการทํางาน
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รายละเอียดรายกา
ร

การวัดกระแสไฟฟาโดยใชมัลติมิเตอร1

การวัดแรงเคลื่อนไฟฟาโดยใชมัลติมิเตอร2

การวัดความตานทานโดยใชมัลติมิเตอร3

การวัดความยาว/ระยะ4

ใชเกจวัดความดันวัดคาความดันตามคากําหนด5

ใชเกจวัดความดันวัดคาความดันจากชองที่
กําหนด

6

การจับเวลาโดยนาฬิกาจับเวลาที่เหมาะสม7

รอตามระยะเวลาที่กําหนด8

งานท่ีกําหนด จําเปนจะตองมีอุณหภูมิข้ันต่ําสุด
ตามกําหนด

9

รายละเอียดรายกา
ร

งานท่ีกําหนด จําเปนจะตองมีอุณหภูมิข้ันสูงสุด
ตามกําหนด

10

งานที่กําหนด จําเปนจะตองมีอุณหภูมิในชวงที่
กําหนด

11

งานที่กําหนด จําเปนจะตองมีอุณหภูมิตามที่
กําหนด

12

ใชไดอัลเกจวัดและตรวจสอบ ตามคาที่กําหนด13

ใชไดอัลเกจวัดและตรวจสอบ คากําหนดสูงสุด14

ใชไดอัลเกจวัดและตรวจสอบ คากําหนดตํ่าสุด15

สัญญลักษณของอุปกรณทั่วไป

สัญญลักษณของอุปกรณทั่วไป ใชเพื่อแสดงวา จุดใด
ตองการใชอุปกรณท่ัวไปประเภทใด ในข้ันตอนการทํางาน
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รายละเอียดรายกา
ร

ปนเปาลมรอน1

หัวแรงบัดกรี2

เกรียงโปวสี3

เหล็กขีด4

สายรัด5

ตะไบตามขนาดที่กําหนด6

เหล็กนําศูนย7

ปากกาเคมี8

เครื่องเชื่อมมิก (MIG)9

ที่บีบทอยาง10

รายละเอียดรายกา
ร

ที่ถอดอุปกรณตกแตงภายใน11

เครื่องดูดฝุน12

ประแจรัด13

ลิ่ม14

เหล็กสง15

ปนเปาลม16

คอนไม17

ยายตําแหนงของสวนประกอบและรองรับเอาไว18

สัญญลักษณของวัสดุ

สัญญลักษณของวัสดุ ใชเพ่ือแสดงวาบริเวณใดควรใชวัสดุ
ประเภทใดในระหวางขั้นตอนการทํางาน
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รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ถอด/ติดตั้ง หมุดยํ้าตามที่กําหนด1

พันเทปบริเวณ/สวนประกอบที่กําหนด2

ถอด/ติดตั้ง สายรัด3

สัญญลักษณปลีกยอย

สัญญลักษณเหลานี้ ใชเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมที่จําเปนตอ
ขั้นตอนการทํางาน
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รายละเอียดรายกา
ร

litem">บิดสวิตซกุญแจไปที่ตําแหนง 01

บิดสวิตซกุญแจไปที่ตําแหนง II2

ขั้นตอนการทํางาน จําเปนตองใหชางเทคนิค
จํานวนหนึ่งชวยเหลือ

3

เครื่องชวยหายใจสวนบุคคล4

สัญญลักษณขอหามใชรวมสัญญลักษณอื่นๆ5

อยาใชปนลม6

ตรวจสอบดวยสายตา7

ตรวจสอบเสียงดัง8

ทิ้งขยะแยกประเภท9

เปลี่ยนโดยรายการที่ 9 (ทิ้งขยะแยกประเภท)10

รายละเอียดรายกา
ร

เรงรอบเครื่องยนตใหไดตามคากําหนด11

ดึงเบรคมือใหสุด12

ปลดเบรคมือลงใหสุด13

อยาทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะทั่วไป14

ตรวจสอบดวยสายตาโดยใชกระจกเงาชวย15

บริเวณ/สวนประกอบจะตองแหง16

สัญญลักษณของสุขอนามัยสวนบุคคล - อุปกรณปองกันสวน
บุคคล

สัญญลักษณของอุปกรณปองกันสวนบุคคล แนะนําใหใช
อุปกรณปองกันเพื่อลดความเสี่ยงตอผลกระทบดานสุข
อนามัยสวนบุคคล
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รายละเอียดรายกา
ร

สวมถุงมือปองกัน1

สวมหนากาก2

สวมแวนตานิรภัย3

สวมที่อุดหู4

สวมที่อุดหูและหนากาก5

สวมที่กรองอากาศ6

สัญญลักษณท่ีเปนขอหาม - เพ่ือความปลอดภัยสวนบุคคลและ
ปองกันสวนประกอบเสียหาย

สัญญลักษณที่เปนขอหาม ใชเพื่อแสดงสิ่งที่หามปฏิบัติ
หรือตองหลีกเล่ียง เพ่ือลดความเส่ียงตอการเสียหายของ
อุปกรณหรือความปลอดภัยและสุขอนามัย

G955392th2011.50 Ranger

100-00-42ขอมูลทั่วไป100-00-42

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

สัญญลักษณขอหามโดยทั่วไป1

อยาใกลเปลวไฟ2

หามสูบบุหรี่3

อยาใชนํ้า4

อยาสัมผัส5

รายละเอียดรายกา
ร

อยาแตะตองสวิตซ6

อยาใชหินเจียร7

สัญญลักษณคําเตือน - ความปลอดภัยและสุขอนามัยและความ
เสียหายของสวนประกอบ

สัญญลักษณคําเตือน ใชเพ่ือแนะนําสภาวะท่ีอาจกอใหเกิด
อันตราย เพื่อใหหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงตอการเกิด
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ความเสียหายของสวนประกอบหรือความปลอดภัยและ สุขอนามัย

รายละเอียดรายกา
ร

อันตรายจากไฟฟาแรงสูง/ไฟฟาลัดวงจร/ไฟฟา
รั่ว

1

สารไวไฟ/ระวังไฟไหม2

พื้นผิวรอน/ระวังลวก3

ทํางานเองอัตโนมัติ4

รายละเอียดรายกา
ร

สารที่เปนพิษ5

สารที่ระเบิดได6

อันตรายจากแบตเตอรี่d7

สารกัดกรอน8

อันตรายจากการยก9
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รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ระวังหนีบ/แรงจากดานบน10

การตัดนิ้วหรือมือ11

อันตรายจากแรงดัน12

การแผรังสีที่มองไมเห็น . อยาดูโดยตรงกับ
เครื่องมือทางแสง ( ตัวขยาย ) ผลิตภัณฑ
เลเซอร ชั้น 1M

13

สัญญลักษณแผนผังการควบคุม - รายละเอียดและข้ันตอนการ
ทํางาน

สัญญลักษณเหลาน้ี ใหขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับประเภทของ
การเชื่อมตอ ทิศทางการไหลหรือประเภทของระบบสง
ขอมูลแบบบัส (data bus system)

รายละเอียดรายกา
ร

เครือขายการควบคุมความเร็วปานกลาง1

เครือขายการควบคุมความเร็วสูง2

รายละเอียดรายกา
ร

การเชื่อมตอเครือขาย3

สายไฟพาดทับกันไมเชื่อมตอ4
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ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย

บทนํา

ขั้นตอนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษาและซอม
รถยนต มีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย
และสุขอนามัย รายการตางๆ ในหมวดยอย อักษรยอ การ
ทํางานท่ีอันตราย รวมท้ังวัสดุและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ขอ
ควรระวังที่จําเปนจะระบุวิธีหลีกเลี่ยงอันตรายเหลานี้

รายการที่ใหไว ไมครอบคลุมขั้นตอนการทํางานทั้งหมด
และการทํางานกับวัสดุตางๆ จะตองระลึกถึงความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยอยูเสมอ

กอนการใชงานวัสดุตางๆ ควรศึกษารายละเอียดดานความ
ปลอดภัยในการใชงาน ที่บริษัทผูผลิตแนะนํา

สารที่เปนกรดและดาง

ดูที่นํ้ากรดแบตเตอรี่

ตัวอยางเชน โซดาไฟ กรดกํามะถัน

ที่ใชในแบตเตอรี่ และ วัสดุที่ใชทําความสะอาด

มีฤทธ์ิในการกัดกรอนและทําใหคันเม่ือสัมผัสกับ ผิวหนัง
ตา จมูก และลําคอ ทําใหไหมได สามารถทําลาย ผากัน
เปอนแบบธรรมดาได

หลีกเลี่ยงการหกกระเด็นถูกผิวหนัง ตา และเสื้อผา สวม
ใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม เชน ถุงมือ แวนตา อยา
สูดดมละอองตางๆ

ตรวจสอบใหแนใจวา มีนํ้ายาลางตา สบู นํ้าสะอาด
เตรียมพรอมสําหรับการใชงาน ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึน

ติดปายเตือนอันตรายตอดวงตา

ถุงลมนิรภัย

ดูที่ เปลวไฟ วัสดุที่เปนสารเคมี

สารไวไฟ สารที่ระเบิดได - ปฏิบัติตามนโยบายหามสูบ
บุหรี่

ใชเปนระบบเหน่ียวร้ังเพ่ือความปลอดภัย โดยติดต้ังอยูท่ี
พวงมาลัยและแผงนวมของหนาปดดานผูโดยสาร

ชุดกําเนิดกาซ มีสวนประกอบของเช้ือเพลิงท่ีใหพลังงาน
สูง เม่ือเกิดการลุกไหมแลวจะทําใหกาซรอนจัดมาก (2500
°C).

กาซที่กําเนิดขึ้นในถุงลมนิรภัยมีสวนประกอบของโซ
เดี่ยมหรือโซดาไฟ ในระหวางการพองตัว กาซจะผนึกอยู
ภายในถุงลมนิรภัย อยาพยายามเปดชุดจุดชนวนของถุง
ลมนิรภัย เพราะเสี่ยงตอการสัมผัสกับโซดาไฟ หากชุด
กําเนิดกาซมีการร่ัวซึม กอนการทํางานกับสารท่ีร่ัวซึม จะ
ตองสวมชุดปองกันอยางเต็มที่

หลังจากการพองตัวออกตามปกติ การทํางานจะตองสวม
ถุงมือและแวนตานิรภัย

ถุงลมนิรภัยที่พองตัวออกแลว จะตองใสถุงพลาสติก
สําหรับนําไปท้ิง โดยปฏิบัติตามขอบังคับของแตละประกาศ

สิ่งที่ตองปฏิบัติเมื่อสัมผัสกับกาซจากถุงลมนิรภัย

– ใชนํ้าลางบริเวณที่ถูกสัมผัส

– หากจําเปนใหไปพบแพทย

ถุงลมนิรภัย - สิ่งที่ควรปฏิบัติ

– จัดเก็บโมดูลถุงลมนิรภัยโดยการวางไวในแนวตั้งขึ้น

– ดูแลรักษาโมดูลถุงลมนิรภัยใหแหงอยูเสมอ

– เม่ือตองถือโมดูลถุงลมนิรภัย ใหหันดานฝาครอบออก
จากรางกายเสมอ

– วางโมดูลถุงลมนิรภัยโดยใหดานฝาครอบหันขึ้นดาน
บน

– ตรวจหาความเสียหายท่ีโมดูลถุงลมนิรภัยอยางละเอียด

– ใหยืนอยูที่ดานใดดานหนึ่งเมื่อเชื่อมตอโมดูลถุงลม
นิรภัย

– ตองมั่นใจวาไดปรับเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ
ทดสอบทั้งหมดอยางถูกตอง

– ตองลางมือใหสะอาดหลังจากจับถุงลมนิรภัยท่ีพองตัว
ออกแลว

ถุงลมนิรภัย - สิ่งที่หามปฏิบัติ

– หามเก็บวัตถุไวไฟไวในที่เดียวกับโมดูลถุงลมนิรภัย
หรือชุดกําเนิดกาซ

– หามเก็บชุดกําเนิดกาซไวในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง
กวา 80°C
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– หามจัดเก็บโมดูลถุงลมนิรภัยโดยการวางควํ่าลง

– หามพยายามเปดตัวเรือนของชุดกําเนิดกาซออก

– หามนําชุดกําเนิดกาซเขาใกลเปลวไฟหรือแหลงกําเนิด
ความรอน

– หามวางวัตถุใดๆ ไวบนฝาครอบโมดูลถุงลมนิรภัย

– หามนําโมดูลถุงลมนิรภัยที่ชํารุดเสียหายมาใชงาน

– หามสัมผัสกับโมดูลถุงลมนิรภัยหรือชุดกําเนิดกาซที่
ทํางานแลวนานเกินกวา 10 นาที

– หามใชกานวัดไฟฟากับวงจรสายไฟ

นํ้ายาแอร

ดูที่ สารคลอโรฟลูโรคารบอน วัสดุที่เปนสารเคมี

วัตถุไวไฟ วัตถุที่ติดไฟได - ปฏิบัติตามนโยบายหามสูบ
บุหรี่

หากสัมผัสกับผิวหนัง อาจทําใหบวมเปนนํ้าเหลือง
เนื่องจากเย็นจัด

ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต หลีกเล่ียงเปลว
ไฟ สวมถุงมือและแวนตาที่เหมาะสม

หากนํ้ายาแอรสัมผัสกับผิวหนัง หรือนัยนตา ลางบริเวณ
นั้นดวยนํ้าสะอาดทันที ควรลางตาดวยนํ้ายาลางตาที่
เหมาะสม อยาขยี้ตา หากจําเปน ควรปรึกษาแพทย

นํ้ายาแอร - สิ่งที่หามปฏิบัติ

– หามวางถังบรรจุนํ้ายาแอรไวกลางแดดหรือใกลกับ
ความรอน

– หามวางถังบรรจุนํ้ายาแอรในแนวตั้งขึ้น เมื่อตองการ
เติมนํ้ายาแอร ใหถือถังบรรจุโดยใหสวนวาลวหันลง
ดานลาง

– หามวางถังบรรจุนํ้ายาแอรไวในสถานที่ซึ่งมีอากาศ
หนาวจัด

– หามทําถังบรรจุนํ้ายาแอรหลน

– หามระบายนํ้ายาแอรออกสูบรรยากาศภายนอกโดย
เด็ดขาด

– หามผสมนํ้ายาแอรตางชนิดเขาดวยกัน ตัวอยางเชน
R12 (ฟรีออน) กับ R134a

กาวและซีลเลอร

ดูที่ เปลวไฟ วัสดุที่เปนสารเคมี

สารไวไฟ สารที่ติดไฟได สารที่ลุกไหมได - ปฏิบัติตาม
นโยบายหาสูบบุหรี่

ปกติแลวจะตองเก็บไว ในบริเวณที่หามสูบบุหรี่ รักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบ ตัวอยางเชน กระดาษ
หอท่ีจะนําไปท้ิงจะตองท้ิงใหถูกวิธี กระปองตางๆ รวมท้ัง
กระปองเกา จะตองติดปายอยางเหมาะสม

กาว/ซีลเลอร ที่มีสวนผสมของสารทําละลาย

ปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

กาว/ซีลเลอร ที่มีสวนผสมของนํ้า

สารเหลาน้ี มีสวนประกอบของยางเทียมและกาวประเภท
ตางๆ อาจจะมีสวนประกอบของสารระเหยท่ีเปนพิษ และ
สารเคมีที่เปนอันตรายอยูเล็กนอย ในระหวางปฏิบัติงาน
ตองใหอากาศถายเทไดสะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูก
ผิวหนัง หรือ นัยนตา

กาวที่ใชความรอน

ในขณะที่เปนกอนนํ้าแข็ง มีความปลอดภัย ในขณะที่
หลอมละลายอาจทําใหผิวหนังไหม และอันตรายในการ
สูดดมไอระเหยที่เปนพิษ

สวมเส้ือผาปองกันท่ีเหมาะสม ควบคุมอุณหภูมิของเคร่ือง
ทําความรอน โดยมีอุปกรณตัดการทํางาน และการระบาย
อากาศที่ดี

กาว/ซีลเลอร ที่มีสวนประกอบของเรซิน ตัวอยาง
เชน อีพ็อกซี่ และฟอรมาดีไฮด

การผสมกาวควรอยูภายในบริเวณท่ีอากาศถายเทไดสะดวก
เพราะอาจจะเกิดไอระเหยของสารเคมีที่เปนพิษ

หากเรซ่ินหรือ ฮารดเด็นเนอรสัมผัสกับผิวหนัง อาจทําให
คัน อักเสบหรือสารเคมีตกคางที่เปนอันตรายตอผิวหนัง
หากกระเด็นเขาตาอาจทําใหตาบอดได
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ควรมีการระบายอากาศท่ีดี ปองกันอยาใหสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา

กาวชนิดพิเศษ (กาวตราชาง) และกาวที่มีสวนผสม
ของเรซิ่น

หากสัมผัสกับผิวหนังอาจทําใหคัน ติดแนน และเปนอัน
ตรายตอระบบทางเดินหายใจ บางครั้งทําใหแสบและคัน
นัยนตา

ปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต หลีกเล่ียงการสัมผัส
กับผิวหนังและดวงตา

กาวชนิดพิเศษ (กาวตราชาง) หามสัมผัสผิวหนังและ
ดวงตา หากติดแนนบริเวณผิวหนังหรือเปลือกตา ปดทับ
ดวยผาช้ินและพบแพทยทันที อยาพยายามดึงหนังตาออก
ใชในบริเวณที่ระบายอากาศไดดี เพราะไอระเหยสามารถ
ทําใหแสบจมูกและตาได

สําหรับกาวที่มาชุดละสองหลอด ดู กาว/ซีลเลอรที่มี
สวนผสมของเรซิน

กาว/ซีลเลอร ที่มีสวนผสมของโพลียูรีเทน

ดูที่ กาว/ซีลเลอร ที่มีสวนผสมของเรซิน

ผูที่เปนหอบหืด ภูมิแพ หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ ไมควรทํางานใกลบริเวณน้ี เพราะอาจจะเกิดอาการ
แพไดงาย

การอยูใกลมากหรือนานเกินไป อาจทําใหแสบตา และมี
ผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจ หากความเขมขนมาก
เกินไป อาจจะมีผลตอระบบประสาทหรือการเซ่ืองซึม ใน
กรณีที่รุนแรง อาจถึงขั้นหมดสติ หากสัมผัสกับไอระเหย
ที่เขมขนเปนเวลานาน อาจจะมีผลเสียตอสุขภาพ

หากสัมผัสกับผิวหนังเปนเวลานาน อาจสงผลใหเกิดผื่น
คัน และในบางกรณีเกิดผิวหนังอักเสบ

หากกระเด็นถูกดวงตา อาจเปนสาเหตุใหอักเสบและอาจ
ทําใหตาบอดได

การพนสารเหลานี้จะตองทําในหองพนที่มีระบบระบาย
อากาศที่ดี กําจัดละอองหรือการหยดออกใหหมด

สวมถุงมือท่ีเหมาะสม ปองกันดวงตา รวมท้ังสวมหนากาก
ที่มีกรองสําหรับหายใจ

สารตานการเยือกแข็ง

ดูที่ เปลวไฟ สารทําละลาย

ตัวอยางเชน ไอโซโพรพานอล เอ็ททีลีน กลีโคล เทธานอล

สารไวไฟ สารติดไฟได สารที่ลุกไหมได

ใชในระบบหลอเย็นของเครื่องยนต ระบบเบรกลม และ
นํ้ายาลางกระจก

นํ้ายาปองกันการเปนนํ้าแข็งในนํ้ายาหลอเย็น (กลีโคล)
จะระเหยเปนไอออกมาเม่ือไดรับความรอน หลีกเล่ียงการ
หายใจรับไอระเหยเหลานี้

ผิวหนังอาจจะดูดซับสารเคมีที่มีพิษที่ผสมอยูในนํ้ายา
ปองกันการเปนนํ้าแข็ง ทําใหเกิดอันตรายได การเผลอ
กลืนนํ้ายาปองกันการเปนนํ้าแข็งเขาไปเปนอันตรายถึง
ชีวิต และตองไปพบแพทยทันที

หามนําผลิตภัณฑน้ีไปใชในระบบหลอเย็นหรือระบบบําบัด
น้ําในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการเตรียมอาหารหรือน้ํา
ดื่ม

แรใยหิน

ดูที่ สัญญลักษณการเตือนบนรถยนต ที่หนาสุดทายของ
บทยอย

การสูดหายใจแรใยหิน จะมีผลในการทําลายปอด หรือบาง
กรณี ทําใหเกิดมะเร็ง

ใชในผาเบรก ผาคลัตช เบรกแบนดในชุดเกียร และปะเก็น

ใชเคร่ืองทําความสะอาดดรัมเบรก เคร่ืองดูดฝุน หรือ เช็ด
แบบเปยกจะดีกวา

การท้ิงฝุนของแรใยหิน จะตองบรรจุลงในภาชนะปดสนิท
และทําเครื่องหมายเพื่อทําการทิ้งอยางปลอดภัย หาก
จําเปนตองตัดหรือเจาะวัสดุท่ีมีสวนประกอบของแรใยหิน
ตองใชเครื่องมือแบบธรรมดา หรือ ใชเครื่องมือที่มีความ
เร็วตํ่า

นํ้ากรดแบตเตอรี่

ดูที่ สารที่เปนกรด และดาง

กาซท่ีปลอยออกมาในระหวางการชารจเปนกาซท่ีจุดระเบิด
ได หามจุดไฟหรือทําใหเกิดประกายไฟใกลกับแบตเตอรี่
ที่กําลังชารจหรือแบตเตอรี่ที่เพิ่งชารจเสร็จ
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ตองมั่นใจวามีการระบายอากาศเพียงพอ

ผาเบรก ผาคลัตช และผาดิสกเบรก

ดู แรในหิน

นํ้ามันเบรก

ดู เปลวไฟ

หากกระเด็นใสผิวหนังและดวงตาจะทําใหเกิดอาการระคาย
เคืองเล็กนอย หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
สารไอระเหยท่ีเปนอันตรายจะไมระเหยออกมาในอุณหภูมิ
แวดลอมปกติ เนื่องจากมีความดันไอตํ่ามาก

การเชื่อมทองเหลือง

ดู การเชื่อม

สารเคมีตางๆ

ดูที่ กฏหมายที่เกี่ยวของ

สารเคมีตางๆ เชน สารทําละลาย ซีลเลอร กาว สี โฟม
นํ้ากรดแบตเตอรี่ นํ้ายาปองกันเปนนํ้าแข็ง นํ้ามันเบรก
นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันเครื่อง และจาระบี ควรใชงานและ
จัดเก็บไวอยางระมัดระวัง สารเหลาน้ีอาจเปนพิษ เปนอัน
ตรายตอสุขภาพ กัดกรอน ทําใหคันหรือไวไฟสูง รวมทั้ง
มีกลิ่นหรือฝุนที่ทําใหเกิดอันตราย

การฟุงกระจายของสารเคมี อาจจะมีผลกระทบทันทีหรือ
ภายหลัง เกิดขึ้นเปนครั้งคราว หรือถาวร สะสม มีผลตอ
ชีวิตหรือทําใหอายุสั้น

สารเคมี - สิ่งที่ควรปฏิบัติ

– ใชความระมัดระวัง อานและปฏิบัติตามขอควรระวัง
และคําเตือนที่ระบุไวบนฉลากของผลิตภัณฑ (ปาย)
รวมทั้งแผนพับ โปสเตอร หรือคําแนะนําอื่นๆ ขอมูล
เกี่ยวกับวัสดุ สุขอนามัยและความปลอดภัย สามารถ
หาไดจากผูผลิต

– หลังจากสัมผัสกับสารเคมี ตองลางออกจากผิวหนัง
หรือเส้ือผาโดยเร็วท่ีสุด เปล่ียนเส้ือผาท่ีเปอนมาก และ
นําไปทําความสะอาด

– ควบคุมการปฏิบัติงานและเสื้อผาปองกัน เพื่อหลีก
เล่ียงการกระเด็นถูกผิวหนังหรือดวงตา หลีกเล่ียงการ
สูดดมละออง ไอ ฝุน ควัน ติดปายที่เหมาะสมบน
ภาชนะ อันตราย อยาใกลเปลวไฟ

– การทํางานกับสารเคมี ตองทําความสะอาดกอนเลิกงาน
กอนรับประทานอาหาร กอนด่ืมหรือกอนการใชอุปกรณ
ตางๆ ภายในหองสุขา

– รักษาพื้นที่ใหสะอาด เปนระเบียบ และไมมีการหก
กระจาย

– จัดเก็บสารเคมีตางๆ ตามขอบังคับของแตละทองที่

– เก็บสารเคมีใหพนจากมือเด็ก

สารเคมี - สิ่งที่ควรละเวน

– อยาผสมสารเคมี ยกเวนอยูภายใตคําแนะนําจากบริษัท
ผูผลิต สารเคมีบางอยางสามารถแปรผันเปนสารเคมี
ประเภทอื่นที่เปนพิษและเปนอันตราย หากผสมเขา
ดวยกันอยาใหเกิดไอระเหยท่ีเปนพิษ ควัน ฟุงกระจาย

– อยาฉีดพนสารเคมีตางๆ โดยเฉพาะที่มีสวนผสมของ
สารทําละลาย ในบริเวณที่แคบๆ เชน ภายในรถยนต

– อยาใชความรอนหรือเปลวไฟกับสารเคมี ยกเวนภาย
ใตคําแนะนําของผูผลิต สารเคมีบางอยางมีความไวไฟ
สูงมาก อาจปลอยสารที่เปนพิษหรือควันที่เปนอันต
ราย

– อยาเปดฝาของภาชนะท่ีบรรจุท้ิงไว ควันท่ีเกิดข้ึน อาจ
ทําใหเกิดสารพิษ เปนอันตราย หรือทําใหภาชนะที่
บรรจุระเบิด ควันบางอยางหนักกวาอากาศ และจะ
สะสมอยูบริเวณพื้นหรือหลุม

– อยาถายสารเคมีลงในภาชนะที่ไมมีปายระบุ

– อยาลางมือหรือเสื้อผาดวยสารเคมี สารทําละลายบาง
อยางและน้ํามันเช้ือเพลิงจะทําใหผิวหนังแหง และอาจ
ทําใหเกิดผ่ืนคันทําใหผิวอักเสบ หรือดูดซับสารพิษเขา
ทางผิวหนัง ในปริมาณที่ทําใหเกิดอันตรายได

– อยานําภาชนะเปลาไปบรรจุสิ่งอื่น ยกเวนไดรับการ
ทําความสะอาดภายใตการควบคุมอยางเขมงวด

– อยาสูดดมสารเคมีตางๆ สารเคมีท่ีแพรกระจายและมีค
วามเขมขนสูงหรือควันตางๆ อาจเปนพิษและกอให
เกิดอันตราย ควันของสารเคมีท่ีเขมขนอาจจะมีฤทธ์ิท่ี
เปนพิษหรือเปนอันตราย
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สารคลอโรฟลูโรคารบอน (CFC)

คณะวิทยาศาสตรชี้ใหเห็นปญหาของสาร CFC และ ฮา
ลอนส (Halons) ท่ีทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนท่ีทําหนาท่ี
กรองการแผรังสีของอุลตราไวโอเลท ซึ่งเปนอันตรายตอ
มนุษย การที่รังสีอุลตราไวโอเลทถูกกรองนอยลง อาจจะ
สงผลตอการเกิดมะเร็งที่ผิวหนัง ตอกระจก ลดภูมิ
ตานทานของมนุษย รวมทั้งลดจํานวนผลิตภัณฑทางการ
เกษตร และกระทบตอระบบชลประทาน

สาร CFC ใชเปนสวนประกอบของนํ้ายาแอรในรถยนต
และกระปองสเปรยตางๆ สารฮาลอนส ใชในเครื่องดับ
เพลิง

นํ้ามันคลัตช

ดู นํ้ามันเบรก

ผาเบรกและผาคลัตช

ดู แรในหิน

วัสดุปองกันการกัดกรอน

ดู สารทําลาย เปลวไฟ

สารไวไฟสูง สารติดไฟ - ปฏิบัติตามนโยบายหามสูบบุหรี่

วัสดุเหลาน้ีมีอยูหลากหลาย ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผูผลิต อาจมีสวนประกอบของสารทําลาย เรซิ่น หรือ
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา การพนสารเหลาน้ี จะตองทําในบริเวณท่ีมีการ
ระบายอากาศที่ดี ไมใชที่แคบๆ

การตัด

ดู การเชื่อม

การเคลือบเงา

ดู สารทําละลายและนํ้ามันเชื้อเพลิง (นํ้ามันกาด)

ฝุนตางๆ

ฝุน ผง ควัน อาจจะทําใหเกิดผื่นคัน เปนอันตรายหรือ
เปนพิษ หลีกเล่ียงการหายใจโดยรับฝุนผงตางๆ จากสาร
เคมี หรือฝุนที่เกิดจากการขัดแหง หากการระบายอากาศ
ไมดี ควรสวมเคร่ืองกรองอากาศสําหรับหายใจท่ีเหมาะสม

เขมาขนาดเล็กท่ีเกิดจากการเผาไหม สามารถฟุงกระจาย
และกอใหเกิดอันตรายได หลีกเลี่ยงการทําใหฟุงกระจาย
และควบคุม แหลงกําเนิดการลุกไหม

ไฟฟาชอรต

ไฟฟาชอรต อาจเกิดจากความบกพรองของอุปกรณไฟฟา
หรืออาจเกิดจากการใชงานอุปกรณท่ีมีสภาพดีแตใชผิดวิธี

ตรวจสอบใหแนใจวา อุปกรณไฟฟาตางๆ มีการบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพดี และมีการทดสอบอยางสม่ําเสมอ อุปกรณ
ท่ีบกพรอง ควรติดปายแจง และควรนําออกไปจากบริเวณ
ทํางาน

ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟ ทอออน ปลั๊กและเตาเสียบ
ไมเปอยยุย แตกราว หรือมีความเสียหายอื่นๆ

ตรวจสอบใหแนใจวา อุปกรณไฟฟารวมทั้งสายไฟตางๆ
ไมสัมผัสกับนํ้า

ตรวจสอบใหแนใจวา ใชฟวสขนาดที่ถูกตองกับอุปกรณ
ตางๆ

หามใชงานอุปกรณไฟฟาอยางผิดวิธี และอยาใชงานที่จะ
ทําใหอุปกรณชํารุด อาจเปนอันตรายถึงชีวิตได

ตรวจสอบใหแนใจวา สายไฟของอุปกรณไฟฟาที่มีการ
เคล่ือนยายได ไมกีดขวางกับส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจะทําความเสียหาย
ได เชน ในขณะที่รถยนตอยูบนลิฟท

ตรวจสอบใหแนใจวา ผูที่ไดรับมอบหมายใหทํางานเกี่ยว
กับระบบไฟฟา ไดรับการฝกอบรมดานการปฐมพยาบาล
แลว

ในกรณีที่ถูกไฟฟาชอรต :

– ปดสวิตชแหลงจายไฟ กอนที่จะชวยเหลือผูที่รับ
เคราะห

– หากไมสามารถทําได ใหใชวัสดุท่ีแหงและไมเปนตัวนํา
ไฟฟา ดึงหรือลากผูรับเคราะหใหออกจากตนกําเนิด
ไฟฟา
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– ขอแนะนําใหมีการฝกอบรมในการชวยเหลือ

– นําสงแพทยเพื่อการชวยเหลือทันที

นํ้ามันเครื่อง

ดู สารหลอลื่นและจาระบี

ควันไอเสีย

ประกอบดวยสารที่อาจจะทําใหหมดสติได เปนอันตราย
และสารเคมีที่เปนพิษ รวมทั้งอนุภาคของ คารบอน
ออกไซด ไนโตรเจนออกไซด ตะก่ัว รวมท้ังไฮโดรคารบอน
การติดเครื่องยนต จะตองอยูในบริเวณที่ถายเทไอเสียได
อยางเหมาะสม หรือใชเครื่องดูดกาซไอเสีย อยาอยูใน
บริเวณที่ปดทึบ

เครื่องยนตเบนซิน

อาจจะไมมีคําเตือนสําหรับกลิ่นหรือการทําใหเกิดผื่นคัน
ที่มีผลกระทบและเกิดอันตราย ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหรือ
เกิดขึ้นภายหลัง

เครื่องยนตดีเซล

ตามปกติแลว จะมีคําเตือนที่เหมาะสม ใหระวังอันตราย
จากเขมาดํา รวมทั้งควันไอเสียที่มีความเขมขน

ฉนวนไฟเบอร

ดู ฝุน

ใชปองกันเสียงดังตางๆ

ผิวของไฟเบอร รวมทั้งรอยตัดที่ปลาย สามารถทําให
ผิวหนังเกิดผื่นคันได เปนผลกระทบทางรางกาย ไมได
เกิดจากสารเคมี

ควรปฏิบัติตามขอระวัง เพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนัง
โดยตรง ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง รวมทั้งสวมถุง
มือ

เปลวไฟ

ดู การเชื่อม โฟม กฎหมายที่เกี่ยวของ

วัสดุที่ใชในการซอมรถยนตจํานวนมาก มีสวนประกอบ
ของสารที่มีความไวไฟสูง บางชนิดมีสารพิษ หรือ ถาลุก
ไหมแลวจะเกิดควันที่เปนอันตราย

การทํางานเกี่ยวของกับสารที่ติดไฟไดหรือสารทําละลาย
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใกลอุปกรณไฟฟา หรือ
กระบวนการเชื่อมโลหะตางๆ ตองปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยอยางเขมงวด

ตรวจสอบใหแนใจวา กอนการใชอุปกรณไฟฟาหรือการ
เช่ือมโลหะ จะตองไมมีวัสดุท่ีจะเกิดอันตรายจากการติดไฟ
อยู

การเชื่อมโลหะหรือการใชอุปกรณทําความรอนตางๆ จะ
ตองมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม พรอมใชงาน

การปฐมพยาบาล

ตามกฎหมายแลว จะตองมีบุคคลากรของศูนยบริการ
จํานวนหน่ึง ท่ีไดรับการฝกอบรมในดานการปฐมพยาบาล

สารเคมีที่กระเด็นเขาตา จะตองลางดวยนํ้าสะอาด อยาง
นอยสิบนาที

ผิวหนังที่ถูกสารเคมี จะตองลางดวยนํ้าและสบู

ในกรณีที่เกิดการบวมนํ้าเหลือง เนื่องจากเย็นจัด จาก
เช้ือเพลิงทางเลือก ใหปดบริเวณท่ีไดรับผลกระทบดวยน้ํา
เย็น หรือนํ้าเย็นจัด

ผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการสูดกาซหรือควัน ตองนําไปอยู
บริเวณอากาศถายเทไดสะดวกทันที และควรนําสงแพทย
เพื่อรักษา

หากกลืนของเหลวท่ีเปนพิษ ตองนําสงแพทยพรอมขอมูล
ที่ติดอยูขางบรรจุภัณฑ อยาทําใหอาเจียร ยกเวนมีคํา
แนะนําอยูที่ปายขางบรรจุภัณฑ

สารประกอบที่มีสวนผสมของคลอรีน

ดู ไวตัน (Viton)

โฟม - โพลียูรีเทน

ดู เปลวไฟ

ใชเพ่ือปองกันเสียงดังตางๆ โฟมใชกับเบาะ รวมท้ัง แผง
นวมตางๆ
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ปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

การสัมผัสกับสิ่งเหลานี้ อาจทําใหเกิดผื่นคัน และอาจ
เปนอันตรายตอผิวหนังและดวงตา ควรสวมแวนและถุง
มือ

ผูปวยเรื้อรังดวยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด โรค
เก่ียวกับหลอดลม หรือมีประวัติเคยเปนโรคภูมิแพ ไมควร
ทํางานใกลบริเวณที่วัสดุเหลานี้

สวนประกอบตางๆ ไอระเหย หรือละออง สามารถทําให
เกิดผื่นคันไดโดยตรง เกิดภูมิแพงาย และอาจจะเปนพิษ
หรือทําใหบาดเจ็บได

อยาสูดควันหรือละออง วัสดุเหลานี้ จะตองใชงานใน
บริเวณท่ีอากาศถายเทไดสะดวก และใชอุปกรณปองกันท่ี
เหมาะสม หลังจากการพน อยาปดเครื่องระบายอากาศ
ทันที ใหรอจนกระทั่งไอหรือละอองจางลงกอน

การเผาสวนประกอบของโฟมจะทําใหเกิดสารพิษ และ
ควันที่เปนอันตราย ในการทํางานเกี่ยวกับโฟม หรือใน
ขณะที่ไอระเหยหรือละอองยังไมจางลง ระหวางนั้น หาม
ใชอุปกรณไฟฟาใดๆ หามสูบบุหร่ีหรือนําเปลวไฟเขาใกล
เคร่ืองตัดโฟมแบบใชความรอน จะตองใชงานในบริเวณท่ี
มีเคร่ืองดูดระบายอากาศ ดูเพ่ิมเติมท่ี คูมือการซอมตัวถัง

ฟรีออน (Freon)

ดู นํ้ายาแอร

นํ้ามันเชื้อเพลิง

ดู เปลวไฟ กฎหมายท่ีเก่ียวของ สารเคมีและสารทําละลาย

หลีกเล่ียง อยาใหสัมผัสกับผิวหนัง หากสัมผัส ใหลางดวย
นํ้าและสบู

นํ้ามันเบนซิน

สารไวไฟสูงมาก - ปฏิบัติตามนโยบายหามสูบบุหรี่

การเผลอกลืนเขาไปจะสงผลใหเกิดการระคายเคืองภายใน
ปากและลําคอ และหากกระเพาะอาหารดูดซึมเขาไปจะ
ทําใหเกิดอาการงวงซึมและหมดสติได เด็กอาจไดรับ
อันตรายถึงแกชีวิตหากรับเขาไปในปริมาณเพียงเล็กนอย
หากปอดดูดซึมเอานํ้ามันเบนซินเขาไปผานทางการ
อาเจียนจะทําใหไดรับอันตรายรายแรง

น้ํามันเบนซินทําใหผิวหนังแหง และเปนสาเหตุของอาการ
ระคายเคืองและผิวหนังอักเสบเมื่อสัมผัสติดตอกันเปน
เวลานานและบอยครั้ง หากเขาตาจะเปนสาเหตุใหเกิด
อาการแสบตาอยางรุนแรง

นํ้ามันเบนซินสําหรับรถยนตอาจมีสวนผสมของสาร
เบนซินอยูในปริมาณมาก ซึ่งเปนพิษหากสูดดมเขาไป
ดังนั้นจึงควรรักษาระดับความเขมขนของไอระเหยจาก
นํ้ามันเบนซินใหอยูในระดับตํ่า ความเขมขนที่สูงจะเปน
สาเหตุทําใหดวงตา จมูก และลําคอ เกิดการระคายเคือง
คลื่นไส ปวดหัว มึนงง และเกิดอาการมึนเมา ความ
เขมขนท่ีสูงมากจะเปนสาเหตุทําใหหมดสติอยางฉับพลัน

ตองตรวจสอบใหแนใจวา มีการระบายอากาศเพียงพอเม่ือ
จัดการและใชงานนํ้ามันเบนซิน โปรดใชความระมัดระวัง
อยางสูงเพ่ือหลีกเล่ียงผลเสียหายอยางรายแรงจากการสูด
ดมไอระเหยจากนํ้ามันที่หกในพื้นที่ปด

โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการทําความสะอาด
และบํารุงรักษาถังบรรจุนํ้ามันเบนซิน

ไมควรใชนํ้ามันเบนซินเปนนํ้ายาทําความสะอาด หามใช
ปากดูดนํ้ามัน ดูที่ การปฐมพยาบาล

นํ้ามันดีเซล

ติดไฟได

หากน้ํามันดีเซลท่ีมีจุดเดือดสูงสัมผัสกับผิวหนังเปนเวลา
นานจะเปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดปกติที่ผิวหนังอยาง
รุนแรง รวมถึงมะเร็งผิวหนัง

นํ้ามันกาด

ใชเปนนํ้ามันเชื้อเพลิงในการทําความรอน สารทําละลาย
และสารทําความสะอาด

สารติดไฟได - ปฏิบัติตามนโยบายหามสูบบุหรี่

หากกลืนเขาไป จะมีผลกระทบตอการระคายเคืองของปาก
และลําคอ หากกลืนเขาไปและเขาไปถึงปอดจะเปนอัน
ตรายอยางมาก

การสัมผัสจะทําใหผิวหนังแหง เกิดผื่นคัน หรือ ผิวหนัง
อักเสบ หากกระเด็นเขาตาจะทําใหเคืองตา

โดยปกติแลวสารท่ีระเหยเปนไอไดยากจะไมเกิดไอท่ีเปน
พิษ ควรหลีกเล่ียงการฟุงกระจายของฝอยละออง หรือไอ
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ระเหยของนํ้ามันกาด (อาจทําใหเกิดขึ้นในขณะลางสาร
เคลือบ) หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา และ
จะตองมีการระบายอากาศที่ดี

พลังงานทางเลือก

ไวไฟสูงมาก โปรดปฏิบัติตามปาย "หามสูบบุหรี่"

ตองตรวจสอบใหแนใจวา มีการระบายอากาศเพียงพอเม่ือ
ทํางานกับรถยนตที่ใชพลังงานทางเลือก โปรดใชความ
ระมัดระวังอยางสูงเพ่ือหลีกเล่ียงผลเสียหายอยางรายแรง
จากการสูดดมไอระเหยในพื้นที่ปด

การสูดดมเขาไปในระดับความเขมขนสูงอาจเปนสาเหตุ
ทําใหมึนงง ปวดหัว คลื่นไส และเกิดอาการสับสน ความ
เขมขนที่สูงมากอาจเปนสาเหตุทําใหหมดสติ

หากกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) หรือกาซธรรมชาติอัด (
CNG) สัมผัสกับผิวหนังอาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหม
เนื่องจากความเย็นจัดและนํ้าแข็งกัด

ควรสวมใสชุดทํางานผาฝายแขนยาว รองเทานิรภัยหัว
เหล็ก และถุงมือยางนีโอพรีนในระหวางการถอดและการ
ติดตั้งสวนประกอบตางๆ ในระบบกาซ LPG/CNG

การรั่วซึมของกาซ LPG/CNG สามารถเปนสาเหตุของ
เพลิงไหมและยังเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งจะสงผลให
ไดรับบาดเจ็บ ไมสบาย หรือถึงแกชีวิต

หากตรวจพบการร่ัวซึม ไมวาจะอยูในสถานการณอยางไร
ตองพยายามปดรอยร่ัวซึมโดยการขันแนนทอยูเนียน/จุด
เชื่อมตอจนกวาความดันของกาซในระบบหรือ
สวนประกอบจะลดลง เมื่อขันแนนระบบแลว ควรตรวจ
สอบความสมบูรณโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว

ถาตองถอดถังนํ้าเชื้อเพลิงออกเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซม ตองถายนํ้ามันเชื้อเพลิงออกกอนโดยใช
เครื่องมือเฉพาะ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว

กาซที่บรรจุในถัง

ดู เปลวไฟ

กาซตางๆ เชน อ็อกซิเจน อะเซทิลีน อารกอนและโพร
เพน ปกติแลวจะเก็บอยูภายในถังบรรจุดวยแรงดันสูงถึง
138 บาร (2000 PSI) ควรใชความระมัดระวังในการทํา

งาน อยาใหถังหรือวาลวชํารุดเสียหาย ถังบรรจุแตละถัง
จะตองมีปายระบุรายละเอียดอยางเหมาะสม

ถังบรรจุกาซตางๆ จะตองจัดเก็บในบริเวณท่ีอากาศถายเท
ไดสะดวกและอยาใหแสงแดดสองโดยตรง เช้ือเพลิงท่ีเปน
กาซ เชน อะเซทิลีนและโพรเพน อยาเก็บไวใกลกับถัง
บรรจุอ็อกซิเจน

ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ปองกันกาซรั่วออก
จากถังและทอตางๆ และหลีกเลี่ยงเปลวไฟ

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับถังกาซ จะตองผานการฝกอบรมมา
แลวเทานั้น

กาซตางๆ

ดู ถังบรรจุกาซ

ประเก็นตางๆ

ดู ไวตัน (Viton)

เครื่องมือและอุปกรณทั่วไปของศูนยบริการ

เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ จําเปนท่ีจะตองบํารุงรักษาให
อยูในสภาพดี และใชงานอยางถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย

หามใชเคร่ืองมือผิดจากวัตถุประสงคการใชงานท่ีออกแบบ
ไว หามใชงานเครื่องมือตางๆ เกินกําลัง เชน ลิฟทยกรถ
แมแรง สแตนดรองรับ เพลาหรือชวงลาง หรือสลิงที่ใช
สําหรับยก ความเสียหายอาจไมเกิดข้ึนทันทีทันใด แตอาจ
จะเกิดขึ้นในการใชเครื่องมือนั้นครั้งตอไป ซึ่งอาจมีผล
ทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต

อยาใชเครื่องมือที่ชํารุดหรือมีขอบกพรอง หรือเครื่องมือ
ที่หมุนดวยความเร็วสูง เชน หินเจียร หินเจียรที่ชํารุด
อาจจะแตกแยกออกเปนสวนๆ โดยไมมีอาการเตือน
ลวงหนา ทําใหบาดเจ็บสาหัสได

ควรใชอุปกรณปองกันดวงตาที่เหมาะสม เมื่อทํางานกับ
หินเจียร สกัด รวมทั้งเครื่องขัดกระดาษทราย

สวมหนากากที่มีไสกรองสําหรับการหายใจที่เหมาะสม
เม่ือใชงานอุปกรณขัดท่ีฟุงกระจาย การทํางานกับวัสดุท่ีมี
สวนประกอบแรใยหิน หรือใชอุปกรณในการพน
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ตรวจสอบใหแนใจวา มีการระบายอากาศท่ีดี เพ่ือควบคุม
ฝุน ผง และควัน

ลมแรงดันสูง อุปกรณทดสอบสารหลอลื่น และ
นํ้ามันเครื่อง

ดู สารหลอลื่น และ จาระบี

อุปกรณที่ใชกับลมแรงดันสูง จะตองรักษาใหอยูในสภาพ
ดี มีการบํารุงรักษาเปนประจํา โดยเฉพาะบริเวณขอตอ
ตางๆ

อยาสัมผัสกับหัวฉีดแรงดันสูงโดยตรง ตัวอยางเชน หัว
ฉีดน้ํามันดีเซล เน่ืองจากของเหลวแรงดันสูงอาจเจาะทะลุ
เขาถึงใตผิวหนัง ทําใหบาดเจ็บสาหัสได

สารฮาลอน (Halon)

ดู CFC

กฎหมายที่เกี่ยวของ

มีขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย รวมทั้งการใชงาน และการทิ้งวัสดุตางๆ ของ
ศูนยบริการ

เพื่อสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยง
การเกิดมลภาวะกับสภาพแวดลอม ผูปฏิบัติงานในศูนย
บริการจะตองศึกษารายละเอียดขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับสุขอนามัยและความปลอดภัยของแตละประเทศ รวม
ทั้งสิ่งพิมพของสวนกลางและทองถิ่น

สารหลอลื่นและจาระบี

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนํ้ามันหลอลื่นตอเนื่องเปนเวลา
นานๆ สารหลอลื่นตางๆ รวมทั้งจาระบี อาจจะทําใหเกิด
การระคายเคืองกับผิวหนังและดวงตา

นํ้ามันเกียร

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย

นํ้ามันเกียรและนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอรของฟอรด อาจ
จะประกอบดวยสารปรุงแตง ซึ่งอาจจะเกิดการแพที่

ผิวหนัง กับบุคคลที่เปนโรคภูมิแพ หากสัมผัสกับนํ้ามัน
เปนเวลานานขึ้นก็จะมีความเสี่ยงตอผิวหนังเพิ่มมากขึ้น
น้ํามันตางๆ ใชเพ่ือเติมมาพรอมกับรถยนตและการบริการ
เทานั้น บทยอยนี้มีไวเพื่อ

• แจงบุคคลากรที่อาจจะตองสัมผัสกับนํ้ามันเหลานี้ (
การสื่อสารใหทราบถึงอันตราย)

• เพื่อควบคุมการทํางานของศูนยบริการใหเหมาะสม
และจัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามความจําเปน

• ใหความสนใจกับเอกสารแนะนําเพื่อความปลอดภัย (
Material Safety Datasheet : MSDS) MSDS จะมี
ขอมูลรายละเอียดถึงอันตราย และวิธีการควบคุมที่
เหมาะสม

เกณฑในการควบคุม

การประเมินความเสี่ยงของศูนยบริการ ภายใตกฎการ
ควบคุมสารเคมี จะตองระบุข้ันตอนการทํางานท่ีเก่ียวของ
กับของเหลวท่ีมีอันตราย รวมท้ังรายละเอียดในการควบคุม
พื้นที่การทํางาน และการประเมินผลจากผูปฎิบัติงาน
ตัวอยางเชน เอกสารท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย ซ่ึงระบุ
ถึงอันตรายและวิธีการควบคุม จะตองจัดเตรียมใหพรอม
เพื่อใชเปนแนวทางการปฎิบัติงาน

หลีกเลี่ยงการใหผิวหนังสัมผัสกับของเหลวโดยตรง รวม
ท้ังหลีกเล่ียงการสัมผัสอยางตอเน่ือง ซ้ําๆ เปนเวลานาน
ตองจัดระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการสัมผัสกับสารเหลา
นี้ อาจรวมถึงการใชถาดรองหยดนํ้ามัน สารดูดซึมนํ้ามัน
เครื่องมือสําหรับทํางานกับนํ้ามันอยางถูกตอง (กรวย
อ่ืนๆ) รวมท้ังการรักษาสภาพของสถานท่ีทํางานใหสะอาด
ปราศจากสารเคมีตางๆ บนพื้น

พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน มีความเสี่ยงในการ
สัมผัสกับนํ้ามัน (เชน การถายและเติมนํ้ามัน) ควรสวม
ถุงมือยางท่ีเหมาะสม และไดมาตรฐานในการปองกันสาร
เคมี เชน มาตรฐาน EN374 ถุงมือเหลาน้ีมีใชงานกันอยาง
แพรหลายเพื่อปกปองจากสารเคมี [รวมทั้งจากผูผลิต
ตางๆ เชน [Ansell-Admont including the
manufacturers Ansell-Admont (Solvex Range), North
Safety products (North Nitrile Latex Gloves range),
and Marigold Industrial (Blue Nitrile range)] ถาถุงมือ
ฉีกขาดหรือเปอนท่ีดานใน ควรเปล่ียนใหม ปกปองดวงตา
ดวยแวนนิรภัยท่ีเหมาะสม หากมีการฟุงกระจายมาก อาจ
จะตองสวมเครื่องปองกันจนถึงแขน ผูผลิตบางราย อาจ
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จะแนะนําใหใชครีมบํารุงผิวเพื่อปองกัน ในขณะทํางาน
สัมผัสน้ํามันตางๆ แตอยาใชครีมทาปองกัน แทนการสวม
เสื้อผาที่ใชปองกัน

หากน้ํามันเหลาน้ี สัมผัสกับผิวหนังโดยอุบัติเหตุ ลางออก
ดวยนํ้าและสบูหรือนํ้ายาทําความสะอาดผิวหนัง

หากกระเด็นเขาตา จะตองรีบปฐมพยาบาลอยางถูกตอง
ทันที โดยลางดวยน้ําสะอาดหรือน้ําเย็นอยางนอย 10 นาที
และรีบพบแพทยทันที

ถอดเสื้อผาที่เปอนนํ้ามันออก และนําไปซัก ผาเช็ดมือที่
เปอนนํ้ามัน อยาใสไวในกระเปาเสื้อผา

หลังจากการทํางานที่ผิวหนังสัมผัสกับนํ้ามัน ลางออกให
หมด

สิ่งสําคัญ ในขณะที่กําลังทํางานสัมผัสอยูกับนํ้ามัน หาม
สูบบุหร่ี รับประทานอาหาร หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมตางๆ วิธีการ
ตางๆ เหลาน้ี เพ่ือปองกันความเส่ียงในการรับสารพิษโดย
อุบัติเหตุ

หากถายสารเคมีลงในภาชนะอื่น จะตองใชภาชนะที่
เทียบเทากับของเดิม และติดปายใหเหมาะสม

นํ้ามันที่หกกระเด็นออกมา ตองลางทําความสะอาดทันที
โดยใชสารดูดซับนํ้ามันเช็ดออก และลางพื้นดวยนํ้าและ
ผงซักฟอก

ท้ิงส่ิงของท่ีไมใชแลวลงในภาชนะท่ีปลอดภัยและเหมาะสม

เอกสารดานความปลอดภัย

เอกสารขอมูลดานความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดขอ
แนะนําในการทํางานกับวัตถุท่ีมีอันตรายและขอควรระวัง
ตางๆ สามารถหาไดจากบริษัทท่ีเปนผูแทนจําหนาย และ
หาจากอินเตอรเน็ต ที่ www.msds.ford.com.

นํ้ามันเครื่องเกา

การสัมผัสกับน้ํามันเคร่ืองซ้ําๆ กันตอเน่ืองเปนเวลานาน
จะมีผลทําใหไขมันบริเวณผิวหนังท่ีมีอยูตามธรรมชาติลด
นอยลง ทําใหผิวหนังแหง คัน และผิวหนังอักเสบ
นอกจากน้ัน น้ํามันเคร่ืองเกา จะมีสารปนเปอนท่ีเปนอัน
ตราย อาจทําใหเกิดมะเร็งที่ผิวหนังได จะตองมีอุปกรณ
ปองกันและทําความสะอาดผิวหนังที่เหมาะสม

อยาใชน้ํามันเคร่ืองในการหลอล่ืนเคร่ืองมือท่ัวไปท่ีอาจจะ
สัมผัสกับผิวหนัง

ขอควรระวังเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

การนําน้ํามันเคร่ืองเกาไปเปนเช้ือเพลิงของเคร่ืองทําความ
รอนขนาดเล็ก หรือ ระบบบอยเลอรขนาดเล็ก จะตองใช
กับเครื่องที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น หากมีขอสงสัย ให
ติดตอกับหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรือผูผลิตที่
ไดรับการอนุมัติ

การทิ้งนํ้ามันเครื่องเกาและไสกรองนํ้ามันเครื่อง จะตอง
ผานการควบคุมของหนวยงานที่ไดรับใบอนุญาตเทานั้น
หากมีขอสงสัย ใหติดตอกับหนวยงานที่มีอํานาจในการ
อนุมัติ เพื่อขอคําแนะนําในการกําจัดของเสีย

มีกฎหมาย หามเทน้ํามันเคร่ืองท่ีใชแลวลงบนพ้ืนดิน ทอ
ระบายนํ้า หรือถายลงแหลงนํ้าตางๆ

เสียงดัง

การทํางานบางอยาง อาจจะทําใหเกิดเสียงดังอยางมาก
สามารถทําลายการไดยิน ในกรณีน้ี ควรสวมเคร่ืองปองกัน
ที่เหมาะสม

วัสดุปองกันเสียง

ดู โฟม ฉนวนไฟเบอร

โอริง

ดู ไวตัน (Viton)

สี

ดู สารทําละลาย สารเคมี

สารไวไฟสูง สารติดไฟ - ปฏิบัตินโยบายการหามสูบบุหรี่

บรรจุชิ้นเดียว

สามารถบรรจุผงสีท่ีมีพิษและเปนอันตราย สารท่ีทําใหแหง
รวมทั้งสวนประกอบอื่นๆ เชน สารทําละลาย การพนสี
จะตองทําในบริเวณที่มีอากาศถายเทอยางเหมาะสม
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บรรจุสองชิ้น

สามารถบรรจุเรซ่ินท่ีเปนอันตรายและมีพิษ รวมท้ังเรซ่ิน
ที่เปนสารทําใหแข็งตัว ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู
ผลิต ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี กาวท่ีมีสวนผสมของเรซ่ิน
กาวหรือซีลเลอรท่ีตองมีตัวผสมแยกตางหาก ภายใตหัวขอ
กาวและซีลเลอร

การพนสี ควรพนในหองที่มีระบบระบายอากาศ โดยดูด
ไอและละอองสีออกจากบริเวณการทํางาน ผูปฏิบัติงานใน
หองพนสี จะตองสวมอุปกรณปองกันท่ีเหมาะสม การซอม
แผลขนาดเล็ก ที่บริเวณพื้นที่โลงในศูนยบริการ จะตอง
สวมหนากากที่มีไสกรองสําหรับการหายใจ

อุปกรณที่ทํางานภายใตแรงดัน

ดู ลมแรงดันสูง อุปกรณทดสอบการหลอลื่นและนํ้ามัน

การบัดกรี

การบัดกรี มีสวนผสมของโลหะตางๆ ทําใหมีจุด
หลอมละลายตํ่ากวาโลหะทั่วไป (ตะกั่ว และดีบุกทั่วไป)
โดยทั่วไปแลว การบัดกรี จะไมกอใหเกิดสารหรือควันที่
เปนพิษ อยาใชเปลวไฟจากเครื่องเชื่อมกาซ ออก - อาซี
ทีลีน เพราะใหความรอนมากเกินไป และทําใหเกิดควัน

ควันบางอยางอาจจะเกิดขึ้นได ในกรณีที่ใหความรอนกับ
พื้นผิวที่เคลือบดวยจาระบี ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมควัน
เหลานี้

การขจัดตะกั่วบัดกรีที่เปนสวนเกิน จะตองทําอยาง
ระมัดระวัง เพื่อปองกันไมใหเกิดฝุนของตะกั่วขนาดเล็ก
ซึ่งจะมีผลเปนพิษตอการหายใจ อาจจําเปนตองใช
หนากากที่มีเครื่องกรองชวยหายใจ

ตะก่ัวท่ีกระเด็นออกจากการบัดกรี จะตองเก็บและนําออก
ไปทันที ปองกันอากาศปนเปอนกับสารตะกั่ว

มาตรฐานดานสุขอนามัยสวนบุคคลระดับสูงที่ตองปฏิบัติ
ตาม เพ่ือหลีกเล่ียงการสูดดมสารตะก่ัว หรือการปนเปอน
ของสารตะกั่วกับเสื้อผา

สารทําละลาย

ดู สารเคมี นํ้ามันเชื้อเพลิง (นํ้ามันกาด) เปลวไฟ

ตัวอยางเชน อะซีโตน สารฟอกขาว ทอลยูอีน สารเคลือบ
สี สารประกอบคลอรีน

สารเหลานี้ ใชสําหรับลางคราบไขมัน สี พลาสติก เรซิ่น
และทินเนอร

บางประเภทไวไฟสูงมาก หรือ ไวไฟ

การสัมผัสกับผิวหนังจะทําใหผิวหนังแหง เกิดผ่ืนคันและ
อักเสบ โดยเฉพาะการสัมผัสตอเนื่องเปนเวลานาน บาง
คร้ังสามารถดูดซึมผานผิวหนัง ทําใหเปนพิษและอันตราย
มากขึ้น

หากกระเด็นเขาตาอาจทําใหระคายเคือง หรือตาพรามัว

การแพรกระจายจากท่ีมีความเขมขนสูงของไอละเหยหรือ
ละออง จะทําใหระคายเคืองที่ตาและลําคอ งวงซึม เวียน
ศรีษะ ปวดศรีษะ หรืออาจถึงกับหมดสติ

การสัมผัสกับไอระเหยท่ีฟุงกระจายหรือละออง แตมีความ
เขมขนตํ่าอาจจะไมมีสัญญาณเตือนวาจะมีผลกระทบ
ทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรงได

หากมีการกลืนเขาไป และเล็ดรอดเขาไปที่ปอด จะทําให
อาเจียนอยางรุนแรง

หลีกเลี่ยงการหกกระเด็นถูกผิวหนัง ตา และเสื้อผา สวม
ถุงมือปองกัน แวนตา และเส้ือผาตางๆ ตามความจําเปน

ในขณะใชงาน ตรวจสอบใหมั่นใจวามีการระบายอากาศที่
ดี หลีกเล่ียงการสูดดมควัน ไอระเหย หรือละออง และปด
ภาชนะใหแนน อยาใชในบริเวณที่แคบ

การพนที่มีสวนประกอบของสารทําละลาย เชน สี กาว
สารเคลือบ จะตองมีเคร่ืองดูดอากาศ หรืออุปกรณปองกัน
สวนบุคคล

อยาใชความรอนหรือเปลวไฟ ยกเวน มีคําแนะนําจากผู
ผลิต

ฉนวนปองกันเสียง

ดู ฉนวนไฟเบอร โฟม

นํ้าหนักที่อยูภายใตการรองรับ

ขอควรระวัง : อยายกสิ่งของโดยเรงดวน
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ในขณะท่ีน้ําหนักแขวนอยูหรือยกข้ึน อาจจะเกิดอันตราย
ไดเสมอ อยาทํางานภายใตช้ินงานท่ียกข้ึนโดยไมมีอุปกรณ
รองรับ ยกตัวอยางเชน เครื่องยนตที่หิ้วลอยไว

ตรวจสอบใหแนใจวา อุปกรณท่ีใชในการยก เชน แมแรง
ลิฟทยกรถ สแตนดรองรับเพลา และลวดสลิง มีขนาด
เหมาะสมกับงานที่จะทํา มีสภาพดี มีการบํารุงรักษาเปน
ประจํา

เบรกแบนดในชุดเกียร

ดู แรในหิน

การเคลือบใตทอง

ดู การปองกันการกัดกรอน

ไวตัน (Viton)

โดยปกติแลวบริษัทผูผลิตรถยนตตางๆ จํานวนมาก จะ
ใชโอริง ซีล หรือปะเก็น ซ่ึงมีสวนประกอบของวัสดุท่ีเรียก
วา ไวตัน (Viton)

ไวตัน คือสารท่ีมีสวนผสมของคลอรีน เปนวัสดุท่ีเปนยาง
สังเคราะห ตามปกติแลวใชกับโอริง ปะเก็น และซีลทุก
ประเภท ไวตันเปนที่รูจักกันดีวาเปนสวนประกอบของ
คลอรีน รวมทั้งฟลูโอรีล และเทคโมฟลอน

การใชงานตามสภาพที่ออกแบบไว สารประกอบคลอรีน
เหลาน้ีมีความปลอดภัยสูงสุด แตถาใชงานท่ีอุณหภูมิมาก
กวา 400°C วัสดุเหลานั้นจะไมลุกไหม แตจะแตกยอย
สลายและบางสวนจะกลายสภาพเปนกรดกัดกระจก

กรดชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกรอนสูงมาก และสามารถดูดซึมเขา
สูรางกายไดโดยตรง

โอริง ซีล หรือปะเก็น ที่ใชงานบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมาก
จะเกิดรอยไหมหรือจุดดําติดอยู

อยาสัมผัสกับชิ้นสวนเหลานั้น หรือชิ้นสวนที่อยูรอบขาง

ตองตรวจสอบวา ปะเก็น ซีล หรือโอริงเหลานั้น มี
สวนประกอบของไวตัน หรือสารประกอบคลอรันประเภท
อื่นๆ ถาชิ้นสวนเหลานั้นประกอบไปดวยยางธรรมชาติก็
จะไมมีอันตราย หากมีขอสงสัย ตองใชความระมัดระวัง
เพราะสารเหลานั้นอาจมีสวนประกอบของไวตัน หรือ
สารประกอบของคลอรีนผสมอยู

หากมีการใชไวตันหรือสารที่มีสวนประกอบของคลอรีน
อื่นๆ บริเวณที่มีผลกระทบจะตองทําความสะอาดสารปน
เปอนใหหมดไป กอนที่จะทํางานขั้นตอไป

ควรสวมถุงมือพลาสติกไวตลอดเวลา และทําความสะอาด
พื้นที่ที่มีผลกระทบดวยแปรงลวด และนํ้า เพื่อลดความ
เปนกรด และกําจัดสารตกคางไวตันใหหมดไปจากบริเวณ
ทํางาน หลังจากการใชงาน ถุงมือพลาสติกจะตองท้ิงอยาง
ระมัดระวังอยางปลอดภัย

การเชื่อมโลหะ

ดู เปลวไฟ ไฟฟาชอรต กาซที่บรรจุในถัง

กระบวนการเชื่อมโลหะ รวมถึงการเชื่อมจุด (Spot
Welding) การเชื่อมอารค (Arc Welding) และการเชื่อม
กาซ

การเชื่อมจุด

กระบวนการเชื่อมนี้อาจจะทําใหเกิดชิ้นสวนเล็กๆ ที่เกิด
จากการหลอมละลายกระเด็นออกดวยความเร็วสูง ดังน้ัน
ควรปกปองผิวหนังและดวงตาใหปลอดภัย

การเชื่อมอารค

กระบวนการน้ีจะทําใหเกิดการแพรกระจายของรังสีอุลตรา
ไวโอเลทในระดับสูง ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหตาและผิวหนัง
ของผูปฏิบัติงานและผูอยูขางเคียงไหม กระบวนการเช่ือม
โดยใชกาซเปนตัวปกคลุม มีอันตรายเชนเดียวกัน ตอง
สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล และปดลอมบริเวณทํา
งานไมใหกระทบกับผูอื่น

ผูสวมคอนเทคเลนสควรเปลี่ยนเปนสวมแวนตาแบบ
ธรรมดา ในขณะที่เชื่อมอารค เนื่องจากวาคลื่นที่เกิดจาก
การเชื่อมจะทําใหบริเวณดวงตาและเลนสแหง ซึ่งอาจจะ
มีผลทําใหเกิดจุดบอด เมื่อถอดเลนสออกจากดวงตา

การกระเด็นของเศษโลหะอาจเกิดขึ้นได ควรปกปอง
ผิวหนังและดวงตาดวยอุปกรณที่เหมาะสม

ความรอนที่เกิดจากการเชื่อมอารค จะทําใหเกิดกาซและ
ควันตางๆ เนื่องจากการหลอมละลายของโลหะที่เชื่อม
จากธูปเช่ือมและสารเคลือบตางๆ บนผิวของช้ินงาน กาซ
และควันตางๆ เหลานี้อาจเปนพิษ หลีกเลี่ยงการสูดดม
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เขาไป ในกรณีที่พื้นที่ทํางานไมสามารถระบายอากาศได
การใชเครื่องดูดอากาศ เพื่อระบายควันออกจากบริเวณ
พื้นที่ทํางานเปนสิ่งที่จําเปน ในกรณีที่รายแรงหรือพื้นที่
จํากัดมาก ไมสามารถระบายอากาศได อาจจําเปนตองใช
เครื่องจายอากาศเพิ่ม

การเชื่อมกาซ (และการตัด)

หัวเชื่อมกาซแบบอ็อกซี-อาเซ็ททีลีน อาจใชสําหรับการ
เช่ือมและการตัด โดยตองใชความระมัดระวังอยาใหมีการ
รั่วของกาซ รวมทั้งความเสี่ยงจากการระเบิด

กระบวนการนี้อาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของเศษโลหะ
ควรปองกันผิวหนังและดวงตาตามความจําเปน

เปลวไฟมีความสวางจามาก ควรสวมอุปกรณปองกัน
ดวงตาแตวาการแพรกระจายของรังสีอุลตราไวโอเลทนอย
การเชื่อมอารค ควรใชแผนกรองแสงที่มีความเขมนอย
กวา

กระบวนการน้ีเกิดสารท่ีเปนพิษนอยกวา แตควันและกาซ
ตางๆ อาจเกิดจากสารที่เคลือบผิวงาน หลีกเลี่ยงการสูด
ดม

การเชื่อมทองเหลือง อาจเกิดควันที่มีพิษจากลวดเชื่อม
และถาหากลวดเช่ือมมีสวนประกอบของแคตเมียมก็จะมี
อันตรายมากยิ่งขึ้น ในกรณีนี้จะตองใชความระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงการสูดดมควันตางๆ และอาจจําเปนจะตองขอ
คําแนะนําตามความจําเปน

กอนการเชื่อมหรือตัดชิ้นสวนใดๆ ที่รถยนต จะตองให
ความสําคัญกับขอควรระวังเปนพิเศษ เนื่องจากรถยนต
ประกอบไปดวยวัสดุท่ีเกิดการเผาไหมได ยกตัวอยางเชน
การใชความรอนกับถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

สัญญลักษณการเตือนกับรถยนต

ปายแสดงสัญญลักษณการเตือนตางๆ สามารถพบไดที่
สวนประกอบหลายอยางของรถยนต

ปายตางๆ เหลานี้อยาแกะออก คําเตือนตางๆ เพื่อแจง
ใหเจาของรถยนตหรือผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับรถยนต
ไดรับทราบ

ปายเตือนท่ีพบมากท่ีสุดจะประกอบไปดวยคําอธิบาย และ
คําเตือน

1. สวนประกอบหรือชิ้นสวนทั้งชุดที่แสดงไวในปาย
สามเหลี่ยม และรูปหนังสือที่เปดออกเปนคําแนะนํา
ใหอางถึงเอกสารของเจาของรถกอนที่จะพยายาม
สัมผัสหรือตกแตงใดๆ

2. สวนประกอบหรือชิ้นสวนทั้งชุดที่แสดงไวบนปาย
สามเหลี่ยมพรอมดวยลูกศร "ไฟฟาชอรต" และรูป
หนังสือที่เปดออก เปนคําเตือนวามีไฟฟาแรงสูงอยู
อยาสัมผัสอุปกรณเหลานี้ในขณะที่เครื่องยนตทํางาน
หรือสวิตชกุญแจเปดคางอยู ดู ไฟฟาชอรต ท่ีบทยอย
ของหมวดนี้

G17372th2011.50 Ranger

100-00-58ขอมูลทั่วไป100-00-58

รายละเอียดและการทํางาน



3. รถยนตและสวนประกอบที่นํามาเปลี่ยนที่มี
สวนประกอบของแรใยหิน จะระบุไวดวยสัญญลักษณน้ี
ดู แรใยหินที่บทยอย

4. สวนประกอบหรือชุดชิ้นสวนที่มีสัญญลักษณเหลานี้
เปนการเตือนวามีสวนประกอบของสารที่มีฤทธิ์กัด
กรอน ดู กรดและดางในบทยอย

5. แสดงรูปวงกลมที่มีสัญญลักษณเปนขอหามทับซอน
อยูบนรูปของเปลวไฟ หรือสารที่มีความไวไฟสูง หรือ
สารที่ติดไฟได ดู เปลวไฟในบทยอย

6. แสดงสัญญลักษณนี้ (ตามปกติแลวจะรวมกับขอหา)
เตือนเกี่ยวกับสารที่อาจทําใหเกิดการระเบิดได

7. แสดงสัญญลักษณนี้เพื่อเตือนวาอยาปลอยเด็กทิ้งไว
โดยไมมีผูดูแล

สารฟอกขาว

ดู สารทําละลาย
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มาตรฐานการทํางานในศูนยบริการ

รถยนตในศูนยบริการ

การทํางานกับรถยนตในศูนยบริการ ตองมั่นใจวา:

– ดึงเบรกมือ หรือใชที่กั้นลอล็อกลอไวไมใหรถยนต
เคลื่อนที่ไปทางดานหนาหรือดานหลัง

– กอนทํางานท่ีรอบๆ ดานหนาของรถยนต ตองถอดลูก
กุญแจออกจากชุดล็อกฝากระโปรงหนา

– หากเคร่ืองยนตติดอยู ตองมีการระบายอากาศท่ีดี หรือ
ใชทอดูดระบายไอเสีย

– ถาจําเปน ตองมีพื้นที่อยางพอเพียงในการยกรถเพื่อ
ถอดลอออก

– การทํางานในหองเคร่ืองยนต จะตองใชผาคลุมบังโคลน
เสมอ

– การทํางานเก่ียวกับเคร่ืองยนต โดยปลดสายแบตเตอร่ี
ออก ทํางานใตรถยนต หรือยกรถขึ้น

ขอควรระวัง : ถามีการเช่ือมไฟฟาท่ีรถยนต จะตอง
ถอดชุดสายไฟของเจนเนอเรเตอรออก เพ่ือปองกัน
กระแสไฟฟากระชาก ทําใหสวนประกอบภายใน
เสียหายได

– หากมีการใชเครื่องเชื่อมกับรถยนต จะตองมีอุปกรณ
ดับเพลิงพรอมสําหรับใชงาน

การลากจูงรถยนต

คําเตือน: การลากจูงรถยนต สวิตชกุญแจจะตองอยู
ที่ตําแหนง II (ปลดล็อกพวงมาลัย และไฟเตือน
ตางๆ ติดสวาง) จะตองสามารถใชงานพวงมาลัย
ไฟเลี้ยว ไฟเบรกและแตรได การไมปฏิบัติตามคํา
แนะนํา อาจจะทําใหบาดเจ็บได

หมายเหตุ : หวงลากรถที่ถอดออกได (ถามีให) เปน
เกลียวซายจะตองขันใหแนนกอนลากรถ

หากจําเปนตองลากรถ ควรใชหวงลากรถที่มีให ตองมัด
เชือกลากรถเขากับหวงใหแนน และเชือกจะตองไมทําให
ตัวถังสวนอื่นๆ ของรถยนตเสียหาย

การลากจูงรถยนตเกีบรอัตโนมัติ ตองเขาเกียรไปที่
ตําแหนง N (เกียรวาง) การลากจูงรถยนตเกีบรอัตโนมัติ
หามใชความเร็วมากกวา 50 กม./ชม. หรือระยะทางไม

เกิน 50 กม. ถาหากจําเปนตองลากรถยนตเปนระยะทาง
มากกวาน้ี จะตองยกลอท่ีเปนลอขับเคล่ือนใหพนจากถนน

อีกทางเลือกหน่ึงคือ บรรทุกรถยนตข้ึนรถลากหรือรถพวง

ใชสายพวงตอกับแบตเตอรี่ที่ไฟหมด

คําเตือน: ถาแบตเตอร่ีท่ีไฟหมดกําลังชารจและมีกาซ
เกิดขึ้น ใหผาชุบนํ้าบิดใหหมาดๆ ปดที่ชองระบาย
ก่าซ เพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิด หากเกิด
ประกายไฟในขณะที่ตอสายพวง การไมปฏิบัติตาม
คําแนะนํา อาจจะทําใหบาดเจ็บได

ขอควรระวัง :

สภาวะการคายประจุไฟฟาของแบตเตอรี่ อาจเกิด
จากไฟฟาลัดวงจร หากเกิดเหตุการณน้ีข้ึน จะมีบาง
วงจรยังใชไฟฟาอยู ถึงแมจะปดสวิตชวงจรอื่นๆ
หมดแลว ในกรณีนี้ การตอสายพวงแบตเตอรี่อาจ
จะทําใหเกิดประกายไฟ

ไมแนะนําใหสตารทรถยนตโดยใชสายพวง พึงระลึก
ไววาการปฏิบัติเชนนี้ ควรใหผูที่มีความชํานาญเชน
หนวยบริการเคลื่อนที่เทานั้น ในบางกรณีสําหรับ
แบตเตอรี่ที่ไฟหมด หลังจากสตารทโดยใชสายพวง
แลว จะตองชารจแบตเตอร่ีซ้ําทันที เพ่ือปองกันการ
เสียหายอยางถาวร

– ตรวจสอบใหมั่นใจวา สายพวงมีขนาดที่เหมาะสมตอ
การใชงาน ควรใชสายพวงแบบใชงานหนัก

– ตรวจสอบใหแนใจวา แบตเตอรี่ที่จะนํามาพวง มีแรง
เคลื่อนไฟฟาเทากับแบตเตอรี่ของรถยนต จะตองตอ
แบตเตอรี่่แบบขนาน

– กอนตอสายพวงแบตเตอรี่ ตรวจสอบใหมั่นใจวาปด
สวิตชอุปกรณไฟฟาทั้งหมดแลว เพื่อปองกันการเกิด
ประกายไฟในการตอสายพวงขั้นตอนสุดทาย
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คําเตือน: การตอสายพวงเขากับแบตเตอรี่ ตอง
ระมัดระวัง อยาใหปลายของสายพวงตอถึงกัน หรือ
ตอลงดินท่ีบริเวณตัวถังของรถยนต แบตเตอร่ีท่ีชารจ
ไฟเต็ม ถาหากลัดวงจรที่สายพวง สามารถคาย
ประจุไฟฟาในอัตรมากกวา 1,000 แอมป ทําใหเกิด
ประกายไฟอยางรุนแรง และเกิดความรอนท่ีสายพวง
และขั้วตางๆ อยางรวดเร็ว สามารถทําใหแบตเตอรี่
ระเบิดได การไมปฏิบัติตามคําแนะนํา อาจจะทําให
บาดเจ็บได

ตอสายพวงแบตเตอรี่ ตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ :

– อันดับแรกตอจากขั้วบวกของแบตเตอร่ี่ที่นํามาพวง
ไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ในรถยนต

– จากนั้น ตอจากขั้วลบของแบตเตอรี่ที่นํามาพวง ไปที่
จุดลงดินของรถยนต โดยใหหางจากขั้วลบของ
แบตเตอรี่อยางนอย 12 นิ้ว (300 มม.) ตัวอยางเชน
ที่หูสําหรับยกเครื่องยนต

กอนปลดสายพวงแบตเตอรี่ ตองลดความเร็วรอบของ
เครื่องยนตใหอยูที่รอบเดินเบา

กอนถอดสายพวงออกจากรถยนตท่ีแบตเตอร่ีไฟหมด ให
เปดพัดลมระบบปรับอากาศ (ความเร็วสูง) หรือ เปดไล
ฝากระจกหลัง เพื่อลดแรงเคลื่อนไฟฟาสูงสุดในขณะที่
ถอดสายพวง

ถอดสายพวงแบตเตอรี่ยอนขั้นตออนการตอ โดยอยาให
ปลายของสายพวงตอถึงกัน

อยาไววางใจวาเจนเนอเรเตอรจะชารจแบตเตอร่ีท่ีไฟหมด
ไดอยางสมบูรณ เจนเนอเรเตอรจะชารจแบตเตอรี่ที่ไฟ
หมดได จะตองใชเวลาในการขับรถยนตอยางตอเน่ืองมาก
กวาแปดช่ัวโมง โดยไมมีการตออุปกรณเพ่ิมเติมใดๆ เขา
กับแบตเตอรี่

การทําความสะอาดสวนประกอบ

เพื่อปองกันสิ่งสกปรกเขาไปภายใน ควรลางสิ่งสกปรก
รวมทั้งจาระบีที่สะสมอยูดานนอกออกใหหมด กอนการ
ถอดแยกชิ้นสวน

สวนประกอบตางๆ ตองลางใหสะอาด กอนการตรวจสอบ
และประกอบกลับ

วิธีการทําความสะอาด :

– การทําความสะอาดแบบแหง

– ใชแปรงหรือแปรงลวดขัดสิ่งสกปรกออก

– ใชแผนไมหรือแผนโลหะขูดสิ่งสกปรกออก

– ใชผาเช็ดใหสะอาด

คําเตือน: ถาทําความสะอาดสวนประกอบของรถยนต
โดยใชลมเปา เคร่ืองฉีดน้ํารอนหรือน้ําแรงดันสูง ให
สวมแวนตาปองกัน การไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
อาจจะทําใหบาดเจ็บได

ขอควรระวัง :

อากาศจากปมลมบางครั้งมีนํ้าผสมอยู ควรใชอยาง
ระมัดระวังโดยเฉพาะอยางยิ่งกับระบบไฮดรอลิค

เพ่ือปองกันข้ัวตอไฟฟาภายในหองเคร่ืองยนตชํารุด
อยาใชเครื่องฉีดนํ้ารอนหรือนํ้าแรงดันสูง ทําความ
สะอาดภายในหองเครื่องยนต

– ใชลมแรงดันสูงเปาสิ่งสกปรกออก

– ใชเครื่องดูดฝุน ดูดเศษผงที่แหงออก ตองใชวิธีนี้ใน
การทําความสะอาดฝุนจากผาเบรก (สวนประกอบของ
แรใยหิน)

– การลางดวยเครื่องทํานํ้ารอน

คําเตือน: สารทําความสะอาดตางๆ ตองใชงานอยาง
ระมัดระวัง และบางชนิดเปนสารอันตราย อางอิงขอ
ควรระวังดานสุขอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้ง
เอกสารกํากับจากบริษัทผูผลิต การไมปฏิบัติตามคํา
แนะนํา อาจจะทําใหบาดเจ็บได

มีสารทําความสะอาดอยูหลายประเภทท่ีเหมาะสมตอการนํา
มาใชทําความสะอาดช้ินสวนตางๆ สวนประกอบบางอยาง
เชน อะไหลของระบบเบรกไฮดรอลิคและสวนประกอบ
ของระบบไฟฟา จะตองทําความสะอาดตามคําแนะนํา
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เทาน้ัน - อางอิง สารทําความสะอาด ซีลเลอร หรือ หมวด
ที่เกี่ยวของกับสวนประกอบนั้น

การสอบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด

คําเตือน: อุปกรณท่ีตองการสอบเทียบความเท่ียงตรง
เปนระยะ จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําจากบริษัทผู
ผลิต การไมปฏิบัติตามคําแนะนํา อาจจะทําให
บาดเจ็บได

อุปกรณบางอยาง จําเปนตองใหความสําคัญในการสอบ
เทียบความเที่ยงตรง ตัวอยางเชน ประแจปอนด
มัลติมิเตอร เครื่องวิเคราะหกาซไอเสีย หรือ ลูกกลิ้ง
สําหรับขับทดสอบ จะตองสอบเทียบความเที่ยงตรงตาม
คําแนะนําจากบริษัทผูผลิต
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สารละลาย, ซีลแลนท และกาวตางๆ

บทนํา

คําเตือน: การทํางานเกี่ยวกับสารทําละลายทุก
ประเภท ซีลเลอรและกาว ตองใชความระมัดระวัง
เปนพิเศษ สารเคมีบางประเภทท่ีผสมอยู อาจทําให
เกิดควันซ่ึงสามารถเปนอันตรายตอสุขภาพได ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิต ถามีขอสงสัยเก่ียวกับสาร
ใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสารทําละลาย อยาใชงาน
สารเหลานั้น

ขอควรระวัง : ถาสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสาร
ทําละลายหรือซีลเลอร หรือวิธีการใชงาน ควรติดตอ
ผูผลิตสินคา เพ่ือขอขอท่ีมูลเก่ียวกับการจัดเก็บ การ
ประยุกตใชงาน

ขอควรระวังตอสุขภาพและความปลอดภัย อางอิงการใช
งานสารเคมีและวัสดุที่มีอันตราย และมาตรการความ
ปลอดภัยที่จะตองปฏิบัติตาม
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การขับรถทดสอบบนถนน/ลูกกลิ้งของแทนทดสอบ
อาจจะตองขับรถทดสอบบนถนนหรือบนแทนทดสอบ
แบบลูกกลิ้ง ดวยเหตุผลตางๆ และวิธีการตรวจสอบราย
ละเอียดกอนการทดสอบ, การสตารทและการดับเครื่อง
ยนต, การตรวจสอบกอนการขับรถ, การตรวจสอบใน
ระหวางขับทดสอบ และการตรวจสอบขั้นสุดทายเพื่อให
การทดสอบสมบูรณ จะมีรายละเอียดดังตอไปนี้

นอกจากการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถยนต
ท้ังหมดแลว จะตองขับรถเพ่ือทดสอบถนนใหครบทุกข้ัน
ตอน แตรายการท่ีเก่ียวของกับระบบท่ีมีการตรวจสอบแลว
อาจจะยกเวนได

ตรวจสอบกอนทดสอบ

คําเตือน: หากระดับน้ํามันเบรกต่ํา เม่ือเหยียบเบรก
แปนเบรกจะต่ําเกินไป หรือถาพบวามีการร่ัวในระบบ
ไฮดรอลิค อยาพยายามขับรถเพื่อทดสอบนบถนน
จนกวาจะทราบสาเหตุที่ทําใหระดับนํ้ามันเบรกตํ่า
หรือแกไขการรั่วในระบบไฮดรอลิคแลว

ขอแนะนําใหตรวจสอบกอนการขับทดสอบ โดยตรวจการ
ทํางานของระบบตางๆ ที่มีผลตอความปลอดภัยและ
กฎหมายในการใชรถยนต เชน ไฟเบรก ไฟแสงสวางและ
ระบบบังคับเล้ียว ควรตรวจสอบกอนท่ีจะขับรถทดสอบน
ถนนหรือแทนลูกกลิ้งสําหรับทดสอบ

ขณะที่สวิตชกุญแจอยูที่ตําแหนง off ตรวจสอบสิ่งตอไป
นี้ :

– ระดับนํ้ามันเครื่อง

– ระดับน้ําหลอเย็นเคร่ืองยนตthe engine coolant level.

– ยาง แรงดันลมยางถูกตอง ชนิดของยางเหมาะสมกัน
ทุกเสน รูปแบบของดอกยาง การสึกของยางไมเกิน
กําหนด

– มีนํ้ามันเชื้อเพลิงเหลืออยูในถังเพียงพอตอการขับ
ทดสอบ

– รอบๆ เครื่องยนต เกียร และใตทองรถ ไมมีำนํ้ามัน
นํ้าหลอเย็นเครื่องยนต นํ้ามันไฮดรอลิครั่ว จดบันทึก
รอยร่ัวท่ีตรวจพบและเช็ดบริเวณโดยรอบใหสะอาด จะ
ชวยใหสามารถตรวจสอบรอยรั่วที่เกิดขึ้นไดงาย หลัง
การทดสอบ

สตารทเครื่องยนต

หมายเหตุ : ในการเริ่มตนขับรถขณะที่อากาศหนาวเย็น
และในระยะ 1.5 กม. แรก อยากดคันเรงเกินกวาคร่ึงหน่ึง
จนกวารถยนตมีความเร็วขั้นตํ่า 25 กม. / ชม. ในขณะ
เครื่องเย็น อยาเรงเครื่องไปที่รอบสูง หรืออยาเหยียบ
คันเรงจนสุด

ขณะที่สวิตชกุญแจอยูที่ตําแหนง off ตรวจสอบสิ่งตอไป
นี้ :

– ดึงเบรกมือไวแลว

– คันเกียรอยูที่ตําแหนงเกียรวาง

– เกจตางๆ ที่แผงหนาปดอานไดคาเปนศูนย (ยกเวน
เกจนํ้ามันเชื้อเพลิง)

ขณะที่สวิตชกุญแจอยูที่ตําแหนง on ตรวจสอบสิ่งตอไป
นี้ :

– ไฟเตือนตางๆ ที่ควบคุมโดยสวิตชกุญแจ ติดสวาง

– เกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนตแสดงคาสอดคลองกับ
อุณหภูมิของเครื่องยนต

– เกจวัดอุณหระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงแสดงคาสอดคลอง
กับนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีอยูในถัง

– การทํางานของไฟเตือนเบรกมือและไฟเตือนระดับ
นํ้ามันเบรก

การทดสอบบนถนนหรือแทนทดสอบ

ขอควรระวัง : ถาขับทดสอบบนถนน ในขณะที่
ความเร็วตํ่า ตรวจการเคลื่อนที่ของขาเบรก กอนที่
จะทดสอบข้ันตอไป ถาเบรกดึงไปทางดานขาง หรือ
แสดงอาการผิดปกติอ่ืนๆ อยาทดสอบตอไปใหแกไข
ปญหาที่พบเสียกอน

ในระหวางการทดสอบบนถนนหรือบนแทนทดสอบ ตรวจ
สอบสิ่งตอไปนี้ :

– การทํางานของขาคลัตช ไมหนักหรือติดขัด

– การเริ่มตนเขาเกียรทําไดราบรื่น ไมมีอาการคลัตช
ติดขัด
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– การทํางานของเบรกมือราบรื่น ปลดเบรกมือไดงาย
คืนกลับจนสุดอยางรวดเร็ว

– คลัตชจับอยางนุมนวล ไมสั่นหรือลื่น

– เปลี่ยนเกียรไดนุมนวล ไมมีเสียงผิดปกติ หรือสั่นที่
ชุดเกียร

– กําลังของเคร่ืองยนตนาพอใจ ใหกําลังไดเต็มท่ี เรงได
ราบรื่น คันเรงไมหนักหรือติดขัด และรอบเครื่องยนต
กลับสูรอบเดินเบาไดตามปกติ

– ในระหวางการทํางานของเครื่องยนตโดยขับตามปกติ
หรือที่รอบสูง ไมมีควันหรือสิ่งผิดปกติที่กาซไอเสีย

– ในขณะที่หมุนพวงมาลัย รวมถึงพวงมาลัยเพาเวอร (
ถามี) หมุนไดคลอง แมนยํา ไมเหนักเกินไปหรือมี
ระยะฟรีมาก หรือสั่น

– พวงมาลัยไมดึงไปทางดานใดดานหนึ่ง และหลังจาก
เลี้ยวแลวหมุนกลับคืนไปที่ตําแหนงกึ่งกลางอยาง
ราบเรียบ

– มาตรวัดความเร็วรถยนต เกจวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น
และวัดรอบ (ถามี) ทํางานอยางถูกตอง และอานคาได
ถูกตอง

– สวิตชตางๆ ไฟแสดงการทํางาน ไฟเตือน ทํางานได
อยางถูกตองt สวิตชไฟเล้ียวดีดกลับคืนตําแหนงกลาง
ตามการหมุนของพวงมาลัย

– ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศทํางานถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ

– เบรกทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

การทดสอบเบรก

คําเตือน: ในขณะทดสอบเบรก หลีกเล่ียงการหายใจ
สุดดมควันที่เกิดจากเบรกรอนจัด เพราะอาจจะมี
สวนผสมของแรใยหินซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ
การไมปฏิบัติตามคําแนะนํา อาจจะทําใหบาดเจ็บได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง : ขอควรระวังตอสุข
อนามัยและความปลอดภัย (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

ขอควรระวัง :

หลีกเลี่ยงการทดสอบเบรกบนถนนที่มีการจราจร
หนาแนน อาจจะไมสะดวกหรืออันตรายตอผูใชรถ
คันอื่นๆ

การทดสอบเบรกรวมถึงการเบรกแรงๆ ไมควรใชกับ
ผาดิสกเบรก/จานดิสกเบรก หรือผาเบรก/จานด
รัมเบรก จนกวาชุดผาเบรกและจานเบรกปรับผิว
หนาสัมผัสกันดีแลว ชุดจานและผาเบรกใหม ยังมี
ประสิทธิภาพไมสมบูรณ จนกวาจะผานกระบวนการ
ปรับผิวหนาสัมผัสกันดีแลว

ทดสอบเบรกที่ความเร็วหลายระดับ โดยเหยียบดวยแรง
ธรรมดาและเบรกอยางแรง สังเกตอาการส่ัน ดึง หรือความ
ลาชาในการทํางานทั้งขณะเหยียบและปลอยเบรก

ปลอยใหรถไหลไปและสังเกตแนวโนมในการดึงไปทาง
ดานขาง หรือสังเกตวาเบรกติดหรือไม

หลังจากจอดรถ (อยาจอดทันทีหลังจากเบรกแรงๆ) ตรวจ
สอบอุณหภูมิของเบรกอยางระมัดระวัง จานดิสกเบรกหรือ
จานดรัมเบรกที่สังเกตวารอนกวาลออื่นๆ แสดงวาเบรก
ติด

หลังจากจบการทดสอบ ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้ :

– รอยร่ัวของ น้ํามัน น้ําหลอเย็น น้ํามันไฮดรอลิค อากาศ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

– ชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวตางๆ ที่มีอุณหภูมิผิดปกติ เชน
ดุมลอ เกียรและเพลา อาจจะแสดงถึงการขันแนน
เกินไป หรือการหลอลื่นไมเพียงพอ
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สุขอนามัยและคําแนะนําดานความปลอดภัยตอระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C)

คําเตือน :

การทํางานกับระบบปรับอากาศ จะตองใหชางเทคนิค
ที่ผานการรับรองมาแลวเทานั้น

สวนประกอบตางๆ ของระบบปรับอากาศ อาจจะ
รอนหรือเย็น

กอนซอมระบบปรับอากาศ ตองปลอยใหชิ้นสวน
ตางๆ มีอุณหภูมิเทากับอากาศโดยรอบ

การทํางานท่ีเก่ียวของกับน้ํายาแอร ควรสวมแวนตา
ปองกันและสวมถุงมือที่ทํามาจากสาร
fluoroelastomer ถุงมือหนังหรือถุงมือผาไมเหมาะสม

การสัมผัสกับผิวหนัง : ถาสัมผัสกับน้ํายาแอรท่ีเปน
ของเหลว จะทําใหผิวหนังบริเวณนั้นเย็นจัดจน
เปนน้ําแข็ง ใหใชน้ําเย็นจํานวนมากไหลผานบริเวณ
นั้น นาน 15 นาที และปรึกษาแพทย

การสัมผัสกับดวงตา : ถาน้ํายาแอรสัมผัสกับดวงตา
ใหใชนํ้าจํานวนมากไหลผานบริเวณนั้น นาน 15
นาที และปรึกษาแพทย

การสูดดม : เมื่อนํ้ายาแอรไดรับความรอน จะเกิด
กาซที่เปนอันตรายตอชีวิต กาซมีกลิ่นระคายเคือง
และอาจทําใหเกิดความเสียหายตอปอด หลังจากการ
สัมผัสกับกาซ อาการสามารถตกคางตอไปเปนเวลา
นาน. กาซอาจทําใหเกิดความเสียหายตอปอดได
แมวาจะมีปริมาณนอยจนไมไดกลิ่น

นํ้ายาแอรติดไฟและระเบิดได

ตรวจสอบใหม่ันใจวาภาชนะบรรจุน้ํายาแอรไมอยูใน
บริเวณที่มีอุณหภูมสูงกวา 45°C

ตรวจสอบใหม่ันใจวาปฏิบัติตามขอบังคับของทองถ่ิน
นั้น เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ (A/C)

ตรวจสอบใหม่ันใจวาปดภาชนะบรรจุน้ํายาแอรอยาง
ถูกตอง

นํ้ายาแอรที่มีสภาพเปนกาซจะหนักกวาอากาศ การ
ทํางานใกลบริเวณพื้นหรือหลุมบริการ มีอันตราย
อาจทําใหหายใจไมออก

การทํางานเกี่ยวกับนํ้ายาแอร จะตองมีการระบาย
อากาศที่ดี

หามปลอยนํ้ายาแอรออกสูบรรยากาศ

ใชเครื่องมือพิเศษ อุปกรณ และสารหลอลื่น ตาม
ประเภทของนํ้ายาแอรเทานั้น

การใชชุดเครื่องมือบริการอยางถูกตอง ควรปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ขอควรระวัง :

อยาผสมน้ํามันหลอล่ืนสําหรับน้ํายาแอรตางชนิดเขา
ดวยกัน

อยาผสมนํ้ายาแอรตางชนิดเขาดวยกันหรืออยาใช
เครื่องมือปะปนกัน

การเติมนํ้ายาแอรผานทางชองแรงดันตํ่า ใหเติมใน
รูปแบบของกาซเทานั้น

การเติมนํ้ายาแอรผานทางชองแรงดันสูง ใหเติมใน
รูปแบบของของเหลวเทานั้น

นํ้ายาแอรมีผลในการทําลายพลาสติค ใช
ซีลที่เหมาะสมกับนํ้ายาแอรเทานั้น

ถาคอมเพรสเซอรแอรชํารุด ชุดวาลวออริฟซ อาจจะ
อุดตันเนื่องจากเศษโลหะ

การอุดตันใดๆ ในระบบวงจรน้ํายาแอร จะทําใหคอม
เพรสเซอรชํารุด

ถามีการเปดระบบปรับอากาศนานเกินกวา 2 ช่ัวโมง
จะตองเปล่ียนรีซีฟเวอร ดรายเออรตัวใหม และระยะ
เวลาในการทําสูญญากาศจะเพิ่มขึ้น เปนอยางนอย
2 ชั่วโมง

หมายเหตุ : คอมเพรสเซอรใหม จะจัดสงโดยเติมนํ้ามัน
มาแลว

หมายเหตุ : นํ้ามันในคอมเพรสเซอรใหม ประกอบดวย
เทฟลอน มองเห็นเปนสีขาวที่ไมเปนอันตรายตอระบบ
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ขอควรระวังสําหรับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่และการชารจแบตเตอรี่

คําเตือน :

แบตเตอร่ีมีสวนประกอบของกรดกํามะถัน หลีกเล่ียง
การสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผา เมื่อทํา
งานใกลแบตเตอรี่ ควรสวมแวนตาเพื่อความ
ปลอดภัย ปองกันการสาดกระเด็นของนํ้ากรด

หากสัมผัสกับดวงตา : ถานํ้ากรดสัมผัสกับดวงตา
ใหลางทันทีดวยนํ้าที่ไหลจํานวนมากอยางนอย 15
นาที รีบรักษาพยาบาลทันที

สัมผัสกับผิวหนัง : ถานํ้ากรดสัมผัสกับผิวหนัง ให
ลางทันทีดวยนํ้าที่ไหลจํานวนมากอยางนอย 15
นาที รีบรักษาพยาบาลทันที

ถากลืนเขาไป : ถากลืนนํ้ากรดเขาไป ลางปากดวย
นํ้าปริมาณมาก แลวดื่มนํ้าหรือนมจํานวนมาก อยา
ทําใหอาเจียน รีบรักษาพยาบาลทันที

ปกติแลว แบตเตอร่ีจะกอใหเกิดกาซท่ีระเบิดได อยา
ใหเปลวไฟ ประกายไฟ หรือสารท่ีเปนแหลงกําเกนิด
ไฟ เขาใกลแบตเตอรรี

ในขณะท่ีชารจแบตเตอร่ี ควรปองกันใบหนาและสวม
แวนตาเพ่ือความปลอดภัย จัดใหมีการระบายอากาศ
ที่ดี

ขอควรระวัง : การชารจดวยแรงเคลื่อนไฟฟาที่สูง
เกิน 16 โวลท จะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย
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ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัยของระบบเบรก
คําเตือน :

การสัมผัสกับดวงตา : นํ้ามันเบรกมีสวนประกอบ
ของ โพลีกลีโคล อีเทอร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
ดวงตา หลังการทํางาน ลางมือใหสะอาด ถานํ้ามัน
เบรกสัมผัสกับดวงตา ลางดวยนํ้าเย็นจํานวนมาก
เปนระยะเวลา 15 นาที หากมีการระคายเคืองดวงตา
หรือมีความผิดปกติใดๆ รีบรักษาพยาบาลทันที

หากกลืนเขาไป : นํ้ามันเบรกมีสวนประกอบของ
โพลีกลีโคล อีเทอร หากกลืนเขาไป ดื่มนํ้ามากๆ
รีบรักษาพยาบาลทันที

การสูดดม : หากสูดดมฝุนที่เกิดจากผาเบรก อาจ
กอใหเกิดอันตรายได

ใชนํ้ามันเบรกใหม จากบรรจุภัณฑที่ปดฝาแนนเทา
นนั้น

ขอควรระวัง : ถานํ้ามันเบรกเปนหกกระเด็นถูกสี
ของรถยนต ตองลางทันทีดวยนํ้าเย็น
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ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของระบบบังคับเลี้ยว
คําเตือน :

เมื่อทํางานกับนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร ใหสวม
แวนตานิรภัยและถุงมือที่ทําจากยางไนไตร

สัมผัสกับดวงตา : น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรประกอบ
ไปดวย แอลคีน เอมีน ไทโอฟอสเฟต ที่มีสายโซ
โมเลกุลยาว หลีกเล่ียงการสัมผัสกับดวงตา หลังการ
ทํางาน ลางมือใหสะอาด ถานํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรสัมผัสกับดวงตา ใหลางออกทันทีดวยนํ้าเย็น
ปริมาณมากๆ เปนเวลา 15 นาที โดยลางดวยการ
เทนํ้าผาน ดวงตาที่เกิดความผิดปกติใดๆ ควร
ปรึกษาแพทย

การสัมผัสกับผิวหนัง : ถานํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรสัมผัสกับผิวหนัง ใหถอดเคร่ืองแตงกายท่ีเปอน
นํ้ามันออก ลางผิวหนังที่สัมผัสกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
ดวยนํ้าและสบู หากมีอาการระคายเคืองที่่ผิวหนัง
หรือความผิด ควรปรึกษาแพทย

การสูดดม : ถาสูดดมไอน้ํามันเขาไป ใหเคล่ือนยาย
ผูปวยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ รักษาความอบอุน
และใหพักผอน ในกรณีที่มีอาการระคายเคืองในลํา
คอหรือไอ ใหไปพบแพทย

การกลืน : น้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรประกอบไปดวย
แอลคีน เอมีน ไทโอฟอสเฟต ที่มีสายโซโมเลกุล
ยาว หากกลืนเขาไป ด่ืมน้ํามากๆ ควรปรึกษาแพทย

ขอควรระวัง : ถานํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอรหกรดสี
รถ ใหใชนํ้าเย็นลางบริเวณดังกลาวทันที
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ขอควรระวังดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องยนต

คําเตือน :

ตองใชความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการทํางานเกี่ยว
กับของเหลวที่รอน ของเหลวตางๆ ที่หกกระเด็น
ออกมาถูกผิวหนัง ตองลางออกทันที

สารตานการเปนน้ําแข็ง เม่ือไดรับความรอน อาจจะ
เกิดไอระเหยได หลีกเลี่ยงการหายใจรับไอระเหย
เหลานี้

การสัมผัสกับผิวหนัง : ผิวหนังอาจจะดูดซับสารเคมี
ที่มีพิษที่ผสมอยูในนํ้ายาปองกันการเปนนํ้าแข็ง
ทําใหเกิดอันตรายได

การกลืน : หากกลืนนํ้ายาปองกันการเปนนํ้าแข็ง
เขาไป ใหดื่มนํ้ามากๆ เพื่อใหอาเจียร ควรปรึกษา
แพทยทันที

น้ํายาปองกันการเปนน้ําแข็ง ตองไมนําไปใชกับระบบ
หลอเย็น หรือระบบนํ้าสําหรับอุตสาหกรรม ที่เชื่อม
ตอหรือเชื่อมโยงกับอุปกรณจายนํ้าทั่วไป
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ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบ
นํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซินหรือเบนซินผสมเอทานอล

คําเตือน :

น้ํามันเช้ือเพลิงอาจจะไมมีการเตือนอยางเหมาะสม
กอนที่จะเกิดพิษหรือมีอันตรายเกิดขึ้น

การสัมผัสกับนํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถทําใหเกิด
อันตราย และทําลายสุขภาพหรือทําใหเสียชีวิตได

การทํางานเกี่ยวกับของเหลวที่รอน ตองใชความ
ระมัดระวังอยางย่ิง ตองลางของเหลวท่ีหกรดผิวหนัง
ออกทันที

การทํางานเก่ียวกับน้ํามันเช้ือเพลิง ตองติดปาย สาร
ไวไฟที่อาจจะลุกไหมได อยาปลอยใหเปลวไฟ
ประกายไฟ หรือแสงไฟ เขาใกลสวนประกอบของ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

อยาใชนํ้ามันเชื้อเพลิงแทนนํ้ายาทําความสะอาด

ปดฝาภาชนะบรรจุใหแนน เก็นในท่ีเย็น อยาใหแสง
แดดสองโดยตรง เก็บใหหางจากแหลงความรอน
แหลงกําเนิดประกายไฟ และวัตถุท่ีมีออกซิเจนเปน
สวนประกอบ

การสัมผัสกับผิวหนัง : ผิวหนังที่สัมผัสกับ
นํ้ามันดีเซลเปนเวลานาน อาจจะทําใหเปนโรค
ผิวหนังที่รายแรง รวมถึงมะเร็งผิวหนัง

การสัมผัสกับผิวหนัง : นํ้ามันเชื้อเพลิงมีผลตอการ
ระคายเคืองของผิวหนังและอาจทําใหเกิดโรคผิวหนัง
ได เนื่องจากการแพ ถอดเสื้อผาที่เปอนนํ้ามันออก
ลางผิวหนังที่สัมผัสกับนํ้ามันเชื้อเพลิงดวยนํ้าและ
สบู ผิวหนังที่เกิดความผิดปกติใดๆ ควรปรึกษา
แพทย ซักเสื้อผาที่เปอนนํ้ามันกอนที่จะนํากลับมา
ใชใหม

สัมผัสกับดวงตา : น้ํามันเช้ือเพลิงมีผลทําใหดวงตา
ระคายเคือง ลางดวยนํ้าที่ไหลจํานวนมาก กะพริบ
ตาบอยๆ เทาที่ทําได อยาพยายามใชแรงเปดหนัง
ตา ดวงตาท่ีเกิดความผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย

การกลืนเขาไป : น้ํามันเช้ือเพลิง มีความเปนพิษใน
ระดับปานกลาง และมีแนวโนมในการเกิดเปนฟอง
ทําใหอาเจียน ถาไหลเขาสูปอด อาจทําใหอักเสบได
อยาทําใหอาเจียน ถาหากอาเจียนเองตามธรรมชาติ

ใหผูอาเจียนนอนราบ เพื่อลดความเสี่ยงจากนํ้ามัน
เช้ือเพลิงไหลเขาไปในปอด อยาปอนส่ิงใดๆ เขาทาง
ปาก หากหายใจอยูแตหมดสติ ใหนอนราบ หาก
หยุดหายใจ ใหใชเคร่ืองชวยหายใจ นําตัวสงแพทย
ทันที

การสูดดม : นํ้ามันเชื้อเพลิงเปนพิษตอระบบทาง
เดินหายใจและระบบอื่นๆ ของรางกาย การสูดดม
อาจสงผลใหเกิดอาการตางๆ รวมถึงการงวงซึม
หมดสติ หรือความเสียหายอยางรุนแรงตอสุขภาพ
เคลื่อนยายผูสูดดมไปที่บริเวณอากาศบริสุทธิ์ ใหผู
สูดดมอยูในท่ีอบอุนและผอนคลาย หากหมดสติ ให
นอนราบ หากหยุดหายใจ ใหใชเครื่องชวยหายใจ
ใหนวดหัวใจในกรณีที่จําเปน นําตัวสงแพทยทันที

ขอควรระวัง :

อุปกรณฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตดวยความละเอียด
และมีชองวางระหวางชิ้นสวนนอยมาก สิ่งสําคัญที่
จําเปนตอการทํางานกับสวนประกอบเหลานี้ คือ
ความสะอาดอยางสมบูรณแบบ

ตรวจสอบใหแนใจวา พ้ืนท่ีของศูนยบริการซ่ึงเปนท่ี
ซอมรถ มีความสะอาดเปนและไมมีฝุน
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ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบ
นํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล

คําเตือน :

น้ํามันเช้ือเพลิงอาจจะไมมีการเตือนอยางเหมาะสม
กอนที่จะเกิดพิษหรือมีอันตรายเกิดขึ้น

การสัมผัสกับนํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถทําใหเกิด
อันตราย และทําลายสุขภาพหรือทําใหเสียชีวิตได

จัดสถานท่ีใหมีอากาศถายเทเพียงพอเม่ือทํางานกับ
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

การทํางานเกี่ยวกับของเหลวที่รอน ตองใชความ
ระมัดระวังอยางย่ิง ตองลางของเหลวท่ีหกรดผิวหนัง
ออกทันที

อยาใชนํ้ามันเชื้อเพลิงแทนนํ้ายาทําความสะอาด

ปดฝาภาชนะบรรจุใหแนน เก็นในท่ีเย็น อยาใหแสง
แดดสองโดยตรง เก็บใหหางจากแหลงความรอน
แหลงกําเนิดประกายไฟ และวัตถุท่ีมีออกซิเจนเปน
สวนประกอบ

การสัมผัสกับผิวหนัง : นํ้ามันเชื้อเพลิงมีผลตอการ
ระคายเคืองของผิวหนังและอาจทําใหเกิดโรคผิวหนัง
ได เนื่องจากการแพ ถอดเสื้อผาที่เปอนนํ้ามันออก
ลางผิวหนังที่สัมผัสกับนํ้ามันเชื้อเพลิงดวยนํ้าและ
สบู หากมีอาการระคายเคืองท่่ีผิวหนัง หรือความผิด
ควรปรึกษาแพทย ซักเส้ือผาท่ีเปอนน้ํามันกอนท่ีจะ
นํากลับมาใชใหม

การสัมผัสกับผิวหนัง : ผิวหนังที่สัมผัสกับ
นํ้ามันดีเซลเปนเวลานาน อาจจะทําใหเปนโรค
ผิวหนังที่รายแรง รวมถึงมะเร็งผิวหนัง

สัมผัสกับดวงตา : น้ํามันเช้ือเพลิงมีผลทําใหดวงตา
ระคายเคือง ลางดวยนํ้าที่ไหลจํานวนมาก กะพริบ
ตาบอยๆ เทาที่ทําได อยาพยายามใชแรงเปดหนัง
ตา ดวงตาท่ีเกิดความผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย

การกลืนเขาไป : น้ํามันเช้ือเพลิง มีความเปนพิษใน
ระดับปานกลาง และมีแนวโนมในการเกิดเปนฟอง
ทําใหอาเจียน ถาไหลเขาสูปอด อาจทําใหอักเสบได
อยาทําใหอาเจียน ถาหากอาเจียนเองตามธรรมชาติ
ใหผูอาเจียนนอนราบ เพื่อลดความเสี่ยงจากนํ้ามัน
เช้ือเพลิงไหลเขาไปในปอด อยาปอนส่ิงใดๆ เขาทาง

ปาก หากหายใจอยูแตหมดสติ ใหนอนราบ หาก
หยุดหายใจ ใหใชเครื่องชวยหายใจ ควรปรึกษา
แพทย

การสูดดม : นํ้ามันเชื้อเพลิงเปนพิษตอระบบทาง
เดินหายใจและระบบอื่นๆ ของรางกาย การสูดดม
อาจสงผลใหเกิดอาการตางๆ รวมถึงการงวงซึม
หมดสติ หรือความเสียหายอยางรุนแรงตอสุขภาพ
เคล่ือนยายผูสูดดมไปท่ีบริเวณอากาศบริสุทธ์ิ รักษา
ความอบอุน และใหพักผอน หากหมดสติ ใหนอน
ราบ หากหยุดหายใจ ใหใชเคร่ืองชวยหายใจ ใหนวด
หัวใจในกรณีที่จําเปน ควรปรึกษาแพทย

ขอควรระวัง :

อุปกรณฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตดวยความละเอียด
และมีชองวางระหวางชิ้นสวนนอยมาก สิ่งสําคัญที่
จําเปนตอการทํางานกับสวนประกอบเหลานี้ คือ
ความสะอาดอยางสมบูรณแบบ

ตรวจสอบใหแนใจวา พ้ืนท่ีของศูนยบริการซ่ึงเปนท่ี
ซอมรถ มีความสะอาดเปนและไมมีฝุน

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องมือที่ใชไมเปนแบบชุบ
เคลือบชั้น

ตองทําความสะอาดเคร่ืองมือโดยใชแปรงขัดใหมและ
นํ้ายาทําความสะอาดใหมที่ระเหยออกได

ตรวจสอบใหแนใจวา โตะทํางานที่ใชทําจากเหล็ก
และคลุมดวยวัสดุที่สะอาดไมเปนขุยและไมใชผา
กํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดวางชิ้นสวนทั้งหมดที่ถอด
ออกจากรถยนตไวบนวัสดุที่ไมเปนขุยและไมใชผา
กํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องแตงกายที่สวมใสอยู
สะอาด และทําจากวัสดุที่ไมเปนขุยและไมใชผา
กํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดสวมถุงมือลาเท็กซแบบที่
ไมมีแปง

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดใชวัสดุที่ไมเปนขุยและไม
ใชผากํามะหยี่คลุมปองกันอุปกรณไฟฟาและขั้วตอ
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ทั้งหมดกอนใชงานนํ้ายาทําความสะอาดที่ระเหยได
อยางเหมาะสม

หมายเหตุ : ตามปกติแลว จะมีคําเตือนที่เหมาะสม ให
ระวังอันตรายจากเขมาดํา รวมทั้งควันไอเสียที่มีความ
เขมขน
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ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบ
เชื้อเพลิง กาซปโตเลียมเหลว (LPG)

คําเตือน: ควรใหชางเทคนิคซึ่งผานการฝกอบรม
และมีความรูความเขาใจดานกฎระเบียบของทองถ่ิน
ทํางานกับระบบกาซเชื้อเพลิง

ตรวจสอบใหแนใจวา สวนประกอบท้ังหมดของระบบกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) มีปายรับรองมาตรฐาน ECE R
67.01

ไวไฟสูงมาก โปรดปฏิบัติตามปาย "หามสูบบุหรี่"

Fuel may not giie adequate warning before toxic or
harmful effects arise.

การสัมผัสกับนํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถทําใหเกิดอันตราย
และทําลายสุขภาพหรือทําใหเสียชีวิตได

การทํางานกับรถยนตตองอยูในสถานที่ที่กําหนดไว โดย
ตองมีอากาศถายเทสะดวก และกําหนดเปนพ้ืนท่ีหวงหาม
สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น

ถาไดกลิ่นกาซ ตองแจงเตือนแกบุคคลในพื้นที่ทันทีเพื่อ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันการระเบิดของกาซหรือ
เพลิงไหม และอพยพออกจากพื้นที่ทันที

ตรวจสอบใหแนใจวา มีการระบายอากาศในพ้ืนท่ีดังกลาว
และไมไดกลิ่นกาซเชื้อเพลิง กอนกลับเขาไปในพื้นที่

ควรสวมใสชุดทํางานผาฝายแขนยาว และถุงมือยางนีโอพรี
นในระหวางการถอดและการติดต้ังสวนประกอบตางๆ ใน
ระบบกาซเชื้อเพลิง

สัมผัสกับดวงตา : ถากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) สัมผัส
กับดวงตา ใหลางออกทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ เปนเวลา
15 นาที ควรปรึกษาแพทย

การสูดดม : ถาสูดดมกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เขาไป
ใหเคล่ือนยายผูปวยไปในท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ รักษาความ
อบอุน และใหพักผอน หากหยุดหายใจ ใหใชเครื่องชวย
หายใจ ควรปรึกษาแพทย

การสัมผัสกับผิวหนัง : ถากาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
สัมผัสกับผิวหนัง จะทําใหผิวหนังถูกนํ้าแข็งกัดอยาง
รุนแรง ใหใชนํ้าเย็นจํานวนมากลางบริเวณนั้นโดยการเท
นํ้าผาน ควรปรึกษาแพทย

ถาเปนไปได ใหปดวาลวท่ีถังบรรจุกาซเช้ือเพลิง และเดิน
เคร่ืองดวยกาซจนกวาเคร่ืองจะเปล่ียนไปใชน้ํามันเบนซิน
กอนนํารถเขาไปในอูซอมรถ

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดระบายความดันในระบบกาซ
เชื้อเพลิงเรียบรอยแลวกอนเริ่มตนทํางานกับวงจรกาซ
เชื้อเพลิง

หามใชการอัดอากาศเพ่ือไลกาซเช้ือเพลิงออกจากถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง

ปดฝาภาชนะบรรจุใหแนน เก็นในท่ีเย็น อยาใหแสงแดด
สองโดยตรง เก็บใหหางจากแหลงความรอน แหลงกําเนิด
ประกายไฟ และวัตถุที่มีออกซิเจนเปนสวนประกอบ

ตองถอดถังบรรจุกาซเชื้อเพลิง กอนนํารถเขาไปในหอง
อบสีที่มีอุณหภูมิสูงกวา 40°C

ในสถานการณบางอยาง เชน ในวันที่อากาศรอนจัด อาจ
เปนสาเหตุทําใหระบบกาซเชื้อเพลิงระบายออก

ติดปายเตือนใหมที่ตําแหนงเดิม

ขอควรระวัง : อุปกรณฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง ผลิตดวย
ความละเอียดและมีชองวางระหวางช้ินสวนนอยมาก
ส่ิงสําคัญท่ีจําเปนตอการทํางานกับสวนประกอบเหลา
นี้ คือความสะอาดอยางสมบูรณแบบ

ตรวจสอบใหแนใจวา พ้ืนท่ีของศูนยบริการซ่ึงเปนท่ีซอม
รถ มีความสะอาดเปนและไมมีฝุน
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ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของกาซธรรมชาติอัด (
CNG) และระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

คําเตือน :

สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงและระเบิดไดสามารถจุด
ติดไฟขึ้นไดเสมอในระหวางการทํางานกับระบบ
เชื้อเพลิง อยาปลอยใหเปลวไฟ ประกายไฟ หรือ
แสงไฟ เขาใกลสวนประกอบของนํ้ามันเชื้อเพลิง

การทํางานกับระบบ CNG (แกสอัดธรรมชาติ) ตอง
มอบหมายใหเปนหนาที่ของชางเทคนิคที่มีความ
ชํานาญเทานั้น

ตรวจสอบใหแนใจวา สวนประกอบทั้งหมดของระบบ
CNG มีปายรับรองมาตรฐาน ECE R 110

น้ํามันเช้ือเพลิงอาจจะไมมีการเตือนอยางเหมาะสม กอน
ที่จะเกิดพิษหรือมีอันตรายเกิดขึ้น

การสัมผัสกับนํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถทําใหเกิดอันตราย
และทําลายสุขภาพหรือทําใหเสียชีวิตได

สัมผัสกับดวงตา : ถา CNG สัมผัสกับดวงตา ใหลางออก
ทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ เปนเวลา 15 นาที ควรปรึกษา
แพทย

การสูดดม : ถาสูดดม CNG เขาไป ใหเคล่ือนยายผูปวย
ไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ รักษาความอบอุน และให
พักผอน หากหยุดหายใจ ใหใชเครื่องชวยหายใจ ควร
ปรึกษาแพทย

การสัมผัสกับผิวหนัง : ถา CNG สัมผัสกับผิวหนัง จะ
ทําใหผิวหนังถูกน้ําแข็งกัดอยางรุนแรง ใหใชน้ําเย็นจํานวน
มากลางบริเวณนั้นโดยการเทนํ้าผาน ควรปรึกษาแพทย

จัดสถานท่ีใหมีอากาศถายเทเพียงพอเม่ือทํางานกับระบบ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

ปดฝาภาชนะบรรจุใหแนน เก็นในท่ีเย็น อยาใหแสงแดด
สองโดยตรง เก็บใหหางจากแหลงความรอน แหลงกําเนิด
ประกายไฟ และวัตถุที่มีออกซิเจนเปนสวนประกอบ
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ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบ
เหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)

คําเตือน :

การทํางานกับสวนประกอบที่ระเบิดได ตองใหชาง
เทคนิคที่ผานการรับรองเปนผูปฏิบัติเทานั้น

การสูดดม : การไดรับสารตกคางจากการทํางานของ
ถุงลมนิรภัยอาจกอใหเกิดความดันโลหิตตํ่า ปวด
ศีรษะอยางรุนแรง เกิดการระคายเคืองของเย่ือบุทาง
เดินหายใจ เปนลม หายใจถี่หรือชีพจรเตนอยาง
รวดเร็ว เคล่ือนยายผูสูดดมไปท่ีบริเวณอากาศบริสุทธ์ิ
นําตัวสงแพทยทันที

สัมผัสกับดวงตา : การไดรับรับสารตกคางที่ยังไม
เผาไหมของถุงลมนิรภัย อาจกอใหเกิดการระคาย
เคือง แผลไฟไหมและดวงตาอักเสบ . ลางออกทันที
ดวยน้ําเย็นท่ีไหลปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 15
นาที นําตัวสงแพทยทันที

ัมผัสกับดวงตา : การไดรับรับสารตกคางที่่เผาไหม
แลวของถุงลมนิรภัย อาจกอใหเกิดการระคายเคือง
แผลไฟไหมและดวงตาอักเสบ ลางออกทันทีดวย
สารละลายกรดบอริกเจือจาง . นําตัวสงแพทยทันที

การสัมผัสกับผิวหนัง : สารตกคางที่ยังไมเผาไหม
ของถุงลมนิรภัย อาจถูกดูดซึมผานผิวหนังอยาง
รวดเร็ว ในปริมาณที่มากจนเปนพิษ ลางออกทันที
ดวยนํ้าปริมาณมากและำสบู นําตัวสงแพทยทันที

การสัมผัสกับผิวหนัง : สารตกคางท่ีเผาไหมแลวของ
ถุงลมนิรภัย อาจถูกดูดซึมผานผิวหนังอยางรวดเร็ว
ในปริมาณที่มากจนเปนพิษ ลางออกทันทีดวยนํ้า
ปริมาณมาก อยาใชสบู นําตัวสงแพทยทันที

การกลืนเขาไป : สารตกคางที่ยังไมเผาไหมของถุง
ลมนิรภัยมีความเปนพิษอยางมาก หากยังมีสติอยู
ใหดื่มนํ้าจํานวนมากแลวทําใหอาเจียน นําตัวสง
แพทยทันที ถาหากหมดสติ หรือมีอาการชัก อยา
พยายามทําใหอาเจียนหรือปอนส่ิงใดทางปาก นําตัว
สงแพทยทันที

การกลืนเขาไป : สารตกคางที่เผาไหมแลวของถุง
ลมนิรภัยมีความเปนพิษอยางมาก ใหดื่มนํ้าจํานวน
มากและนําตัวสงแพทยทันที

เครื่องมือทําลายถุงลมนิรภัย ตองใชงานโดยผูที่ได
รับมอบหมายเทานั้น

ตรวจสอบใหแนใจวาถอดเครื่องมือทําลายถุงลม
นิรภัยออกทุกครั้งหลังจากใชงานเสร็จแลว

หากถุงลมนิรภัยของผูโดยสารทํางานแลว จะตอง
เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูโดยสารชุดใหมดวย

หามทําลายถุงลมนิรภัยท่ียังไมทํางาน ภายในรถยนต

การทําลายสวนประกอบของถุงลมนิรภัยตองปฏิบัติ
ตามกฎขอบังคับของทองถิ่นนั้น

ตรวจสอบอยางละเอียดวาไมมีวัตถุใดๆ สามารถแพร
กระจายหลุดออกในระหวางการทําลายถุงลมนิรภัย

ถุงลมนิรภัย จะตองขนสงโดยปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
ของทองถิ่นนั้น

หามใชเครื่องมือวัดทางไฟฟากับถุงลมนิรภัยที่ถอด
สายไฟออกและยังไมทํางาน

สวนประกอบตางๆ ของถุงลมนิรภัย หามถอดแยก
ชิ้นสวน

หามสลับถุงลมนิรภัยกับรถยนตคันอื่น

การเคล่ือนยายโมดุลถุงลมนิรภัยท่ียังไมทํางาน ตอง
ถือใหหางจากรางกาย โดยใหดานท่ีเปนฝาครอบหัน
ขึ้นดานบน

โมดุลถุงลมนิรภัยที่ยังไมทํางาน หลังจากถอดออก
จากรถยนตแลวตองเก็บในภาชนะที่เหมาะสม ดาน
ที่เปนฝาครอบของถุงลมนิรภัย ตองหันขึ้นดานบน

อยาติดต้ังเบาะสําหรับเด็กชนิดท่ีเด็กหันหนาไปทาง
ทายรถกับเบาะผูโดยสาร ท่ีมีถุงลมนิรภัยและพรอม
ที่จะทํางาน

ขอควรระวัง :

อยาใหสวนประกอบของถุงลมนิรภัยมีอุณหภูมิสูง
เกินกวา 110°C

หามติดต้ังอุปกรณตกแตงรถยนตบนถุงลมนิรภัยหรือ
บริเวณขางเคียง
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ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับกระจก
ประตู

คําเตือน :

กาวแบบโพลียูรีเทน (PU) สามารถเส่ือมคุณภาพได
ถาอยูภายใตอุณหภูมิสูง การเจียรหรือการเช่ือมใกล
กับกาวโพลียูรีเทน (PU) อาจจะทําใหสารประกอบ
ระเหยออกมา

การสัมผัสกับผิวหนัง : การสัมผัสกาวโพลียูรีเทนตอ
เนื่องยาวนาน (PU) อาจกอใหเกิดการระคายเคือง
ท่ีผิวหนัง ถากาว PU สัมผัสกับผิวหนัง ใหใชผาเช็ด
ออก ลางผิวหนังทันทีดวยสบูและนํ้า หากมีอาการ
ระคายเคืองที่่ผิวหนัง หรือความผิด ควรปรึกษา
แพทย

การสัมผัสกับดวงตา : กาวโพลียูรีเทน (PU) อาจ
กอใหเกิดการระคายเคืองหรือความเสียหายท่ีรุนแรง
ถากาว PU สัมผัสกับดวงตา ใหลางตาทันทีดวยนํ้า
ไหลปริมาณมาก ใชเวลาอยางนอย 15 นาที ควร
ปรึกษาแพทย

การกลืนเขาไป : ถากลืนกาวยูรีเทน (PU) เขาไป
ตองลางปากใหสะอาด อยาทําใหอาเจียน ใหพักผอน
อยูในที่อบอุนและอากาศบริสุทธิ์ ควรปรึกษาแพทย

การสูดดม : ผูท่ีมีโรคภูมิแพในระบบทางเดินหายใจ
อาจมีอาการแพเมื่อใชกาวโพลียูรีเทน (PU)

การสูดดม : กาวโพลียูรีเทน (PU) อาจทําใหเกิด
อาการหอบหืด ไอระเหยจากนํ้ายารองพื้นของกาว
หรือ กาว PU สามารถกอใหเกิดอาการแพในระบบ
ทางเดินหายใจ

การสูดดม : หากสูดดมควันของกาวโพลียูรีเทน (
PU) ใหเคลื่อนยายผูที่สูดดมไปที่อากาศบริสุทธิ์ ถา
จําเปน ใชออกซิเจนชวย หากหยุดหายใจ ใหใช
เคร่ืองชวยหายใจ รักษาความอบอุน และใหพักผอน
ควรปรึกษาแพทย

ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวามีการเปลี่ยนขนาดของใบมีด
ตามความลึกของการตัดกาวยึดกระจก เพ่ือหลีกเล่ียง
ความเสียหายตอตัวถังและแผนปดตางๆ

ในระหวางชวงเวลาการแหงตัวของของกาว PU จะ
ตองเปดกระจกประตูทิ้งไว เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ความดันในขณะที่เปดและปดประตู
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รหัสระบุลักษณะ
หมายเหตุ : หมายเลขประจําตัวรถ (VIN) จะมี
เครื่องหมายดอกจัน (*) นําหนาและตอทาย

หมายเลขประจําตัวรถ (VIN) ประทับอยูทางฝงขวาของ
โครงข้ันบันไดของรถยนต แผนปาย VIN ติดอยูท่ีดานใน

ของแผงตัวถังรถฝงซาย ใกลกับPCM (มอดูลควบคุม
ขบวนสงกําลัง) หมายเลขรหัสนี้ถูกประทับในระหวางขั้น
ตอนการผลิต เพื่อใชกําหนดรายละเอียดที่แมนยําของ
ขอมูลจําเพาะในการประกอบรถ

VIN เฉพาะตัว - ผลิตขึ้นที่ FMSA

• รายการตลาดสําหรับโครงสราง VIN 'A'

อัฟกานิสถาน, แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, อันดอรรา, แอ
งโกลา, หมูเกาะเคปเวิรด, แองกวิลลา, แอนติกา,
อารเมเนีย, อารูบา, ออสเตรีย, อาเซอรไบจาน, บาฮามาส
, บารเบโดส, เบาลารุส, เบลเยียม, ลักเซมเบิรก, เบลีซ,
เบนิน, โบแนร, บอสเนีย & เฮอรเซโกวีนา, บอตสวานา
, หมูเกาะบริติชเวอรจิน, บัลแกเรีย, บูรกินาฟาโซ, บุรุน
ดี, แคเมอรูน, หมูเกาะเคยแมน, คอสตาริกา, โครเอเชีย,
คูราเซา, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก, เดนมารก, ไอซแลนด, หมูเกาะแฟโร, หมูเกาะโด
มินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, อียิปต, เอลซัลวาดอร,
อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, เอธิโอเปย, ฟนแลนด, เอส
โตเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ฝรั่งเศส, โมนาโก, มารตินีก,

เฟรนชเกียนา, กาบอง, แกมเบีย, จอรเจีย, เยอรมนี, กา
นา, ยิบรอลตาร, กรีซ, เกรนาดา, กวาเดอลูป, กินีบิสเซา
, กายอานา, เฮติ, ฮอนดูรัส, เกาะฮังการี, อิตาลี, ซานมา
รีโน, นครรัฐวาติกัน, โกตติวัวร, คาซัคสถาน, เคนยา, คีรกี
ซสถาน, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มาซิโดเนีย, มาดากัสการ, มาลา
วี, มาลี, มอลตา, มอลิเตเนีย, มอริเชียส, มอลโดวา, มอน
เตเนโกร, โมร็อกโก, โมซัมบิก, เนเธอรแลนดแอนทิลลิส
, นามิเบีย, เนเธอรแลนด, นิการากัว, ไนจีเรีย, นอรเวย,
ปากีสถาน, ปานามา, โปแลนด, โปรตุเกส, สาธารณรัฐร
วันดา, สาธารณรัฐคองโก, สาธารณรัฐกินี, โรมาเนีย, เกาะ
เรอูนียง, รัสเซีย, เซเนกัล, เซอรเบีย, เซเชลส, เซียรรา
ลีโอน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, หมูเกาะคะเนรี,
เซนตคิตส, เซนตลูเซีย, เซนตมารติน, เซนตวินเซนต,
ซูดาน, ซูรินาเม, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, ลิกเตนสไตน
, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย, โตโก, ตรินิแดด & โตเบโก,
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ตูนิเซีย, ตุรกี, ไซปรัสเหนือ, เติรกเมนิสถาน, ยูกันดา, ยู
เครน, สหราชอาณาจักร, อุซเบกิสถาน, แซมเบีย,

ซิมบับเว

หมายเลขประจําตัวรถ

รายละเอียดรายกา
ร

VIN ตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 — สวนบงชี้
โรงงานผูผลิตทั่วโลก (WMI)

1-3

VIN ตําแหนงที่ 4 — ประเภทของตัวถังรถ4

VIN ตําแหนงที่ 5 — ตัวเลขคงที่5

VIN ตําแหนงที่ 6 — ตัวเลขคงที่6

VIN ตําแหนงที่ 7 — แหลงผลิต7

รายละเอียดรายกา
ร

VIN ตําแหนงที่ 8 — โรงงานประกอบ8

VIN ตําแหนงที่ 9 — รุนรถ9

VIN ตําแหนงที่ 10 — ประเภทของตัวถังรถ10

VIN ตําแหนงที่ 11 — ปที่ผลิต11

VIN ตําแหนงที่ 12 — เดือนที่ผลิต12

VIN ตําแหนงที่ 13-17 — หมายเลขลําดับ
การผลิตรถ

13-17

VIN ตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 — สวนบงชี้โรงงานผูผลิตทั่วโลก (WMI)

โรงงานผู้ผลิตทั่วโลกรหัส

Ranger6FP

VIN ตําแหนงที่ 4 — ประเภทของตัวถังรถ

ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถกระบะตอนเดียวN

รถโอเพ่นแค็บG

รถดับเบิ้ลแค็บP

รถกระบะตอนเดียว - แชสซี4
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ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถโอเพนแค็บ - แชสซี6

รถดับเบิ้ลแค็บ - แชสซี5

VIN ตําแหนงที่ 5 — ตัวเลขคงที่

ตัวเลขคงที่รหัส

X

VIN ตําแหนงที่ 6 — ตัวเลขคงที่

ตัวเลขคงที่รหัส

X

VIN ตําแหนงที่ 7 — แหลงผลิต

แหล่งผลิตรหัส

บริษัท ฟอรด มอเตอร คัมปะนี แอฟริกาใตM

VIN ตําแหนงที่ 8 — โรงงานประกอบ

โรงงานประกอบรหัส

โรงงานประกอบซิลเวอร์ตันJ

VIN ตําแหนงที่ 9 — รุนรถ

เลขตรวจสอบรหัส

RangerP

VIN ตําแหนงที่ 10 — ประเภทของตัวถังรถ

ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถกระบะตอนเดียวN

รถโอเพ่นแค็บG

รถดับเบิ้ลแค็บP

รถกระบะตอนเดียว - แชสซี4

รถโอเพนแค็บ - แชสซี6

รถดับเบิ้ลแค็บ - แชสซี5

VIN ตําแหนงที่ 11 — ปที่ผลิต

ปีที่ผลิตรหัส

2011B
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ปีที่ผลิตรหัส

2012C

2013D

2014E

2015F

VIN ตําแหนงที่ 12 — เดือนที่ผลิต

20152014201320122011เดือน

CLJBCมกราคม

KYURKกุมภาพันธ์

DSMADมีนาคม

ETPGEเมษายน

LJBCLพฤษภาคม

YURKYมิถุนายน

SMADSกรกฎาคม

TPGETสิงหาคม

JBCLJกันยายน

URKYUตุลาคม

MADSMพฤศจิกายน

PGETPธันวาคม

VIN ตําแหนงที่ 13 ถึง 17 — หมายเลขลําดับการผลิตรถ

ตัวเลขหาหลัก

หมายเหตุ : หมายเลขประจําตัวรถ (VIN) จะมี
เครื่องหมายดอกจัน (*) นําหนาและตอทาย

• รายการตลาดสําหรับโครงสราง VIN 'B'

บาหเรน, กัวเตมาลา, อิรัก, จาเมกา, จอรแดน, คูเวต,
เลบานอน, โอมาน, กาตาร, ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, เยเมน
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หมายเลขประจําตัวรถ

รายละเอียดรายกา
ร

VIN ตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 — สวนบงชี้
โรงงานผูผลิตทั่วโลก (WMI)

1-3

VIN ตําแหนงที่ 4 — เบรก, นํ้าหนักรถรวม4

VIN ตําแหนงที่ 5 — รุนรถ5

VIN ตําแหนงที่ 6 — ซีรีส6

VIN ตําแหนงท่ี 7 — ประเภทของเคร่ืองยนต7

รายละเอียดรายกา
ร

VIN ตําแหนงที่ 8 — ประเภทของตัวถังรถ8

VIN ตําแหนงที่ 9 — เลขตรวจสอบ9

VIN ตําแหนงที่ 10 — รุนป10

VIN ตําแหนงที่ 11 — ปที่ผลิต11

VIN ตําแหนงที่ 12 — เดือนที่ผลิต12

VIN ตําแหนงที่ 13-17 — หมายเลขลําดับ
การผลิตรถ

13-17

VIN ตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 — สวนบงชี้โรงงานผูผลิตทั่วโลก (WMI)

โรงงานผู้ผลิตทั่วโลกรหัส

RangerAFA

VIN ตําแหนงที่ 4 — เบรก, นํ้าหนักรถรวม

เบรก, นํ้าหนักรถรวมรหัส

เบรกไฮดรอลิก, GVM 2722-3175 กก.E

เบรกไฮดรอลิก, GVM 3176-3629 กก.F

VIN ตําแหนงที่ 5 — รุนรถ

รุ่นรถรหัส

RangerP
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VIN ตําแหนงที่ 6 — ซีรีส

ซีรีส์รหัส

ฐาน1

XL2

XLS3

XLT4

Wildtrak5

Titanium6

Limited7

VIN ตําแหนงที่ 7 — ประเภทของเครื่องยนต

ประเภทของเครื่องยนต์รหัส

I4 2.5 ลิตร เบนซินL

I4 2.2 ลิตร ดีเซล กําลังตํ่าA

I4 2.2 ลิตร ดีเซล กําลังปานกลางE

I4 2.2 ลิตร ดีเซล กําลังสูงR

I4 3.2 ลิตร ดีเซลM

VIN ตําแหนงที่ 8 — ประเภทของตัวถังรถ

ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถกระบะตอนเดียวN

รถโอเพ่นแค็บG

รถดับเบิ้ลแค็บP

รถกระบะตอนเดียว - แชสซี4

รถโอเพนแค็บ - แชสซี6

รถดับเบิ้ลแค็บ - แชสซี5

VIN ตําแหนงที่ 9 — เลขตรวจสอบ

เลขตรวจสอบรหัส

#

VIN ตําแหนงที่ 10 — รุนป

ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถกระบะตอนเดียวN

G1268935th2011.50 Ranger

100-01-7รหัสระบุลักษณะ100-01-7

รายละเอียดและการทํางาน



ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถโอเพ่นแค็บG

รถดับเบิ้ลแค็บP

รถกระบะตอนเดียว - แชสซี4

รถโอเพนแค็บ - แชสซี6

รถดับเบิ้ลแค็บ - แชสซี5

VIN ตําแหนงที่ 11 — โรงงานประกอบ

โรงงานประกอบรหัส

โรงงานประกอบซิลเวอร์ตันJ

VIN ตําแหนงที่ 12 — เดือนที่ผลิต

20152014201320122011เดือน

CLJBCมกราคม

KYURKกุมภาพันธ์

DSMADมีนาคม

ETPGEเมษายน

LJBCLพฤษภาคม

YURKYมิถุนายน

SMADSกรกฎาคม

TPGETสิงหาคม

JBCLJกันยายน

URKYUตุลาคม

MADSMพฤศจิกายน

PGETPธันวาคม

VIN ตําแหนงที่ 13 ถึง 17 — หมายเลขลําดับการผลิตรถ

ตัวเลขหาหลัก

หมายเลขประจําตัวรถ (VIN) ประทับอยูที่พื้นรถใตเบาะ
นั่งคนขับ หมายเลขรหัสนี้ถูกประทับในระหวางขั้นตอน
การผลิต เพื่อใชกําหนดรายละเอียดที่แมนยําของขอมูล
จําเพาะในการประกอบรถ

หมายเหตุ : หมายเลขประจําตัวรถ (VIN) จะมี
เครื่องหมายดอกจัน (*) นําหนาและตอทาย

• รายการตลาดสําหรับโครงสราง VIN 'C'

แอฟริกาใตเทานั้น

G1268935th2011.50 Ranger

100-01-8รหัสระบุลักษณะ100-01-8

รายละเอียดและการทํางาน



หมายเลขประจําตัวรถ

รายละเอียดรายกา
ร

VIN ตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 — สวนบงชี้
โรงงานผูผลิตทั่วโลก (WMI)

1-3

VIN ตําแหนงที่ 4 — ประเภทของตัวถังรถ4

VIN ตําแหนงที่ 5 — ตัวเลขคงที่5

VIN ตําแหนงที่ 6 — ตัวเลขคงที่6

VIN ตําแหนงที่ 7 — แหลงผลิต7

รายละเอียดรายกา
ร

VIN ตําแหนงที่ 8 — โรงงานประกอบ8

VIN ตําแหนงที่ 9 — รุนรถ9

VIN ตําแหนงที่ 10 — ประเภทของตัวถังรถ10

VIN ตําแหนงที่ 11 — ปที่ผลิต11

VIN ตําแหนงที่ 12 — เดือนที่ผลิต12

VIN ตําแหนงที่ 13-17 — หมายเลขลําดับ
การผลิตรถ

13-17

VIN ตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 — สวนบงชี้โรงงานผูผลิตทั่วโลก (WMI)

โรงงานผู้ผลิตทั่วโลกรหัส

RangerAFA

VIN ตําแหนงที่ 4 — ประเภทของตัวถังรถ

ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถกระบะตอนเดียวN

รถโอเพ่นแค็บG

รถดับเบิ้ลแค็บP

รถกระบะตอนเดียว - แชสซี4

รถโอเพนแค็บ - แชสซี6

G1268935th2011.50 Ranger

100-01-9รหัสระบุลักษณะ100-01-9

รายละเอียดและการทํางาน



ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถดับเบิ้ลแค็บ - แชสซี5

VIN ตําแหนงที่ 5 — ตัวเลขคงที่

ตัวเลขคงที่รหัส

X

VIN ตําแหนงที่ 6 — ตัวเลขคงที่

ตัวเลขคงที่รหัส

X

VIN ตําแหนงที่ 7 — แหลงผลิต

แหล่งผลิตรหัส

บริษัท ฟอรด มอเตอร คัมปะนี แอฟริกาใตM

VIN ตําแหนงที่ 8 — โรงงานประกอบ

โรงงานประกอบรหัส

โรงงานประกอบซิลเวอร์ตันJ

VIN ตําแหนงที่ 9 — รุนรถ

เลขตรวจสอบรหัส

RangerP

VIN ตําแหนงที่ 10 — ประเภทของตัวถังรถ

ประเภทของตัวถังรถรหัส

รถกระบะตอนเดียวN

รถโอเพ่นแค็บG

รถดับเบิ้ลแค็บP

รถกระบะตอนเดียว - แชสซี4

รถโอเพนแค็บ - แชสซี6

รถดับเบิ้ลแค็บ - แชสซี5

VIN ตําแหนงที่ 11 — ปที่ผลิต

ปีที่ผลิตรหัส

2011B

2012C

G1268935th2011.50 Ranger

100-01-10รหัสระบุลักษณะ100-01-10

รายละเอียดและการทํางาน



ปีที่ผลิตรหัส

2013D

2014E

2015F

VIN ตําแหนงที่ 12 — เดือนที่ผลิต

20152014201320122011เดือน

CLJBCมกราคม

KYURKกุมภาพันธ์

DSMADมีนาคม

ETPGEเมษายน

LJBCLพฤษภาคม

YURKYมิถุนายน

SMADSกรกฎาคม

TPGETสิงหาคม

JBCLJกันยายน

URKYUตุลาคม

MADSMพฤศจิกายน

PGETPธันวาคม

VIN ตําแหนงที่ 13 ถึง 17 — หมายเลขลําดับการผลิตรถ

ตัวเลขหาหลัก
VIN เฉพาะตัว - ผลิตข้ึนท่ีบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (AAT)

G1268935th2011.50 Ranger

100-01-11รหัสระบุลักษณะ100-01-11

รายละเอียดและการทํางาน



หมายเลขประจําตัวรถ

รายละเอียดรายกา
ร

VIN ตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 — สวนบงชี้
โรงงานผูผลิตทั่วโลก (WMI)

1-3

VIN ตําแหนงที่ 4 — ถุงลมนิรภัย4

VIN ตําแหนงที่ 5 — แหลงผลิต5

VIN ตําแหนงที่ 6 — ลักษณะของตัวถังรถ6

VIN ตําแหนงที่ 7 — GVM7

รายละเอียดรายกา
ร

VIN ตําแหนงท่ี 8 — ประเภทของเคร่ืองยนต8

VIN ตําแหนงที่ 9 — ค่าคงที่9

VIN ตําแหนงที่ 10 — ปที่ผลิต / รุนป10

VIN ตําแหนงที่ 11 — โรงงานประกอบ11

VIN ตําแหนงที่ 12-17 — หมายเลขลําดับ
การผลิต

12-17

VIN ตําแหนงที่ 1, 2 และ 3 — สวนบงชี้โรงงานผูผลิตทั่วโลก (WMI)

โรงงานผู้ผลิตทั่วโลกรหัส

ออสเตรเลีย (พวงมาลัยขวา), นิวซีแลนด (พวงมาลัยขวา)MNA

ไทย (พวงมาลัยขวา), ตลาดรถยนตพวงมาลัยขวา - อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, บังกลาเทศ,
บรูไน, ฟจิ, สิงคโปร, ศรีลังกา, ปาปวนิวกินี, ฮองกง, ซามัว

MNB

ตลาดรถยนตพวงมาลัยซาย - ฟลิปปนส, เวียดนาม, กัมพูชา, นิวแคลิโดเนีย, วาลลิส &
วานูอาตู, ปาเลา, ไมโครนีเซีย, เฟรนชโปลินีเซีย, มองโกเลีย, ลาว

MNC

VIN ตําแหนงที่ 4 — ถุงลมนิรภัย

ถุงลมนิรภัยรหัส

เข็มขัดนิรภัยอย่างเดียวB

ถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับD

ถุงลมนิรภัยฝงคนขับ + ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสารL

G1268935th2011.50 Ranger

100-01-12รหัสระบุลักษณะ100-01-12

รายละเอียดและการทํางาน



ถุงลมนิรภัยรหัส

ถุงลมนิรภัยฝงคนขับ + ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสาร + ถุงลมนิรภัยดานขาง + มานนิรภัยดานขางU

ถุงลมนิรภัยฝงคนขับ + ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสาร + มานนิรภัยดานขางW

VIN ตําแหนงที่ 5 — แหลงผลิต

แหล่งผลิตรหัส

ไทยM

VIN ตําแหนงที่ 6 — ลักษณะของตัวถังรถ

ลักษณะของตัวถังรถรหัส

รถกระบะตอนเดียว - แชสซีA

รถกระบะตอนเดียวB

รถดับเบิ้ลแค็บ - แชสซีE

รถดับเบิ้ลแค็บF

รถโอเพนแค็บ - แชสซี1

รถโอเพ่นแค็บ2

VIN ตําแหนงที่ 7 — GVM

GVMรหัส

2722 ถึง ≤ 3175 กก.E

E >3175 ถึง 3629 กก.F

VIN ตําแหนงที่ 8 — ประเภทของเครื่องยนต

ประเภทเครื่องยนต์รหัส

I4 2.5 ลิตร เบนซิน3

I4 2.2 ลิตร ดีเซล กําลังตํ่า0

I4 2.2 ลิตร ดีเซล กําลังปานกลาง2

I4 2.2 ลิตร ดีเซล กําลังสูง8

I5 3.2 ลิตร ดีเซล5

VIN ตําแหนงที่ 9 — ค่าคงที่

ค่าคงที่รหัส

00

G1268935th2011.50 Ranger

100-01-13รหัสระบุลักษณะ100-01-13

รายละเอียดและการทํางาน



VIN ตําแหนงที่ 10 — ปที่ผลิต / รุนป

รุ่นปีสำหรับตลาดต่างๆปีที่ผลิตสำหรับตลาดต่างๆปีรหัส

พวงมาลัยขวา: มาเลเซีย,
บังกลาเทศ, บรูไน, ฟจิ,
สิงคโปร, ศรีลังกา, ปา

ปวนิวกินี, ฮองกง, ซามัว
พวงมาลัยซาย: เวียดนาม,
กัมพูชา, นิวแคลิโดเนีย,

วาลลิส & วานูอาตู, ปาเลา
, ไมโครนีเซีย, เฟรนชโปลิ
นีเซีย, มองโกเลีย, ลาว

พวงมาลัยขวา: อินโดนีเซีย
, ไทย, ออสเตรเลีย, นิวซี
แลนด พวงมาลัยซาย:

Philippines

2011B

2012C

2013D

2014E

2015F

VIN ตําแหนงที่ 11 — โรงงานประกอบ

โรงงานประกอบรหัส

บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัดW

VIN ตําแหนงที่ 12 ถึง 17 — หมายเลขลําดับการผลิต

ตัวเลขหกหลัก (สี่ตัวสุดทายตองเปนตัวเลข)

G1268935th2011.50 Ranger

100-01-14รหัสระบุลักษณะ100-01-14

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 100-02 การขึ้นแมแรงและการยก

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

100-02-2การขึ้นแมแรง.....................................................................................................................................
100-02-2ดานหนา.............................................................................................................................................
100-02-24X2....................................................................................................................................................
100-02-24X4....................................................................................................................................................
100-02-2ดานหลัง.............................................................................................................................................
100-02-3การยก................................................................................................................................................
100-02-3ตําแหนงยกรถ....................................................................................................................................
100-02-3ดานหนา.............................................................................................................................................
100-02-3ดานหลัง.............................................................................................................................................
100-02-4ตําแหนงรองรับขานิรภัย.....................................................................................................................
100-02-4ดานหนา.............................................................................................................................................
100-02-4ดานหลัง.............................................................................................................................................

100-02-1การขึ้นแมแรงและการยก100-02-1

.



การขึ้นแมแรง

คําเตือน: การยกรถขึ้นอยางไมมั่นคงเปนสิ่งที่
อันตรายมาก เพราะรถยนตอาจลื่นตกลงมาจาก
ลิฟทยกรถ และสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส และ/
หรือ ทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย ตรวจสอบให
แนใจวา รถยนตที่อยูบนลิฟทยกรถจอดอยูในแนว
ระนาบ โดยการปรับความสูงของแขนยกรถ

ใชขานิรภัยรองรับตัวรถไวหลังจากที่ยกรถขึ้นแลว

ดานหนา

4X2

ใกลกับจุดกึ่งกลางของคานขวาง

4X4

ดานหลัง

ใกลกับจุดกึ่งกลางของเฟองทาย

G1268936th2011.50 Ranger

100-02-2การขึ้นแมแรงและการยก100-02-2

รายละเอียดและการทํางาน



การยก

ตําแหนงยกรถ

คําเตือน: การยกรถขึ้นอยางไมมั่นคงเปนสิ่งที่
อันตรายมาก เพราะรถยนตอาจลื่นตกลงมาจาก
ลิฟทยกรถ และสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส และ/

หรือ ทําใหรถยนตไดรับความเสียหาย ตรวจสอบให
แนใจวา รถยนตที่อยูบนลิฟทยกรถจอดอยูในแนว
ระนาบ โดยการปรับความสูงของแขนยกรถ

ใชขานิรภัยรองรับตัวรถไวหลังจากที่ยกรถขึ้นแลว

ดานหนา

ดานหลัง

G1268937th2011.50 Ranger

100-02-3การขึ้นแมแรงและการยก100-02-3

รายละเอียดและการทํางาน



ตําแหนงรองรับขานิรภัย

ดานหนา

ดานหลัง

G1268937th2011.50 Ranger

100-02-4การขึ้นแมแรงและการยก100-02-4

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 100-04 เสียงดัง, การสั่นสะเทือนและการกระแทก

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

100-04-2เสียงดัง, การสั่นสะเทือนและการกระแทก (NVH).............................................................................
100-04-2ทฤษฎีการวิเคราะห.............................................................................................................................
100-04-2ทําความรูจักกับระบบ.........................................................................................................................
100-04-2รูจักประวัติของระบบ..........................................................................................................................
100-04-2รูจักประวัติของอาการดังกลาว............................................................................................................
100-04-2รูจักความเปนไปไดที่อาการเฉพาะบางอยางจะเกิดขึ้น........................................................................
100-04-2หามแกไขเฉพาะที่อาการโดยไมแกไขที่สาเหตุ....................................................................................
100-04-3มีทัศนคติเปนบวกวา สามารถตรวจพบสาเหตุได................................................................................
100-04-3ตารางการวิเคราะห..............................................................................................................................

100-04-1เสียงดัง, การสั่นสะเทือนและการกระแทก100-04-1

.



เสียงดัง, การสั่นสะเทือนและการกระแทก (NVH)
เสียงดัง, การสั่นสะเทือน และการกระแทก (NVH) เปน
สิ่งที่มีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากรถยนตไดกลายเปน
สิ่งอํานวยความสะดวก และความสะดวกสบายของ
ผูโดยสารเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากขึ้น หัวขอนี้ออก
แบบมาเพื่อชวยเหลือในการตรวจวิเคราะห, การทดสอบ
และซอมแซมปญหา NVH

– เสียงดัง หมายถึง เสียงที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน
ของอุปกรณในหองโดยสาร ซึ่งรบกวนผูโดยสารทําให
ไมไดรับความพึงพอใจ

– การสั่นสะเทือน หมายถึง แรงสั่นที่ลูกคารับรูไดซึ่งไม
เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นถนน

– การกระแทก คือ ปญหาคุณภาพในการขับขี่ ซึ่งลูกคา
รูสึกไดเมื่อการตอบสนองของรถยนตตอสภาพพื้นผิว
ถนนสงมาถึงลูกคาโดยตรง

ทฤษฎีการวิเคราะห

การวิเคราะหเปนมากกวาการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนที่
เก่ียวของกัน เพ่ือหาวิธีการแกไขปญหาของอาการเฉพาะ
บางอยาง แตเปนวิธีการมองไปที่ระบบซึ่งไมทํางานใน
ลักษณะที่ควรจะเปน และคนหาวาทําไม ทั้งนี้ยังรวมถึง
ความรูเกี่ยวกับวิธีการทํางานของระบบ และรูวาระบบทํา
งานถูกตองหรือไม

การวิเคราะหมีกฎพื้นฐานหลายขอ โดยปกติแลว ถาหาก
ปฏิบัติตามกฎเหลานี้ จะสามารถคนหาสาเหตุของอาการ
ดังกลาวไดดวยการตรวจสอบระบบเพียงครั้งเดียว

ทําความรูจักกับระบบ

– รูวาชิ้นสวนตางๆ ทํางานรวมกันอยางไร

– รูีวิธีการท่ีระบบทํางาน รวมถึงขีดจํากัดของระบบ และ
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระบบทํางานผิดปกติ

– ในบางครั้ง สิ่งนี้หมายถึงการตรวจสอบระบบดวยการ
เปรียบเทียบกับระบบที่ทํางานถูกตอง

รูจักประวัติของระบบ

เบาะแสในรายการใดรายการหน่ึงตอไปน้ีอาจชวยประหยัด
เวลา:

– ระบบนี้เกาหรือใหมเพียงใด?

– ระบบนี้ผานการดูแลแบบใดมา?

– ระบบนี้เคยผานการเขารับบริการในอดีต ซึ่งอาจ
เกี่ยวของกับอาการในปจจุบันหรือไม?

– ประวัติการเขารับบริการเปนอยางไร?

รูจักประวัติของอาการดังกลาว

– อาการดังกลาวเกิดขึ้นทันทีหรือคอยๆ เกิดขึ้น?

– มีความเก่ียวของกับเหตุการณอ่ืน เชน การชนหรือการ
เปลี่ยนชิ้นสวนเดิม หรือไม?

– รูจักลักษณะที่อาการดังกลาวเกิดขึ้น ซึ่งอาจเปน
เบาะแสสําคัญของสาเหตุ

รูจักความเปนไปไดที่อาการเฉพาะบางอยางจะ
เกิดขึ้น

– มองหาสาเหตุทั่วไปมากกวาสาเหตุที่ซับซอน

– เชน:

– อาการตางๆ ทางไฟฟามักเกิดข้ึนท่ีจุดเช่ือมตอมาก
กวาที่สวนประกอบ

– อาการเครื่องยนตสตารตไมติดมักมีสาเหตุมาจาก
สายไฟหลวมหรือการปรับแตงเล็กนอย มากกวา
ปญหาเพลาลูกเบี้ยวสึก

– รูจักความแตกตางระหวางส่ิงท่ีเปนไปไมไดและส่ิงท่ีไม
นาจะเปนไปได อาการเสียบางอยางในระบบไมนาจะ
เปนไปได แตก็ยังสามารถเกิดขึ้นได

– ชิ้นสวนใหมเปนเพียงของใหมเทานั้น ซึ่งไมได
หมายความวาช้ินสวนใหมตองสามารถทํางานไดดีเสมอ
ไป

หามแกไขเฉพาะที่อาการโดยไมแกไขที่สาเหตุ

การปรับลดแรงดันลมยางท่ีลอหนาอาจชวยแกไขอาการท่ี
รถยนตเอียงไปดานหนึ่ง แตไมชวยแกไขอาการเดิมได

G28448th2011.50 Ranger

100-04-2เสียงดัง, การสั่นสะเทือนและการกระแทก100-04-2

รายละเอียดและการทํางาน



มีทัศนคติเปนบวกวา สามารถตรวจพบสาเหตุ
ได

– ตรวจสอบสิ่งที่พบซํ้าอีกครั้ง

– อะไรคือสาเหตุที่ทําใหสวนประกอบหนึ่งสึกหรอ?

– แทนยึดชุดเกียรหรือเครื่องยนตที่หลวมสามารถชวย
บงชี้วา แทนยึดอื่นๆ อาจหลวมดวยเชนกัน

ตารางการวิเคราะห

ตารางเปนวิธีการท่ัวไปในการแสดงความสัมพันธระหวาง
ตรรกะพื้นฐานและระบบทางกายภาพของสวนประกอบ
ตางๆ ซึ่งจะชวยคนหาสาเหตุของอาการไดในเวลานอย
ท่ีสุด ตารางการวิเคราะหรวบรวมสวนตางๆ ท่ีตองวิเคราะห
เขาดวยกันเพื่อแสดงใหเห็นไดในครั้งเดียว:

– ความเปนไปไดที่จะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นในระบบ

– ความเร็วในการตรวจสอบสวนประกอบหรือฟงกชัน
บางอยางกอนสวนอื่น

– ความเรียบงายในการทําการทดสอบหนึ่งกอนการ
ทดสอบอื่นๆ

– การตัดสวนท่ีไมตองตรวจสอบในระบบออกโดยการทํา
การทดสอบทั่วไป

– ความม่ันใจในการจํากัดการคนหาใหแคบลงโดยมุงไป
ที่สวนเล็กสวนหนึ่งกอนทําการทดสอบเิชิงลึก

วิธีการที่เร็วที่สุดในการคนหาอาการคือ การทํางานดวย
เครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งหมายถึง การทํางานดวยตาราง
การวิเคราะหที่ผานการรับรองแลว และเครื่องมือพิเศษที่
ถูกตองสําหรับระบบดังกลาว

G28448th2011.50 Ranger

100-04-3เสียงดัง, การสั่นสะเทือนและการกระแทก100-04-3

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 204-00 ระบบรองรับนํ้าหนัก - ขอมูลทั่วไป

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

204-00-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

204-00-3การปรับตั้งมุมแคมเบอร.....................................................................................................................
204-00-4(14 117 3)การปรับตั้งมุมโทลอหนา..............................................................................................

204-00-1ระบบรองรับนํ้าหนัก - ขอมูลทั่วไป204-00-1

.



การปรับตั้งศูนยลอหนา (ที่นํ้าหนักรถเปลา) - 2WD

ช่วงค่ามาตรฐานและค่าความคลาดเคลื่อนรายการ

รถดับเบิ้ลแค็บซุปเปอร์แค็บรถกระบะตอนเดียว

3°00' ± 1°2°53' ± 1°องศาและลิปดามุมแคสเตอร์

3.00° ± 1°2.88° ± 1°องศาและทศนิยม

0°00' ± 1°องศาและลิปดามุมแคมเบอร์

0.00° ± 1°องศาและทศนิยม

0.00 ± 4mmมุมโททั้งหมด

0°00' ± 18'องศาและลิปดา

0.00° ± 0.30°องศาและทศนิยม

การปรับตั้งศูนยลอหนา (ที่นํ้าหนักรถเปลา) - รถรุน 4WD และ 2WD แบบยกสูง

ช่วงค่ามาตรฐานและค่าความคลาดเคลื่อนรายการ

พวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวา

3°04' ± 1°2°34' ± 1°องศาและลิปดามุมแคสเตอร (ดาน
ขวา) 3.07° ± 1°2.57° ± 1°องศาและทศนิยม

2°34' ± 1°3°04' ± 1°องศาและลิปดามุมแคสเตอร (ดาน
ซาย) 2.57° ± 1°3.07° ± 1°องศาและทศนิยม

0°00' ± 1°องศาและลิปดามุมแคมเบอร์

0.00° ± 1°องศาและทศนิยม

0.00 ± 4mmมุมโททั้งหมด

0°00' ± 18'องศาและลิปดา

0.00° ± 0.3°องศาและทศนิยม

G1501476th2011.50 Ranger

204-00-2ระบบรองรับนํ้าหนัก - ขอมูลทั่วไป204-00-2

ขอมูลจําเพาะ



การปรับตั้งมุมแคมเบอร
หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันลมยางตรงกับ
คาที่กําหนดไวและรถไมมีนํ้าหนักบรรทุกอยู

1. ใชเครื่องมือปรับตั้งศูนยและปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผูผลิต เพื่อวัดมุมแคสเตอรและมุมแคมเบอร

2. คลายนัตยึดปกนกบน

3. คลายโบลทยึดปกนกลาง และปรับต้ังมุมแคสเตอรและ
มุมแคมเบอรตามคําแนะนําของผูผลิต

4. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา นํ้าหนักของรถอยู
สงไปท่ีลอ และคามุมแคสเตอรและมุมแคมเบอรไมได
รับผลกระทบเมื่อขันแนนโบลท

หลังจากปรับแลว ใหขันแนนโบลทยึดเพลาปกนกบน
และโบลทยึดปกนกลางตามคาแรงบิดที่กําหนดไว

1. คาแรงบิดที่ใชขันโบลทยึดปกนกบน : 86 นิวตัน
เมตร

2. คาแรงบิดท่ีใชขันโบลทยึดปกนกลาง : 270 นิวตัน
เมตร

5. ยืนยันวาคาศูนยลอหนาเปนไปตามขอมูลจําเพาะ

1. ถาคาท่ีไดไมอยูภายในขอมูลจําเพาะ ใหปรับต้ังศูนย
ลอหนาซํ้าอีกครั้ง

G1281406th2011.50 Ranger

204-00-3ระบบรองรับนํ้าหนัก - ขอมูลทั่วไป204-00-3

ขั้นตอนทั่วไป



การปรับตั้งมุมโทลอหนา(14 117 3)
อุปกรณทั่วไป

เครื่องตั้งศูนยลอ

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตจอดอยูบนพื้น
ราบ

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันลมยางตรงกับ
คาที่กําหนดไวและรถไมมีนํ้าหนักบรรทุกอยู

1.

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหมั่นใจวา พวงมาลัย
ล็อคเขาที่ดีแลว

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหม่ันใจวา ลอหนาอยูในตําแหนง
ตรงไปดานหนา

2. คลายนัตล็อคที่ปลายคันสงออก

3. หมุนคันสงทั้งสองขางในทิศทางตรงกันขามกันเทาๆ
กัน

4. หมายเหตุ : การหมุนคันสง (ทั้งสองดาน) หนึ่งรอบ
จะทําใหมุมโทอินเปลี่ยนไปประมาณ 30 มม. (1.18
นิ้ว)

หมายเหตุ : คันสงทางดานซายและดานขวามีเกลียวแบบ
เวียนขวาเหมือนกัน เมื่อตองการเพิ่มมุมโทอิน ใหหมุน
คันสงดานขวาไปทางดานหนาของรถ และหมุนคันสงดาน
ซายไปทางดานหลังของรถ เทาๆ กัน

ขันนัตล็อคที่ปลายคันสงใหแนน

• 73 Nm

G1269096th2011.50 Ranger

204-00-4ระบบรองรับนํ้าหนัก - ขอมูลทั่วไป204-00-4

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 204-01 รองรับนํ้าหนักดานหนา

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

204-01-2รองรับนํ้าหนักดานหนา.......................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

204-01-4

(14 411 0;
14 411 4; 14

ลูกปนลอหนา...............................................................................................................

412 0; 14
414 4; 14
416 4)

204-01-8(14 343 0)แกนบังคับเลี้ยว — 2WD..........................................................................................
204-01-12(14 343 0)แกนบังคับเลี้ยว — 4WD..........................................................................................

204-01-17
(14 781 0;
14 782 0)

ชุดสตรัทและสปริงดานหนา..........................................................................................

204-01-19

(14 706 0;
14 707 0; 14
709 0)

ปกนกลาง.....................................................................................................................

204-01-21ปกนกบน............................................................................................................................................

การถอดและการประกอบ

204-01-23(14 783 4)ชุดสตรัทและสปริงดานหนา..........................................................................................

204-01-1รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-1

.



รองรับนํ้าหนักดานหนา
4X2

รายละเอียดรายกา
ร

แขนยึดเหล็กกันโคลง1

ปกนกบน2

เหล็กกันโคลง3

รายละเอียดรายกา
ร

หัวตอแกนลอ4

ปกนกลาง5

ชุดโชคอัพ6

ชุดระบบรองรับนํ้าหนัก7

รถรุน 4X2 แบบยกสูง

G1268940th2011.50 Ranger

204-01-2รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

แขนยึดเหล็กกันโคลง1

ปกนกบน2

เหล็กกันโคลง3

หัวตอแกนลอ4

รายละเอียดรายกา
ร

ปกนกลาง5

ชุดโชคอัพ6

ชุดระบบรองรับนํ้าหนัก7

4X4

รายละเอียดรายกา
ร

แขนยึดเหล็กกันโคลง1

ปกนกบน2

เหล็กกันโคลง3

หัวตอแกนลอ4

ปกนกลาง5

เพลาขับ6

ชุดโชคอัพ7

ชุดระบบรองรับนํ้าหนัก8

G1268940th2011.50 Ranger

204-01-3รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-3

รายละเอียดและการทํางาน



ลูกปนลอหนา(14 411 0; 14 411 4; 14 412 0; 14 414 4; 14 416 4)
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

204-348/3
เครื่องมือถอด/เครื่องมือติดตั้ง,
ดุมลอ/ลูกปนลอ

205-307
เครื่องมือติดตั้ง, วงแหวนเซ็น
เซอรความเร็วลอ

308-095
เครื่องมือติดตั้ง, ลูกปนเพลาอิน
พุท

308-604
เครื่องมือติดตั้ง, ซีลหนาแปลน
เพลาเอาทพุท

แทนอัดไฮดรอลิค

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

G1269089th2011.50 Ranger

204-01-4รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-4

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

4x2

2. อางถึง : แกนบังคับเลี้ยว - 2WD (204-01 รองรับ
นํ้าหนักดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4x4

4. อางถึง : แกนบังคับเลี้ยว - 4WD (204-01 รองรับ
นํ้าหนักดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

สําหรับรถทุกรุน

5. เครื่องมือพิเศษ: 204-348/3
อุปกรณทั่วไป: แทนอัดไฮดรอลิค

6. อุปกรณทั่วไป: แทนอัดไฮดรอลิค

G1269089th2011.50 Ranger

204-01-5รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-5

การถอดและ การติดตั้ง



7.
8.

9. เครื่องมือพิเศษ: 204-348/3, 205-307

G1269089th2011.50 Ranger

204-01-6รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-6

การถอดและ การติดตั้ง



อุปกรณทั่วไป: แทนอัดไฮดรอลิค

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งลอเฟอง
เซ็นเซอรในตําแหนงที่ถูกตองแลว

• 1. แบริ่งลอหนาตัวเกา 2. แบริ่งลอหนาตัวใหม
• กดและติดตั้งแบริ่งลอหนาตัวใหม

เครื่องมือพิเศษ: 308-095, 308-604
อุปกรณทั่วไป: แทนอัดไฮดรอลิค

2.

3. เครื่องมือพิเศษ: 205-307
อุปกรณทั่วไป: แทนอัดไฮดรอลิค

G1269089th2011.50 Ranger

204-01-7รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-7

การถอดและ การติดตั้ง



แกนบังคับเลี้ยว — 2WD(14 343 0)
เครื่องมือพิเศษ

211-020
เครื่องมือถอด, ลูกหมาก

49-T028-3A0
Remover, Ball Joint Puller Set

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ขอควรระวัง :

อุปกรณยึดระบบรองรับน้ําหนักเปนช้ินสวนท่ีมีค
วามสําคัญมาก เนื่องจากเปนชิ้นสวนที่สงผลตอ
สมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่สําคัญ
หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสียคา
ใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มี
หมายเลขอะไหลเดิมหรือชิ้นสวนที่มีคุณภาพ
เทียบเทา หามใชชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือ
ของเลียนแบบ ตองใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไว
ในระหวางการประกอบช้ินสวนกลับ เพ่ือใหม่ันใจ
ไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะยึดอยางแนนหนาถูก
ตอง

การปฏิบัติงานตามข้ันตอนตอไปน้ีโดยไมถอดเซ็น
เซอรความเร็วลอ ABS ออกกอน อาจเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดวงจรเปดข้ึนในสายไฟถาเผลอดึงท่ีสาย
ไฟ กอนปฏิบัติงานตามขั้นตอนตอไปนี้ ใหถอด
เซ็นเซอรความเร็วลอ ABS (ดานเพลา) ออก
และยึดไวในตําแหนงที่เหมาะสม ซึ่งเซ็น

เซอรจะไมถูกดึงโดยไมตั้งใจในระหวางการให
บริการรถ

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

G1269091th2011.50 Ranger

204-01-8รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-8

การถอดและ การติดตั้ง



2. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3. แรงขัน: 7 Nm

4. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาทอยางเบรกไมรับ
นํ้าหนักใดๆ

อางถึง : จานดิสกเบรก (206-03 ดิสกเบรกหนา, การ
ถอดและการติดตั้ง).

5. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งนัตยึด
ตัวใหม

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ลูกหมากไม
หมุนตาม

แรงขัน: 125 Nm

6. ขอควรระวัง :

หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกคันสงออกจากหัวตอ
แกนลอ มิฉะนั้นหัวตอแกนลออาจไดรับความ
เสียหาย

อยาทําใหยางหุมคันสงไดรับความเสียหายในขณะ
ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

ปลอยนัตยึดปลายคันสงไวท่ีเดิมเพ่ือปองกันสตัด
ขอตอลูกหมาก

ใชผานุมคลุมซีลลูกหมากไวเพื่อปองกันความ
เสียหาย

เครื่องมือพิเศษ: 211-020

G1269091th2011.50 Ranger

204-01-9รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-9

การถอดและ การติดตั้ง



7. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งนัตยึด
ตัวใหม

ขอควรระวัง :

ใชวัสดุหอหุมใหเหมาะสมเพื่อปองกันความ
เสียหายของสวนประกอบ

ใหแนใจวาลูกหมากไมหมุนตาม

1. แรงขัน: 14 Nm
2. แรงขัน: 80 Nm
3. แรงขัน: 65 Nm

8. ขอควรระวัง :

ใชผานุมคลุมซีลลูกหมากไวเพื่อปองกันความ
เสียหาย

อยาทําใหยางหุมลูกหมากไดรับความเสียหายใน
ขณะติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

ใชผานุมคลุมซีลลูกหมากไวเพื่อปองกันความ
เสียหาย

เครื่องมือพิเศษ: 49-T028-3A0

9. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งนัตยึด
ตัวใหม

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังหัวตอแกน
ลออยางแนนหนาถูกตองแลว

แรงขัน: 175 Nm

10. ขอควรระวัง :

หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกลูกหมากออกจาก
หัวตอแกนลอ มิฉะนั้นหัวตอแกนลออาจไดรับ
ความเสียหาย

G1269091th2011.50 Ranger

204-01-10รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-10

การถอดและ การติดตั้ง



อยาทําใหยางหุมลูกหมากไดรับความเสียหายใน
ขณะติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือพิเศษ: 49-T028-3A0

11. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนหากมีการติดตั้งชิ้นสวน
ใหม

อางถึง : ลูกปนลอหนา (204-01 รองรับนํ้าหนัก
ดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การปรับต้ังมุมโทลอหนา (204-00 ระบบรอง
รับนํ้าหนัก - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269091th2011.50 Ranger

204-01-11รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-11
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แกนบังคับเลี้ยว — 4WD(14 343 0)
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

211-020
เครื่องมือถอด, ลูกหมาก

49-T028-3A0
Remover, Ball Joint Puller Set

เครื่องมือดึง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ขอควรระวัง :

อุปกรณยึดระบบรองรับน้ําหนักเปนช้ินสวนท่ีมีค
วามสําคัญมาก เนื่องจากเปนชิ้นสวนที่สงผลตอ
สมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่สําคัญ
หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสียคา
ใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มี
หมายเลขอะไหลเดิมหรือชิ้นสวนที่มีคุณภาพ
เทียบเทา หามใชชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือ
ของเลียนแบบ ตองใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไว
ในระหวางการประกอบช้ินสวนกลับ เพ่ือใหม่ันใจ
ไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะยึดอยางแนนหนาถูก
ตอง

การปฏิบัติงานตามข้ันตอนตอไปน้ีโดยไมถอดเซ็น
เซอรความเร็วลอ ABS ออกกอน อาจเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดวงจรเปดข้ึนในสายไฟถาเผลอดึงท่ีสาย
ไฟ กอนปฏิบัติงานตามขั้นตอนตอไปนี้ ใหถอด
เซ็นเซอรความเร็วลอ ABS (ดานเพลา) ออก
และยึดไวในตําแหนงที่เหมาะสม ซึ่งเซ็น

เซอรจะไมถูกดึงโดยไมตั้งใจในระหวางการให
บริการรถ

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดงัดฝาครอบ
น็อตยึดดุมลอออกกอนถอด

G1269098th2011.50 Ranger

204-01-12รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-12

การถอดและ การติดตั้ง



3. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

4. ขอควรระวัง : ถายางหุมหัวเพลาขับดานนอก
เสียหาย ตองติดตั้งเพลาขับหนาอันใหม

5. แรงขัน: 7 Nm

6. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาทอยางเบรกไมรับ
นํ้าหนักใดๆ

อางถึง : จานดิสกเบรก (206-03 ดิสกเบรกหนา, การ
ถอดและการติดตั้ง).

7. ขอควรระวัง : ใหแนใจวาลูกหมากไมหมุนตาม

แรงขัน: 125 Nm

8. ขอควรระวัง :

หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกคันสงออกจากหัวตอ
แกนลอ มิฉะนั้นหัวตอแกนลออาจไดรับความ
เสียหาย

อยาทําใหยางหุมคันสงไดรับความเสียหายในขณะ
ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

ปลอยนัตยึดปลายคันสงไวท่ีเดิมเพ่ือปองกันสตัด
ขอตอลูกหมาก

ใชผานุมคลุมซีลลูกหมากไวเพื่อปองกันความ
เสียหาย

เครื่องมือพิเศษ: 211-020

9. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งนัตยึด
ตัวใหม

ขอควรระวัง :

ใชวัสดุหอหุมใหเหมาะสมเพื่อปองกันความ
เสียหายของสวนประกอบ

G1269098th2011.50 Ranger

204-01-13รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-13

การถอดและ การติดตั้ง



ใหแนใจวาลูกหมากไมหมุนตาม

1. แรงขัน: 14 Nm
2. แรงขัน: 80 Nm
3. แรงขัน: 65 Nm

10. ขอควรระวัง :

หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกลูกหมากออกจาก
หัวตอแกนลอ มิฉะนั้นหัวตอแกนลออาจไดรับ
ความเสียหาย

อยาทําใหยางหุมลูกหมากไดรับความเสียหายใน
ขณะติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

ใชผานุมคลุมซีลลูกหมากไวเพื่อปองกันความ
เสียหาย

เครื่องมือพิเศษ: 49-T028-3A0

11. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังหัวตอแกน
ลอและเพลาขับหนาอยางแนนหนาถูกตองแลว

แรงขัน: 175 Nm

12. ขอควรระวัง :

หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกลูกหมากออกจาก
หัวตอแกนลอ มิฉะนั้นหัวตอแกนลออาจไดรับ
ความเสียหาย

อยาทําใหยางหุมลูกหมากไดรับความเสียหายใน
ขณะติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

G1269098th2011.50 Ranger
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เครื่องมือพิเศษ: 49-T028-3A0

13. ขอควรระวัง : อยาใชคอนตีแยกหัวเพลาขับดาน
นอกออกจากดุมลอ เพราะอาจทําใหรองเกลียว
และสวนประกอบภายในของหัวเพลาขับเสียหาย

ใชเคร่ืองมือพิเศษกดหัวเพลาขับดานนอกจนคลายออก
โดยไมหลุดออกจากดุมลอ

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือดึง

14. ขอควรระวัง : ระวังอยาทําใหเกิดความเสียหาย
ท่ีซีลน้ํามันของเพลาขับหลัง หรือพ้ืนผิวซีลท่ีเจีย
ไวของเสื้อหัวเพลาขับดานนอก

การติดตั้ง

1. คําเตือน :

ติดตั้งนัตยึดลูกหมากปกนกลางตัวใหม การไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

ติดต้ังนัตยึดปลายคันสงตัวใหม การไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง : ใหแนใจวาลูกหมากไมหมุนตาม

หมายเหตุ : ไมจําเปนตองถอดฝาครอบกันฝุน
ออกหากไมมีการเปล่ียนใหม ทําเคร่ืองหมายท่ีฝาครอบ
กันฝุนและหัวตอแกนลอเพ่ือใหติดต้ังกลับไดอยางถูก
ตอง

อางถึง : การปรับต้ังมุมโทลอหนา (204-00 ระบบรอง
รับนํ้าหนัก - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

3. ขอควรระวัง : ถายางหุมหัวเพลาขับดานนอก
เสียหาย ตองติดตั้งเพลาขับหนาอันใหม

G1269098th2011.50 Ranger

204-01-15รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-15

การถอดและ การติดตั้ง



หมายเหตุ : ในขั้นตอนนี้ใหใชเฉพาะมือขันน็อตดุม
ลอใหแนนเทานั้น

4. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

5. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดสวมฝา
ครอบน็อตยึดดุมลอหลังจากติดตั้งแลว

แรงขัน: 275 Nm

G1269098th2011.50 Ranger

204-01-16รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-16

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดสตรัทและสปริงดานหนา(14 781 0; 14 782 0)
เครื่องมือพิเศษ

49-T028-3A0
Remover, Ball Joint Puller Set

การถอด

คําเตือน: รถยนตทุกคันติดตั้งโชคอัพแกสซึ่งจะยืด
ออกโดยไมมีแรงชวย อยาใชความรอนหรือไฟกับ
โชคอัพในขณะถอดหรือใหบริการซอมแซม
สวนประกอบ การไมปฏิบัิติตามคําแนะนําอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง : อุปกรณยึดระบบรองรับนํ้าหนักเปน
ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนช้ินสวนท่ี
สงผลตอสมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่
สําคัญ หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มีหมายเลข
อะไหลเดิมหรือช้ินสวนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หามใช
ชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตอง
ใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไวในระหวางการประกอบ
ชิ้นสวนกลับ เพื่อใหมั่นใจไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะ
ยึดอยางแนนหนาถูกตอง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3. แรงขัน: 55 Nm1.
2. แรงขัน: 235 Nm

G1465140th2011.50 Ranger

204-01-17รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-17

การถอดและ การติดตั้ง



4. แรงขัน: 65 Nm

5. ขอควรระวัง : หามใชคอนตีเพื่อถอดแยก
ลูกหมากออกจากหัวตอแกนลอ มิฉะนั้นหัวตอ
แกนลออาจไดรับความเสียหาย

• อยาทําใหยางหุมลูกหมากไดรับความเสียหายใน
ขณะติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

• ตรวจสอบใหแนใจวา ชุดหัวตอยึดไวอยางแนนหนา
แลวดวยสายรัดที่เหมาะสม

เครื่องมือพิเศษ: 49-T028-3A0

6. ใชแมแรงท่ีเหมาะสมรองรับปกนกลางใกลกับลูกหมาก
ปกนกลาง

7. ปรับลดระดับแมแรงเพื่อยกปกนกลง

8. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงเสียกอน

การติดตั้ง

ขอควรระวัง : กอนที่จะขันแนนอุปกรณยึดบูชของ
ระบบรองรับนํ้าหนัก ใหใชแมแรงที่เหมาะสมยก
ระบบรองรับนํ้าหนักขึ้นกอน

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1465140th2011.50 Ranger

204-01-18รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-18

การถอดและ การติดตั้ง



ปกนกลาง(14 706 0; 14 707 0; 14 709 0)
เครื่องมือพิเศษ

49-T028-3A0
Remover, Ball Joint Puller Set

การถอด

ขอควรระวัง : อุปกรณยึดระบบรองรับนํ้าหนักเปน
ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนช้ินสวนท่ี
สงผลตอสมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่
สําคัญ หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มีหมายเลข
อะไหลเดิมหรือช้ินสวนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หามใช
ชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตอง
ใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไวในระหวางการประกอบ
ชิ้นสวนกลับ เพื่อใหมั่นใจไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะ
ยึดอยางแนนหนาถูกตอง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

2. แรงขัน: 175 Nm1.
2. แรงขัน: 250 Nm
3. แรงขัน: 260 Nm

3. ขอควรระวัง :

อยาทําใหยางหุมลูกหมากไดรับความเสียหายใน
ขณะติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกลูกหมากออกจาก
หัวตอแกนลอ มิฉะนั้นหัวตอแกนลออาจไดรับ
ความเสียหาย

ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังหัวตอแกนลออยาง
แนนหนาถูกตองแลว

G1269447th2011.50 Ranger

204-01-19รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-19

การถอดและ การติดตั้ง



ถอดเครื่องมือพิเศษ: 49-T028-3A0

การติดตั้ง

ขอควรระวัง : กอนที่จะขันแนนอุปกรณยึดบูชของ
ระบบรองรับนํ้าหนัก ใหใชแมแรงที่เหมาะสมยก
ระบบรองรับนํ้าหนักขึ้นกอน

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269447th2011.50 Ranger

204-01-20รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-20

การถอดและ การติดตั้ง



ปกนกบน
เครื่องมือพิเศษ

49-T028-3A0
Remover, Ball Joint Puller Set

การถอด

ขอควรระวัง : อุปกรณยึดระบบรองรับนํ้าหนักเปน
ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนช้ินสวนท่ี
สงผลตอสมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่
สําคัญ หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มีหมายเลข
อะไหลเดิมหรือช้ินสวนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หามใช
ชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตอง
ใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไวในระหวางการประกอบ
ชิ้นสวนกลับ เพื่อใหมั่นใจไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะ
ยึดอยางแนนหนาถูกตอง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : เซ็นเซอรความเร็วลอรถยนตดานหนา (206
-09 ควบคุมปองกันการล็อก, การถอดและการติด
ตั้ง).

4. แรงขัน: 70 Nm

5. ขอควรระวัง :

หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกลูกหมากออกจาก
หัวตอแกนลอ มิฉะนั้นหัวตอแกนลออาจไดรับ
ความเสียหาย

G1269448th2011.50 Ranger

204-01-21รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-21

การถอดและ การติดตั้ง



อยาทําใหยางหุมลูกหมากไดรับความเสียหายใน
ขณะติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

ตรวจสอบใหแนใจวา ชุดหัวตอยึดไวอยาง
แนนหนาแลวดวยสายรัดที่เหมาะสม

เครื่องมือพิเศษ: 49-T028-3A0

6. แรงขัน: 80 Nm

การติดตั้ง

ขอควรระวัง : กอนที่จะขันแนนอุปกรณยึดบูชของ
ระบบรองรับนํ้าหนัก ใหใชแมแรงที่เหมาะสมยก
ระบบรองรับนํ้าหนักขึ้นกอน

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269448th2011.50 Ranger

204-01-22รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-22

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดสตรัทและสปริงดานหนา(14 783 4)
เครื่องมือพิเศษ

204-167
เครื่องมือบีบ, คอยลสปริง

204-215
ตัวตอ สําหรับ 204-167

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน: ใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ในการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับสปริงที่ถูกบีบอัดอยู

อางถึง : ชุดสตรัทและสปริงดานหนา (204-01 รอง
รับนํ้าหนักดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

2. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ: 204-167, 204-2151.

3. หมายเหตุ : กอนการถอดใหสังเกตตําแหนงของ
สวนประกอบตางๆ

G1465143th2011.50 Ranger

204-01-23รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-23

การถอดและการประกอบ



การประกอบ

4. คําเตือน: ใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ในการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับสปริงที่ถูกบีบอัดอยู

สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

5. หมายเหตุ : ในขั้นตอนนี้ ขันยึดนัตใหแนนโดยใชมือ
หมุนเทานั้น

เครื่องมือพิเศษ: 204-167, 204-215

6. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายดานลางของ
คอยลสปริงวางอยางถูกตองบนสวนขั้นของบาสปริง
ดานลางในขณะติดตั้งโชคอัพหนา

หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดตั้งชิ้นสวนตางๆ ตรง
ตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไวเหมือนกับกอนการถอด
ประกอบ

หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดตั้งเครื่องหมายตรงเปน
แนวเดียวกัน

เครื่องมือพิเศษ: 204-167, 204-215

G1465143th2011.50 Ranger

204-01-24รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-24

การถอดและการประกอบ



7. แกนของบูชแดมเปอรดานลาง1.

เครื่องมือพิเศษ: 204-167, 204-215
2. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา องศาระหวาง

สตัทยึดดานหลังตัวบนกับแกนของบูชแดม
เปอรดานลางตรงตามคาที่กําหนดไว

37° ± 3°

G1465143th2011.50 Ranger

204-01-25รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-25

การถอดและการประกอบ



8. ขอควรระวัง : ใชงานกุญแจเล่ือนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปองกันกานสูบหมุน

เครื่องมือพิเศษ: 204-167, 204-215
แรงขัน: 65 Nm

9. ถอดเครื่องมือพิเศษ: 204-167, 204-215

10.อางถึง : ชุดสตรัทและสปริงดานหนา (204-01 รอง
รับนํ้าหนักดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

G1465143th2011.50 Ranger

204-01-26รองรับนํ้าหนักดานหนา204-01-26

การถอดและการประกอบ



หมวด 204-02 รองรับนํ้าหนักดานหลัง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

204-02-2รองรับนํ้าหนักดานหลัง.......................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

204-02-4(15 621 0)สปริง............................................................................................................................
204-02-6(15 791 0)โชคอัพหลัง...................................................................................................................

204-02-1รองรับนํ้าหนักดานหลัง204-02-1

.



รองรับนํ้าหนักดานหลัง
4x2

รายละเอียดรายกา
ร

โชคอัพ1

สปริงแหนบ2

ชุดหูยึดสปริง3

G1268941th2011.50 Ranger

204-02-2รองรับนํ้าหนักดานหลัง204-02-2

รายละเอียดและการทํางาน



รถรุน 4X2 แบบยกสูง/4x4

รายละเอียดรายกา
ร

โชคอัพ1

สปริงแหนบ2

ชุดหูยึดสปริง3

G1268941th2011.50 Ranger

204-02-3รองรับนํ้าหนักดานหลัง204-02-3

รายละเอียดและการทํางาน



สปริง(15 621 0)

การถอด

ขอควรระวัง : อุปกรณยึดระบบรองรับนํ้าหนักเปน
ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนช้ินสวนท่ี
สงผลตอสมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่
สําคัญ หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มีหมายเลข
อะไหลเดิมหรือช้ินสวนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หามใช
ชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตอง
ใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไวในระหวางการประกอบ
ชิ้นสวนกลับ เพื่อใหมั่นใจไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะ
ยึดอยางแนนหนาถูกตอง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4x2

2. แรงขัน: 120 Nm

4x4

3. แรงขัน: 120 Nm

สําหรับรถทุกรุน

4. แรงขัน: 162 Nm

5. หมายเหตุ : จดบันทึกตําแหนงของแทนยึดเอาไว

G1269451th2011.50 Ranger

204-02-4รองรับนํ้าหนักดานหลัง204-02-4

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 103 Nm

การติดตั้ง

ขอควรระวัง : ติดต้ังนัตล็อคสปริงและนัตยูโบลทตัว
ใหม

หมายเหตุ : การขันแนนคร้ังสุดทายท่ีสวนประกอบตางๆ
ของระบบรองรับน้ําหนักหลัง ควรดําเนินการเม่ือน้ําหนัก
ของรถสงไปที่ลอแลว

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269451th2011.50 Ranger

204-02-5รองรับนํ้าหนักดานหลัง204-02-5

การถอดและ การติดตั้ง



โชคอัพหลัง(15 791 0)

การถอด

ขอควรระวัง : อุปกรณยึดระบบรองรับนํ้าหนักเปน
ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนช้ินสวนท่ี
สงผลตอสมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่
สําคัญ หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มีหมายเลข
อะไหลเดิมหรือช้ินสวนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หามใช
ชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตอง
ใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไวในระหวางการประกอบ
ชิ้นสวนกลับ เพื่อใหมั่นใจไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะ
ยึดอยางแนนหนาถูกตอง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. แรงขัน:
• 1. Torque: 47 Nm
• 2. แรงบิด: 47 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : หามขันโบลทยึดตัวลางของโชคอัพจนสุด
การขันแนนคร้ังสุดทายควรดําเนินการเม่ือน้ําหนักของ
รถสงไปที่ลอแลว

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269452th2011.50 Ranger

204-02-6รองรับนํ้าหนักดานหลัง204-02-6

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 204-04 กระทะลอและยาง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

204-04-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

204-04-3กระทะลอและยาง...............................................................................................................................

204-04-1กระทะลอและยาง204-04-1

.



ขอมูลจําเพาะคาแรงบิดที่กําหนด

Nmรายการ

103นัตยึดล้อ

G1513941th2011.50 Ranger

204-04-2กระทะลอและยาง204-04-2

ขอมูลจําเพาะ



กระทะลอและยาง

การถอด

ขอควรระวัง :

อยาใชความรอนเผาเพื่อชวยในการคลายนัตที่เกิด
การขัดตัว

อยาใชเคร่ืองมือท่ีมีกําลังสูงๆ ในการขัน/คลายนัตยึด
ลอ

1. คลายออก

1.

2. สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง : การขึ้นแมแรง (100
-02 การข้ึนแมแรงและการยก, รายละเอียดและการ
ทํางาน)

/ การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก, ราย
ละเอียดและการทํางาน).

3.

การติดตั้ง

1. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาบริเวณผิวหนาสัมผัส
ตองสะอาดและปราศจากการกัดกรอนและสิ่ง
แปลกปลอม

หมายเหตุ : ในข้ันตอนน้ี ขันนัตใหแนนดวยน้ิวมือเทาน้ัน

2. นํารถลง

3. เมื่อติดตั้งลอและยางรถ ใหขันน็อตลอใหแนนตามคา
แรงขันที่กําหนดไว โดยขันสลับฟนปลา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง : ขอมูลจําเพาะ (204
-04 กระทะลอและยาง, ขอมูลจําเพาะ).

G1268942th2011.50 Ranger

204-04-3กระทะลอและยาง204-04-3

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 205-01 เพลาขับ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

205-01-2เพลาขับ..............................................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

205-01-4(15 514 0)เพลาขับ — 2WD.....................................................................................................
205-01-5(15 514 0)เพลาขับ — 4WD.....................................................................................................
205-01-6เพลาขับหนา — 4WD.....................................................................................................................

205-01-1เพลาขับ205-01-1

.



เพลาขับ
หมายเหตุ : ตําแหนงของแดมเปอรเพลาขับจะแตกตาง
กันไปตามรุนของรถยนต
4x2

รายละเอียดรายกา
ร

แดมเปอรเพลาขับ1

ขอตอเพลา2

รายละเอียดรายกา
ร

ขอตอออน3

เพลากลางทอนหลัีง4

4x4

G1269006th2011.50 Ranger

205-01-2เพลาขับ205-01-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

เพลาขับหนา1

เพลากลางทอนหนา2

แดมเปอรเพลาขับ3

ขอตอออน4

เพลากลางทอนหลัีง5

G1269006th2011.50 Ranger

205-01-3เพลาขับ205-01-3

รายละเอียดและการทํางาน



เพลาขับ — 2WD(15 514 0)

การถอด

คําเตือน: อุณหภูมิทํางานปกติของระบบไอเสียมีคา
สูงมาก หามถอดช้ินสวนใดๆ ของระบบออกในขณะ
ที่อุณหภูมิยังไมเย็นลง เพิ่มความระมัดระวังเปน
พิเศษเมื่อทํางานใกลกับแคทาลิติกคอนเวอรเตอร
อุณหภูมิของแคทาลิติกคอนเวอรเตอรจะเพิ่มสูงขึ้น
มากหลังจากเคร่ืองยนตเร่ิมทํางานไปแลวเพียงไมก่ี
นาที การไมปฏิบัิติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บได

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : ตําแหนงของแดมเปอรเพลาขับจะแตกตาง
กันไปตามรุนของรถยนต

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดจดบันทึกตําแหนง
ของแดมเปอรเพลาขับกอนถอดออก

1. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

2. ขอควรระวัง : อยานําโบลทตัวเดิมกลับมาใชซํ้า
ตองใชโบลทใหมเสมอ มิฉะน้ันรถยนตอาจไดรับ
ความเสียหาย

หมายเหตุ : รถยนตบางรุนจะมีแดมเปอรติดตั้งอยู
สวนปลายของเพลาขับ

แรงขัน: 110 Nm

3. ขอควรระวัง : อยานําโบลทตัวเดิมกลับมาใชซํ้า
ตองใชโบลทใหมเสมอ มิฉะน้ันรถยนตอาจไดรับ
ความเสียหาย

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาแดมเปอรติดตั้งชิด
กับหนาแปลนของชุดเกียรและตรงกับหนาแปลน

แรงขัน: 110 Nm

4. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา แบริ่งกลางตรงกับ
เพลากลางและแทนยึด โดยใหโลโก FoMoCo บนแบ
ริ่งกลางหันขึ้นดานบน

แรงขัน: 50 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269008th2011.50 Ranger

205-01-4เพลาขับ205-01-4

การถอดและ การติดตั้ง



เพลาขับ — 4WD(15 514 0)

การถอด

คําเตือน: อุณหภูมิทํางานปกติของระบบไอเสียมีคา
สูงมาก หามถอดช้ินสวนใดๆ ของระบบออกในขณะ
ที่อุณหภูมิยังไมเย็นลง เพิ่มความระมัดระวังเปน
พิเศษเมื่อทํางานใกลกับแคทาลิติกคอนเวอรเตอร
อุณหภูมิของแคทาลิติกคอนเวอรเตอรจะเพิ่มสูงขึ้น
มากหลังจากเคร่ืองยนตเร่ิมทํางานไปแลวเพียงไมก่ี
นาที การไมปฏิบัิติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บได

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : ตําแหนงของแดมเปอรเพลาขับจะแตกตาง
กันไปตามรุนของรถยนต

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดจดบันทึกตําแหนง
ของแดมเปอรเพลาขับกอนถอดออก

1. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

2. ขอควรระวัง : อยานําโบลทตัวเดิมกลับมาใชซํ้า
ตองใชโบลทใหมเสมอ มิฉะน้ันรถยนตอาจไดรับ
ความเสียหาย

หมายเหตุ : รถยนตบางรุนจะมีแดมเปอรติดตั้งอยู
สวนปลายของเพลาขับ

แรงขัน: 110 Nm

3. ขอควรระวัง : อยานําโบลทตัวเดิมกลับมาใชซํ้า
ตองใชโบลทใหมเสมอ มิฉะน้ันรถยนตอาจไดรับ
ความเสียหาย

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาแดมเปอรติดตั้งชิด
กับหนาแปลนของชุดเกียรและตรงกับหนาแปลน

แรงขัน: 110 Nm

4. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา แบริ่งกลางตรงกับ
เพลากลางและแทนยึด โดยใหโลโก FoMoCo บนแบ
ริ่งกลางหันขึ้นดานบน

แรงขัน: 50 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269078th2011.50 Ranger

205-01-5เพลาขับ205-01-5

การถอดและ การติดตั้ง



เพลาขับหนา — 4WD

การถอด

ขอควรระวัง :

ตองถอดเพลาขับหนาออกจากเสื้อเกียรทรานส
เฟอรกอนเสมอ มิฉะนั้นนํ้าหนักของเพลาขับจะไป
บีบยางหุมเพลาขับที่อยูระหวางเพลาขับและหนา
แปลนหัวเพลาขับ (CV) จนทําใหยางหุมเพลาขับ
ฉีกขาดได

โอกาสที่จะติดตั้งเพลาขับผิดพลาดมีคอนขางสูง
ดังน้ันจึงควรจดบันทึกทิศทางการติดต้ังใหแนใจกอน
ถอดออก

หมายเหตุ : อาจมีนํ้ามันจํานวนเล็กนอยซึมออกมาจาก
ขอตอของเพลาขับในระหวางท่ีจัดเก็บอยู น้ํามันท่ีไหลซึม
ออกไปน้ีจะไมสงผลกระทบตอการทํางานหรือความคงทน
ของขอตอ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน: หามทํางานบนหรือใตรถยนตที่ใช
แมแรงยกเพียงตัวเดียวยกขึ้น ตองใชขานิรภัย
รองรับตัวรถไวเสมอ

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

2. ขอควรระวัง :

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีขอตอหรือแผนยาง
กันฝุน อยานําเพลาขับไปแขวนไว

อยานําโบลทตัวเดิมกลับมาใชซํ้า ตองใชโบ
ลทใหมเสมอ มิฉะนั้นรถยนตอาจไดรับความ
เสียหาย

หมายเหตุ : ล็อคเพลาขับกอนกอนถอดโบลทเพื่อ
ปองกันการลื่น

แรงขัน:
• ขั้น1: 15 Nm
• ขั้น2: 180°

3. ขอควรระวัง :

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีขอตอหรือแผนยาง
กันฝุน อยานําเพลาขับไปแขวนไว

อยานําโบลทตัวเดิมกลับมาใชซํ้า ตองใชโบ
ลทใหมเสมอ มิฉะนั้นรถยนตอาจไดรับความ
เสียหาย

หมายเหตุ : ล็อคเพลาขับกอนกอนถอดโบลทเพื่อ
ปองกันการลื่น

G1269079th2011.50 Ranger

205-01-6เพลาขับ205-01-6

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน:
• ขั้น1: 15 Nm
• ขั้น2: 180°

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269079th2011.50 Ranger

205-01-7เพลาขับ205-01-7

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 205-04 เพลาขับหนา

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

205-04-2(14 320 0)เพลาขับหนาดานซาย...................................................................................................
205-04-4(14 321 0)เพลาขับหนาดานขวา....................................................................................................
205-04-6(14 336 0)ยางกันฝุนยอยทเพลาขับดานใน...................................................................................
205-04-9(14 338 0)ยางกันฝุนยอยทแบบความเร็วคงที่ (CV) ตัวนอก.......................................................

205-04-1เพลาขับหนา205-04-1

.



เพลาขับหนาดานซาย(14 320 0)
เครื่องมือพิเศษ

204-226
เครื่องมือถอด, เพลาขับ

205-047
คอนกระตุก

การถอด

ขอควรระวัง :

อุปกรณยึดระบบรองรับน้ําหนักเปนช้ินสวนท่ีมีความ
สําคัญมาก เนื่องจากเปนชิ้นสวนที่สงผลตอ
สมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่สําคัญ หาก
อุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสียคาใชจาย
ในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตองติดต้ังช้ิน
สวนใหม ตองใชช้ินสวนใหมท่ีมีหมายเลขอะไหลเดิม
หรือชิ้นสวนที่มีคุณภาพเทียบเทา หามใชชิ้นสวนที่
มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตองใชคาแรง
บิดตามที่กําหนดไวในระหวางการประกอบชิ้นสวน
กลับ เพ่ือใหม่ันใจไดวา ช้ินสวนดังกลาวจะยึดอยาง
แนนหนาถูกตอง

หามยกหรือถือเพลาขับหนาโดยจับที่สวนหัวเพลา
ขับดานในหรือดานนอกเพียงอยางเดียว

หัวเพลาขับดานในตองไมงอเกิน 18°

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : การถายและเติมนํ้ามันเฟองทาย (205-03
เพลาขับหนาและเฟองทาย, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : แกนบังคับเลี้ยว - 4WD (204-01 รองรับ
นํ้าหนักดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

4. เครื่องมือพิเศษ: 205-047, 204-226

G1269000th2011.50 Ranger

205-04-2เพลาขับหนา205-04-2

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ติดต้ังแหวนยึดตัวใหมทุกคร้ังท่ีถอดเพลา
ขับหนาออก

2.

3. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้ง
นัตยึดเพลาขับหนาตัวใหมเรียบรอยแลว

แรงขัน: 275 Nm

4. อางถึง : แกนบังคับเลี้ยว - 4WD (204-01 รองรับ
นํ้าหนักดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

5. อางถึง : การถายและเติมนํ้ามันเฟองทาย (205-03
เพลาขับหนาและเฟองทาย, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269000th2011.50 Ranger

205-04-3เพลาขับหนา205-04-3

การถอดและ การติดตั้ง



เพลาขับหนาดานขวา(14 321 0)

การถอด

ขอควรระวัง :

อุปกรณยึดระบบรองรับน้ําหนักเปนช้ินสวนท่ีมีความ
สําคัญมาก เนื่องจากเปนชิ้นสวนที่สงผลตอ
สมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่สําคัญ หาก
อุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสียคาใชจาย
ในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตองติดต้ังช้ิน
สวนใหม ตองใชช้ินสวนใหมท่ีมีหมายเลขอะไหลเดิม
หรือชิ้นสวนที่มีคุณภาพเทียบเทา หามใชชิ้นสวนที่
มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตองใชคาแรง
บิดตามที่กําหนดไวในระหวางการประกอบชิ้นสวน
กลับ เพ่ือใหม่ันใจไดวา ช้ินสวนดังกลาวจะยึดอยาง
แนนหนาถูกตอง

หามยกหรือถือเพลาขับหนาโดยจับที่สวนหัวเพลา
ขับดานในหรือดานนอกเพียงอยางเดียว

หัวเพลาขับดานในตองไมงอเกิน 18°

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : แกนบังคับเลี้ยว - 4WD (204-01 รองรับ
นํ้าหนักดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

3.

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดต้ังช้ินสวนใหมเรียบรอย
แลว

หมายเหตุ : เร่ิมใสปลายดานหน่ึงของแหวนยึดเขาไป
ในรอง และใสอีกดานเขาไปในรองท่ีเพลาขับหนาเพ่ือ
ปองกันแหวนยึดยืดออกมากเกินไป

G1268946th2011.50 Ranger

205-04-4เพลาขับหนา205-04-4

การถอดและ การติดตั้ง



1. แหวนยึด 2. โอริง

2. อางถึง : แกนบังคับเลี้ยว - 4WD (204-01 รองรับ
นํ้าหนักดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

G1268946th2011.50 Ranger

205-04-5เพลาขับหนา205-04-5

การถอดและ การติดตั้ง



ยางกันฝุนยอยทเพลาขับดานใน(14 336 0)
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

204-169
เครื่องมือบีบ, แคลมปรัดยางกัน
ฝุน

205-310
เครื่องมือถอด, ลูกปน/เฟอง

205-311
เครื่องมือถอด, ลูกปน/เฟอง

308-046
เครื่องมือติดตั้ง, บุช/ซีลเสื้อทาย
เกียร

ปากกาจับงาน

แผนรองปากกาจับงาน

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : เพลาขับหนาดานซาย (205-04 เพลาขับหนา
, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนาดานขวา (205-04 เพลาขับหนา
, การถอดและการติดตั้ง).

2. ขอควรระวัง : ใชอุปกรณปองกันความเสียหาย
จากปากกาจับชิ้นงาน

อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน

อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

3. อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน

G1269881th2011.50 Ranger

205-04-6เพลาขับหนา205-04-6

การถอดและ การติดตั้ง



อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

4. ขอควรระวัง : ใชอุปกรณปองกันความเสียหาย
จากปากกาจับชิ้นงาน

ทิ้งยางหุมหัวเพลาขับ

ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ: 205-310, 205-311
อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน
อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ใชอุปกรณปองกันความเสียหาย
จากปากกาจับชิ้นงาน

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดต้ังยางหุมหัว
เพลาขับดานในใหมเรียบรอยแลว

อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน

อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบแนใจวาใชอะไหลใหมในการ
ติดตั้ง

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งยางกันฝุน
ในตําแหนงที่ถูกตองแลว

ติดต้ังยางกันฝุนเขาไปในรองบนแกนเพลาท่ีปลายดาน
เล็กกอน

เครื่องมือพิเศษ: 204-169
อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน
อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน
แรงขัน: 21 Nm

3. เครื่องมือพิเศษ: 308-046
อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน

G1269881th2011.50 Ranger
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การถอดและ การติดตั้ง



อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

4. ขอควรระวัง : ปริมาณรวมของจาระบีในหัวเพลา
ขับตองไมเกิน 171 กรัม

หมายเหตุ : ตรวจสอบแนใจวาใชอะไหลใหมในการ
ติดตั้ง

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา แหวนล็อกเขาไป
อยูในรองที่แกนเพลา

5. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวามีทางสําหรับไล
อากาศออกไปได

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ระยะหางที่วัดได
ระหวางตําแหนงปลายทั้งสองดานอยูที่ 90 มม.

สอดไขควงขนาดเล็กที่พันดวยผาขี้ริ้วสะอาดไวใตบา
ยางกันฝุนเพื่อใหอากาศสามารถออกไปได

อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน

อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

6. ขอควรระวัง : หัวเพลาขับดานในตองไมงอเกิน
18°

หมายเหตุ : ตรวจสอบแนใจวาใชอะไหลใหมในการ
ติดตั้ง

หมายเหตุ : อยาทําใหเส้ือหัวเพลาขับขยับ ตรวจสอบ
ใหแนใจวายางหุมหัวเพลาขับติดต้ังอยูในตําแหนงท่ีวัด
ไวอยางถูกตอง

เครื่องมือพิเศษ: 204-169
อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน
อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน
แรงขัน: 21 Nm

7. อางถึง : เพลาขับหนาดานซาย (205-04 เพลาขับหนา
, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนาดานขวา (205-04 เพลาขับหนา
, การถอดและการติดตั้ง).

G1269881th2011.50 Ranger

205-04-8เพลาขับหนา205-04-8

การถอดและ การติดตั้ง



ยางกันฝุนยอยทแบบความเร็วคงที่ (CV) ตัวนอก(14 338 0)
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

204-169
เครื่องมือบีบ, แคลมปรัดยางกัน
ฝุน

ปากกาจับงาน

แผนรองปากกาจับงาน

การถอด

ขอควรระวัง : หัวเพลาขับดานนอกติดตั้งดวยการ
สวมอัด อยาถอดแยกชิ้นสวนออก การละเลยไม
ปฏิบัติตามคําแนะนํานี้อาจสงผลใหหัวเพลาขับดาน
นอกเสียหาย

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ยางกันฝุนยอยทเพลาขับดานใน (205-04
เพลาขับหนา, การถอดและการติดตั้ง).

2. ขอควรระวัง : ใชอุปกรณปองกันความเสียหาย
จากปากกาจับชิ้นงาน

หมายเหตุ : ทิ้งยางหุมหัวเพลาขับ

อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน
อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ปริมาณรวมของจาระบีในหัวเพลาขับตอง
ไมเกิน 174 กรัม

หมายเหตุ : ตรวจสอบแนใจวาใชอะไหลใหมในการ
ติดตั้ง

อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน
อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

2. ขอควรระวัง : ตองแนใจวาไดติดต้ังแคล็มปรัดตัว
ใหม

ติดตั้งเข็มขัดรัดยางหุมหััวเพลาขับเสนใหม

เครื่องมือพิเศษ: 204-169
อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน
อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน

G1269882th2011.50 Ranger
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แรงขัน: 21 Nm

3. ขอควรระวัง : ตองแนใจวาไดติดต้ังแคล็มปรัดตัว
ใหม

หมายเหตุ : อยาทําใหเส้ือหัวเพลาขับขยับ ตรวจสอบ
ใหแนใจวายางหุมหัวเพลาขับติดตั้งโดยที่สวนยางหุม
อยูในรองที่หัวเพลาขับ

ติดตั้งเข็มขัดรัดยางหุมหััวเพลาขับเสนใหม

เครื่องมือพิเศษ: 204-169
อุปกรณทั่วไป: ปากกาจับงาน
อุปกรณทั่วไป: แผนรองปากกาจับงาน
แรงขัน: 21 Nm

4. อางถึง : ยางกันฝุนยอยทเพลาขับดานใน (205-04
เพลาขับหนา, การถอดและการติดตั้ง).

G1269882th2011.50 Ranger
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หมวด 206-00 ระบบเบรก - ขอมูลทั่วไป

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

206-00-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

206-00-3(12 136 0)การปรับตั้งเซ็นเซอรวาลปรับแรงดันนํ้ามันเบรกตามนํ้าหนักบรรทุก............................
206-00-4ตรวจสอบความบิดเบี้ยวจานดิสกเบรกหนา........................................................................................
206-00-6ตรวจสอบการรั่วระบบเบรก................................................................................................................
206-00-7(12 141 0)การไลลมระบบเบรก.....................................................................................................
206-00-8(12 141 0)การไลลมระบบเบรก.....................................................................................................
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ขอมูลทางเทคนิคของเบรก

ข้อมูลจำเพาะรายการ

WSS-M6C65-A2 Super
Dot4-14M

ประเภทน้ำมันเบรก

214—219 มม.ความสูงแป้นเบรก

3.0—8.0 มม.ระยะฟรีมาตรฐานของแป้
นเหยียบ

105 มม. ขึ้นไประยะห่างมาตรฐานจากพ้ืน
รถถึงแป้นเหยียบ

ที่ 0 kPa {0 mmHg}:
237 kPa ขึ้นไป

ความดันนํ้ามันเบรกใน
หมอลมเบรกเมื่อเหยียบ
แปนเบรกดวยแรง 200 นิ
วตัน {20 kgf}

ที่ 67 kPa {500 mmHg}
:8.75 kpa ขึ้นไป

ความดันนํ้ามันเบรกใน
หมอลมเบรกเมื่อเหยียบ
แปนเบรกดวยแรง 200 นิ
วตัน {20 kgf}

ตํ่าสุด 1.5 มม.ความหนาต่ำสุดของผ้าเบ
รกหน้า

30 มม.ความหนาต่ำสุดของแผ่นจ
านเบรกหน้า

30.8 มม.ความหนาต่ำสุดของแผ่นจ
านเบรกหน้าหลังจากแมช
ชีนนิ่งโดยใช้เครื่องเจียแผ่
นจานเบรกแบบติดตั้งกับ
รถ

สูงสุด 0.05 มม.ขีดจำกัดค่าระยะส่ายของแ
ผ่นจานเบรกหน้า

1.0 มม.ความหนาต่ำสุดของผ้าเบ
รกหลัง

271.5 มม.เสนผานศูนยกลางสูงสุด
ของดรัมเบรกหลัง - 4x2
(ยกเวนรุนรถแบบยกสูง)

296.5 มม.เสนผานศูนยกลางสูงสุด
ของดรัมเบรกหลัง - รถรุน
4x2 แบบยกสูง และรถรุน
4x4

ข้อมูลจำเพาะรายการ

3—6 รองฟนเฟองระยะดึงของคันเบรกมือที่
98 นิวตัน {10 kgf}

ความดันนํ้ามันเบรกที่วาลวควบคุมแรงดันตามนํ้าหนัก
บรรทุก (LSPV)

ลูกปมเบรก
หลัง (kPa)

ความดันนํ้ามัน
เบรกที่ลูก

ปมเบรกหนา (
kPa)

ประเภท

1.950-2.4704.9004x2 (ยกเวนรุน
รถแบบยกสูง) 3.070-3.9109.800

1.820-2.3204.900รถรุน 4x2 แบบ
ยกสูง และรถรุน
4x4

2.950-3.7509.800

G1313538th2011.50 Ranger
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ขอมูลจําเพาะ



การปรับตั้งเซ็นเซอรวาลปรับแรงดันนํ้ามันเบรกตามนํ้าหนักบรรทุก(12
136 0)

1. จอดรถท่ีไมมีน้ําหนักบรรทุกไวบนพ้ืนราบไดระดับ ไม
มีน้ําหนักบรรทุก : น้ํามันเต็มถัง แมแรงและเคร่ืองมือ
ตางๆ อยูในตําแหนงที่กําหนดไว

2. ถาขนาด L เปลี่ยนไป 5 มม. (0.20 นิ้ว) จะสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้

เปลี่ยน (kPa {kgf/cm2,
psl})

ประเภท

625 (8,7. 123)4x2 (ยกเวนรุนไฮไรเดอร
) ไมมี 4W-ABS

510 (11. 154)ไฮไรเดอร, 4x4 ไมมี 4W-
ABS

3. ปรับขนาด L ของสปริงหลัก ระหวาง LSPV และกาน
ปรับ โดยการคลายและปรับตําแหนงของ LSPV ใหม

· ลดขนาด L ลงถาความดันนํ้ามันตํ่าเกินไป

· เพิ่มขนาด L ถาความดันนํ้ามันสูงเกินไป

4.

ขนาด L ที่กําหนดไว

ขนาด x (มม. {นิ้ว})ประเภท

166,0—173,0 (5,808
—6,082)

4x2 (ยกเวนรุนไฮไรเดอร
) ไมมี 4W-ABS

184,5—191,5 (6,910
—7,185)

ไฮไรเดอร, 4x4 ไมมี 4W-
ABS

5. ขันแนนนัต

คาท่ีกําหนด 11.4—15.6 นิวตันเมตร (1.90—2.59
kgfm, 13.8—18.7 ftlbf)

6. หลังจากปรับเสร็จแลว ใหตรวจสอบความดันน้ํามันซ้ํา
อีกครั้ง

ถาไมตรงกับคาที่กําหนดไว ใหเปลี่ยนเฉพาะสวน
LSPV

G1375206th2011.50 Ranger
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ตรวจสอบความบิดเบี้ยวจานดิสกเบรกหนา
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

205-044
แทนจับยึด, ไดอัลเกจ

205-069
ไดอัลเกจ (หนวยเมตริก)

205-070
แทนจับยึด, ไดอัลเกจ

คาลลิปเปอรเกจ

การกระตุนใหทํางาน

1. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. หมายเหตุ : คาท้ังหมดท่ีวัดไดจากไดอัลเกจไมควรสูง
กวาคาที่ระบุไวในขอมูลจําเพาะ

เครื่องมือพิเศษ: 205-069, 205-070, 205-044

4. หมายเหตุ : คาท้ังหมดท่ีวัดไดจากไดอัลเกจไมควรสูง
กวาคาที่ระบุไวในขอมูลจําเพาะ

G1313466th2011.50 Ranger
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เครื่องมือพิเศษ: 205-069, 205-070, 205-044

5. หมายเหตุ : หากคาระยะสายที่วัดไดเกินกวาคาที่
กําหนดไวท่ี 0.05 มม. หรือคาความแตกตางของความ
หนาจานเบรกมากกวา 0.018 มม. ตองติดต้ังจานเบรก
ชุดใหมและตองตรวจสอบคาระยะสายของจานเบรก
อีกครั้ง

ใชไมโครมิเตอรท่ีเหมาะสมวัดความหนาของจานเบรก
8 ตําแหนง โดยตําแหนงที่วัดหางกัน 45 องศา และ
หางจากขอบนอกของจานเบรก 10 มม.

อุปกรณทั่วไป: คาลลิปเปอรเกจ

G1313466th2011.50 Ranger
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ตรวจสอบการรั่วระบบเบรก

ตรวจสอบ

1. หมายเหตุ : นํ้ามันเบรกละลายนํ้าไดและอาจจะเปน
ไปไดที่รอยรั่วตางๆ จะถูกลางออกหมดถารถยนตวิ่ง
ผานฝนหรือหิมะ

ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรก เติมนํ้ามันเบรกเพิ่มหาก
จําเปน

2. เหยียบเบรกหลายๆ คร้ังเพ่ือใหม่ันใจวา แปนเบรกไม
นิ่มเกินไป ถาจําเปนใหไลลมออกจากระบบเบรก

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม, อางถึงการไลลมออกจากระบบ
เบรก ในหมวดนี้

3. ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกเพื่อยืนยันวาระัดับนํ้ามัน
ลดลงจริง

4. หมายเหตุ : ถาหากระดับนํ้ามันเบรกลดลงและไมพบ
รอยรั่วภายนอก ตรวจสอบการรั่วที่ซีลปลายกระบอก
แมปมเบรก

ตรวจหาตําแหนงและแกไขรอยรั่วภายนอก

G17460th2011.50 Ranger
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การไลลมระบบเบรก(12 141 0)
อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือวิเคราะหฟอรด

การไลลม

รถทุกรุน

คําเตือน: นํ้ามันเบรกมีสวนประกอบของ โพลีกลี
โคล อีเทอร และโพลีกลีโคล หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับดวงตา หลังการทํางาน ลางมือใหสะอาด ถา
นํ้ามันเบรกเขาตา ใหใชนํ้าเย็นลางตาเปนเวลา 15
นาที โดยใชวิีธีเทนํ้าไหลผาน ถาหากอาการระคาย
เคืองยังคงอยู ใหไปพบแพทยทันที ถาเผลอกลืน
เขาไป ใหด่ืมน้ําและลวงคอใหอาเจียนออกมา รีบไป
พบแพทยทันที การไมปฏิบิัติตามคําแนะนําอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง : ถานํ้ามันเบรกหกกระเด็นถูกสีของ
รถยนต ตองลางทันทีดวยนํ้าเย็น

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตจอดอยูบนพื้น
ราบ

หมายเหตุ : ระบบนี้ประกอบไปดวยวงจรตางๆ สําหรับ
ลอหนาและลอหลังดานตรงขามกันในแนวทแยง สามารถ
ไลลมในแตละวงจรแยกกันไดอยางเปนอิสระ

1. ขอควรระวัง : ในระหวางการไลลมเบรก นํ้ามัน
เบรกท่ีบรรจุอยูในกระปุกน้ํามันเบรกจะตองเปนน้ํามัน
เบรกที่ใหมและสะอาดอยูเสมอ

ติดตั้งทอไลลมเขากับหัวจุกไลลมเบรก

2. จุมปลายทอไลลมลงในภาชนะ (ขวด) ที่บรรจุดวย
นํ้ามันเบรกที่สะอาด ใหมและมีปริมาณไมมาก

3. ยกภาชนะบรรจุนํ้ามันเบรกที่ใชในการไลลม ใหฐาน
ของภาชนะสูงเกินระดับสกรูไลลมเบรกอยางนอย 300
มม. เพื่อรักษาความดันนํ้ามันเบรกและปองกันไมให
อากาศรั่วซึมเขาบริเวณเกลียวสกรูไลลมเบรก

4. หมุนคลายสกรูไลลมเบรกดานหลังซายหนึ่งรอบครึ่ง

5. เหยียบแปนเบรกใหสุด (ปมใหน้ํามันเบรกและอากาศ
เขาไปในภาชนะไลลมเบรก) และปลอยแปนเบรกให
กลับมายังตําแหนงเดิม (ขณะไมมีการเหยียบ)

6. หมายเหตุ : เฉพาะเบรกหลังเทานั้น

ใชงานอุปกรณควบคุมเบรกมือติดตอกันหลายๆ ครั้ง

7. เติมนํ้ามันเบรกลงในกระปุกนํ้ามันเบรกใหถึงระดับ
MAX

8. เหยียบและปลอยแปนเบรกอยางตอเนื่องจนกระทั่ง
น้ํามันเบรกท่ีปมเขาไปในภาชนะไมมีฟองอากาศปะปน
อยู

9. ในขณะที่เหยียบแปนเบรกลงสุด ขันสกรูไลลมเบรก
ใหแนน

10. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดใสฝาจุก
สกรูไลลมเบรกหลังจากไลลมในสายเบรกเรียบรอย
แลว วิธีนี้จะชวยปองกันการเกิดสนิมที่สกรูไลสม
การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําน้ีอาจสงผลใหสกรู
ไลลมติดขัด

ทําซ้ําข้ันตอนน้ีกับสายเบรกท่ีเหลือตามลําดับตอไปน้ี:

1. หนาซาย
2. หนาขวา
3. หลังขวา

รถรุนที่มีระบบเบรกปองกันลอล็อก

11. หมายเหตุ : ข้ันตอนน้ีจําเปนในกรณีท่ีเปล่ียนน้ํามัน
เบรก ใชขั้นตอนนี้เพื่อถายนํ้ามันเบรกที่ใชแลวออก
จากชุดควบคุมไฮดรอลิก (HCU)

ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาของฟอรดไลลมออกจาก
ระบบเบรก

G898068th2011.50 Ranger
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การไลลมระบบเบรก(12 141 0)
อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือวิเคราะหฟอรด

อุปกรณไลลม/เติมน้ํามันเบรกในระบบเบรก/คลัตชดวย
ความดัน

การไลลม

สําหรับรถทุกรุน

คําเตือน: นํ้ามันเบรกมีสวนประกอบของ โพลีกลี
โคล อีเทอร และโพลีกลีโคล หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับดวงตา หลังการทํางาน ลางมือใหสะอาด ถา
นํ้ามันเบรกเขาตา ใหใชนํ้าเย็นลางตาเปนเวลา 15
นาที โดยใชวิีธีเทนํ้าไหลผาน ถาหากอาการระคาย
เคืองยังคงอยู ใหไปพบแพทยทันที ถาเผลอกลืน
เขาไป ใหด่ืมน้ําและลวงคอใหอาเจียนออกมา รีบไป
พบแพทยทันที การไมปฏิบิัติตามคําแนะนําอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง : ถานํ้ามันเบรกหกกระเด็นถูกสีของ
รถยนต ตองลางทันทีดวยนํ้าเย็น

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตจอดอยูบนพื้น
ราบ

หมายเหตุ : ระบบนี้ประกอบไปดวยวงจรตางๆ สําหรับ
ลอหนาและลอหลังดานตรงขามกันในแนวทแยง สามารถ
ไลลมในแตละวงจรแยกกันไดอยางเปนอิสระ

1. เติมนํ้ามันเบรกลงในกระปุกนํ้ามันเบรกใหถึงระดับ
MAX

2. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวาความดันภายในระบบเบรก
จะตองไมเกิน 1 บาร

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดเติมน้ํามันเบรกใหมลงใน
อุปกรณไลลมดวยความดันถูกตองตามขอมูลจําเพาะ

ใชอุปกรณไลลม/เติมนํ้ามันเบรกในระบบเบรก/คลัตช
ดวยความดันไลลมในระบบดวยความดันตามขอมูลคํา
แนะนําจากผูผลิตตามลําดับตอไปนี้

1. หลังซาย

• ใชงานอุปกรณควบคุมเบรกมือติดตอกันหลายๆ
ครั้ง

2. หนาซาย
3. หนาขวา
4. หลังขวา
• ใชงานอุปกรณควบคุมเบรกมือติดตอกันหลายๆ

ครั้ง

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดใสฝาจุกสกรู
ไลลมเบรกหลังจากไลลมในสายเบรกเรียบรอยแลว
วิธีนี้จะชวยปองกันการเกิดสนิมที่สกรูไลสม การ
ละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนํานี้อาจสงผลใหสกรูไล
ลมติดขัด

3. เติมนํ้ามันเบรกลงในกระปุกนํ้ามันเบรกใหถึงระดับ
MAX หากจําเปน

รถรุนที่มีระบบเบรกปองกันลอล็อก

4. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนในกรณีที่เปลี่ยนนํ้ามัน
เบรก ใชขั้นตอนนี้เพื่อถายนํ้ามันเบรกที่ใชแลวออก
จากชุดควบคุมไฮดรอลิก (HCU)

ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาของฟอรดไลลมออกจาก
ระบบเบรก

G898156th2011.50 Ranger

206-00-8ระบบเบรก - ขอมูลทั่วไป206-00-8

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 206-02 ดรัมเบรก

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

206-02-2กระบอกสูบที่ลอ.................................................................................................................................
206-02-3ผาเบรก..............................................................................................................................................

206-02-1ดรัมเบรก206-02-1

.



กระบอกสูบที่ลอ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : ผาเบรก (206-02 ดรัมเบรก, การถอดและ
การติดตั้ง).

3. แรงขัน: 19 Nm1.
2. แรงขัน: 13 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269455th2011.50 Ranger

206-02-2ดรัมเบรก206-02-2

การถอดและ การติดตั้ง



ผาเบรก

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4.

5.

6. ใชสายรัดพลาสติกยึดลูกสูบของลูกปมเบรกไวกับที่
กอนถอดฝกเบรกออก

G1269456th2011.50 Ranger

206-02-3ดรัมเบรก206-02-3

การถอดและ การติดตั้ง



7. ขอควรระวัง : อยาทําใหยางหุมลูกปมเบรกไดรับ
ความเสียหาย

8.

การติดตั้ง

1.

2.

G1269456th2011.50 Ranger

206-02-4ดรัมเบรก206-02-4

การถอดและ การติดตั้ง



3. หมุนตัวปรับที่สตรัตปรับเพื่อปรับฝกเบรกจนกระทั่ง
เสนผานศูนยกลางวงนอกของฝกเบรกมีขนาดเทากับ
ที่กําหนดไว

อางถึง : ขอมูลจําเพาะ (206-00 ระบบเบรก - ขอมูล
ทั่วไป, ขอมูลจําเพาะ).

4. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

5. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

6. เหยียบแปนเบรกเพื่อปรับฝกเบรก

G1269456th2011.50 Ranger

206-02-5ดรัมเบรก206-02-5

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 206-03 ดิสกเบรกหนา

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

206-03-2(12 234 0)ผาเบรก........................................................................................................................
206-03-5(12 243 0)คาลิปเปอรเบรก...........................................................................................................
206-03-6(12 223 0)จานดิสกเบรก...............................................................................................................

206-03-1ดิสกเบรกหนา206-03-1

.



ผาเบรก(12 234 0)
เครื่องมือพิเศษ

206-005
เครื่องมือถาง, ลูกสูบคาลิป
เปอรเบรก

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M6C57-A2นํ้ามันเบรก - Super DOT4
BU7J-M6C65-xxxx

Motorcraft® DOT 4 LV High Performance Motor Vehicle Brake Fluid
PM-20

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน :

การใชน้ํามันเบรกท่ีไมใชน้ํามันเบรกท่ีไดมาตรฐาน
DOT 4 จะเปนสาเหตุทําใหสวนประกอบตางๆ
ของเบรกไดรับความเสียหายอยางถาวร และทําให
เบรกไมทํางาน การไมปฏิบัิติตามคําแนะนําอาจ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บได

Brake fluid contains polyglycol ethers and
polyglycols. หลีกเล่ียงการสัมผัสกับดวงตา หลัง
การทํางาน ลางมือใหสะอาด ถานํ้ามันเบรกเขา
ตา ใหใชน้ําลางตาเปนเวลา 15 นาที โดยใชวีิธีเท
นํ้าไหลผาน ถาหากอาการระคายเคืองยังคงอยู
ใหไปพบแพทยทันที ถาเผลอกลืนเขาไป ใหดื่ม
น้ําและลวงคอใหอาเจียนออกมา รีบไปพบแพทย
ทันที การไมปฏิบัิติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บได

ขอควรระวัง :

นํ้ามันเบรกเปนอันตรายตอสีตัวถังและพื้นผิว
พลาสติก ถาน้ํามันเบรกหกใสสีตัวถังหรือพ้ืนผิว
พลาสติก ใหใชนํ้าลางออกทันที

ถานํ้ามันเบรกเปนหกกระเด็นถูกสีของรถยนต
ตองลางทันทีดวยนํ้าเย็น

อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาทอยางเบรกไมรับ
นํ้าหนักใดๆ

ขอควรระวัง : หามงางที่ชองตรวจสอบของคาลิ
เปอรเบรกเพื่อดึงรั้งลูกสูบ เนื่องจากวิธีการนี้จะ
ทําใหลูกสูบและยางหุมไดรับความเสียหาย

G1269461th2011.50 Ranger

206-03-2ดิสกเบรกหนา206-03-2

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 52 Nm

4. หมายเหตุ : จดบันทึกตําแหนงของผาเบรกไวเพ่ือชวย
ในการติดตั้งกลับ

หมายเหตุ : ชุดผาเบรกของจานเบรกประกอบไปดวย
ผาเบรกและคลิปยึดสําหรับทั้งสองดาน

หมุนคาลิเปอรเบรกใหหงายขึ้น

5. ขอควรระวัง : เมื่อลูกสูบของคาลิเปอรเบรกหด
กลับเขาไปในเส้ือลูกสูบ น้ํามันเบรกจะถูกดันกลับ
เขาไปในกระปุกนํ้ามันเบรก

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา จุดสัมผัสของผา
เบรกสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปอน

หมายเหตุ : ลอกเทปฟอยลออกจากดานหลังของผา
เบรก

เครื่องมือพิเศษ: 206-005

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา พื้นผิวยึดสะอาดและ
ปราศจากส่ิงแปลกปลอม รวมถึงไมมีคราบจาระบี
ติดอยูที่สวนไกดของผาเบรก

อยาใหมีคราบจาระบี นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเบรก
หรือสิ่งปนเปอนอื่นๆ ติดอยูที่วัสดุของผาเบรก
อยาติดตั้งผาเบรกที่สกปรก

ระวังอยาใหลูกสูบและยางหุมไดรับความเสียหาย
ในขณะท่ีดันลูกสูบคาลิเปอรเขาไปในกระบอกสูบ
ของคาลิเปอร

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

3. ขอควรระวัง : ระดับน้ํามันเบรกจะตองอยูระหวาง
เครื่องหมาย MAX และ MIN

หมายเหตุ : เหยียบแปนเบรก ตรวจสอบระดับน้ํามัน
เบรกในกระปุกนํ้ามันเบรก และเติมนํ้ามันเบรกเพิ่ม
หากจําเปน

G1269461th2011.50 Ranger

206-03-3ดิสกเบรกหนา206-03-3

การถอดและ การติดตั้ง



วัสดุ: นํ้ามันเบรก WSS-M6C57-A2 (นํ้ามันเบรก -
Super DOT4 / BU7J-M6C65-xxxx;
Motorcraft® DOT 4 LV High Performance
Motor Vehicle Brake Fluid / PM-20)

G1269461th2011.50 Ranger

206-03-4ดิสกเบรกหนา206-03-4

การถอดและ การติดตั้ง



คาลิปเปอรเบรก(12 243 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

2. คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

หมายเหตุ : ใชกระดาษที่เหมาะสมดูดซับนํ้ามันเบรก
ที่ไหลออกมา

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ระดับนํ้ามันเบรก
ไมลดตํ่ากวาขีดลาง (min)

1. แรงขัน: 27 Nm
2. แรงขัน: 115 Nm

การติดตั้ง

1. ทําการติดตั้งกลับโดยยอนขั้นตอนการถอด

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดเปลี่ยนวัสดุหอ
หุมสําหรับทอยางใหม

อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269458th2011.50 Ranger

206-03-5ดิสกเบรกหนา206-03-5

การถอดและ การติดตั้ง



จานดิสกเบรก(12 223 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3. แรงขัน: 115 Nm

4. แรงขัน: 12 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269462th2011.50 Ranger

206-03-6ดิสกเบรกหนา206-03-6

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 206-05 เบรกมือและการกระตุนใหทํางาน

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

206-05-2เบรกมือ..............................................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

206-05-3(12 662 0)การปรับตั้งสายเคเบิ้ลเบรกมือ......................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

206-05-4(12 664 0)การควบคุมเบรกมือ......................................................................................................
206-05-5สายเบรกมือทอนหนา.........................................................................................................................
206-05-6สายเคเบิ้ลเบรกมือหลัง.......................................................................................................................

206-05-1เบรกมือและการกระตุนใหทํางาน206-05-1

.



เบรกมือ

รายละเอียดรายกา
ร

สายเบรกมือดานหลัง1

สายเบรกมือดานหนา2

สวิตชเบรกมือ3

ชุดคันเบรกมือ4

G1269463th2011.50 Ranger

206-05-2เบรกมือและการกระตุนใหทํางาน206-05-2

รายละเอียดและการทํางาน



การปรับตั้งสายเคเบิ้ลเบรกมือ(12 662 0)

1. กอนทําการปรับ ใหเหยียบแปนเบรกหลายๆ ครั้งใน
ขณะที่รถยนตเคลื่อนที่ถอยหลัง

2. ดึงเบรกมือสองถึงสามครั้ง และหมุนนัตปรับจนกวา
ระยะดึงจะอยูภายในชวงคาที่กําหนดไว

• ระยะดึงของคันเบรกมือที่ 98 นิวตัน (10 kgf, 22
lbf ) 3-6 รองฟนเฟอง

3. หลังจากปรับแลว ใหดึงคันเบรกมือหนึ่งรองฟนเฟอง
และตรวจยืนยันวา ไฟเตือนเบรกมือสวางขึ้น

4. ตรวจยืนยันวาเบรกหลังไมมีอาการลาก

G1269464th2011.50 Ranger

206-05-3เบรกมือและการกระตุนใหทํางาน206-05-3

ขั้นตอนทั่วไป



การควบคุมเบรกมือ(12 664 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4. แรงขัน: 22 Nm

5. แรงขัน: 22 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การปรับต้ังสายเคเบ้ิลเบรกมือ (206-05 เบรก
มือและการกระตุนใหทํางาน, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269466th2011.50 Ranger

206-05-4เบรกมือและการกระตุนใหทํางาน206-05-4

การถอดและ การติดตั้ง



สายเบรกมือทอนหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 18 Nm

4. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

5.

6. แรงขัน: 18 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การปรับต้ังสายเคเบ้ิลเบรกมือ (206-05 เบรก
มือและการกระตุนใหทํางาน, ขั้นตอนทั่วไป).

G1359422th2011.50 Ranger

206-05-5เบรกมือและการกระตุนใหทํางาน206-05-5

การถอดและ การติดตั้ง



สายเคเบิ้ลเบรกมือหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ผาเบรก (206-02 ดรัมเบรก, การถอดและ
การติดตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 17 Nm

4. แรงขัน: 17 Nm

5. แรงขัน: 17 Nm

G1359423th2011.50 Ranger

206-05-6เบรกมือและการกระตุนใหทํางาน206-05-6

การถอดและ การติดตั้ง



6. ทั้งสองดาน

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การปรับต้ังสายเคเบ้ิลเบรกมือ (206-05 เบรก
มือและการกระตุนใหทํางาน, ขั้นตอนทั่วไป).

G1359423th2011.50 Ranger

206-05-7เบรกมือและการกระตุนใหทํางาน206-05-7

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 206-06 กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

206-06-2กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค........................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

206-06-4(12 343 0)แมปมเบรก — LHD 4WD/LHD RWD..................................................................
206-06-6(12 343 0)แมปมเบรก — RHD 4WD/RHD RWD..................................................................
206-06-8แปนเบรกและขายึด............................................................................................................................

206-06-1กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค206-06-1

.



กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค
รถรุนที่มีระบบ ABS

รายละเอียดรายกา
ร

ทอยางเบรกหนา1

กระบอกแมปมเบรก2

กระปุกนํ้ามันเบรก3

รายละเอียดรายกา
ร

ทอเบรกหลัง4

ทอยางเบรกหลัง5

ชุดควบคุมไฮดรอลิก (HCU)6

G1269470th2011.50 Ranger

206-06-2กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค206-06-2

รายละเอียดและการทํางาน



รถรุนที่ไมมีระบบ ABS

รายละเอียดรายกา
ร

ทอยางเบรกหนา1

กระบอกแมปมเบรก2

กระปุกนํ้ามันเบรก3

ทอเบรกหลัง4

รายละเอียดรายกา
ร

ทอยางเบรกหลัง5

วาลวควบคุมแรงดันนํ้ามันเบรกตามนํ้าหนัก
บรรทุก

6

G1269470th2011.50 Ranger

206-06-3กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค206-06-3

รายละเอียดและการทํางาน



แมปมเบรก — LHD 4WD/LHD RWD(12 343 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2.

3. ตอปลายทอพลาสติกใสดานท่ีเหมาะสมเขากับสกรู
ไลลมคาลิเปอรเบรกและปลอยปลายอีกลงในภาชนะ
บรรจุที่เหมาะสม

1.

2. หมุนคลายสกรูไลลมเบรก
3. เหยียบแปนเบรกใหสุดไวจนกระท่ังไมมีน้ํามันเบรก

ไหลผานขึ้นมาที่สกรูไลลมเบรก
4. ขันสกรูไลลมเบรกใหแนน
5. ดําเนินการตามข้ันตอนการถายน้ํามันเบรกน้ีกับคา

ลิเปอรเบรกดานตรงขาม

4.

5.

G1269471th2011.50 Ranger

206-06-4กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค206-06-4

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตติดตั้งเกียรธรรมดา

6.

คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

สําหรับรถทุกรุน

7. แรงขัน: 17 Nm

8. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว

เพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํางานกับ
สวนประกอบเหลานี้

หมายเหตุ : เหยียบแปนเบรก 3 ถึง 4 คร้ังเพ่ือระบาย
สุญญากาศออกจากหมอลมเบรก

แรงขัน: 13 Nm

การติดตั้ง

1. อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

รถยนตติดตั้งเกียรธรรมดา

3. อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT82
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT-75
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).

G1269471th2011.50 Ranger

206-06-5กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค206-06-5

การถอดและ การติดตั้ง



แมปมเบรก — RHD 4WD/RHD RWD(12 343 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. ตอปลายทอพลาสติกใสดานท่ีเหมาะสมเขากับสกรู
ไลลมคาลิเปอรเบรกและปลอยปลายอีกลงในภาชนะ
บรรจุที่เหมาะสม

1.

2. หมุนคลายสกรูไลลมเบรก
3. เหยียบแปนเบรกใหสุดไวจนกระท่ังไมมีน้ํามันเบรก

ไหลผานขึ้นมาที่สกรูไลลมเบรก
4. ขันสกรูไลลมเบรกใหแนน
5. ดําเนินการตามข้ันตอนการถายน้ํามันเบรกน้ีกับคา

ลิเปอรเบรกดานตรงขาม

3. แรงขัน: 6 Nm1.
2. แรงขัน: 6 Nm

4.

รถยนตติดตั้งเกียรธรรมดา

5.

คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

สําหรับรถทุกรุน
6.

คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

G1366175th2011.50 Ranger

206-06-6กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค206-06-6

การถอดและ การติดตั้ง



ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว

เพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํางานกับ
สวนประกอบเหลานี้

หมายเหตุ : เหยียบแปนเบรก 3 หรือ 4 ครั้งเพื่อ
ระบายสุญญากาศออกจากหมอลมเบรก

1. แรงขัน: 17 Nm
2. แรงขัน: 13 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

รถยนตติดตั้งเกียรธรรมดา

2. อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT-75
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT82
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).

G1366175th2011.50 Ranger

206-06-7กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค206-06-7

การถอดและ การติดตั้ง



แปนเบรกและขายึด

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : หมอลมเบรก - RHD 4WD/RHD RWD
(206-07 การระตุนระบบเสริมแรงเบรก, การถอด
และการติดตั้ง).

อางถึง : หมอลมเบรก - LHD 4WD/LHD RWD
(206-07 การระตุนระบบเสริมแรงเบรก, การถอด
และการติดตั้ง).

2.

3. แรงบิด: 15 นิวตันเมตร

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวากานดันหมอ
ลมเบรกอยูตรงตําแหนงอยางถูกตองแลว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269473th2011.50 Ranger

206-06-8กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค206-06-8

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 206-07 การระตุนระบบเสริมแรงเบรก

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

206-07-2(12 451 0)หมอลมเบรก — LHD 4WD/LHD RWD................................................................
206-07-4(12 451 0)หมอลมเบรก — RHD 4WD/RHD RWD................................................................

206-07-5(12 414 0)

ปมสุญญากาศเบรก — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW
/150PS) - Puma........................................................................................................

206-07-7(12 414 0)ปมสุญญากาศเบรก — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma.

206-07-1การระตุนระบบเสริมแรงเบรก206-07-1

.



หมอลมเบรก — LHD 4WD/LHD RWD(12 451 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

3. แรงขัน: 25 Nm

รถยนต์ที่ใชเครื่องยนตยนตดีเซล

4. อางถึง : ชุดควบคุมไฮดรอลิค(HCU) - LHD 4WD/
LHD RWD (206-09 ควบคุมปองกันการล็อก, การ
ถอดและการติดตั้ง).

5. แรงขัน: 25 Nm

สําหรับรถทุกรุน

6. อางถึง : แมปมเบรก - LHD 4WD/LHD RWD (206
-06 กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค, การถอดและ
การติดตั้ง).

7. แรงขัน: 15 Nm2.

G1269475th2011.50 Ranger

206-07-2การระตุนระบบเสริมแรงเบรก206-07-2

การถอดและ การติดตั้ง



8.

การติดตั้ง

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวากานดันหมอลม
เบรกอยูในตําแหนงอยางถูกตองแลว

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269475th2011.50 Ranger

206-07-3การระตุนระบบเสริมแรงเบรก206-07-3

การถอดและ การติดตั้ง



หมอลมเบรก — RHD 4WD/RHD RWD(12 451 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : แมปมเบรก - RHD 4WD/RHD RWD (206
-06 กระตุนการทํางานเบรกไฮดรอลิค, การถอดและ
การติดตั้ง).

3. แรงขัน: 15 Nm

4.

การติดตั้ง

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวากานดันหมอลม
เบรกอยูในตําแหนงอยางถูกตองแลว

1. ทําการติดตั้งกลับโดยยอนขั้นตอนการถอด

G1269477th2011.50 Ranger

206-07-4การระตุนระบบเสริมแรงเบรก206-07-4

การถอดและ การติดตั้ง



ปมสุญญากาศเบรก — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(12 414 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

3. แรงขัน: 10 Nm

4. ทั้งสองดาน

5. แรงขัน: 10 Nm

G1269479th2011.50 Ranger

206-07-5การระตุนระบบเสริมแรงเบรก206-07-5

การถอดและ การติดตั้ง



6.

รถยนตที่ใชเทอรโบชารจเจอรแบบใบพัด

7.

สําหรับรถทุกรุน

8. แรงขัน: 9 Nm

9. แรงขัน: 22 Nm

10.

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา คัปปลิง
ตรงกัน

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269479th2011.50 Ranger

206-07-6การระตุนระบบเสริมแรงเบรก206-07-6

การถอดและ การติดตั้ง



ปมสุญญากาศเบรก — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma(12 414 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

3. แรงขัน: 10 Nm

4. ทั้งสองดาน

5. แรงขัน: 10 Nm

G1269481th2011.50 Ranger

206-07-7การระตุนระบบเสริมแรงเบรก206-07-7

การถอดและ การติดตั้ง



6.

7. แรงขัน: 9 Nm

8. แรงขัน: 22 Nm

9.

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา คัปปลิง
ตรงกัน

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269481th2011.50 Ranger

206-07-8การระตุนระบบเสริมแรงเบรก206-07-8

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 206-09A ควบคุมปองกันการล็อก

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

206-09A-2ควบคุมปองกันการล็อก......................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

206-09A-3ชุดควบคุมไฮดรอลิค(HCU) — LHD 4WD/LHD RWD................................................................
206-09A-6ชุดควบคุมไฮดรอลิค(HCU) — RHD 4WD/RHD RWD................................................................
206-09A-8(12 784 0)เซ็นเซอรความเร็วลอรถยนตดานหนา..........................................................................
206-09A-9(12 785 0)เซ็นเซอรความเร็วลอหลัง.............................................................................................

206-09A-1ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-1

.



ควบคุมปองกันการล็อก

รายละเอียดรายกา
ร

ชุดควบคุมไฮดรอลิก (HCU)1

เซ็นเซอรความเร็วลอหนา2

เซ็นเซอรความเร็วลอหลัง3

G1269887th2011.50 Ranger

206-09A-2ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-2

รายละเอียดและการทํางาน



ชุดควบคุมไฮดรอลิค(HCU) — LHD 4WD/LHD RWD

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2.

3. ตอปลายทอพลาสติกใสดานท่ีเหมาะสมเขากับสกรู
ไลลมคาลิเปอรเบรกและปลอยปลายอีกลงในภาชนะ
บรรจุที่เหมาะสม

1.

2. หมุนคลายสกรูไลลมเบรก
3. เหยียบแปนเบรกจนกวาน้ํามันเบรกจะระบายออก

จากกระปุกนํ้ามันเบรกจนหมด
4. ขันสกรูไลลมเบรกใหแนน
5. ทําซ้ําข้ันตอนการถายน้ํามันกับคาลิเปอรเบรกดาน

ตรงขาม และลูกปมเบรกของเบรกหลัง

4.

G1269484th2011.50 Ranger

206-09A-3ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-3

การถอดและ การติดตั้ง



5. อางถึง : มอดูลควบคุมขบวนสงกําลัง (PCM) (303-
14 อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, การถอดและการ
ติดตั้ง).

อางถึง : มอดูลควบคุมขบวนสงกําลัง (PCM) (303-
14 อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

6. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว

3. แรงขัน: 18 Nm

7. แรงขัน: 18 Nm1.
2. แรงขัน: 25 Nm
3. แรงขัน: 25 Nm
4. แรงขัน: 25 Nm

8. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ
ทั้งหมดแลว

แรงขัน: 18 Nm

G1269484th2011.50 Ranger

206-09A-4ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-4

การถอดและ การติดตั้ง



9. แรงขัน: 9 Nm

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง :

หากเกิดอุบัติเหตุทําใหรวงหลนหรือกระแทก จะ
ตองติดต้ังชุดควบคุมไฮดรอลิกและโมดูลชุดใหม

อยาถอดฝาปด/ปลั๊กอุดออกจากปลายทอนํ้ามัน
เบรกจนกวาพรอมที่จะดําเนินการเชื่อมตอ

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269484th2011.50 Ranger

206-09A-5ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-5

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดควบคุมไฮดรอลิค(HCU) — RHD 4WD/RHD RWD

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของระบบเบรก (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2.

3. ตอปลายทอพลาสติกใสดานท่ีเหมาะสมเขากับสกรู
ไลลมคาลิเปอรเบรกและปลอยปลายอีกลงในภาชนะ
บรรจุที่เหมาะสม

1.

2. หมุนคลายสกรูไลลมเบรก
3. เหยียบแปนเบรกจนกวาน้ํามันเบรกจะระบายออก

จากกระปุกนํ้ามันเบรกจนหมด
4. ขันสกรูไลลมเบรกใหแนน
5. ทําซ้ําข้ันตอนการถายน้ํามันกับคาลิเปอรเบรกดาน

ตรงขาม และลูกปมเบรกของเบรกหลัง

4.

5. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว

G1398403th2011.50 Ranger

206-09A-6ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-6

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 18 Nm

6. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว

แรงขัน: 25 Nm

7. แรงขัน: 9 Nm

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง :

หากเกิดอุบัติเหตุทําใหรวงหลนหรือกระแทก จะ
ตองติดต้ังชุดควบคุมไฮดรอลิกและโมดูลชุดใหม

อยาถอดฝาปด/ปลั๊กอุดออกจากปลายทอนํ้ามัน
เบรกจนกวาพรอมที่จะดําเนินการเชื่อมตอ

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การไลลมระบบเบรก (206-00 ระบบเบรก -
ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1398403th2011.50 Ranger

206-09A-7ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-7

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรความเร็วลอรถยนตดานหนา(12 784 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

แรงขัน: 7 Nm

3. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

แรงขัน: 7 Nm

4. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

แรงขัน: 7 Nm

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นที่รอบๆ สวนประกอบ
สะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอม

ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งสวนประกอบตรง
ตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไว

หมายเหตุ : ทาจาระบีที่โอริงของเซ็นเซอรความเร็ว
ลอกอนติดตั้ง

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269885th2011.50 Ranger

206-09A-8ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-8

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรความเร็วลอหลัง(12 785 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3. แรงขัน: 6 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269886th2011.50 Ranger

206-09A-9ควบคุมปองกันการล็อก206-09A-9

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 206-09B ควบคุมปองกันการล็อก - แทร็กชั่นคอนโทรล

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

206-09B-2ควบคุมปองกันการล็อก - แทร็กชั่นคอนโทรล....................................................................................

206-09B-1ควบคุมปองกันการล็อก - แทร็กชั่นคอนโทรล206-09B-1

.



ควบคุมปองกันการล็อก - แทร็กชั่นคอนโทรล
ระบบปองกันลอหมุนฟรีรวมอยูในระบบเบรกปองกัน
ลอล็อค และใชเซ็นเซอรความเร็วลอและชุดควบคุม
ไฮดรอลิก (HCU) รวมกัน

HCU มีโซลินอยดวาลวภายในและปมน้ํามันแบบดูดดวย
ตนเองเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความดันน้ํามันเบรกโดยไมจําเปน
ตองมีความดันอยูในแมปมเบรก

ระบบเบรกปองกันลอหมุนฟรี (BTCS)

ระบบเบรกปองกันลอหมุนฟรีใชการควบคุมเบรกของลอ
ขางท่ีหมุนฟรีเม่ือแรงลากท่ีลอขับเคล่ือนแตละลอแตกตาง
กัน

ระบบ BTCS เพิ่มแรงลากในการออกตัวขณะรถจอดนิ่ง
และสามารถทํางานในขณะที่รถแลนได เมื่อระบบ BTCS
ทํางาน ผูขับจะสามารถรับรูไดโดยสังเกตจากการกะพริบ
ของไฟเตือนในแผงหนาปด

ระบบเบรกปองกันลอล็อค (ABS) จะเบรกลอขางที่หมุน
ฟรี ซ่ึงจะเปนการถายโอนแรงบิดของเคร่ืองยนตสวนใหญ
ผานทางเฟองทายไปยังลอขางอื่นๆ ที่หมุนตาม จึง
เปนการใชประโยชนจากแรงลากใหมากขึ้น

เพ่ือปองกันเคร่ืองยนตดับกลางคัน ระบบ BTCS จะอาน
ขอมูลความเร็วรอบของเครื่องยนตจากระบบ CAN bus
ความเร็วสูง ถาขอมูลนี้ผิดพลาดหรือไมมี ระบบ BTCS
จะไมทํางานและไฟเตือนจะสวางคาง

ระบบ BTCS ไมมีสวิตชยกเลิกการทํางานโดยผูขับ แต
ระบบ BTCS จะหยุดทํางานเมื่อกดสวิตช ESP Off ขณะ
อยูที่โหมด 2WD ในรถรุน 2WD และ 4WD และระบบ
BTCS จะไมหยุดทํางานแมจะกดสวิตช ESP Off ในรถ
รุน 4WD ซึ่งอยูในโหมด 4WD Hi และ 4WD Lo
นอกจากน้ี ระบบ BTCS จะปดทํางานอยูเสมอไมวาสวิตช
ESP Off จะอยูที่ ON หรือ OFF ในขณะที่ระบบ ELRD
(electronic Locking Rear Differential) ทํางานอยู

ระบบ ESP มีชุดตรรกะสําหรับตรวจวัดอาการเบรกจมที่
เรียกวา BTM (Brake Temperature Mode) ชุดตรรกะนี้
จะอนุมานอุณหภูมิของผาเบรก และยับย้ังการทํางานของ
ระบบ BTCS เมื่อเกิดอาการเบรกจม (ความรอนสูงเกิน)
และเปดไฟเตือน ESP ใหสวางขึ้น เมื่อเบรกเย็นลง ไฟ
เตือน ESP จะดับลง และจะกลับไปอยูในสภาพที่ระบบ

BTCS สามารถทํางานไดอีกคร้ังหน่ึง ผลลัพธท่ีไดคือชวย
ปองกันความเสียหายของเบรกจากความรอน

G1361952th2011.50 Ranger

206-09B-2ควบคุมปองกันการล็อก - แทร็กชั่นคอนโทรล206-09B-2

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 211-00 ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

211-00-2ระบบบังคับเลี้ยว.................................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

211-00-3การลางระบบพวงมาลัยเพาเวอร .......................................................................................................
211-00-6การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร......................................................................................................
211-00-8การเติมนํ้ามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร...............................................................................................

211-00-1ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป211-00-1

.



ระบบบังคับเลี้ยว

รายละเอียดรายกา
ร

เฟองและกลไกบังคับเลี้ยว1

แกนพวงมาลัย2

คอพวงมาลัย3

พวงมาลัย4

ทอนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร5

กระปุกนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร6

ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร7
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การลางระบบพวงมาลัยเพาเวอร

การกระตุนใหทํางาน

ขอควรระวัง : หามผสมนํ้ามันตางชนิดเขาดวยกัน
การใชน้ํามันตางชนิดผสมกันหรือใชน้ํามันท่ีไมผาน
การรับรองอาจสงผลใหซีลเสื่อมสภาพและเกิดรอย
รั่ว ในทายที่สุดแลวรอยรั่วที่เกิดขึ้นจะเปนสาเหตุ
ทําใหน้ํามันร่ัวออก ซ่ึงสงผลใหพวงมาลัยเพาเวอรไม
มีแรงชวยบังคับเลี้ยว

1.

2. โปรดใชเครื่องมือดูดนํ้ามันที่เหมาะสมดูดนํ้ามัน
พวงมาลัยเพาเวอรออกจากกระปุกเก็บ

3. ถอดเข็มขัดรัดทอออกจากทอและปลอยใหนํ้ามันที่
เหลือคางอยูระบายออกจากกระปุกเก็บ

4. ใชปลั๊กอุดชองทางเขาของกระปุกนํ้ามันพวงมาลัย
เพาเวอร

5. ตอทอตอขยายเขากับทอนํ้ามันไหลกลับ

6. หมายเหตุ : อยานําน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรเกาท่ีถาย
ออกจากระบบพวงมาลัยเพาเวอรกลับมาใชใหม

ใสปลายดานเปดของทอตอขยายไวในภาชนะบรรจุที่
เหมาะสม
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7. ถาติดต้ังระบบ Hydro-Boost® ไว ใหเหยียบแปนเบรก
4 ครั้ง

8. หมายเหตุ : อยาเติมน้ํามันลงในกระปุกจนลนออกมา

เติมน้ํามันชนิดท่ีกําหนดไวลงในกระปุกตามปริมาณท่ี
จําเปน

9. ขอควรระวัง : อยาปลอยใหปมนํ้ามันพวงมาลัย
เพาเวอรทํางานโดยที่ไมมีนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรอยู เพราะอาจทําใหปมน้ํามันพวงมาลัยเพา
เวอรไดรับความเสียหาย

สตารตเครื่องและปลอยใหเครื่องเดินเบา พรอมกับ
หมุนพวงมาลัยจนสุด จากนั้นหมุนสวิตชกุญแจไปที่
ตําแหนง OFF ทันที

10. ขอควรระวัง : หลีกเลี่ยงการหมุนพวงมาลัยใน
ขณะที่เครื่องยนตไมทํางาน เพราะการกระทําดัง
กลาวอาจเปนสาเหตุทําใหอากาศถูกดูดเขาไปใน
เฟองบังคับเลี้ยว

หมายเหตุ : อยาเติมน้ํามันลงในกระปุกจนลนออกมา

เติมน้ํามันชนิดท่ีกําหนดไวลงในกระปุกตามปริมาณท่ี
จําเปน

11.ทําซํ้าขั้นตอนที่ 8 และ 9 โดยในแตละครั้งใหหมุน
พวงมาลัยไปในทิศทางตรงกันขามจนกวาน้ํามันท่ีออก
มาจากทอน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรไหลกลับจะสะอาด
และปราศจากสิ่งแปลกปลอม

12.ถอดทอตอขยายออกจากทอนํ้ามันไหลกลับ

13.ถอดปลั๊กอุดชองทางเขาออกจากกระปุกนํ้ามัน
พวงมาลัยเพาเวอร

14. ติดต้ังเข็มขัดรัดและตอทอน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรไหล
กลับเขากับกระปุกนํ้ามัน

15. หมายเหตุ : ถาหลังจากที่เติมนํ้ามันลงในระบบ
พวงมาลัยเพาเวอรอยางถูกตองแลว มีเสียงดังออกมา
จากพวงมาลัยเพาเวอรพรอมกับสังเกตพบฟองอากาศ
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ในนํ้ามันโดยที่ไมมีการรั่วของนํ้ามัน แสดงวาจําเปน
ตองทําการไลอากาศออกจากระบบพวงมาลัยเพาเวอร

อางถึง : การเติมน้ํามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211
-00 ระบบบังคับเล้ียว - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

อางถึง : การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211-00
ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).
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การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร
เครื่องมือพิเศษ

416-D001
ปมสรางสุญญากาศ/แรงดัน

การกระตุนใหทํางาน

ขอควรระวัง : ถาไมไลอากาศออกจากระบบ
พวงมาลัยเพาเวอรอยางถูกตอง จะสงผลใหปมน้ํามัน
พวงมาลัยเพาเวอรเสียกอนกําหนด สภาพเชนน้ีอาจ
เกิดกับรถยนตพรอมสงมอบซึ่งมีฟองอากาศอยูใน
นํ้ามัน หรือพบในรถที่มีการซอมแซมสวนประกอบ
ของระบบบังคับเลี้ยว

หมายเหตุ : เมื่อเติมนํ้ามันลงในกระปุกนํ้ามันพวงมาลัย
เพาเวอร ตองตรวจสอบใหแนใจวา นํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรที่เติมสะอาดและไมมีการกวนหรือคนกอนนํามาใช
งาน เทน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรลงไปในกระปุกน้ํามันชา
ๆ เพื่อลดการเกิดฟองอากาศ

16. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา นํ้ามันพวงมาลัย
เพาเวอรในกระปุกนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอรไมตํ่ากวา
ขีดลาง (MIN) มิฉะนั้นอากาศอาจเขามาในระบบได

ถอดฝาปดกระปุกน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร ตรวจสอบ
นํ้ามัน

17.ยกรถข้ึนและรองรับตัวรถเอาไว โดยตรวจสอบใหแนใจ
วาลอรถลอยพนจากพื้น

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

18. เครื่องมือพิเศษ: 416-D001

19.สตารตเครื่องและปลอยใหเครื่องเดินเบา

20. ใชชุดปมสุญญากาศจายสุญญากาศและรักษาระดับของ
สุญญากาศสูงสุดไวที่ 68-85 kPa (20-25 in-Hg)

21.ถาสุญญากาศลดลงเกินกวา 5 cm-Hg ภายใน 5 นาที
ใหตรวจหารอยรั่วที่ระบบพวงมาลัยเพาเวอร

22.ถาติดต้ังระบบ Hydro-Boost® ไว ใหเหยียบแปนเบรก
4 ครั้ง

23. ขอควรระวัง : หามหมุนพวงมาลัยคางไวจนสุด
นานเกินกวา 5 วินาที เพราะอาจทําใหปมน้ํามัน
พวงมาลัยเพาเวอรไดรับความเสียหาย
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หมุนพวงมาลัยไปมาจนสุด 10 ครั้ง

24.ดับเครื่อง

25. ระบายสุญญากาศออก และถอดชุดปมสุญญากาศ

26. หมายเหตุ : อยาเติมน้ํามันลงในกระปุกจนลนออกมา

เติมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรท่ีเหมาะสมลงในกระปุก
นํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอรใหสูงถึงขีดบน (MAX)

27.สตารตเครื่องและปลอยใหเครื่องเดินเบา

28. ติดต้ังชุดปมสุญญากาศ จายสุญญากาศและรักษาระดับ
ของสุญญากาศสูงสุดไวที่ 68-85 kPa (20-25 in-Hg)

เครื่องมือพิเศษ: 416-D001

29. ขอควรระวัง : หามหมุนพวงมาลัยคางไวจนสุด
นานเกินกวา 5 วินาที เพราะอาจทําใหปมน้ํามัน
พวงมาลัยเพาเวอรไดรับความเสียหาย

หมุนพวงมาลัยไปมาจนสุด 10 ครั้ง

30.ดับเครื่อง ระบายสุญญากาศออก และถอดชุดปม
สุญญากาศ

31. หมายเหตุ : อยาเติมน้ํามันลงในกระปุกจนลนออกมา

เติมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรท่ีเหมาะสมลงในกระปุก
นํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอรใหสูงถึงขีดบน (MAX)

32. ขอควรระวัง : หามหมุนพวงมาลัยคางไวจนสุด
นานเกินกวา 5 วินาที เพราะอาจทําใหปมน้ํามัน
พวงมาลัยเพาเวอรไดรับความเสียหาย

หมายเหตุ : ตําแหนงที่อาจเกิดการรั่วซึมของนํ้ามัน
แสดงอยูในภาพ

ตรวจหาการรั่วซึมของระบบพวงมาลัยเพาเวอรดวย
สายตา สตารตเคร่ืองและปลอยใหเคร่ืองเดินเบา หมุน
พวงมาลัยไปมาจนสุด ถาไดยินเสียงดัง ใหทําซํ้าขั้น
ตอนการไลลมออกจากระบบพวงมาลัยเพาเวอร
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การเติมนํ้ามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร
เครื่องมือพิเศษ

416-D001
ปมสรางสุญญากาศ/แรงดัน

การกระตุนใหทํางาน

หมายเหตุ : เมื่อเติมนํ้ามันลงในกระปุกนํ้ามันพวงมาลัย
เพาเวอร ตองตรวจสอบใหแนใจวา นํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรที่เติมสะอาดและไมมีการกวนหรือคนกอนนํามาใช
งาน เทน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรลงไปในกระปุกน้ํามันชา
ๆ เพื่อลดการเกิดฟองอากาศ

33.

34. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา นํ้ามันพวงมาลัย
เพาเวอรในกระปุกนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอรไมตํ่ากวา
ขีดลาง (MIN) มิฉะนั้นอากาศอาจเขามาในระบบได

เติมน้ํามันชนิดท่ีกําหนดไวลงในกระปุกตามปริมาณท่ี
จําเปน

35.ยกรถข้ึนและรองรับตัวรถเอาไว โดยตรวจสอบใหแนใจ
วาลอรถลอยพนจากพื้น

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

36. เครื่องมือพิเศษ: 416-D001

37. ใชชุดปมสุญญากาศจายสุญญากาศและรักษาระดับของ
สุญญากาศสูงสุดไวที่ 68-85 kPa (20-25 in-Hg)

38.ถาสุญญากาศลดลงเกินกวา 5 cm-Hg ภายใน 5 นาที
ใหตรวจหารอยรั่วที่ระบบพวงมาลัยเพาเวอร

39.ถอดฝาไลลมของพวงมาลัยเพาเวอรและชุดปม
สุญญากาศ

40. หมายเหตุ : อยาเติมน้ํามันลงในกระปุกจนลนออกมา

เติมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรท่ีเหมาะสมลงในกระปุก
นํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอรใหสูงถึงขีดบน (MAX)
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41. ติดต้ังชุดปมสุญญากาศ จายสุญญากาศและรักษาระดับ
ของสุญญากาศสูงสุดไวที่ 68-85 kPa (20-25 in-Hg)

เครื่องมือพิเศษ: 416-D001

42.สตารตเครื่องและปลอยใหเครื่องเดินเบา

43. ขอควรระวัง : หามหมุนพวงมาลัยคางไวจนสุด
นานเกินกวา 5 วินาที เพราะอาจทําใหปมน้ํามัน
พวงมาลัยเพาเวอรไดรับความเสียหาย

หมายเหตุ : เมื่อเครื่องยนตทํางาน ระดับนํ้ามัน
พวงมาลัยเพาเวอรในกระปุกเก็บจะลดลงเล็กนอย

หมุนพวงมาลัยไปมาจนสุด 10 ครั้ง

44.ดับเครื่อง ระบายสุญญากาศออก และถอดชุดปม
สุญญากาศ

45. หมายเหตุ : อยาเติมน้ํามันลงในกระปุกจนลนออกมา

เติมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรท่ีเหมาะสมลงในกระปุก
นํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอรใหสูงถึงขีดบน (MAX)
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หมวด 211-02 พวงมาลัยเพาเวอร

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

211-02-2(13 434 0)ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4.................

211-02-3(13 434 0)

ปมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW
/150PS) - Puma........................................................................................................

211-02-6(13 434 0)
ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา)
- Puma.......................................................................................................................

211-02-9(13 116 0)กระปุกพวงมาลัย — RHD........................................................................................
211-02-15(13 116 0)กระปุกพวงมาลัย — LHD........................................................................................

211-02-22
(13 440 0;
13 443 0)

ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร ถึงทอแรงดันกระปุกพวงมาลัย — 2.5L Duratec-HE (
165 แรงมา) - MI4...................................................................................................

211-02-24
(13 440 0;
13 443 0)

ปมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร ถึงทอแรงดันกระปุกพวงมาลัย — 2.2L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma........................................................................................

211-02-1พวงมาลัยเพาเวอร211-02-1

.



ปมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4
(13 434 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม (303-05 สายพาน
ขับอุปกรณเสริม - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา
) - MI4, การถอดและการติดตั้ง).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว

แรงขัน: 35 Nm

4. แรงขัน: 20 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. เติมนํ้ามันลงในระบบพวงมาลัยเพาเวอร

อางถึง : การเติมน้ํามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211
-00 ระบบบังคับเล้ียว - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

3. ไลอากาศออกจากระบบพวงมาลัยเพาเวอร

อางถึง : การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211-00
ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1356331th2011.50 Ranger

211-02-2พวงมาลัยเพาเวอร211-02-2

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)
- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/
2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(13 434 0)

การถอด

ขอควรระวัง : ในระหวางการซอมแซมระบบ
พวงมาลัยเพาเวอร โปรดใชความระมัดระวังเพื่อ
ปองกันสิ่งแปลกปลอดหลุดลอดเขาไปในระบบ
เพราะอาจเปนสาเหตุทําใหสวนประกอบตางๆ ของ
ระบบพวงมาลัยเพาเวอรเสียหาย

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของระบบบังคับเล้ียว (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

4. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

5. แรงขัน: 30 Nm

6. ถอดลอหนาขวาออกเทานั้น

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

G1269906th2011.50 Ranger

211-02-3พวงมาลัยเพาเวอร211-02-3

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8. ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรเพื่อปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรก
เล็ดลอดเขาไป

แรงขัน: 7 Nm

9. คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรเพื่อปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรก
เล็ดลอดเขาไป

10. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ชองเปด
ทั้งหมดไดรับการซีลปดดวยฝาปดอันใหม

แรงขัน: 35 Nm

G1269906th2011.50 Ranger

211-02-4พวงมาลัยเพาเวอร211-02-4

การถอดและ การติดตั้ง



11. แรงขัน: 20 Nm1.
2. แรงขัน: 20 Nm
3. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทอความดันสูงอยู
ในตําแหนงอยางถูกตองแลว

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

3. อางถึง : การเติมน้ํามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211
-00 ระบบบังคับเล้ียว - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

4. อางถึง : การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211-00
ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269906th2011.50 Ranger

211-02-5พวงมาลัยเพาเวอร211-02-5

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma(13 434 0)

การถอด

ขอควรระวัง : ในระหวางการซอมแซมระบบ
พวงมาลัยเพาเวอร โปรดใชความระมัดระวังเพื่อ
ปองกันสิ่งแปลกปลอดหลุดลอดเขาไปในระบบ
เพราะอาจเปนสาเหตุทําใหสวนประกอบตางๆ ของ
ระบบพวงมาลัยเพาเวอรเสียหาย

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของระบบบังคับเล้ียว (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

4. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

5. แรงขัน: 25 Nm

6. ถอดลอหนาขวาออกเทานั้น

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

G1269910th2011.50 Ranger

211-02-6พวงมาลัยเพาเวอร211-02-6

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8. ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรเพื่อปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรก
เล็ดลอดเขาไป

แรงขัน: 7 Nm

9. คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรเพื่อปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรก
เล็ดลอดเขาไป

10. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ชองเปด
ทั้งหมดไดรับการซีลปดดวยฝาปดอันใหม

แรงขัน: 35 Nm

G1269910th2011.50 Ranger

211-02-7พวงมาลัยเพาเวอร211-02-7

การถอดและ การติดตั้ง



11. แรงขัน: 20 Nm1.
2. แรงขัน: 20 Nm
3. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทอความดันสูงอยู
ในตําแหนงอยางถูกตองแลว

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

3. อางถึง : การเติมน้ํามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211
-00 ระบบบังคับเล้ียว - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

4. อางถึง : การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211-00
ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269910th2011.50 Ranger

211-02-8พวงมาลัยเพาเวอร211-02-8

การถอดและ การติดตั้ง



กระปุกพวงมาลัย — RHD(13 116 0)
เครื่องมือพิเศษ

211-020
เครื่องมือถอด, ลูกหมาก

การถอด

ขอควรระวัง : อุปกรณยึดระบบรองรับนํ้าหนักเปน
ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนช้ินสวนท่ี
สงผลตอสมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่
สําคัญ หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มีหมายเลข
อะไหลเดิมหรือช้ินสวนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หามใช
ชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตอง
ใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไวในระหวางการประกอบ
ชิ้นสวนกลับ เพื่อใหมั่นใจไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะ
ยึดอยางแนนหนาถูกตอง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของระบบบังคับเล้ียว (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหมั่นใจวา ลอหนาอยูใน
ตําแหนงตรงไปดานหนา

4. ถอดลอหนาทั้งสองดานออก

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

G1269912th2011.50 Ranger

211-02-9พวงมาลัยเพาเวอร211-02-9

การถอดและ การติดตั้ง



5. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4x4

6. แรงขัน: 30 Nm

7. แรงขัน: 30 Nm

สําหรับรถทุกรุน

8. หมายเหตุ : ใหแนใจวาลูกหมากไมหมุนตาม

ทั้งสองดาน

แรงขัน: 63 Nm

G1269912th2011.50 Ranger

211-02-10พวงมาลัยเพาเวอร211-02-10

การถอดและ การติดตั้ง



9. ขอควรระวัง : หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกคันสง
ออกจากหัวตอแกนลอ มิฉะน้ันหัวตอแกนลออาจ
ไดรับความเสียหาย

ทั้งสองดาน

เครื่องมือพิเศษ: 211-020

10. คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรและเสื้อเฟองบังคับเลี้ยวเพื่อปองกันนํ้ามัน
ไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอดเขาไป

1. แรงขัน: 15 Nm
2. แรงขัน: 35 Nm

G1269912th2011.50 Ranger

211-02-11พวงมาลัยเพาเวอร211-02-11

การถอดและ การติดตั้ง



11.

12. ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรเพื่อปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรก
เล็ดลอดเขาไป

แรงขัน: 7 Nm

รถยนต์ที่ใชเครื่องยนตดีเซล

13.แรงขัน: 10 Nm

สําหรับรถทุกรุน

14.แรงขัน: 150 Nm

G1269912th2011.50 Ranger

211-02-12พวงมาลัยเพาเวอร211-02-12

การถอดและ การติดตั้ง



15.

G1269912th2011.50 Ranger

211-02-13พวงมาลัยเพาเวอร211-02-13

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทอความดันสูงอยู
ในตําแหนงอยางถูกตองแลว

3. อางถึง : การเติมน้ํามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211
-00 ระบบบังคับเล้ียว - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

4. อางถึง : การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211-00
ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269912th2011.50 Ranger

211-02-14พวงมาลัยเพาเวอร211-02-14

การถอดและ การติดตั้ง



กระปุกพวงมาลัย — LHD(13 116 0)
เครื่องมือพิเศษ

211-020
เครื่องมือถอด, ลูกหมาก

การถอด

ขอควรระวัง : อุปกรณยึดระบบรองรับนํ้าหนักเปน
ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนช้ินสวนท่ี
สงผลตอสมรรถนะของสวนประกอบและระบบที่
สําคัญ หากอุปกรณดังกลาวชํารุดจะสงผลใหตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซมจํานวนมาก ถาจําเปนตอง
ติดตั้งชิ้นสวนใหม ตองใชชิ้นสวนใหมที่มีหมายเลข
อะไหลเดิมหรือช้ินสวนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา หามใช
ชิ้นสวนที่มีคุณภาพตํ่ากวาหรือของเลียนแบบ ตอง
ใชคาแรงบิดตามท่ีกําหนดไวในระหวางการประกอบ
ชิ้นสวนกลับ เพื่อใหมั่นใจไดวา ชิ้นสวนดังกลาวจะ
ยึดอยางแนนหนาถูกตอง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของระบบบังคับเล้ียว (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหมั่นใจวา ลอหนาอยูใน
ตําแหนงตรงไปดานหนา

4. ถอดลอหนาทั้งสองดานออก

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

G1490977th2011.50 Ranger

211-02-15พวงมาลัยเพาเวอร211-02-15

การถอดและ การติดตั้ง



5. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4x4

6. แรงขัน: 30 Nm

7. แรงขัน: 30 Nm

8. แรงขัน: 30 Nm

9. แรงขัน: 30 Nm

G1490977th2011.50 Ranger

211-02-16พวงมาลัยเพาเวอร211-02-16

การถอดและ การติดตั้ง



4x2

10.แรงขัน: 30 Nm

สําหรับรถทุกรุน

11. หมายเหตุ : ใหแนใจวาลูกหมากไมหมุนตาม

ทั้งสองดาน

แรงขัน: 63 Nm

12. ขอควรระวัง : หามใชคอนตีเพื่อถอดแยกคันสง
ออกจากหัวตอแกนลอ มิฉะน้ันหัวตอแกนลออาจ
ไดรับความเสียหาย

ทั้งสองดาน

G1490977th2011.50 Ranger

211-02-17พวงมาลัยเพาเวอร211-02-17

การถอดและ การติดตั้ง



เครื่องมือพิเศษ: 211-020 13. คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรและเสื้อเฟองบังคับเลี้ยวเพื่อปองกันนํ้ามัน
ไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอดเขาไป

1. แรงขัน: 18 Nm
2. แรงขัน: 35 Nm

G1490977th2011.50 Ranger

211-02-18พวงมาลัยเพาเวอร211-02-18

การถอดและ การติดตั้ง



14.

15. ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรเพื่อปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรก
เล็ดลอดเขาไป

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

16.แรงขัน: 10 Nm

สําหรับรถทุกรุน

17.แรงขัน: 150 Nm

G1490977th2011.50 Ranger

211-02-19พวงมาลัยเพาเวอร211-02-19

การถอดและ การติดตั้ง



18.

G1490977th2011.50 Ranger

211-02-20พวงมาลัยเพาเวอร211-02-20

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทอความดันสูงอยู
ในตําแหนงอยางถูกตองแลว

3. อางถึง : การเติมน้ํามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211
-00 ระบบบังคับเล้ียว - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

4. อางถึง : การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211-00
ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1490977th2011.50 Ranger

211-02-21พวงมาลัยเพาเวอร211-02-21

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร ถึงทอแรงดันกระปุกพวงมาลัย — 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4(13 440 0; 13 443 0)

การถอด

ขอควรระวัง : ในระหวางการซอมแซมระบบ
พวงมาลัยเพาเวอร โปรดใชความระมัดระวังเพื่อ
ปองกันสิ่งแปลกปลอดหลุดลอดเขาไปในระบบ
เพราะอาจเปนสาเหตุทําใหสวนประกอบตางๆ ของ
ระบบพวงมาลัยเพาเวอรเสียหาย

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของระบบบังคับเล้ียว (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. แรงขัน: 30 Nm

5. แรงขัน: 30 Nm

รถยนตพวงมาลัยซาย

6. คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ขอควรระวัง : อุดเสื้อเฟองบังคับเลี้ยวเพื่อ
ปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอด
เขาไป

แรงขัน: 35 Nm

G1361880th2011.50 Ranger

211-02-22พวงมาลัยเพาเวอร211-02-22

การถอดและ การติดตั้ง



7. แรงขัน: 10 Nm

รถยนตพวงมาลัยขวา (RHD)

8. คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ขอควรระวัง : อุดเสื้อเฟองบังคับเลี้ยวเพื่อ
ปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอด
เขาไป

แรงขัน: 35 Nm

9. แรงขัน: 10 Nm

สําหรับรถทุกรุน

10. ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรเพื่อปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรก
เล็ดลอดเขาไป

แรงขัน: 35 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การเติมน้ํามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211
-00 ระบบบังคับเล้ียว - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

3. อางถึง : การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211-00
ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1361880th2011.50 Ranger

211-02-23พวงมาลัยเพาเวอร211-02-23

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร ถึงทอแรงดันกระปุกพวงมาลัย — 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma(13 440 0; 13 443 0)

การถอด

ขอควรระวัง : ในระหวางการซอมแซมระบบ
พวงมาลัยเพาเวอร โปรดใชความระมัดระวังเพื่อ
ปองกันสิ่งแปลกปลอดหลุดลอดเขาไปในระบบ
เพราะอาจเปนสาเหตุทําใหสวนประกอบตางๆ ของ
ระบบพวงมาลัยเพาเวอรเสียหาย

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของระบบบังคับเล้ียว (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. แรงขัน: 30 Nm

5. แรงขัน: 30 Nm

6. ถอดลอหนาขวาออกเทานั้น

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

7.

G1269914th2011.50 Ranger

211-02-24พวงมาลัยเพาเวอร211-02-24

การถอดและ การติดตั้ง



8. แรงขัน: 7 Nm

9. ขอควรระวัง : อุดปลายทอนํ้ามันพวงมาลัยเพา
เวอรเพื่อปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรก
เล็ดลอดเขาไป

แรงขัน: 35 Nm

รถยนตพวงมาลัยขวา (RHD)
10. คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ขอควรระวัง : อุดเสื้อเฟองบังคับเลี้ยวเพื่อ
ปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอด
เขาไป

1. แรงขัน: 10 Nm
2. แรงขัน: 35 Nm
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211-02-25พวงมาลัยเพาเวอร211-02-25

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตพวงมาลัยซาย
11. คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ขอควรระวัง : อุดเสื้อเฟองบังคับเลี้ยวเพื่อ
ปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอด
เขาไป

1. แรงขัน: 35 Nm
2. แรงขัน: 10 Nm

G1269914th2011.50 Ranger

211-02-26พวงมาลัยเพาเวอร211-02-26

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การเติมน้ํามันระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211
-00 ระบบบังคับเล้ียว - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

3. อางถึง : การไลลมระบบพวงมาลัยเพาเวอร (211-00
ระบบบังคับเลี้ยว - ขอมูลทั่วไป, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269914th2011.50 Ranger

211-02-27พวงมาลัยเพาเวอร211-02-27

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 211-04 ปลอกแกนพวงมาลัย

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

211-04-2(13 524 0)พวงมาลัย.....................................................................................................................
211-04-4(13 542 0)ปลอกแกนพวงมาลัย....................................................................................................

211-04-1ปลอกแกนพวงมาลัย211-04-1

.



พวงมาลัย(13 524 0)
อุปกรณทั่วไป

เทปกาว

การถอด

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหมั่นใจวา พวงมาลัย
ล็อคเขาที่ดีแลว

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2. อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยดานคนขับ (501-20 ระบบ
เหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

3. แรงขัน: 40 Nm

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหมั่นใจวา โรเตอรของ
สปริงลานไมหมุน

4. อุปกรณทั่วไป: เทปกาว

G1269921th2011.50 Ranger

211-04-2ปลอกแกนพวงมาลัย211-04-2

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269921th2011.50 Ranger

211-04-3ปลอกแกนพวงมาลัย211-04-3

การถอดและ การติดตั้ง



ปลอกแกนพวงมาลัย(13 542 0)
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของระบบบังคับเล้ียว (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : สวิตชจุดระเบิด (211-05 สวิตชตางๆ ที่
ปลอกแกนพวงมาลัย, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : พวงมาลัย (211-04 ปลอกแกนพวงมาลัย,
การถอดและการติดตั้ง).

4.

5. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนหากมีการติดตั้งชิ้นสวน
ใหม

แรงขัน: 25 Nm

6. แรงขัน: 7 Nm

G1269924th2011.50 Ranger

211-04-4ปลอกแกนพวงมาลัย211-04-4

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

7. อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตไมติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

8.

9.

G1269924th2011.50 Ranger

211-04-5ปลอกแกนพวงมาลัย211-04-5

การถอดและ การติดตั้ง



10.แรงขัน: 2,5 Nm

สําหรับรถทุกรุน
11. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไมไดขันแนนนัตโด

ยท่ีกานปรับเอียงคลายออกในตําแหนงปกติ ในระหวาง
การติดตั้ง

1. แรงขัน: 22 Nm
2. แรงขัน: 15 Nm

12.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

13. ถาจําเปน1.
แรงขัน: 23 Nm

2. แรงขัน: 23 Nm

14. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดถอดฝาพลาสติก
ออกแลว

G1269924th2011.50 Ranger

211-04-6ปลอกแกนพวงมาลัย211-04-6

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 7 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ขอควรระวัง : ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อ
ไมใหเพลาหดสั้นลง

หมายเหตุ : อยาใหเพลาหดสั้นลงจนกวาจะปดรอง
แลว ใหเปลี่ยนใหมถาเพลาหดสั้นลง

3. อางถึง : การปรับตั้งสปริงขดแบบลานนาฬิกา (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, ขั้นตอนทั่วไป).

4. กําหนดขอบเขตการทํางานโมดูลคอพวงมาลัย

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

G1269924th2011.50 Ranger

211-04-7ปลอกแกนพวงมาลัย211-04-7

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 211-05 สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

211-05-2(33 616 0)สวิตชจุดระเบิด.............................................................................................................
211-05-4(33 612 0)สวิตชการทํางานผิดปกติแกนพวงมาลัย.......................................................................
211-05-5สวิตชการทํางานผิดปกติแกนพวงมาลัย ซาย.....................................................................................
211-05-7สวิตชการทํางานผิดปกติแกนพวงมาลัย ขวา......................................................................................
211-05-9ที่ล็อกแกนพวงมาลัยและเสื้อสวิตชจุดระเบิด......................................................................................

211-05-1สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-1

.



สวิตชจุดระเบิด(33 616 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4.

5.

G1269929th2011.50 Ranger

211-05-2สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-2

การถอดและ การติดตั้ง



6.

7.

8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269929th2011.50 Ranger

211-05-3สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-3

การถอดและ การติดตั้ง



สวิตชการทํางานผิดปกติแกนพวงมาลัย(33 612 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : สปริงขดแบบลานนาฬิกา (501-20 ระบบ
เหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

2. แรงขัน: 7 Nm1.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269932th2011.50 Ranger

211-05-4สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-4

การถอดและ การติดตั้ง



สวิตชการทํางานผิดปกติแกนพวงมาลัย ซาย

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4. แรงขัน: 1,5 Nm

5. แรงขัน: 1,5 Nm

G1409823th2011.50 Ranger

211-05-5สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-5

การถอดและ การติดตั้ง



6. แรงขัน: 2,5 Nm

7.

8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1409823th2011.50 Ranger

211-05-6สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-6

การถอดและ การติดตั้ง



สวิตชการทํางานผิดปกติแกนพวงมาลัย ขวา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4. แรงขัน: 1,5 Nm

5. แรงขัน: 1,5 Nm

G1409824th2011.50 Ranger

211-05-7สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-7

การถอดและ การติดตั้ง



6. แรงขัน: 2,5 Nm

7.

8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1409824th2011.50 Ranger

211-05-8สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-8

การถอดและ การติดตั้ง



ที่ล็อกแกนพวงมาลัยและเสื้อสวิตชจุดระเบิด
อุปกรณทั่วไป

ที่เจาะรู

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : ขอควรระวังเกี่ยวกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของระบบบังคับเล้ียว (100-00 ขอมูลท่ัวไป
, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : สวิตชจุดระเบิด (211-05 สวิตชตางๆ ที่
ปลอกแกนพวงมาลัย, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนหากมีการติดตั้งชิ้นสวน
ใหม

แรงขัน: 30 Nm

5. บิดกุญแจสตารตไปที่ตําแหนง I

อุปกรณทั่วไป: ที่เจาะรู

G1295676th2011.50 Ranger

211-05-9สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-9

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1295676th2011.50 Ranger

211-05-10สวิตชตางๆ ที่ปลอกแกนพวงมาลัย211-05-10

การถอดและ การติดตั้ง
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หมวด 303-00 ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

303-00-2เสนผาศูนยกลางขอเพลาลูกเบี้ยว.......................................................................................................
303-00-3ชองวางแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว.................................................................................................................
303-00-4ระยะรุนเพลาลูกเบี้ยว.........................................................................................................................
303-00-5ตรวจสอบผิวหนาของเพลาลูกเบี้ยว....................................................................................................
303-00-6ระยะยกตัวของเพลาลูกเบี้ยว..............................................................................................................
303-00-7ชองวางแบริ่งหลักของเพลาขอเหวี่ยง.................................................................................................
303-00-8เสนผาศูนยกลางแบริ่งหลักของเพลาขอเหวี่ยง...................................................................................
303-00-9ระยะรุนเพลาขอเหวี่ยง.......................................................................................................................

303-00-10กระบอกสูบเรียว.................................................................................................................................
303-00-11ตรวจสอบศูนยกลางลูกสูบ..................................................................................................................
303-00-12สลักลูกสูบถึงเสนผาศูนยรูสลักลูกสูบ.................................................................................................
303-00-13เสนผาศูนยกลางลูกสูบ.......................................................................................................................
303-00-14ระยะชองวางปากแหวนลูกสูบ.............................................................................................................
303-00-15ระยะชองวางระหวางแหวนลูกสูบและรองแหวนลูกสูบ........................................................................
303-00-16เสนผาศูนยกลางสลักลูกสูบ................................................................................................................
303-00-17กานสูบดานขอเหวี่ยง..........................................................................................................................
303-00-18เสนผาศูนยกลางปลอกกานวาลว........................................................................................................
303-00-19ตรวจสอบบาวาลว...............................................................................................................................
303-00-20ตรวจสอบลอชวยแรง..........................................................................................................................
303-00-21ตรวจสอบหนาสัมผัสคลัตชที่ลอชวยแรง.............................................................................................
303-00-22การทําใหฝาสูบเสียรูป.........................................................................................................................
303-00-23การทําใหเสื้อสูบเสียรูป.......................................................................................................................
303-00-24การทําความสะอาดและตรวจสอบทอรวมไอเสีย..................................................................................
303-00-25ตรวจสอบลูกปน.................................................................................................................................

303-00-1ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-1

.



เสนผาศูนยกลางขอเพลาลูกเบี้ยว

1. วัดเสนขนาดเสนผาศูนยกลางขอแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว

• ใช ไมโครมิเตอร วัดขนาดเสนผาศูนยกลางชวงละ
90 องศารอบๆ เพลาเพื่อวัดหาความไมกลมของ
ขอแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว

• วัด 2 จุดท่ีตางกันบนแบร่ิงเพลาลูกเบ้ียวเพ่ือตรวจ
สอบการลดขนาดลงหรือเรียวลง

• หากผลการตรวจวัดไดคาที่ไมอยูในชวงที่กําหนด
ตองติดตั้งเพลาลูกเบี้ยวชุดใหม

G17620th2011.50 Ranger

303-00-2ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-2

ขั้นตอนทั่วไป



ชองวางแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว

1. หมายเหตุ : ตองแนใจวา ไดดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไปนี้อยางเครงครัด ตองถอดลูกถวยยกวาลวหรือ
สวนประกอบที่เกี่ยวของออกกอนดําเนินการตรวจวัด

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา เพลาลูกเบี้ยวมี
คุณสมบัติตามกําหนด

หมายเหตุ : ปะกับแบริ่งและแบริ่งเพลาลูกเบี้ยวควรจะ
ตองปราศจากนํ้ามันเครื่องและฝุนละออง

วางพลาสติเกจตามแนวความกวางบนปะกับแบริ่ง

• ประกอบเพลาลูกเบ้ียวลงบนฝาสูบโดยตองหลอล่ืน
• วางแถบพลาสติกเกจ ควรจะเทาความกวางของปะ

กับแบริ่งบนแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว

2. ติดตั้งปะกับแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว โดยขันใหแนนตาม
ขอกําหนดตอไปนี้ อางอิงถึงหมวด 303-01

3. หมายเหตุ : อยาเคาะปะกับแบริ่ง

ถอดปะกับแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว โดยอางอิงถึงหมวด
303-01

4. ใช พลาสติกเกจ, อานคาการตรวจวัด

• เปรียบเทียบความกวางของพลาสติกเกจกับสเกลพ
ลาสติกเกจ

• คาที่อานไดจะเปนคาระยะหางของแบริ่ง

G17621th2011.50 Ranger

303-00-3ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-3

ขั้นตอนทั่วไป



ระยะรุนเพลาลูกเบี้ยว

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา เพลาลูกเบี้ยวมี
คุณสมบัติตามกําหนด

ใชไดอัลเกจตรวจวัดระยะรุน

• โยกเพลาลูกเบี้ยวไปมาทั้งสองทิศทาง อานคาสูง
สุดและตํ่าสุดบนไดอัลเกจและจดบันทึก

• ระยะรุน = คาสูงสุดลบดวยคาตํ่าสุด
• หากคาท่ีตรวจวัดมากหรือนอยกวาคาท่ีกําหนด จะ

ตองติดตั้งสวนประกอบชุดใหม

G17622th2011.50 Ranger

303-00-4ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-4

ขั้นตอนทั่วไป



ตรวจสอบผิวหนาของเพลาลูกเบี้ยว

1. ตรวจสอบรอยสึกหรอหรือความเสียหายในบริเวณท่ีใช
กดยกวาลวของลูกเบ้ียว รอยสึกหรอเล็กนอยรอบนอก
บริเวณกดยกวาลวสามารถยอมรับได

G17623th2011.50 Ranger

303-00-5ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-5

ขั้นตอนทั่วไป



ระยะยกตัวของเพลาลูกเบี้ยว

1. วัดระยะยกของลูกเบี้ยว

• ใช ไมโครมิเตอร ตรวจวัดความสูงลูกเบี้ยวทั้ง 2
ทิศทาง

• ความแตกตางของผลการตรวจวัดใน 2 ทิศทางคือ
ระยะยกของลูกเบี้ยว

G17624th2011.50 Ranger

303-00-6ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-6

ขั้นตอนทั่วไป



ชองวางแบริ่งหลักของเพลาขอเหวี่ยง

1. ยังไมมีขอมูลในระหวางการจัดพิมพ

G17626th2011.50 Ranger

303-00-7ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-7

ขั้นตอนทั่วไป



เสนผาศูนยกลางแบริ่งหลักของเพลาขอเหวี่ยง
อุปกรณทั่วไป

ไมโครมิเตอร

1. วัดขนาดเสนผาศูนยกลางแบร่ิงหลักของเพลาขอเหว่ียง
และขอใหญที่ปลายทั้งสอง

• วัดซํ้าดวยไมโครมิเตอร ที่ตําแหนงเยื้องไป 90°
เพื่อคํานวณวามีความเบี้ยวเกิดขึ้นหรือไม

• วัดขนาดของขอท่ีตําแหนงตางกันสองท่ี เพ่ือตรวจ
สอบวามีคาขนานกันหรือไม

G21023th2011.50 Ranger

303-00-8ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-8

ขั้นตอนทั่วไป



ระยะรุนเพลาขอเหวี่ยง
อุปกรณทั่วไป

ไดอัลเกจ

ชุดขายึดไดอัลเกจ

1. ตรวจวัดระยะรุน

• วาง ไดอัลเกจ and ลงที่แทนรองรับ .
• ตรวจวัดระยะรุนโดยใชไขควงงัดเพลาขอเหวี่ยงให

ยกตัวขึ้น
• หากจําเปน ใหปรับระยะรุนใหถูกตองโดยใชแหวน

รองกันรุนตัวใหม

G17627th2011.50 Ranger

303-00-9ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-9

ขั้นตอนทั่วไป



กระบอกสูบเรียว

1. หมายเหตุ : ปะกับแบริ่งหลักหรือหองขอเหวี่ยงทอน
ลางตองติดตั้งเขาที่ดวยการขันใหแนนตามคาแรงบิด
การขันที่กําหนด อยางไรก็ตามไมควรติดตั้งปลอกสูบ

ตรวจวัดขนาดกระบอกสูบดวย ไมโครมิเตอรวัดใน.

• ดําเนินการตรวจวัดในทิศทางและระดับความสูงที่
ตางจุดกันเพ่ือตรวจสอบการสึกหรอ (ไมกลม) หรือ
เรียว

• หากผลการตรวจวัดไมอยูในชวงที่กําหนด จะตอง
ติดตั้งเสื้อสูบชุดใหมหรือปาดเจียรเสื้อสูบ (หากมี
การยินยอม/สามารถทําได)

G17628th2011.50 Ranger

303-00-10ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-10

ขั้นตอนทั่วไป



ตรวจสอบศูนยกลางลูกสูบ

1. ขอควรระวัง : อยาใชของเหลวท่ีมีคุณสมบัติในการ
กัดกรอนหรือแปลงขดลวดทําความสะอาดลูกสูบ

ดําเนินการตรวจสอบดวยสายตา

• ทําความสะอาดกระโปรงลูกสูบ บูชสลัก รองแหวน
และสวนหัวลูกสูบและตรวจสอบการสึกหรอหรือ
รอยแตกราว

• หากมีรองรอยของการสึกหรอบนกระโปรงลูกสูบ
ใหตรวจสอบวากานสูบบิดตัวหรือคดงอหรือไม

G17629th2011.50 Ranger

303-00-11ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-11

ขั้นตอนทั่วไป



สลักลูกสูบถึงเสนผาศูนยรูสลักลูกสูบ

1. หมายเหตุ : ลูกสูบและสลักลูกสูบจะอยูในรูปของการ
จับคูกันตลอด อยานําสวนประกอบตางๆ วางรวมกัน

ตรวจวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของรองสลักลูกสูบ

• ตรวจสอบขนาดเสนผาศูนยกลางในสองทิศทาง
• หากผลการตรวจวัดไมไดตามคาที่กําหนด ตองติด

ตั้งทั้งลูกสูบและสลักลูกสูบชุดใหม

G17630th2011.50 Ranger

303-00-12ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-12

ขั้นตอนทั่วไป



เสนผาศูนยกลางลูกสูบ
อุปกรณทั่วไป

ไมโครมิเตอร

1. หมายเหตุ : ทําเคร่ืองหมายท่ีลูกสูบเพ่ือใหแนใจวาจะ
ไดติดตั้งลูกสูบในตําแหนงที่ถูกตอง

ใชไมโครมิเตอร วัดขนาดความโต (เสนผาศูนยกลาง)
ของลูกสูบ

G17631th2011.50 Ranger

303-00-13ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-13

ขั้นตอนทั่วไป



ระยะชองวางปากแหวนลูกสูบ

1. ขอควรระวัง : อยานําแหวนลูกสูบวางรวมกัน ติด
ต้ังแหวนลูกสูบเขากับลูกสูบเดิมและตําแหนงเดิมดวย

นําแหวนลูกสูบใสลงในกระบอกสูบและใชลูกสูบท่ีไมมี
แหวนลูกสูบผลักดันลงไปใหลึกประมาณ 30 มม.

2. ใช ฟลเลอรเกจตรวจวัดระยะชองวางปากแหวน

G17632th2011.50 Ranger

303-00-14ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-14

ขั้นตอนทั่วไป



ระยะชองวางระหวางแหวนลูกสูบและรองแหวนลูกสูบ
อุปกรณทั่วไป

ฟลเลอรเกจ

1. หมายเหตุ : แหวนลูกสูบตองยื่น (ขยายตัว) ออกมา
จากรองแหวนลูกสูบ สําหรับการตรวจวัดระยะชองวาง
แหวนลูกสูบ ใหสอดฟลเลอรเกจเขาดานลางแหวน

ใช ฟลเลอรเกจ ระยะชองวางแหวนลูกสูบ

G17633th2011.50 Ranger

303-00-15ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-15

ขั้นตอนทั่วไป



เสนผาศูนยกลางสลักลูกสูบ

1. หมายเหตุ : ลูกสูบและสลักลูกสูบตองจับเปนคูกัน
อยาวางสวนประกอบตางๆ ปะปนกัน

ตรวจวัดความโตสลักลูกสูบ

• ตรวจวัดความโตทั้งสองทิศทาง
• หากคาที่วัดไมอยูในขอมูลจําเพาะที่ระบุไว ให

ดําเนินการติดตั้งลูกสูบและสลักลูกสูบชุดใหม

G17634th2011.50 Ranger

303-00-16ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-16

ขั้นตอนทั่วไป



กานสูบดานขอเหวี่ยง

1. ตรวจวัดแบริ่งกานสูบทั้งสองทิศทาง ความแตกตาง
ท่ีวัดไดน่ันหมายถึงปะกับกานสูบบิดเบ้ียว ตรวจพิสูจน
ความบิดเบี้ยวและแบริ่งกานสูบอยูในขอมูลจําเพาะที่
ระบุไวหรือไม

G17635th2011.50 Ranger

303-00-17ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-17

ขั้นตอนทั่วไป



เสนผาศูนยกลางปลอกกานวาลว

1. ใช ไมโครมิเตอร ตรวจวัดความโตของกานวาลว

• หากคาที่วัดไมอยูในขอมูลจําเพาะที่ระบุไว ให
ดําเนินการติดตั้งวาลวใหม

G17636th2011.50 Ranger

303-00-18ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-18

ขั้นตอนทั่วไป



ตรวจสอบบาวาลว
อุปกรณทั่วไป

สเกลวัดความกวางบาวาลว

1. ตรวจวัดความกวางของบาวาลว

• ตรวจวัดความกวางบาวาลว โดยใช สเกลวัดความ
กวางบาวาลว.

• หากคาที่วัดไมอยูในชวงขอมูลจําเพาะที่ระบุไว ให
ดําเนินการเจียระไนบาวาลว

G17642th2011.50 Ranger

303-00-19ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-19

ขั้นตอนทั่วไป



ตรวจสอบลอชวยแรง

1. ตรวจสอบลอชวยแรง หากมีรองรอยท่ีปรากฏชัดตอไป
นี้ ใหดําเนินการติดตั้งลอชวยแรงชุดใหม

1. แตกราว
2. ฟนเฟองสึกหรอ
3. ฟนเฟองหักบิ่นหรือแตกราว

G17637th2011.50 Ranger

303-00-20ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-20

ขั้นตอนทั่วไป



ตรวจสอบหนาสัมผัสคลัตชที่ลอชวยแรง

1. ตรวจสอบลอชวยแรงเพื่อหาสิ่งตอไปนี้:

• รอยไหม
• รอยขูดขีด
• รอยแตก
• ถาจําเปน ใหเปลี่ยนลอชวยแรง

G33738th2011.50 Ranger

303-00-21ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-21

ขั้นตอนทั่วไป



การทําใหฝาสูบเสียรูป
อุปกรณทั่วไป

ฟลเลอรเกจ

บรรทัดเหล็ก

1. ใช บรรทัดเหล็ก และ ฟลเลอรเกจ, วัดความโกงงอ
ของฝาสูบ

• ตรวจวัดความโกงงอผิวหนาปะกบ
• อางอิงขอมูลจําเพาะในหมวดเคร่ืองยนตท่ีเหมาะสม

G17638th2011.50 Ranger

303-00-22ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-22

ขั้นตอนทั่วไป



การทําใหเสื้อสูบเสียรูป

1. ใหใชไมเหล็กวัดและฟลเลอรเกจสําหรับวัดความโกงงอ
ของฝาสูบ

• ตรวจวัดความโกงงอผิวหนาปะกบ
• หากไมไดคาตามท่ีกําหนดไว ใหทําการแกไขผิวหนา

(หากสามารถทําได)

G17639th2011.50 Ranger

303-00-23ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-23

ขั้นตอนทั่วไป



การทําความสะอาดและตรวจสอบทอรวมไอเสีย

1. ตรวจสอบที่หนาแปลนเชื่อมตอกับฝาสูบของทอรวม
ไอเสียเพื่อหารอยรั่วซึมของกาซไอเสีย

2. ตรวจสอบทอรวมไอเสียเพื่อหารอยแตกและความ
เสียหายของพื้นผิวปะเก็น หรือความเสียหายอื่นๆ ที่
ทําใหไมสามารถนํามาใชงานตอได

G17640th2011.50 Ranger

303-00-24ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-24

ขั้นตอนทั่วไป



ตรวจสอบลูกปน

1. ตรวจสอบความเสียหายของแบริ่งกานสูบตอไปนี้

1. การเกิดหลุมหรือรองลึก – เกิดการลาตัว
2. การเกิดจุดขัดเงา – วางตําแหนงไมถูกตอง
3. เศษผงในนํ้ามันเครื่องฝงตัว
4. การเกิดรอยขูดขีด – เศษผงในนํ้ามันเครื่อง
5. ออนตัวหรือแอนตัว– การหลอลื่นตํ่า
6. ขอบสึกหรอท้ังสองดาน – ขอปะกับแบร่ิงเสียหาย
7. ขอบสึกหรอดานเดียว – ขอปะกับแบริ่งเอียงหรือ

แบริ่งปะกับไมตรงตําแหนง

G17641th2011.50 Ranger

303-00-25ขอมูลทั่วไประบบเครื่องยนต303-00-25

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 303-03A การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi

(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

303-03A-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

รายละเอียดและการทํางาน

303-03A-3การระบายความรอนเครื่องยนต..........................................................................................................
303-03A-3รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร...............................................................

ขั้นตอนทั่วไป

303-03A-5(24 122 0)

การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความรอน — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/
120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma.................................................................................................

303-03A-5การปลอยนํ้าหลอเย็นออก..................................................................................................................
303-03A-5การเติม..............................................................................................................................................
303-03A-6การไลลม............................................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-03A-7(24 454 0)เทอรโมสตรัท...............................................................................................................
303-03A-8(24 001 0)เสื้อเทอรโมสตรัท.........................................................................................................
303-03A-9(24 404 0)ปมนํ้า...........................................................................................................................

303-03A-11(24 254 0)หมอนํ้า.........................................................................................................................
303-03A-13(24 222 0)มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบายความรอน......................................................
303-03A-15ขอตอทางออกสารหลอเย็น.................................................................................................................

303-03A-1

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-1

.



ขอมูลจําเพาะของนํ้ายาปองกันการเปนนํ้าแข็ง

ข้อมูลจำเพาะรายการ

WSS-M97B44-Dไมโครคราฟตซุปเปอรพลัส 2000

1.068 ที่ +15°Cความถวงจําเพาะ (เมื่อไมเติมสารเพิ่มคุณภาพลงในนํ้าหลอเย็น)

50%สัดสวนของสารตานการเยือกแข็งโดยปริมาณ (โดยปริมาตร)

-30°C (-22°F)น้ำหล่อเย็นจะยังเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ

-35°C (-31°F)น้ำหล่อเย็นจะเริ่มแข็งตัวที่อุณหภูมิ

ความจุของระบบหลอเย็น - รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 2.2 ลิตร

ลิตรรายการ

11,5รุ่นที่มีเครื่องทำความร้อนด้านหน้าเท่านั้น

ขอมูลจําเพาะของความดันในระบบหลอเย็น

ึความดัน กิโลปาสคาล
(ปอนด/ตร.นิ้ว)

รายการ

138 (20)ทดสอบความดันหม้อน้ำ

135-155 (19-22)ความดันระบายผ่านฝาหม้อพักน้ำ

G1272392th2011.50 Ranger

303-03A-2

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-2

ขอมูลจําเพาะ



การระบายความรอนเครื่องยนต

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

หมอนํ้า1

ถังพักนํ้าสํารอง2

ตัวเรื่อนเทอรโมสตัท3

รายละเอียดรายกา
ร

ปมนํ้าหลอเย็น4

มอเตอรพัดลมระบายความรอนและแผนกําบัง
ลม

5

G1272393th2011.50 Ranger

303-03A-3

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-3

รายละเอียดและการทํางาน



ขอควรระวัง : ถาความเขมขนของนํ้าหลอเย็นไม
เพียงพอ คุณสมบัติในการปองกันอุณหภูมิตํ่าและ
ความตานทานการสึกกรอนจะไมเพียงพอ

หมายเหตุ : ในกรณีที่นํ้าหลอเย็นไมมีการปนเปอนจาก
ของเหลวอ่ืนหรือส่ิงแปลกปลอม คุณสมบัติในการตานทาน
การสึกกรอนของนํ้าหลอเย็นจะยังคงอยู ซึ่งหมายความ
วา สามารถนําน้ําหลอเย็นน้ีกลับมาใชซ้ําไดหลังจากเปล่ียน
สวนประกอบอะลูมิเนียมของระบบหลอเย็น ควรตรวจ
สอบและรักษาระดับความเขมขนใหอยูภายในคาขอมูล
จําเพาะอยางสมํ่าเสมอ

ควรตรวจสอบความเขมขนของน้ําหลอเย็นผานทางคอถัง
พักนํ้าสํารองดวยไฮดรอมิเตอร ตองรักษาคา
ความถวงจําเพาะไวในชวงคาที่ยอมรับได (sg)

นํ้าหลอเย็นที่ใชคือ นํ้าหลอเย็นเครื่องยนต ไมโครครา
ฟตซุปเปอรพลัส 2000 สีสม นํ้าหลอเย็นประเภทนี้ใช
เทคโนโลยีกรดอินทรียปราศจากสารซิลิเกต (OAT) ซึ่ง
หามผสมรวมกับนํ้าหลอเย็นประเภทอื่นโดยเด็ดขาด
สําหรับนํ้าหลอเย็นที่ใชเติมเพิ่ม ใหใชเฉพาะนํ้าหลอเย็น
ที่มีคุณสมบัติตรงกับขอมูลจําเพาะ

G1272393th2011.50 Ranger

303-03A-4

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-4

รายละเอียดและการทํางาน



การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความรอน — 2.2L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(24 122
0)

การปลอยนํ้าหลอเย็นออก

คําเตือน: ในขณะที่ระบายแรงดันระบบหลอเย็น ใช
ผาหนาๆ ปดที่ฝาครอบถังพักนํ้าหลอเย็น

1. ระบายความดันระบบนํ้าหลอเย็นโดยการหมุนฝาปด
ถังพักนํ้าสํารอง 2 - 3 รอบอยางชาๆ

2.

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.

5. ถอดปลั๊กถายหมอนํ้า และถายนํ้าหลอเย็นออก

6. ใสปลั๊กถายหมอนํ้ากลับเขาที่

7. นํารถลง

การเติม

1. เติมน้ําหลอเย็นเพ่ิมเขาไปในถังพักน้ําสํารองจนถึงขีด
บอกระดับสูงสุด (+ 15 มม.)

G1345983th2011.50 Ranger

303-03A-5

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-5

ขั้นตอนทั่วไป



การไลลม

ขอควรระวัง : ระดับนํ้ามันเบรกจะตองอยูระหวาง
เครื่องหมาย MAX และ MIN

1. เดินเครื่องเปนเวลา 5 นาทีที่ความเร็วรอบเดินเบา

2. ติดตั้งฝาถังพักนํ้าหลอเย็น

3. เดินเครื่องที่ความเร็วรอบ 2500 รอบ/นาที และรักษา
รอบเครื่องไ้วที่ความเร็วนี้เปนเวลาประมาณ 15 นาที

4. เดินเครื่องเปนเวลา 5 นาทีที่ความเร็วรอบเดินเบา

5. ดับเครื่อง

6. ตรวจหารอยรั่วของระบบหลอเย็น

7. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

8. แรงขัน: 30 Nm

9. นํารถลง

10.ปลอยใหเครื่องยนตเย็นลงจนอุณหภูมิใกลเคียงกับ
อุณหภูมิหอง

11.ถาจําเปนใหเติมนํ้าหลอเย็นเพิ่มเขาไปในถังพักนํ้า
สํารองจนถึงขีดบอกระดับสูงสุด

G1345983th2011.50 Ranger

303-03A-6

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-6

ขั้นตอนทั่วไป



เทอรโมสตรัท(24 454 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

2. แรงขัน: 10 Nm

3.

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบซีลโอริงของตัว
เรือนเทอรโมสตัท ถาจําเปนใหติดตั้งซีลโอริงตัวใหม

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

G1272394th2011.50 Ranger

303-03A-7

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-7

การถอดและ การติดตั้ง



เสื้อเทอรโมสตรัท(24 001 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4. แรงขัน: 23 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

G1272395th2011.50 Ranger

303-03A-8

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-8

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้า(24 404 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3. แรงขัน: 14 Nm

4.

5.

6. แรงขัน: 23 Nm2.
4. แรงขัน: 23 Nm

G1272396th2011.50 Ranger

303-03A-9

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-9

การถอดและ การติดตั้ง



7. หมายเหตุ : โปรดใชความระมัดระวังในขณะทําความ
สะอาดพื้นผิวยึดปะเก็นปมนํ้า รองในผิวอะลูมิเนียม
อาจทําใหเกิดรอยรั่ว

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

G1272396th2011.50 Ranger

303-03A-10

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-10

การถอดและ การติดตั้ง



หมอนํ้า(24 254 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบาย
ความรอน (303-03 การระบายความรอนเคร่ืองยนต
- 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/
2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา)
- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.
4. หมายเหตุ : ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อไมให

ทอเติมสารทําความเย็นของระบบปรับอากาศเสียหาย

G1272397th2011.50 Ranger

303-03A-11

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-11

การถอดและ การติดตั้ง



5. แรงขัน: 20 Nm

6. ยกคอนเดนเซอร A/C ออกจากสวนรองรับ และขยับ
คอนเดนเซอร A/C ไปทางดานหนาของรถ จากนั้น
มัดคอนเดนเซอร A/C ไวกับคานรับกระจังหนา
แรงขัน: 7 Nm

7. หมายเหตุ : ฉนวนกันความรอนหมอน้ําสามารถใชซ้ํา
ไดหากไมมีความเสียหาย

หมายเหตุ : ใชความระมัดระวังเปนพิเศษไมใหหมอน้ํา
ไดรับความเสียหายในขณะถอดออก

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีสวนประกอบ
ใดถูกหนีบในขณะติดตั้งหมอนํ้า

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272397th2011.50 Ranger

303-03A-12

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-12

การถอดและ การติดตั้ง



มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบายความรอน(24 222 0)
เครื่องมือพิเศษ

303-1196
ประแจจับยึด, มูเล

303-378
ประแจ, แกนกลางของใบพัดลม

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4.

G1272398th2011.50 Ranger

303-03A-13

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-13

การถอดและ การติดตั้ง



5.

6. เครื่องมือพิเศษ: 303-378, 303-1196

แรงขัน: 105 Nm

7. ถอดพัดลมออกและวางไวในแผนกําบังลม ยกพัดลม
และแผนกําบังลงข้ึนพรอมกันและถอดออกจากตัวรถ

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

G1272398th2011.50 Ranger

303-03A-14

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-14

การถอดและ การติดตั้ง



ขอตอทางออกสารหลอเย็น

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

4. หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดตั้งชิ้นสวนตางๆ ตรง
ตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไวเหมือนกับกอนการถอด
ประกอบ

หมายเหตุ : ปะเก็นสามารถใชซํ้าไดหากไมมีความ
เสียหาย

1. แรงขัน: 23 Nm
2. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

G1355951th2011.50 Ranger

303-03A-15

การระบายความรอนเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)

- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma303-03A-15

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-03B การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi

(148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

303-03B-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

รายละเอียดและการทํางาน

303-03B-3การระบายความรอนเครื่องยนต..........................................................................................................
303-03B-3รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร...............................................................

ขั้นตอนทั่วไป

303-03B-5(24 122 0)

การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความรอน — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/
120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma.................................................................................................

303-03B-5การปลอยนํ้าหลอเย็นออก..................................................................................................................
303-03B-5การเติม..............................................................................................................................................
303-03B-6การไลลม............................................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-03B-7(24 454 0)เทอรโมสตรัท...............................................................................................................
303-03B-8(24 001 0)เสื้อเทอรโมสตรัท.........................................................................................................
303-03B-9(24 404 0)ปมนํ้า...........................................................................................................................

303-03B-11(24 254 0)หมอนํ้า.........................................................................................................................
303-03B-13(24 222 0)มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบายความรอน......................................................
303-03B-15ขอตอทางออกสารหลอเย็น.................................................................................................................

303-03B-1
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-1

.



ขอมูลจําเพาะของนํ้ายาปองกันการเปนนํ้าแข็ง

ข้อมูลจำเพาะรายการ

WSS-M97B44-Dไมโครคราฟตซุปเปอรพลัส 2000

1.068 ที่ +15°Cความถวงจําเพาะ (เมื่อไมเติมสารเพิ่มคุณภาพลงในนํ้าหลอเย็น)

50%สัดสวนของสารตานการเยือกแข็งโดยปริมาณ (โดยปริมาตร)

-30°C (-22°F)น้ำหล่อเย็นจะยังเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ

-35°C (-31°F)น้ำหล่อเย็นจะเริ่มแข็งตัวที่อุณหภูมิ

ความจุของระบบหลอเย็น - รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 3.2 ลิตร

ลิตรรายการ

12,9รุ่นที่มีเครื่องทำความร้อนด้านหน้าเท่านั้น

ขอมูลจําเพาะของความดันในระบบหลอเย็น

ึความดัน กิโลปาสคาล
(ปอนด/ตร.นิ้ว)

รายการ

138 (20)ทดสอบความดันหม้อน้ำ

135-155 (19-22)ความดันระบายผ่านฝาหม้อพักน้ำ

G1272416th2011.50 Ranger

303-03B-2
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-2

ขอมูลจําเพาะ



การระบายความรอนเครื่องยนต

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

หมอนํ้า1

ถังพักนํ้าสํารอง2

ตัวเรื่อนเทอรโมสตัท3

รายละเอียดรายกา
ร

ปมนํ้าหลอเย็น4

มอเตอรพัดลมระบายความรอนและแผนกําบัง
ลม

5

G1272417th2011.50 Ranger

303-03B-3
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-3

รายละเอียดและการทํางาน



ขอควรระวัง : ถาความเขมขนของนํ้าหลอเย็นไม
เพียงพอ คุณสมบัติในการปองกันอุณหภูมิตํ่าและ
ความตานทานการสึกกรอนจะไมเพียงพอ

หมายเหตุ : ในกรณีที่นํ้าหลอเย็นไมมีการปนเปอนจาก
ของเหลวอ่ืนหรือส่ิงแปลกปลอม คุณสมบัติในการตานทาน
การสึกกรอนของนํ้าหลอเย็นจะยังคงอยู ซึ่งหมายความ
วา สามารถนําน้ําหลอเย็นน้ีกลับมาใชซ้ําไดหลังจากเปล่ียน
สวนประกอบอะลูมิเนียมของระบบหลอเย็น ควรตรวจ
สอบและรักษาระดับความเขมขนใหอยูภายในคาขอมูล
จําเพาะอยางสมํ่าเสมอ

ควรตรวจสอบความเขมขนของน้ําหลอเย็นผานทางคอถัง
พักนํ้าสํารองดวยไฮดรอมิเตอร ตองรักษาคา
ความถวงจําเพาะไวในชวงคาที่ยอมรับได (sg)

นํ้าหลอเย็นที่ใชคือ นํ้าหลอเย็นเครื่องยนต ไมโครครา
ฟตซุปเปอรพลัส 2000 สีสม นํ้าหลอเย็นประเภทนี้ใช
เทคโนโลยีกรดอินทรียปราศจากสารซิลิเกต (OAT) ซึ่ง
หามผสมรวมกับนํ้าหลอเย็นประเภทอื่นโดยเด็ดขาด
สําหรับนํ้าหลอเย็นที่ใชเติมเพิ่ม ใหใชเฉพาะนํ้าหลอเย็น
ที่มีคุณสมบัติตรงกับขอมูลจําเพาะ

G1272417th2011.50 Ranger

303-03B-4
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-4

รายละเอียดและการทํางาน



การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความรอน — 2.2L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(24 122
0)

การปลอยนํ้าหลอเย็นออก

คําเตือน: ในขณะที่ระบายแรงดันระบบหลอเย็น ใช
ผาหนาๆ ปดที่ฝาครอบถังพักนํ้าหลอเย็น

1. ระบายความดันระบบนํ้าหลอเย็นโดยการหมุนฝาปด
ถังพักนํ้าสํารอง 2 - 3 รอบอยางชาๆ

2.

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.

5. ถอดปลั๊กถายหมอนํ้า และถายนํ้าหลอเย็นออก

6. ใสปลั๊กถายหมอนํ้ากลับเขาที่

7. นํารถลง

การเติม

1. เติมน้ําหลอเย็นเพ่ิมเขาไปในถังพักน้ําสํารองจนถึงขีด
บอกระดับสูงสุด (+ 15 มม.)

G1345983th2011.50 Ranger

303-03B-5
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-5

ขั้นตอนทั่วไป



การไลลม

ขอควรระวัง : ระดับนํ้ามันเบรกจะตองอยูระหวาง
เครื่องหมาย MAX และ MIN

1. เดินเครื่องเปนเวลา 5 นาทีที่ความเร็วรอบเดินเบา

2. ติดตั้งฝาถังพักนํ้าหลอเย็น

3. เดินเครื่องที่ความเร็วรอบ 2500 รอบ/นาที และรักษา
รอบเครื่องไ้วที่ความเร็วนี้เปนเวลาประมาณ 15 นาที

4. เดินเครื่องเปนเวลา 5 นาทีที่ความเร็วรอบเดินเบา

5. ดับเครื่อง

6. ตรวจหารอยรั่วของระบบหลอเย็น

7. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

8. แรงขัน: 30 Nm

9. นํารถลง

10.ปลอยใหเครื่องยนตเย็นลงจนอุณหภูมิใกลเคียงกับ
อุณหภูมิหอง

11.ถาจําเปนใหเติมนํ้าหลอเย็นเพิ่มเขาไปในถังพักนํ้า
สํารองจนถึงขีดบอกระดับสูงสุด

G1345983th2011.50 Ranger

303-03B-6
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-6

ขั้นตอนทั่วไป



เทอรโมสตรัท(24 454 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

2. แรงขัน: 10 Nm

3.

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบซีลโอริงของตัว
เรือนเทอรโมสตัท ถาจําเปนใหติดตั้งซีลโอริงตัวใหม

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

G1272418th2011.50 Ranger

303-03B-7
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-7

การถอดและ การติดตั้ง



เสื้อเทอรโมสตรัท(24 001 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4. แรงขัน: 23 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

G1272419th2011.50 Ranger

303-03B-8
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-8

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้า(24 404 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3. แรงขัน: 14 Nm

4.

5.

6. แรงขัน: 23 Nm3.
4. แรงขัน: 23 Nm

G1272420th2011.50 Ranger

303-03B-9
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-9

การถอดและ การติดตั้ง



7. หมายเหตุ : โปรดใชความระมัดระวังในขณะทําความ
สะอาดพื้นผิวยึดปะเก็นปมนํ้า รองในผิวอะลูมิเนียม
อาจทําใหเกิดรอยรั่ว

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

G1272420th2011.50 Ranger

303-03B-10
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-10

การถอดและ การติดตั้ง



หมอนํ้า(24 254 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบาย
ความรอน (303-03 การระบายความรอนเคร่ืองยนต
- 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.
4. หมายเหตุ : ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อไมให

ทอเติมสารทําความเย็นของระบบปรับอากาศเสียหาย

G1272421th2011.50 Ranger

303-03B-11
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-11

การถอดและ การติดตั้ง



5. แรงขัน: 20 Nm

6. ยกคอนเดนเซอร A/C ออกจากสวนรองรับ และขยับ
คอนเดนเซอร A/C ไปทางดานหนาของรถ จากนั้น
มัดคอนเดนเซอร A/C ไวกับคานรับกระจังหนา
แรงขัน: 7 Nm

7. หมายเหตุ : ฉนวนกันความรอนหมอน้ําสามารถใชซ้ํา
ไดหากไมมีความเสียหาย

หมายเหตุ : ใชความระมัดระวังเปนพิเศษไมใหหมอน้ํา
ไดรับความเสียหายในขณะถอดออก

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีสวนประกอบ
ใดถูกหนีบในขณะติดตั้งหมอนํ้า

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272421th2011.50 Ranger

303-03B-12
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-12

การถอดและ การติดตั้ง



มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบายความรอน(24 222 0)
เครื่องมือพิเศษ

303-1196
ประแจจับยึด, มูเล

303-378
ประแจ, แกนกลางของใบพัดลม

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4.

5. เครื่องมือพิเศษ: 303-378, 303-1196

G1272422th2011.50 Ranger

303-03B-13
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-13

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 105 Nm 6. ถอดพัดลมออกและวางไวในแผนกําบังลม ยกพัดลม
และแผนกําบังลงข้ึนพรอมกันและถอดออกจากตัวรถ

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

G1272422th2011.50 Ranger

303-03B-14
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-14

การถอดและ การติดตั้ง



ขอตอทางออกสารหลอเย็น

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

4. หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดตั้งชิ้นสวนตางๆ ตรง
ตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไวเหมือนกับกอนการถอด
ประกอบ

หมายเหตุ : ปะเก็นสามารถใชซํ้าไดหากไมมีความ
เสียหาย

1. แรงขัน: 23 Nm
2. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

G1355951th2011.50 Ranger

303-03B-15
การระบายความรอนเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /

200 แรงมา) - Puma303-03B-15

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-03C การระบายความรอนเครื่องยนต

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

303-03C-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

รายละเอียดและการทํางาน

303-03C-3การระบายความรอนเครื่องยนต..........................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

303-03C-5(24 122 0)การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความรอน............................................................
303-03C-5การปลอยนํ้าหลอเย็นออก..................................................................................................................
303-03C-5การเติม..............................................................................................................................................
303-03C-5การไลลม............................................................................................................................................
303-03C-7การถายและเติมสุญญากาศระบบระบายความรอน..............................................................................
303-03C-7การปลอยนํ้าหลอเย็นออก..................................................................................................................
303-03C-8การถายและการเติม............................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-03C-10(24 454 0)เทอรโมสตรัท...............................................................................................................
303-03C-11(24 404 0)ปมนํ้า...........................................................................................................................
303-03C-12(24 254 0)หมอนํ้า.........................................................................................................................
303-03C-14(24 222 0)มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบายความรอน......................................................
303-03C-16ขอตอทางออกสารหลอเย็น.................................................................................................................

303-03C-1การระบายความรอนเครื่องยนต303-03C-1

.



ผลิตภัณฑหลอลื่น, ของเหลว, ซีลและกาว

ข้อมูลจำเพาะรายการ

WSS-M97B44–Dสารต้านการเยือกแข็งไมโครคราฟต์ซุปเปอรพลัส

สารตานการเยือกแข็ง

แข็งตัวที่อุณหภูมิเป็นของเหลวจนถึงอุณหภู
มิ

เปอรเซ็นตโดยประมาณของ
น้ํายาปองกันการเปนน้ําแข็ง

(ตามปริมาณ)

ความถวงจําเพาะ (เมื่อไม
เติมสารเพิ่มคุณภาพลงใน

นํ้าหลอเย็น)

–35°C (–31°F)–30°C (–22°F)50%1.068 ที่ +15°C

ความจุของระบบหลอเย็น - รุนที่ใชเครื่องยนต Duratec-HE (MI4) 2.5 ลิตร

ลิตรรายการ

11,0ระบบทำความเย็นและทำความร้อน

ขอมูลจําเพาะของความดันในระบบหลอเย็น

ึความดัน กิโลปาสคาล
(ปอนด/ตร.นิ้ว)

รายการ

138 (20)ทดสอบความดันหม้อน้ำ

135 ถึง 155 (19 ถึง
22)

ความดันระบายผ่านฝาหม้อพักน้ำ

G1272448th2011.50 Ranger

303-03C-2การระบายความรอนเครื่องยนต303-03C-2

ขอมูลจําเพาะ



การระบายความรอนเครื่องยนต

รายละเอียดรายกา
ร

หมอนํ้า1

มอเตอรพัดลมระบายความรอนและแผนกําบัง
ลม

2

ถังพักนํ้าสํารอง3

ปมนํ้าหลอเย็น4

รายละเอียดรายกา
ร

เทอรโมสตัท5

มูเลปมนํ้ายาหลอเย็น6

ขอควรระวัง : ถาความเขมขนของนํ้าหลอเย็นไม
เพียงพอ คุณสมบัติในการปองกันอุณหภูมิตํ่าและ
ความตานทานการสึกกรอนจะลดลง

G1272449th2011.50 Ranger

303-03C-3การระบายความรอนเครื่องยนต303-03C-3

รายละเอียดและการทํางาน



หมายเหตุ : ในกรณีที่นํ้าหลอเย็นไมมีการปนเปอนจาก
ของเหลวอ่ืนหรือส่ิงแปลกปลอม คุณสมบัติในการตานทาน
การสึกกรอนของนํ้าหลอเย็นจะยังคงอยู ซึ่งหมายความ
วา สามารถนําน้ําหลอเย็นน้ีกลับมาใชซ้ําไดหลังจากเปล่ียน
สวนประกอบอะลูมิเนียมของระบบหลอเย็น ควรตรวจ
สอบและรักษาระดับความเขมขนใหอยูภายในคาขอมูล
จําเพาะอยางสมํ่าเสมอ

ควรตรวจสอบความเขมขนของน้ําหลอเย็นผานทางคอถัง
พักนํ้าสํารองดวยไฮดรอมิเตอร ตองรักษาคา
ความถวงจําเพาะไวในชวงคาที่ยอมรับได (sg)

นํ้าหลอเย็นที่ใชคือ นํ้าหลอเย็นเครื่องยนต ไมโครครา
ฟตซุปเปอรพลัส 2000 สีสม นํ้าหลอเย็นประเภทนี้ใช
เทคโนโลยีกรดอินทรียปราศจากสารซิลิเกต (OAT) ซึ่ง
หามผสมรวมกับนํ้าหลอเย็นประเภทอื่นโดยเด็ดขาด
สําหรับนํ้าหลอเย็นที่ใชเติมเพิ่ม ใหใชเฉพาะนํ้าหลอเย็น
ที่มีคุณสมบัติตรงกับขอมูลจําเพาะ
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รายละเอียดและการทํางาน



การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความรอน(24 122 0)

การปลอยนํ้าหลอเย็นออก

คําเตือน: ในขณะที่ระบายแรงดันระบบหลอเย็น ใช
ผาหนาๆ ปดที่ฝาครอบถังพักนํ้าหลอเย็น

1. ระบายความดันระบบนํ้าหลอเย็นโดยการหมุนฝาปด
ถังพักนํ้าสํารอง 2 - 3 รอบอยางชาๆ

2.

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.

5. ถอดปลั๊กถายหมอนํ้า และถายนํ้าหลอเย็นออก

6. ใสปลั๊กถายหมอนํ้ากลับเขาที่

7. นํารถลง

การเติม

1. เติมน้ําหลอเย็นเพ่ิมเขาไปในถังพักน้ําสํารองจนถึงขีด
บอกระดับสูงสุด (+ 15 มม.)

การไลลม

ขอควรระวัง : ระดับนํ้ามันเบรกจะตองอยูระหวาง
เครื่องหมาย MAX และ MIN

1. เดินเครื่องเปนเวลา 5 นาทีที่ความเร็วรอบเดินเบา

2. ติดตั้งฝาถังพักนํ้าหลอเย็น
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ขั้นตอนทั่วไป



3. เดินเครื่องที่ความเร็วรอบ 2500 รอบ/นาที และรักษา
รอบเครื่องไ้วที่ความเร็วนี้เปนเวลาประมาณ 15 นาที

4. เดินเครื่องเปนเวลา 5 นาทีที่ความเร็วรอบเดินเบา

5. ดับเครื่อง

6. ตรวจหารอยรั่วของระบบหลอเย็น

7. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

8. แรงขัน: 30 Nm

9. นํารถลง

10.ปลอยใหเครื่องยนตเย็นลงจนอุณหภูมิใกลเคียงกับ
อุณหภูมิหอง

11.ถาจําเปนใหเติมนํ้าหลอเย็นเพิ่มเขาไปในถังพักนํ้า
สํารองจนถึงขีดบอกระดับสูงสุด
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การถายและเติมสุญญากาศระบบระบายความรอน
อุปกรณทั่วไป

ภาชนะบรรจุของเหลว

เครื่องมือเติมและทดสอบรอยรั่วของระบบหลอเย็น

การปลอยนํ้าหลอเย็นออก

คําเตือน: ในขณะที่ระบายแรงดันระบบหลอเย็น ใช
ผาหนาๆ ปดที่ฝาครอบถังพักนํ้าหลอเย็น

หมายเหตุ : เมื่อทํางานกับอุปกรณตองปฏิบัติตามคํา
แนะนําของผูผลิตเสมอ

1. อางถึง : ขอควรระวังดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องยนต (100-00 ขอมูล
ทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

2.

ระบายความดันระบบนํ้าหลอเย็นโดยการหมุนฝาปด
ถังพักนํ้าสํารอง 2 - 3 รอบอยางชาๆ

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.

5.

คําเตือน: เตรียมภาชนะสําหรับใสนํ้ามันเกียร

ใชทอยางน้ําหลอเย็นท่ีเหมาะสมในการถายน้ําหลอเย็น
ออก

อุปกรณทั่วไป: ภาชนะบรรจุของเหลว
คลาย: 4 หมุน
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ขั้นตอนทั่วไป



6. ใสปลั๊กถายหมอนํ้ากลับเขาที่

7. แรงขัน: 30 Nm

การถายและการเติม

1. หากมีการปลอยนํ้าหลอเย็นออกจนหมดทั้งระบบ
ใหเติมนํ้าหลอเย็นจนเต็มระบบและเติมเพิ่มอีก
0.5 ลิตร

•

• หากมีการปลอยน้ําหลอเย็นออกจากระบบบางสวน
ใหเติมนํ้าหลอเย็นตามปริมาณที่ปลอยระบายออก
และเติมเพ่ิมอีก 1.0 ลิตร หากมีไมแนใจกับปริมาณ
ท่ีจะเติมน้ําหลอเย็นเพ่ิม ใหเติมน้ําหลอเย็นเพ่ิมอีก
0.5 ลิตรเสมอ

2. เปดฝาถังพักนํ้าสํารอง.

3. ปดวาลว ตอทอและหยอนปลายทอลงในถังบรรจุ
นํ้าหลอเย็น

1.

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือเติมและทดสอบรอยรั่ว
ของระบบหลอเย็น

2. ปดวาลวและตอทอลม

G1357173th2011.50 Ranger

303-03C-8การระบายความรอนเครื่องยนต303-03C-8

ขั้นตอนทั่วไป



4. อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือเติมและทดสอบรอยรั่ว
ของระบบหลอเย็น

1.

2. เปดวาลวไวจนกระทั่งไดคาสุญญากาศที่กําหนด

5. เปดวาลวไวจนกระทั่งนํ้าหลอเย็นอยูที่ระดับขีด
MAX

•

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือเติมและทดสอบรอยรั่ว
ของระบบหลอเย็น

• หากไมสามารถมองเห็นระดับน้ําหลอเย็นในถังพัก
นํ้าสํารอง ใหเติมนํ้าหลอเย็นเพิ่มในถังนํ้าอีก 2
ลิตรและทําข้ันตอนการถายออกและการเติมซ้ําอีก
รอบ

6. ติดตั้งฝาถังพักนํ้าหลอเย็น
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เทอรโมสตรัท(24 454 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน (303-03 การระบายความรอนเครื่องยนต, ขั้น
ตอนทั่วไป).

2. หมายเหตุ : ปะเก็นสามารถใชซํ้าไดหากไมมีความ
เสียหาย

แรงขัน: 10 Nm

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน (303-03 การระบายความรอนเครื่องยนต, ขั้น
ตอนทั่วไป).
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ปมนํ้า(24 404 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน (303-03 การระบายความรอนเครื่องยนต, ขั้น
ตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. คลาย: 3 หมุน

4. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม (303-05 สายพาน
ขับอุปกรณเสริม - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา
) - MI4, การถอดและการติดตั้ง).

5. แรงขัน: 20 Nm

6. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา หนาสัมผัสตางๆ
สะอาดและปลอดจากวัสดุตางๆ

แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ติดตั้งโบลททุกตัวโดยใชมือหมุนกอนที่
จะขันใหแนน

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน (303-03 การระบายความรอนเครื่องยนต, ขั้น
ตอนทั่วไป).
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หมอนํ้า(24 254 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบาย
ความรอน (303-03 การระบายความรอนเคร่ืองยนต
, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.
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การถอดและ การติดตั้ง



4. หมายเหตุ : ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อไมให
ทอเติมสารทําความเย็นของระบบปรับอากาศเสียหาย

5. หมายเหตุ : ใชความระมัดระวังเปนพิเศษไมทําให
หมอนํ้างอ

แรงขัน: 20 Nm

6. ยกคอนเดนเซอร A/C ออกจากสวนรองรับ และขยับ
คอนเดนเซอร A/C ไปทางดานหนาของรถ จากนั้น
มัดคอนเดนเซอร A/C ไวกับคานรับกระจังหนา
แรงขัน: 7 Nm

7. หมายเหตุ : ฉนวนกันความรอนหมอน้ําสามารถใชซ้ํา
ไดหากไมมีความเสียหาย

หมายเหตุ : ใชความระมัดระวังเปนพิเศษไมใหหมอน้ํา
ไดรับความเสียหายในขณะถอดออก

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีสวนประกอบ
ใดถูกหนีบในขณะติดตั้งหมอนํ้า

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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มอเตอรและแผงดักลมของพัดลมระบายความรอน(24 222 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน (303-03 การระบายความรอนเครื่องยนต, ขั้น
ตอนทั่วไป).

2. แรงขัน: 11 Nm

3.

4.
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การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน (303-03 การระบายความรอนเครื่องยนต, ขั้น
ตอนทั่วไป).
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ขอตอทางออกสารหลอเย็น

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ถายนํ้าออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน (303-03 การระบายความรอนเครื่องยนต, ขั้น
ตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

4. แรงขัน: 11 Nm

5. ทั้งสองดาน

6. แรงขัน: 14 Nm
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7.

8.

9. แรงขัน: 48 Nm

10. หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดตั้งชิ้นสวนตางๆ ตรง
ตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไวเหมือนกับกอนการถอด
ประกอบ

หมายเหตุ : ปะเก็นสามารถใชซํ้าไดหากไมมีความ
เสียหาย
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แรงขัน: 10 Nm

11.

12. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา หนาสัมผัสตางๆ
สะอาดและปลอดจากวัสดุตางๆ

หมายเหตุ : ถาซีลโอ-ริงไมเสียหายสามารถนํากลับมา
ใชอีกได

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ไลอากาศออกจากระบบหลอเย็น

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน (303-03 การระบายความรอนเครื่องยนต, ขั้น
ตอนทั่วไป).

G1355953th2011.50 Ranger

303-03C-18การระบายความรอนเครื่องยนต303-03C-18

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-04B การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (

110kW/150PS) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน
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303-04B-1

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-1

.



การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม

ภาพรวม

รายละเอียดรายกา
ร

รางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง1

เซ็นเซอรแรงดันในรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง (
FRP)

2

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง3

วาลววัดแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง4

Fuel temperature sensor5

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง6

รายละเอียดโดยทั่วไป

เครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร ใช
ระบบหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล Denso

ภายในปมน้ํามันเช้ือเพลิงติดต้ังปมอัดถายน้ํามันเช้ือเพลิง
ซ่ึงทําหนาท่ีดูดน้ํามันเช้ือเพลิงจากถังน้ํามันไปยังปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

วาลววัดแรงดันน้ํามันเช้ือเพลิงติดต้ังอยูในชองจายน้ํามัน
ไปยังหองความดันสูงของปมน้ํามันเช้ือเพลิง วาลววัดแรง
ดันนํ้ามันเชื้อเพลิงจะปรับปริมาณของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่
จายไปยังรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ใหเหมาะสมกับสภาพการขับขี่

นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกจายดวยแรงดันสูงไปยังรางหัวฉีด
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใหพรอม
สําหรับฉีด แีีรงดันในการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนไป
มาในชวง 230 บาร และ 1600 บาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพ
การทํางานของเครื่องยนต

แรงดันในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกวัดโดยเซ็นเซอร FRP
ซึ่งติดตั้งอยูในรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง เซ็นเซอร FRP
จะแปลงคาแรงดันในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนสัญญาณ
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303-04B-2

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-2

รายละเอียดและการทํางาน



แรงดันไฟฟา สัญญาณแรงดันไฟฟาจะเปนสัญญาณท่ีอิน
พุทเขาไปยังโมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM)
สําหรับคํานวณหาปริมาณการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

โมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM) จะคํานวณเวลา
ในการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงและปริมาณการฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงโดยอาศัยคาตัวแปรที่อินพุทเขามาหลายคา

ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงตามท่ีกําหนดไวจะถูกฉีดเขาไปใน
หองเผาไหมตามลําดับโดยหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีส่ังงาน
โดยโซลินอยด เพ่ือใหสามารถทําได การฉีดนําและการฉีด
หลักจึงเกิดขึ้นทุกครั้ง

น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีเกินจะไหลยอนกลับไปยังถังน้ํามนผาน
ทางทอนํ้ามันไหลกลับ

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

ทอยูเนียนนํ้ามันแรงดันสูง1

ทอยูเนียนนํ้ามันไหลกลับ2

วาลววัดแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง3

เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้ามันเชื้อเพลิง4

ซีลโอริง5

ชุดขับปมนํ้ามันเชื้อเพลิง6

ทอยูเนียนจายนํ้ามัน7

ปมน้ํามันเช้ือเพลิงถูกขับเคล่ือนโดยตรงดวยเพลาลูกเบ้ียว
ไอดี และติดตั้งอยูดานหลังฝาสูบ

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงมีสวนประกอบยอยของปม 3 สวน
แตละสวนทํามุมเยื้องกัน 120 องศา

ปมอัดถายนํ้ามันเชื้อเพลิงอยูภายในปมนํ้ามันเชื้อเพลิง
โดยติดต้ังบนสวนหนาแปลนขับเคล่ือน ปมอัดถายน้ํามัน
เชื้อเพลิงเปนปมรูปวงกลม (cycloid)

วาลววัดแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกสั่งงานโดย PCM โดย
ใชการปรับความกวางของพัลสโดยเอาสองสัญญาณมา
เปรียบเทียบกัน
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303-04B-3

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-3

รายละเอียดและการทํางาน



รางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 1

1

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 2

2

ทอยูเนียนปมนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจายนํ้ามัน
เช้ือเพลิงแรงดันสูงของรางหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง

3

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 3

4

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 4

5

รางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง6

เซ็นเซอร FRP7

ขอควรระวัง : หามถอดแยกเซ็นเซอร FRP ออก
จากรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด

รางหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงทําจากเหล็กกลาหลอข้ึนรูป และ
ยึดอยูกับแทนรองรับบนแทนวางเพลาลูกเบี้ยว

นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกสงไปยังรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ผานทางทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงจากปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

จากรางหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง น้ํามันเช้ือเพลิงจะเดินทาง
ผานทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเพื่อไปยังหัวฉีด
นํ้ามันเชื้อเพลิง
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การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-4

รายละเอียดและการทํางาน



หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

ขั้วตอสายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง1

คลิปยึดทอนํ้ามันไหลกลับ2

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง3

แหวนกันรั่ว4

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง5

ทอยูเนียนของทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิง6

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงติดตั้งอยูที่กึ่งกลางฝาสูบสวนบน
และยึดไวดวยเข็มขัดรัด

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกเชื่อมกันการรั่วซึมจากหองเผา
ไหมโดยใชแหวนกันรั่วทองแดงใสเขาไประหวางหัวฉีด
น้ํามันเช้ือเพลิงและฝาสูบ ตองใชแหวนกันร่ัวใหมทุกคร้ัง
ที่ทําการติดตั้ง

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกควบคุมการทํางานโดยตรงจาก
PCM

ทอน้ํามันไหลกลับติดต้ังอยูบนหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง และ
เชื่อมตอกันแบบอนุกรม

รายละเอียดรายกา
ร

คาแกไขหัวฉีด 8 ตัว (ภาพที่แสดงเปนตัวอยาง
เทานั้น)

1

หมายเลขลําดับการผลิต 8 ตัว (สําหรับผูผลิต
เทานั้น)

2

เม่ือติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงตัวใหม ตองทําการบันทึก
คาแกไขหัวฉีดจากหัวฉีดตัวใหม และอัพโหลดขอมูลโดย
ใชเครื่องมือวิเคราะห (Worldwide Diagnostic System
- WDS)
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303-04B-5

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-5

รายละเอียดและการทํางาน



การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

ปนลมดูดฝุน

คําเตือน :

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามสูบบุหรี่หรือนําเปลวไฟเขาไปใกลบริเวณนั้น
สวนผสมของกาซที่ไวไฟสูงสามารถจุดติดไฟขึ้นได
เสมอ การไมปฏิบิัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บได

อยาดําเนินการซอมแซมใดๆ กับระบบหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงในขณะที่เครื่องกําลังทํางานอยู ความดัน
นํ้ามันเชื้อเพลิงภายในระบบอาจสูงถึง 1600 บาร
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ได

ตองสวมอุปกรณปองกันดวงตาตลอดเวลาเม่ือทํางาน
ใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง การไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา พ้ืนท่ีของศูนยบริการซ่ึงเปนท่ี
ซอมรถ มีความสะอาดและไมมีฝุน พ้ืนท่ีสําหรับการ
ทํางานกับคลัตช, เบรก หรืองานเช่ือมหรืองานแมชชี
นน่ิงไมเหมาะเน่ืองจากมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการปน
เปอนในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องมือที่ใชสะอาด และไม
เปนแบบชุบเคลือบช้ัน ทําความสะอาดเคร่ืองมือดวย
แปรงใหมที่ขนแปรงไมหลุดรุย และนํ้ายาทําความ
สะอาดใหมชนิดระเหยไดท่ีเหมาะสม กอนเร่ิมตนทํา
งานกับรถยนต

ใชโตะทํางานที่ใชทําจากเหล็กและคลุมดวยวัสดุที่
สะอาดไมเปนขุยและไมใชผากํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดวางชิ้นสวนทั้งหมดที่ถอด
ออกจากรถยนตไวบนวัสดุที่ไมเปนขุยและไมใชผา
กํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องแตงกายที่สวมใสอยู
สะอาด และทําจากวัสดุที่ไมเปนขุยและไมใชผา
กํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา ถุงมือปองกันที่สวมเปนถุง
มือใหมและเปนถุงมือลาเท็กซแบบที่ไมมีแปง

กอนใชน้ํายาทําความสะอาดชนิดระเหยไดท่ีเหมาะสม
ทําความสะอาด ไดคลุมปองกันอุปกรณไฟฟาและข้ัว
ตอท้ังหมดดวยวัสดุท่ีไมเปนขุยและไมใชผากํามะหย่ี
เรียบรอยแลว

1. สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม, อางถึง : สารละลาย, ซีลแลนท
และกาวตางๆ (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน)

/ ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานเก่ียวกับระบบน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซล (100-00
ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

2.

ขอควรระวัง : ใชผาที่ไมเปนขุย

G37541th2011.50 Ranger

303-04B-6

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-6

ขั้นตอนทั่วไป



3. นํ้ายาทําความสะอาดเบรกที่ใช: 3U7J-2C410-AA

4. ใชแปรงใหมท่ีขนแปรงไมหลุดรุยรวมกับน้ํายาทําความ
สะอาดชนิดระเหยไดที่เหมาะสม ขัดสวนประกอบที่
ถอดออกและบริเวณรอบๆ

5. ใชปนลมดูดฝุนขจัดคราบนํ้ายาทําความสะอาดชนิด
ระเหยไดและสิ่งแปลกปลอมออกใหหมด

6. ทิ้งนํ้ายาทําความสะอาดชนิดระเหยไดที่ไมไดใชและ
แปรงขัดหลังจากเสร็จงานซอมแลว

G37541th2011.50 Ranger

303-04B-7

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-7

ขั้นตอนทั่วไป



หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

คีมปลายแหลม

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

1. คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องยนตดับแลว

ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลด
ลงจนมีคาเปน 0 และอุณหภูมิของนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเทากับอุณหภูมิสภาพแวดลอม

หลังจากที่เครื่องยนตดับแลว ใหรออยางนอย 1
นาที กอนเร่ิมตนการซอมแซมใดๆ กับระบบหัว
ฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

ขอควรระวัง :

หามถอดหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงออก หรือทําความ
สะอาดหัวฉีด แมวาจะใชเครื่องมืออัลตราโซนิค
ถาจําเปนใหติดตั้งหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงตัวใหม

ตองถอดหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชเข็มขัดรัดรวม
กันพรอมกันเปนคู

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. ใชฟงกชันดาตาล็อกเกอร (datalogger) ของ WDS
เพื่อตรวจสอบวาแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงจนมีคา
เปน 0 และอุณหภูิมิของนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงเทากับ
บรรยากาศหรือตํ่ากวา 30°C

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

3. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

4.

5.

6. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงและ
ทอนํ้ามันไหลกลับ

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ

G1272463th2011.50 Ranger

303-04B-8

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-8

การถอดและ การติดตั้ง



ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต / 200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

7. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งสองดานยังคงตออยูจนกวาจะขันยูเนียน
นัตออก และบริเวณรอบๆ ขอตอสะอาด

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว
ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันสูง, หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง และรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

แรงขัน:
• ขั้น1: 22 Nm
• ขั้น2: 25 Nm

8.

G1272463th2011.50 Ranger

303-04B-9

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-9

การถอดและ การติดตั้ง



9. แรงขัน:
• ขั้น1: 5 Nm
• ขั้น2: 180°

10.อุปกรณทั่วไป: คีมปลายแหลม

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. บันทึกรหัสคาแกไขของหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงตัวใหม
เอาไว

3. ปอนคาแกไขของหัวฉีดตัวใหมโดยใชตัวเลือกในเม
นูของ WDS ตอไปนี้: ฟงกชัน กลองเครื่องมือ/กลไก
ถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

G1272463th2011.50 Ranger

303-04B-10

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-10

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

303-1317
เครื่องมือล็อก, เฟองปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

303-249
เครื่องมือถอด, มูเลเพลาขอ
เหวี่ยง

303-679
เครื่องมือถอด/เครื่องมือติดตั้ง,
ฝาครอบแผนตรวจสอบดานหนา
เครื่องยนต

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

1. คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องยนตดับแลว

ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลด
ลงจนมีคาเปน 0 และอุณหภูมิของนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเทากับอุณหภูมิสภาพแวดลอม

หลังจากที่เครื่องยนตดับแลว ใหรออยางนอย 1
นาที กอนเร่ิมตนการซอมแซมใดๆ กับระบบหัว
ฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ : ดูดส่ิงแปลกปลอมจากปมน้ํามันเช้ือเพลิง
และทอยูเนียนกอนซีลทอยูเนียนดวยฝาปด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล

(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. ใชฟงกชันดาตาล็อกเกอร (datalogger) เพ่ือตรวจสอบ
วาแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงจนมีคาเปน 0 และ
อุณหภูิมิของนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงเทากับอุณหภูมิ
บรรยากาศหรือตํ่ากวา 30°C

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

G1272464th2011.50 Ranger

303-04B-11

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-11

การถอดและ การติดตั้ง



3. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

4. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

5. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma,
การถอดและการติดตั้ง).

6. อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

7. เครื่องมือพิเศษ: 303-679

8. แรงขัน: 64 Nm

9. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ: 303-1317

10. เครื่องมือพิเศษ: 303-249

11. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันตํ่าและทอนํ้ามันไหลกลับ

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ

G1272464th2011.50 Ranger

303-04B-12

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-12

การถอดและ การติดตั้ง



ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

12.

13. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งสองดานยังคงตออยูจนกวาจะขันยูเนียน
นัตออก และบริเวณรอบๆ ขอตอสะอาด

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว
ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันสูง, ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง และรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

แรงขัน:
• ทอยูเนียนของทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง

• ขั้น1: 5 Nm
• ขั้น2: 35 Nm

• โบลทแทนยึดทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรงดันสูง 10
Nm

G1272464th2011.50 Ranger

303-04B-13

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-13

การถอดและ การติดตั้ง



14.แรงขัน: 23 Nm

15.แรงขัน: 23 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ดําเนินการทดสอบหาการรั่วซึมของระบบนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปน้ี: ฟงกชัน กลอง
เครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

G1272464th2011.50 Ranger

303-04B-14

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-14

การถอดและ การติดตั้ง



รางนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

1. คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องยนตดับแลว

ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลด
ลงจนมีคาเปน 0 และอุณหภูมิของนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเทากับอุณหภูมิสภาพแวดลอม

หลังจากที่เครื่องยนตดับแลว ใหรออยางนอย 1
นาที กอนเร่ิมตนการซอมแซมใดๆ กับระบบหัว
ฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

ขอควรระวัง : ตองทําความสะอาดชิ้นสวนตางๆ
ใหเรียบรอยกอนเริ่มตนการซอมแซมใดๆ ที่
สวนประกอบของระบบหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

2. ใชฟงกชันดาตาล็อกเกอร (datalogger) ของ WDS
เพื่อตรวจสอบวาแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงจนมีคา
เปน 0 และอุณหภูิมิของนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงเทากับ
บรรยากาศหรือตํ่ากวา 30°C

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

3. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

4. อางถึง : กรองอากาศ - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW
/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma (303-12 การกรองอากาศ
ท่ีไหลเขาและกระจายอากาศ - 2.2L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

5.
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303-04B-15

การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-15

การถอดและ การติดตั้ง



6.

7. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งสองดานยังคงตออยูจนกวาจะขันยูเนียน
นัตออก และบริเวณรอบๆ ขอตอสะอาด

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว
ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันสูง, หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง และรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

แรงขัน:
• ขั้น1: 22 Nm
• ขั้น2: 25 Nm

8. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว ใชฝาปดตัวใหม

ดูดสิ่งแปลกปลอมออกจากขอตอสวมเร็วที่ทอนํ้ามัน
ไหลกลับ

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

9. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma,
การถอดและการติดตั้ง).

10. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งสองดานยังคงตออยูจนกวาจะขันยูเนียน
นัตออก และบริเวณรอบๆ ขอตอสะอาด

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว
ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันสูง, ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง และรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).
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การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma303-04B-16

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน:
• ทอยูเนียนของทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง

• ขั้น1: 5 Nm
• ขั้น2: 35 Nm

• โบลทแทนยึดทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรงดันสูง 10
Nm

11. โบลทยึดรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
แรงขัน:
• ขั้น1: 6 Nm
• ขั้น2: 23 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ดําเนินการทดสอบหาการรั่วซึมของระบบนํ้ามัน
เชื้อเพลิงโดยใชตัวเลือกในเมนู WDS ตอไปนี้:
ฟงกชัน กลองเครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด
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การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 2.2L Duratorq-TDCi (
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การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-04C การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-04C-2การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม..............................................................................................
303-04C-2ภาพรวม.............................................................................................................................................
303-04C-2รายละเอียดโดยทั่วไป.........................................................................................................................
303-04C-3ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง..............................................................................................................................
303-04C-4รางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง....................................................................................................................
303-04C-5หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง.........................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

303-04C-6การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ............................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-04C-8ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง..............................................................................................................................
303-04C-12รางนํ้ามันเชื้อเพลิง.............................................................................................................................
303-04C-15หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง.........................................................................................................................

303-04C-1
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-04C-1

.



การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม

ภาพรวม

รายละเอียดรายกา
ร

รางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง1

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง2

เซ็นเซอรแรงดันในรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง (
FRP)

3

วาลววัดแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง4

เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้ามันเชื้อเพลิง5

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง6

รายละเอียดโดยทั่วไป

เครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร ใช
ระบบหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

ภายในปมน้ํามันเช้ือเพลิงติดต้ังปมอัดถายน้ํามันเช้ือเพลิง
ซ่ึงทําหนาท่ีดูดน้ํามันเช้ือเพลิงจากถังน้ํามันไปยังปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

วาลววัดแรงดันน้ํามันเช้ือเพลิงติดต้ังอยูในชองจายน้ํามัน
ไปยังหองความดันสูงของปมน้ํามันเช้ือเพลิง วาลววัดแรง
ดันนํ้ามันเชื้อเพลิงจะปรับปริมาณของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่
จายไปยังรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ใหเหมาะสมกับสภาพการขับขี่

นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกจายดวยแรงดันสูงไปยังรางหัวฉีด
นํ้ามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใหพรอม
สําหรับฉีด แีีรงดันในการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนไป
มาในชวง 230 บาร และ 1600 บาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพ
การทํางานของเครื่องยนต

แรงดันในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกวัดโดยเซ็นเซอร FRP
ซึ่งติดตั้งอยูในรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง เซ็นเซอร FRP
จะแปลงคาแรงดันในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนสัญญาณ
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การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L Duratorq-TDCi (
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รายละเอียดและการทํางาน



แรงดันไฟฟา สัญญาณแรงดันไฟฟาจะเปนสัญญาณท่ีอิน
พุทเขาไปยังโมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM)
สําหรับคํานวณหาปริมาณการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

โมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM) จะคํานวณเวลา
ในการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงและปริมาณการฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงโดยอาศัยคาตัวแปรที่อินพุทเขามาหลายคา

ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงตามท่ีกําหนดไวจะถูกฉีดเขาไปใน
หองเผาไหมตามลําดับโดยหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีส่ังงาน
โดยโซลินอยด เพ่ือใหสามารถทําได การฉีดนําและการฉีด
หลักจึงเกิดขึ้นทุกครั้ง

น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีเกินจะไหลยอนกลับไปยังถังน้ํามนผาน
ทางทอนํ้ามันไหลกลับ

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

ทอยูเนียนนํ้ามันแรงดันสูง1

ทอยูเนียนนํ้ามันไหลกลับ2

วาลววัดแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง3

เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้ามันเชื้อเพลิง4

ซีลโอริง5

ชุดขับปมนํ้ามันเชื้อเพลิง6

ทอยูเนียนจายนํ้ามัน7

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกขับเคลื่อนโดยตรงดวยสายพานไท
มิ่ง

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงมีสวนประกอบยอยของปม 3 สวน
แตละสวนทํามุมเยื้องกัน 120 องศา

ปมอัดถายนํ้ามันเชื้อเพลิงอยูภายในปมนํ้ามันเชื้อเพลิง
โดยติดต้ังบนสวนหนาแปลนขับเคล่ือน ปมอัดถายน้ํามัน
เชื้อเพลิงเปนปมรูปวงกลม (cycloid)

วาลววัดแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกสั่งงานโดย PCM โดย
ใชการปรับความกวางของพัลสโดยเอาสองสัญญาณมา
เปรียบเทียบกัน
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รางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 1

1

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 2

2

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 3

3

ทอยูเนียนปมนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจายนํ้ามัน
เช้ือเพลิงแรงดันสูงของรางหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง

4

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 4

5

ทอยูเนียนรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถึงทอจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงของหัวฉีดที่ 5

6

รางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง7

เซ็นเซอร FRP8

ขอควรระวัง : หามถอดแยกเซ็นเซอร FRP ออก
จากรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด

รางหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงทําจากเหล็กกลาหลอข้ึนรูป และ
ยึดอยูกับแทนรองรับบนแทนวางเพลาลูกเบี้ยว

นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกสงไปยังรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ผานทางทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงจากปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

จากรางหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง น้ํามันเช้ือเพลิงจะเดินทาง
ผานทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงเพื่อไปยังหัวฉีด
นํ้ามันเชื้อเพลิง
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หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

ขั้วตอสายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง1

คลิปยึดทอนํ้ามันไหลกลับ2

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง3

แหวนกันรั่ว4

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง5

ทอยูเนียนของทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิง6

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงติดตั้งอยูที่กึ่งกลางฝาสูบสวนบน
และยึดไวดวยเข็มขัดรัด

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกเชื่อมกันการรั่วซึมจากหองเผา
ไหมโดยใชแหวนกันรั่วทองแดงใสเขาไประหวางหัวฉีด
น้ํามันเช้ือเพลิงและฝาสูบ ตองใชแหวนกันร่ัวใหมทุกคร้ัง
ที่ทําการติดตั้ง

หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกควบคุมการทํางานโดยตรงจาก
PCM

ทอน้ํามันไหลกลับติดต้ังอยูบนหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง และ
เชื่อมตอกันแบบอนุกรม

รายละเอียดรายกา
ร

คาแกไขหัวฉีด 8 ตัว (ภาพที่แสดงเปนตัวอยาง
เทานั้น)

1

หมายเลขลําดับการผลิต 8 ตัว (สําหรับผูผลิต
เทานั้น)

2

เม่ือติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงตัวใหม ตองทําการบันทึก
คาแกไขหัวฉีดจากหัวฉีดตัวใหม และอัพโหลดขอมูลโดย
ใชเครื่องมือวิเคราะห (Worldwide Diagnostic System
- WDS)
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การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

ปนลมดูดฝุน

คําเตือน :

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามสูบบุหรี่หรือนําเปลวไฟเขาไปใกลบริเวณนั้น
สวนผสมของกาซที่ไวไฟสูงสามารถจุดติดไฟขึ้นได
เสมอ การไมปฏิบิัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บได

อยาดําเนินการซอมแซมใดๆ กับระบบหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงในขณะที่เครื่องกําลังทํางานอยู ความดัน
นํ้ามันเชื้อเพลิงภายในระบบอาจสูงถึง 1600 บาร
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ได

ตองสวมอุปกรณปองกันดวงตาตลอดเวลาเม่ือทํางาน
ใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง การไมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา พ้ืนท่ีของศูนยบริการซ่ึงเปนท่ี
ซอมรถ มีความสะอาดและไมมีฝุน พ้ืนท่ีสําหรับการ
ทํางานกับคลัตช, เบรก หรืองานเช่ือมหรืองานแมชชี
นน่ิงไมเหมาะเน่ืองจากมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการปน
เปอนในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องมือที่ใชสะอาด และไม
เปนแบบชุบเคลือบช้ัน ทําความสะอาดเคร่ืองมือดวย
แปรงใหมที่ขนแปรงไมหลุดรุย และนํ้ายาทําความ
สะอาดใหมชนิดระเหยไดท่ีเหมาะสม กอนเร่ิมตนทํา
งานกับรถยนต

ใชโตะทํางานที่ใชทําจากเหล็กและคลุมดวยวัสดุที่
สะอาดไมเปนขุยและไมใชผากํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดวางชิ้นสวนทั้งหมดที่ถอด
ออกจากรถยนตไวบนวัสดุที่ไมเปนขุยและไมใชผา
กํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องแตงกายที่สวมใสอยู
สะอาด และทําจากวัสดุที่ไมเปนขุยและไมใชผา
กํามะหยี่

ตรวจสอบใหแนใจวา ถุงมือปองกันที่สวมเปนถุง
มือใหมและเปนถุงมือลาเท็กซแบบที่ไมมีแปง

กอนใชน้ํายาทําความสะอาดชนิดระเหยไดท่ีเหมาะสม
ทําความสะอาด ไดคลุมปองกันอุปกรณไฟฟาและข้ัว
ตอท้ังหมดดวยวัสดุท่ีไมเปนขุยและไมใชผากํามะหย่ี
เรียบรอยแลว

1. สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม, อางถึง : สารละลาย, ซีลแลนท
และกาวตางๆ (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน)

/ ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานเก่ียวกับระบบน้ํามันเช้ือเพลิงดีเซล (100-00
ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

2.

ขอควรระวัง : ใชผาที่ไมเปนขุย
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3. นํ้ายาทําความสะอาดเบรกที่ใช: 3U7J-2C410-AA

4. ใชแปรงใหมท่ีขนแปรงไมหลุดรุยรวมกับน้ํายาทําความ
สะอาดชนิดระเหยไดที่เหมาะสม ขัดสวนประกอบที่
ถอดออกและบริเวณรอบๆ

5. ใชปนลมดูดฝุนขจัดคราบนํ้ายาทําความสะอาดชนิด
ระเหยไดและสิ่งแปลกปลอมออกใหหมด

6. ทิ้งนํ้ายาทําความสะอาดชนิดระเหยไดที่ไมไดใชและ
แปรงขัดหลังจากเสร็จงานซอมแลว
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ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

303-1317
เครื่องมือล็อก, เฟองปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

303-679
เครื่องมือถอด/เครื่องมือติดตั้ง,
ฝาครอบแผนตรวจสอบดานหนา
เครื่องยนต

Ford เครื่องมือวิเคราะหปญหาที่ไดรับการอนุมัติ

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องยนตดับแลว

หลังจากที่เครื่องยนตดับแลว ใหรออยางนอย 1
นาที กอนเร่ิมตนการซอมแซมใดๆ กับระบบหัวฉีด
นํ้ามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลง
จนมีคาเปน 0 และอุณหภูมิของนํ้ามันเชื้อเพลิง
เทากับอุณหภูมิสภาพแวดลอม

ขอควรระวัง : ตองรักษาความสะอาดอยางเครงครัด
เมื่อทํางานกับสวนประกอบเหลานี้

2. อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด
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3. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

4. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

5. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

6. อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

7. เครื่องมือพิเศษ: 303-679

8. แรงขัน: 64 Nm

9. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ: 303-1317

10. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันตํ่าและทอนํ้ามันไหลกลับ

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
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ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

11.

12. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งสองดานยังคงตออยูจนกวาจะขันยูเนียน
นัตออก และบริเวณรอบๆ ขอตอสะอาด

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว
ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันสูง, ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง และรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

แรงขัน:
• ทอยูเนียนของทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง

• ขั้น1: 5 Nm
• ขั้น2: 35 Nm

• โบลทแทนยึดทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรงดันสูง 10
Nm
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13.แรงขัน: 23 Nm

14.แรงขัน: 23 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ดําเนินการทดสอบหาการรั่วซึมของระบบนํ้ามัน
เช้ือเพลิงโดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปน้ี: ฟงกชัน กลอง
เครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณท่ัวไป: Ford เคร่ืองมือวิเคราะหปญหาท่ีไดรับ
การอนุมัติ
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รางนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

1. คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องยนตดับแลว

ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลด
ลงจนมีคาเปน 0 และอุณหภูมิของนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเทากับอุณหภูมิสภาพแวดลอม

หลังจากที่เครื่องยนตดับแลว ใหรออยางนอย 1
นาที กอนเร่ิมตนการซอมแซมใดๆ กับระบบหัว
ฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

ขอควรระวัง : ตองทําความสะอาดชิ้นสวนตางๆ
ใหเรียบรอยกอนเริ่มตนการซอมแซมใดๆ ที่
สวนประกอบของระบบหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

2. ใชฟงกชันดาตาล็อกเกอร (datalogger) เพ่ือตรวจสอบ
วาแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงจนมีคาเปน 0 และ
อุณหภูิมิของนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงเทากับอุณหภูมิ
บรรยากาศหรือตํ่ากวา 30°C

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

3. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

4.

5.

6. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งสองดานยังคงตออยูจนกวาจะขันยูเนียน
นัตออก และบริเวณรอบๆ ขอตอสะอาด

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว
ใชฝาปดตัวใหม

G1272470th2011.50 Ranger

303-04C-12
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-04C-12

การถอดและ การติดตั้ง



ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันสูง, หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง และรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

แรงขัน:
• ขั้น1: 22 Nm
• ขั้น2: 25 Nm

7. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว ใชฝาปดตัวใหม

ดูดสิ่งแปลกปลอมออกจากขอตอสวมเร็วที่ทอนํ้ามัน
ไหลกลับ

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

8. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, การถอดและการ
ติดตั้ง).

9. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งสองดานยังคงตออยูจนกวาจะขันยูเนียน
นัตออก และบริเวณรอบๆ ขอตอสะอาด

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว
ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันสูง, ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง และรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

แรงขัน:
• ทอยูเนียนของทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูง

• ขั้น1: 5 Nm
• ขั้น2: 35 Nm

• โบลทแทนยึดทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรงดันสูง 10
Nm

10. โบลทยึดรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

G1272470th2011.50 Ranger

303-04C-13
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-04C-13

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน:
• ขั้น1: 6 Nm
• ขั้น2: 23 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272470th2011.50 Ranger

303-04C-14
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-04C-14

การถอดและ การติดตั้ง



หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

คีมปลายแหลม

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

1. คําเตือน :

ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องยนตดับแลว

ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลด
ลงจนมีคาเปน 0 และอุณหภูมิของนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเทากับอุณหภูมิสภาพแวดลอม

หลังจากที่เครื่องยนตดับแลว ใหรออยางนอย 1
นาที กอนเร่ิมตนการซอมแซมใดๆ กับระบบหัว
ฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

ขอควรระวัง :

หามถอดหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงออก หรือทําความ
สะอาดหัวฉีด แมวาจะใชเครื่องมืออัลตราโซนิค
ถาจําเปนใหติดตั้งหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงตัวใหม

ตองถอดหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชเข็มขัดรัดรวม
กันพรอมกันเปนคู

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. ใชฟงกชันดาตาล็อกเกอร (datalogger) ของ WDS
เพื่อตรวจสอบวาแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงจนมีคา
เปน 0 และอุณหภูิมิของนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลงเทากับ
บรรยากาศหรือตํ่ากวา 30°C

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

3. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

4.

5.

6. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงและ
ทอนํ้ามันไหลกลับ

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
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303-04C-15
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-04C-15

การถอดและ การติดตั้ง



ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต / 200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

7. ขอควรระวัง :

ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทั้งสองดานยังคงตออยูจนกวาจะขันยูเนียน
นัตออก และบริเวณรอบๆ ขอตอสะอาด

ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ ท้ังหมดแลว
ใชฝาปดตัวใหม

ดูดส่ิงแปลกปลอมออกจากทอจายน้ํามันเช้ือเพลิงแรง
ดันสูง, หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง และรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

แรงขัน:
• ขั้น1: 22 Nm
• ขั้น2: 25 Nm

8.

G1272472th2011.50 Ranger

303-04C-16
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-04C-16

การถอดและ การติดตั้ง



9. แรงขัน:
• ขั้น1: 5 Nm
• ขั้น2: 180°

10.อุปกรณทั่วไป: คีมปลายแหลม

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. บันทึกรหัสคาแกไขของหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงตัวใหม
เอาไว

3. ปอนคาแกไขของหัวฉีดตัวใหมโดยใชตัวเลือกในเม
นูของ WDS ตอไปนี้: ฟงกชัน กลองเครื่องมือ/กลไก
ถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

G1272472th2011.50 Ranger

303-04C-17
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม — 3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-04C-17

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-04D การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -
เทอรโบชารทเจอร

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-04D-2เทอรโบชารจเจอร...............................................................................................................................
303-04D-2เครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร..........................................................................
303-04D-5เครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร..........................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-04D-7(23 612 0)

เทอรโบชารจเจอร — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW
/150PS) - Puma, LHD 4WD/LHD RWD..............................................................

303-04D-12(23 612 0)

เทอรโบชารจเจอร — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW
/150PS) - Puma, RHD 4WD/RHD RWD..............................................................

303-04D-16(23 612 0)
เทอรโบชารจเจอร — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma,
LHD 4WD/LHD RWD............................................................................................

303-04D-19(23 612 0)
เทอรโบชารจเจอร — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma,
RHD 4WD/RHD RWD...........................................................................................

303-04D-1
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-1

.



เทอรโบชารจเจอร

เครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร (125 แรงมา/120 แรงมา)

G1272505th2011.50 Ranger

303-04D-2
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ทอรวมไอเสีย1

ทอจายนํ้ามันเครื่อง2

เทอรโบชารจเจอร3

รายละเอียดรายกา
ร

ทอถายนํ้ามันเครื่อง4

แอคทูเอเตอร5

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร (150 แรงมา)

G1272505th2011.50 Ranger

303-04D-3
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ทอรวมไอเสีย1

ทอจายนํ้ามันเครื่อง2

ตัวปรับใบนํารองของเทอรโบชารจเจอรอิเล็กทรอ
นิกส

3

รายละเอียดรายกา
ร

เทอรโบชารจเจอร4

ทอถายนํ้ามันเครื่อง5

G1272505th2011.50 Ranger

303-04D-4
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-4

รายละเอียดและการทํางาน



เครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร (200 แรงมา)

รายละเอียดรายกา
ร

ทอรวมไอเสีย1

ทอจายนํ้ามันเครื่อง2

รายละเอียดรายกา
ร

ตัวปรับใบนํารองของเทอรโบชารจเจอรอิเล็กทรอ
นิกส

3

G1272505th2011.50 Ranger

303-04D-5
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-5

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

เทอรโบชารจเจอร4

ทอถายนํ้ามันเครื่อง5

G1272505th2011.50 Ranger

303-04D-6
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-6

รายละเอียดและการทํางาน



เทอรโบชารจเจอร — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/
2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, LHD 4WD/LHD RWD
(23 612 0)

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : กรองอากาศ - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW
/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma (303-12 การกรองอากาศ
ท่ีไหลเขาและกระจายอากาศ - 2.2L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3.

G1272506th2011.50 Ranger

303-04D-7
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-7

การถอดและ การติดตั้ง



4.

5. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4x4

6. แรงขัน: 30 Nm

สําหรับรถทุกรุน

7. แรงขัน: 10 Nm

รถยนตที่ใชเทอรโบชารจเจอรแบบใบพัด

8.

G1272506th2011.50 Ranger

303-04D-8
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-8

การถอดและ การติดตั้ง



9. แรงขัน: 47 Nm1.
2. แรงขัน: 22 Nm

10.แรงขัน: 22 Nm

สําหรับรถทุกรุน
11. แรงขัน: 47 Nm1.

2. แรงขัน: 22 Nm
3. แรงขัน: 22 Nm

12. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

หมายเหตุ : ใชสายรัดยึดทอยางไอเสียไวกับโครงรถ

แรงขัน: 25 Nm

G1272506th2011.50 Ranger

303-04D-9
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-9

การถอดและ การติดตั้ง



13. แรงขัน: 47 Nm1.
2. แรงขัน: 47 Nm

14. แรงขัน: 35 Nm1.
2. แรงขัน: 10 Nm

รถยนตที่ใชเทอรโบชารจเจอรแบบใบพัด
15. แรงขัน: 23 Nm1.

2. แรงขัน: 23 Nm

สําหรับรถทุกรุน
16. แรงขัน: 23 Nm1.

2. แรงขัน: 23 Nm

G1272506th2011.50 Ranger

303-04D-10
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-10

การถอดและ การติดตั้ง



17.แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272506th2011.50 Ranger

303-04D-11
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-11

การถอดและ การติดตั้ง



เทอรโบชารจเจอร — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/
2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, RHD 4WD/RHD RWD
(23 612 0)

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : กรองอากาศ - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW
/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma (303-12 การกรองอากาศ
ท่ีไหลเขาและกระจายอากาศ - 2.2L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3.

G1366653th2011.50 Ranger

303-04D-12
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-12

การถอดและ การติดตั้ง



4. อางถึง : ไดชารจ - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/
120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma (414-02 ไดชารจและตัว
ควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา, การถอดและการติดตั้ง).

5. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4x4

6. แรงขัน: 30 Nm

สําหรับรถทุกรุน

7. แรงขัน: 10 Nm

รถยนตที่ใชเทอรโบชารจเจอรแบบใบพัด

8.

9. แรงขัน: 47 Nm1.
2. แรงขัน: 22 Nm

10.แรงขัน: 22 Nm

G1366653th2011.50 Ranger

303-04D-13
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-13

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน
11. แรงขัน: 47 Nm1.

2. แรงขัน: 22 Nm
3. แรงขัน: 22 Nm

12. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

หมายเหตุ : ใชสายรัดยึดทอยางไอเสียไวกับโครงรถ

แรงขัน: 25 Nm

13. แรงขัน: 47 Nm1.
2. แรงขัน: 47 Nm

14. แรงขัน: 35 Nm1.
2. แรงขัน: 10 Nm

G1366653th2011.50 Ranger

303-04D-14
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-14

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตที่ใชเทอรโบชารจเจอรแบบใบพัด
15. แรงขัน: 23 Nm1.

2. แรงขัน: 23 Nm

สําหรับรถทุกรุน
16. แรงขัน: 23 Nm1.

2. แรงขัน: 23 Nm

17.แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1366653th2011.50 Ranger

303-04D-15
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-15

การถอดและ การติดตั้ง



เทอรโบชารจเจอร — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, LHD 4WD/LHD RWD(23 612 0)

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : กรองอากาศ - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma (303-12 การกรอง
อากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4.

4x4

5. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

แรงขัน: 30 Nm

G1366642th2011.50 Ranger

303-04D-16
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-16

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน

6. แรงขัน: 10 Nm

7. แรงขัน: 47 Nm1.
2. แรงขัน: 22 Nm

8. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

หมายเหตุ : ใชสายรัดยึดทอยางไอเสียไวกับโครงรถ

แรงขัน: 25 Nm

9. แรงขัน: 47 Nm1.
2. แรงขัน: 47 Nm

G1366642th2011.50 Ranger

303-04D-17
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-17

การถอดและ การติดตั้ง



10. แรงขัน: 35 Nm1.
3. แรงขัน: 22 Nm
4. แรงขัน: 10 Nm

11. แรงขัน: 23 Nm1.
2. แรงขัน: 23 Nm

12.แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1366642th2011.50 Ranger

303-04D-18
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-18

การถอดและ การติดตั้ง



เทอรโบชารจเจอร — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, RHD 4WD/RHD RWD(23 612 0)

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : กรองอากาศ - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma (303-12 การกรอง
อากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4. อางถึง : ไดชารจ - 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (414-02 ไดชารจและ
ตัวควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟา, การถอดและการติดต้ัง)
.

5. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4x4

6. แรงขัน: 30 Nm

G1366655th2011.50 Ranger

303-04D-19
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-19

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน

7. แรงขัน: 10 Nm

8. แรงขัน: 47 Nm1.
2. แรงขัน: 22 Nm

9. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

หมายเหตุ : ใชสายรัดยึดทอยางไอเสียไวกับโครงรถ

แรงขัน: 25 Nm

10. แรงขัน: 47 Nm1.
2. แรงขัน: 47 Nm

G1366655th2011.50 Ranger

303-04D-20
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-20

การถอดและ การติดตั้ง



11. แรงขัน: 35 Nm1.
3. แรงขัน: 22 Nm
4. แรงขัน: 10 Nm

12. แรงขัน: 23 Nm1.
2. แรงขัน: 23 Nm

13.แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1366655th2011.50 Ranger

303-04D-21
การจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและการควบคุม -

เทอรโบชารทเจอร303-04D-21

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-05A สายพานขับอุปกรณเสริม — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) -

MI4

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-05A-2สายพานขับอุปกรณเสริม....................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-05A-4(21 567 0)สายพานขับอุปกรณเสริม..............................................................................................
303-05A-5(21 569 0)ตัวปรับความตึงสายพานขับอุปกรณเสริม.....................................................................

303-05A-1สายพานขับอุปกรณเสริม — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-05A-1

.



สายพานขับอุปกรณเสริม
สําหรับรถยนตที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ

รายละเอียดรายกา
ร

อัลเทอรเนเตอร1

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม2

มูเลปมนํ้ายาหลอเย็น3

มูเลปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร4

รายละเอียดรายกา
ร

สายพานขับอุปกรณหนาเครื่อง5

คอมเพรสเซอรระบบปรับอากาศ (A/C)6

มูเลเพลาขอเหวี่ยง7

ูมูเลตัวปรับความตึงสายพานขับเคลื่อนเสริม8

G1272509th2011.50 Ranger

303-05A-2สายพานขับอุปกรณเสริม — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-05A-2

รายละเอียดและการทํางาน



รถยนตไมติดตั้งระบบปรับอากาศ

รายละเอียดรายกา
ร

อัลเทอรเนเตอร1

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม2

มูเลปมนํ้ายาหลอเย็น3

มูเลปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร4

สายพานขับอุปกรณหนาเครื่อง5

รายละเอียดรายกา
ร

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม6

มูเลเพลาขอเหวี่ยง7

ูมูเลตัวปรับความตึงสายพานขับเคลื่อนเสริม8

G1272509th2011.50 Ranger

303-05A-3สายพานขับอุปกรณเสริม — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-05A-3

รายละเอียดและการทํางาน



สายพานขับอุปกรณเสริม(21 567 0)
เครื่องมือพิเศษ

303-676
เครื่องมือลดความตึง, ตัวปรับ
ความตึงสายพาน

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

2. แรงขัน: 30 Nm

3. หมุนตัวปรับความตึงสายพานขับตามเข็มนาฬิกา และ
ถอดสายพานขับออก

ถอดเครื่องมือพิเศษ: 303-676

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม (303-05 สายพาน
ขับอุปกรณเสริม - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา
) - MI4, รายละเอียดและการทํางาน).

G1272512th2011.50 Ranger

303-05A-4สายพานขับอุปกรณเสริม — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-05A-4

การถอดและ การติดตั้ง



ตัวปรับความตึงสายพานขับอุปกรณเสริม(21 569 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม (303-05 สายพาน
ขับอุปกรณเสริม - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา
) - MI4, การถอดและการติดตั้ง).

2. หมายเหตุ : ตองเปลี่ยนตัวปรับความตึงสายพานขับ
พรอมกันทั้งชุด

แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272541th2011.50 Ranger

303-05A-5สายพานขับอุปกรณเสริม — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-05A-5

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-05B สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-05B-2สายพานขับอุปกรณเสริม....................................................................................................................
303-05B-2รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร...............................................................
303-05B-4รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร...............................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-05B-6(21 567 0)

สายพานขับอุปกรณเสริม — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW
/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma.........

303-05B-8(21 569 0)

ตัวปรับความตึงสายพานขับอุปกรณเสริม — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)
- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma.................................................................................................

303-05B-1

สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-05B-1

.



สายพานขับอุปกรณเสริม

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร

สําหรับรถยนตที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ

รายละเอียดรายกา
ร

อัลเทอรเนเตอร1

สายพานขับอุปกรณหนาเครื่อง2

มูเลพัดลมระบายความรอน3

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม4

รายละเอียดรายกา
ร

มูเลปมนํ้ายาหลอเย็น5

คอมเพรสเซอรระบบปรับอากาศ (A/C)6

มูเลเพลาขอเหวี่ยง7

มูเลปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร8

ูมูเลตัวปรับความตึงสายพานขับเคลื่อนเสริม9

G1272507th2011.50 Ranger

303-05B-2

สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-05B-2

รายละเอียดและการทํางาน



รถยนตไมติดตั้งระบบปรับอากาศ

รายละเอียดรายกา
ร

อัลเทอรเนเตอร1

สายพานขับอุปกรณหนาเครื่อง2

มูเลพัดลมระบายความรอน3

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม4

รายละเอียดรายกา
ร

มูเลปมนํ้ายาหลอเย็น5

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม6

มูเลเพลาขอเหวี่ยง7

มูเลปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร8

ูมูเลตัวปรับความตึงสายพานขับเคลื่อนเสริม9

G1272507th2011.50 Ranger

303-05B-3

สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-05B-3

รายละเอียดและการทํางาน



รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร

สําหรับรถยนตที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ

รายละเอียดรายกา
ร

อัลเทอรเนเตอร1

สายพานขับอุปกรณหนาเครื่อง2

มูเลพัดลมระบายความรอน3

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม4

รายละเอียดรายกา
ร

มูเลปมนํ้ายาหลอเย็น5

คอมเพรสเซอรระบบปรับอากาศ (A/C)6

มูเลเพลาขอเหวี่ยง7

มูเลปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร8

ูมูเลตัวปรับความตึงสายพานขับเคลื่อนเสริม9

G1272507th2011.50 Ranger

303-05B-4

สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-05B-4

รายละเอียดและการทํางาน



รถยนตไมติดตั้งระบบปรับอากาศ

รายละเอียดรายกา
ร

อัลเทอรเนเตอร1

สายพานขับอุปกรณหนาเครื่อง2

มูเลพัดลมระบายความรอน3

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม4

มูเลปมนํ้ายาหลอเย็น5

ูมูเลสายพานขับเคลื่อนเสริม6

มูเลเพลาขอเหวี่ยง7

มูเลปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร8

ูมูเลตัวปรับความตึงสายพานขับเคลื่อนเสริม9

G1272507th2011.50 Ranger

303-05B-5

สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-05B-5

รายละเอียดและการทํางาน



สายพานขับอุปกรณเสริม — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/
2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(21 567 0)

อุปกรณทั่วไป

สกัดหัวสี่เหลี่ยมขนาด 1/2 นิ้ว

สลักล็อก เสนผาศูนยกลาง 6 มม.

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 2.2 ลิตร
1. หมุนตัวปรับความตึงสายพานขับตามเข็มนาฬิกา

และถอดสายพานขับออก
1.

อุปกรณทั่วไป: สกัดหัวสี่เหลี่ยมขนาด 1/2 นิ้ว
2. อุปกรณทั่วไป: สลักล็อก เสนผาศูนยกลาง 6 มม.

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 3.2 ลิตร
2. หมุนตัวปรับความตึงสายพานขับตามเข็มนาฬิกา

และถอดสายพานขับออก
1.

อุปกรณทั่วไป: สกัดหัวสี่เหลี่ยมขนาด 1/2 นิ้ว
2. อุปกรณทั่วไป: สลักล็อก เสนผาศูนยกลาง 6 มม.

G1272535th2011.50 Ranger

303-05B-6

สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-05B-6

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272535th2011.50 Ranger

303-05B-7

สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-05B-7

การถอดและ การติดตั้ง



ตัวปรับความตึงสายพานขับอุปกรณเสริม — 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(21 569
0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

2. หมายเหตุ : ตองเปลี่ยนตัวปรับความตึงสายพานขับ
พรอมกันทั้งชุด

แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272539th2011.50 Ranger

303-05B-8

สายพานขับอุปกรณเสริม— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L

Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-05B-8

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-06A ระบบสตารท — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

303-06A-2(26 204 0)มอเตอรสตารท.............................................................................................................

303-06A-1ระบบสตารท — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-06A-1

.



มอเตอรสตารท(26 204 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. ถอดลอหนาซายออกเทานั้น

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.

5. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 10 Nm
3. แรงขัน: 10 Nm

6. แรงขัน: 35 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272516th2011.50 Ranger

303-06A-2ระบบสตารท — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-06A-2

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-06B ระบบสตารท — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi

(148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

303-06B-2(26 204 0)

มอเตอรสตารท — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW
/150PS) - Puma........................................................................................................

303-06B-4(26 204 0)มอเตอรสตารท — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma......

303-06B-1

ระบบสตารท — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-06B-1

.



มอเตอรสตารท — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(26 204 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. ถอดลอหนาซายออกเทานั้น

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.

รถยนตติดตั้งเกียรอัตโนมัติ

5. อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

6.

G1272513th2011.50 Ranger

303-06B-2

ระบบสตารท — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-06B-2

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน
7. แรงขัน: 10 Nm1.

2. แรงขัน: 10 Nm
3. แรงขัน: 10 Nm

8. แรงขัน: 35 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272513th2011.50 Ranger

303-06B-3

ระบบสตารท — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-06B-3

การถอดและ การติดตั้ง



มอเตอรสตารท — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา)
- Puma(26 204 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. ถอดลอหนาซายออกเทานั้น

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.

รถยนตติดตั้งเกียรอัตโนมัติ

5. อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

6.

G1272514th2011.50 Ranger

303-06B-4

ระบบสตารท — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-06B-4

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน
7. แรงขัน: 10 Nm1.

2. แรงขัน: 10 Nm
3. แรงขัน: 10 Nm

8. แรงขัน: 35 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272514th2011.50 Ranger

303-06B-5

ระบบสตารท — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-06B-5

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-07A การจุดระเบิดของเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165

แรงมา) - MI4

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

303-07A-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

303-07A-1การจุดระเบิดของเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-07A-1

.



ขอมูลจําเพาะคาแรงบิดที่กําหนด

lb-inlb-ftNmรายการ

71-8โบลท์ยึดคอยล์จุดระเบิดที่หัวเทียน

106-12หัวเทียน

mmรายการ

1.3ช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน

G1367650th2011.50 Ranger

303-07A-2การจุดระเบิดของเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4303-07A-2

ขอมูลจําเพาะ



หมวด 303-07B ระบบหัวเผา — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

303-07B-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

รายละเอียดและการทํางาน

303-07B-3ระบบหัวเผา........................................................................................................................................

การวิเคราะหและทดสอบ

303-07B-5ระบบหัวเผา........................................................................................................................................
303-07B-5การตรวจสอบและยืนยันขอมูล...........................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-07B-6(23 777 0)หัวเผา..........................................................................................................................

303-07B-1
ระบบหัวเผา — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma303-07B-1

.



ขอมูลจําเพาะคาแรงบิดที่กําหนด

lb-inlb-ftNmรายการ

18-2นัตยึดขั้วต่อสายไฟหัวเผา

35-4นัตยึดสายไฟหลักกับสายไฟหัวเผา

44-5สกรูยึดแผงต่อสายไฟหัวเผา

-1216โบลท์ยึดท่อร่วมไอดี

-912หัวเผา

G25588th2011.50 Ranger

303-07B-2
ระบบหัวเผา — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma303-07B-2

ขอมูลจําเพาะ



ระบบหัวเผา

G1272517th2011.50 Ranger

303-07B-3
ระบบหัวเผา — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma303-07B-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

ไฟเตือนหัวเผา1

หัวเผา2

สายไฟหัวเผา3

รีเลยหัวเผา4

หัวเผา

หัวเผาติดต้ังอยูทางดานขางฝาสูบ และชวยในการสตารต
เครื่องยนตและเพิ่มประสิทธิภาพ หัวเผาและไฟเตือนหัว
เผาควบคุมการทํางานโดยโมดูลควบคุมกลไกถายทอด
กําลัง (PCM)

หัวเผาจะอุนหองเผาไหม ซึ่งชวยในการสตารตขณะที่
เคร่ืองเย็น ในระหวางข้ันตอนการอุน PCM จะรับสัญญาณ
อุณหภูมิเครื่องยนตจากเซ็นเซอรอุณหภูมิฝาสูบ (CHT)
และใชสัญญาณน้ีในการตัดสินชวงเวลาอุน ย่ิงอุณหภูมิต่ํา
เวลาท่ีใชอุนก็จะย่ิงนานข้ึน เวลาอุนสูงสุดจะอยูท่ี 8 วินาที
ที่อุณหภูมิไมเกิน -20°C หากอุณหภูมิเกิน 80°C จะไมมี
ชวงเวลาอุน

ทันทีที่เครื่องยนตสตารต หัวเผาจะเขาสูชวงเผาหัวหลัง
การสตารต ชวงเผาหัวหลังการสตารตจะชวยปรับปรุงการ
เดินเบา และลดการปลอยกาซไฮโดรคารบอนโดยการเผา
ไหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทันทีหลังการสตารต ชวง
เผาหัวหลังการสตารตจะเกิดข้ึนเฉพาะในกรณีท่ีรอบเคร่ือง
ตํ่ากวา 2500 รอบ/นาท ีหากรอบเครื่องสูงกวานี ้การ
เผาหัวหลังการสตารตจะถูกยับยั้งเอาไวเพื่อเพิ่มความ
ทนทานของหัวเผา เวลาเผาหัวหลังการสตารตสูงสุดจะ
อยูท่ี 30 วินาทีท่ีอุณหภูมิไมเกิน -20°C หากอุณหภูมิเกิน
50°C จะไมมีชวงเวลาเผาหัวหลังการสตารต

G1272517th2011.50 Ranger

303-07B-4
ระบบหัวเผา — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma303-07B-4

รายละเอียดและการทํางาน



ระบบหัวเผา

การตรวจสอบและยืนยันขอมูล

1. ตรวจสอบอาการตามลูกคาแจง

2. ตรวจสอบดวยสายตา หากมีความเสียหายในระบบ
ไฟฟา

ตารางการตรวจสอบดวยสายตา

ระบบไฟฟ้า

– ฟวส

– รีเลย

– ชุดสายไฟ

– ปลั๊กตอไฟฟา

– หัวเผา

– สายไฟหัวเผา

– โมดูลควบคุมเครื่องยนต (PCM)

3. หากพบสาเหตุตามที่ตรวจสอบหรือไดรับรายงาน ให
ทําการแกไข (หากเปนไปได) กอนเริ่มขั้นตอนตอไป

4. หากตรวจไมพบสาเหตุ ใหตรวจสอบอาการเสียและ
อางถึง WDS เพื่อทําการวินิจฉัยระบบ

G25590th2011.50 Ranger

303-07B-5
ระบบหัวเผา — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma303-07B-5

การวิเคราะหและทดสอบ



หัวเผา(23 777 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, การถอดและการ
ติดตั้ง).

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ
ทั้งหมดแลว

2. แรงขัน:
• ตัวยึดสายไฟหัวเผา 8 Nm
• หัวเผา 13 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272518th2011.50 Ranger

303-07B-6
ระบบหัวเผา — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma303-07B-6

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-07C ระบบหัวเผา — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-07C-2ระบบหัวเผา........................................................................................................................................

การวิเคราะหและทดสอบ

303-07C-4ระบบหัวเผา........................................................................................................................................
303-07C-4การตรวจสอบและยืนยันขอมูล...........................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-07C-5(23 777 0)หัวเผา..........................................................................................................................

303-07C-1ระบบหัวเผา — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-07C-1

.



ระบบหัวเผา

G1272519th2011.50 Ranger

303-07C-2ระบบหัวเผา — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-07C-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

ไฟเตือนหัวเผา1

หัวเผา2

สายไฟหัวเผา3

รีเลยหัวเผา4

หัวเผา

หัวเผาติดต้ังอยูทางดานขางฝาสูบ และชวยในการสตารต
เครื่องยนตและเพิ่มประสิทธิภาพ หัวเผาและไฟเตือนหัว
เผาควบคุมการทํางานโดยโมดูลควบคุมกลไกถายทอด
กําลัง (PCM)

หัวเผาจะอุนหองเผาไหม ซึ่งชวยในการสตารตขณะที่
เคร่ืองเย็น ในระหวางข้ันตอนการอุน PCM จะรับสัญญาณ
อุณหภูมิเครื่องยนตจากเซ็นเซอรอุณหภูมิฝาสูบ (CHT)
และใชสัญญาณน้ีในการตัดสินชวงเวลาอุน ย่ิงอุณหภูมิต่ํา
เวลาท่ีใชอุนก็จะย่ิงนานข้ึน เวลาอุนสูงสุดจะอยูท่ี 8 วินาที
ที่อุณหภูมิไมเกิน -20°C หากอุณหภูมิเกิน 80°C จะไมมี
ชวงเวลาอุน

ทันทีที่เครื่องยนตสตารต หัวเผาจะเขาสูชวงเผาหัวหลัง
การสตารต ชวงเผาหัวหลังการสตารตจะชวยปรับปรุงการ
เดินเบา และลดการปลอยกาซไฮโดรคารบอนโดยการเผา
ไหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทันทีหลังการสตารต ชวง
เผาหัวหลังการสตารตจะเกิดข้ึนเฉพาะในกรณีท่ีรอบเคร่ือง
ตํ่ากวา 2500 รอบ/นาท ีหากรอบเครื่องสูงกวานี ้การ
เผาหัวหลังการสตารตจะถูกยับยั้งเอาไวเพื่อเพิ่มความ
ทนทานของหัวเผา เวลาเผาหัวหลังการสตารตสูงสุดจะ
อยูท่ี 30 วินาทีท่ีอุณหภูมิไมเกิน -20°C หากอุณหภูมิเกิน
50°C จะไมมีชวงเวลาเผาหัวหลังการสตารต

G1272519th2011.50 Ranger

303-07C-3ระบบหัวเผา — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-07C-3

รายละเอียดและการทํางาน



ระบบหัวเผา

การตรวจสอบและยืนยันขอมูล

1. ตรวจสอบอาการตามลูกคาแจง

2. ตรวจสอบดวยสายตา หากมีความเสียหายในระบบ
ไฟฟา

ตารางการตรวจสอบดวยสายตา

ระบบไฟฟ้า

– ฟวส

– รีเลย

– ชุดสายไฟ

– ปลั๊กตอไฟฟา

– หัวเผา

– สายไฟหัวเผา

– โมดูลควบคุมเครื่องยนต (PCM)

3. หากพบสาเหตุตามที่ตรวจสอบหรือไดรับรายงาน ให
ทําการแกไข (หากเปนไปได) กอนเริ่มขั้นตอนตอไป

4. หากตรวจไมพบสาเหตุ ใหตรวจสอบอาการเสียและ
อางถึง WDS เพื่อทําการวินิจฉัยระบบ

G25590th2011.50 Ranger

303-07C-4ระบบหัวเผา — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-07C-4

การวิเคราะหและทดสอบ



หัวเผา(23 777 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชองตางๆ
ทั้งหมดแลว

2. แรงขัน:
• ตัวยึดสายไฟหัวเผา 8 Nm
• หัวเผา 13 Nm

การติดตั้ง

1. ทําการติดตั้งกลับโดยยอนขั้นตอนการถอด

G1272520th2011.50 Ranger

303-07C-5ระบบหัวเผา — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-07C-5

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-08A การควบคุมมลภาวะจากเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi

(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-08A-2การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต.....................................................................................................
303-08A-2รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร...............................................................
303-08A-3รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร...............................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-08A-4(23 312 0)

วาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma..........................................................................................

303-08A-6(23 312 0)
วาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200
แรงมา) - Puma.........................................................................................................

303-08A-8

ระบายความรอน วาลวหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma................................

303-08A-10(23 299 0)

ท่ีระบายความรอนการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW
/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma................................................................

303-08A-12(23 299 0)
ที่ระบายความรอนการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma..................................................................................

303-08A-14(23 301 0)

ทอทางออกของวาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/
2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma.......................................................

303-08A-15(23 301 0)
ทอทางออกของวาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma..........................................................................

303-08A-1

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-1

.



การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรอุณหภูมิไอดี (IAT)1

ทอทางออกวาลวหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR)2

วาลว EGR3

รายละเอียดรายกา
ร

EGR คูลเลอร4

ทอรวมไอเสีย5

แผนกันความรอน6

G1272530th2011.50 Ranger

303-08A-2

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-2

รายละเอียดและการทํางาน



รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรอุณหภูมิไอดี (IAT)1

ทอทางออกวาลวหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR)2

วาลว EGR3

EGR คูลเลอร4

ทอรวมไอเสีย5

แผนกันความรอน6

G1272530th2011.50 Ranger

303-08A-3

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-3

รายละเอียดและการทํางาน



วาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW
/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา)
- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(23 312
0)

อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือถอด/ติดตั้งแคลมปรัดทอยาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

5.

G1272522th2011.50 Ranger

303-08A-4

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-4

การถอดและ การติดตั้ง



6. อุปกรณท่ัวไป: เคร่ืองมือถอด/ติดต้ังแคลมปรัดทอยาง

7. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 24 Nm

การติดตั้ง

หมายเหตุ : ติดตั้งโบลททุกตัวโดยใชมือหมุนกอนที่จะ
ขันใหแนน

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งปะเก็นใหม
เรียบรอยแลว

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272522th2011.50 Ranger

303-08A-5

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-5

การถอดและ การติดตั้ง



วาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(23 312 0)

อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือถอด/ติดตั้งแคลมปรัดทอยาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

5.

6. อุปกรณท่ัวไป: เคร่ืองมือถอด/ติดต้ังแคลมปรัดทอยาง

7. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 24 Nm

G1272523th2011.50 Ranger

303-08A-6

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-6

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

หมายเหตุ : ติดตั้งโบลททุกตัวโดยใชมือหมุนกอนที่จะ
ขันใหแนน

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งปะเก็นใหม
เรียบรอยแลว

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272523th2011.50 Ranger

303-08A-7

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-7

การถอดและ การติดตั้ง



ระบายความรอน วาลวหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma

อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือถอด/ติดตั้งแคลมปรัดทอยาง

แคลมปรัดทอยาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

2. อุปกรณท่ัวไป: เคร่ืองมือถอด/ติดต้ังแคลมปรัดทอยาง
อุปกรณทั่วไป: แคลมปรัดทอยาง

3. แรงขัน:
• 1: 10 Nm
• 2: 24 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ติดตั้งโบลททุกตัวโดยใชมือหมุนกอนที่
จะขันใหแนน

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1089520th2011.50 Ranger

303-08A-8

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-8

การถอดและ การติดตั้ง



2. อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

G1089520th2011.50 Ranger

303-08A-9

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-9

การถอดและ การติดตั้ง



ที่ระบายความรอนการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma(23 299 0)

อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือถอด/ติดตั้งแคลมปรัดทอยาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

5.

G1272531th2011.50 Ranger

303-08A-10

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-10

การถอดและ การติดตั้ง



6. อางถึง : วาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma
(303-08 การควบคุมมลภาวะจากเคร่ืองยนต - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

7. แรงขัน: 22 Nm 8. อุปกรณท่ัวไป: เคร่ืองมือถอด/ติดต้ังแคลมปรัดทอยาง
แรงขัน: 23 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดต้ังปะเก็นใหม
เรียบรอยแลว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272531th2011.50 Ranger

303-08A-11

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-11

การถอดและ การติดตั้ง



ที่ระบายความรอนการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(23 299 0)

อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือถอด/ติดตั้งแคลมปรัดทอยาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

5.

6. อางถึง : วาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) - 3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma (303-08 การควบคุมมลภาวะจากเคร่ืองยนต
- 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/
2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา)
- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) -
Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200
แรงมา) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

7. แรงขัน: 22 Nm

8. อุปกรณท่ัวไป: เคร่ืองมือถอด/ติดต้ังแคลมปรัดทอยาง
แรงขัน: 23 Nm

G1272532th2011.50 Ranger

303-08A-12

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-12

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดต้ังปะเก็นใหม
เรียบรอยแลว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272532th2011.50 Ranger

303-08A-13

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-13

การถอดและ การติดตั้ง



ทอทางออกของวาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma(23 301 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : โอริงสามารถใชซํ้าไดหากไมมีความ
เสียหาย

แรงขัน: 10 Nm

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดต้ังปะเก็นใหม
เรียบรอยแลว

แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

หมายเหตุ : ติดตั้งโบลททุกตัวโดยใชมือหมุนกอนที่จะ
ขันใหแนน

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272533th2011.50 Ranger

303-08A-14

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-14

การถอดและ การติดตั้ง



ทอทางออกของวาลวการหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) — 3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(23 301 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : โอริงสามารถใชซํ้าไดหากไมมีความ
เสียหาย

แรงขัน: 10 Nm

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดต้ังปะเก็นใหม
เรียบรอยแลว

แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

หมายเหตุ : ติดตั้งโบลททุกตัวโดยใชมือหมุนกอนที่จะ
ขันใหแนน

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272534th2011.50 Ranger

303-08A-15

การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-08A-15

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-08B การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-08B-2การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต.....................................................................................................
303-08B-2รถยนตที่ใชเครื่องยนต Duratec-HE 2.5 ลิตร....................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-08B-4
ที่แยกไอนํ้ามันเครื่องระบายออกจากหองเพลาขอเหวี่ยง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) -
MI4..................................................................................................................................................

303-08B-1การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต303-08B-1

.



การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต

รถยนตที่ใชเครื่องยนต Duratec-HE 2.5 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

ฝาวาลว1

ชุดกรองอากาศ2

ทอยางระหวางฝาครอบวาลวถึงชองระบายไอ
หองเพลาขอเหว่ียงแบบปด (PCV) ของทอทาง
ออกกรองอากาศ

3

G1272528th2011.50 Ranger

303-08B-2การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต303-08B-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ทอยางวาลว PCV ถึง PCV ทอรวมไอดี1

ตัวแยกไอนํ้ามันเครื่องหองขอเหวี่ยง2

ปะเก็นอุปกรณแยกนํ้ามันที่ชองระบายไอของ
หองเพลาขอเหวี่ยง

3

วาลว PCV4

ระบบ PCV

ระบบ PCV ประกอบไปดวยวาลวหนึ่งตัวติดตั้งอยูใน
อุปกรณแยกน้ํามันท่ีชองระบายไอของหองเพลาขอเหว่ียง
(ติดอยูกับเส้ือสูบ) กับทอยางสองเสน ืท้อยาง PCV หน่ึง
เสนเชื่อมตอวาลว PCV เขากับทอรวมไอดี และทอยาง
PCV อีกเสนเชื่อมตอฝาครอบวาลวเขากับทอทางออก
กรองอากาศ

ในขณะเดินเบาและขณะเรงเครื่องไมเต็มกําลัง ไอนํ้ามัน
จากหองเพลาขอเหวี่ยงจะไหลจากอุปกรณแยกนํ้ามันที่
ชองระบายไอของหองเพลาขอเหวี่ยง ไปยังทอรวมไอดี

และเขาไปในหองเผาไหม ซึ่งไอนํ้ามันนี้จะถูกเผาใน
ระหวางการเผาไหม

ในขณะเรงเครื่องเต็มที่ ไอนํ้ามันจากหองเพลาขอเหวี่ยง
จะไหลจากฝาครอบวาลวเขาไปในทอทางออกกรองอากาศ
โดยผานทางทอยาง PCV

G1272528th2011.50 Ranger

303-08B-3การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต303-08B-3

รายละเอียดและการทํางาน



ที่แยกไอนํ้ามันเครื่องระบายออกจากหองเพลาขอเหวี่ยง — 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : ปะเก็นสามารถใชซํ้าไดหากไมมีความ
เสียหาย

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา หนาสัมผัสตางๆ
สะอาดและปลอดจากวัสดุตางๆ

แรงขัน: 11 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272521th2011.50 Ranger

303-08B-4การควบคุมมลภาวะจากเครื่องยนต303-08B-4

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-12A การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ—

2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-12A-2การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ......................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-12A-3(23 174 0)กรองอากาศ..................................................................................................................

303-12A-1
การกรองอากาศท่ีไหลเขาและกระจายอากาศ— 2.5L Duratec-HE

(165 แรงมา) - MI4303-12A-1

.



การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ

รายละเอียดรายกา
ร

ฝาครอบเสื้อกรองอากาศ1.

ทอไอดีตอจากหมอกรองอากาศ2.

ชุดหมอกรองอากาศ3.

เสื้อกรองอากาศ4.

ทอไอดีเขาหมอกรองอากาศ5.

G1272706th2011.50 Ranger

303-12A-2
การกรองอากาศท่ีไหลเขาและกระจายอากาศ— 2.5L Duratec-HE

(165 แรงมา) - MI4303-12A-2

รายละเอียดและการทํางาน



กรองอากาศ(23 174 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทอระบายไอหองเพลา
ขอเหวี่ยงและทอปมสุญญากาศเบรกไมถูกรบกวน

1. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272708th2011.50 Ranger

303-12A-3
การกรองอากาศท่ีไหลเขาและกระจายอากาศ— 2.5L Duratec-HE

(165 แรงมา) - MI4303-12A-3

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-12B การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ—

2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi

(110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-12B-2การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ......................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-12B-4(23 174 0)
กรองอากาศ — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma.

303-12B-5(23 174 0)กรองอากาศ — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma...........
303-12B-6(23 620 0)ที่ระบายความรอนอากาศอัดเขา....................................................................................

303-12B-1

การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-12B-1

.



การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ
รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

ฝาครอบเสื้อกรองอากาศ1

ทอไอดีตอจากหมอกรองอากาศ2

ทออากาศเขาแอรคูลเลอรแบบอัดอากาศ3

ทออากาศออกแอรคูลเลอรแบบอัดอากาศ4

รายละเอียดรายกา
ร

แอรคูลเลอรแบบอัดอากาศ5

เสื้อกรองอากาศ6

ชุดหมอกรองอากาศ7

เซ็นเซอรวัดปริมาณการไหลของอากาศ (MAF)8

G1272542th2011.50 Ranger

303-12B-2

การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-12B-2

รายละเอียดและการทํางาน



รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

ฝาครอบเสื้อกรองอากาศ1

ทอไอดีตอจากหมอกรองอากาศ2

ทออากาศเขาแอรคูลเลอรแบบอัดอากาศ3

ทออากาศออกแอรคูลเลอรแบบอัดอากาศ4

แอรคูลเลอรแบบอัดอากาศ5

เสื้อกรองอากาศ6

ชุดหมอกรองอากาศ7

เซ็นเซอรวัดปริมาณการไหลของอากาศ (MAF)8

G1272542th2011.50 Ranger

303-12B-3

การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-12B-3

รายละเอียดและการทํางาน



กรองอากาศ — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(23 174 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ใชกับเครื่องยนต FGT เทานั้น

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทอยางชองระบาย
ไอหองเพลาขอเหวี่ยงแบบปด (PCV) และทออากาศ
เขาเทอรโบชารจเจอรไมถูกรบกวน

3. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272704th2011.50 Ranger

303-12B-4

การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-12B-4

การถอดและ การติดตั้ง



กรองอากาศ — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma(23 174 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทอยางชองระบาย
ไอหองเพลาขอเหวี่ยงแบบปด (PCV) และทออากาศ
เขาเทอรโบชารจเจอรไมถูกรบกวน

2. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272703th2011.50 Ranger

303-12B-5

การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-12B-5

การถอดและ การติดตั้ง



ที่ระบายความรอนอากาศอัดเขา(23 620 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

G1272705th2011.50 Ranger

303-12B-6

การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-12B-6

การถอดและ การติดตั้ง



3. แรงขัน: 10 Nm 4. แรงขัน: 10 Nm

5. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ดานในของ
ปลายทอสะอาดและปราศจากคราบนํ้ามันเครื่อง

6. แรงขัน: 10 Nm3.
4. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272705th2011.50 Ranger

303-12B-7

การกรองอากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-12B-7

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-13 ไอระเหยที่มีผลกระทบตอมลภาวะ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-13-2ไอระเหยที่มีผลกระทบตอมลภาวะ......................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-13-3(29 250 0)ภาชนะบรรจุไอระเหยที่มีผลกระทบตอมลภาวะ............................................................

303-13-1ไอระเหยที่มีผลกระทบตอมลภาวะ303-13-1

.



ไอระเหยที่มีผลกระทบตอมลภาวะ

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

กลองดักไอนํ้ามัน1

ทอกลองดักไอนํ้ามันถึงวาลวปรับ
แรงดันไอนํ้ามัน

2

ทอชองหายใจถังนํ้ามันถึงกลองดัก
ไอนํ้ามัน

-3

รายละเอียดรายกา
ร

ทอกลองดักไอนํ้ามันถึงวาลวปรับแรงดันไอ
นํ้ามัน

1

วาลวปรับแรงดันไอนํ้ามัน2

รายละเอียดรายกา
ร

ทอวาลวปรับแรงดันไอนํ้ามันถึงทอรวมไอดี3

ขั้วตอสายไฟของวาลวปรับแรงดันไอนํ้ามัน4

G1272709th2011.50 Ranger

303-13-2ไอระเหยที่มีผลกระทบตอมลภาวะ303-13-2

รายละเอียดและการทํางาน



ภาชนะบรรจุไอระเหยที่มีผลกระทบตอมลภาวะ(29 250 0)

การถอด

ขอควรระวัง : ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบ
น้ํามันเช้ือเพลิง หามสูบบุหร่ี นําบุหร่ีท่ีจุดแลว หรือ
เปลวไฟเขาไปใกลบริเวณนั้น สวนผสมของกาซที่
ไวไฟสูงสามารถจุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไม
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัส

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน
หรือเบนซินผสมเอทานอล (100-00 ขอมูลทั่วไป,
รายละเอียดและการทํางาน).

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272710th2011.50 Ranger

303-13-3ไอระเหยที่มีผลกระทบตอมลภาวะ303-13-3

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 303-14A อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE

(165 แรงมา) - MI4

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-14A-2อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต.......................................................................................................
303-14A-4อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต (การทํางานของระบบและรายละเอียดของสวนประกอบ)...............
303-14A-4แผนผังการควบคุม ...........................................................................................................................
303-14A-5การทํางานของระบบ...........................................................................................................................
303-14A-5คอยลจุดระเบิด...............................................................................................................................
303-14A-6เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP).......................................................................................
303-14A-6เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม (HO2S).....................................................
303-14A-7เซ็นเซอรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT).........................................................................................
303-14A-8เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (MAPT).....................................................................
303-14A-8คันเรงอิเล็กทรอนิกส......................................................................................................................
303-14A-9เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)........................................................................................
303-14A-9เซ็นเซอรความดันนํ้ามันเครื่อง (EOP)...........................................................................................
303-14A-9น็อคเซ็นเซอร (KS).......................................................................................................................

303-14A-10หัวฉีด.............................................................................................................................................
303-14A-10โซลินอยดควบคุมวาลวแปรผัน (VCT)..........................................................................................
303-14A-11อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต — รถยนต มี : สามารใชเอธานอลได.........................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-14A-12(29 230 0)เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP).....................................................................
303-14A-15(29 200 0)มอดูลควบคุมขบวนสงกําลัง (PCM)............................................................................
303-14A-17(29 232 0)เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)......................................................................
303-14A-18(21 190 0)เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็นเครื่องยนต (ECT)..........................................................
303-14A-19(29 220 0)ออกซิเจนเซ็นเซอรมีตัวทําความรอน (HO2S).............................................................
303-14A-20(29 222 0)น็อคเซ็นเซอร (KS).....................................................................................................
303-14A-21สวิตชแรงดันนํ้ามันเครื่อง (EOP).......................................................................................................
303-14A-22(29 224 0)เซ็นเซอรแรงดันทอรวมไอดี.........................................................................................

303-14A-1
อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) -

MI4303-14A-1

.



อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต
ตําแหนงระบบควบคุมเครื่องยนตอิเล็กทรอนิกส

รายละเอียดรายกา
ร

คอยลจุดระเบิด1

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)2

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการ
เผาไหม (HO2S)

3

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT)4

เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (
MAPT)

5

ตัวเรือนลิ้นเรงอีเล็คทรอนิคส6

G1272742th2011.50 Ranger

303-14A-2
อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) -

MI4303-14A-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)1

เซ็นเซอรความดันนํ้ามันเครื่อง (EOP)2

น็อคเซ็นเซอร (KS)3

หัวฉีด4

โซลินอยดควบคุมวาลวแปรผัน (VCT)5

G1272742th2011.50 Ranger

303-14A-3
อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) -

MI4303-14A-3

รายละเอียดและการทํางาน



อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต – การทํางานของระบบและรายละเอียด
ของสวนประกอบ

แผนผังการควบคุม

รายละเอียดรายกา
ร

คอยลจุดระเบิด1

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)2

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการ
เผาไหม (HO2S)

3

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT)4

เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (
MAPT)

5

ตัวเรือนลิ้นเรงอีเล็คทรอนิคส6

G1272744th2011.50 Ranger

303-14A-4
อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) -

MI4303-14A-4

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)1

เซ็นเซอรความดันนํ้ามันเครื่อง (EOP)2

รายละเอียดรายกา
ร

น็อคเซ็นเซอร (KS)3

หัวฉีด4

โซลินอยดควบคุมวาลวแปรผัน (VCT)5

การทํางานของระบบ

คอยลจุดระเบิด

ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกสเปนระบบจุดระเบิดแบบไม
ใชจานจายทํางานแบบอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ และไม
มีชิ้นสวนที่เคลื่อนที่อยูทางดานแรงดันไฟฟาสูง

ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกสรวมอยูใน PCM

ดวยการใชงานระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส การจายแรง
ดันไฟฟาแรงสูงไปยังสูบแตละสูบจะเกิดข้ึนผานคอยลจุด
ระเบิดคูแบบพิเศษ สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP เปนคา
พื้นฐานสําหรับการคํานวณหาจังหวะการจุดระเบิด จาก
ตารางปรับองศาไฟจุดระเบิด PCM จังหวะการจุดระเบิด
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ถูกกําหนดโดย PCM ตามพื้นฐานสภาวะการทํางานของ
เครื่องยนต ทันทีที่กําหนดจังหวะการจุดระเบิดไดแลว
PCM จะขัดจังหวะการจายกระแสไฟไปยังวงจรไฟแรงต่ํา
ของคอยลจุดระเบิด ซึ่งทําใหเกิดประกายไฟจุดระเบิดสง
ผานทางหัวเทียนไปยังกระบอกสูบ

หัวเทียนจะทํางานพรอมกันเปนคู (สูบท่ี 1 กับ 4 และสูบ
ที่ 2 กับ 3) โดยสงประกายไฟแรงสูงไปยังกระบอกสูบใน
จังหวะอัด และสงประกายไฟแรงตํ่าครั้งที่ 2 ไปยัง
กระบอกสูบในจังหวะคายไอเสีย ประกายไฟหลักจะเกิด
ข้ึนโดยอัตโนมัติในกระบอกสูบท่ีอยูในจังหวะอัด เน่ืองจาก
เกิดความตานทานที่สูงขึ้นระหวางขั้วไฟฟาเนื่องจากการ
อัดสูง

ท่ีหัวเทียนตัวหน่ึง ประกายไฟจะกระโดดขามจากข้ัวกลาง
ไปยังขั้วดิน และที่หัวเทียนตัวอื่น ประกายไฟจะกระโดด
ขามจากขั้วดินไปยังขั้วกลาง

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)

เซ็นเซอร CKP คือเซ็นเซอรเหนี่ยวนําไฟฟาซึ่งอนุญาต
ให ECM กําหนดตําแหนงองศาของเพลาขอเหวี่ยงและ
ความเร็วเครื่องยนต

เซ็นเซอร CKP ติดต้ังอยูทางดานหลังซายของอางน้ํามัน
ในแนวเดียวกับจานขับเคร่ืองยนต เซ็นเซอรถูกยึดไวดวย
สกรูหนึ่งตัวและซีลดวยโอริง ขั้วตอสายไฟแบบสองขา
มีหนาสัมผัสกับสายไฟเครื่องยนต

สวนหัวของเซ็นเซอร CKP หันเขาหาแหวนรีลักเตอรที่
ถูกดันเขาไปในวงรอบนอกของจานขับเคร่ืองยนต แหวน
รีลักเตอรมีรูปแบบฟนเฟองเปนแบบ 60 ฟน ลบ 2 ฟน
ฟนทั้ง 58 ฟนมีระยะหางกัน 6° โดยนําฟนเฟองออก 2
ฟนเพื่อใชเปนจุดอางอิงกับเสนกลางที่อยูในมุม 21°
BTDC (กอนจุดศูนยตายบน) บนสูบที่ 1 ของชุด A

ถาเซ็นเซอร CKP ทํางานลมเหลว ECM จะดําเนินการ
ตอไปนี้ :

ใชสัญญาณจากเซ็นเซอร CMP เพ่ือหาตําแหนงองศาของ
เพลาขอเหวี่ยงและความเร็วเครื่องยนต

เปดโหมดฉุกเฉินที่เรียกวา limp home mode ซึ่งจะ
จํากัดความเร็วเคร่ืองยนตสูงสุดไวท่ี 3000 รอบ/นาที เม่ือ
เซ็นเซอร CKP ชํารุด การสตารตเครื่องยนตจะตองการ
เวลาในการหมุนเคร่ืองนานข้ึนในขณะท่ี ECM หาตําแหนง
องศาของเพลาขอเหวี่ยง

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการ
เผาไหม (HO2S)

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหมจะ
อนุญาตให ECM วัดปริมาณออกซิเจนในกาซไอเสีย
สําหรับการควบคุมลูปปดของอัตราสวนผสมนํ้ามัน
เช้ือเพลิงกับอากาศ และสําหรับการตรวจสอบแคตตาไลติค
คอนเวอรเตอร

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนท่ีเหลือจากการเผาไหมตัว
แรก (ตนทาง) ติดต้ังอยูในชองทางออกไปยังทอรวมไอเสีย
แตละชอง ซ่ึงชวยใหสามารถควบคุมอัตราสวนผสมน้ํามัน
เชื้อเพลิงกับอากาศของชุดกระบอกสูบแตละชุดไ้ดอยาง
อิสระ เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการเผา
ไหมตัวท่ีสอง (ปลายทาง) ติดต้ังอยูในแคตตาไลติค คอน
เวอรเตอร ซึ่งชวยใหสามารถตรวจสอบและปรับการทํา
งานของแคตตาไลติค คอนเวอรเตอรใหเหมาะสมที่สุด

เซ็นเซอรออกซิเจนจําเปนตองทํางานท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือให
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง เพื่อใหไดอุณหภูมิสูงใน
ระดับที่ตองการ เซ็นเซอรนี้จึงติดตั้งอยูกับสวนประกอบ
ของเคร่ืองทําความรอนซ่ึงควบคุมการทํางานโดยสัญญาณ
PWM (การปรับความกวางของพัลสโดยเอาสองสัญญาณ

G1272744th2011.50 Ranger

303-14A-6
อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) -

MI4303-14A-6

รายละเอียดและการทํางาน



มาเปรียบเทียบกัน) จาก ECM สวนประกอบของเครื่อง
ทําความรอนจะทํางานหลังจากท่ีเคร่ืองยนตสตารตทุกคร้ัง
ทันทีท่ีผลการคํานวณระบุวาไมมีความช้ืนเหลืออยูในกาซ
ไอเสีย (มีเวลาหนวงระหวาง 0 และ 2 นาที) และในขณะ
ที่มีโหลดตํ่าเมื่ออุณหภูมิของกาซไอเสียไมเพียงพอที่จะ
รักษาระัดับอุณหภูมิที่เซ็นเซอรตองการได รอบทํางาน (
duty cycle) ของ PWM จะไดรับการควบคุมอยางละเอียด
เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูิมิอยางฉับพลัน (
thermal shock) เกิดข้ึนกับเซ็นเซอรท่ีเย็น เคร่ืองทําความ
รอนที่ไมทํางานจะสงผลใหความพรอมในการควบคุม
ลูปปดของเซ็นเซอรชาลง และเพิ่มการปลอยกาซไอเสีย

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนท่ีเหลือจากการเผาไหมตัว
แรก (ตนทาง) จะสรางแรงดันไฟฟาคงที่ โดยมีอัตราการ
ไหลของกระแสไฟแบบแปรผัน ซ่ึงมีสัดสวนกับอัตราสวน
lambda เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนท่ีเหลือจากการเผา
ไหมตัวที่สอง (ปลายทาง) จะสงแรงดันไฟฟาออกตาม
อัตราสวนของออกซิเจนในกาซไอเสียกับออกซิเจนใน
สภาพแวดลอม

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหมจะ
เสื่อมสภาพตามระยะทางที่ใชรถ เพิ่มเวลาตอบสนองใน
การเปลี่ยนจากสวนผสมหนาไปบางและจากบางไปหนา
เวลาตอบสนองที่เพิ่มขึ้นนี้จะสงผลตอการควบคุมลูปปด
ของ ECM และเปนสาเหตุของปริมาณกาซไอเสียที่เพิ่ม
ขึ้นอยางตอเนื่อง การวัดชวงเวลาเปลี่ยนจากสวนผสม
หนาไปบางและจากบางไปหนาเปนการตรวจสอบอัตรา
การตอบสนองของเซ็นเซอรตัวแรก (ตนทาง)

การตรวจวิเคราะหขอบกพรองทางไฟฟาจะดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองท้ังในเซ็นเซอรตัวแรก (ตนทาง) และเซ็นเซอรตัว
ที่สอง (ปลายทาง) ซึ่งสามารถทําไดดวยการตรวจสอบ
สัญญาณเทียบกับขีดจํากัดสูงสุดและตํ่าสุด เพื่อหาสภาพ
วงจรเปดและการลัดวงจร

ถาเซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม
ชํารุด :

ECM จะกลับไปทํางานดวยคาเร่ิมตนเพ่ือเปดลูปการจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับชุดกระบอกสูบที่เกี่ยวของ

ปริมาณ CO (คารบอนมอนออกไซด) และไอเสียของกาซ
ไอเสียอาจเพิ่มขึ้น

กาซไอเสียอาจมีกลิ่นเหมือนไขเนา (ไฮโดรเจน ซัลไฟด)

เม่ือเซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนท่ีเหลือจากการเผาไหม
ชํารุด เครื่องยนตจะไดรับผลกระทบจากการเผาไหมที่ไม
สะอาดและประสิทธิภาพที่ลดลง

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT)

เซ็นเซอร ECT เปนเทอรโมสตัทแบบ NTC (คา
สัมประสิทธิอุณหภูมิดานลบ) ซึ่งอนุญาตให ECM ตรวจ
สอบอุณหภูมิของนํ้าหลอเย็น

เซ็นเซอร ECT สองตัวที่ติดตั้งอยูมีลักษณะเหมือนกัน
โดยเรียกวา ECT 1 และ ECT 2 เซ็นเซอรแตละตัวถูก
ยึดไวดวยกลไกล็อกและสลักแบบบิด และซีลไวดวยโอริง
ข้ัวตอสายไฟแบบสองขามีหนาสัมผัสระหวางเซ็นเซอรและ
สายไฟเครื่องยนต

ECT 1

ECT 1 ติดตั้งอยูในทอรวมของเครื่องทําความรอน ที่
สวนหลังของฝาสูบฝงขวา สัญญาณเขาจากเซ็นเซอรตัว
นี้ใชในการตารางปรับเทียบและใชโดยระบบอื่นๆ

ถา ECT 1 ชํารุด ECM จะใชอุณหภูมินํ้าหลอเย็นที่
ประมาณคาไวแทน เมื่อใชงานรถที่มี ECT 1 ชํารุดเปน
ครั้งที่สองติดตอกัน ECM จะเปดไฟ MIL (ไฟเตือนขอ
บกพรอง) ใหสวางขึ้น

ECT 2

ECT 2 ติดตั้งอยูในขั้วตอทอยางตัวลาง ซึ่งติดอยูที่
ใตเทอรโมสตัท สัญญาณเขาจากเซ็นเซอรตัวนี้ใชสําหรับ
การวิเคราะห OBD (on-board diagnostic) 2 และใชรวม
กับสัญญาณเขาจาก ECT 1 เพ่ือยืนยันวาเทอรโมสตัททํา
งานปกติ

ถา ECT 2 ชํารุด ECM จะเปดไฟ MIL ใหสวางขึ้นเมื่อ
ใชงานรถติดตอกันเปนครั้งที่สอง
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เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (
MAPT)

ตัวเรือนเซ็นเซอร MAPT ประกอบไปดวยสวนเซ็น
เซอรแปลงแรงดันเปนสัญญาณไฟฟา (เซ็นเซอร MAP
(ความดันทอรวมไอดี)) และวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
การขยายสัญญาณและการชดเชยอุณหภูมิ สวนเซ็นเซอร
IAT เปนตัวตานทาน NTC (คาสัมประสิทธิอุณหภูมิดาน
ลบ) กระบวนการเคลือบผิวพิเศษชวยใหสวนเซ็นเซอร
MAP และ IAT สามารถตานทานความเปยกชื้นในทอไอ
ดีได เซ็นเซอร MAPT รับแรงดันอางอิง 5 โวลทจาก
PCM สัญญาณสงออกจากเซ็นเซอร MAP เปนสัญญาณ
แรงดันแอนาล็อกซึ่งเปลี่ยนแปลงเปนสัดสวนกับแรงดัน
สัมบูรณในทอรวมไอดี แรงดันสัมบูรณสูงในทอรวมไอดี
(วาลวปกผีเสื้อเปดกวาง) หมายถึงแรงดันไฟฟาสูง และ
ความดันสัมบูรณตํ่าในทอรวมไอดี (วาลวปกผีเสื้อปด)
หมายถึงแรงดันไฟฟาต่ํา เม่ือมีการจุดระเบิดและวาลวปก
ผีเสื้อเปดกวาง เซ็นเซอร MAP จะวัดคา BARO (ความ
ดันบรรยากาศ) คาผลลัพธที่ไดจะบันทึกเก็บอยูในหนวย
ความจํา KAM (Keep Alive Memory) และใชเปนคา
แรงดันอางอิงสําหรับแรงดันสัมบูรณตอเน่ืองในทอรวมไอ
ดี ในสภาวะโหลดตางๆ

นอกจากน้ีเซ็นเซอร IAT ยังสงสัญญาณแรงดันไฟฟาแอ
นาล็อกไปยัง PCM ชวงอุณหภูมิ (ลักษณะการตกลงของ
อุณหภูมิ) ของเซ็นเซอร IAT มีชวงจาก -40 ºC (ความ
ตานทานทางทฤษฎีประมาณ 48 กิโลโอหม) ถึง 130 ºC
(ความตานทานทางทฤษฎีประมาณ 85 โอหม) ท่ีอุณหภูมิ
ไอดี 20ºC ความตานทานทางทฤษฎีจะเปน 2.5 กิโลโอหม
+/- 5% สัญญาณแรงดันไฟฟาแอนาล็อกถูกแปลงใหเปน
ดิจิตอลดวยตัวแปลงสัญญาณแอนาล็อกเปนดิจิตอล และ
สงไปยังไมโครโปรเซสเซอรเปนคาตัวเลข (ผลรวม)

การใชสัญญาณ MAPT :

คันเรงอิเล็กทรอนิกส

ECM ใชคันเรงอิเล็กทรอนิกสเพ่ือชวยควบคุมแรงบิดของ
เครื่องยนต

คันเรงอิเล็กทรอนิกสติดต้ังอยูกับทอรวมไอดี สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม ใหอางอิงจาก : การจายและการกรองไอดี (303
-12 การจายและการกรองไอดี - 5.0L NA V8 - AJ133
, คําอธิบายและการทํางาน)

แผนวาลวปกผีเสื้อทํางานโดยมอเตอรไฟฟา DC (
ไฟฟากระแสตรง) ที่รวมอยูในตัวเรือนปกเสื้อ ECM ใช
สัญญาณ PWM เพื่อควบคุมมอเตอร DC ECM จะ
เปรียบเทียบสัญญาณเขาของเซ็นเซอร APP กับคํารองขอ
หรือคาทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม
ของแผนวาลวปกผีเสื้อ ECM และคันเรงอิเล็กทรอนิกส
ยังจําเปนตองใชในการทํางานตอไปนี้ :

• ตรวจสอบคํารองขอการทํางานควบคุมความเร็วคงที่

• ควบคุมการทํางานของคันเรงอิเล็กทรอนิกสโดยอัตโนมัติ
เพื่อความแมนยําในการควบคุมความเร็วคงที่

• ทําการแทรกแซงระบบรักษาเสถียรภาพทั้งหมดของ
เครื่องยนต

• ตรวจสอบและดําเนินการจํากัดรอบเครื่องสูงสุดและ
ความเร็วรถ

• ใหกราฟขอมูลเครื่องยนตในแบบตางๆ สําหรับระบบ
ปรับแตงการขับขี่และการควบคุม

ซอฟตแวรกําหนดยุทธศาสตรภายใน ECM จะปรับเทียบ
ตําแหนงของแผนวาลวปกผีเสื้อที่จุดเริ่มตนของรอบจุด
ระเบิดแตละรอบ เมื่อเปดสวิตชกุญแจ ECM จะทําการ
ทดสอบตนเองและปรับเทียบปกติโดยการปดแผนวาลว
ปกผีเส้ือจนสุด จากน้ันจึงเปดอีกคร้ัง วิธีการน้ีจะเปนการ
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ทดสอบตําแหนงเริ่มตนของสปริง และอนุญาตให ECM
เรียนรูตําแหนงปดสุด

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)

มีเซ็นเซอรหนึ่งตัวติดตั้งอยูสําหรับเพลาลูกเบี้ยวไอดี
เซ็นเซอร CMP ควบคุมการทํางานโดย PCM สําหรับ
ตรวจจับสูบท่ี 1 เพ่ือใหสามารถกําหนดลําดับการฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงได

PCM จะพิจารณาตําแหนงเพลาลูกเบี้ยวที่คํานวณได
และขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง เพื่อกําหนด
จังหวะการจุดระเบิดที่ถูกตองและจังหวะการฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกตองสําหรับสูบแตละสูบ นอกจากนี้ยัง
สามารถระบุสูบที่มีแนวโนมที่จะเกิดอาการน็อคไดอยาง
แมนยํา

เซ็นเซอร CMP เปนเซ็นเซอรฮอลลเอ็ฟเฟกต และไดรับ
การจายแรงดันไฟฟา 5 โวลทจาก PCM เซ็นเซอรฮอ
ลลเอ็ฟเฟกตจะปลอยสัญญาณออกมาเมื่อสวนพัลสซึ่ง
รวมอยูในลอเซ็นเซอรหมุนผานปลายปลายเซ็นเซอร ดวย
การจัดวางสวนพัลส รวมกับสัญญาณจากเซ็นเซอร CKP
PCM จึงสามารถคํานวณตําแหนงของเพลาลูกเบ้ียวแตละ
ตัวไดตลอดเวลา ถามีการเพิ่มเกิดขึ้นในสวนเซ็นเซอร
PCM จะไดรับสัญญาณ 'ตํ่า' พรอมแรงดันไฟฟาสูงสุด
0.5 โวลท ถามีชองวางเกิดขึ้นในสวนเซ็นเซอร สัญญาณ
'สูง' จะถูกสงไปยัง PCM ในกรณีนี้ แรงดันไฟฟาจะอยูที่
ประมาณ 4.5 โวลท

ถาเซ็นเซอร CMP ชํารุด ขอผิดพลาดจะถูกบันทึกเก็บไว
ในหนวยความจําขอผิดพลาดของ PCM และการควบคุม
การน็อคของเครื่องจะถูกยกเลิก

สําหรับรถยนตที่ไมมีเซ็นเซอร CMP การตรวจจับสูบที่
1 ทําไดโดยใชการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟที่ตางกันของสูบ
ที่ 1 และ 3 เนื่องจากการเกิดประกายไฟ

เซ็นเซอรความดันนํ้ามันเครื่อง (EOP)

สวิตช EOP ตรวจจับความดันนํ้ามันเครื่อง เมื่อความดัน
น้ํามันเคร่ืองเพ่ิมข้ึนถึงคาท่ีกําหนดไว สวิตช EOP จะเปด
ขึ้น

ขอมูลนี้จะถูกสงผาน CAN bus ไปยังแผงหนาปดซึ่งไฟ
เตือน EOP จะเปดหรือปดตามขอมูลที่สงมา

น็อคเซ็นเซอร (KS)

น็อคเซ็นเซอรเปนเซ็นเซอรเซรามิกแบบเพียโซอิเล็กทริก
ซ่ึงอนุญาตให ECM ใชการควบคุมการน็อคของเคร่ืองแบบ
แอคทีฟ และปองกันเคร่ืองยนตเสียหายจากการจุดระเบิด
กอนหรือการน็อคของเครื่องยนต

น็อคเซ็นเซอร 2 ตัวติดต้ังอยูท่ีดานในของฝาสูบแตละสูบ
ตัวแรกอยูบริเวณกึ่งกลางระหวางสูบที่ 1 และ 2 และอีก
ตัวอยูระหวางสูบที่ 3 และ 4 น็อคเซ็นเซอรแตละตัวถูก
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ยึดไวดวยสกรูหน่ึงตัว ท่ีน็อคเซ็นเซอรแตละตัวจะมีข้ัวตอ
สายไฟแบบสองขาซึ่งมีหนาสัมผัสกับสายไฟเครื่องยนต

ECM เปรียบเทียบสัญญาณจากน็อคเซ็นเซอรกับคาที่
กําหนดไวในกราฟขอมูลซ่ึงเก็บอยูในหนวยความจํา เพ่ือ
ตัดสินวาเกิดการน็อคของเครื่องที่สูบแตละสูบ เมื่อตรวจ
พบการน็อคของเครื่อง ECM จะหนวงเวลาจุดระเบิดที่
สูบดังกลาวใหชาลงตามจํานวนรอบการทํางานของ
เครื่องยนตจํานวนหนึ่ง จากนั้นจึงคอยๆ ปรับกลับไปที่
การตั้งคาเดิม

ECM ยกเลิกการควบคุมลูปปดของระบบจุดระเบิดถาไม
สามารถปรับแกไขตามสัญญาณที่รับมาจากน็อค
เซ็นเซอรได ในสถานการณเชนนี้ ECM จะกลับไปใชคา
เริ่มตนตามกราฟขอมูลพื้นฐานของจังหวะการจุดระเบิด
วิธีการนี้จะชวยใหแนใจไดวาเครื่องยนตจะไมไดรับความ
เสียหายถาใชนํ้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพตํ่า ไฟเตือน MIL
จะไมสวางข้ึนแมวาคนขับจะสังเกตพบวา เคร่ืองยนตเกิด
อาการ 'กระตุก' ในสภาพการขับข่ีบางอยาง และสมรรถนะ
กับความราบรื่นในการทํางานลดลง

ECM จะคํานวณโดยใชคาเริ่มตนถามีเซ็นเซอรตัวใดตัว
หนึ่งในชุดกระบอกสูบแตละชุดชํารุด

หัวฉีด

หัวฉีดท่ีควบคุมดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาฉีดและพนน้ํามัน
เชื้อเพลิงออกเปนละอองขนาดเล็ก ปริมาณของนํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีฉีดออกมาถูกควบคุมโดยการกําหนดชวงเวลา
ในการกระตุนการทํางานของหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง หัวฉีด
น้ํามันเช้ือเพลิงจะปด (ไมถูกกระตุน) หรือเปด (ถูกกระตุน
) สูบแตละสูบจะมีหัวฉีดหนึ่งตัวติดตั้งอยู การฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงไดรับการกําหนดปริมาณอยางแมนยํา และเกิด

ขึ้นตามเวลาที่กําหนดโดย PCM การฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
เกิดขึ้นทันทีบริเวณดานหนาวาลวไอดีของกระบอกสูบ

โซลินอยดควบคุมวาลวแปรผัน (VCT)

โซลินอยดควบคุม VCT เปนวาลวไฮดรอลิกท่ีควบคุมดวย
ไฟฟา ซ่ึงทําหนาท่ีสงน้ํามันเคร่ืองไปยังเพลาลูกเบ้ียวแบบ
อิสระ ทันทีท่ี PCM สงสัญญาณออกไป โซลินอยดจะขยับ
กระบอกวาลวเพ่ือฉีดน้ํามันเคร่ืองไปยังโพรงเฟสเซอรของ
เพลาลูกเบี้ยว วิธีการนี้จะเปลี่ยนจังหวะเปดปดวาลวโดย
การเหนี่ยวนําใหเกิดเร็วขึ้นหรือชาลง ผลก็คือ เพลา
ลูกเบ้ียวปรับตําแหนงใหมใหสัมพันธกับจังหวะการทํางาน
ของเพลาขอเหวี่ยง รวมถึงทําใหไดสมรรถนะของ
เครื่องยนตสูงสุด และการปลอยไอเสียตํ่าลง
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อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต — รถยนต มี : สามารใชเอธานอลได
กฎขอบังคับท่ัวไปในการทํางานกับเคร่ืองยนตจะเหมือนกับ
ที่ใชในการทํางานกับนํ้ามันเบนซิน PCM (โมดูลควบคุม
กลไกถายทอดกําลัง), เซ็นเซอร และแอคทูเอเตอร ที่ใช
กับนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันเอทานอล E100 เปนชนิด
เดียวกัน อยางไรก็ตาม สําหรับรถยนตท่ีใชน้ํามันเอทานอล
ฟงกชันตรวจสอบและปรับการทํางานตามประเภทน้ํามัน
จะเปดทํางาน ฟงกชันนี้จะตรวจสอบองคประกอบของ
นํ้ามันเชื้อเพลิง และปรับโหมดควบคุมใหเหมาะสม

การตรวจสอบประเภทนํ้ามันเชื้อเพลิง

สวนผสมของน้ํามันเช้ือเพลิงในถังน้ํามันอาจแตกตางกัน
ไปตามปริมาณของเอทานอลตั้งแต 0% ถึง 100%
ปริมาณของเอทานอลน้ีมีความสําคัญสําหรับระบบจัดการ
เครื่องยนต เนื่องจากจะสงผลโดยตรงกับลักษณะการทํา
งานของเครื่องยนต และการปลอยกาซไอเสีย การตรวจ
สอบปริมาณเอทานอลในนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนหนาที่ของ
เซ็นเซอรวัดระดับ HO2S (เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจน
ที่เหลือจากการเผาไหม) และเซ็นเซอรวัดระดับนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

การปรับการทํางานสําหรับนํ้ามันเอทานอล

อัตราสวนผสมนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศที่ดีที่สุดสําหรับ
นํ้ามันเอทานอล E100 คืออากาศ 9.7 กก. ตอนํ้ามัน
E100 1 กก. สําหรับนํ้ามันเบนซิน อัตราสวนผสมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงกับอากาศที่ดีที่สุดคือ อากาศ 14.5 กก. ตอ
นํ้ามันเบนซิน 1 กก. ดังนั้น การใชนํ้ามันเอทานอลตอง
การอัตราสวนผสมที่หนากวา เพื่อใหไดอัตราสวนผสมนี้
หัวฉีดท่ีใชจึงเปนชนิดท่ีรองรับอัตราการไหลของเช้ือเพลิง
ไดสูงขึ้น นอกจากนี้ จังหวะการจุดระเบิดยังเปนแบบ "
ข้ันสูง" เน่ืองจากความเร็วของแนวไฟ (flame front) ของ
นํ้ามันเอทานอล E100 ตํ่ากวา

ขอกําหนดในการใชงานนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันเอทาน
อลแตกตางกันมาก ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําไมจึงมีขอมูลแผนท่ี
คุณลักษณะพิเศษของนํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งสองชนิดบันทึก
เก็บไวใน PCM

ความผิดพลาดในระหวางการตรวจสอบและปรับการทํา
งานตามประเภทนํ้ามันจะสงผลกระทบตออัตราการใช
นํ้ามันเชื้อเพลิง และลักษณะการทํางานของเครื่องยนต
ถาการรั่วซึมที่ตนทางของเซ็นเซอร HO2S เปนสาเหตุ
ทําใหระบบจัดการเคร่ืองยนตเปล่ียนโหมดการควบคุมเปน

โหมดสําหรับน้ํามันเอทานอล หัวเทียนอาจทํางานผิดพลาด
เนื่องจากปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่จายเขามามากเกินไป
และเครื่องยนตจะทํางานไดไมเปนที่นาพอใจในขณะที่
เครื่องเย็น ถาระบบจัดการเครื่องยนตเปลี่ยนเปนโหมด
สําหรับน้ํามันเบนซินในขณะท่ีอยูในโหมดการใชงานน้ํามัน
เอทานอล เครื่องยนตจะเดินไมเรียบหรือสตารตไมติด
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เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)(29 230 0)
เครื่องมือพิเศษ

303-1417
Tool, Crank Sensor Alignment

303-507
ล่ิม, ตําแหนง TDC ของเพลาขอ
เหวี่ยง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3.

4. คําเตือน: ใหหมุนเพลาขอเหว่ียงตามเข็มนาฬิกา
เทานั้น

หมุนเพลาขอเหว่ียงจนกระท่ังลูกสูบของสูบท่ี 1 อยูท่ี
ประมาณ 45° กอนถึงศูนยตายบน (TDC)

5.

G1272748th2011.50 Ranger
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6. เครื่องมือพิเศษ: 303-507

7.

8.

การติดตั้ง

1. ติดตั้งโบลท M6 x 18 มม.

2. เครื่องมือพิเศษ: 303-1417

3. แรงขัน: 7 Nm

G1272748th2011.50 Ranger
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4.

5. ถอดโบลท M6 x 18 มม.

6. ถอดเครื่องมือพิเศษ: 303-507

7. แรงขัน: 20 Nm

8. แรงขัน: 30 Nm
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มอดูลควบคุมขบวนสงกําลัง (PCM)(29 200 0)
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

ขอควรระวัง : ถามีการติดตั้ง PCM ตัวใหม ให
อัพโหลดขอมูลการปรับตั้งคา PCM โดยใช
Programmable Modules Installation Routine (
ชุดคําสั่งติดตั้งโมดูลแบบโปรแกรมได) กอนเริ่มตน
ถอด PCM ออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : แบตเตอรรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุดยึดและ
สายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : ถาดรองแบตเตอรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุด
ยึดและสายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

4.

สําหรับรถที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย PCM

5. แรงขัน: 15 Nm

สําหรับรถทุกรุน

6. แรงขัน: 11 Nm

G1272749th2011.50 Ranger
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7. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 11 Nm

8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ปอนคาแกไขของหัวฉีดโดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปนี้
: ฟงกชัน กลองเคร่ืองมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

3. ใชฟงกชันประวัติคุณภาพนํ้ามันเครื่อง (Oil Quality
History) โดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปน้ี: ฟงกชัน กลอง
เครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

4. ใชฟงกชันจํากัดความเร็วที่บันทึกไว (Stored Speed
Limit) โดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปนี้: ToolBox/
Powertrain/Service Functions.

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

5. ใชขั้นตอนเรียนรูปมโดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปนี้:
ฟงกชัน กลองเครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

6. ใชข้ันตอนเรียนรูการแกไขปมโดยใชตัวเลือกในเมนูตอ
ไปนี้: ฟงกชัน กลองเครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/
บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

7. เปลี่ยนนํ้ามันเครื่องและไสกรองนํ้ามันเครื่อง

8. ใชขั้นตอนรีเซ็ตไฟเตือนเปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง
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เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)(29 232 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. หมายเหตุ : ใชนํ้ามันเครื่องที่สะอาดหลอลื่นซีลโอริง

แรงขัน: 7 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็นเครื่องยนต (ECT)(21 190 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

หมายเหตุ : เซนเซอรติดตั้งอยูที่ดานหลังของฝาสูบ

2. หมายเหตุ : ใชนํ้ามันเครื่องที่สะอาดหลอลื่นซีลโอริง

แรงขัน: 30 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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ออกซิเจนเซ็นเซอรมีตัวทําความรอน (HO2S)(29 220 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. แรงขัน: 18 Nm

4.

5. แรงขัน: 48 Nm

6. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : อะไหลชิ้นใหมอาจมีสายไฟยาวกวาชิ้นที่
ถอดออก ตรวจสอบใหแนใจวา การเดินและการยึด
สายไฟอยูในลักษณะที่จะไมเกิดความเสียหายและกอ
ใหเกิดปญหาเสียงดัง, การสั่นสะเทือน หรือการ
กระแทก (NVH)

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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น็อคเซ็นเซอร (KS)(29 222 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3.

4. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา หนาสัมผัสตางๆ
สะอาดและปลอดจากวัสดุตางๆ

แรงขัน: 20 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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สวิตชแรงดันนํ้ามันเครื่อง (EOP)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.

5. แรงขัน: 30 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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เซ็นเซอรแรงดันทอรวมไอดี(29 224 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. แรงขัน: 3 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1361878th2011.50 Ranger
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หมวด 303-14B อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi

(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

303-14B-3อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต.......................................................................................................
303-14B-3รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร...............................................................
303-14B-4รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร...............................................................
303-14B-5อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต (การทํางานของระบบและรายละเอียดของสวนประกอบ)...............
303-14B-5แผนผังการควบคุม ...........................................................................................................................
303-14B-7การทํางานของระบบ...........................................................................................................................
303-14B-7รายละเอียดของสวนประกอบ.............................................................................................................
303-14B-?เซ็นเซอรวัดปริมาณการไหลของอากาศ (MAF).............................................................................
303-14B-?เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)........................................................................................
303-14B-?เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP).......................................................................................
303-14B-?เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT).............................................................................................
303-14B-?ความดันนํ้ามันเครื่อง......................................................................................................................
303-14B-?เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (MAPT).....................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

303-14B-9การปรับตั้งขายึดเซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP) — ดีเซล...............................................

การถอดและ การติดตั้ง

303-14B-10(29 230 0)

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)
- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma................................................................

303-14B-11(29 230 0)
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP) — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma.................................................................................................

303-14B-12(21 190 0)เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็นเครื่องยนต (ECT)..........................................................
303-14B-13(33 502 0)สวิตชตําแหนงแปนเบรก (BPP)..................................................................................
303-14B-14(29 200 0)มอดูลควบคุมขบวนสงกําลัง (PCM)............................................................................

303-14B-16(29 232 0)

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS)
- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma................................................................

303-14B-1

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-1

.



303-14B-17(29 232 0)
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP) — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma.................................................................................................

303-14B-2

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-2

.



อิเล็กทรอนิคสควบคุมเครื่องยนต

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

การไหลของมวลอากาศ (MAF)1

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)2

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)3

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT)4

เซ็นเซอรความดันนํ้ามันเครื่อง5

เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (
MAPT)

6

G1272720th2011.50 Ranger

303-14B-3

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-3

รายละเอียดและการทํางาน



รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรวัดปริมาณการไหลของอากาศ (MAF)1

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)2

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)3

เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT)4

เซ็นเซอรความดันนํ้ามันเครื่อง5

เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (
MAPT)

6

G1272720th2011.50 Ranger

303-14B-4

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-4

รายละเอียดและการทํางาน



อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต – การทํางานของระบบและรายละเอียด
ของสวนประกอบ

แผนผังการควบคุม
รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 2.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

การไหลของมวลอากาศ (MAF)1

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)2

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)3

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT)4

สวิตชความดันนํ้ามันเครื่อง5

เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (
MAPT)

6

G1272724th2011.50 Ranger

303-14B-5

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-5

รายละเอียดและการทํางาน



รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล Duratorq-TDCi (Puma) 3.2 ลิตร

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรวัดปริมาณการไหลของอากาศ (MAF)1

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)2

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)3

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT)4

สวิตชความดันนํ้ามันเครื่อง5

เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (
MAPT)

6

G1272724th2011.50 Ranger

303-14B-6

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-6

รายละเอียดและการทํางาน



การทํางานของระบบ

รายละเอียดของสวนประกอบ

เซ็นเซอรวัดปริมาณการไหลของอากาศ (MAF)

ใชเสนลวดรอนเพ่ือวัดปริมาณของอากาศท่ีเขาสูเคร่ืองยนต

ใชเสนลวดรอนเสนที่สองเพื่อวัดอุณหภูมิของอากาศเขา

สงสัญญาณไปยัง PCM จากนั้น PCM จะคํานวณความ
กวางของสัญญาณพัลสท่ีตองการของหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง
เพื่อปรับอัตราสวนของอากาศ/นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ตองการ
เพื่อจายออกไป

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP)

ใหขอมูลตําแหนงของเพลาลูกเบี้ยวซึ่ง PCM ใชในการ
ประสานการทํางานใหเขากัน

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP)

เซ็นเซอร CKP คือเซ็นเซอรเหนี่ยวนําไฟฟาซึ่งอนุญาต
ให ECM กําหนดตําแหนงองศาของเพลาขอเหวี่ยงและ
ความเร็วเครื่องยนต เซ็นเซอร CKP ติดตั้งอยูทางดาน
หลังซายของเสื้อสูบในแนวเดียวกับจานขับเครื่องยนต
โดยยึดไวดวยเข็มขัดรัดและโบลท ขั้วตอสายไฟแบบ
สามขามีหนาสัมผัสกับสายไฟเครื่องยนต สวนหัวของ
เซ็นเซอร CKP หันเขาหาแหวนรีลักเตอรที่ถูกดันเขาไป
ในวงรอบนอกของจานขับเครื่องยนต แหวนรีลักเตอรมี
รูปแบบฟนเฟองเปนแบบ 60 ฟน ลบ 2 ฟน ฟนทั้ง 58
ฟนมีระยะหางกัน 6° โดยนําฟนเฟองออก 2 ฟนเพื่อใช
เปนจุดอางอิงกับเสนกลางที่อยูในมุม 21° BTDC (กอน
จุดศูนยตายบน) บนสูบท่ี 1 ของชุด A ถาเซ็นเซอร CKP
ทํางานลมเหลว ECM จะดําเนินการตอไปน้ี : ใชสัญญาณ
จากเซ็นเซอร CMP เพื่อกําหนดตําแหนงองศาของเพลา
ขอเหว่ียงและความเร็วเคร่ืองยนต เพ่ือใชงานโหมดฉุกเฉิน
ที่เรียกวา limp home mode ซึ่งจะจํากัดความเร็ว
เคร่ืองยนตสูงสุดไวท่ี 3000 รอบ/นาที เม่ือเซ็นเซอร CKP
ชํารุด การสตารตเครื่องยนตจะตองการเวลาในการหมุน
เคร่ืองนานข้ึนในขณะท่ี ECM หาตําแหนงองศาของเพลา
ขอเหวี่ยง

G1272724th2011.50 Ranger

303-14B-7

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-7

รายละเอียดและการทํางาน



เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็น (ECT)

เซ็นเซอร ECT เปนเทอรโมสตัทแบบ NTC (คา
สัมประสิทธิอุณหภูมิดานลบ) ซึ่งอนุญาตให ECM ตรวจ
สอบอุณหภูมิของนํ้าหลอเย็น เซ็นเซอร ECT ถูกยึดไว
ดวยกลไกล็อกและสลักแบบบิด และซีลไวดวยโอริง ขั้ว
ตอสายไฟแบบสองขามีหนาสัมผัสระหวางเซ็นเซอร ECT
และสายไฟเครื่องยนต สัญญาณเขาจากเซ็นเซอรตัวนี้ใช
ในการตารางปรับเทียบและใชโดยระบบอื่นๆ ถา ECT
ชํารุด ECM จะใชอุณหภูมิน้ําหลอเย็นท่ีประมาณคาไวแทน
เม่ือใชงานรถท่ีมี ECT ชํารุดเปนคร้ังท่ีสองติดตอกัน ECM
จะเปดไฟ MIL (ไฟเตือนขอบกพรอง) ใหสวางขึ้น ECT
ติดต้ังอยูในข้ัวตอทอยางตัวลาง ซ่ึงติดอยูท่ีใตเทอรโมสตัท
สัญญาณเขาจากเซ็นเซอรตัวนี้ใชสําหรับการวิเคราะห
OBD (on-board diagnostic) 2 และใชรวมกับสัญญาณ
เขาจาก ECT เพื่อยืนยันวาเทอรโมสตัททํางานปกติ

ความดันนํ้ามันเครื่อง

สวิตช EOP ตรวจจับความดันนํ้ามันเครื่อง

เม่ือความดันน้ํามันเคร่ืองเพ่ิมข้ึนถึงคาท่ีกําหนดไว สวิตช
EOP จะเปดขึ้น ขอมูลนี้จะถูกสงผาน CAN bus ไปยัง

แผงหนาปดซึ่งไฟเตือน EOP จะเปดหรือปดตามขอมูล
ที่สงมา

เซ็นเซอรอุณหภูมิและความดันทอรวมไอดี (MAPT)

ตัวเรือนเซ็นเซอร MAPT ประกอบไปดวยสวนเซ็น
เซอรแปลงแรงดันเปนสัญญาณไฟฟา (เซ็นเซอร MAP
(ความดันทอรวมไอดี)) และวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
การขยายสัญญาณและการชดเชยอุณหภูมิ สวนเซ็นเซอร
IAT เปนตัวตานทาน NTC (คาสัมประสิทธิอุณหภูมิดาน
ลบ) กระบวนการเคลือบผิวพิเศษชวยใหสวนเซ็นเซอร
MAP และ IAT สามารถตานทานความเปยกชื้นในทอไอ
ดีได เซ็นเซอร MAPT รับแรงดันอางอิง 5 โวลทจาก
PCM สัญญาณสงออกจากเซ็นเซอร MAP เปนสัญญาณ
แรงดันแอนาล็อกซึ่งเปลี่ยนแปลงเปนสัดสวนกับแรงดัน
สัมบูรณในทอรวมไอดี แรงดันสัมบูรณสูงในทอรวมไอดี
(วาลวปกผีเสื้อเปดกวาง) หมายถึงแรงดันไฟฟาสูง และ
ความดันสัมบูรณตํ่าในทอรวมไอดี (วาลวปกผีเสื้อปด)
หมายถึงแรงดันไฟฟาต่ํา เม่ือมีการจุดระเบิดและวาลวปก
ผีเสื้อเปดกวาง เซ็นเซอร MAP จะวัดคา BARO (ความ
ดันบรรยากาศ) คาผลลัพธที่ไดจะบันทึกเก็บอยูในหนวย
ความจํา KAM (Keep Alive Memory) และใชเปนคา
แรงดันอางอิงสําหรับแรงดันสัมบูรณตอเน่ืองในทอรวมไอ
ดี ในสภาวะโหลดตางๆ

G1272724th2011.50 Ranger

303-14B-8

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-8

รายละเอียดและการทํางาน



การปรับตั้งขายึดเซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP) — ดีเซล

1. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1502527th2011.50 Ranger

303-14B-9

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-9

ขั้นตอนทั่วไป



เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP) — 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(
29 230 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. แรงขัน: 7 Nm

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ใหหมุนเพลาขอเหวี่ยงตามเข็ม
นาฬิกาเทานั้น

หมุนเพลาขอเหว่ียงจนสามารถมองเห็นฟนเฟองของ
ลอชวยแรงผานทางตัวเรือนเซ็นเซอร CKP ได

2. ขอควรระวัง : ปลายของเซ็นเซอรตองพักอยูบน
ฟนเฟองของลอชวยแรง

หมายเหตุ : ตรวจสอบแนใจวาใชอะไหลใหมในการ
ติดตั้ง

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272725th2011.50 Ranger

303-14B-10

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-10

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหว่ียง (CKP) — 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(29 230 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. แรงขัน: 25 Nm

4. แรงขัน: 7 Nm

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ใหหมุนเพลาขอเหวี่ยงตามเข็ม
นาฬิกาเทานั้น

หมุนเพลาขอเหว่ียงจนสามารถมองเห็นฟนเฟองของ
ลอชวยแรงผานทางตัวเรือนเซ็นเซอร CKP ได

2. ขอควรระวัง : ปลายของเซ็นเซอรตองพักอยูบน
ฟนเฟองของลอชวยแรง

หมายเหตุ : ตรวจสอบแนใจวาใชอะไหลใหมในการ
ติดตั้ง

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272726th2011.50 Ranger

303-14B-11

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-11

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรอุณหภูมินํ้าหลอเย็นเครื่องยนต (ECT)(21 190 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเครื่องยนต - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. แรงขัน: 24 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272736th2011.50 Ranger

303-14B-12

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-12

การถอดและ การติดตั้ง



สวิตชตําแหนงแปนเบรก (BPP)(33 502 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

3.

4. หมายเหตุ : เฉพาะรุนท่ีติดต้ังโมดูลถุงลมนิรภัยใตคอ
พวงมาลัยฝงคนขับ

อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

5.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272738th2011.50 Ranger

303-14B-13

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-13

การถอดและ การติดตั้ง



มอดูลควบคุมขบวนสงกําลัง (PCM)(29 200 0)
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

ขอควรระวัง : ถามีการติดตั้ง PCM ตัวใหม ให
อัพโหลดขอมูลการปรับตั้งคา PCM โดยใช
Programmable Modules Installation Routine (
ชุดคําสั่งติดตั้งโมดูลแบบโปรแกรมได) กอนเริ่มตน
ถอด PCM ออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : แบตเตอรรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุดยึดและ
สายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : ถาดรองแบตเตอรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุด
ยึดและสายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

4.

สําหรับรถที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย PCM

5. แรงขัน: 15 Nm

สําหรับรถทุกรุน

6. แรงขัน: 11 Nm

G1272749th2011.50 Ranger

303-14B-14

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-14

การถอดและ การติดตั้ง



7. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 11 Nm

8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ปอนคาแกไขของหัวฉีดโดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปนี้
: ฟงกชัน กลองเคร่ืองมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

3. ใชฟงกชันประวัติคุณภาพนํ้ามันเครื่อง (Oil Quality
History) โดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปน้ี: ฟงกชัน กลอง
เครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

4. ใชฟงกชันจํากัดความเร็วที่บันทึกไว (Stored Speed
Limit) โดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปนี้: ToolBox/
Powertrain/Service Functions.

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

5. ใชขั้นตอนเรียนรูปมโดยใชตัวเลือกในเมนูตอไปนี้:
ฟงกชัน กลองเครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

6. ใชข้ันตอนเรียนรูการแกไขปมโดยใชตัวเลือกในเมนูตอ
ไปนี้: ฟงกชัน กลองเครื่องมือ/กลไกถายทอดกําลัง/
บริการ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

7. เปลี่ยนนํ้ามันเครื่องและไสกรองนํ้ามันเครื่อง

8. ใชขั้นตอนรีเซ็ตไฟเตือนเปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง

G1272749th2011.50 Ranger

303-14B-15

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-15

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบ้ียว (CMP) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW
/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา)
- Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(29 232
0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1344013th2011.50 Ranger

303-14B-16

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-16

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP) — 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma(29 232 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1344015th2011.50 Ranger

303-14B-17

อิเล็กทรอนิคสควบคุมเคร่ืองยนต— 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS

) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS

) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma303-14B-17

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 307-02 การระบายความรอนเกียรขับลอหลัง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

307-02-2ที่ระบายความรอนนํ้ามันเกียรขับลอหลัง.............................................................................................

307-02-1การระบายความรอนเกียรขับลอหลัง307-02-1

.



ที่ระบายความรอนนํ้ามันเกียรขับลอหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดอุดชอง
ตางๆ ทั้งหมดแลว

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : ถายและเติมนํ้ามันเกียรขับลอหลัง (307-01
เกียรอัตโนมัติขับลอหนา - รถยนต มี : เกียร
อัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

3. แรงขัน: 15 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

อางถึง : การถาย, เติมและไลลม ระบบระบายความ
รอน - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma (303-03 การระบาย
ความรอนเคร่ืองยนต - 3.2L Duratorq-TDCi (148
กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : ถายและเติมนํ้ามันเกียรขับลอหลัง (307-01
เกียรอัตโนมัติขับลอหนา - รถยนต มี : เกียร
อัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

G1370169th2011.50 Ranger

307-02-2การระบายความรอนเกียรขับลอหลัง307-02-2

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 307-05 ระบบควบคุมภายนอกของเกียรอัตโนมัติ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

307-05-2การปรับตั้งสายเคเบิ้ลคันเกียร............................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

307-05-3ชุดคันเกียร.........................................................................................................................................
307-05-4สายเคเบิ้ลคันเกียร..............................................................................................................................

307-05-1ระบบควบคุมภายนอกของเกียรอัตโนมัติ307-05-1

.



การปรับตั้งสายเคเบิ้ลคันเกียร

การปรับแตง

1. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.

4.

5. หมายเหตุ : หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวา กลไก
ปรับสายเกียรล็อกอยู

6. ติดเคร่ืองยนตและเล่ือนคันเกียรไปในทุกตําแหนง เม่ือ
เล่ือนไปในแตละตําแหนงเกียรรอใหชุดเกียรจับทํางาน

7. ตรวจสอบดูวาไฟแสดงตําแหนงเกียรติดข้ึนถูกตองตรง
ตามตําแหนงเกียร, ปรับตั้งตามความจําเปน

8. เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง "P" (จอดรถ) และ
ดับเครื่องยนต

G1370158th2011.50 Ranger

307-05-2ระบบควบคุมภายนอกของเกียรอัตโนมัติ307-05-2

ขั้นตอนทั่วไป



ชุดคันเกียร

การถอด

ขอควรระวัง : สายเคเบ้ิลเปล่ียนเกียร ตองไมบิดงอ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ฝาครอบกันฝุนดาน
บนของคันเกียรจัดวางเขากับคอนโซลดานบนอยางถูก
ตองแลว

แรงขัน: 11 Nm

การติดตั้ง

1. ทําการติดตั้งกลับโดยยอนขั้นตอนการถอด

2. ปรับสายเกียร

อางถึง : การปรับตั้งสายเคเบิ้ลคันเกียร (307-05
ระบบควบคุมภายนอกของเกียรอัตโนมัติ, ขั้นตอน
ทั่วไป).

G1370166th2011.50 Ranger

307-05-3ระบบควบคุมภายนอกของเกียรอัตโนมัติ307-05-3

การถอดและ การติดตั้ง



สายเคเบิ้ลคันเกียร

การถอด

1. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การปรับตั้งสายเคเบิ้ลคันเกียร (307-05
ระบบควบคุมภายนอกของเกียรอัตโนมัติ, ขั้นตอน
ทั่วไป).

G1370167th2011.50 Ranger

307-05-4ระบบควบคุมภายนอกของเกียรอัตโนมัติ307-05-4

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

308-00-2(16 843 0)การไลลมระบบคลัตช — รถยนต มี : MT-75...........................................................
308-00-3(16 843 0)การไลลมระบบคลัตช — รถยนต มี : MT82............................................................

308-00-1เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป308-00-1

.



การไลลมระบบคลัตช — รถยนต มี : MT-75(16 843 0)
เครื่องมือพิเศษ

ชุดปมสุญญากาศ
416-D001 (23-036 A)

คําเตือน: นํ้ามันเบรกมีสวนประกอบของ โพลีกลี
โคล อีเทอร และโพลีกลีโคล หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับดวงตา หลังการทํางาน ลางมือใหสะอาด ถา
นํ้ามันเบรกเขาตา ใหใชนํ้าเย็นลางตาเปนเวลา 15
นาที โดยใชวิีธีเทนํ้าไหลผาน ถาหากอาการระคาย
เคืองยังคงอยู ใหไปพบแพทยทันที ถาเผลอกลืน
เขาไป ใหด่ืมน้ําและลวงคอใหอาเจียนออกมา รีบไป
พบแพทยทันที การไมปฏิบิัติตามคําแนะนําอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง : ถานํ้ามันเบรกหกกระเด็นถูกสีของ
รถยนต ตองลางทันทีดวยนํ้าเย็น

หมายเหตุ : ถามีเครื่องไลลมเบรก ใหใชเครื่องนี้เพื่อไล
ลมออกจากระบบคลัตชตามวิธีการดานลาง แรงดันสูงสุด
ตองไมเกิน 1.5 บาร

หมายเหตุ : ระบบควบคุมคลัตชเปนแบบไลลมออกได
เอง สวนประกอบตางๆ ถูกจัดเรียงในลักษณะท่ีอากาศซ่ึง
คางอยูในระบบเพียงเล็กนอยจะถูกขับออกโดยอัตโนมัติ
ในระหวางที่คลัตชทํางาน

1. ถายนํ้ามันเบรกออกจากกระปุกนํ้ามันเบรก

2. ยกรถยนตและรองรับไว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง : การขึ้นแมแรง (100
-02 การข้ึนแมแรงและการยก, รายละเอียดและการ
ทํางาน)

/ การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก, ราย
ละเอียดและการทํางาน).

3. เติมนํ้ามันเบรกใหม ประมาณ 100 มล. ลงในกระปุก
นํ้ามันของเครื่องมือพิเศษ

4. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา กระปุกนํ้ามันของ
เครื่องมือพิเศษอยูตํ่ากวาสกรูไลลม

ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

5. เปดสกรูไลลม

6. ใชเครื่องมือพิเศษไลลมออกจากคลัตช

• ปมนํ้ามันเบรก ประมาณ 80 มล. เขาไปในคลัตช

7. ปดสกรูไลลม

8. ถอดเครื่องมือพิเศษ

9. นํารถลง

10. การไลลมที่ตกคางอยูเล็กนอยภายในระบบ เหยียบ
คลัตชใหสุดหลายๆ ครั้ง (สูงสุด 5 ครั้ง)

11. ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกในกระปุกนํ้ามันเบรก
และถาจําเปนใหเติมนํ้ามันเบรกลงไปจนถึงขีดบน (
MAX)

12. ทดสอบระบบควบคุมคลัตชดวยการใชงานปกติ

• สตารตเครื่อง เหยียบแปนคลัตช และรอ 2 วินาที
จากนั้นคอยๆ เขาเกียรถอยหลัง ถามีเสียงดังผิด
ปกติ หรือเขาเกียรถอยหลังไดยาก ใหทําซ้ําข้ันตอน
การไลลมออกจากคลัตช

G836596th2011.50 Ranger

308-00-2เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป308-00-2

ขั้นตอนทั่วไป



การไลลมระบบคลัตช — รถยนต มี : MT82(16 843 0)
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

ชุดปมสุญญากาศ
416-D001 (23-036 A)

เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

กระบอกฉีดนํ้ามัน

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

ESD-M6C57-A / WSSM6C57- A2นํ้ามันเบรก ซูปเปอร DOT 4

คําเตือน: นํ้ามันเบรกมีสวนประกอบของ โพลีกลี
โคล อีเทอร และโพลีกลีโคล หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับดวงตา หลังการทํางาน ลางมือใหสะอาด ถา
นํ้ามันเบรกเขาตา ใหใชนํ้าเย็นลางตาเปนเวลา 15
นาที โดยใชวิีธีเทนํ้าไหลผาน ถาหากอาการระคาย
เคืองยังคงอยู ใหไปพบแพทยทันที ถาเผลอกลืน
เขาไป ใหด่ืมน้ําและลวงคอใหอาเจียนออกมา รีบไป
พบแพทยทันที การไมปฏิบิัติตามคําแนะนําอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง : ถานํ้ามันเบรกหกกระเด็นถูกสีของ
รถยนต ตองลางทันทีดวยนํ้าเย็น

หมายเหตุ : ถามีเครื่องไลลมเบรก ใหใชเครื่องนี้เพื่อไล
ลมออกจากระบบคลัตชตามวิธีการดานลาง แรงดันสูงสุด
ตองไมเกิน 1.5 บาร

หมายเหตุ : ระบบควบคุมคลัตชเปนแบบไลลมออกได
เอง สวนประกอบตางๆ ถูกจัดเรียงในลักษณะท่ีอากาศซ่ึง
คางอยูในระบบเพียงเล็กนอยจะถูกขับออกโดยอัตโนมัติ
ในระหวางที่คลัตชทํางาน

1. ถายนํ้ามันเบรกออกจากกระปุกนํ้ามันเบรก

2. ยกรถยนตและรองรับไว

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม, อางถึง : การยก (100-02 การ
ขึ้นแมแรงและการยก, รายละเอียดและการทํางาน)
.

3. ถอดฝาปดกันฝุนสกรูไลลมของปมคลัตชตัวลาง

4. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา กระปุกนํ้ามันของ
เครื่องมือพิเศษอยูตํ่ากวาสกรูไลลม

ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ

• เติมนํ้ามันเบรก Super DOT 4ใหม ประมาณ 100
มล. ลงในกระปุกนํ้ามันของเครื่องมือพิเศษ

• ตอทอยางของกระปุกนํ้ามันเขากับสกรูไลลมของ
ปมคลัตชตัวลาง

5. ใชเครื่องมือพิเศษไลลมออกจากคลัตช

• ปมนํ้ามันเบรก Super DOT 4 ประมาณ 80 มล.
เขาไปในคลัตช

6. ปดสกรูไลลม

G397673th2011.50 Ranger

308-00-3เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป308-00-3

ขั้นตอนทั่วไป



7. ถอดเครื่องมือพิเศษ

8. การไลลมที่ตกคางอยูเล็กนอยภายในระบบ เหยียบ
คลัตชใหสุดหลายๆ ครั้ง (สูงสุด 5 ครั้ง)

9. นํารถลง

10. ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกในกระปุกนํ้ามันเบรก
และถาจําเปนใหเติมนํ้ามันเบรกลงไปจนถึงขีดบน (
MAX)

11. ทดสอบระบบควบคุมคลัตชดวยการใชงานปกติ

• สตารตเครื่อง เหยียบแปนคลัตช และรอ 2 วินาที
จากนั้นคอยๆ เขาเกียรถอยหลัง ถามีเสียงดังผิด
ปกติ หรือเขาเกียรถอยหลังไดยาก ใหทําซ้ําข้ันตอน
การไลลมออกจากคลัตช

12. ขอควรระวัง : ฝากระปุกนํ้ามันเบรกตองสะอาด
ไมมีรอยเปรอะเปอน

ติดตั้งฝากระปุกนํ้ามันเบรก

G397673th2011.50 Ranger

308-00-4เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป308-00-4

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 308-01A คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

308-01A-2แผนเคลัตชและจานกดคลัตช.............................................................................................................
308-01A-6ลูกปนนําทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4..............................................................

308-01A-8

ลูกปนนําทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi
(148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma...............................................................................................

308-01A-1คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-1

.



แผนเคลัตชและจานกดคลัตช
เครื่องมือพิเศษ

303-254
เครื่องมือล็อก, ลอชวยแรง

308-204
นําศูนย, แผนคลัตช

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

G1361872th2011.50 Ranger

308-01A-2คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-2

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 2WD (308-03 เกียร
ธรรมดาขับลอหลัง - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับ
ลอหลัง 5 สปด - MT75, การถอด).

อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 4WD (308-03 เกียร
ธรรมดาขับลอหลัง - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับ
ลอหลัง 5 สปด - MT75, การถอด).

4. เครื่องมือพิเศษ: 303-254

5. ขอควรระวัง : หมุนคลายโบลทยึดแผนกดคลัตช
ครั้งละ 2 รอบ ตามลําดับที่แสดงในภาพ

การติดตั้ง

1. ใชเครื่องมือพิเศษ ปรับศูนยของจานคลัตชและแผน
กดคลัตช

เครื่องมือพิเศษ: 308-204

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบการชํารุดเสียหายที่แบริ่งหัว
เพลาคลัตช ถาเสียหาย ใหติดตั้งแบริ่งหัวเพลาคลัตช

G1361872th2011.50 Ranger

308-01A-3คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-3

การถอดและ การติดตั้ง



หมายเหตุ : อยาอัดจาระบีเขาไปในแบริ่งหัวเพลา
คลัตชตัวใหม

อางถึง : ลูกปนนําทาง - 2.5L Duratec-HE (165
แรงมา) - MI4 (308-01 คลัตช - รถยนต มี : เกียร
ธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75, การถอดและ
การติดตั้ง).

3. หมายเหตุ : ในขั้นตอนนี้ใหใชมือขันโบลทใหแนน

เครื่องมือพิเศษ: 308-204

4. ขอควรระวัง : ขันแนนโบลทยึดแผนกดคลัตช
ตามคาแรงบิดที่กําหนดไวตามลําดับที่แสดงใน
ภาพ

เครื่องมือพิเศษ: 308-204

แรงขัน: 30 Nm

5. ถอดเครื่องมือพิเศษ: 308-204

G1361872th2011.50 Ranger

308-01A-4คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-4

การถอดและ การติดตั้ง



6. ถอดเครื่องมือพิเศษ: 303-254

7. อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 2WD (308-03 เกียร
ธรรมดาขับลอหลัง - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับ
ลอหลัง 5 สปด - MT75, การติดตั้ง).

อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 4WD (308-03 เกียร
ธรรมดาขับลอหลัง - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับ
ลอหลัง 5 สปด - MT75, การติดตั้ง).

G1361872th2011.50 Ranger

308-01A-5คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-5

การถอดและ การติดตั้ง



ลูกปนนําทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4
เครื่องมือพิเศษ

303-078
เครื่องมือถอด, ลูกปนนําปลาย
เกียรเพลาขอเหวี่ยง

303-132
เครื่องมือติดตั้ง/นําศูนย, ลูกปน
ปลายเกียร/แผนคลัตช

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 ส
ปด - MT75, การถอดและการติดตั้ง).

2. เครื่องมือพิเศษ: 303-078

การติดตั้ง

1. เครื่องมือพิเศษ: 303-132

2. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งแบ
ริ่งหัวเพลาคลัตชอยางแนนหนาถูกตองแลว

เครื่องมือพิเศษ: 303-132

G1362434th2011.50 Ranger

308-01A-6คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-6

การถอดและ การติดตั้ง



3. อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 ส
ปด - MT75, การถอดและการติดตั้ง).

G1362434th2011.50 Ranger

308-01A-7คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-7

การถอดและ การติดตั้ง



ลูกปนนําทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

เครื่องมือพิเศษ

205-311
เครื่องมือถอด, ลูกปน/เฟอง

303-090
เครื่องมือติดตั้ง, ลูกปนปลาย
เกียรที่เพลาขอเหวี่ยง

303-1365
Remover, Crankshaft Pilot
Bearing

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

G1362436th2011.50 Ranger

308-01A-8คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-8

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 ส
ปด - MT82, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 ส
ปด - MT75, การถอดและการติดตั้ง).

2. เครื่องมือพิเศษ: 205-311, 303-1365

การติดตั้ง

1. เครื่องมือพิเศษ: 303-090

2. อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 ส
ปด - MT82, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 ส
ปด - MT75, การถอดและการติดตั้ง).

G1362436th2011.50 Ranger

308-01A-9คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-01A-9

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 308-01B คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

308-01B-2แผนเคลัตชและจานกดคลัตช.............................................................................................................

308-01B-6

ลูกปนนําทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi
(148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma...............................................................................................

308-01B-1คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-01B-1

.



แผนเคลัตชและจานกดคลัตช
เครื่องมือพิเศษ

303-254
เครื่องมือล็อก, ลอชวยแรง

308-204
นําศูนย, แผนคลัตช

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

G1361874th2011.50 Ranger

308-01B-2คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-01B-2

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, 2WD (308-03 เกียรธรรมดาขับลอหลัง -
รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด -
MT82, การถอด).

อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, 4WD (308-03 เกียรธรรมดาขับลอหลัง -
รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด -
MT82, การถอด).

4. เครื่องมือพิเศษ: 303-254

5. ขอควรระวัง : หมุนคลายโบลทยึดแผนกดคลัตช
ครั้งละ 2 รอบ ตามลําดับที่แสดงในภาพ

การติดตั้ง

1. ใชเครื่องมือพิเศษ ปรับศูนยของจานคลัตชและแผน
กดคลัตช

เครื่องมือพิเศษ: 308-204

2. หมายเหตุ : ตรวจสอบการชํารุดเสียหายที่แบริ่งหัว
เพลาคลัตช ถาเสียหาย ใหติดตั้งแบริ่งหัวเพลาคลัตช

G1361874th2011.50 Ranger

308-01B-3คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-01B-3

การถอดและ การติดตั้ง



หมายเหตุ : อยาอัดจาระบีเขาไปในแบริ่งหัวเพลา
คลัตชตัวใหม

อางถึง : ลูกปนนําทาง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma (308-01 คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดา
ขับลอหลัง 5 สปด - MT75, การถอดและการติด
ตั้ง).

3. หมายเหตุ : ในขั้นตอนนี้ใหใชมือขันโบลทใหแนน

เครื่องมือพิเศษ: 308-204

4. ขอควรระวัง : ขันแนนโบลทยึดแผนกดคลัตช
ตามคาแรงบิดที่กําหนดไวตามลําดับที่แสดงใน
ภาพ

เครื่องมือพิเศษ: 308-204

แรงขัน: 30 Nm

5. ถอดเครื่องมือพิเศษ: 308-204

G1361874th2011.50 Ranger

308-01B-4คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-01B-4

การถอดและ การติดตั้ง



6. ถอดเครื่องมือพิเศษ: 303-254

7. อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, 2WD (308-03 เกียรธรรมดาขับลอหลัง -
รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด -
MT82, การติดตั้ง).

อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, 4WD (308-03 เกียรธรรมดาขับลอหลัง -
รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด -
MT82, การติดตั้ง).

G1361874th2011.50 Ranger

308-01B-5คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-01B-5

การถอดและ การติดตั้ง



ลูกปนนําทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

เครื่องมือพิเศษ

205-311
เครื่องมือถอด, ลูกปน/เฟอง

303-090
เครื่องมือติดตั้ง, ลูกปนปลาย
เกียรที่เพลาขอเหวี่ยง

303-1365
Remover, Crankshaft Pilot
Bearing

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

G1362436th2011.50 Ranger

308-01B-6คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-01B-6

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 ส
ปด - MT82, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 ส
ปด - MT75, การถอดและการติดตั้ง).

2. เครื่องมือพิเศษ: 205-311, 303-1365

การติดตั้ง

1. เครื่องมือพิเศษ: 303-090

2. อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 ส
ปด - MT82, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผนเคลัตชและจานกดคลัตช (308-01
คลัตช - รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 ส
ปด - MT75, การถอดและการติดตั้ง).

G1362436th2011.50 Ranger

308-01B-7คลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-01B-7

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 308-02A การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด -

MT75

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

308-02A-2การควบคุมคลัตช................................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

308-02A-3แมปมคลัตช.......................................................................................................................................
308-02A-8(16 870 0)กระบอกสูบคลัตชตัวลาง..............................................................................................

308-02A-1การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-02A-1

.



การควบคุมคลัตช

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

แปนคลัตช1

แมปมคลัตชตัวบน2

ทอนํ้ามันแมปมคลัตช3

กระบอกนํ้ามันไฮดรอลิก4

ทอนํ้ามันปมคลัตชตัวลาง5

ปมคลัตชตัวลาง6

G1272949th2011.50 Ranger

308-02A-2การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-02A-2

รายละเอียดและการทํางาน



แมปมคลัตช

การถอด

ขอควรระวัง : ถานํ้ามันเบรกหกกระเด็นถูกสีของ
รถยนต ตองลางทันทีดวยนํ้าเย็น

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถยนตที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

3. อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตไมติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

4.

5.

6. แรงขัน: 2 Nm

G1272947th2011.50 Ranger

308-02A-3การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-02A-3

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8.

9. แรงขัน: 3 Nm1.
2. แรงขัน: 2 Nm

10.แรงขัน: 10 Nm

รถยนตพวงมาลัยซาย

11. คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

G1272947th2011.50 Ranger

308-02A-4การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-02A-4

การถอดและ การติดตั้ง



หมายเหตุ : อุดปลายทอยางของแมปมคลัตชเพื่อ
ปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอดเขาไป

รถยนตพวงมาลัยขวา (RHD)

12. คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

หมายเหตุ : อุดปลายทอยางของแมปมคลัตชเพื่อ
ปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอดเขาไป

สําหรับรถทุกรุน

13.

14.

G1272947th2011.50 Ranger

308-02A-5การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-02A-5

การถอดและ การติดตั้ง



15.แรงขัน: 15 Nm 16.

G1272947th2011.50 Ranger

308-02A-6การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-02A-6

การถอดและ การติดตั้ง



17.แรงขัน: 20 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT-75
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT82
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).

G1272947th2011.50 Ranger

308-02A-7การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-02A-7

การถอดและ การติดตั้ง



กระบอกสูบคลัตชตัวลาง(16 870 0)

การถอด

ขอควรระวัง : หากมีของเหลวใดๆ หกลงบนพ้ืนผิว
สีรถยนต ใหรีบลางออกดวยนํ้าเย็นในทันที

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT-75
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา กานควบคุม
ปมคลัตชตัวลางเขาประสานกับกานปลดคลัตช
อยางถูกตอง

3. อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT-75
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).
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308-02A-8การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-02A-8

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 308-02B การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด -

MT82

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

308-02B-2การควบคุมคลัตช (ตําแหนงของสวนประกอบ)..................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

308-02B-3แมปมคลัตช.......................................................................................................................................
308-02B-8(16 870 0)กระบอกสูบคลัตชตัวลาง..............................................................................................

308-02B-1การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-02B-1

.



การควบคุมคลัตช – ตําแหนงของสวนประกอบ

รายละเอียดรายกา
ร

แปนคลัตช1

แมปมคลัตชตัวบน2

ทอนํ้ามันแมปมคลัตช3

รายละเอียดรายกา
ร

กระบอกนํ้ามันไฮดรอลิก4

ทอนํ้ามันปมคลัตชตัวลาง5

ปมคลัตชตัวลาง6
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308-02B-2การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-02B-2

รายละเอียดและการทํางาน



แมปมคลัตช

การถอด

ขอควรระวัง : ถานํ้ามันเบรกหกกระเด็นถูกสีของ
รถยนต ตองลางทันทีดวยนํ้าเย็น

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถยนตที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

3. อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตไมติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

4.

5.

6. แรงขัน: 2 Nm
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308-02B-3การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-02B-3

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8.

9. แรงขัน: 3 Nm1.
2. แรงขัน: 2 Nm

10.แรงขัน: 10 Nm

รถยนตพวงมาลัยซาย

11. คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา
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308-02B-4การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-02B-4

การถอดและ การติดตั้ง



หมายเหตุ : อุดปลายทอยางของแมปมคลัตชเพื่อ
ปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอดเขาไป

รถยนตพวงมาลัยขวา (RHD)

12. คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

หมายเหตุ : อุดปลายทอยางของแมปมคลัตชเพื่อ
ปองกันนํ้ามันไหลออกหรือสิ่งสกปรกเล็ดลอดเขาไป

สําหรับรถทุกรุน

13.

14.
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308-02B-5การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-02B-5

การถอดและ การติดตั้ง



15.แรงขัน: 15 Nm 16.

G1272947th2011.50 Ranger

308-02B-6การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-02B-6

การถอดและ การติดตั้ง



17.แรงขัน: 20 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT-75
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT82
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).
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308-02B-7การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-02B-7

การถอดและ การติดตั้ง



กระบอกสูบคลัตชตัวลาง(16 870 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, 2WD (308-03 เกียรธรรมดาขับลอหลัง -
รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด -
MT82, การถอด).

อางถึง : เกียรขับลอหลัง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, 4WD (308-03 เกียรธรรมดาขับลอหลัง -
รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด -
MT82, การถอด).

3.

4. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การไลลมระบบคลัตช - รถยนต มี : MT82
(308-00 เกียรธรรมดาและคลัตช - ขอมูลทั่วไป,
ขั้นตอนทั่วไป).
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308-02B-8การควบคุมคลัตช — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82308-02B-8

การถอดและ การติดตั้ง
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หมวด 308-03A เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง

5 สปด - MT75

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

308-03A-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

รายละเอียดและการทํางาน

308-03A-3เกียรธรรมดาขับลอหลัง......................................................................................................................
308-03A-10การไหลของกําลัง...............................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

308-03A-16การถายและเติมนํ้ามันเกียรขับลอหลัง................................................................................................

การถอด

308-03A-17เกียรขับลอหลัง — 2WD.................................................................................................................
308-03A-21เกียรขับลอหลัง — 4WD.................................................................................................................

การถอด

308-03A-26เกียรขับลอหลัง...................................................................................................................................

การถอดและการประกอบชุดชิ้นสวนยอย

308-03A-27เพลาอินพุท........................................................................................................................................
308-03A-28เพลาสงกําลัง......................................................................................................................................
308-03A-32เพลารอง.............................................................................................................................................
308-03A-33เฟองสะพานเกียรถอยหลัง.................................................................................................................
308-03A-34ซิงโครไนเซอร.....................................................................................................................................
308-03A-35เพลาควบคุมการเปลี่ยนเกียร..............................................................................................................

การประกอบ

308-03A-36เกียรขับลอหลัง...................................................................................................................................

การติดตั้ง

308-03A-37เกียรขับลอหลัง — 2WD.................................................................................................................
308-03A-41เกียรขับลอหลัง — 4WD.................................................................................................................

308-03A-1เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-1

.



ผลิตภัณฑหลอลื่น, ของเหลว, ซีลและกาว

ข้อมูลจำเพาะรายการ

WSD-M2C200-Cน้ำมันเกียร์ธรรมดา

WSK-M2G348-A8 /
WSS-M2G348-A10

ซีลแลนท์

ESD-M1C220-Aจาระบี

SDM-4G9107-Aกาวล็อกเกลียว

ความจุ

ลิตร

1,7เกียร MT75

ขอมูลจําเพาะคาแรงบิดที่กําหนด

lb-inlb-ftNmรายการ

89-10โบลท์ยึดฝาครอบคันเกียร์

-3750โบลท์ยึดชุดเกียร์

-1520สวิตช์ไฟถอยหลัง

-148200นัตยึดหน้าแปลนเพลาส่งกำลังของชุดเกียร์

-3750ปลั๊กถ่ายน้ำมัน

-2635ปลั๊กเติมน้ำมัน

89-10เซ็นเซอรความเร็วรถ (VSS)
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308-03A-2เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-2

ขอมูลจําเพาะ



เกียรธรรมดาขับลอหลัง
ภาพโดยรวมของระบบเกียร

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลาหลัก — เพลารับกําลัง/เพลา
สงกําลัง

1

เสื้อเกียรสวนหนา2

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เฟองกามปูเปลี่ยนเกียร 3/43

เพลาคันเกียร4

เสื้อเกียรสวนหลัง5
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308-03A-3เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

Output drive flange6

เฟองพาถอยหลัง7

เพลาตาม8

ชุดเกียรธรรมดา MT - 75 เปน "ชุดเกียรแบบสามเพลา"

MT - 75 หมายความวา:

– M: เกียรธรรมดา

– T: ระบบเกียร

– 75: ระยะหางระหวางเพลาหลักและเพลาตามเปน มม.

เส้ือเกียรอะลูมิเนียมประกอบไปดวยสวนปดผนึก 2 สวน
โครงเสริมกําลังที่เสื้อเกียรไดรับการปรับปรุงใหมเพื่อลด
เสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน

จากการใช "ชุดเกียรแบบสามเพลา" น้ีเอง จึงทําใหเฟอง
เกียรทุกเฟองขบกันอยูตลอดเวลา ในแตละเกียร อัตรา
ทดเกียรที่ตองการจะไดจากการจับคูเฟองเกียร

เมื่อเลือกเกียรถอยหลัง เฟองพาจะเปลี่ยนทิศทางของ
เพลาสงกําลัง

เพลารับกําลังและเพลาสงกําลังจะหมุนบนแบร่ิงเม็ดเรียว

เฟองเกียรทั้งหมด รวมถึงเกียรถอยหลัง จะเขาประสาน
ในมุมเอียง และหมุนบนแบริ่งเม็ดเข็ม

เพลาหลักและเพลาตาม

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลารับกําลัง1

เฟองกามปูเลือกเกียร 3/42

เฟองกามปูเลือกเกียร 5/ถอยหลัง3

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลาสงกําลัง4

เฟองพาถอยหลัง5

เพลาตาม6
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308-03A-4เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-4

รายละเอียดและการทํางาน



เพลารับกําลัง

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลารับกําลัง1

เฟองขับสําหรับเพลาตาม2

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

ฟนซิงโครไนเซอรเกียร 43

แบร่ิงกําหนดตําแหนงเพลาสงกําลัง4
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308-03A-5เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-5

รายละเอียดและการทํางาน



เพลาหลัก (ภาพแสดงทางดานซาย)

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลาสงกําลัง1

แบริ่งเม็ดเข็ม2

ลอเฟองเกียร 13

แหวนซิงโครไนเซอรเกียร 14

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

คลัตชซิงโครไนเซอรเกียร 1/25

แหวนซิงโครไนเซอรเกียร 26

แหวนล็อก7

แบริ่งเม็ดเข็ม8

ลอเฟองเกียร 29
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308-03A-6เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-6

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

แบริ่งเม็ดเข็มแหวนวงในของเกียร
3

10

แบริ่งเม็ดเข็ม11

ลอเฟองเกียร 312

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

แหวนซิงโครไนเซอรเกียร 313

คลัตชซิงโครไนเซอรเกียร 3/414

แหวนซิงโครไนเซอรเกียร 415

แหวนล็อก16

เพลาหลัก (ภาพแสดงทางดานขวา)

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-7เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-7

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลาสงกําลัง1

แบริ่งเม็ดเข็ม2

ลอเฟองถอยหลัง3

แหวนซิงโครไนเซอรเกียรถอยหลัง4

คลัตชซิงโครไนเซอรเกียร 5/
ถอยหลัง

5

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

แหวนซิงโครไนเซอรเกียร 56

แหวนล็อก7

แบริ่งเม็ดเข็ม8

ลอเฟองเกียร 59

แบริ่งเม็ดเรียว10

เพลาตาม

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

แหวนวงใน1

เพลาตาม2

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-8เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-8

รายละเอียดและการทํางาน



เฟองพาถอยหลัง

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

แทนยึดเพลาเฟองพาถอยหลัง1

สลักยึด2

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เฟองพาถอยหลัง3

แบริ่งเม็ดเข็ม4

เพลาเฟองพาถอยหลัง5

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-9เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-9

รายละเอียดและการทํางาน



การไหลของกําลัง

เกียร 1

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลารับกําลัง1

เฟองขับสําหรับเพลาตาม2

ลอเฟองเกียร 13

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลาสงกําลัง4

เพลาตาม5

คลัตชซิงโครไนเซอรเกียร 1/26

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-10เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-10

รายละเอียดและการทํางาน



เกียร 2

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลารับกําลัง1

เฟองขับสําหรับเพลาตาม2

ลอเฟองเกียร 23

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

คลัตชซิงโครไนเซอรเกียร 1/24

เพลาสงกําลัง5

เพลาตาม6

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-11เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-11

รายละเอียดและการทํางาน



เกียร 3

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลารับกําลัง1

เฟองขับสําหรับเพลาตาม2

คลัตชซิงโครไนเซอรเกียร 1/23

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

ลอเฟองเกียร 24

เพลาสงกําลัง5

เพลาตาม6

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-12เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-12

รายละเอียดและการทํางาน



เกียร 4

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลารับกําลัง1

เพลาสงกําลัง2

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-13เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-13

รายละเอียดและการทํางาน



เกียร 5

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลารับกําลัง1

เฟองขับสําหรับเพลาตาม2

คลัตชซิงโครไนเซอรเกียร 5/
ถอยหลัง

3

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

ลอเฟองเกียร 54

เพลาสงกําลัง5

เพลาตาม6

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-14เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-14

รายละเอียดและการทํางาน



เกียรถอย

รายละเอียดหมายเลข
อะไหล

รายกา
ร

เพลารับกําลัง1

เฟองขับสําหรับเพลาตาม2

ลอเฟองเกียรถอยหลัง3

คลัตชซิงโครไนเซอรเกียร 5/
ถอยหลัง

4

เพลาสงกําลัง5

เพลารับกําลัง6

G25647th2011.50 Ranger

308-03A-15เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-15

รายละเอียดและการทํางาน



การถายและเติมนํ้ามันเกียรขับลอหลัง

การกระตุนใหทํางาน

1. สรางแมแบบ

G1449343th2011.50 Ranger

308-03A-16เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-16

ขั้นตอนทั่วไป



เกียรขับลอหลัง — 2WD
การถอด

อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4. อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

5. อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

6. อางถึง : เพลาขับ - 2WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

7.

8.

G1273123th2011.50 Ranger

308-03A-17เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-17

การถอด



9. หมายเหตุ : ใชฝาปดทอนํ้ามัน

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

10.

11.

12.

สําหรับรถทุกรุน

13.

14.

G1273123th2011.50 Ranger

308-03A-18เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-18

การถอด



15.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร 16.

G1273123th2011.50 Ranger

308-03A-19เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-19

การถอด



17.

18.

19.

20.

G1273123th2011.50 Ranger

308-03A-20เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-20

การถอด



เกียรขับลอหลัง — 4WD
การถอด

อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4. อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

5. อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

6. อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

7.

G1273124th2011.50 Ranger

308-03A-21เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-21

การถอด



8.

9. หมายเหตุ : ใชฝาปดทอนํ้ามัน

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

10.

11.

12.

สําหรับรถทุกรุน

13.

G1273124th2011.50 Ranger

308-03A-22เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-22

การถอด



14.

15.

16.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

17.

G1273124th2011.50 Ranger

308-03A-23เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-23

การถอด



18.

19.

20.

21.

G1273124th2011.50 Ranger

308-03A-24เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-24

การถอด



22.

G1273124th2011.50 Ranger

308-03A-25เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-25

การถอด



เกียรขับลอหลัง
การถอด

1. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1484172th2011.50 Ranger

308-03A-26เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-26

การถอด



เพลาอินพุท

การถอด

1. ขอควรระวัง : จับถือแหวนซิงโครไนเซอรและกรวย
ซิงโครไนเซอรดวยความระมัดระวัง

ถอดเพลารับกําลังพรอมแหวนซิงโครไนเซอรเกียร 4
ออกจากเพลาสงกําลัง

• ถอดแบริ่งกําหนดตําแหนงเพลาสงกําลังออก

การประกอบ

1. ทําความสะอาดและตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดอยาง
ระมัดระวัง และประกอบกลับโดยยอนลําดับการถอด

G25653th2011.50 Ranger

308-03A-27เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-27

การถอดและการประกอบชุดชิ้นสวนยอย



เพลาสงกําลัง
เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

ตัวถอด, ปลอกลูกปนเพลาหลัก
308 - 191 (16 - 056)

เครื่องมือพิเศษ / อุปกรณทั่วไป

ปนเปาลมรอน

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSD - M2C200 - Cนํ้ามันเกียรธรรมดา

การถอด

1. ขอควรระวัง : ทําเคร่ืองหมายบอกตําแหนงแหวน
ซิงโครไนเซอรโดยใหสัมพันธกับยูนิตตางๆ ของซิงโค
รไนเซอร เพื่อชวยในการประกอบกลับ

ถอดเพลารับกําลังพรอมแหวนซิงโครไนเซอรเกียร 4
ออกจากเพลาสงกําลัง

• ถอดแบริ่งกําหนดตําแหนงเพลาสงกําลังออก

2. ถอดลอเฟองเกียร 5 และแหวนซิงโครไนเซอรออกจาก
เพลาสงกําลัง

1. ถอดลอเฟองออก
2. ถอดแหวนซิงโครไนเซอรเฟองเกียรออก

3. ถอดแบริ่งเม็ดเข็มออก

3. คําเตือน: อยาใหส่วนตางๆ ของซิงโครไนเซอรแยก
ออกจากกัน การไมปฏิบิัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิด
การบาดเจ็บได

ขอควรระวัง : ใชปากกาจับชิ้นงานแบบปากออนใน
ขั้นตอนการทํางานทั้งหมด

หมายเหตุ : ยึดเพลาสงกําลังดวยปากกาจับชิ้นงานโดย
จับที่ปลายดานสงกําลัง

ถอดชุดซิงโครไนเซอรเกียร 3/4 ออกพรอมกับลอเฟอง
เกียร 3

1. ถอดแหวนล็อก
2. ซิงโครไนเซอรเกียร 3/4
3. แบริ่งเม็ดเข็ม

G25654th2011.50 Ranger

308-03A-28เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-28

การถอดและการประกอบชุดชิ้นสวนยอย



4. ลอเฟองเกียร 3

4. ใชเครื่องมือพิเศษถอดแหวนแบริ่งเฟองเกียร 3 ออก

• สวมเครื่องมือพิเศษเขาไปในรูของแหวนแบริ่ง

5. หมายเหตุ : ทําเคร่ืองหมายบอกตําแหนงลอเฟองเกียร
2 โดยใหสัมพันธกับแหวนซิงโครไนเซอร เพื่อชวยใน
การประกอบกลับ

ถอดลอเฟองเกียร 2, แบริ่งเม็ดเข็ม และแหวนซิงโค
รไนเซอรออก

6. หมายเหตุ : ทําเคร่ืองหมายบอกตําแหนงแหวนครอบ
คันเกียรโดยใหสัมพันธกับลอเฟองเกียร 1 เพื่อชวย
ในการประกอบกลับ สวนประกอบตางๆ จับคูกันอยู

หมายเหตุ : ถอดแหวนล็อก

ถอดซิงโครไนเซอรเกียร 1/2 และลอเฟองเกียร 1
ออก

1. ซิงโครไนเซอรเกียร 1/2
2. ลอเฟองเกียร 1
3. แบริ่งเม็ดเข็ม

7. หมายเหตุ : ทําเคร่ืองหมายบอกตําแหนงแหวนครอบ
คันเกียรโดยใหสัมพันธกับลอเฟองเกียรถอยหลัง เพ่ือ
ชวยในการประกอบกลับ สวนประกอบตางๆ จับคูกัน
อยู

หมายเหตุ : ยึดเพลาสงกําลังอีกดานหนึ่งดวยปากกาจับ
ชิ้นงาน

หมายเหตุ : ถอดแหวนล็อก

ถอดซิงโครไนเซอรเกียร 5/ถอยหลัง, ลอเฟองเกียร
ถอยหลัง และแบริ่งเม็ดเข็ม

1. ซิงโครไนเซอรเกียร 5/ถอยหลัง
2. ลอเฟองถอยหลัง
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3. แบริ่งเม็ดเข็ม

การประกอบ

1. ทําความสะอาดและตรวจสอบชิ้นสวนเลื่อนทั้งหมด
และใชนํ้ามันเกียรธรรมดาหลอลื่นแหวนซิงโครไน
เซอรกอนประกอบกลับ

2. ติดตั้งแบริ่งเม็ดเข็ม, ลอเฟองเกียรถอยหลัง และชุด
ซิงโครไนเซอร

1. ติดตั้งลอเฟองเกียรถอยหลัง
2. ติดตั้งซิงโครไนเซอร
3. ประกอบแหวนล็อก

3. ติดตั้งชุดซิงโครไนเซอรเกียร 1/2

1. ติดตั้งแบริ่งเม็ดเข็ม
2. ติดตั้งลอเฟอง
3. ติดตั้งชุดซิงโครไนเซอร

• ติดตั้งแหวนล็อก

4. ติดตั้งแหวนซิงโครไนเซอร , แบริ่งเม็ดเข็ม และลอ
เฟองเกียร 2

1. ติดตั้งแบริ่งเม็ดเข็ม
2. ติดตั้งแหวนซิงโครไนเซอร
3. ติดตั้งลอเฟอง

5. หมายเหตุ : เลื่อนแหวนแบริ่งวงในบนเพลาสงกําลัง
ไปจนถึงสวนบา

หมายเหตุ : ติดต้ังแหวนแบร่ิงวงในและแบร่ิงเข็มตัวใหม
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ใชปนเปาลมรอนใหความรอนแกแหวนแบริ่งวงในจน
มีอุณหภูมิประมาณ 100 ° C และติดตั้งเขาไป

6. หมายเหตุ : ติดต้ังซิงโครไนเซอรโดยใหปลอกดานเล็ก
หันขึ้นดานบน

หมายเหตุ : ติดตั้งแบริ่งเม็ดเข็ม

ติดตั้งซิงโครไนเซอรเกียร 3/4

1. ติดตั้งลอเฟอง
2. ติดตั้งซิงโครไนเซอร
3. ติดตั้งแหวนล็อก

7. ติดตั้งลอเฟองเกียร 5

1. ติดตั้งแบริ่งเม็ดเข็ม
2. ติดตั้งแหวนซิงโครไนเซอร

3. ติดตั้งลอเฟอง

8. ติดตั้งแบริ่งกําหนดตําแหนงเพลาสงกําลัง, แหวนซิง
โครไนเซอร และเพลารับกําลัง
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เพลารอง
เครื่องมือพิเศษ

ตัวถอด, ลูกปน (เครื่องมือหลัก)
205-295 (15-050A)

เครื่องมือติดตั้ง 205-295
308-146 (16-050)

การถอด

1. หมายเหตุ : สอดเครื่องมือพิเศษเขาไปในรองรูป
วงแหวนในแหวน

ใชเครื่องมือพิเศษดึงแหวนแบริ่งออกจากเพลาตาม

การประกอบ

1. ติดตั้งแหวนแบริ่ง

• ใหความรอนแกแหวนแบร่ิงจนมีอุณหภูมิประมาณ
100°C และเลื่อนเขาไป
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เฟองสะพานเกียรถอยหลัง

การถอด

1. แยกสวนเพลาเฟองพาถอยหลัง

1. ดันสลักยึดออก
2. ถอดเรือนแบริ่งออก
3. ถอดเฟองพาถอยหลังออก
4. ถอดแบริ่งเม็ดเข็มออก

การประกอบ

1. หมายเหตุ : อยาทําใหเสื้อแบริ่งที่ติดตั้งบิดเบี้ยว รู
เกลียวทั้งหมดตองอยูในแนวเดียวกัน

ประกอบเพลาเฟองพาถอยหลัง

1. ติดตั้งแบริ่งเม็ดเข็ม
2. ติดตั้งเฟองพาถอยหลัง
3. ติดตั้งเรือนแบริ่ง
4. ดันสลักยึดเขาไป
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ซิงโครไนเซอร
วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSD-M2C200-Cนํ้ามันเกียรธรรมดา

การถอด

1. ขอควรระวัง :

โปรดใชความระมัดระวังในขณะดึงแหวนชวยเขา
เกียรออกจากซิงโครไนเซอรฮับ ลูกปนอัดสปริงมีสปริง
อยูภายใน

ทําเครื่องหมายซิงโครไนเซอรที่สวนซิงโครไน
เซอรฮับโดยใหสัมพันธกับแหวนชวยเขาเกียร

แยกสวนซิงโครไนเซอร

1. แหวนชวยเขาเกียร
2. ซิงโครไนเซอรฮับ
3. สปริงดัน
4. คานกั้น
5. ลูกปนอัดสปริง

การประกอบ

1. หมายเหตุ : ทําความสะอาดและตรวจสอบชิ้นสวน
เลื่อนทั้งหมด และใชนํ้ามันเกียรธรรมดาหลอลื่นกอน
ประกอบกลับ

ประกอบซิงโครไนเซอรตัวใน

1. แหวนซิงโครไนเซอรวงใน
2. คานกั้น

3. สปริงดัน

2. ประกอบซิงโครไนเซอรตัวนอก

1. แหวนซิงโครไนเซอรวงนอก
2. ลูกปนอัดสปริง
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เพลาควบคุมการเปลี่ยนเกียร

การถอด

1. แยกสวนเพลาควบคุมการเปลี่ยนเกียร

1. ถอดสลักยึดออก
2. ถอดสลักเปลี่ยนเกียรออก
3. ถอดกามปูเลือกเกียร

2. แยกสวนเพลาควบคุมการเปลี่ยนเกียร (ตอ)

1. ถอดปลอกล็อกออก
2. ถอดสลักยึดและสลักเปลี่ยนเกียร

การประกอบ

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา สลักยึดไมยื่นเลย
ออกมา

สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G25658th2011.50 Ranger

308-03A-35เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-35

การถอดและการประกอบชุดชิ้นสวนยอย



เกียรขับลอหลัง
การประกอบ

2. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล
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เกียรขับลอหลัง — 2WD
การติดตั้ง

อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

1. ตรวจสอบการชํารุดเสียหายที่แบริ่งหัวเพลาคลัตช ถา
เสียหาย ใหติดตั้งแบริ่งหัวเพลาคลัตช

อางถึง : ลูกปนนําทาง - 2.5L Duratec-HE (165
แรงมา) - MI4 (308-01 คลัตช - รถยนต มี : เกียร
ธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75, การถอดและ
การติดตั้ง).

2. หมายเหตุ : อยาอัดจาระบีเขาไปในแบริ่งหัวเพลา
คลัตชตัวใหม

อัดจาระบีประมาณ 1 กรัมเขากับแบริ่งหัวเพลาคลัตช

3. เคลือบชั้นจาระบีบางๆ เขากับปลอกนําเพลารับกําลัง

4. เปลี่ยนเกียรไปที่เกียร 3

สําหรับรถทุกรุน

5. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร
แรงขัน: 48 Nm

6. แรงขัน: 48 Nm

7. แรงขัน: 25 Nm1.
2. แรงขัน: 40 Nm
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8. 9. แรงขัน: 90 Nm
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10.ปรับลดระดับแมแรงยกเกียรลง

11.แรงขัน: 55 Nm

12.แรงขัน: 25 Nm

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

13.แรงขัน: 50 Nm

14.

15.แรงขัน: 11 Nm
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สําหรับรถทุกรุน

16. หมายเหตุ : ถอดฝาปดทอนํ้ามัน

17.แรงขัน: 35 Nm

18.แรงขัน: 35 Nm

19.อางถึง : เพลาขับ - 2WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

20.อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

21.อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

22.

23.อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

24.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).
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เกียรขับลอหลัง — 4WD
การติดตั้ง

1. ตรวจสอบการชํารุดเสียหายที่แบริ่งหัวเพลาคลัตช ถา
เสียหาย ใหติดตั้งแบริ่งหัวเพลาคลัตช

อางถึง : ลูกปนนําทาง - 2.5L Duratec-HE (165
แรงมา) - MI4 (308-01 คลัตช - รถยนต มี : เกียร
ธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75, การถอดและ
การติดตั้ง).

2. หมายเหตุ : อยาอัดจาระบีเขาไปในแบริ่งหัวเพลา
คลัตชตัวใหม

อัดจาระบีประมาณ 1 กรัมเขากับแบริ่งหัวเพลาคลัตช

3. เคลือบชั้นจาระบีบางๆ เขากับปลอกนําเพลารับกําลัง

4. เปลี่ยนเกียรไปที่เกียร 3

สําหรับรถทุกรุน

5. แรงขัน: 25 Nm

6.

7.
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8. แรงขัน: 48 Nm 9. แรงขัน: 48 Nm

10.แรงขัน: 90 Nm
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11.แรงขัน: 90 Nm

12.ปรับลดระดับแมแรงยกเกียรลง

13.แรงขัน: 48 Nm

14.แรงขัน: 25 Nm

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

15.แรงขัน: 50 Nm

16.
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17.แรงขัน: 11 Nm

สําหรับรถทุกรุน

18. หมายเหตุ : ถอดฝาปดทอนํ้ามัน

19.แรงขัน: 35 Nm

20.แรงขัน: 35 Nm
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21.อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

22.อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

23.อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

24.

25.อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

26.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

G1273128th2011.50 Ranger

308-03A-45เกียรธรรมดาขับลอหลัง — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75308-03A-45

การติดตั้ง



หมวด 308-06A ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต

มี : MT-75

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

308-06A-2การควบคุมภายนอก...........................................................................................................................
308-06A-2สวนควบคุมภายนอก..........................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

308-06A-3คันเกียร — 2WD............................................................................................................................
308-06A-12คันเกียร — 4WD............................................................................................................................

308-06A-1ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-1

.



การควบคุมภายนอก

สวนควบคุมภายนอก

รายละเอียดรายกา
ร

หัวเกียร1

คันเกียร2

กลไกเลือกเกียร3

G1273761th2011.50 Ranger

308-06A-2ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-2

รายละเอียดและการทํางาน



คันเกียร — 2WD
อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4.

5. อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

6. อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

7. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

8.

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-3ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-3

การถอดและ การติดตั้ง



9.

10. ใชฝาปดทอนํ้ามัน

11.

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

12.

13.

14.

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-4ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-4

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน

15.อางถึง : เพลาขับ - 2WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

16.

17.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

18.

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-5ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-5

การถอดและ การติดตั้ง



19.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

20.

21.

22.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

23. ใชเข็มขัดรัดสายไฟยึดคันเกียรไวในตําแหนงเกียร
ถอยหลัง

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-6ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-6

การถอดและ การติดตั้ง



24.

การติดตั้ง

1. แรงขัน: 15 Nm

2.

3. X=26.5 มม.

4. ตรวจสอบใหแนใจวาตําแหนงจัดแนวตรงกันตาม
ที่แสดงในภาพ

1.

2. แรงขัน: 30 Nm

5. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-7ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-7

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 48 Nm

6. แรงขัน: 48 Nm

7.

8. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

9. แรงขัน: 90 Nm

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-8ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-8

การถอดและ การติดตั้ง



10.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

11.แรงขัน: 55 Nm

12.อางถึง : เพลาขับ - 2WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

13.แรงขัน: 48 Nm

14.

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-9ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-9

การถอดและ การติดตั้ง



15.แรงขัน: 11 Nm

สําหรับรถทุกรุน

16.แรงขัน: 12 Nm

17. ใชฝาปดทอนํ้ามัน

18.แรงขัน: 35 Nm

19.แรงขัน: 10 Nm

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-10ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-10

การถอดและ การติดตั้ง



20.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

21.อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

22.อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

23.แรงขัน: 25 Nm

24.

25.อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

G1273762th2011.50 Ranger

308-06A-11ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-11

การถอดและ การติดตั้ง



คันเกียร — 4WD
อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4.

5. อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

6. อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

7. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

8.

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-12ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-12

การถอดและ การติดตั้ง



9.

10. ใชฝาปดทอนํ้ามัน

11.

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

12.

13.

14.

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-13ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-13

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน

15.อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

16.

17.

18.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

19.

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-14ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-14

การถอดและ การติดตั้ง



20.

21.

22.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

23.

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-15ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-15

การถอดและ การติดตั้ง



24.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

25. ใชเข็มขัดรัดสายไฟยึดคันเกียรไวในตําแหนงเกียร
ถอยหลัง

26.

การติดตั้ง

1. แรงขัน: 15 Nm

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-16ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-16

การถอดและ การติดตั้ง



2.

3. X=26.5 มม.

4. ตรวจสอบใหแนใจวาตําแหนงจัดแนวตรงกันตาม
ที่แสดงในภาพ

1.

2. แรงขัน: 30 Nm

5. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

6.

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-17ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-17

การถอดและ การติดตั้ง



7. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

8. แรงขัน: 48 Nm

9. แรงขัน: 48 Nm

10.แรงขัน: 90 Nm

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-18ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-18

การถอดและ การติดตั้ง



11.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

12.แรงขัน: 90 Nm

13.แรงขัน: 15 Nm

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-19ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-19

การถอดและ การติดตั้ง



14.อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตที่ใชเครื่องยนต 2.5 ลิตร

15.แรงขัน: 48 Nm

16.

17.แรงขัน: 11 Nm

สําหรับรถทุกรุน

18.แรงขัน: 12 Nm

19. ใชฝาปดทอนํ้ามัน

20.แรงขัน: 35 Nm

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-20ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-20

การถอดและ การติดตั้ง



21.แรงขัน: 10 Nm

22.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

23.อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

24.อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

25.แรงขัน: 25 Nm

26.

27.อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

G1518400th2011.50 Ranger

308-06A-21ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT-75308-06A-21

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 308-06B ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต

มี : MT82

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

308-06B-2การควบคุมภายนอก...........................................................................................................................
308-06B-2สวนควบคุมภายนอก..........................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

308-06B-3คันเกียร — 2WD............................................................................................................................
308-06B-7คันเกียร — 4WD............................................................................................................................

308-06B-1ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-1

.



การควบคุมภายนอก

สวนควบคุมภายนอก

รายละเอียดรายกา
ร

หัวเกียร1

คันเกียร2

กลไกเลือกเกียร3

G1273765th2011.50 Ranger

308-06B-2ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-2

รายละเอียดและการทํางาน



คันเกียร — 2WD
อุปกรณทั่วไป

ฟลเลอรเกจ

การถอด

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4.

5.

6.

7.

G1273767th2011.50 Ranger

308-06B-3ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-3

การถอดและ การติดตั้ง



8. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

9. อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

10.อางถึง : เพลาขับ - 2WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

11.

การติดตั้ง

1. แรงขัน: 15 Nm

2.

G1273767th2011.50 Ranger

308-06B-4ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-4

การถอดและ การติดตั้ง



3. ตรวจสอบใหแนใจวาตําแหนงจัดแนวตรงกันตาม
ที่แสดงในภาพ

1.

2. ในขั้นตอนนี้ ขันยึดโบลทใหแนนโดยใชมือหมุน
เทานั้น

4. 0.4mm.1.

5. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดยึดคันเกียรไวใน
ตําแหนงที่กําหนดไวในขณะขันแนนโบลทยึดเข็มขัด
รัดตัวหนา

อุปกรณทั่วไป: ฟลเลอรเกจ
แรงขัน: 30 Nm

G1273767th2011.50 Ranger

308-06B-5ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-5

การถอดและ การติดตั้ง



6. แรงขัน: 25 Nm

7. อางถึง : เพลาขับ - 2WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

8. อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

9. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

10.

11.

12.อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

13.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

G1273767th2011.50 Ranger

308-06B-6ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-6

การถอดและ การติดตั้ง



คันเกียร — 4WD
อุปกรณทั่วไป

ฟลเลอรเกจ

แมแรงรองเกียร

การถอด

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4.

5.

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-7ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-7

การถอดและ การติดตั้ง



รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 2.2 ลิตร

6.

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 3.2 ลิตร

7.

สําหรับรถทุกรุน

8.

9. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

10.อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

11.อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

12.

13.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-8ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-8

การถอดและ การติดตั้ง



14.

15.

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-9ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-9

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. แรงขัน: 15 Nm

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-10ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-10

การถอดและ การติดตั้ง



2. แรงขัน: 90 Nm

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-11ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-11

การถอดและ การติดตั้ง



3.
รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 2.2 ลิตร
4. ตรวจสอบใหแนใจวาตําแหนงจัดแนวตรงกันตาม

ที่แสดงในภาพ
1.

2. ในขั้นตอนนี้ ขันยึดโบลทใหแนนโดยใชมือหมุน
เทานั้น

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-12ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-12

การถอดและ การติดตั้ง



รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 3.2 ลิตร
5. ตรวจสอบใหแนใจวาตําแหนงจัดแนวตรงกันตาม

ที่แสดงในภาพ
1.

2. ในขั้นตอนนี้ ขันยึดโบลทใหแนนโดยใชมือหมุน
เทานั้น

สําหรับรถทุกรุน
6. 0.4mm.1.

7. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดยึดคันเกียรไวใน
ตําแหนงที่กําหนดไวในขณะขันแนนโบลทยึดเข็มขัด
รัดตัวหนา

อุปกรณทั่วไป: ฟลเลอรเกจ
แรงขัน: 30 Nm

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-13ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-13

การถอดและ การติดตั้ง



8. แรงขัน: 25 Nm

9. แรงขัน: 15 Nm

10.อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

11.อางถึง : แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร (309-00 ระบบ
ไอเสีย - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโล
วัตต /200 แรงมา) - Puma, การถอดและการติดต้ัง)
.

12.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

13.

14.

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-14ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-14

การถอดและ การติดตั้ง



15.อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

16.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

G1518401th2011.50 Ranger

308-06B-15ระบบควบคุมภายนอกของเกียรธรรมดา — รถยนต มี : MT82308-06B-15

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 308-07A เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียร

ธรรมดาขับลอหลัง 6 สปด - MT82

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

308-07A-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

รายละเอียดและการทํางาน

308-07A-3เกียรขับสี่ลอ.......................................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

308-07A-4เกียรขับสี่ลอ - การถายและการเติม...................................................................................................
308-07A-5เกียรขับสี่ลอ - ตรวจสอบระดับนํ้ามัน.................................................................................................

การถอด

308-07A-6เกียรขับสี่ลอ.......................................................................................................................................

การถอดและการประกอบ

308-07A-9เกียรขับสี่ลอ.......................................................................................................................................

การติดตั้ง

308-07A-10เกียรขับสี่ลอ.......................................................................................................................................

308-07A-1
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-1

.



ข้อมูลจำเพาะรายการ

WSS-M2C938-A้น้ำมันเกียร์ทรานสเฟอร์

1.2 ลิตรความจุน้ำมัน

G1539161th2011.50 Ranger

308-07A-2
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-2

ขอมูลจําเพาะ



เกียรขับสี่ลอ

รายละเอียดรายกา
ร

ทอหายใจ1

มอเตอร2

ปลั๊กชองเติมนํ้ามัน3

ปลั๊กถาย4

แดมเปอร5

G1273769th2011.50 Ranger

308-07A-3
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-3

รายละเอียดและการทํางาน



เกียรขับสี่ลอ - การถายและการเติม

1.

2. ถอดปลั๊กถายและซีลออก

• ถายนํ้ามันลงในภาชนะที่เหมาะสม
• ขันแนนปลั๊กถายพรอมซีลตัวใหม
• คาแรงบิดที่ใชขัน 19-30 นิวตันเมตร

3. ถอดปลั๊กชองเติมและซีลออก จากนั้นเติมนํ้ามันเพิ่ม
ตามชนิดและปริมาณท่ีกําหนดไว โดยเติมเขาไปในชอง
เติมจนกระทั่งระดับนํ้ามันสูงถึงขอบลางของชองเติม

• ชนิดของนํ้ามันเกียรทรานสเฟอร: นํ้ามันเกียร
อัตโนมัติอเนกประสงค Mercon® XT-2-QDX
ความจุ (ปริมาณโดยประมาณ): 1.85 ลิตร {1.95
US qt, 1.63 lmp qt}

• ขันแนนปลั๊กชองเติมพรอมซีลตัวใหม
• คาแรงบิดที่ใชขัน 19-30 นิวตันเมตร

G1273770th2011.50 Ranger

308-07A-4
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-4

ขั้นตอนทั่วไป



เกียรขับสี่ลอ - ตรวจสอบระดับนํ้ามัน

4. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1517165th2011.50 Ranger

308-07A-5
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-5

ขั้นตอนทั่วไป



เกียรขับสี่ลอ
การถอด

อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

1.
2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01

แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

5.

6.

G1398642th2011.50 Ranger

308-07A-6
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-6

การถอด



7. 8.

9. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร
10.

G1398642th2011.50 Ranger

308-07A-7
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-7

การถอด



11.

12.

G1398642th2011.50 Ranger

308-07A-8
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-8

การถอด



เกียรขับสี่ลอ

การถอด

1. สรางแมแบบ

การประกอบ

2. สรางแมแบบ

G1398645th2011.50 Ranger

308-07A-9
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-9

การถอดและการประกอบ



เกียรขับสี่ลอ
การติดตั้ง

อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

1.

2. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

3. แรงขัน: 48 Nm

4. แรงขัน: 48 Nm

G1398643th2011.50 Ranger

308-07A-10
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-10

การติดตั้ง



5.

6. ปรับลดระดับแมแรงยกเกียรลง

อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

7. แรงขัน: 90 Nm

G1398643th2011.50 Ranger

308-07A-11
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-11

การติดตั้ง



8. แรงขัน: 90 Nm 9.

10.แรงขัน: 48 Nm
11.อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ

ถอดและการติดตั้ง).
อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

12.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

13.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

G1398643th2011.50 Ranger

308-07A-12
เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรธรรมดาขับลอหลัง 5 สปด - MT75/เกียรธรรมดาขับลอ

หลัง 6 สปด - MT82308-07A-12

การติดตั้ง



หมวด 308-07B เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

308-07B-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

รายละเอียดและการทํางาน

308-07B-3เกียรขับสี่ลอ.......................................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

308-07B-4เกียรขับสี่ลอ - การถายและการเติม...................................................................................................
308-07B-5เกียรขับสี่ลอ - ตรวจสอบระดับนํ้ามัน.................................................................................................

การถอด

308-07B-6เกียรขับสี่ลอ.......................................................................................................................................

การถอดและการประกอบ

308-07B-9เกียรขับสี่ลอ.......................................................................................................................................

การติดตั้ง

308-07B-10เกียรขับสี่ลอ.......................................................................................................................................

308-07B-1เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-1

.



ข้อมูลจำเพาะรายการ

WSS-M2C938-A้น้ำมันเกียร์ทรานสเฟอร์

1.2 ลิตรความจุน้ำมัน

G1539161th2011.50 Ranger

308-07B-2เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-2

ขอมูลจําเพาะ



เกียรขับสี่ลอ

รายละเอียดรายกา
ร

ทอหายใจ1

มอเตอร2

ปลั๊กชองเติมนํ้ามัน3

ปลั๊กถาย4

แดมเปอร5

G1273769th2011.50 Ranger

308-07B-3เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-3

รายละเอียดและการทํางาน



เกียรขับสี่ลอ - การถายและการเติม
วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

MERCON® Vนํ้ามันเกียร

1. ขอควรระวัง : อยาใชบล็อกลมในการถอดปล๊ักชอง
เติมหรือปลั๊กถาย เพราะอาจจะทําใหเสื้อเกียรทราน
สเฟอรเสียหาย

ถอดปลั๊กถายและซีลออก

• ถายนํ้ามันลงในภาชนะที่เหมาะสม
• ขันแนนปลั๊กถายพรอมซีลตัวใหม
• คาแรงบิดที่ใชขัน 19-30 นิวตันเมตร

2. ขอควรระวัง : การเติมนํ้ามันผิดประเภทจะสงผล
ใหเสื้อเกียรทรานสเฟอรทํางานผิดพลาด

ถอดปลั๊กชองเติมและซีลออก จากนั้นเติมนํ้ามันเพิ่ม
ตามชนิดและปริมาณท่ีกําหนดไว โดยเติมเขาไปในชอง
เติมจนกระทั่งระดับนํ้ามันสูงถึงขอบลางของชองเติม

• ชนิดของนํ้ามันเกียรทรานสเฟอร: นํ้ามันเกียร
อัตโนมัติอเนกประสงค Mercon® XT-2-QDX
ความจุ (ปริมาณโดยประมาณ): 1.2 ลิตร {1.3 US
qt, 1.1 lmp qt}

• ขันแนนปลั๊กชองเติมพรอมซีลตัวใหม
• คาแรงบิดที่ใชขัน 19-30 นิวตันเมตร

G1273772th2011.50 Ranger

308-07B-4เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-4

ขั้นตอนทั่วไป



เกียรขับสี่ลอ - ตรวจสอบระดับนํ้ามัน

3. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1517165th2011.50 Ranger

308-07B-5เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-5

ขั้นตอนทั่วไป



เกียรขับสี่ลอ
การถอด

อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

4.

5.

6.

G1398651th2011.50 Ranger

308-07B-6เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-6

การถอด



7.

G1398651th2011.50 Ranger

308-07B-7เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-7

การถอด



8. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

9.

10.

G1398651th2011.50 Ranger

308-07B-8เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-8

การถอด



เกียรขับสี่ลอ

การถอด

1. สรางแมแบบ

การประกอบ

2. สรางแมแบบ

G1398645th2011.50 Ranger

308-07B-9เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-9

การถอดและการประกอบ



เกียรขับสี่ลอ
การติดตั้ง

อุปกรณทั่วไป

แมแรงรองเกียร

1. แรงขัน: 48 Nm

2. แรงขัน: 48 Nm

3. ปรับลดระดับแมแรงยกเกียรลง

อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

4. แรงขัน: 90 Nm

G1398652th2011.50 Ranger

308-07B-10เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-10

การติดตั้ง



5.

G1398652th2011.50 Ranger

308-07B-11เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-11

การติดตั้ง



6.

7. แรงขัน: 48 Nm

8. อางถึง : เพลาขับ - 4WD (205-01 เพลาขับ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เพลาขับหนา - 4WD (205-01 เพลาขับ,
การถอดและการติดตั้ง).

9. อางถึง : การขึ้นแมแรง (100-02 การขึ้นแมแรงและ
การยก, รายละเอียดและการทํางาน).

อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

10.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

G1398652th2011.50 Ranger

308-07B-12เกียรขับสี่ลอ — รถยนต มี : เกียรอัตโนมัติขับลอหนา 6 สปด - 6R80308-07B-12

การติดตั้ง



หมวด 309-00A ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

309-00A-2ระบบไอเสีย........................................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

309-00A-5แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร..............................................................................................................
309-00A-8หมอพักทอไอเสียดานหนา..................................................................................................................
309-00A-9หมอพักทอไอเสียทอนหลัง.................................................................................................................

309-00A-1ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-1

.



ระบบไอเสีย
ทอยางไอเสียมีความเปราะบางมาก ดังน้ันหามวางวัตถุท่ี
มีนํ้าหนักทับโดยเด็ดขาด ในระหวางการทํางานใดๆ กับ

ระบบไอเสีย ตองมัดทอยางไอเสียไวเพ่ือไมใหทอบิดหรือ
หักงอ

2.5L E100

รายละเอียดรายกา
ร

หมอพักไอเสียตัวกลาง1

ฉนวนกันความรอนหูแขวนทอไอเสีย2

ทอยางไอเสีย3

แผนกันความรอน4

เซ็นเซอรตรวจจับตัวแคตตาลิสต5

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการ
เผาไหม

6

ทอรวมไอเสีย7

แผนกันความรอน8

แผนกันความรอน9

G1273979th2011.50 Ranger

309-00A-2ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-2

รายละเอียดและการทํางาน



2.5L

รายละเอียดรายกา
ร

หมอพักไอเสียตัวกลาง1

ฉนวนกันความรอนหูแขวนทอไอเสีย2

ทอยางไอเสีย3

แผนกันความรอน4

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรวัดปริมาณออกซิเจนที่เหลือจากการ
เผาไหม

5

ทอรวมไอเสีย6

แผนกันความรอน7

แผนกันความรอน8

G1273979th2011.50 Ranger

309-00A-3ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-3

รายละเอียดและการทํางาน



รถทุกรุน

รายละเอียดรายกา
ร

ฉนวนกันความรอนหูแขวนทอไอเสีย1

หมอพักไอเสียดานหลัง2

G1273979th2011.50 Ranger

309-00A-4ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-4

รายละเอียดและการทํางาน



แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

สําหรับรถทุกรุน
3. แรงขัน: 28 Nm1.

4.

5. แรงขัน: 10 Nm

G1273983th2011.50 Ranger

309-00A-5ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-5

การถอดและ การติดตั้ง



4x4

6. แรงขัน: 10 Nm

7. แรงขัน: 48 Nm

สําหรับรถทุกรุน

8. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

9. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

แรงขัน: 48 Nm

10. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

G1273983th2011.50 Ranger

309-00A-6ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-6

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1273983th2011.50 Ranger

309-00A-7ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-7

การถอดและ การติดตั้ง



หมอพักทอไอเสียดานหนา

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1344011th2011.50 Ranger

309-00A-8ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-8

การถอดและ การติดตั้ง



หมอพักทอไอเสียทอนหลัง

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. แรงขัน: 48 Nm

4.

5.

G1273984th2011.50 Ranger

309-00A-9ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-9

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1273984th2011.50 Ranger

309-00A-10ระบบไอเสีย — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4309-00A-10

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 309-00B ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L

Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi

(148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

309-00B-2ระบบไอเสีย (ตําแหนงของสวนประกอบ)...........................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

309-00B-5แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร..............................................................................................................
309-00B-8ไสกรองสิ่งสกปรกนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล (DPF)..................................................................................
309-00B-10ทอออนของทอไอเสีย.........................................................................................................................
309-00B-12หมอพักทอไอเสียทอนหลัง.................................................................................................................

309-00B-1

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-1

.



ระบบไอเสีย – ตําแหนงของสวนประกอบ
หมายเหตุ : ทอยางไอเสียมีความเปราะบางมาก ดังนั้น
หามวางวัตถุท่ีมีน้ําหนักทับโดยเด็ดขาด ในระหวางการทํา

งานใดๆ กับระบบไอเสีย ตองมัดทอยางไอเสียไวเพื่อไม
ใหทอบิดหรือหักงอ

รถรุนที่มีตัวกรองอนุภาคไอเสีย & แคตตาไลติค คอนเวอรเตอร

รายละเอียดรายกา
ร

แผนกันความรอน DPF1

DPF2

ฉนวนกันความรอนหูแขวนทอไอเสีย3

ทอยางไอเสีย4

แคตตาไลติค คอนเวอรเตอร5

รายละเอียดรายกา
ร

ทอรวมไอเสีย6

เซ็นเซอรอุณหภูมิ7

เซ็นเซอรวัดสวนตางความดัน8

หมอตมกาซเชื้อเพลิง9

ทอเซ็นเซอรวัดสวนตางความดัน10

เซ็นเซอรอุณหภูมิ11

G1273971th2011.50 Ranger

309-00B-2

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-2

รายละเอียดและการทํางาน



รุนรถที่มีแคตตาไลติค คอนเวอรเตอร

รายละเอียดรายกา
ร

ขอตอทอไอเสีย1

ทอยางไอเสีย2

รายละเอียดรายกา
ร

ทอรวมไอเสีย3

แคตตาไลติค คอนเวอรเตอร4

ฉนวนกันความรอนหูแขวนทอไอเสีย5

รถรุนที่ไมมีตัวกรองอนุภาคไอเสีย & แคตตาไลติค คอนเวอรเตอร

G1273971th2011.50 Ranger

309-00B-3

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ขอตอทอไอเสีย1

ฉนวนกันความรอนหูแขวนทอไอเสีย2

รายละเอียดรายกา
ร

ทอรวมไอเสีย3

ทอยางไอเสีย4

รายละเอียดรายกา
ร

หมอพักไอเสียดานหลัง1

ฉนวนกันความรอนหูแขวนทอไอเสีย2

G1273971th2011.50 Ranger

309-00B-4

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-4

รายละเอียดและการทํางาน



แคตตาไลติค คอนเวิรทเตอร

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

รถรุนที่มีตัวกรองอนุภาคไอเสีย (DPF)

2. หมายเหตุ : รุนท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซล 2.2 ลิตร เทาน้ัน

3. หมายเหตุ : รุนท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซล 3.2 ลิตร เทาน้ัน

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 2.2 ลิตร
4. แรงขัน: 47 Nm1.

2. แรงขัน: 23 Nm

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 3.2 ลิตร
5. แรงขัน: 47 Nm1.

2. แรงขัน: 23 Nm

G1273972th2011.50 Ranger

309-00B-5

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-5

การถอดและ การติดตั้ง



รถรุนที่มีตัวกรองอนุภาคไอเสีย (DPF)
6. แรงขัน: 47 Nm1.

2. แรงขัน: 47 Nm

7. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

8.

9. แรงขัน: 48 Nm

รถรุนที่ไมมีตัวกรองอนุภาคไอเสีย (DPF)
10. แรงขัน: 47 Nm1.

2. แรงขัน: 47 Nm

G1273972th2011.50 Ranger

309-00B-6

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-6

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน

11. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

12. แรงขัน: 48 Nm1.

รถรุนที่มีตัวกรองอนุภาคไอเสีย (DPF)

13. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาขอตอออน
ของระบบไอเสียไมบิดตัว

แรงขัน: 25 Nm

รถรุนที่ไมมีตัวกรองอนุภาคไอเสีย (DPF)

14. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาขอตอออน
ของระบบไอเสียไมบิดตัว

แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1273972th2011.50 Ranger

309-00B-7

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-7

การถอดและ การติดตั้ง



ไสกรองสิ่งสกปรกนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล (DPF)

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

4. แรงขัน: 40 Nm

G1273973th2011.50 Ranger

309-00B-8

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-8

การถอดและ การติดตั้ง



5. แรงขัน: 40 Nm1.
2. แรงขัน: 40 Nm
3. แรงขัน: 40 Nm

6. แรงขัน: 40 Nm

7. หมายเหตุ : ทิ้งปะเก็นที่ปลายทอทั้งสองดาน

1. แรงขัน: 47 Nm
2. แรงขัน: 47 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1273973th2011.50 Ranger

309-00B-9

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-9

การถอดและ การติดตั้ง



ทอออนของทอไอเสีย

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 2.2 ลิตร
3. แรงขัน: 24 Nm1.

2. แรงขัน: 24 Nm

รุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล 3.2 ลิตร

4. แรงขัน: 24 Nm

G1273974th2011.50 Ranger

309-00B-10

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-10

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน
5. แรงขัน: 48 Nm1.

2. แรงขัน: 48 Nm

6. ขอควรระวัง : การงอทอยางไอเสียมากเกินไป
อาจเปนสาเหตุทําใหทอชํารุด และสงผลใหเกิด
อาการเสีย

7. แรงขัน: 48 Nm1.

8. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาขอตอออน
ของระบบไอเสียไมบิดตัว

แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1273974th2011.50 Ranger

309-00B-11

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-11

การถอดและ การติดตั้ง



หมอพักทอไอเสียทอนหลัง

การถอด

คําเตือน: เมื่อเครื่องยนตและระบบไอเสียรอนจัด
อาจเปนสาเหตุทําใหผิวหนังไหมหรือไดรับบาดเจ็บ
ได โปรดดับเครื่องและรอจนเครื่องเย็นกอนถอด
ระบบไอเีสียออก

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. แรงขัน: 48 Nm

4.

5.

G1273975th2011.50 Ranger

309-00B-12

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-12

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1273975th2011.50 Ranger

309-00B-13

ระบบไอเสีย — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96

กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (

148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma309-00B-13

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 310-00A ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง - ขอมูลท่ัวไป— 2.5L Duratec-HE

(165 แรงมา) - MI4

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

310-00A-2ที่ระบายแรงดันระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง..................................................................................................
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) - MI4310-00A-1

.



ที่ระบายแรงดันระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

ระบายแรงดัน

คําเตือน :

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามสูบบุหรี่ นําบุหรี่ที่จุดแลว หรือเปลวไฟเขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

กอนทํางานกับหรือถอดทอนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือ
สวนประกอบของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ใหระบาย
ความดันในระบบออกกอนเพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกฉีดกระเด็นออกมา นํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีอยูในระบบน้ํามันเช้ือเพลิงมีความดันสูง
แมในขณะที่เครื่องยนตไมทํางานก็ตาม การละเลย
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําน้ีอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัส

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนตัว เชน โทรศัพท
มือถือ เพจเจอร หรือเครื่องเลนเพลงใดๆ เขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

เม่ือทํางานกับน้ํามันเช้ือเพลิง ตองปฏิบัติตามขอควร
ระวังในการทํางานอยางเครงครัด และเตรียมพรอม
รับมือในกรณีที่นํ้ามันเชื้อเพลิงหก นํ้ามันเชื้อเพลิง
ที่หกออกมาอาจลุกติดไฟขึ้นไดถาสัมผัสกับ
สวนประกอบของเครื่องยนตที่รอน หรือแหลงจุด
ติดไฟอ่ืนๆ การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลา
นี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน
หรือเบนซินผสมเอทานอล (100-00 ขอมูลทั่วไป,
รายละเอียดและการทํางาน).

2.

3. ถอดฟวส P56 (รีเลยปมนํ้ามันเชื้อเพลิง) ออกจาก
แผงกลองรวมสาย

4. สตารตเครื่องและเิดินเครื่องที่ความเร็วรอบเดินเบา
จนกวาเครื่องจะดับ

G1273994th2011.50 Ranger

310-00A-2
ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง - ขอมูลท่ัวไป— 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา

) - MI4310-00A-2

ขั้นตอนทั่วไป



5. หลังจากเครื่องยนตดับ ใหหมุนเครื่องยนตตออีก
ประมาณ 5 วินาที เพื่อใหแนใจวาความดันในทอราง
หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกระบายออกจนหมดแลว

6. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง OFF

7. เม่ือใหบริการระบบน้ํามันเช้ือเพลิงเสร็จเรียบรอยแลว
ใหติดตั้งฟวส P56 (รีเลยปมนํ้ามันเชื้อเพลิง) เขากับ
แผนกลองรวมสาย

8. หมายเหตุ : ทั้งนี้อาจตองใชรอบการเปดปดกุญแจ
มากกวาหนึ่งรอบเพื่อคืนความดันในระบบนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

หมุนเปดปดกุญสตารตและรอ 3 วินาทีเพื่อคืนความ
ดันในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบการรั่วซึมกอน
สตารตเครื่อง

9. สตารตรถ และตรวจหาการรั่วซึมของระบบนํ้ามัน
เชื้อเพลิง
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การถายนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจากถัง
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณถายนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถาย

คําเตือน :

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามสูบบุหรี่ นําบุหรี่ที่จุดแลว หรือเปลวไฟเขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนตัว เชน โทรศัพท
มือถือ เพจเจอร หรือเครื่องเลนเพลงใดๆ เขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

เม่ือทํางานกับน้ํามันเช้ือเพลิง ตองปฏิบัติตามขอควร
ระวังในการทํางานอยางเครงครัด และเตรียมพรอม
รับมือในกรณีที่นํ้ามันเชื้อเพลิงหก นํ้ามันเชื้อเพลิง
ที่หกออกมาอาจลุกติดไฟขึ้นไดถาสัมผัสกับ
สวนประกอบของเครื่องยนตที่รอน หรือแหลงจุด
ติดไฟอ่ืนๆ การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลา
นี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

ถอดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงออกชาๆ
เนื่องจากอาจมีความดันอยูในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

ถามีไอน้ํามันระบายออกมาจากฝาปดชองเติมน้ํามัน
เช้ือเพลิง หรือถาทานไดยินเสียงความดันระบายออก
มา ใหรอจนความดันจะระบายออกมาจนหมดกอน
หมุนเปดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงจนสุด มิ
ฉะนั้นนํ้ามันเชื้อเพลิงอาจฉีดกระเด็นออกมา การ
ละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจสงผลใหได
รับบาดเจ็บสาหัส

10.อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน
หรือเบนซินผสมเอทานอล (100-00 ขอมูลทั่วไป,
รายละเอียดและการทํางาน).

11.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

12.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

13.ถอดลอและยางดานหลังซายออก

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

หมายเหตุ : รถรุนที่มีโหลดบ็อกซ

14.
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15. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

16. หมายเหตุ : โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในการทํางาน
ที่ใหมาโดยผูผลิตเครื่องมือ

สอดทอถายนํ้ามันเขาไปในทอที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณถายนํ้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ : รถรุนที่มีถาดอะลูมิเนียม
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17. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

18. หมายเหตุ : โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในการทํางาน
ที่ใหมาโดยผูผลิตเครื่องมือ

สอดทอถายนํ้ามันเขาไปในทอที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณถายนํ้ามันเชื้อเพลิง
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ขอตอสวมเร็ว

ปลด

คําเตือน :

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามสูบบุหรี่ นําบุหรี่ที่จุดแลว หรือเปลวไฟเขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

กอนทํางานกับหรือถอดทอนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือ
สวนประกอบของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ใหระบาย
ความดันในระบบออกกอนเพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกฉีดกระเด็นออกมา นํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีอยูในระบบน้ํามันเช้ือเพลิงมีความดันสูง
แมในขณะที่เครื่องยนตไมทํางานก็ตาม การละเลย
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําน้ีอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัส

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนตัว เชน โทรศัพท
มือถือ เพจเจอร หรือเครื่องเลนเพลงใดๆ เขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

เม่ือทํางานกับน้ํามันเช้ือเพลิง ตองปฏิบัติตามขอควร
ระวังในการทํางานอยางเครงครัด และเตรียมพรอม
รับมือในกรณีที่นํ้ามันเชื้อเพลิงหก นํ้ามันเชื้อเพลิง
ที่หกออกมาอาจลุกติดไฟขึ้นไดถาสัมผัสกับ
สวนประกอบของเครื่องยนตที่รอน หรือแหลงจุด
ติดไฟอ่ืนๆ การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลา
นี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

ถอดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงออกชาๆ
เนื่องจากอาจมีความดันอยูในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ถามีไอน้ํามันระบายออกมาจากฝาปดชองเติมน้ํามัน
เช้ือเพลิง หรือถาทานไดยินเสียงความดันระบายออก
มา ใหรอจนความดันจะระบายออกมาจนหมดกอน
หมุนเปดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงจนสุด มิ
ฉะนั้นนํ้ามันเชื้อเพลิงอาจฉีดกระเด็นออกมา การ
ละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจสงผลใหได
รับบาดเจ็บสาหัส

หามซอมทอนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาพบวาทอนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเสียหายตองเปลี่ยนใหม

หมายเหตุ : อุปกรณฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตดวยความ
ละเอียดและมีชองวางระหวางช้ินสวนนอยมาก ตองรักษา
ความสะอาดอยางเครงครัดเมื่อทํางานกับสวนประกอบ
เหลานี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายที่สวนประกอบขึ้น
ได ตองสวมฝาปดที่ชองหรือปากทอตางๆ ไวตลอดเวลา

หมายเหตุ : เม่ือตองการนําข้ัวตอน้ํามันหรือข้ัวตอระบาย
ไอกลับมาใชใหม ตองแนใจวาไดใชลมอัดเปาสิ่ง
แปลกปลอมออกจากบริเวณที่ใชคลิปยึดขั้วตอกอนถอด
แยกทอ มิฉะน้ันคลิปยึดทอหรือคลิปยึดข้ัวตออาจเสียหาย
ทาน้ํามันเคร่ืองสะอาดท่ีปลายทอกอนสอดทอเขาไปในข้ัว
ตอ

19.อางถึง : ที่ระบายแรงดันระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-
00 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

20.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

21.

G1508568th2011.50 Ranger

310-00A-7
ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง - ขอมูลท่ัวไป— 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา

) - MI4310-00A-7

ขั้นตอนทั่วไป



ตอ

22.

23.

24. คําเตือน: ตองแนใจวาไดตรวจสอบหาการรั่วซึม
ของจุดเชื่อมตอทอนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกจุดแลว

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนเฉพาะในกรณีที่ติดตั้ง
ชิ้นสวนใหมเทานั้น

G1508568th2011.50 Ranger

310-00A-8
ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง - ขอมูลท่ัวไป— 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา

) - MI4310-00A-8

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 310-00B ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L

Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (

110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

310-00B-2ถายนํ้าออกจากไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล......................................................................................
310-00B-3การถายนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจากถัง.....................................................................................................
310-00B-6ขอตอสวมเร็ว.....................................................................................................................................
310-00B-8การไลลมระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง...........................................................................................................

310-00B-1

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW

/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-00B-1

.



ถายนํ้าออกจากไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
คําเตือน :

ไอน้ํามันเช้ือเพลิงมีอันตรายรายแรง เพราะสามารถ
จุดติดไฟไดงาย ซ่ึงจะเปนสาเหตุทําใหไดรับบาดเจ็บ
รายแรงหรือรถยนตเสียหาย โปรดอยาทําใหเกิด
ประกายไฟหรือนําเปลวไฟเขาใกลนํ้ามันเชื้อเพลิง

ไฟฟาสถิตในตัวคนสามารถทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือ
การระเบิดข้ึนได ซ่ึงจะเปนสาเหตุทําใหเสียชีวิตหรือ
ไดรับบาดเจ็บสาหัส กอนเริ่มตนทํางานกับระบบ
น้ํามันเช้ือเพลิง ตองสลายไฟฟาสถิตออกจากรางกาย
โดยการใชมือสัมผัสที่ตัวถังรถ

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อปองกันนํ้ามัน
เชื้อเพลิงในทอหกกระเด็นหรือรั่วซึม

1. สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง : ขอควรระวังตอสุข
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล (100-00 ขอมูลทั่วไป,
รายละเอียดและการทํางาน).

2. ตอทอที่มีความยาวเหมาะสมเขากับปลั๊กถายและวาง
ปลายทอไวในภาชนะรองรับที่เหมาะสม

3.

4. คําเตือน :

ถาน้ํามันเช้ือเพลิงไมไหลผานกรองน้ํามันเช้ือเพลิง
วัตถุแปลกปลอมอาจเล็ดลอดเขาไปในปมจาย และนี่

อาจเปนสาเหตุของอาการเสียซึ่งมีผลมาจากความ
เสียหายของปมฉีดเชื้อเพลิง

โปรดเตรียมเช็ดคราบนํ้ามันที่เล็ดลอดออกมา
เนื่องจากความดัน

บิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง ON รออยางนอย 5
วินาที วิธีการนี้จะชวยไลนํ้าและนํ้ามันเชื้อเพลิงออก
จากกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

5. ขันปล๊ักถายใหแนน และนําำทอและภาชนะรองรับออก

G1273993th2011.50 Ranger

310-00B-2

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW

/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-00B-2

ขั้นตอนทั่วไป



การถายนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจากถัง
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณถายนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถาย

คําเตือน :

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามสูบบุหรี่ นําบุหรี่ที่จุดแลว หรือเปลวไฟเขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนตัว เชน โทรศัพท
มือถือ เพจเจอร หรือเครื่องเลนเพลงใดๆ เขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

ถอดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงออกชาๆ
เนื่องจากอาจมีความดันอยูในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ถามีไอน้ํามันระบายออกมาจากฝาปดชองเติมน้ํามัน
เช้ือเพลิง หรือถาทานไดยินเสียงความดันระบายออก
มา ใหรอจนความดันจะระบายออกมาจนหมดกอน

หมุนเปดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงจนสุด มิ
ฉะนั้นนํ้ามันเชื้อเพลิงอาจฉีดกระเด็นออกมา การ
ละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจสงผลใหได
รับบาดเจ็บสาหัส

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. ถอดลอและยางดานหลังซายออก

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

หมายเหตุ : รถรุนที่มีโหลดบ็อกซ

5.

G1306976th2011.50 Ranger

310-00B-3

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW

/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-00B-3

ขั้นตอนทั่วไป



6. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

7. หมายเหตุ : โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในการทํางาน
ที่ใหมาโดยผูผลิตเครื่องมือ

สอดทอถายนํ้ามันเขาไปในทอที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณถายนํ้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ : รถรุนที่มีถาดอะลูมิเนียม

G1306976th2011.50 Ranger

310-00B-4

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW

/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-00B-4

ขั้นตอนทั่วไป



8. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

9. หมายเหตุ : โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในการทํางาน
ที่ใหมาโดยผูผลิตเครื่องมือ

สอดทอถายนํ้ามันเขาไปในทอที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณถายนํ้ามันเชื้อเพลิง

G1306976th2011.50 Ranger

310-00B-5

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW

/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-00B-5

ขั้นตอนทั่วไป



ขอตอสวมเร็ว

ปลด

คําเตือน :

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามสูบบุหรี่ นําบุหรี่ที่จุดแลว หรือเปลวไฟเขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

กอนทํางานกับหรือถอดทอนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือ
สวนประกอบของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ใหระบาย
ความดันในระบบออกกอนเพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกฉีดกระเด็นออกมา นํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีอยูในระบบน้ํามันเช้ือเพลิงมีความดันสูง
แมในขณะที่เครื่องยนตไมทํางานก็ตาม การละเลย
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําน้ีอาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัส

ในขณะทํางานใกลกับสวนประกอบนํ้ามันเชื้อเพลิง
หามนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวนตัว เชน โทรศัพท
มือถือ เพจเจอร หรือเครื่องเลนเพลงใดๆ เขาไป
ใกลบริเวณน้ัน สวนผสมของกาซท่ีไวไฟสูงสามารถ
จุดติดไฟขึ้นไดเสมอ การละเลยไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลานี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

เม่ือทํางานกับน้ํามันเช้ือเพลิง ตองปฏิบัติตามขอควร
ระวังในการทํางานอยางเครงครัด และเตรียมพรอม
รับมือในกรณีที่นํ้ามันเชื้อเพลิงหก นํ้ามันเชื้อเพลิง
ที่หกออกมาอาจลุกติดไฟขึ้นไดถาสัมผัสกับ
สวนประกอบของเครื่องยนตที่รอน หรือแหลงจุด
ติดไฟอ่ืนๆ การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลา
นี้อาจสงผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

ถอดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงออกชาๆ
เนื่องจากอาจมีความดันอยูในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ถามีไอน้ํามันระบายออกมาจากฝาปดชองเติมน้ํามัน
เช้ือเพลิง หรือถาทานไดยินเสียงความดันระบายออก
มา ใหรอจนความดันจะระบายออกมาจนหมดกอน
หมุนเปดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงจนสุด มิ
ฉะนั้นนํ้ามันเชื้อเพลิงอาจฉีดกระเด็นออกมา การ
ละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจสงผลใหได
รับบาดเจ็บสาหัส

หามซอมทอนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาพบวาทอนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเสียหายตองเปลี่ยนใหม

หมายเหตุ : อุปกรณฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตดวยความ
ละเอียดและมีชองวางระหวางช้ินสวนนอยมาก ตองรักษา
ความสะอาดอยางเครงครัดเมื่อทํางานกับสวนประกอบ
เหลานี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายที่สวนประกอบขึ้น
ได ตองสวมฝาปดที่ชองหรือปากทอตางๆ ไวตลอดเวลา

หมายเหตุ : เม่ือตองการนําข้ัวตอน้ํามันหรือข้ัวตอระบาย
ไอกลับมาใชใหม ตองแนใจวาไดใชลมอัดเปาสิ่ง
แปลกปลอมออกจากบริเวณที่ใชคลิปยึดขั้วตอกอนถอด
แยกทอ มิฉะน้ันคลิปยึดทอหรือคลิปยึดข้ัวตออาจเสียหาย
ทาน้ํามันเคร่ืองสะอาดท่ีปลายทอกอนสอดทอเขาไปในข้ัว
ตอ

10.อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

11.อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

12.

G1517219th2011.50 Ranger

310-00B-6

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW

/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-00B-6

ขั้นตอนทั่วไป



ตอ

13.

14.

15. คําเตือน: ตองแนใจวาไดตรวจสอบหาการรั่วซึม
ของจุดเชื่อมตอทอนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกจุดแลว

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนเฉพาะในกรณีที่ติดตั้ง
ชิ้นสวนใหมเทานั้น

16.อางถึง : การไลลมระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-00
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).
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310-00B-7

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW

/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-00B-7

ขั้นตอนทั่วไป



การไลลมระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

6. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล
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310-00B-8

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW

/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW

/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-00B-8

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 310-01A ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165

แรงมา) - MI4

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน
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310-01A-1ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-1

.



ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง
รถยนต์ที่ใชเครื่องยนตเบนซิน

รายละเอียดรายกา
ร

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง1

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง2

ทอจายนํ้ามันถึงรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง3

รายละเอียดรายกา
ร

วาลวระบายไอ4

ทอไอนํ้ามันจากกลองดักไอนํ้ามัน5

G1274025th2011.50 Ranger

310-01A-2ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-2

รายละเอียดและการทํางาน



น้ํามันเช้ือเพลิงถูกเก็บอยูในถังน้ํามันเช้ือเพลิง และจะถูก
สงไปยังหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงโดยการใชปมน้ํามันเช้ือเพลิง

ท่ีแชอยูในน้ํามันผานทางกรองน้ํามันเช้ือเพลิงระหวางทอ

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอนํ้ามัน

รายละเอียดรายกา
ร

คอชองเติมนํ้ามันที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง1

ทอเติมนํ้ามันที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง2

ทอระบายไอนํ้ามันจากกลองดักไอนํ้ามัน3

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและลูกลอยเกจวัด4

รายละเอียดรายกา
ร

ทอไอนํ้ามันจากกลองดักไอนํ้ามันถึงวาลวปรับ
แรงดันไอนํ้ามัน

5

ทอจายนํ้ามันจากถังนํ้ามันถึงกรองนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

6
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รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง7

ทอนํ้ามันไหลกลับจากกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงถึง
ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

8

วาลวระบายไอนํ้ามันถึงทอไอนํ้ามันของกลอง
ดักไอนํ้ามัน

9

รายละเอียดรายกา
ร

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง10

แผนปองกันถังนํ้ามัน11

กลองดักไอนํ้ามัน12

ทอหายใจที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง13

ระบบนํ้ามันไหลกลับ

รายละเอียดรายกา
ร

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง1

ทอนํ้ามันไหลกลับรูปตัว T2

ตัวปรับแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิง3

รางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง4

ทอทางนํ้ามันไหลกลับ5

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง6

รายละเอียดรายกา
ร

ปมหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง7

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง8

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและลูกลอยเกจวัด9

หนาแปลนปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจาย
นํ้ามัน

10
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รายละเอียดและการทํางาน



แรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงไดรับการ
ควบคุมโดยตัวปรับแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงที่รวมอยูใน
ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามัน

นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกสูบขึ้นมาจากถังนํ้ามันไปยังกรอง
นํ้ามันเชื้อเพลิงผานทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งอยูที่
รางแชสซีดานซาย จากนั้นนํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกสงจาก
กรองนํ้ามันเชื้อเพลิงไปยังรางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

ทอรูปตัว T ติดตั้งอยูที่ทอจายนํ้ามันที่ดานสะอาดของ
กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง ทอรูปตัว T จะปรับทิศทางของ
นํ้ามันเชื้อเพลิงสวนเกินไปยังตัวปรับแรงดันนํ้ามัน
เช้ือเพลิง ซ่ึงติดต้ังอยูในปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวยจาย
นํ้ามัน ผานทางชองรับนํ้ามันไหลกลับบนหนาแปลน
ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามัน

ดวยการอนุญาตใหน้ํามันเช้ือเพลิงสวนเกินไหลกลับไปยัง
ถังน้ํามันผานทางตัวปรับแรงดันน้ํามันเช้ือเพลิง จึงทําให
สามารถรักษาระดับแรงดันท่ีรางหัวฉีดน้ํามันเช้ือเพลิงและ
หัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงได

วาลวระบายไอนํ้ามัน

ถังน้ํามันของรุนท่ีใชน้ํามันเบนซินจะไมอนุญาตใหไอน้ํามัน
ระเหยออกสูอากาศภายนอก ซึ่งแตกตางจากรุนที่ใช
น้ํามันดีเซลซ่ึงถังน้ํามันติดต้ังอยูกับตัวถังรถ ท้ังน้ีไอน้ํามัน
จะถูกกักอยูในกลองดักไอน้ํามันจนกวารถจะอยูในสภาพ
การขับข่ีท่ีถูกตอง ซ่ึงสามารถเผาไหมไอน้ํามันดังกลาวใน
หองเผาไหมของเคร่ืองยนตได วิธีการน้ีชวยลดการปลอย
ไอเสียโดยรวมของรถยนตได

ถาถังน้ํามันเช้ือเพลิงพลิกกลับดาน วาลวระบายไอน้ํามัน
จะปดเพื่อปองกันนํ้ามันเชื้อเพลิงไหลเขาไปในกลองดัก
ไอนํ้ามัน

ถาวาลวระบายไอนํ้ามัน, ทอไอนํ้ามัน หรือกลองดักไอ
น้ํามันติดขัด ประสิทธิภาพการทํางานของรถยนตจะลดต่ํา

ลง หากถังนํ้ามันไมสามารถแทนที่นํ้ามันเชื้อเพลิงที่่ถูก
ดูดออกไปโดยปมน้ํามันเช้ือเพลิงดวยอากาศได จะสงผล
ทําใหเกิดแรงดันคาลบ (สุญญากาศ) ขึ้นในถังนํ้ามัน ฝา
ปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงมีทั้งวาลวระบายสุญญากาศ
และวาลวระบายความดัน เพ่ือปองกันสภาวะท่ีมีสุญญากาศ
หรือความดันสูงเกินจนเปนสาเหตุทําใหถังนํ้ามันเสียรูป

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามัน

รายละเอียดรายกา
ร

แหวนล็อกปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจาย
นํ้ามัน

1

แหวนซีลปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวยจายน้ํามัน2

ถุงกรอง3

ปมหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง4

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง5

แผนการดรีซิสเตอรของเซ็นเซอรวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิง

6
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ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามันติดตั้งอยูที่ดาน
บนของถังนํ้ามัน และถูกยึดไวดวยแหวนล็อกกับซีล
ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงติดตั้งอยูกับหนาแปลนยึดปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามันดวยแทงไกดที่ใชสปริงรับ
แรงโหลด ซึ่งชวยใหมั่นใจไดวาปมนํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูก
ดันติดกับฐานของถังนํ้ามันเชื้อเพลิงเมื่อติดตั้งเขาไป

เซ็นเซอรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงประกอบดวยกลไกลูก
ลอย ซ่ึงเช่ือมตอกับแผนการดรีซิสเตอรชนิดแปรผันดวย
กานลวดแข็ง แผนการดรีซิสเตอรประกอบไปดวยช้ินสวน
ไฟฟา 2 สวน ช้ินสวนแรกเปนของแข็ง และอีกสวนหน่ึง
เปนรีซิสเตอรชนิดแปรผัน คาความตานทานที่สรางขึ้น
โดยแผนการดรีซิสเตอรจะถูกสงไปยังโมดูลควบคุมตัวถัง
(BCM) ผานทางวงจรสายไฟ BCM สงกระจายขอมูลที่
ไดจากปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามันไปยังแผง
หนาปด และโมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM)
โดยใชวงจรเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN) ปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามันจะไวตอนํ้ามันเชื้อเพลิงที่
สกปรก น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีสกปรกจะสงผลกระทบตอความ
ตอเนื่องทางไฟฟา และทําใหคาระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงที่
อานไดผิดพลาด

แผนการดรีซิสเตอรของปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวยจาย
นํ้ามันไวตอการปนเปอนของนํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งสงผลก
ระทบตอความตอเนื่องทางไฟฟา โดยปกติแลว สภาพนี้
จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และเซ็นเซอรสามารถแกไขได
ดวยตนเอง ถาถอดปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจาย
นํ้ามันออกแลว การขยับกานลวดแข็งจากตําแหนงไมมี
นํ้ามันไปยังตําแหนงนํ้ามันเต็มถังอยางนอย 10 ครั้ง จะ
มีผลเทากับการติดตั้งปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจาย
นํ้ามันตัวใหม อาการทั่วไปของการปนเปอนจะเกิดขึ้น
หลังจากเติมนํ้ามัน ซึ่งสวนสัมผัสทางไฟฟายายจาก
ตําแหนงของแผนการดรีซิสเตอร ซึ่งไมไดใชงานมาเปน
เวลาหลายวัน ซ่ึงสงผลใหเข็มวัดของมาตรวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงคอยๆ เคลื่อนที่อยางชาๆ จากตําแหนงไมมี
นํ้ามันไปยังตําแหนงนํ้ามันเต็มถังนานกวา 15 นาทีโดย
ประมาณ ในกรณีที่รายแรงกวานั้น ซึ่งคาความตานทาน
ของแผนการดรีซิสเตอรอยูนอกชวงคาที่ยอมรับไดเปน
เวลาตอเนื่องนานกวา 33 วินาที รหัส DTC (รหัสขอ
บกพรอง) จะถูกตั้งขึ้นใน BCM และเข็มวัดของมาตรวัด
ระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงจะยอนกลับไปยังตําแหนงที่ไมมี
กุญแจ

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงจายนํ้ามันเชื้อเพลิงไปยังระบบชารจ
น้ํามันเช้ือเพลิงดวยแรงดันท่ีไดรับการควบคุมใหคงท่ี แรง
ดันน้ํามันเช้ือเพลิงจะถูกควบคุมดวยตัวปรับแรงดันน้ํามัน
เช้ือเพลิงท่ีติดต้ังอยูในวงจรน้ํามันไหลกลับของปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

นอกจากน้ีปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวยจายน้ํามันยังรวม
อยูกับปมหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงอีกดวย นํ้ามันเชื้อเพลิง
ท่ีมาจากระบบชารจน้ํามันเช้ือเพลิงจะไหลผานคอคอดใน
ปมหัวฉีด ซ่ึงสงผลทําใหความดันท่ีรูทางเขาท่ีเปดอยูตกลง
สภาวะเชนนี้จะทําใหเกิดแรงดูดนํ้ามันเชื้อเพลิงผานฐาน
ของระบบ จากนั้นจึงไหลผานถุงกรองไปยังปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

G1274025th2011.50 Ranger

310-01A-6ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-6

รายละเอียดและการทํางาน



ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

สายเกี่ยว

แมแรงรองเกียร

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : รถรุนที่มีโหลดบ็อกซ

1. อางถึง : ที่ระบายแรงดันระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-
00 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การถายน้ํามันเช้ือเพลิงออกจากถัง (310-00
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

3.

4. คําเตือน: ท้ังน้ีอาจจะยังคงมีน้ํามันเช้ือเพลิงเหลือ
คางอยูในถังน้ํามันหลังจากท่่ีถายน้ํามันออกแลว

อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา)
- MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

5.

G1274030th2011.50 Ranger

310-01A-7ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-7

การถอดและ การติดตั้ง



4x4

6. แรงขัน: 15 Nm

สําหรับรถทุกรุน
7. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร1.

อุปกรณทั่วไป: สายเกี่ยว
แรงขัน: 48 Nm

2. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไม
ตึง

หมายเหตุ : คอยๆ ยกถังนํ้ามันเชื้อเพลิงลงชาๆ
เพื่อใหสามารถเขาถึงปมนํ้ามันเชื้อเพลิง และขั้ว
ตอสายไฟของหนวยจายนํ้ามันได

8. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร
อุปกรณทั่วไป: สายเกี่ยว

G1274030th2011.50 Ranger

310-01A-8ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-8

การถอดและ การติดตั้ง



9. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา)
- MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา)
- MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

2. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา แผนฉนวน
จัดวางอยูในตําแหนงที่ถูกตองในถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

3. คําเตือน: ตองแนใจวาไดตรวจสอบหาการรั่วซึม
ของจุดเชื่อมตอทอนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกจุดแลว

ขอควรระวัง : ถาเติมน้ํามันเช้ือเพลิงผิดประเภท
ลงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง หามสตารตเครื่องยนต
โดยเด็ดขาดหากยังไมไดลางนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจนหมด

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดเติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดที่ถูกตองหลังจากติดตั้งถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเสร็จเรียบรอยแลว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274030th2011.50 Ranger

310-01A-9ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-9

การถอดและ การติดตั้ง



ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

สายเกี่ยว

แมแรงรองเกียร

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : รถรุนที่มีถาดอะลูมิเนียม

1. อางถึง : ที่ระบายแรงดันระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-
00 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การถายน้ํามันเช้ือเพลิงออกจากถัง (310-00
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

3. คําเตือน: ท้ังน้ีอาจจะยังคงมีน้ํามันเช้ือเพลิงเหลือ
คางอยูในถังน้ํามันหลังจากท่่ีถายน้ํามันออกแลว

อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา)
- MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

4.

5.

6.

G1520805th2011.50 Ranger

310-01A-10ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-10

การถอดและ การติดตั้ง



4x4

7. แรงขัน: 15 Nm

สําหรับรถทุกรุน

8. อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร
อุปกรณทั่วไป: สายเกี่ยว
แรงขัน: 48 Nm

9. อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา)
- MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

การติดตั้ง

1. อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา)
- MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

G1520805th2011.50 Ranger

310-01A-11ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-11

การถอดและ การติดตั้ง



2. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา แผนฉนวน
จัดวางอยูในตําแหนงที่ถูกตองในถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

3. คําเตือน: ตองแนใจวาไดตรวจสอบหาการรั่วซึม
ของจุดเชื่อมตอทอนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกจุดแลว

ขอควรระวัง : ถาเติมน้ํามันเช้ือเพลิงผิดประเภท
ลงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง หามสตารตเครื่องยนต
โดยเด็ดขาดหากยังไมไดลางนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจนหมด

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดเติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดที่ถูกตองหลังจากติดตั้งถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเสร็จเรียบรอยแลว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1520805th2011.50 Ranger

310-01A-12ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-12

การถอดและ การติดตั้ง



ทอเติมถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : รถรุนที่มีโหลดบ็อกซ

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน
หรือเบนซินผสมเอทานอล (100-00 ขอมูลทั่วไป,
รายละเอียดและการทํางาน).

2. หมายเหตุ : ตองแนใจวานํ้ามันภายในถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงไมมากกวา 3/4

3. ถอดลอและยางดานหลังซายออก

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

G1274031th2011.50 Ranger

310-01A-13ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-13

การถอดและ การติดตั้ง



4. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

แรงขัน: 11 Nm

5. หมายเหตุ : สําหรับการถอดทอชองเติมน้ํามันและทอ
ระบายไอนํ้ามัน

อางถึง : ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-01 ถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและทอทาง - 2.5L Duratec-HE (165
แรงมา) - MI4, การถอดและการติดตั้ง).

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274031th2011.50 Ranger

310-01A-14ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-14

การถอดและ การติดตั้ง



ทอเติมถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : รถรุนที่มีถาดอะลูมิเนียม

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน
หรือเบนซินผสมเอทานอล (100-00 ขอมูลทั่วไป,
รายละเอียดและการทํางาน).

2. คําเตือน: ตองแนใจวานํ้ามันภายในถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงไมมากกวา 3/4

3.

4. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

แรงขัน: 11 Nm

5.

6. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

G1519139th2011.50 Ranger

310-01A-15ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-15

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1519139th2011.50 Ranger

310-01A-16ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-16

การถอดและ การติดตั้ง



ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ที่ระบายแรงดันระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-
00 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

2. คําเตือน: เตรียมรองรับน้ํามันเบรกท่ีจะไหลออก
มา

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดต้ังกรองน้ํามัน
เช้ือเพลิงเขาไปในแทนยึดกรองน้ํามันเช้ือเพลิงจนสุด
แลว โปรดสังเกตลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ํามัน
ที่กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา)
- MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274032th2011.50 Ranger

310-01A-17ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4310-01A-17

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและชุดสงสัญญาณ
เครื่องมือพิเศษ

310-127
ประแจ, เกจวัดระดับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงที่ถัง

การถอด

1. อางถึง : ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-01 ถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและทอทาง - 2.5L Duratec-HE (165
แรงมา) - MI4, การถอดและการติดตั้ง).

2. ขอควรระวัง :

ระมัดระวังอยาใหลูกลอยและแขนวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงเสียหาย

ควรติดต้ังแหวนล็อกปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวย
จายนํ้ามันกลับเขาไปที่ถังนํ้ามันทันทีหลังจากที่
ถอดปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวยจายน้ํามันออก
แลว

ถาจะติดตั้งแหวนล็อกปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและ
หนวยจายนํ้ามันตัวใหม ใหติดตั้งภายใน 15
นาทีหลังจากที่ถอดตัวเกาออกแลว

เครื่องมือพิเศษ: 310-127

3. หมายเหตุ : ซีลโอริงสามารถใชซํ้าไดหากไมมีความ
เสียหายหรือบวม

4. ขอควรระวัง : การละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
นี้จะทําใหถังนํ้าเสียรูปอยางถาวร
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การถอดและ การติดตั้ง



หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งแหวน
ล็อกเขากับถังนํ้ามันไวชั่วคราวแลว

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ระมัดระวังอยาใหลูกลอยและแขน
วัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงเสียหาย

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งซีลใน
ตําแหนงที่ถูกตองแลว

หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดตั้งเครื่องหมายตรงเปน
แนวเดียวกัน

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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การถอดและ การติดตั้ง



เกจสงสัญญาณระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ขอควรระวัง : ระมัดระวังอยาใหลูกลอยและแขน
วัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงเสียหาย

อางถึง : ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและชุดสงสัญญาณ (310
-01 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, การถอดและการ
ติดตั้ง).

2. ขอควรระวัง : ระมัดระวังเปนพิเศษเพ่ือไมใหคลิ
ปเสียหาย

3. ขอควรระวัง : กอนการถอดสวนประกอบใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงเสียกอน

4. ขอควรระวัง :

เพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํางานกับขั้ว
ปลายสายไฟ

ตรวจสอบใหแนใจวาขั้วปลายสายไฟไมงอหรือ
เสียหาย

ทั้งสองดาน
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การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. 1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาขั้วปลาย
สายไฟไมงอหรือเสียหาย

คลิปขั้วปลายที่ไมเสียหาย
2. คลิปขั้วปลายที่เสียหาย

2. คําเตือน: ตรวจสอบวาการเช่ือมตอทุกจุดถูกตอง
หลังการติดตั้ง

3. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาคลิปอยูใน
ตําแหนงที่ถูกตองแลว

4. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งสายไฟ
กลับเขาไปในลักษณะเดิมเหมือนกับตอนที่ถอดออก

5. อางถึง : ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและชุดสงสัญญาณ (310
-01 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, การถอดและการ
ติดตั้ง).
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หมวด 310-01B ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (

88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) -

Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

310-01B-2ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง.............................................................................................................
310-01B-5กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง......................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

310-01B-7ที่ระบายความรอนนํ้ามันเชื้อเพลิง......................................................................................................
310-01B-8ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง...............................................................................................................................
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310-01B-16ทอเติมถังนํ้ามันเชื้อเพลิง...................................................................................................................
310-01B-18ทอเติมถังนํ้ามันเชื้อเพลิง...................................................................................................................
310-01B-20ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง......................................................................................................................
310-01B-21ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและชุดสงสัญญาณ................................................................................................
310-01B-23เกจสงสัญญาณระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง..................................................................................................

310-01B-1

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-1

.



ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง
รถยนต์ที่ใชเครื่องยนตดีเซล

รายละเอียดรายกา
ร

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง1

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง2
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รายละเอียดและการทํางาน



ทอจายและทอนํ้ามันไหลกลับของถังนํ้ามัน

รายละเอียดรายกา
ร

ทอนํ้ามันไหลกลับจากกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงถึง
คูลเลอรนํ้ามันเชื้อเพลิง

1

ทอนํ้ามันไหลกลับจากคูลเลอรนํ้ามันเชื้อเพลิง
ถึงถังนํ้ามัน

2

ทอจายนํ้ามันจากถังนํ้ามันถึงกรองนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

3

รายละเอียดรายกา
ร

แหวนล็อกเซ็นเซอรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง4

เซ็นเซอรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง/โมดูลนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

5

วาลวระบายไอนํ้ามัน6

แผนปองกันถังนํ้ามัน7
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รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

เหล็กคํ้าถังนํ้ามันเชื้อเพลิง8

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง9

ทอหายใจที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง10

ทอหายใจของวาลวระบายไอนํ้ามัน11

คอชองเติมนํ้ามัน12

คูลเลอรนํ้ามันเชื้อเพลิง13

วาลวระบายไอนํ้ามัน

การระบายไอนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจากถังนํ้ามันทําไดโดย
ใชวาลวระบายไอนํ้ามัน 2 ตัว วาลวระบายไอนํ้ามันติดตั้ง
รวมอยูกับถังน้ํามันเช้ือเพลิง และชวยปองกันการสูญเสีย
นํ้ามันเชื้อเพลิงจากถังนํ้ามันถารถพลิกควํ่า

ภายใตสภาพการทํางานปกติ ความดันภายในถังน้ํามันจะ
ถูกควบคุมโดยการอนุญาตใหไอนํ้ามันระบายออกไปสู
บรรยากาศผานวาลวระบายไอน้ํามัน ถาถังน้ํามันเช้ือเพลิง
พลิกกลับดาน วาลวระบายไอนํ้ามันจะปดเพื่อปองกัน
นํ้ามันเชื้อเพลิงไหลออกจากถังนํ้ามัน

ถาวาลวระบายไอนํ้ามัน หรือทอระบายไอนํ้ามันซึ่งเชื่อม
ตออยูกับวาลวระบายติดขัด ประสิทธิภาพการทํางานของ
รถยนตจะลดต่ําลง หากถังน้ํามันไมสามารถแทนท่ีน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่่ถูกดูดออกไปโดยระบบชารจนํ้ามันเชื้อเพลิง
ดวยอากาศได จะสงผลทําใหเกิดแรงดันคาลบ (สุญญากาศ
) ขึ้นในถังนํ้ามัน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการไหลของนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเขาไปท่ีปมน้ํามันเช้ือเพลิงลดลง ฝาปดชองเติม
น้ํามันเช้ือเพลิงมีท้ังวาลวระบายสุญญากาศและวาลวระบาย
ความดัน เพื่อปองกันสภาวะที่มีสุญญากาศหรือความดัน
สูงเกินจนเปนสาเหตุทําใหถังนํ้ามันเสียรูป

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและลูกลอยเกจวัด

รายละเอียดรายกา
ร

แหวนล็อกปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจาย
นํ้ามัน

1

แหวนซีลปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวยจายน้ํามัน2

แผนการดรีซิสเตอรของเซ็นเซอรวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิง

3

ปมหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง4

ไสกรองที่ชองนํ้ามันเขาปมนํ้ามันเชื้อเพลิง5

ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามันติดตั้งอยูที่ดาน
บนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง และมีแหวนล็อกกับซีลยึดไว
ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงติดตั้งอยูกับหนาแปลนยึดปมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหนวยจายนํ้ามันดวยแทงไกดที่ใชสปริงรับ
โหลด ซึ่งชวยใหมั่นใจไดวาปมนํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกดัน
ติดกับฐานของถังนํ้ามันเชื้อเพลิงเมื่อติดตั้งเขาไป

เซ็นเซอรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงประกอบดวยกลไกลูก
ลอย ซ่ึงเช่ือมตอกับแผนการดรีซิสเตอรชนิดแปรผันดวย
กานลวดแข็ง แผนการดรีซิสเตอรประกอบไปดวยช้ินสวน
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รายละเอียดและการทํางาน



ไฟฟา 2 สวน ช้ินสวนแรกเปนของแข็ง และอีกสวนหน่ึง
เปนรีซิสเตอรชนิดแปรผัน คาความตานทานที่สรางขึ้น
โดยแผนการดรีซิสเตอรจะถูกสงไปยังกลองรวมสาย
สวนกลาง (CJB) ผานทางวงจรสายไฟ CJB สงกระจาย
ขอมูลท่ีไดจากเซ็นเซอรวัดระดับน้ํามันเช้ือเพลิงไปยังแผง
หนาปด และโมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM)
โดยใชวงจรเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN)

แผนการดรีซิสเตอรของเซ็นเซอรวัดระดับน้ํามันเช้ือเพลิง
ไวตอการปนเปอนของนํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งสงผลกระทบ
ตอความตอเนื่องทางไฟฟาและทําใหคาระดับนํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีอานไดผิดพลาด โดยปกติแลว สภาพน้ีจะเกิด
ขึ้นเพียงชั่วคราว และเซ็นเซอรสามารถแกไขไดดวยตน
เอง ถาถอดเซ็นเซอรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงออกแลว
การขยับกานลวดแข็งจากตําแหนงไมมีนํ้ามันไปยัง
ตําแหนงนํ้ามันเต็มถังอยางนอย 10 ครั้ง จะมีผลเทากับ
การติดต้ังเซ็นเซอรวัดระดับน้ํามันเช้ือเพลิงตัวใหม อาการ
ทั่วไปของการปนเปอนจะเกิดขึ้นหลังจากเติมนํ้ามัน ซึ่ง
สวนสัมผัสทางไฟฟายายจากตําแหนงของแผนการดรีซิส
เตอร ซ่ึงไมไดใชงานมาเปนเวลาหลายวัน ซ่ึงสงผลใหเข็ม
วัดของมาตรวัดระดับน้ํามันเช้ือเพลิงคอยๆ เคล่ือนท่ีอยาง
ชาๆ จากตําแหนงไมมีนํ้ามันไปยังตําแหนงนํ้ามันเต็มถัง
นานกวา 15 นาทีโดยประมาณ ในกรณีที่รายแรงกวานั้น
ซึ่งคาความตานทานของแผนการดรีซิสเตอรอยูนอกชวง
คาที่ยอมรับไดเปนเวลานานกวา 33 วินาที รหัส DTC
จะถูกตั้งขึ้นใน CJB และเข็มวัดของมาตรวัดระดับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงจะยอนกลับไปยังตําแหนงที่ไมมีกุญแจ

สวนฐานของปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวยจายน้ํามัน เปน
หองท่ีต้ังอยูในอางหมุนวนท่ีดานลางของถังน้ํามันเช้ือเพลิง
ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงติดตั้งอยูในหองนี้

นอกจากน้ีปมน้ํามันเช้ือเพลิงและหนวยจายน้ํามันยังรวม
อยูกับปมหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงอีกดวย นํ้ามันเชื้อเพลิง
ท่ีมาจากระบบชารจน้ํามันเช้ือเพลิงจะไหลผานคอคอดใน
ปมหัวฉีด ซ่ึงสงผลทําใหความดันท่ีรูทางเขาท่ีเปดอยูตกลง
สภาวะเชนนี้จะทําใหเกิดแรงดูดนํ้ามันเชื้อเพลิงผานฐาน
ของระบบ จากนั้นจึงไหลผานทอจายนํ้ามันเชื้อเพลิง

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีโครงสรางที่ทําจากพลาสติก และยึด
ติดกับตัวถังรถดวยเหล็กคํ้าโลหะ 2 ชิ้น ซึ่งยึดดวยโบ
ลทเขากับคานขวางของโครงขั้นบันไดของรถ ถังนํ้ามัน
เช้ือเพลิงของรุนท่ีใชน้ํามันดีเซลตองมีน้ํามันอยูในถังอยาง

นอย 4 ลิตรกอนใชงานปมน้ํามันเช้ือเพลิง การเิดินเคร่ือง
ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีนํ้ามันอยูนอยกวา 4 ลิตรจะเปน
สาเหตุทําใหเกิดความเสียหายที่ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง1

ทอน้ํามันไหลกลับจากเคร่ืองยนตถึงกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง

2

ทอจายนํ้ามันจากกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงถึง
เครื่องยนต

3

ทอนํ้ามันไหลกลับจากกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงถึง
ถังนํ้ามัน

4

ทอจายนํ้ามันจากถังนํ้ามันถึงกรองนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

5

เซ็นเซอรตรวจจับนํ้าในนํ้ามัน6

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับนํ้ามันดีเซลจะแยกอากาศ
นํ้า และสิ่งปนเปอนอื่นๆ ออกจากนํ้ามันเชื้อเพลิง
นอกเหนือไปจากการรักษาความดันตานกลับของระบบ
เอาไว

สวนบนของกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงติดตั้งวาลวหมุนเวียน
นํ้ามันและวาลวรับนํ้ามันไหลกลับไว

G1274010th2011.50 Ranger
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ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
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- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-5

รายละเอียดและการทํางาน



วาลวหมุนเวียนนํ้ามันจะควบคุมการไหลของนํ้ามัน
เชื้อเพลิงที่มีอุณหภูมิอุนซึ่งไหลกลับมาจากเครื่องยนต
เม่ืออุณหภูมิของน้ํามันเช้ือเพลิงลดลงต่ํากวา 20 C วาลว
น้ีจะเปดออกเพ่ือควบคุมทิศทางของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไหล
กลับมาใหไปยังกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะอุนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อปองกันการเกิดแว็กซ เมื่ออุณหภูมิของ
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มจนถึง 33 C วาลวจะปดและนํ้ามัน
เช้ือเพลิงท่ีไหลกลับมาจะถูกควบคุมทิศทางกลับไปยังถัง
น้ํามันเช้ือเพลิงผานทางคูลเลอรน้ํามันเช้ือเพลิง นอกจาก
น้ีท่ีวาลวหมุนเวียนน้ํามันยังมีชองบายพาสขนาดเล็กท่ีชวย
รับอากาศจากการหมุนเวียนของนํ้ามันเชื้อเพลิง และไล
อากาศนี้ผานทางทอนํ้ามันไหลกลับเขาไปยังถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

วาลวรับน้ํามันไหลกลับติดต้ังอยูในวงจรไหลกลับของกรอง
น้ํามันเช้ือเพลิง วาลวน้ีทําหนาท่ีควบคุมอัตราการไหลของ
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ไหลกลับมาจากเครื่องยนต และรักษา
ระดับความดันตานกลับที่เหมาะสมของรางหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงไว

สวนลางของกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนที่ติดตั้งไสกรอง,
กรองดักนํ้า และเซนเซอรตรวจจับนํ้าในนํ้ามัน

กรองดักนํ้าจะประกอบไปดวยโฟมสองชั้นเพื่อเรงใหเกิด
การรวมตัวของหยดนํ้าแยกออกมาจากนํ้ามันเชื้อเพลิง
นํ้าจะรวมตัวกันอยูที่ดานลางของกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง
ซ่ึงสงผลใหลูกลอยของเซนเซอรตรวจจับน้ํามันในน้ํามัน
ถูกยกสูงข้ึน ไฟเตือนน้ํามันในน้ํามันจะติดสวางข้ึนเม่ือมี
นํ้าสะสมรวมอยูในกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงถึง 80 มล.

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

รายละเอียดรายกา
ร

ฝาปดชองเติมนํ้ามัน1

คอชองเติมนํ้ามันที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง2

ทอระบายไอนํ้ามันที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง3

ทอเติมนํ้ามันที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง4

ทอหายใจที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง5

คอชองเติมนํ้ามันที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงจะมีทอหายใจรวม
อยูดวย ทอหายใจที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงนี้ตออยูที่ดานบน
ของถังนํ้ามัน และตอออกทางใตสวนบนของคอชองเติม
น้ํามันท่ีถังน้ํามันเช้ือเพลิง ทอหายใจท่ีถังน้ํามันเช้ือเพลิง
จะชวยใหไอน้ํามันซ่ึงถูกแรงดันทําใหเปล่ียนท่ีเหนือน้ํามัน
ในถังนํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถระบายออกไปได วิธีการนี้
ชวยหลีกเล่ียงอาการน้ํามันเช้ือเพลิง "เผาไหมยอนกลับ"
และอาการวาลวปดกอนเวลาในขณะเติมนํ้ามัน

ฝาปดชองเติมน้ํามันเช้ือเพลิงซีลอยูกับคอชองเติมน้ํามัน
ซ่ึงชวยปองกันไอน้ํามันเล็ดลอดออกในระหวางการทํางาน
ปกติ และเพื่อปองกันการสูญเสียนํ้ามันในกรณีที่รถเกิด
อุบัติเหตุ
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ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
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รายละเอียดและการทํางาน



ที่ระบายความรอนนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ที่ระบายแรงดันระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-
00 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.5L
Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

3. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

4. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

5.

6. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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การถอดและ การติดตั้ง



ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

สายเกี่ยว

แมแรงรองเกียร

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : รถรุนที่มีโหลดบ็อกซ

1. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันนํ้ามัน
เชื้อเพลิงลดลงจนมีคาเปน 0 และอุณหภูมิของ
นํ้ามันเชื้อเพลิงเทากับอุณหภูมิสภาพแวดลอม

อางถึง : การถายน้ํามันเช้ือเพลิงออกจากถัง (310-00
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma

/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4.
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ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
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- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-8

การถอดและ การติดตั้ง



5. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

6.

7. คําเตือน: ท้ังน้ีอาจจะยังคงมีน้ํามันเช้ือเพลิงเหลือ
คางอยูในถังน้ํามันหลังจากท่่ีถายน้ํามันออกแลว

อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/

120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

4x4

8. แรงขัน: 15 Nm

สําหรับรถทุกรุน

9. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไมตึง

หมายเหตุ : คอยๆ ยกถังนํ้ามันเชื้อเพลิงลงชาๆ
เพื่อใหสามารถเขาถึงปมนํ้ามันเชื้อเพลิง และขั้วตอ
สายไฟของหนวยจายนํ้ามันได

อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร
อุปกรณทั่วไป: สายเกี่ยว
แรงขัน: 48 Nm
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การถอดและ การติดตั้ง



10.
11.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร

อุปกรณทั่วไป: สายเกี่ยว
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การถอดและ การติดตั้ง



12.

13.อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/
120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา แผนฉนวน
จัดวางอยูในตําแหนงที่ถูกตองในถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

2. คําเตือน: ตองแนใจวาไดตรวจสอบหาการรั่วซึม
ของจุดเชื่อมตอทอนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกจุดแลว

ขอควรระวัง : ถาเติมน้ํามันเช้ือเพลิงผิดประเภท
ลงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง หามสตารตเครื่องยนต
โดยเด็ดขาดหากยังไมไดลางนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจนหมด

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดเติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดที่ถูกตองหลังจากติดตั้งถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเสร็จเรียบรอยแลว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-11

การถอดและ การติดตั้ง



ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
อุปกรณทั่วไป

สายเกี่ยว

แมแรงรองเกียร

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : รถรุนที่มีถาดอะลูมิเนียม

1. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา แรงดันนํ้ามัน
เชื้อเพลิงลดลงจนมีคาเปน 0 และอุณหภูมิของ
นํ้ามันเชื้อเพลิงเทากับอุณหภูมิสภาพแวดลอม

อางถึง : การถายน้ํามันเช้ือเพลิงออกจากถัง (310-00
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง - ขอมูลทั่วไป - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

5.

6. อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/
120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

G1520807th2011.50 Ranger

310-01B-12

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-12

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8. คําเตือน: ท้ังน้ีอาจจะยังคงมีน้ํามันเช้ือเพลิงเหลือ
คางอยูในถังน้ํามันหลังจากท่่ีถายน้ํามันออกแลว

อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง
- ขอมูลทั่วไป - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/
120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

9.

4x4

10.แรงขัน: 15 Nm

สําหรับรถทุกรุน

11.อุปกรณทั่วไป: แมแรงรองเกียร
อุปกรณทั่วไป: สายเกี่ยว
แรงขัน: 48 Nm

G1520807th2011.50 Ranger

310-01B-13

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-13

การถอดและ การติดตั้ง



12.
13.อางถึง : ขอตอสวมเร็ว (310-00 ระบบน้ํามันเช้ือเพลิง

- ขอมูลทั่วไป - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/
120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma, ข้ันตอนท่ัวไป)
.

G1520807th2011.50 Ranger

310-01B-14

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-14

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา แผนฉนวน
จัดวางอยูในตําแหนงที่ถูกตองในถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

2. คําเตือน: ตองแนใจวาไดตรวจสอบหาการรั่วซึม
ของจุดเชื่อมตอทอนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกจุดแลว

ขอควรระวัง : ถาเติมน้ํามันเช้ือเพลิงผิดประเภท
ลงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง หามสตารตเครื่องยนต
โดยเด็ดขาดหากยังไมไดลางนํ้ามันเชื้อเพลิงใน
ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจนหมด

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดเติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงชนิดที่ถูกตองหลังจากติดตั้งถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเสร็จเรียบรอยแลว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1520807th2011.50 Ranger

310-01B-15

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-15

การถอดและ การติดตั้ง



ทอเติมถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : รถรุนที่มีโหลดบ็อกซ

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. หมายเหตุ : ตองแนใจวานํ้ามันภายในถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงไมมากกวา 3/4

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. ถอดลอและยางดานหลังซายออก

อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

5.

G1274020th2011.50 Ranger

310-01B-16

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-16

การถอดและ การติดตั้ง



6. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

แรงขัน: 11 Nm

7. หมายเหตุ : สําหรับการถอดทอชองเติมน้ํามันและทอ
ระบายไอนํ้ามัน

อางถึง : ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-01 ถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและทอทาง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274020th2011.50 Ranger

310-01B-17

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-17

การถอดและ การติดตั้ง



ทอเติมถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : รถรุนที่มีถาดอะลูมิเนียม

1. คําเตือน :

หลังจากที่เครื่องยนตดับแลว ใหรออยางนอย 1
นาที กอนเร่ิมตนการซอมแซมใดๆ กับระบบหัว
ฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง

ตองแนใจวานํ้ามันภายในถังนํ้ามันเชื้อเพลิงไม
มากกวา 3/4

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2.

3.

4. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

แรงขัน: 11 Nm

5.

G1519141th2011.50 Ranger

310-01B-18

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-18

การถอดและ การติดตั้ง



6. หมายเหตุ : ตองแนใจวาไดติดตั้งแคล็มปรัดกลับใน
ตําแหนงที่อยูเดิมกอนถอด

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1519141th2011.50 Ranger

310-01B-19

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-19

การถอดและ การติดตั้ง



ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : การทําความสะอาดอุปกรณการฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (303-04 การจายน้ํามันเช้ือเพลิงและการ
ควบคุม - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130
แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/
150PS) - Puma, ขั้นตอนทั่วไป).

4.

5.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274012th2011.50 Ranger

310-01B-20

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-20

การถอดและ การติดตั้ง



ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและชุดสงสัญญาณ
เครื่องมือพิเศษ

310-127
ประแจ, เกจวัดระดับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงที่ถัง

การถอด

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-01 ถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและทอทาง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (310-01 ถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและทอทาง - 2.2L Duratorq-TDCi (
88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3. ขอควรระวัง : ระมัดระวังอยาใหลูกลอยและแขน
วัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงเสียหาย

เครื่องมือพิเศษ: 310-127

4. หมายเหตุ : ถาซีลโอ-ริงไมเสียหายสามารถนํากลับมา
ใชอีกได

G1523931th2011.50 Ranger

310-01B-21

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-21

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ระมัดระวังอยาใหลูกลอยและแขน
วัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงเสียหาย

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งซีลใน
ตําแหนงที่ถูกตองแลว

หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดตั้งเครื่องหมายตรงเปน
แนวเดียวกัน

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1523931th2011.50 Ranger

310-01B-22

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-22

การถอดและ การติดตั้ง



เกจสงสัญญาณระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ขอควรระวัง : ระมัดระวังอยาใหลูกลอยและแขน
วัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงเสียหาย

อางถึง : ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและชุดสงสัญญาณ (310
-01 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

2. ขอควรระวัง : กอนการถอดสวนประกอบใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงเสียกอน

3.

4. ขอควรระวัง :

เพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํางานกับขั้ว
ปลายสายไฟ

ตรวจสอบใหแนใจวาขั้วปลายสายไฟไมงอหรือ
เสียหาย

ทั้งสองดาน

การติดตั้ง

1. 1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวาขั้วปลาย
สายไฟไมงอหรือเสียหาย

คลิปขั้วปลายที่ไมเสียหาย
2. คลิปขั้วปลายที่เสียหาย

G1274015th2011.50 Ranger

310-01B-23

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-23

การถอดและ การติดตั้ง



2. คําเตือน: ตรวจสอบวาการเช่ือมตอทุกจุดถูกตอง
หลังการติดตั้ง

3.

4. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งสายไฟ
กลับเขาไปในลักษณะเดิมเหมือนกับตอนที่ถอดออก

5. อางถึง : ปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและชุดสงสัญญาณ (310
-01 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

G1274015th2011.50 Ranger

310-01B-24

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและทอทาง — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -

Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)

- Puma/3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma310-01B-24

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 310-02 ควบคุมการเรง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

310-02-2แปนคันเรง.........................................................................................................................................

310-02-1ควบคุมการเรง310-02-1

.



แปนคันเรง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. แรงขัน: 11 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274050th2011.50 Ranger

310-02-2ควบคุมการเรง310-02-2

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 412-00 ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขอมูลจําเพาะ

412-00-2ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

412-00-3การปรับชองวางของคลัตชคอมเพรสเซอรแอร (A/C)........................................................................
412-00-4การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร (A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา.......................
412-00-6การเติมนํ้ามันสารทําความเย็น............................................................................................................
412-00-7การปองกันสิ่งสกปรกในระบบสารทําความเย็น...................................................................................
412-00-8ระบบตรวจสอบการรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส..........................................................................................
412-00-9เครื่องตรวจรอยรั่วแบบสารเรืองแสง...................................................................................................

412-00-10ตรวจการรั่วของสุญญากาศ.................................................................................................................

412-00-1ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-1

.



ผลิตภัณฑหลอลื่น, ของเหลว, ซีลและกาว

ค่ากำหนด

WSH-M17B19-Aนํ้ายาแอร R134a

WSH-M1C231-Bน้ำมันระบบปรับอากาศ

ความจุของนํ้ายาแอร (เมื่อทําการเติม)

กรัม

650 ± 10ระบบปรับอากาศ

ความจุของนํ้ามัน (เมื่อทําการเติม)

มิลลิเมตร

150ระบบปรับอากาศ

เติมนํ้ามันเพิ่ม

มิลลิเมตร

ถายออกจากคอมเพ
รสเซอรใหม 70

ถาปริมาณนํ้ามันที่ถายออกจากคอมเพรสเซอรเดิมที่ชํารุด 50 - 90 ml

ถายออกจากคอมเพ
รสเซอรใหม 40

ถาปริมาณนํ้ามันที่ถายออกจากคอมเพรสเซอรเดิมที่ชํารุด 91 - 120 ml

ไม่ต้องถ่ายออกจากคอมเพ
รสเซอร์ใหม่

คอมเพรสเซอรระบบปรับอากาศ ถาปริมาณสารทําความเย็นที่ถายออกจากคอมเพรส
เซอรเดิมที่ชํารุดมากกวา 121 - 150 ml

เติมนํ้ามันเพิ่ม (เมื่อติดตั้งคอมเพรสเซอรใหม)

มิลลิเมตร

เติมเพิ่ม 80คอนเดนเซอร์

เติมเพิ่ม 40อีวาโพเรเตอร์

ที่นำออกจากระบบทุกครั้งที่มีการชาร์จเติมน้ำยา

0เมื่อติดตั้งอุปกรณใหม (รวมไปถึงคอมเพรสเซอร)

150เมื่อลางระบบ A/C

ระยะชองวางคลัตช

มม.

0.35 - 0.65ระยะช่องว่างคลัตช์คอมเพรสเซอร์

ขอมูลจําเพาะคาแรงบิดที่กําหนด

lb-inlb-ftNmรายการ

–1013โบล์ทยึดเพลทขับคอมเพรสเซอร์

G1450237th2011.50 Ranger

412-00-2ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-2

ขอมูลจําเพาะ



การปรับชองวางของคลัตชคอมเพรสเซอรแอร (A/C)

1. ตรวจสอบระยะชองวาง A (วัดระหวางตําแหนงตัดและ
ตอของคลัตชระบบปรับอากาศ) ท่ีตําแหนงหางกัน 60
° รอบๆ มูเล ์ใหชุดคลัตชระบบปรับอากาศทํางาน
หลายๆ ครั้ง โดยใชชุดสายไฟที่มีฟวส 5 A อางอิง
วงจรไฟฟาที่เกี่ยวของ เพื่อการตอสายไฟใหถูกตอง

อางถึง : ขอมูลจําเพาะ (412-00 ระบบควบคุมการ
ปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป, ขอมูลจําเพาะ).

2.

3. ถาจําเปนใหแกไขระยะชองวาง A โดยใชแหวนรอง

4. อางถึง : ขอมูลจําเพาะ (412-00 ระบบควบคุมการ
ปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป, ขอมูลจําเพาะ).

5. ตรวจสอบระยะชองวาง A ตามข้ันตอนท่ี 1 ถาจําเปน
, ทําซํ้าขั้นตอน 2-5

G1030187th2011.50 Ranger

412-00-3ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-3

ขั้นตอนทั่วไป



การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร (A/C) , การทําสุญญากาศ,
การเติมนํ้ายา

อุปกรณทั่วไป

อุปกรณใชระบุประเภทของสารทําความเย็น

เครื่องมือตรวจรอยรั่วแบบ UV

เครื่องมือตรวจรอยรั่วแบบอิเล็กทรอนิค

เครื่องมือตรวจรอยรั่วแบบฮาโลเจนปรับคาอัตโนมัติ

เครื่องมือบริการระบบปรับอากาศ

1. อางถึง : สุขอนามัยและคําแนะนําดานความปลอดภัย
ตอระบบคอมเพรสเซอรแอร (A/C) (100-00 ขอมูล
ทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

2. ขอควรระวัง : ใหใชเครื่องวิเคราะหนํ้ายาแอรกอ
นทําการกักเก็บ, มิเชนน้ันน้ํายาแอรอาจไดรับการ
ปนเปอน นํ้ายาแอรที่มีการปนเปอนใหกําจัดทิ้ง
เปนส่ิงท่ีอันตราย ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต
เคร่ืองมือ เม่ือมีการใชเคร่ืองวิเคราะหและการกัก
เก็บนํ้ายาแอร

คลายสกรูและถอดฝาปดออกจากขอตอตัวชารจ A/C

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือบริการระบบปรับอากาศ
อุปกรณท่ัวไป: อุปกรณใชระบุประเภทของสารทําความ

เย็น

3. ขอตอดานแรงดันตํ่า1.
2. ขอตอดานแรงดันสูง

G1490984th2011.50 Ranger

412-00-4ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-4

ขั้นตอนทั่วไป



4. ติดตั้งทอบริการเขากับสวนเติมนํ้ายาแอรของระบบ
ปรับอากาศ

5. ถายน้ํายาระบบปรับอากาศผานชองทางแรงดันต่ําตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องมือ

6. ขอควรระวัง : ตองแนใจวาเติมนํ้ามันระบบ
ปรับอากาศตามปริมาณที่กําหนด

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนก็ตอเมื่อมีการติดตั้ง
อุปกรณชุดใหม

เติมนํ้ามันระบบปรับอากาศ

อางถึง : ขอมูลจําเพาะ (412-00 ระบบควบคุมการ
ปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป, ขอมูลจําเพาะ).

อางถึง : การเติมนํ้ามันสารทําความเย็น (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

7. เปลี่ยนถายนํ้ายาระบบปรับอากาศตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตเครื่องมือ

8. หมายเหตุ : ระบบอาจมีการรั่ว ถาแรงดันไมเพิ่มขึ้น
จนถึง 20 mbar

ทดสอบการรั่ว, โดยปดวาลวที่ตัวเกจ, OFF สวิตชปม
สุญญากาศและสังเกตุเกจแรงดันตํ่า

9. หมายเหตุ : ขั้นตอนตอไปนี้สําหรับแรงดันที่เพิ่มขึ้น
มากกวา 20 mbar

ใชเครื่องมือทดสอบการรั่วคนหาจุดรั่วของระบบ
ปรับอากาศ

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือตรวจรอยรั่วแบบ UV
อุปกรณท่ัวไป: เคร่ืองมือตรวจรอยร่ัวแบบอิเล็กทรอนิค
อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือตรวจรอยรั่วแบบฮาโลเจน

ปรับคาอัตโนมัติ

10. เติมนํ้ามันเขากับระบบปรับอากาศ

อางถึง : ขอมูลจําเพาะ (412-00 ระบบควบคุมการ
ปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป, ขอมูลจําเพาะ).

อางถึง : การเติมนํ้ามันสารทําความเย็น (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

11. เติมน้ํายาแอร (ของเหลว)เขากับระบบปรับอากาศผาน
ดานแรงดันสูง

อางถึง : ขอมูลจําเพาะ (412-00 ระบบควบคุมการ
ปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป, ขอมูลจําเพาะ).

12. เปดชัตวาลว (shut-off valve) ดานแรงดันสูง1.
2. เปดสวิตชเคร่ืองมือบริการไป "Fill" โหมดและเติม

นํ้ายาแอร (R134a) ตามกําหนด

13. เติมนํ้ายาแอร (กาซ)ผานดานแรงดันตํ่า

อางถึง : ขอมูลจําเพาะ (412-00 ระบบควบคุมการ
ปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป, ขอมูลจําเพาะ).

14. เปดชัตวาลว (shut-off valve) ดานแรงดันตํ่า1.
2. เปดสวิตชเคร่ืองมือบริการไป "Fill" โหมดและเติม

ระบบใหไดตามกําหนด
3. เติมนํ้ายาแอรเพิ่มในขณะที่ระบบปรับอากาศ ON

ในขณะปฏิบัติใหเคร่ืองยนตทํางานประมาณ 1200
-1500 รอบ/นาที ปรับระบบปรับอากาศไปที่
ตําแหนง Full และโหมด Fresh air โบลว
เวอรมอเตอรอยูในตําแ่หนงสูงสุด เติมสวนท่ีเหลือ
ใหไ้ดตามคากําหนด

15.ถอดทอทางเครื่องมือบริการ
16. ปดชัตเตอรวาลว (shut-off valve)1.

2. ปดเครื่องมือบริการ
3. ปลดสายบริการออกจากทอทางเติมของระบบ

ปรับอากาศ
4. ติดตั้่งฝาปดเขากับทอทางเติม

17.การติดตั้งชิ้นสวนใหยอนขั้นตอนการถอด

G1490984th2011.50 Ranger

412-00-5ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-5

ขั้นตอนทั่วไป



การเติมนํ้ามันสารทําความเย็น

ขอควรระวัง : เก็บนํ้ามันคอมเพรสเซอรไวในกระ
บอกตวงที่สะอาด

1. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ใชเฉพาะการถอดคอมเพรส
เซอรออกเทานั้น

หมายเหตุ : การถายนํ้ามันคอมเพรสเซอรออก ตอง
หมุนเพลาของคอมเพรสเซอรอยางนอย 6-8 รอบ

ถายนํ้ามันคอมเพรสเซอรออกจากคอมเพรส
เซอรที่ชํารุดและทิ้งใหถูกวิธี

2. ขอควรระวัง :

การเติมนํ้ามันคอมเพรสเซอรจะตองเติมไมเกิน
คากําหนด

ถามีการเปลี่ยนชิ้นสวนอื่นๆ ของระบบ
ปรับอากาศดวย ไมจําเปนตองเติมน้ํามันคอมเพ
รสเซอรเพิ่มจากที่เติมเขาไปในคอมเพรสเซอร

เติมนํ้ามันคอมเพรสเซอรใหมในปริมาณที่ถูกตอง
อางอิง: ขอมูลจําเพาะ (412-00 การทําความรอน การ
ระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป ขอมูล
จําเพาะ)

G549839th2011.50 Ranger

412-00-6ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-6

ขั้นตอนทั่วไป



การปองกันสิ่งสกปรกในระบบสารทําความเย็น

1. ขอควรระวัง : นํ้ายาแอร R134a หรือ R12 ที่
ปนเปอนดวยส่ิงท่ีไมเหมาะสม จะตองดูดเก็บไว
ในชุดบริการที่ออกแบบไวสําหรับวัตถุประสงคนี้
เทาน้ัน ในการเก็บรักษาน้ํายาแอรน้ี เพ่ือปองกัน
การแพรกระจายไปที่รถยนตคันอื่น

ใชอุปกรณตรวจสอบนํ้ายาแอรเพื่อตรวจสอบการปน
เปอนของนํ้ายาแอรในระบบ

2. อธิบายใหลูกคาทราบถึงคาใชจายเพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวของ
กับการปนเปอนเหลานี้

3. ดูดนํ้ายาที่ปนเปอนเก็บเอาไว

G549840th2011.50 Ranger

412-00-7ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-7

ขั้นตอนทั่วไป



ระบบตรวจสอบการรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส

การตรวจหารอยรั่ว

4. อางถึง : สุขอนามัยและคําแนะนําดานความปลอดภัย
ตอระบบคอมเพรสเซอรแอร (A/C) (100-00 ขอมูล
ทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

5. คําเตือน :

กอนเริ่มตนตรวจหารอยรั่ว ตองแนใจวาสถานที่
ปฏิบัติงานมีการระบายอากาศที่ดี ถาอากาศโดย
รอบมีกาซสารทําความเย็นปนเปอนอยู เครื่อง
ตรวจหารอยรั่วจะแสดงผลตลอดเวลา กลิ่นบุหรี่
และกล่ินจากสารเคมีตางๆ เชน น้ํายาปองกันน้ํา
กลายเปนนํ้าแข็ง นํ้ามันดีเซล นํ้ายาทําความ
สะอาดจานเบรก หรือน้ํายาทําความสะอาดท่ัวไป
อาจทําใหเกิดปญหาเหมือนกัน หลีกเลี่ยงการ
ทําใหอากาศเคลื่อนที่ในขณะตรวจหารอยรั่ว

ตองใชเครื่องมือตรวจสอบรอยรั่วกอนติดตั้งชุด
แมนนิโฟล เกจ ไมเชนน้ันชุดแมนนิโฟลเกจอาจ
จะปนเปอน ตองกําจัดทิ้งสารทําความเย็นที่ปน
เปอนในภาชนะพิเศษ การทํางานกับชุดเคร่ืองมือ
บริการตองปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

หมายเหตุ : ที่อุณหภูม ิ24°C เมื่อดับเครื่องยนตแลว
คาท่ีวัดไดจากแมนนิโฟลเกจควรอยูท่ี 4.1 ถึง 5.5 บาร

ติดตั้งชุดแมนนิโฟลเกจเขากับวาลวของชองบริการ

6. สําหรับการทดสอบหารอยรั่ว ใหปดวาลวควบคุมที่ชุด
เกจ

7. ถาแรงดันมีนอยหรือไมมีเลย เติมสารทําความเย็น
เขาไปในระบบ ประมาณ 300 กรัม

อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

8. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา พ้ืนผิวสะอาดและ
ปราศจากสิ่งแปลกปลอม

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา เคร่ืองมือตรวจสอบ
รอยรั่วไดรับการปรับเทียบและตั้งคาตามคําแนะนําใน
การทํางาน

ใชเคร่ืองตรวจหารอยร่ัว R-134a แบบฮาโลเจนท่ีปรับ
คาความละเอียดโดยอัตโนมัติ ในการตรวจหารอยร่ัวท่ี
ระบบสารทําความเย็น ปฏิบัติตามคําแนะนําและเทคนิค
การทํางานของเครื่องตรวจสอบรอยรั่ว

9. ขอควรระวัง : อยาใหปลายกานทดสอบของ
เครื่องตรวจสอบสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมใดๆ
เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทําใหคาที่อานไดผิด
พลาด และทําความเสียหายใหเซ็นเซอร

วางเซ็นเซอรไวหางจากตําแหนงที่จะตรวจสอบ
ประมาณ 5 มม. ถือเซ็นเซอรหมุนรอบขอตอแตละตัว
จนสุด

10.ถาตรวจพบรอยรั่ว ใหทําซํ้าขั้นตอนการตรวจหารอย
ร่ัวอีกคร้ังหลังจากใชลมอัดเปาสารเคมีท่ีตรวจพบออก
แลว

11.ถาตรวจพบรอยร่ัวอีกคร้ัง ใหนําสารทําความเย็นใตดาน
ดูดออก

อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

G1448935th2011.50 Ranger

412-00-8ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-8

ขั้นตอนทั่วไป



เครื่องตรวจรอยรั่วแบบสารเรืองแสง
อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือตรวจรอยรั่วแบบ UV

การตรวจหารอยรั่ว

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดจอดรถไวใน
รมกอนเริ่มตนทํางานใดๆ

12.อางถึง : สุขอนามัยและคําแนะนําดานความปลอดภัย
ตอระบบคอมเพรสเซอรแอร (A/C) (100-00 ขอมูล
ทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

13. หมายเหตุ : สามารถหาตําแหนงรั่วที่แมนยําไดโดย
การสังเกตสีน้ํายาหารอยร่ัวท่ีเปล่ียนเปนสีเหลือง-เขียว
เรืองแสง เน่ืองจากรอยร่ัวอาจมีมากกวาหน่ึงตําแหนง
ใหตรวจสอบสวนประกอบแตละสวนอยางละเอียด

• หาตําแหนงรอยร่ัว ตรวจหารอยร่ัวของสวนประกอบ
ทั้งหมด ขอตอ และทอของระบบ A/C

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือตรวจรอยรั่วแบบ UV

14.หลังจากตรวจพบรอยรั่วและแกไขเสร็จเรียบรอยแลว
ใหใชน้ํายาทําความสะอาดท่ัวไปเช็ดคราบน้ํายาหารอย
รั่วออกใหหมด

15.ตรวจสอบงานซอมแซมท่ีทําไปโดยการเปดใชงานระบบ
ครูหนึ่ง และใชหลอดไฟ UV ตรวจสอบอีกครั้ง

G1438401th2011.50 Ranger

412-00-9ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-9

ขั้นตอนทั่วไป



ตรวจการรั่วของสุญญากาศ

1. ปฎิบัติตามขั้นตอนการเก็บและฟนฟูนํ้ายาแอร

อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

G1065495th2011.50 Ranger

412-00-10ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลทั่วไป412-00-10

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 412-01 ควบคุมการปรับอากาศ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

412-01-3การกรองและกระจายอากาศ...............................................................................................................
412-01-3แผนกรองอากาศ................................................................................................................................
412-01-3การปรับทิศทางลม, แผงหนาปด........................................................................................................
412-01-5การทําความรอนและการระบายอากาศ................................................................................................
412-01-5ภาพโดยรวมของตัวเรือนระบบควมคุมอุณหภูมิ..................................................................................
412-01-6คําอธิบายภาพตัดขวาง........................................................................................................................
412-01-7การไหลของอากาศ - อากาศเขา.........................................................................................................
412-01-8การไหลของอากาศ - โหมดระบายอากาศ...........................................................................................
412-01-9การไหลของอากาศ - โหมดไลฝา........................................................................................................

412-01-10การไหลของอากาศ - โหมดเปาลมที่พื้น.............................................................................................
412-01-11ระบบปรับอากาศ................................................................................................................................
412-01-14สวนประกอบในการควบคุม................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

412-01-18(34 626 4)คอมเพรสเซอรแอร (A/C) — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4...................

412-01-19(34 626 4)

คอมเพรสเซอรแอร (A/C) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW
/150PS) - Puma........................................................................................................

412-01-21(34 626 4)
คอมเพรสเซอรแอร (A/C) — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma.........................................................................................................................

412-01-23เซ็นเซอรแรงดันระบบปรับอากาศ (A/C)............................................................................................
412-01-25คอนเดนเซอร — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4.............................................................

412-01-27

คอนเดนเซอร — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi
(148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma...............................................................................................

412-01-29รีซีฟเวอร/ดรายเออร...........................................................................................................................
412-01-30(34 374 0)มอเตอรโบลเวอร — LHD 4WD/LHD RWD..........................................................
412-01-31(34 374 0)มอเตอรโบลเวอร — RHD 4WD/RHD RWD..........................................................
412-01-32(34 382 0)ตัวตานทานมอเตอรโบลเวอร........................................................................................
412-01-33โมดูลควบคุมระบบทําความรอน ระบายความรอน และปรับอากาศ (HVAC) ....................................
412-01-35ไสกรองเกสรดอกไม...........................................................................................................................
412-01-36(34 665 0)เซ็นเซอรแสงอาทิตย....................................................................................................

412-01-1ควบคุมการปรับอากาศ412-01-1

.



412-01-37แกนฮีทเตอรและเสื้อแกนอีวาโพเรเตอร.............................................................................................
412-01-41อีวาโพเรเตอร......................................................................................................................................
412-01-43(34 676 0)เซ็นเซอรอุณหภูมิอากาศโดยรอบ.................................................................................

412-01-2ควบคุมการปรับอากาศ412-01-2

.



การกรองและกระจายอากาศ

แผนกรองอากาศ อากาศบริสุทธิ์และอากาศหมุนเวียงจะไหลเขาไปในตัว
เรือนชองอากาศเขาผานแผนกรองอากาศ ซึ่งติดตั้งอยูที่
ดานผูโดยสารของรถ (รถพวงมาลัยซายและรถพวงมาลัย
ขวา) และทําหนาที่ดักจับอนุภาคฝุนละออง

ตองเปล่ียนแผนกรองอากาศตามกําหนดเวลาการใหบริการ

การปรับทิศทางลม, แผงหนาปด

รายละเอียดรายกา
ร

ชองลม - ชองลมไลฝากระจกดานขาง1

ชองลม – ชองลมไลฝา2

รายละเอียดรายกา
ร

ชองลม – ชองลมดานขาง (ปรับได)3

ทอลม, ชองวางเทาดานหนา4

G1274079th2011.50 Ranger

412-01-3ควบคุมการปรับอากาศ412-01-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ทอลมตรงกลาง5

ทอลม - จอแสดงผลระบบนําทาง (ถามีติดตั้ง)6

G1274079th2011.50 Ranger

412-01-4ควบคุมการปรับอากาศ412-01-4

รายละเอียดและการทํางาน



การทําความรอนและการระบายอากาศ

ภาพโดยรวมของตัวเรือนระบบควมคุมอุณหภูมิ

รายละเอียดรายกา
ร

ตัวเรือน - อากาศเขา1

ตัวควบคุมความเร็วพัดลม2

ตัวเรือน - แผงทําความรอน3

ประตู - ระบบไลฝา4

ประตู - ชองลม5

อีวาโพเรเตอร6

ประตู - อุณหภูมิ7

เซ็นเซอรอุณหภูมิอีวาพอเรเตอร8

รายละเอียดรายกา
ร

แผนกั้น9

เครื่องทําความรอน10

ประตู - พื้นรถ11

ตัวเรือน - แถบเลื่อนตัวบน12

พัดลมและมอเตอร13

ตัวเรือน - แถบเลื่อนตัวลาง14

ฝาครอบแผนกรองอากาศและไสกรอง15

ประตู - ชองลมเขา16

G1274083th2011.50 Ranger

412-01-5ควบคุมการปรับอากาศ412-01-5

รายละเอียดและการทํางาน



คําอธิบายภาพตัดขวาง

รายละเอียดรายกา
ร

การไหลของอากาศ - อากาศเขาA-A

การไหลของอากาศ - โหมดระบายอากาศ, โหมด
ไลฝา, โหมดเปาลมที่พื้น

B-B
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รายละเอียดและการทํางาน



การไหลของอากาศ - อากาศเขา

รายละเอียดรายกา
ร

อากาศบริสุทธิ์1

อากาศหมุนเวียน2
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รายละเอียดและการทํางาน



การไหลของอากาศ - โหมดระบายอากาศ

รายละเอียดรายกา
ร

อากาศเย็น1

อากาศอุน2
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รายละเอียดและการทํางาน



การไหลของอากาศ - โหมดไลฝา

รายละเอียดรายกา
ร

อากาศเย็น1

อากาศอุน2
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รายละเอียดและการทํางาน



การไหลของอากาศ - โหมดเปาลมที่พื้น

รายละเอียดรายกา
ร

อากาศเย็น1

อากาศอุน2

G1274083th2011.50 Ranger

412-01-10ควบคุมการปรับอากาศ412-01-10

รายละเอียดและการทํางาน



ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศไดรับการควบคุมโดยเทอรโมสเตติก
เอ็กแพนชันวาลว (วาลวระเหยสารทําความเย็นแบบทํา
งานดวยอุณหภูมิ) ใชสารทําความเย็น R134a

มีตัวเลือกให 2 แบบดังนี้:

• ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแมนวล

• ระบบปรับอากาศพรอมตัวควบคุมอุณหภูมิแบบ
อัตโนมัติ (DEATC)

รถยนตรุนนี้ติดตั้งเซนเซอรวัดอุณหภูมิไวที่อีวาพอ
เรเตอรเพื่อปองกันการเกิดนํ้าแข็งเกาะ เซ็นเซอรจะวัด
อุณหภูมิท่ีผิวของครีบระบายความรอนของอีวาพอเรเตอร

ถาอุณหภูมิที่วัดไดลดลงตํ่ากวา +2.9 ± 0.5 °C คลัตชที่
คอมเพรสเซอรจะหยุดทํางาน ถาอุณหภูมิเพิ่มสูงกวา +
3.9 ± 0.5 °C คอมเพรสเซอรจะกลับมาทํางานอีกครั้ง
ในระบบที่ใชการควบคุมอุณหภูมิแบบแมนวล สัญญาณ
เซ็นเซอรจะถูกสงผานโมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) และ
CAN bus ไปยังโมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM
) ซึ่งจะเปดและปดคลัตชที่คอมเพรสเซอร ในระบบที่ใช
การควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (DEATC) สัญญาณ
เซ็นเซอรจะถูกสงไปยังโมดูลระบบปรับอากาศกอน จาก
นั้นจึงสงผาน CAN bus ไปยัง PCM ซึ่งจะเปดและปด
คลัตชที่คอมเพรสเซอร

รายละเอียดรายกา
ร

คอนเดนเซอร1

คอมเพรสเซอร A/C2

มอเตอรพัดลม3

อีวาโพเรเตอร4

รายละเอียดรายกา
ร

เอ็กแพนชันวาลว5

เครื่องทําลมแหง6

พัดลมระบายความรอน7

ความดันสูง (เปนกาซและรอน)8

G1274080th2011.50 Ranger

412-01-11ควบคุมการปรับอากาศ412-01-11

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ความดันสูง (เปนของเหลวและอุน)9

ความดันตํ่า (เปนของเหลวและเย็น)10

ความดันตํ่า (เปนกาซและเย็น)11

ฟงกชั่นการทํางาน

คอมเพรสเซอรทําความเย็น (2) ซึ่งขับเคลื่้อนโดย
เคร่ืองยนตจะดูดสารทําความเย็นท่ีมีสถานะเปนกาซออก
จากอีวาพอเรเตอร (4) และทําการอัดกาซ อุณหภูมิของ
สารทําความเย็นจะเพิ่มขึ้นจนมีคาระหวาง 70 °C และ
110 °C จากน้ันจึงสงไปยังคอนเดนเซอร (1) ภายใตความ
ดันสูง ณ จุดนี้ ความรอนจะถูกดูดออกจากสารทําความ
เย็นโดยการบังคับใหอากาศไหลผานครีบระบายความรอน
ความรอนจึงถูกขจัดออกดวยวิธีการน้ี สารทําความเย็นจะ
เปลี่ยนสถานะเปนของเหลวและออกจากคอนเดนเซอร

จากนั้นสารทําความเย็นจะผานไปยังเึีครื่องทําลมแหง (6
) ภายใตความดันสูง ซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางในการกัก
เก็บและกรองความชื้นที่เหลืออยูในสารทําความเย็นออก
ไป

เอ็กแพนชันวาลว (5) ควบคุมปริมาณของสารทําความ
เย็นที่ถูกฉีดเขาไปในอีวาพอเรเตอร (4) ซึ่งเปนการ
ควบคุมความดันและอุณหภูมิภายในอีวาพอเรเตอร สาร
ทําความเย็นท่ีมีสถานะเปนของเหลวจะเปล่ียนสถานะเปน
ไอในอีวาพอเรเตอร วิธีการนี้จะชวยใหความรอนถูกดึง
ออกจากอากาศท่ีเขาไปในรถยนต ดังน้ันอากาศจึงเย็นลง
และความช้ืนท่ีมากับอากาศจะถูกขจัดออกท่ีคอยลระเหย
สารทําความเย็น

สารทําความเย็นท่ีมีสถานะเปนกาซซ่ึงออกมาจากอีวาพอ
เรเตอรในสภาพความดันต่ําจะเขาไปในเอ็กแพนชันวาลว
ที่ชองเปดดานบน และถูกดูดเขาไปโดยคอมเพรส
เซอรทําความเย็น (2)

ตัวแปลงความดัน A/C จะสงสัญญาณแอนาล็อกไปยัง
PCM หลังจาก PCM ประเมินผลสัญญาณตางๆ ท่ีเขามา
แลว PCM จะสงสัญญาณควบคุมไปยังรีเลยคลัตช A/C
ซ่ึงจะเขาประสานหรือแยกออกจากคลัตชท่ีคอมเพรสเซอร
สัญญาณที่เขาไปยัง PCM มาจากสวิตชมอเตอรพัดลม
ผานทางเซ็นเซอรอุณหภูมิอีวาพอเรเตอร (รถรุนท่ีใชระบบ
ควบคุมอุณหภูมิแบบแมนวล) หรือผานทางโมดูล A/C (
รถรุนท่ีใชระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติและรุนท่ีใช
เฉพาะระบบปรับอากาศเทานั้น), ตัวแปลงความดัน A/C
และ PCM
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รายละเอียดรายกา
ร

แผงทําความรอน1

อีวาโพเรเตอร2

เอ็กแพนชันวาลว3

ทอ A/C4

คอมเพรสเซอร A/C5

ตัวแปลงความดัน (ระบบเกียรอัตโนมัติ) / สวิตช
ความดัน (ระบบเกียรธรรมดา)

6

คอนเดนเซอร7

เครื่องทําลมแหง (ติดตั้งรวมอยูกับ
คอนเดนเซอร)

8

ปมนํ้าหลอเย็น9

ทอเครื่องทําความรอน10
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สวนประกอบในการควบคุม
ชุดควบคุมสภาพอากาศ - รุนที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ
ธรรมดา

ในรถรุนที่ีมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดา ทาน
สามารถใชงานเครื่องทําความรอนและเครื่องปรับอากาศ
ไดดวยสวิตชมือหมุนสามอัน แผนปรับทิศทางลมและแผน
ควบคุมอุณหภูมิควบคุมดวยไฟฟา และสวิตชโพเทนชิออ
มิเตอรที่แผงสวิตชเหนือศีรษะ

นอกจากนี้ สวิตชควบคุมสําหรับการหมุนเวียนอากาศ
ละลายฝากระจกหนา ละลายฝากระจกหลัง และสวิตชเปด
/ปดสําหรับเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอยูที่ชุดควบคุม

รถรุนท่ีมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดาใชชุดควบคุม
ที่มีฟงกชันการทํางานตอไปนี้ :

ฟงกชันที่ควบคุมดวยปุม ประกอบไปดวย :

• การเปดและปดระบบปรับอากาศ

• การเปดและปดฟงกชันละลายฝากระจกหนา

• การควบคุมอากาศหมุนเวียน

• การเปดและปดฟงกชันละลายฝากระจกหลัง

ฟงกชันที่ควบคุมดวยปุมหมุนปรับ ประกอบไปดวย :

• การปรับอุณหภูมิ

• การปรับทิศทางลม

• การควบคุมความแรงพัดลม

• A/C max (ใชเพื่อปรับอุณหภูมิภายในรถใหเย็นลง
อยางรวดเร็ว)

ชุดควบคุมสภาพอากาศ - รุนที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ
อัตโนมัติ

รถรุนท่ีมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติใชชุดควบคุม
ที่มีฟงกชันการทํางานตอไปนี้ :

ฟงกชันที่ควบคุมดวยปุม ประกอบไปดวย :

• การเปดและปดระบบปรับอากาศ

• การปรับทิศทางลม

• การเปดและปดฟงกชันละลายฝาแบบรวดเร็ว

• การเปดและปดระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ

• การควบคุมอากาศหมุนเวียน

• การเปดและปดฟงกชันละลายฝากระจกหนาและกระจก
หลัง

• A/C max (ใชเพื่อปรับอุณหภูมิภายในรถใหเย็นลง
อยางรวดเร็ว)

ฟงกชันที่ควบคุมดวยปุมหมุนปรับ ประกอบไปดวย :

• การปรับอุณหภูมิแบบสองโซนหรือโซนเดียว (ระหวาง
ดานคนขับและดานผูโดยสาร)

• การควบคุมความแรงพัดลม
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ภาพโดยรวมของชุดควบคุมสภาพอากาศ - รุนท่ีมีระบบควบคุม
อุณหภูมิแบบธรรมดา

รายละเอียดรายกา
ร

แอคทูเอเตอร - แผนควบคุมอุณหภูมิ1

กานปรับ - ควบคุมอุณหภูมิ2

เซ็นเซอรอุณหภูมิ - อีวาพอเรเตอร3

แอคทูเอเตอร - แผนรับอากาศเขา4

ตัวควบคุมความเร็วมอเตอรพัดลม5

แอคทูเอเตอร - แผนปรับทิศทางลม6

ลูกเบี้ยว - การปรับทิศทางลม7
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ภาพโดยรวมของชุดควบคุมสภาพอากาศ - รุนท่ีมีระบบควบคุม
อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ

รายละเอียดรายกา
ร

แอคทูเอเตอร - แผนควบคุมอุณหภูมิฝงขวา1

กานปรับ - การควบคุมอุณหภูมิฝงขวา2

เซ็นเซอรอุณหภูมิ - อีวาพอเรเตอร3

แอคทูเอเตอร - แผนรับอากาศเขา4

ตัวควบคุมความเร็วมอเตอรพัดลม5

แอคทูเอเตอร - แผนปรับทิศทางลม6

ลูกเบี้ยว - การปรับทิศทางลม7

รายละเอียดรายกา
ร

แอคทูเอเตอร - แผนควบคุมอุณหภูมิฝงซาย8

กานปรับ - การควบคุมอุณหภูมิฝงซาย9
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เซ็นเซอรวัดแสงอาทิตย/เซ็นเซอรอุณหภูมิภายในรถ - รุนที่มี
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ

สําหรับรถรุนท่ีมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เซ็น
เซอรวัดแสงอาทิตยจะวัดความเขมของแสงอาทิตยที่
กระทบกับตัวรถและสงคาไปยังโมดูล A/C นอกจากนี้
เซ็นเซอรอุณหภูมิภายในรถจะสงสัญญาณตอบกลับแบบ
แปรผันไปยังโมดูล A/C จากนั้นโมดูล A/C จะปรับ
อุณหภูมิภายในรถใหอยูในระดับที่ผูโดยสารรูสึกสบาย
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คอมเพรสเซอรแอร (A/C) — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4
(34 626 4)

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSH-M1C231-Bนํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-AA

นํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-BA

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม (303-05 สายพาน
ขับอุปกรณเสริม - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา
) - MI4, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. แรงขัน: 15 Nm

5. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ทาเคลือบโอริงที่ทอสารทําความเย็น

วัสดุ: น้ํามันคอมเพรสเซอร WSH-M1C231-B (น้ํามัน
คอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-AA;
นํ้ามันคอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-BA;
Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil /
YN-12-D)

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274091th2011.50 Ranger

412-01-18ควบคุมการปรับอากาศ412-01-18

การถอดและ การติดตั้ง



คอมเพรสเซอรแอร (A/C) — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) -
Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/
2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(34 626 4)

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSH-M1C231-Bนํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-AA

นํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-BA

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

G1274087th2011.50 Ranger

412-01-19ควบคุมการปรับอากาศ412-01-19

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. แรงขัน: 15 Nm

5. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ทาเคลือบโอริงที่ทอสารทําความเย็น

วัสดุ: น้ํามันคอมเพรสเซอร WSH-M1C231-B (น้ํามัน
คอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-AA;
นํ้ามันคอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-BA;
Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil /
YN-12-D)

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274087th2011.50 Ranger

412-01-20ควบคุมการปรับอากาศ412-01-20

การถอดและ การติดตั้ง



คอมเพรสเซอรแอร (A/C) — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /
200 แรงมา) - Puma(34 626 4)

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSH-M1C231-Bนํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-AA

นํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-BA

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. แรงขัน: 15 Nm

G1274090th2011.50 Ranger

412-01-21ควบคุมการปรับอากาศ412-01-21

การถอดและ การติดตั้ง



5. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ทาเคลือบโอริงที่ทอสารทําความเย็น

วัสดุ: น้ํามันคอมเพรสเซอร WSH-M1C231-B (น้ํามัน
คอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-AA;
นํ้ามันคอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-BA;
Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil /
YN-12-D)

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274090th2011.50 Ranger

412-01-22ควบคุมการปรับอากาศ412-01-22

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรแรงดันระบบปรับอากาศ (A/C)
วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSH-M1C231-Bนํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-AA

นํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-BA

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : สุขอนามัยและคําแนะนําดานความปลอดภัย
ตอระบบคอมเพรสเซอรแอร (A/C) (100-00 ขอมูล
ทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

รถยนตติดตั้งเกียรอัตโนมัติ

3.

4. แรงขัน: 14 Nm

รถยนตติดตั้งเกียรธรรมดา

5.

G1274094th2011.50 Ranger

412-01-23ควบคุมการปรับอากาศ412-01-23

การถอดและ การติดตั้ง



6. แรงขัน: 14 Nm

การติดตั้ง

1. ทาเคลือบโอริงที่ทอสารทําความเย็น

วัสดุ: น้ํามันคอมเพรสเซอร WSH-M1C231-B (น้ํามัน
คอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-AA;
นํ้ามันคอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-BA;
Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil /
YN-12-D)

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274094th2011.50 Ranger

412-01-24ควบคุมการปรับอากาศ412-01-24

การถอดและ การติดตั้ง



คอนเดนเซอร — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4
วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSH-M1C231-Bนํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-AA

นํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-BA

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : สุขอนามัยและคําแนะนําดานความปลอดภัย
ตอระบบคอมเพรสเซอรแอร (A/C) (100-00 ขอมูล
ทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

3. อางถึง : ตะแกรงหมอนํ้า (501-08 แผงประดับและ
ตกแตงภายนอก, การถอดและการติดตั้ง).

4. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

5. แรงขัน: 45 Nm

6.

7. ขอควรระวัง : ตองปดชองเปดทั้งหมดใหสนิท

แรงขัน: 45 Nm

G1274097th2011.50 Ranger

412-01-25ควบคุมการปรับอากาศ412-01-25

การถอดและ การติดตั้ง



8.

9.

การติดตั้ง

1. ทาเคลือบโอริงที่ทอสารทําความเย็น

วัสดุ: น้ํามันคอมเพรสเซอร WSH-M1C231-B (น้ํามัน
คอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-AA;
นํ้ามันคอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-BA;
Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil /
YN-12-D)

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274097th2011.50 Ranger

412-01-26ควบคุมการปรับอากาศ412-01-26

การถอดและ การติดตั้ง



คอนเดนเซอร — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L Duratorq-TDCi (
148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSH-M1C231-Bนํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-AA

นํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-BA

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : สุขอนามัยและคําแนะนําดานความปลอดภัย
ตอระบบคอมเพรสเซอรแอร (A/C) (100-00 ขอมูล
ทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน).

2. อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

3. อางถึง : ตะแกรงหมอนํ้า (501-08 แผงประดับและ
ตกแตงภายนอก, การถอดและการติดตั้ง).

4. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

5. แรงขัน: 15 Nm

G1274095th2011.50 Ranger

412-01-27ควบคุมการปรับอากาศ412-01-27

การถอดและ การติดตั้ง



6.

7. ขอควรระวัง : ตองปดชองเปดทั้งหมดใหสนิท

แรงขัน: 22 Nm

8. อางถึง : ที่ระบายความรอนอากาศอัดเขา (303-12
การกรองอากาศท่ีไหลเขาและกระจายอากาศ - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

9.

10.

การติดตั้ง

1. ทาเคลือบโอริงที่ทอสารทําความเย็น

วัสดุ: น้ํามันคอมเพรสเซอร WSH-M1C231-B (น้ํามัน
คอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-AA;
นํ้ามันคอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-BA;
Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil /
YN-12-D)

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274095th2011.50 Ranger

412-01-28ควบคุมการปรับอากาศ412-01-28

การถอดและ การติดตั้ง



รีซีฟเวอร/ดรายเออร

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. แรงขัน: 15 Nm

4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274099th2011.50 Ranger

412-01-29ควบคุมการปรับอากาศ412-01-29

การถอดและ การติดตั้ง



มอเตอรโบลเวอร — LHD 4WD/LHD RWD(34 374 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ (501-12 แผงหนาปด
และคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4. ขอควรระวัง : หามใสมอเตอรพัดลมโดยคว่ําดาน
ลอพัดลมของมอเตอรลง

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ชิ้นสวนนี้สามารถติดตั้งไดในตําแหนง
เดียว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274102th2011.50 Ranger

412-01-30ควบคุมการปรับอากาศ412-01-30

การถอดและ การติดตั้ง



มอเตอรโบลเวอร — RHD 4WD/RHD RWD(34 374 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ (501-12 แผงหนาปด
และคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4. ขอควรระวัง : หามใสมอเตอรพัดลมโดยคว่ําดาน
ลอพัดลมของมอเตอรลง

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ชิ้นสวนนี้สามารถติดตั้งไดในตําแหนง
เดียว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274103th2011.50 Ranger

412-01-31ควบคุมการปรับอากาศ412-01-31

การถอดและ การติดตั้ง



ตัวตานทานมอเตอรโบลเวอร(34 382 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ (501-12 แผงหนาปด
และคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 15 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274115th2011.50 Ranger

412-01-32ควบคุมการปรับอากาศ412-01-32

การถอดและ การติดตั้ง



โมดูลควบคุมระบบทําความรอน ระบายความรอน และปรับอากาศ (HVAC)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

G1274105th2011.50 Ranger

412-01-33ควบคุมการปรับอากาศ412-01-33

การถอดและ การติดตั้ง



2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274105th2011.50 Ranger

412-01-34ควบคุมการปรับอากาศ412-01-34

การถอดและ การติดตั้ง



ไสกรองเกสรดอกไม

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ (501-12 แผงหนาปด
และคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274108th2011.50 Ranger

412-01-35ควบคุมการปรับอากาศ412-01-35

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรแสงอาทิตย(34 665 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังสําหรับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการ
ชารจแบตเตอรี่ (100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียด
และการทํางาน).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3.

4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274109th2011.50 Ranger

412-01-36ควบคุมการปรับอากาศ412-01-36

การถอดและ การติดตั้ง



แกนฮีทเตอรและเสื้อแกนอีวาโพเรเตอร
วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSH-M1C231-Bนํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-AA

นํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-BA

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : การเก็บนํ้ายาจากระบบคอมเพรสเซอรแอร
(A/C) , การทําสุญญากาศ, การเติมนํ้ายา (412-00
ระบบควบคุมการปรับอากาศ - ขอมูลท่ัวไป, ข้ันตอน
ทั่วไป).

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : แผงหนาปด - RHD 4WD/RHD RWD
(501-12 แผงหนาปดและคอนโซล, การถอดและ
การติดตั้ง).

4.

5. แรงขัน: 24 Nm

6.

รถยนตติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ
อิเล็กทรอนิกส (EATC)

7.

G1274111th2011.50 Ranger

412-01-37ควบคุมการปรับอากาศ412-01-37

การถอดและ การติดตั้ง



8. รถยนตติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแมนวล

9.

G1274111th2011.50 Ranger

412-01-38ควบคุมการปรับอากาศ412-01-38

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน
10. แรงขัน: 15 Nm1.

แรงขัน: 7 Nm2.

11.
12.

การติดตั้ง

1. ทาเคลือบโอริงที่ทอสารทําความเย็น

G1274111th2011.50 Ranger

412-01-39ควบคุมการปรับอากาศ412-01-39

การถอดและ การติดตั้ง



วัสดุ: น้ํามันคอมเพรสเซอร WSH-M1C231-B (น้ํามัน
คอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-AA;
นํ้ามันคอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-BA;
Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil /
YN-12-D)

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274111th2011.50 Ranger

412-01-40ควบคุมการปรับอากาศ412-01-40

การถอดและ การติดตั้ง



อีวาโพเรเตอร
วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSH-M1C231-Bนํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-AA

นํ้ามันคอมเพรสเซอร
6U7J-M1C231-BA

Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil
YN-12-D

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : แกนฮีทเตอรและเส้ือแกนอีวาโพเรเตอร (412
-01 ควบคุมการปรับอากาศ, การถอดและการติดต้ัง)
.

2.

3.

G1274113th2011.50 Ranger

412-01-41ควบคุมการปรับอากาศ412-01-41

การถอดและ การติดตั้ง



4. หมายเหตุ : รถรุนที่ใชระบบควบคุมอุณหภูมิ
อิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติเทานั้น

5.

การติดตั้ง

1. ทาเคลือบโอริงที่ทอสารทําความเย็น

วัสดุ: น้ํามันคอมเพรสเซอร WSH-M1C231-B (น้ํามัน
คอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-AA;
นํ้ามันคอมเพรสเซอร / 6U7J-M1C231-BA;
Motorcraft® PAG Refrigerant Compressor Oil /
YN-12-D)

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274113th2011.50 Ranger

412-01-42ควบคุมการปรับอากาศ412-01-42

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรอุณหภูมิอากาศโดยรอบ(34 676 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274120th2011.50 Ranger

412-01-43ควบคุมการปรับอากาศ412-01-43

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 413-01 แผงกลุมมาตรวัด (IPC)

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

413-01-2แผงกลุมมาตรวัด (IPC) ....................................................................................................................
413-01-5แผงกลุมมาตรวัด (IPC) (การทํางานของระบบและรายละเอียดของสวนประกอบ).............................
413-01-5แผนผังการควบคุม ...........................................................................................................................
413-01-6การทํางานของระบบ...........................................................................................................................
413-01-6แผงหนาปด....................................................................................................................................
413-01-7รายละเอียดของสวนประกอบ.............................................................................................................
413-01-?ไฟสัญญาณเลี้ยว.............................................................................................................................
413-01-?ไฟเตือนเบรก.................................................................................................................................
413-01-?ไฟเตือนนํ้าในนํ้ามัน.......................................................................................................................
413-01-?ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS).....................................................................................
413-01-?ไฟเตือนขอบกพรอง (MIL)...........................................................................................................
413-01-?ไฟเตือนถุงลมนิรภัย.......................................................................................................................
413-01-?ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา...............................................................................................................
413-01-?ไฟเตือนระบบชวยควบคุมการทรงตัว (ESP)..................................................................................
413-01-?ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย...............................................................................................................
413-01-?ไฟแสดงไฟเลี้ยวดานขาง................................................................................................................
413-01-?ไฟเตือนไฟสูง.................................................................................................................................
413-01-?ไฟเตือนไฟตัดหมอกหลัง...............................................................................................................
413-01-?มาตรวัดความเร็วรถ........................................................................................................................
413-01-?มาตรวัดรอบ...................................................................................................................................
413-01-?มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง.........................................................................................................
413-01-?จอผลึกเหลว...................................................................................................................................
413-01-?ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

413-01-10แผงกลุมมาตรวัด (IPC) ....................................................................................................................

413-01-1แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-1

.



แผงกลุมมาตรวัด (IPC)
รถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเตือนระบบชารจ1

ไฟเตือนระัดับนํ้าลางกระจก2

ไฟเตือนขอบกพรอง (MIL)3

ไฟเตือนหัวเผา4

ไฟเตือนนํ้าแข็งเกาะ5

ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า6

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวซาย7

มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง8

ไฟเตือนไฟสูง9

มาตรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น10

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวขวา11

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเตือนประตูเปดอยู12

ไฟเตือนระบบเบรก13

ไฟเตือนเปดระบบชวยควบคุมการทรงตัว14

ไฟเตือนระบบอิมโมบิไลเซอร15

ไฟเตือนกลไกถายทอดกําลัง16

ไฟเตือนถุงลมนิรภัย17

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย18

ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)19

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา20

ไฟเตือนปดระบบชวยควบคุมการทรงตัว21

จอแสดงขอความ22

G1274129th2011.50 Ranger

413-01-2แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเตือนระบบขับเคลื่อน 2 ลอ23

ไฟเตือนอัตราทดเกียรตํ่าของระบบขับเคลื่อน
4 ลอ

24

ไฟเตือนระบบปองกันขโมย25

ไฟเตือนระบบขับเคลื่อน 4 ลอ26

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร27

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเตือนนํ้าในนํ้ามัน28

ไฟเตือนเปดไฟหนา29

ไฟเตือนไฟตํ่า30

ไฟเตือนความดันนํ้ามันเครื่องตํ่า31

ไฟเตือนถึงกําหนดเปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง32

รถยนตที่ใชเครื่องยนตเบนซิล

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเตือนระบบชารจ1

ไฟเตือนระัดับนํ้าลางกระจก2

ไฟเตือนขอบกพรอง (MIL)3

ไฟเตือนอุนนํ้ามันเชื้อเพลิง4

ไฟเตือนนํ้าแข็งเกาะ5

ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า6

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวซาย7

มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง8

ไฟเตือนไฟสูง9

มาตรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น10

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวขวา11

ไฟเตือนประตูเปดอยู12

G1274129th2011.50 Ranger

413-01-3แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเตือนระบบเบรก13

ไฟเตือนเปดระบบชวยควบคุมการทรงตัว14

ไฟเตือนระบบอิมโมบิไลเซอร15

ไฟเตือนกลไกถายทอดกําลัง16

ไฟเตือนถุงลมนิรภัย17

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย18

ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)19

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา20

ไฟเตือนปดระบบชวยควบคุมการทรงตัว21

จอแสดงขอความ22

ไฟเตือนระบบขับเคลื่อน 2 ลอ23

ไฟเตือนอัตราทดเกียรตํ่าของระบบขับเคลื่อน
4 ลอ

24

ไฟเตือนระบบปองกันขโมย25

ไฟเตือนระบบขับเคลื่อน 4 ลอ26

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร27

ไฟเตือนนํ้าในนํ้ามัน28

ไฟเตือนเปดไฟหนา29

ไฟเตือนไฟตํ่า30

ไฟเตือนความดันนํ้ามันเครื่องตํ่า31

ไฟเตือนถึงกําหนดเปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง32

คําแนะนําการบริการ

ถามีการเปลี่ยนแผงหนาปด ตองคัดลอกขอมูลการปรับ
ต้ังคาของโมดูลสวนกลางจาก BCM ไปยังแผงหนาปดชุด
ใหม โดยใชเครื่อง IDS (Integrated Diagnostic System
) นอกจากนี้ ใหเรียนรูกุญแจรถทั้งหมดซํ้าอีกครั้ง ทั้งนี้
จําเปนตองเรียนรูกุญแจรถซํ้าอยางนอย 2 ดอก

G1274129th2011.50 Ranger

413-01-4แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-4

รายละเอียดและการทํางาน



แผงกลุมมาตรวัด (IPC) – การทํางานของระบบและรายละเอียดของ
สวนประกอบ

แผนผังการควบคุม

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเตือนระบบชารจ1

ไฟเตือนระัดับนํ้าลางกระจก2

MIL (ไฟชี้บอกการทํางานผิดพลาด)3

ไฟเตือนหัวเผา4

ไฟเตือนนํ้าแข็งเกาะ5

ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า6

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวซาย7

มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง8

ไฟเตือนไฟสูง9

มาตรวัดอุณหภูมินํ้าหลอเย็น10

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวขวา11

ไฟเตือนประตูเปดอยู12

ไฟเตือนระบบเบรก13

ไฟเตือนเปดระบบชวยควบคุมการทรงตัว14
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การทํางานของระบบ

แผงหนาปด

แผงหนาปดประกอบไปดวย หนาปดแบบแอนาล็อก รวม
ถึงไฟเตือนและไฟแสดงระบบควบคุมตางๆ สําหรับแสดง
สถานะของระบบ นอกจากนี้ยังมีสวนจอ LCD (จอผลึก
เหลว) สําหรับแสดงขอมูลการขับขี่ แผงหนาปดจะรับ
สัญญาณตางๆ ตอไปน้ี ซ่ึงสงมาจาก PCM ผานทางระบบ
CAN (เครือขายพื้นที่ควบคุม) Bus ความเร็วสูง (
HS-CAN):

• ความเร็วรถ

• PCM รับสัญญาณท่ีจําเปนของเซ็นเซอรลอ ABS (ระบบ
เบรกปองกันลอล็อค) ที่สงมาโดยหนวยควบคุม ABS
ผานทางระบบ HS-CAN

• อุณหภูมินํ้าหลอเย็น

• ความดันนํ้ามันเครื่อง

• รอบเครื่องยนต

• แผงหนาปดรับสัญญาณตางๆ ตอไปนี้จาก BCM ผาน
ทางระบบ CAN bus (MS-CAN) ความเร็วปานกลาง

• อุณหภูมิสภาพแวดลอม

• ระดับนํ้ามันเบรก

• ระบบควบคุมเบรกมือ

• ระบบควบคุมสลักกลอนประตู

• ระบบควบคุมสลักกลอนฝาทายไฮดรอลิก

• ระบบควบคุมไฟสูง

• ระบบควบคุมการกะพริบไฟหนา

• ระบบควบคุมไฟเลี้ยว

สัญญาณระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกสงมาจากเซ็นเซอรวัด
ระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง 2 ตัวในปมนํ้ามันเชื้อเพลิงที่อยูใน
รถพวงบรรทุกนํ้ามัน ซึ่งตอสายถึงแผงหนาปด เซ็น
เซอรดังกลาวเช่ือมตอกันแบบอนุกรม และความตานทาน
รวมไดมาจากรีซิสเตอร 2 ตัว แผงหนาปดจะแปลง
สัญญาณ Raw ของระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนคาระดับ
นํ้ามันเชื้อเพลิงจริง

มาตรวัดระยะทางรวมแสดงระยะทางทั้งหมดที่ใชงานรถ
และใชสัญญาณเดียวกับท่ีใชกับตัวนับระยะทางตอวัน คาท่ี
ไดจะถูกบันทึกโดยแผงหนาปดและเก็บไวในสวนหนวย
ความจํา EEPROM (หนวยความจําที่สามารถลบและ
โปรแกรมใหมได) ที่ปองกันเอาไว พื้นที่หนวยความจํา
สวนน้ีไดรับการปองกันการเปล่ียนแปลงไว ถาแผงหนาปด
ตรวจพบขอผิดพลาดในพื้นที่หนวยความจําสวนนี้ เชน
มีความเสียหายเกิดขึ้น ขอความ "Odometer error" จะ
แสดงขึ้นมาเพื่อแจงเตือนใหผูขับทราบ

G1274135th2011.50 Ranger

413-01-6แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-6

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดของสวนประกอบ

ไฟสัญญาณเลี้ยว

ไฟสัญญาณเลี้ยวไดรับการควบคุมโดย PJB (กลองรวม
สายฝงผูโดยสาร) เม่ือไดรับสัญญาณ CAN bus ความเร็ว
ปานกลางจากแผงหนาปด

แผงหนาปดจะสงแรงดันไฟฟาไปยังสวิตชไฟเล้ียว สวิตช
นี้ประกอบไปดวยรีซิสเตอรหลายตัวซึ่งมีคาแตกตางกัน
เมื่อใชงานสวิตชในทิศทาง LH (ซาย) หรือ RH (ขวา)
แรงดันไฟฟาจะถูกสงผานไฟยังขั้วตอกราวนดในแผง
หนาปด แผงหนาปดจะตรวจจับแรงดันไฟฟาท่ีลดลง ซ่ึง
จายผานรีซิสเตอรตางๆ เม่ือใชงานสวิตชไฟเล้ียวในทิศทาง
LH (ซาย) หรือ RH (ขวา) แผงหนาปดจะตรวจจับแรง
ดันไฟฟากราวนด และตัดสินใจวาจะเลือกเปดไฟดาน LH
(ซาย) หรือ RH (ขวา)

จากนั้นแผงหนาปดจะสงสัญญาณขอความผานระบบ
CAN ความเร็วปานกลางไปยัง PJB เพื่อใชงานไฟเลี้ยว
ดานที่เหมาะสม ขอความนี้สามารถประกอบไปดวย
สถานะตางๆ ของตําแหนงสวิตชท่ีเปนไปได รวมถึงสถานะ
ชวงตํ่าและชวงสูงนอกชวงที่กําหนดสําหรับระบุขอผิด
พลาดของวงจร และคาเริ่มตนสําหรับตําแหนงกลางของ
สวิตช ไฟเล้ียวไมรวมอยูในข้ันตอนการตรวจสอบสัญญาณ
ไฟ 3 วินาที เมื่อเปดสวิตชสตารตเครื่อง

ไฟเตือนฉุกเฉินจะไดรับการควบคุมโดย PJB เมื่อไดรับ
สัญญาณเสนทางตอลงดินแบบสมบูรณจากสวิตชไฟเตือน
ฉุกเฉิน PJB จะสงสัญญาณขอความผานระบบ CAN
ความเร็วปานกลางไปยังแผงหนาปด ซึ่งจะเปดไฟเลี้ยว
ดาน LH (ซาย) และ RH (ขวา) ขึ้นพรอมกัน ไฟเตือน
ฉุกเฉินน้ีสามารถใชงานไดแมในขณะท่ีปดสวิตชกุญแจอยู
ดังนั้นสัญญาณขอความผานระบบ CAN จาก PJB จะมี
ขอความ 'wake-up' (เปด) สําหรับแผงหนาปดรวมอยูดวย

ไฟเตือนเบรก

ไฟเตือนน้ีไดรับการควบคุมโดยสัญญาณขอความผานระบบ
CAN ความเร็วสูงจากโมดูล ABS และโมดูลควบคุมเบรก
มือ ถาไฟเตือนนี้สวางขึ้นเมื่อทานขับรถ ใหตรวจสอบวา
ไดเขางานเบรกมืออยูหรือไมหรือไม ถาไมไดเขาเบรกมือ
อยู แสดงวาเกิดความผิดพลาดข้ึน ใหนํารถเขาตรวจสอบ
ระบบทันทีโดยชางที่ผานการฝกอบรมมาอยางเหมาะสม

ถาเกิดสภาพท่ีไมสามารถใชงานเบรกมือข้ึน โมดูลควบคุม
เบรกมือจะสงสัญญาณขอความผานระบบ CAN ไปยัง
แผงหนาปด และแผงหนาปดจะเปดกะพริบไฟเตือน
พรอมแสดงขอความ 'CANNOT APPLY PARK
BRAKE' (ไมสามารถเขาเบรกมือได) ถาขอผิดพลาดเกิด
ข้ึนในระบบเบรกมือ โมดูลควบคุมเบรกมือจะสงสัญญาณ
ขอความผานระบบ CAN ไปยังแผงหนาปด และแผง
หนาปดจะเปดไฟเตือนขึ้น พรอมแสดงขอความ 'PARK
BRAKE FAULT' (เบรกมือผิดปกติ) ในจอแสดงขอความ

ไฟเตือนนํ้าในนํ้ามัน

ไฟเตือนนํ้าในนํ้ามันจะสวางขึ้นถามีนํ้าในกรองนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเกิดกวาระดับที่กําหนดไว

ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ไฟเตือน ABS ไดรับการควบคุมโดยโมดูล ABS ถาโมดูล
ABS ตรวจพบขอผิดพลาดในระบบ ABS โมดูลจะสง
สัญญาณขอความผานระบบ CAN ความเร็วสูงไปยังแผง
หนาปดเพื่อเปดไฟเตือน ABS ขึ้น พรอมแสดงขอความ
'ABS FAULT' (ABS ผิดปกติ) บนแผงหนาปด ถาไฟ
เตือนนี้สวางขึ้นในขณะที่ทานกําลังขับรถ แสดงวาเกิด
ความผิดปกติข้ึน ทานยังสามารถใชงานเบรกปกติได (ไม
มี ABS) ใหทําการตรวจสอบระบบโดยชางเทคนิคท่ีไดรับ
การฝกอบรมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

ไฟเตือนขอบกพรอง (MIL)

ไฟเตือน MIL ไดรับการควบคุมโดย ECM และจะติด
สวางขึ้นบนแผงหนาปดเมื่อไดรับสัญญาณขอความผาน
ระบบ CAN bus ความเร็วสูงจาก ECM ถาไฟเตือนดวง
ใดดวงหน่ึงสวางข้ึนในขณะท่ีเคร่ืองยนตกําลังทํางาน แสดง
วามีความผิดปกติเกิดข้ึน เคร่ืองยนตยังสามารถทํางานตอ
ไปไดแตกําลังเคร่ืองอาจถูกจํากัดไว ถาไฟเตือนน้ีกะพริบ
ในขณะที่ทานกําลังขับรถ ใหลดความเร็วของรถลงทันที
ถาไฟเตือนยังคงกะพริบอยางตอเนื่อง ใหหลีกเลี่ยงการ
เรงเครื่องหรือเบาเครื่องอยางกะทันหัน

ถาไฟเตือนทั้งสองดวงสวางขึ้นพรอมกัน ใหจอดรถยนต
ของทานทันทีที่สามารถทําไดอยางปลอดภัย (การฝนใช
งานตอไปอาจเปนสาเหตุทําใหกําลังเครื่องลดลง และ
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เครื่องยนตดับ) ใหบิดสวิตชกุญแจดับเครื่อง และลองส
ตารตเคร่ืองใหมอีกคร้ัง ถาเคร่ืองยนตสตารตข้ึนมา ใหนํา
รถเขาตรวจสอบระบบทันทีโดยชางท่ีผานการฝกอบรมมา
อยางเหมาะสม ถาเครื่องยนตสตารตไมติด ใหนํารถเขา
ตรวจสอบกอนใชงานตอ

ไฟเตือนถุงลมนิรภัย

ไฟเตือนถุงลมนิรภัยไดรับการควบคุมโดยแผงหนาปด ถา
ไฟเตือนน้ีสวางข้ึนในขณะท่ีทานกําลังขับรถ แสดงวาเกิด
ความผิดปกติข้ึน ไฟเตือนน้ีจะสวางคางหลังจากชวงเวลา
ตรวจสอบ 3 วินาทีผานไปจนกระทั่งแผงหนาปดไดรับ
สัญญาณขอความปดไฟทางระบบ CAN bus ความเร็วสูง
จาก RCM (โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม)

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนาสีเขียวไดรับการควบคุมโดย PJB
และจะติดสวางขึ้นบนแผงหนาปดเมื่อไดรับสัญญาณ
ขอความเปดไฟตัดหมอกหนาผานทางระบบ CAN bus
ความเร็วสูงจาก PJB ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนาจะสวาง
ขึ้นเมื่อทานเปดสวิตชไฟตัดหมอกหนา

ไฟเตือนระบบชวยควบคุมการทรงตัว (ESP)

ESP จะเขาชวยควบคุมการทรงตัวของรถเม่ือรถยนตเร่ิม
ล่ืนไถลออกจากเสนทางท่ีทานตองการ วิธีการน้ีทําไดโดย
การเบรกลอแตละลอเปนอิสระแยกจากกัน และลดแรง
บิดของเครื่องยนตตามความจําเปน

ระบบนี้ยังประกอบไปดวยฟงกชันปองกันลอหมุนฟรีรุน
ปรับปรุงใหม ซ่ึงจะลดแรงบิดของเคร่ืองยนตและแรงเบรก
ถาลอมีอาการหมุนฟรีเมื่อทานเรงเครื่อง วิธีเชนนี้จะชวย
ใหทานสามารถออกตัวบนถนนท่ีล่ืนหรือพ้ืนท่ีไมม่ันคงได
และยังชวยปรับปรุงความสะดวกสบายดวยการจํากัดอาการ
ลอหมุนฟรีในขณะเขาโคงรูปตัวยู

ระบบชวยเบรกฉุกเฉินจะตรวจจับการเบรกอยางรุนแรง
ดวยวิธีการวัดอัตราความเร็วที่ทานใชในการเหยียบแปน
เบรก ระบบนี้จะชวยใหประสิทธิภาพการเบรกสูงสุดนาน
จนกวาทานจะปลอยเบรก ระบบชวยเบรกฉุกเฉินสามารถ
ชวยลดระยะเบรกในสถานการณฉุกเฉินได

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยจะตรวจสอบการคาดเข็มขัด
นิรภัยทั้งฝงผูขับและฝงผูโดยสาร ไฟเตือนนี้ไดรับการ
ควบคุมโดย RCM และจะสวางข้ึนบนแผงหนาปดเม่ือได
รับสัญญาณขอความผานระบบ CAN bus ความเร็วสูง
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยไมรวมอยูในขั้นตอนการตรวจ
สอบสัญญาณไฟ 6 วินาที เมื่อเปดสวิตชสตารตเครื่อง

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยทํางานภายใตการควบคุมของ
ตัวจับเวลา ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อเงื่อนไขตอไปนี้เกิด
ขึ้น:

• ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยจะสวางข้ึนเปนเวลา 6 วินาที
เมื่อบิดสวิตชกุญแจสตารตเครื่อง เพื่อเตือนใหผูขับคาด
เข็มขัดนิรภัย

• ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยจะสวางข้ึนเปนเวลา 6 วินาที
เม่ือบิดสวิตชกุญแจสตารตเคร่ืองแลว แตยังไมมีการคาด
เข็มขัดนิรภัยฝงผูขับ

• ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยจะสวางข้ึนพรอมเสียงสัญญาณ
เตือนถาไมมีการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งฝงผูขับหรือฝง
ผูโดยสารดานหนา และรถยนตเร่ิมแลนเร็วข้ึนกวาความเร็ว
ขั้นตํ่าที่กําหนดไว นอกจากนี้ไฟเตือนจะสวางขึ้นถาไมมี
การคาดเข็มขัดนิรภัยฝงใดฝงหนึ่งเมื่อรถยนตกําลังแลน
อยู เสียงสัญญาณเตือนจะหยุดลงหลังจากเวลาผานไป 5
นาที แตไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยจะยังคงสวางคางจนกวา
จะคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบรอยแลว

ไฟแสดงไฟเลี้ยวดานขาง

แผงหนาปดควบคุมการเปดไฟแสดงไฟเล้ียวดานขางสีสม
เมื่อไดรับสัญญาณขอความแจงสถานะไฟเลี้ยวดานขาง
ผานระบบ CAN ความเร็วปานกลางจาก PJB และกลอง
รวมสายเสริม การเลือกโดยใชสวิตชตัวน้ีจะไดรับการตรวจ
จับโดยแผงหนาปด ซึ่งรองขอใหมีการเปดไฟเลี้ยวดาน
ขางหรือไฟหนาผานสัญญาณขอความไปท่ี PJB และ RJB
PJB และ RJB จะสงสัญญาณขอความเปดไฟเลี้ยวดาน
ขางตอบกลับ และไฟแสดงไฟเลี้ยวดานขางบนแผง
หนาปดจะสวางข้ึน ไฟแสดงไฟเล้ียวดานขางไมรวมอยูใน
ข้ันตอนการตรวจสอบสัญญาณไฟ 3 วินาที เม่ือเปดสวิตช
สตารตเครื่อง

G1274135th2011.50 Ranger

413-01-8แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-8

รายละเอียดและการทํางาน



ไฟเตือนไฟสูง

แผงหนาปดควบคุมการเปดไฟเตือนไฟสูงสีฟาเมื่อไดรับ
สัญญาณขอความแจงสถานะไฟสูงผานระบบ CAN
ความเร็วปานกลางจาก PJB การเลือกไฟสูงหรือไฟกะพริบ
โดยใชงานสวิตชนี้จะได้ัรับการตรวจจับโดยแผงหนาปด
ซ่ึงรองขอการเปดใชงานไฟผานสัญญาณขอความในระบบ
CAN ไปยัง PJB PJB จะสงสัญญาณขอความเปดไฟสูง
ตอบกลับ และไฟเตือนไฟสูงบนแผงหนาปดจะสวางขึ้น
ไฟเตือนไฟสูงไมรวมอยูในข้ันตอนการตรวจสอบสัญญาณ
ไฟ 3 วินาที เมื่อเปดสวิตชสตารตเครื่อง

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหลัง

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหลังสีสมอําพันไดรับการควบคุมโดย
กลองรวมสายเสริม และจะสวางขึ้นบนแผงหนาปดเมื่อ
ไดรับสัญญาณเปดไฟตัดหมอกหลัง ไฟเตือนไฟตัดหมอก
หลังจะสวางขึ้นเมื่อทานเปดสวิตชไฟตัดหมอกหลัง ไฟ
เตือนไฟตัดหมอกหลังไมรวมอยูในข้ันตอนการตรวจสอบ
สัญญาณไฟ 3 วินาที เม่ือเปดสวิตชสตารตเคร่ือง ทานจะ
ไมสามารถเปดไฟตัดหมอกหลังไดหากยังไมไดเปดไฟหนา
และไฟตัดหมอกหนา

มาตรวัดความเร็วรถ

มาตรวัดความเร็วรถทํางานดวยสัญญาณ CAN ความเร็ว
สูงท่ีสงมาจากโมดูล ABS ความเร็วของลอถูกตรวจวัดโดย
การที่เซ็นเซอรอานความเร็วในการหมุนรอบของลอหลัง
จากฟนเฟองเปาหมายที่ดุมลอ คาเฉลี่ยของความเร็วลอ
ทั้ง 2 จะถูกสงจากเซ็นเซอรไปยังโมดูล ABS ในรูปแบบ
ของสัญญาณพัลส โมดูล ABS จะแปลงสัญญาณเหลานี้
ใหเปนคาตัวเลขความเร็วสงออกและสงผานระบบ CAN
ความเร็วสูงไปยังแผงหนาปด คาตัวเลขความเร็วสงออก
เดียวกันนี้จากเซ็นเซอรความเร็วลอยังถูกใชเพื่อคํานวณ
หาระยะทางที่รถแลนได

มาตรวัดรอบ

มาตรวัดรอบทํางานดวยสัญญาณความเร็วรอบเคร่ืองยนต
ที่สงมาจาก ECM ผานทางระบบ CAN ความเร็วสูง
สัญญาณเหลานี้ไดมาจากเซ็นเซอร CKP (ตําแหนงเพลา

ขอเหว่ียง) ไมโครโปรเซสเซอรท่ีแผงหนาปดจะรับสัญญาณ
เหลานี้ และสงสัญญาณออกตอไปยังมาตรวัดรอบ

มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงไดรับการควบคุมโดย
สัญญาณขอความจาก RJB ผานระบบ CAN RJB จะอาน
คาท่ีสงออกมาจากเซ็นเซอรวัดระดับน้ํามันเช้ือเพลิงทุกๆ
131 มิลลิวินาที และสงคาปริมาณนํ้ามันในถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ซึ่งแกไขเปนแรงดันแบตเตอรี่ ในรูปสัญญาณ
ขอความผานระบบ CAN ไปยังแผงหนาปด สัญลักษณ
ปมน้ํามันเช้ือเพลิงจะปรากฏข้ึนทางดานซายของมาตรวัด
รูปขีดบอกระดับ สวนที่เหนือมาตรวัดรูปขีดบอกระดับ
เปนสวนหนาจอ LCD (จอผลึกเหลว) ซึ่งใชแสดงมาตร
วัดระยะทางรวมและตัวเลขสถานะอ่ืนๆ เม่ือเลือกฟงกชัน
คํานวณระยะทาง หนาจอสวนน้ีจะถูกแทนท่ีดวยจอแสดง
ตัวเลขสถานะอื่นๆ ของฟงกชันที่เลือกไว

จอผลึกเหลว

จอผลึกเหลวที่แผงหนาปดจะแสดงมาตรวัดระดับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงรูปขีดบอกระดับ มาตรวัดระยะทางรวม ระยะ
ทางที่รถแลน และตัวเลขสถานะอื่นๆ ขอมูลระยะทางที่
รถแลนและตัวเลขสถานะอื่นๆ ไดมาจากขอมูลที่สงผาน
ระบบ CAN bus ความเร็วสูงจากโมดูล ABS และ ECM
ไปยังแผงหนาปด

พ้ืนท่ีเหนือจอแสดงขอความใชแสดงขอมูลตําแหนงเกียร
และขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบควบคุมความเร็ว ขอมูล
ระบบเกียรนี้สงมาจาก TCM (โมดูลควบคุมเกียร) ผาน
ระบบ CAN bus ความเร็วสูง

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร

โมดูลเลือกเีกียรจะสงสัญญาณขอความผานระบบ CAN
ไปยังแผงหนาปดเพ่ือแสดงตําแหนงคันเกียร นอกจากน้ี
โมดูลยังสงสัญญาณ 'not in park' (ไมไดเขาเบรกมือ) ไป
ยังแผงหนาปดอีกดวย ไฟเตือนน้ีจะสวางข้ึนเพ่ือแจงใหทา
นทราบวา การเพ่ิมเกียรจะชวยใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง
มากขึ้น และลดการปลอยกาซ CO2

G1274135th2011.50 Ranger

413-01-9แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-9

รายละเอียดและการทํางาน



แผงกลุมมาตรวัด (IPC)
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3.

4.

5. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนหากมีการติดตั้งชิ้นสวน
ใหม

ใหทําการดาวนโหลดขอมูลการต้ังคาการใชงานหนาปด
เขากับแผงหนาปดใหม โดยใชข้ันตอนการติดต้ังกลอง
ควบคุมที่สามารถโปรแกรมได

6. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนหากมีการติดตั้งชิ้นสวน
ใหม

ใหบันทึกคาระยะทางของแผงหนาปดเดิมไว หากไม
ทราบคาระยะทาง (เน่ืองจากแผงหนาปดชํารุดเสียหาย
) ใหสอบถามคาระยะทางโดยประมาณจากลูกคา

G1274130th2011.50 Ranger

413-01-10แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-10

การถอดและ การติดตั้ง



7. แรงขัน: 2 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนหากมีการติดตั้งชิ้นสวน
ใหม

ใหทําการอัพโหลดขอมูลการตั้งคาการใชงานหนาปด
โดยใชขั้นตอนการติดตั้งกลองควบคุมที่สามารถ
โปรแกรมได

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

3. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จําเปนหากมีการติดตั้งชิ้นสวน
ใหม

ใหทําการตั้งคาการใชงานของระบบ PATS โดยใชขั้น
ตอนการติดตั้งกลองควบคุมที่สามารถโปรแกรมได

G1274130th2011.50 Ranger

413-01-11แผงกลุมมาตรวัด (IPC)413-01-11

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 413-06 แตร

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

413-06-2แตร....................................................................................................................................................

413-06-1แตร413-06-1

.



แตร

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. แรงขัน: 30 Nm

5. แตรเดี่ยว

แรงขัน: 11 Nm

6. แตรคู
แรงขัน: 11 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274133th2011.50 Ranger

413-06-2แตร413-06-2

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 413-09 เสียงเตือน

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

413-09-2การเตือนเข็มขัดนิรภัย หยุดพักการทํางาน/กระตุนการทํางาน............................................................
413-09-2การเตรียมการ....................................................................................................................................
413-09-2การยกเลิก/การเปดใชงาน..................................................................................................................

413-09-1เสียงเตือน413-09-1

.



การเตือนเข็มขัดนิรภัย หยุดพักการทํางาน/กระตุนการทํางาน

การเตรียมการ

1. ดึงเบรกมือ

2. สําหรับเกียรอัตโนมัติ ใหเขาเกียร P (Park) หรือเกียร
ธรรมดา ใหเขาเกียรวาง

3. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง OFF

4. ปดประตูทั้งหมดจากดานในรถยนต

การยกเลิก/การเปดใชงาน

หมายเหตุ : การยกเลิกระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
สามารถใช IDS ไดดวย โดยดําเนินการตามขั้นตอนบน
หนาจอ

หมายเหตุ : สามารถปดการทํางานของฟงกช่ันเตือนการ
คาดเข็มขัดนิรภัยแยกระหวางฝงคนขับและฝงผูโดยสาร
ดานหนาได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยฝงคนขับ

2. ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยฝงผูโดยสารดานหนา

3. บิดสวิตชกุญแจไปท่ีตําแหนง ON (อยาสตารตเคร่ือง)

4. โปรดรอจนกวาไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยจะดับลง

5. หมายเหตุ : ตองทําขั้นตอนนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน 30
วินาที มิฉะนั้นตองเริ่มทําขั้นตอนนี้ใหมตั้งแตตน

ล็อกและปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย 4 คร้ัง โดยคร้ังสุดทาย
เปนการปลดเข็มขัดนิรภัย ปลอยปุมปลดล็อกสีแดง
ใหสมบูรณ ทุกๆ รอบ

6. ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยจะกะพริบชั่วขณะหนึ่งเพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนสถานะ

7. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง OFF เสร็จสิ้นขั้นตอน
การใชงานและยกเลิกใชงาน

G1450065th2011.50 Ranger

413-09-2เสียงเตือน413-09-2

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 413-13 ระบบชวยจอด

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

413-13-2ระบบชวยจอด....................................................................................................................................
413-13-2ตําแหนงของสวนประกอบ..................................................................................................................
413-13-2คําอธิบายการทํางาน...........................................................................................................................
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ระบบชวยจอด

ตําแหนงของสวนประกอบ

รายละเอียดรายกา
ร

โมดุลชวยจอด1

กลองมองหลัง2

เซ็นเซอรชวยจอดดานหลังตัวในและตัวยึด3

เซ็นเซอรชวยจอดดา้นหลังตัวนอกและตัวยึด4

ลําโพงชุดเครื่องเสียง5

คําอธิบายการทํางาน

ระบบชวยจอดจะเปดสัญญาณเสียงเตือนเพื่อแจงใหคน
ขับรถทราบถามีส่ิงกีดขวางอยูดานหลังรถในขณะถอยหลัง
เขาจอด ระบบนี้ประกอบไปดวย โมดูลระบบชวยจอด
และเซ็นเซอรชวยจอดอัลตราโซนิคกับตัวยึดในกันชนหลัง

โมดูลระบบชวยจอดใชงานเซ็นเซอรชวยจอดเพื่อตรวจ
สอบพ้ืนท่ีรอบๆ กันชนหลัง ถาตรวจพบวัตถุในพ้ืนท่ีตรวจ
สอบ โมดูลระบบชวยจอดจะเปดเสียงเตือนผานชุดเคร่ือง
เสียงของรถ ท้ังน้ีอาจไมสามารถตรวจจับวัตถุท่ีอยูใกลกับ
พื้นมากๆ ได แตเนื่องจากวัตถุดังกลาวมักมีความสูงไม
มากนักจึงไมทําใหรถไดรับความเสียหาย

ระบบชวยจอดจะเปดเมื่อสตารตเครื่อง อยางไรก็ตาม
ระบบจะทํางานเมื่อเลือกเกียรถอยหลังเทานั้น เมื่อโมดู
ลระบบชวยจอดทํางาน เสียงสัญญาณจะดังข้ึนมาหน่ึงคร้ัง
จากชุดเครื่องเสียง และไฟเตือนระบบชวยจอดบนจอแส
ดงผลมัลติฟงกชั่นจะติดสวางขึ้น

เซ็นเซอรชวยจอดจะสงคลื่นอัลตราโซนิคออกมาเปนชุด
และเปลี่ยนไปใชโหมดรับสัญญาณเพื่อรับคลื่นที่สะทอน
กลับมาจากส่ิงกีดขวางท่ีอยูภายในชวงตรวจจับ สัญญาณ
คลื่นที่รับไดจะถูกขยายและแปลงจากสัญญาณแอนา
ล็อกเปนสัญญาณดิจิตอลโดยเซ็นเซอร สัญญาณดิจิตอ
ลจะถูกสงผานไปยังโมดูลระบบชวยจอด และเปรียบเทียบ
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กับขอมูลที่โปรแกรมไวลวงหนาซึ่งเก็บอยูใน EEPROM
ภายในโมดูล โมดูลจะคํานวณระยะหางจากส่ิงกีดขวางโดย
การจับเวลาท่ีใชไปจากเวลาท่ีสงคล่ืนสัญญาณถึงเวลาท่ีรับ
คลื่นสัญญาณกลับ

ถาตรวจไมพบวัตถุใดๆ จะไมมีเสียงเตือนดังข้ึนมาอีก ถา
ตรวจพบวัตถุ เสียงสัญญาณจากชุดเครื่องเสียงจะดังขึ้น
ซํ้า เวลาหนวงระหวางเสียงสัญญาณจะคอยๆ ลดลงเมื่อ
ระยะหางระหวางวัตถุดังกลาวกับรถยนตลดลง และเสียง
สัญญาณจะดังอยางตอเนื่องเมื่อระยะหางเหลือประมาณ
400 มม. (16 นิ้ว)

ถาระยะหางระหวางสิ่งกีดขวางกับรถยนตไมลดลง เสียง
สัญญาณเตือนจะดังอยูในระัดับที่คงที่หากเซ็น
เซอรชวยจอดตัวในตรวจจับวัตถุได ถาเซ็นเซอรตัวนอก
ตรวจจับวัตถุไดและระยะหางไมเปลี่ยนแปลง เสียง
สัญญาณเตือนจะหยุดลงหลังจาก 3 วินาที

โมดูลระบบชวยจอดจะตรวจสอบระยะหางอยางตอเนื่อง
และจะเปดเสียงสัญญาณเตือนอีกคร้ังถาตรวจพบวาระยะ
หางลดลง

ระบบชวยจอดสามารถตรวจจับการเช่ือมตอรถพวงเขากับ
ตัวรถไดจากการสงสัญญาณขอความผานทาง CAN bus
ความเร็วปานกลาง เมื่อโมดูลระบบชวยจอดตรวจพบวา
มีการเชื่อมตอรถพวงเขากับตัวรถ เซ็นเซอรชวยจอดจะ
ปดทํางานเพื่อปองกันการเปดเสียงเตือนตลอดเวลา
เนื่องจากระยะหางจากรถพวงกับตัวรถที่ใกลมาก
สัญลักษณไฟรูปรถพวงบนจอแสดงผลมัลติฟงกช่ันจะติด
สวางขึ้นเมื่อเชื่อมตอรถพวงเขากับรถยนต

โมดุลชวยจอด

โมดูลระบบชวยจอดมีข้ัวตอสามตัว โดยใชงานสองตัว ข้ัว
ตอเหลานี้ใชจายไฟ, ตอลงกราวน และเชื่อมตอกับเครือ

ขาย CAN bus รวมถึงเช่ือมตอกับเซ็นเซอรชวยจอดดาน
หลัง

การเช่ือมตอผาน CAN bus ความเร็วปานกลางจะชวยให
สามารถรับขอมูลตอไปนี้จากระบบอื่นได:

• โมดูล ABS (ระบบเบรกแบบปองกันลอล็อก) -
สัญญาณความเร็วรถ

• BCM (โมดูลควบคุมตัวถัง) - สัญญาณเขาเกียร
ถอยหลัง, พารามิเตอรตางๆ ของการกําหนดขอบเขต
การทํางานของรถ, โหมดของรถยนต และโหมด
พลังงาน

• หนวยควบคุมเกียร - ตําแหนงคันเกียร (ระบบเกียร
อัตโนมัติ)

• โมดูลรถพวง - สถานะการเชื่อมตอรถพวง

โมดูลระบบชวยจอดจะทําการตรวจสอบตัวเองเปนประจํา
และเืมื่อระบบชวยจอดทํางานจะมีการตรวจสอบสายไฟ
ของเซ็นเซอรชวยจอดเพื่อหาสวนที่เกิดการลัดวงจรหรือ
วงจรเปด ถาตรวจพบปญหา รหัสขอบกพรอง (DTC) จะ
ถูกต้ังเก็บไวในหนวยความจําในโมดูลระบบชวยจอด และ
เซ็นเซอรชวยจอดดานหลังจะปดทํางานจนกวารหัส DTC
จะถูกลบออกไปและสตารตเครื่องใหม รหัส DTC ตางๆ
สามารถอานไดโดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหท่ีไดั้รับการรับรอง
จากฟอรดผานทางขั้วตอวิเคราะหขอมูล (DLC)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง : โมดุลชวยจอด (413-13
ระบบชวยจอด, การถอดและการติดตั้ง).

กลองมองหลัง

กลองเลนสมุมกวางติดตั้งอยูดานหลังปายสัญลักษณ
ฟอรดที่ฝาทาย และเชื่อมตออยูกับกระจกมองหลัง

ทั้งนี้ไมจําเปนตองโปรแกรมกลองที่เปลี่ยนใหม
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เซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

รายละเอียดรายกา
ร

ตัวยึดเซ็นเซอรชวยจอดดา้นหลังตัวนอก1

เซ็นเซอรชวยจอดดา้นหลังตัวนอก2

ตัวยึดเซ็นเซอรชวยจอดดา้นหลังตัวใน3

เซ็นเซอรชวยจอดดา้นหลังตัวใน4

เซ็นเซอรชวยจอดประกอบไปดวย ตัวเซ็นเซอรและตัวยึด
ตัวยึดจะชวยยึดใหเซ็นเซอรชวยจอดแตละตัวหันไปใน
ทิศทางที่ถูกตองโดยสัมพันธกับตําแหนงในกันชนหลัง

เซ็นเซอรชวยจอดแตละตัวมีข้ัวตอแบบ 3 ขาซ่ึงเช่ือมตอ
กับชุดสายไฟที่กันชนหนา ดังนั้นจึงเชื่อมถึงชุดสายไฟ
หลักของตัวถัง ขาทั้ง 3 ขาของขั้วตอใชสําหรับจายไฟ

เลี้ยง, ตอลงกราวน และสายรับสงสัญญาณจากโมดู
ลชวยจอด

เซ็นเซอรชวยจอดแตละตัวประกอบไปดวยสวนประกอบ
ดังตอไปนี้:

• ตัวเรือนพลาสติก

• แผนอะลูมิเนียมที่มีเพียโซอิเล็กทริกดิสก

• คลิปดานในและดานนอกสําหรับยึดเซ็นเซอรในชุด
กันชน

• ชุดแผงวงจร

แผนดิสกจะสงสัญญาณเสียงที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ
เพื่อใหเกิดคลื่นอัตตราโซนิคสงออกไป นอกจากนี้แผน
ดิสกยังรับสัญญาณคลื่นที่สะทอนกลับมาจากวัตถุใดๆ ที่
อยูภายในชวงตรวจจับ
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การคํานวณระยะหาง

เซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง

ชวงตรวจจับสูงสุดสําหรับเซ็นเซอรชวยจอดดานหลังอยู
ท่ี 1800 มม. (70 น้ิว) สําหรับเซ็นเซอรชวยจอดตัวกลาง
และ 600 มม. (23.5 น้ิว) สําหรับเซ็นเซอรชวยจอดท่ีมุม
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รถยนตที่มีอุปกรณในการชวยจอด
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รายละเอียดรายกา
ร

โมดุลชวยจอด1

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)2

สวิตชเกียรถอยหลัง3

หนาปด4

ชุดเซ็นเซอร ABS5

ABS6

รีเลยรถพวง7

เซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง8

เซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง9

เซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง10

เซ็นเซอรชวยจอดดานหลัง11

การทํางานของระบบ

กลองมองหลัง

ขอควรระวัง :

ตองหมั่นดูแลกลองหลังใหปราศจากสิ่งสกปรก,
นํ้าแข็ง และหิมะ อยาทําความสะอาดโดยใชวัตถุมี

คม, สารตัวทําละลายสําหรับไขมัน, แว็กซ หรือสาร
อินทรีย ใชเฉพาะผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ ทําความ
สะอาดเทานั้น

ถาใชเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูงลางรถ ใหฉีดนํ้าไปที่
กลองมองหลังเพียงชั่วครูเทานั้น และระยะฉีดตอง
ไมนอยกวา 20 ซม.

กลองมองหลังมีความไวตอแรงดัน ตําแหนงและ
องศาของกลองอาจเปลี่ยนเมื่อแรงดันเพิ่ม ทั้งนี้ไม
จําเปนตองโปรแกรมกลองที่เปลี่ยนใหม

ระบบกลองมองหลังประกอบไปดวยกลองหนึ่งตัวติดตั้ง
อยูดานหลังปายสัญลักษณฟอรด ซ่ึงเช่ือมตอกับจอแสดง
ผลในกระจกมองหลัง

เม่ือสตารตเคร่ืองและเลือกเกียรถอยหลัง คนขับรถจะมอง
เห็นภาพวิดีโอของพื้นที่ดานหลังรถผานทางจอแสดงผล
ในกระจกมองหลัง

เสนนําท่ีรวมอยูในภาพจากกลองจะแสดงระยะหางจากส่ิง
กีดขวางที่แสดงอยูบนจอแสดงผล

ภาพจากกลองจะปดลงโดยอัตโนมัติหลังจากปลดเกียร
ถอยหลัง 3 วินาที
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โมดุลชวยจอด

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ฝงผูโดยสาร

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การถอด
และการติดตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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กลองระบบชวยจอด

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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หมวด 414-00 ระบบไฟชารจ - ขอมูลทั่วไป

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

414-00-2(31 003 0)การชารจแบตเตอรี่.......................................................................................................

414-00-1ระบบไฟชารจ - ขอมูลทั่วไป414-00-1

.



การชารจแบตเตอรี่(31 003 0)
อุปกรณทั่วไป

เครื่องตรวจวัดและชารจแบตเตอรี่ Midtronics รุน GR
-590

เครื่องชารจแบตเตอรี่

คําเตือน :

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานเครื่องชารจ
แบตเตอรี่จากผูผลิตอยางเครงครัด

อยาจ๊ัมสตารตแบตเตอร่ีโดยใชระบบชารจแบตเตอร่ี
จากรถยนตคันอื่น

อยาเติมนํ้ากรดแบตเตอรี่มากเกินไปจนลน เพราะ
จะเปนสาเหตุทําใหน้ํากรดร่ัวซึมออกมาและทําความ
เสียหายใหรถยนต และอาจทําใหไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง :

อยาหวังพึ่ีงเจเนเรเตอรในการชารจแบตเตอรี่ที่คาย
ประจุจนหมดแตเพียงอยางเดียว เพราะทานอาจตอง
ใชเวลาในการขับรถติดตอกันเพ่ือชารจแบตเตอร่ีนาน
เกินกวา 8 ช่ัวโมงโดยท่ีระบบชารจตองไมมีโหลดอ่ืน
เพิ่มเติม

ตรวจสอบใหแนใจวา ระดับน้ํายาอิเล็กโทรไลตสูงถึง
ขีดบอกระดับสูงสุด

ตอสายเครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับแบตเตอรี่กอน
เปดสวิตชเครื่องชารจแบตเตอรี่

ปดสวิตชเครื่องชารจแบตเตอรี่กอนปลดสายเครื่อง
ชารจแบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่

หมายเหตุ : แบตเตอร่ีของฟอรดเปนแบตเตอร่ีชนิดท่ีไม
จําเปนตองผานการบํารุงรักษา อยางไรก็ตาม ในบาง
สถานการณอาจเปนไปไดท่ีน้ํายาอิเล็กโทรไลตในแบตเตอร่ี
จะลดตํ่ากวาระดับตํ่าสุด

หมายเหตุ : ขอแนะนําใหใชเครื่องตรวจวัดและชารจ
แบตเตอร่ี Midtronics รุน GR-590 ซ่ึงไดรับการออกแบบ
มาเปนพิเศษสําหรับใชกับแบตเตอรี่ประเภทซิลเวอ
รแคลเซียม เมื่อเชื่อมตอเครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับ
แบตเตอร่ีแลว เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีจะตรวจสอบสถานะ
การชารจของแบตเตอรี่ จากนั้นจึงจายไฟชารจในอัตรา
และชวงเวลาที่เหมาะสม เมื่อแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว

เครื่องชารจแบตเตอรี่จะเปลี่ยนไปที่โหมดพรอมใชงาน
และคงสภาพแบตเตอรี่ใหอยูในสภาพชารจเต็มที่ เพื่อ
ปองกันการระบายกาซและการโอเวอรชารจ นอกจากนี้
เครื่องตรวจวัดและชารจแบตเตอรี่ Midtronics รุน GR-
590 ยังใชโปรแกรมซอฟตแวรท่ีมีคุณสมบัติชวยฟนสภาพ
ของแบตเตอรี่ที่คายประจุติดตอกันเปนเวลานาน (เกิด
ตะกั่วซัลเฟต)

หมายเหตุ : วิธีการชารจแบตเตอร่ีและประเภทของเคร่ือง
ชารจแบตเตอรี่มีมากมายหลายแบบ ไมวาจะใชวิธีการใด
ก็ตาม ตองดําเนินการดวยความระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียง
ความเสียหายตอแบตเตอรี่ และโอกาสที่จะทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ ตองปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือคําแนะนําท่ีไดมา
พรอมกับเครื่องชารจแบตเตอรี่อยางเครงครัด ผูปฏิบัติ
งานไมควรละเลยการใชงานเคร่ืองปองกันท่ีไดจากผูผลิต
อุปกรณ

หมายเหตุ : แบตเตอร่ีท่ีเก็บไวในสภาพไฟชารจใกลหมด
อาจตองใชเวลานานในการเริ่มตนชารจ ในกรณีดังกลาว
แบตเตอรี่บางใบอาจใชเวลาในการเริ่มตนชารจนานจน
แอมมิเตอรบนเครื่องทดสอบแบตเตอรี่บางตัวไมแสดง
สถานะการชารจใดๆ เปนเวลานาน 5 ถึง 10 นาที

หมายเหตุ : นอกจากนี้ เครื่องชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติ
ยังมีไดรับการปองกันการตอข้ัวผิด ซ่ึงทําใหไมจําเปนตอง
ปรับตั้งหรือตรวจสอบใดๆ

หมายเหตุ : การชารจอยางชาๆ จะฟนสภาพแบตเตอรี่
ใหกลับไปอยูในสภาพชารจเต็มท่ี และเน่ืองจากกระแสไฟ
ท่ีใชชารจคอนขางต่ํา โอกาสท่ีจะเกิดการโอเวอรชารจจึงมี
นอยมาก อัตราการชารจที่ใชควรอยูที่ประมาณ 5% ของ
ความจุสํารองของแบตเตอรี่ที่กําลังชารจอยู (ประมาณ 3
ถึง 6 แอมป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขนาดของแบตเตอร่ี) ควรปรับ
กระแสไฟท่ีใชชารจเม่ือเวลาผานไป 10 นาทีหลังจากการ
ตั้งคาเริ่มตน และปรับอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 1
ชั่วโมงกอนที่จะปลอยใหแบตเตอรี่ชารจตามปกติอีก 8
ถึง 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ : เครื่องชารจแบตเตอรี่แบบแรงดันคงที่จะ
ชารจแบตเตอรี่ที่แรงดันสูงสุดที่ตั้งไว แรงดันที่ใชขึ้นอยู
กับการออกแบบและสภาพของเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี รวม
ถึงอายุและอุณหภูมิของแบตเตอรี่ เครื่องชารจแบตเตอรี่
ประเภทนี้จะเริ่มตนชารจที่กระแสไฟสูง และคอยๆ ลด
กระแสไฟลงเมื่อแรงดันแบตเตอรี่เริ่มฟนกลับมา เมื่อใช
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งานเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีแบบแรงดันคงท่ี ควรจดบันทึก
กระแสไฟที่ใชชารจหลังชารจไปแลว 5 นาที และเมื่อ
เคร่ืองชารจแบตเตอร่ีปดทํางานเม่ือกระแสไฟท่ีใชชารจล
ดลงเหลือหน่ึงในสามของคาท่ีบันทึกไว หรือหลังจากเวลา
ผานไป 8 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับวาสภาพใดถึงกอน

หมายเหตุ : เครื่องชารจแบตเตอรี่แบบมัลติออกแบบมา
ใหสามารถชารจแบตเตอรี่พรอมกันไดหลายใบ เครื่อง
ชารจแบตเตอรี่แบบมัลติที่มีจําหนายแบงออกเปน 2
ประเภทแตกตางกัน ทั้งนี้ควรเลือกใชเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ประเภทที่ใชวิธีการตอชารจแบบอนุกรม สิ่ง
สําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ แบตเตอรี่ที่นํามาชารจตองเปน
ประเภทเดียวกันหรือมีอัตราไฟและแรงดันใกลเคียงกัน
มาก ไมแนะนําใหใชเครื่องชารจแบตเตอรี่แบบมัลติที่ใช
วิธีการตอชารจแบบขนาน

หมายเหตุ : ไมแนะนําใหใชเครื่องชารจแบตเตอรี่แบบ
ชารจเร็วเพราะอาจสงผลใหแบตเตอรี่เสียหาย การชารจ
เร็วเปนเพียงการฟนสภาพแบตเตอร่ีใหอยูสภาพชารจ ซ่ึง
เพียงพอใหแบตเตอรี่สามารถทํางานที่จําเปนอยางการ
หมุนเครื่องยนตได การชารจเร็วจะไมสามารถฟนสภาพ
แบตเตอร่ีใหอยูในสภาพชารจเต็มท่ีได ซ่ึงตองใชการชารจ
แบบชาตออีกเปนเวลาชวงหน่ึง การชารจเร็วเกินไปจะสง
ผลใหแบตเตอร่ีเสียหาย ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองควบคุม
จํานวนคร้ังท่ีใชวิธีการชารจแบบน้ีไมใหบอยเกินไป เคร่ือง
ชารจแบตเตอรี่แบบเร็วหลายยี่หอออกแบบมาแตกตาง
กัน ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญมากที่จะตองปฏิบัติตามคํา
แนะนําของผูผลิตเครื่องมืออยางเครงครัด การใชกระแส
ไฟชารจ 30 แอมปเปนเวลานาน 30 นาทีถือเปนวิธีการ
ปกติของการชารจแบบเร็ว ถาแบตเตอร่ีเหลือไฟชารจนอย
มาก และจําเปนตองชารจไฟใหม ควรใชกระแสไฟชารจ
เพิ่มเติม 20 แอมปเปนเวลาไมเกินหนึ่งชั่วโมงครึ่ง การ
ชารจแบบเร็วนานกวา 2 ชั่วโมงจะเพิ่มความเสี่ยงที่
แบตเตอรี่จะเสียหายขึ้นอยางมาก

หมายเหตุ : เมื่อตอหรือปลดการเชื่อมตอแบตเตอรี่ออก
จากรถยนต ตองแนใจวาไดปลดสายกราวนดของแบตเตอร่ี
ออกเปนอันดับแรก และตอกลับเขาไปเปนลําดับสุดทาย
รวมถึงอุปกรณไฟฟาท้ังหมดปดการทํางานเรียบรอยแลว
จดบันทึกรหัสผานของชุดเคร่ืองเสียงและความถ่ีของสถานี
วิทยุที่ตั้งไวกอนปลดการเชื่อมตอกับแบตเตอรี่

1. ถอดแบตเตอรี่ออก (เฉพาะรุน Focus C-MAX
2003.75, Focus 2004.75, S-MAX/Galaxy 2006.50
, Mondeo 2007.50 เทานั้น)

2. ปลดสายกราวนดแบตเตอร่ี (ทุกรุน ยกเวนรถรุนท่ีระบุ
ไวในขั้นตอนกอนหนานี้)

3. หมายเหตุ : ระดับนํ้ายาอิเล็กโทรไลตแบตเตอรี่สูงสุด
อยูท่ีประมาณ 40 มม. ต่ํากวาสวนบนสุดของฝาครอบ
หมอแบตเตอรี่ ซึ่งจะตรงกับใตขอบลางของฝาครอบ
หมอแบตเตอรี่พอดี

ตรวจสอบใหแนใจวา ระดับนํ้ายา
อิเล็กโทรไลตแบตเตอรี่สูงถึงขีดบอกระดับสูงสุด ถา
จําเปนใหเติมนํ้ากลั่น/นํ้าปราศจากไอออน

4. ตอข้ัวบวกสีแดงของเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีเขากับข้ัวบวก
ของแบตเตอรี่

5. ตอขั้วลบสีดําของเครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับขั้วลบ
ของแบตเตอรี่

6. เสียบสายเขากับปลั๊กไฟบานและเปดสวิตชไปที่
ตําแหนง On

7. ปฏิบัติตามคูมือคําแนะนําวิธีการชารจแบตเตอรี่ที่มา
พรอมกับเครื่องชารจแบตเตอรี่

8. เม่ือตองการถอดเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี ใหถอดออกโดย
ยอนขั้นตอนการตอ

G18345th2011.50 Ranger

414-00-3ระบบไฟชารจ - ขอมูลทั่วไป414-00-3

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 414-01 แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

414-01-2ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ...........................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

414-01-3แบตเตอรรี่..........................................................................................................................................
414-01-4ถาดรองแบตเตอรี่...............................................................................................................................

414-01-1แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ414-01-1

.



ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ

การกระตุนใหทํางาน

1. เก็บและบันทึกรหัสเคร่ืองเสียงและตําแหนงสถานีวิทยุ
ที่ตั้งไวกอนหนานี้

2.

3. แรงขัน: 27 Nm

G1274141th2011.50 Ranger

414-01-2แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ414-01-2

ขั้นตอนทั่วไป



แบตเตอรรี่

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. แรงขัน: 11 Nm2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274138th2011.50 Ranger
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การถอดและ การติดตั้ง



ถาดรองแบตเตอรี่

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : แบตเตอรรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุดยึดและ
สายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274139th2011.50 Ranger

414-01-4แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ414-01-4

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 414-02 ไดชารจและตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

414-02-2(31 414 0)ไดชารจ — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4.................................................

414-02-3(31 414 0)
ไดชารจ — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (
96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma.

414-02-5(31 414 0)ไดชารจ — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma.................

414-02-1ไดชารจและตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา414-02-1

.



ไดชารจ — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4(31 414 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน: หากเชื่อมตอสายแบตเตอรี่แลว เมื่อ
ขั้ว B ของเจเนเรเตอรสัมผัสกับตัวถังรถจะกอ
ใหเกิดประกายไฟขึ้น เหตุการณเชนนี้สามารถ
เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ, เพลิงไหม และความ
เสียหายของอุปกรณไฟฟาได โปรดถอดสาย
แบตเตอร่ีข้ัวลบออกกอนเร่ิมตนการทํางานตอไป
นี้เสมอ

ขอควรระวัง : ระวังอยาใหมีวัตถุโลหะใดๆ มา
สัมผัสกับตัวเรือนเจเนเรเตอรและครีบระบาย
ความรอนไดโอดภายใน เพราะอาจสงผลใหเกิด
การลัดวงจรและไดโอดขาด

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม (303-05 สายพาน
ขับอุปกรณเสริม - 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา
) - MI4, การถอดและการติดตั้ง).

3. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหปลั๊กตอ
ไฟฟาเสียหาย

2. แรงขัน: 15 Nm
3. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274498th2011.50 Ranger

414-02-2ไดชารจและตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา414-02-2

การถอดและ การติดตั้ง



ไดชารจ — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma(31 414 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน: หากเชื่อมตอสายแบตเตอรี่แลว เมื่อ
ขั้ว B ของเจเนเรเตอรสัมผัสกับตัวถังรถจะกอ
ใหเกิดประกายไฟขึ้น เหตุการณเชนนี้สามารถ
เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ, เพลิงไหม และความ
เสียหายของอุปกรณไฟฟาได โปรดถอดสาย
แบตเตอร่ีข้ัวลบออกกอนเร่ิมตนการทํางานตอไป
นี้เสมอ

ขอควรระวัง : ระวังอยาใหมีวัตถุโลหะใดๆ มา
สัมผัสกับตัวเรือนเจเนเรเตอรและครีบระบาย
ความรอนไดโอดภายใน เพราะอาจสงผลใหเกิด
การลัดวงจรและไดโอดขาด

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3.

G1274496th2011.50 Ranger

414-02-3ไดชารจและตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา414-02-3

การถอดและ การติดตั้ง



4. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหปลั๊กตอ
ไฟฟาเสียหาย

4. แรงขัน: 15 Nm
5. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274496th2011.50 Ranger

414-02-4ไดชารจและตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา414-02-4

การถอดและ การติดตั้ง



ไดชารจ — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma
(31 414 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน: หากเชื่อมตอสายแบตเตอรี่แลว เมื่อ
ขั้ว B ของเจเนเรเตอรสัมผัสกับตัวถังรถจะกอ
ใหเกิดประกายไฟขึ้น เหตุการณเชนนี้สามารถ
เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ, เพลิงไหม และความ
เสียหายของอุปกรณไฟฟาได โปรดถอดสาย
แบตเตอร่ีข้ัวลบออกกอนเร่ิมตนการทํางานตอไป
นี้เสมอ

ขอควรระวัง : ระวังอยาใหมีวัตถุโลหะใดๆ มา
สัมผัสกับตัวเรือนเจเนเรเตอรและครีบระบาย
ความรอนไดโอดภายใน เพราะอาจสงผลใหเกิด
การลัดวงจรและไดโอดขาด

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma (303-05 สายพานขับอุปกรณเสริม - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

3.

G1274497th2011.50 Ranger

414-02-5ไดชารจและตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา414-02-5

การถอดและ การติดตั้ง



4. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหปลั๊กตอ
ไฟฟาเสียหาย

4. แรงขัน: 15 Nm
5. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1274497th2011.50 Ranger

414-02-6ไดชารจและตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟา414-02-6

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 415-00 ระบบขอมูลและความบันเทิง-ขอมูลทั่วไป

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

415-00-2ระบบขอมูลและความบันเทิง..............................................................................................................
415-00-2รถกระบะตอนเดียว.............................................................................................................................
415-00-3รถดับเบิ้ลแค็บ....................................................................................................................................
415-00-4รถสเตร็ทชแค็บ..................................................................................................................................

415-00-1ระบบขอมูลและความบันเทิง-ขอมูลทั่วไป415-00-1

.



ระบบขอมูลและความบันเทิง

รถกระบะตอนเดียว

G1279073th2011.50 Ranger

415-00-2ระบบขอมูลและความบันเทิง-ขอมูลทั่วไป415-00-2

รายละเอียดและการทํางาน



รถดับเบิ้ลแค็บ

G1279073th2011.50 Ranger

415-00-3ระบบขอมูลและความบันเทิง-ขอมูลทั่วไป415-00-3

รายละเอียดและการทํางาน



รถสเตร็ทชแค็บ

รายการรายการ

ชุดสวิตช์เครื่องเสียง1

ชุดเครื่องเสียง2

หน้าจอแสดงผล3

เสาอากาศวิทยุ4

ไมโครโฟน5

บลูทูธ6

ลำโพง7

G1279073th2011.50 Ranger

415-00-4ระบบขอมูลและความบันเทิง-ขอมูลทั่วไป415-00-4

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 415-01 ระบบขอมูลและความบันเทิง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

415-01-2ชุดเครื่องเสียง....................................................................................................................................
415-01-4(33 635 0)โมดุลบลูทูธ..................................................................................................................
415-01-5เสาอากาศของชุดเครื่องเสียง..............................................................................................................
415-01-9เสาอากาศระบบนําทาง........................................................................................................................
415-01-10ชุดแสดงผลขอมูล/การควบคุมดานหนา (FCDIM).............................................................................

415-01-1ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-1

.



ชุดเครื่องเสียง
อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือถอดชุดเครื่องเสียง (GV3301)

การถอด

คําเตือน: หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก
ระบบเหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอ
ไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถรุนที่มีชุดเครื่องมาตรฐาน 1 DIN

2. อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอดชุดเครื่องเสียง (
GV3301)

รถรุนที่มีชุดเครื่องมาตรฐาน 2 DIN

3.

G1279077th2011.50 Ranger

415-01-2ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-2

การถอดและ การติดตั้ง



4. แรงขัน: 2 Nm
5. แรงขัน: 3 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279077th2011.50 Ranger

415-01-3ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-3

การถอดและ การติดตั้ง



โมดุลบลูทูธ(33 635 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ (501-12 แผงหนาปด
และคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

2. แรงขัน: 2 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279080th2011.50 Ranger

415-01-4ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-4

การถอดและ การติดตั้ง



เสาอากาศของชุดเครื่องเสียง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ทั้งสองดาน

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

2. ทั้งสองดาน

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

3.

4. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ไมจําเปนสําหรับการติดตั้ง
สวนประกอบชุดใหม

5. ทั้งสองดาน

G1279081th2011.50 Ranger

415-01-5ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-5

การถอดและ การติดตั้ง



6.
7.

G1279081th2011.50 Ranger

415-01-6ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-6

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตที่ติดตั้งระบบแบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติและ
เซ็นเซอรตรวจจับปริมาณนํ้าฝน

8.

9.

10.

สําหรับรถทุกรุน

11. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหผาหลังคามี
รอยหักพับ

หมายเหตุ : จดบันทึกเสนทางการวางสายอากาศไว

12. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหผาหลังคามี
รอยหักพับ

หมายเหตุ : จดบันทึกเสนทางการวางสายอากาศไว

G1279081th2011.50 Ranger

415-01-7ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-7

การถอดและ การติดตั้ง



13.

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตองติดตั้งสายอากาศกลับลงในตําแหนง
เดิมเหมือนกับตอนที่ถอดออก

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279081th2011.50 Ranger

415-01-8ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-8

การถอดและ การติดตั้ง



เสาอากาศระบบนําทาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1490465th2011.50 Ranger

415-01-9ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-9

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดแสดงผลขอมูล/การควบคุมดานหนา (FCDIM)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3.

G1449157th2011.50 Ranger

415-01-10ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-10

การถอดและ การติดตั้ง



4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1449157th2011.50 Ranger

415-01-11ระบบขอมูลและความบันเทิง415-01-11

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 417-01 ไฟแสงสวางภายนอก

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

417-01-2ไฟแสงสวางภายนอก..........................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

417-01-6การปรับตั้งไฟใหญหนา.......................................................................................................................
417-01-8การปรับตั้งไฟตัดหมอกหนา...............................................................................................................
417-01-9ฝาครอบไฟใหญหนา...........................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

417-01-12ชุดไฟใหญหนา...................................................................................................................................
417-01-14ไฟตัดหมอกหนา.................................................................................................................................
417-01-15ไฟเบรกดวงที่สาม...............................................................................................................................
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ไฟแสงสวางภายนอก
ไฟหนา

รายละเอียดรายกา
ร

หลอดไฟเลี้ยว1

หลอดไฟเบรก / ไฟขับรถเวลากลางวัน2

หลอดไฟหนา3

ไฟหนารวมอยูกับไฟเลี้ยวดานหนาและไฟเลี้ยวดานขาง
เปนชุดเดียวกัน หลอดไฟชุดนี้ทําจากพลาสติกทั้งหมด
และสามารถเปลี่ยนพรอมกันเปนชุดเทานั้น

ไฟหนาใชหลอดไฟ H4 ที่มีกําลังไฟ 55 วัตต / 60 วัตต

ไฟตัดหมอกหนา

รายละเอียดรายกา
ร

หลอดไฟตัดหมอกหนา1

ไฟเลี้ยวดานขาง / ไฟเลี้ยว

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเลี้ยวดานขาง1

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเลี้ยว1

ไฟเลี้ยวใชสําหรับใหสัญญาณเลี้ยวและใชเปนไฟเตือน
ฉุกเฉิน หลอดไฟที่ใชคือหลอดไฟ PY21W สีเหลือง

เคร่ืองกําเนิดเสียงสําหรับเสียงตรวจสอบสัญญาณเล้ียวติด
ตั้งอยูในแผงหนาปด
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ไฟสองสวางขางรถ

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟสองสวางขางรถ1

ไฟดวงน้ีใชสําหรับสองสวางพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีผูโดยสารจะ
กาวออกจากรถเมื่อเปดประตู

ชุดไฟทาย

รายละเอียดรายกา
ร

หลอดไฟเลี้ยวดานขางและไฟเบรก1

หลอดไฟเลี้ยว2

หลอดไฟถอยหลัง3

หลอดไฟตักหมอก (ดานขวาสําหรับรถพวงมาลัย
ขวา)

4
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ชุดไฟทาย (แชสซีแค็บ)

รายละเอียดรายกา
ร

หลอดไฟเลี้ยว1

หลอดไฟเลี้ยวดานขางและไฟเบรก2

หลอดไฟถอยหลัง3

ไฟท่ีชุดไฟทายท้ังหมดเปนไฟท่ีสองไปทางดานหลังยกเวน
ไฟสองปายทะเบียนและไฟเบรกดวงท่ี 3 ซ่ึงเปนอุปกรณ
เสริม

ชุดไฟทายสามารถเปลี่ยนไดพรอมกันเปนชุดเทานั้น

ไฟเลี้ยวใชหลอดไฟ P21W

หลอดไฟเลี้ยวดานขางและไฟเบรกจะสวางขึ้นมาเมื่อคน
ขับรถใชเบรก

ไฟถอยหลัง (หลอดไฟ 21W) ใชสําหรับสองถนนเม่ือถอย
รถ ไฟตัดหมอกหลังจะสวางข้ึนมาเม่ือใชงานสวิตชไฟตัด
หมอกหนา

ไฟสองปายทะเบียน

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟสองปายทะเบียน1

ไฟเบรกดวงที่ 3 ตรงกลาง

รายละเอียดรายกา
ร

ไฟเบรกดวงที่ 3 ตรงกลาง1

ใชหลอดไฟแกว W5W 4 หลอด

ไฟเบรก (หลอดไฟ 21/W5W) จะติดสวางขึ้นโดยสวิตช
ไฟเบรกที่แปนเบรกทันทีที่คนขับเหยียบเบรก

หูลากรถพวง

รถรุนที่ติดตั้งหูลากมาจากโรงงานจะมีโมดูลควบคุมปลั๊ก
ตอรถพวงสําหรับตอไฟสองสวาง นอกเหนือไปจากการ
ควบคุมการทํางานของปลั๊กตอรถพวงแลว โมดูลควบคุม
ปลั๊กตอรถพวงยังทําหนาที่ปกปองวงจรไฟฟาหลักของ
รถยนตจากปญหาดานไฟฟา หรือการทํางานบกพรองที่
อาจเกิดขึ้นกับรถพวงของลูกคา

สําหรับรถรุนท่ีไมมีหูลากติดต้ังมาใหเปนอุปกรณมาตรฐาน
ฟอรดไดพัฒนาชุดอุปกรณไฟฟาสําหรับหูลากรถพวงซึ่ง
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เปนอุปกรณเสริมของแทจากฟอรดเพ่ือชวยใหสามารถติด
ตั้งหูลากได ชุดอุปกรณเสริมนี้ประกอบไปดวยโมดูลควบ
คุมปลั๊กตอรถพวง, ปลั๊กตอรถพวง, สายไฟ และ
สวนประกอบฮารดแวรที่เกี่ยวของ

ทันทีที่ติดตั้งชุดอุปกรณเสริมเรียบรอยแลว ตองกําหนด
ขอบเขตการทํางานของรถโดยใช IDS (ระบบวินิจฉัยรวม)

การตอไฟฟาไปยังรถพวงตองดําเนินการโดยใชชุดหูลาก
รถพวงที่เปนอุปกรณเสริมแทของฟอรด การติดตั้งชุด
อุปกรณไฟฟาของหูลากรถพวงยี่หออื่น หรือการตอโดย
ตรงเขากับสายไฟรถยนตเพ่ือติดต้ังหลอดไฟท่ีรถพวงหรือ
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ อาจทําใหระบบทํางานหนักเกินไป
และสงผลกระทบตอการทํางานของระบบอื่นๆ ของรถ
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การปรับตั้งไฟใหญหนา
อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือปรับตั้งไฟหหนา

การปรับแตง

1. ปรับแรงดันลมยางตามคาในขอมูลจําเพาะ

2. เติมนํ้ามันลงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

3. จอดรถที่ไมมีนํ้าหนักบรรทุกบนพื้นราบเรียบ

4. เล่ือนคันเกียรไวท่ีตําแหนงเกียรวาง และปลดเบรกมือ

5. ใหผูชวยหนึ่งคนนั่งที่เบาะนั่งคนขับ

6. ปรับตําแหนงของรถใหตรงไปขางหนาและตั้งฉากกับ
ฉากสีขาว

7. ใชงานสวิตชปรับระัดับไฟหนาซํ้าๆ จากนั้นตั้งคาไวที่
"0" (ถามีติดตั้ง)

8. ปรับมุมฉายของเคร่ืองวัดระดับไฟใหต้ังมุมการฉายให
ถูกตอง

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือปรับตั้งไฟหหนา

9. X: 3 เมตร [9.8 ฟุต], Y: 36 มม. [1.4 นิ้ว] (1.2%
ของ X)

10.หาวัตถุมาวางไวดานหนาไฟหนาดวงท่ียังไมไดปรับเพ่ือ
บังแสงไฟ

11.สตารตเคร่ืองเพ่ือใหแบตเตอร่ีไดั้รับการชารจอยูตลอด

12. เปดไฟหนา

13. หมายเหตุ : ภาพที่แสดงเปนของรถพวงมาลัยซาย
สําหรับรถพวงมาลัยขวา ใหทํากลับดาน
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ปรับไฟหนาโดยการคลายสกรูปรับตามวิธีที่แสดงใน
ภาพ

14. หมายเหตุ : ภาพที่แสดงเปนของรถพวงมาลัยซาย
สําหรับรถพวงมาลัยขวา ใหทํากลับดาน

ปรับไฟหนาโดยการคลายสกรูปรับตามวิธีที่แสดงใน
ภาพ
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การปรับตั้งไฟตัดหมอกหนา

การปรับแตง

15.จัดทําฉากสําหรับปรับโดยใชกระดาษหนาสีขาว (
double-weight)

16. เติมนํ้ามันลงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

17.ปรับแรงดันลมยางตามคาในขอมูลจําเพาะ

18. เล่ือนคันเกียรไวท่ีตําแหนงเกียรวาง และปลดเบรกมือ

19.จอดรถที่ไมมีนํ้าหนักบรรทุกบนพื้นราบเรียบ

20. ใหผูชวยหนึ่งคนนั่งที่เบาะนั่งคนขับ

21.X: 3 เมตร [9.8 ฟุต], Y: 60 มม. [2.4 นิ้ว] (2.0%
ของ X)

22.หาวัตถุมาวางไวดานหนาไฟตัดหมอกดวงที่ยังไมได
ปรับเพื่อบังแสงไฟ

23.สตารตเคร่ืองเพ่ือใหแบตเตอร่ีไดั้รับการชารจอยูตลอด

24. เปดไฟตัดหมอกหนา

25.ปรับไฟตัดหมอกเพ่ือใหเสนตัด (cut-off) แตะเสนแนว
นอน

G1296292th2011.50 Ranger

417-01-8ไฟแสงสวางภายนอก417-01-8

ขั้นตอนทั่วไป



ฝาครอบไฟใหญหนา

การกระตุนใหทํางาน

26. พิมพแผนทาบท่ีเหมาะสมท่ีสวนทายของการทํางานน้ี
ออกมา

27. วัดขนาด X จากแผนทาบที่พิมพออกมา

28.คํานวณคา Y ของการขยาย/ลดขนาดดวยเครื่องถาย
เอกสารโดยใชสูตรตอไปนี้: Y=Z÷X×100

29. X = ขนาดที่วัดไ้ดจากแผนทาบที่พิมพออกมา มี
หนวยเปน มม.

•

• Y = คาในการขยาย/ลดขนาด มีหนวยเปน %
• Z = ขนาดเดิม มีหนวยเปน มม. = 100

30.ขยาย/ลดขนาดสําเนาที่พิมพออกมาดวยเครื่องถาย
เอกสารตามอัตรารอยละที่คํานวณได

31. เปรียบเทียบขนาด X บนสําเนากับขนาดเดิม

32.ตัดแผนทาบที่เตรียมไวสําหรับไฟหนา

รถยนตพวงมาลัยซาย

33.จัดแนวแผนทาบที่เลนสของไฟหนาใหตรง
34. ขอบในสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา1.

2. ขอบบนสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา
3. ตัวชวยการจัดแนว
4. แผนทาบ

35.จัดแนวแผนทาบที่เลนสของไฟหนาใหตรง

36. ขอบบนสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา1.
2. ขอบในสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา
3. ตัวชวยการจัดแนว
4. แผนทาบ

รถยนตพวงมาลัยขวา (RHD)

37.จัดแนวแผนทาบที่เลนสของไฟหนาใหตรง
38. ขอบในสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา1.

2. ขอบบนสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา
3. ตัวชวยการจัดแนว
4. แผนทาบ

39.จัดแนวแผนทาบที่เลนสของไฟหนาใหตรง
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40. ขอบบนสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา1.
2. ขอบในสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา
3. ตัวชวยการจัดแนว
4. แผนทาบ

สําหรับรถทุกรุน

41. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหเลนสไฟหนา
มีรอยขีดขวน

ใชปากกาไวทบอรดลากเสนตามขอบนอกของแผนทาบ
ลงบนเลนสไฟหนา

42.นําแผนทาบออก

43.ลาดเสนตามขอบนอกของแผนทาบลงบนเทปกาวสีดํา

44.ตัดเทปกาวสีดําใหมีรูปรางเหมือนกับแผนทาบ

45. ใชเสนรางเคาโครงแผนทาบที่วาดลงบนเลนสไฟ
หนาเปนตัวกําหนดตําแหนงสุดทายของแผนทาบ และ
ติดแผนทาบลงในตําแหนงนี้

46.ทําซํ้าขั้นตอนที่ 16 ถึง 20 กับไฟหนาอีกดานหนึ่ง

47.แผนทาบสําหรับรถยนตพวงมาลัยซาย, ไฟหนาดาน
ซาย

48. ขอบในสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา1.
2. ขอบบนสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา
3. ตัวชวยการจัดแนว
4. แผนทาบ

49.แผนทาบสําหรับรถยนตพวงมาลัยซาย, ไฟหนาดาน
ขวา

50. ขอบบนสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา1.
2. ขอบในสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา
3. ตัวชวยการจัดแนว
4. แผนทาบ
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51.แผนทาบสําหรับรถยนตพวงมาลัยขวา, ไฟหนาดาน
ซาย

52. ขอบในสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา1.
2. ขอบบนสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา
3. ตัวชวยการจัดแนว
4. แผนทาบ

53.แผนทาบสําหรับรถยนตพวงมาลัยขวา, ไฟหนาดาน
ขวา

54. ขอบบนสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา1.
2. ขอบในสําหรับจัดแนวของเลนสไฟหนา
3. ตัวชวยการจัดแนว
4. แผนทาบ
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ชุดไฟใหญหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ฝาครอบกันชนหนา (501-19 กันชน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

3.

4.
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5.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การปรับต้ังไฟใหญหนา (417-01 ไฟแสงสวาง
ภายนอก, ขั้นตอนทั่วไป).
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ไฟตัดหมอกหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3.

4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การปรับตั้งไฟตัดหมอกหนา (417-01 ไฟ
แสงสวางภายนอก, ขั้นตอนทั่วไป).

G1279089th2011.50 Ranger

417-01-14ไฟแสงสวางภายนอก417-01-14

การถอดและ การติดตั้ง



ไฟเบรกดวงที่สาม

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

3.

หมายเหตุ : ขั้นตอนตอไปนี้ใชกับรถรุนที่ติดตั้งสปอรต
บาร

4.

5.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279092th2011.50 Ranger

417-01-15ไฟแสงสวางภายนอก417-01-15

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดไฟทาย

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3.

4.

G1279093th2011.50 Ranger

417-01-16ไฟแสงสวางภายนอก417-01-16

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279093th2011.50 Ranger

417-01-17ไฟแสงสวางภายนอก417-01-17

การถอดและ การติดตั้ง



ไฟหรี่ดานหนา

1. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1524118th2011.50 Ranger

417-01-18ไฟแสงสวางภายนอก417-01-18

การถอดและ การติดตั้ง



โมดุลรถพวง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : โมดุลชวยจอด (413-13 ระบบชวยจอด, การ
ถอดและการติดตั้ง).

2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1353507th2011.50 Ranger

417-01-19ไฟแสงสวางภายนอก417-01-19

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 417-02 ไฟสองสวางภายใน

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

417-02-2ไฟสองสวางภายในตรงกลาง...............................................................................................................

417-02-1ไฟสองสวางภายใน417-02-1

.



ไฟสองสวางภายในตรงกลาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279095th2011.50 Ranger

417-02-2ไฟสองสวางภายใน417-02-2

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 417-04 ไฟสําหรับตอนกลางวัน (DRL)

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

417-04-2ไฟสําหรับตอนกลางวัน (DRL)...........................................................................................................

417-04-1ไฟสําหรับตอนกลางวัน (DRL)417-04-1

.



ไฟสําหรับตอนกลางวัน (DRL)
ในพ้ืนท่ีท่ีกฎหมายระบุใหเปดไฟขับรถเวลากลางวัน (DRL
) โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) จะเิปดไฟ DRL เมื่อบิด
สวิตชกุญแจสตารตเครื่อง

ขอมูลการกําหนดขอบเขตการทํางานใน BCM สามารถ
เปล่ียนไดโดยใชเคร่ืองตรวจวิเคราะห (IDS) วิธีการน้ีชวย
ใหสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลการกําหนดขอบเขตการทํา
งานของรถยนตที่ติดตั้ง DRL ภายหลังการขายได (เชน
เมื่อลูกคารองขอ หรือในกรณีที่มีการแกไขกฎหมาย)

รถรุนที่มีไฟ DRL สามารถติดตั้งรวมกับไฟรถยนตปกติ
ได

G1449880th2011.50 Ranger

417-04-2ไฟสําหรับตอนกลางวัน (DRL)417-04-2

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 418-00 โมดุลเครือขายการสื่อสาร (Module
Communications Network)

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

418-00-2เครือขายการสื่อสาร (Communications Network) (ตําแหนงของสวนประกอบ)................................
418-00-3เครือขายการสื่อสาร (Communications Network) (ภาพรวม)............................................................
418-00-4สวนประกอบของเครือขาย.............................................................................................................
418-00-4เครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN)........................................................................................................
418-00-5ขอดีของเครือขาย...........................................................................................................................
418-00-5เลยเอาทของเครือขาย....................................................................................................................
418-00-6พื้นที่ตางๆ ในเครือขายมีทั้งสวนที่มีอัตราการถายโอนขอมูลสูงและตํ่า...........................................
418-00-6อัตราการถายโอนขอมูล..................................................................................................................
418-00-6รีซิสเตอรที่จุดปลายระบบ...............................................................................................................
418-00-6มาตรฐานเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN).........................................................................................
418-00-6สายสัญญาณ CAN H และ CAN L..............................................................................................
418-00-7ลําดับความสําคัญ...........................................................................................................................
418-00-8ขอความมี 2 ประเภท.....................................................................................................................
418-00-8ความเขากันได................................................................................................................................
418-00-8องคประกอบสัญญาณ.....................................................................................................................
418-00-9การจัดการขอผิดพลาดในเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN)................................................................
418-00-9ไมมีการสื่อสารจากโมดูล................................................................................................................
418-00-9การสื่อสารบกพรอง........................................................................................................................
418-00-10การเชื่อมตอเครือขาย.....................................................................................................................

418-00-1
โมดุลเครือขายการสื่อสาร (Module Communications

Network)418-00-1

.



เครือขายการสื่อสาร (Communications Network) – ตําแหนงของ
สวนประกอบ

รายละเอียดรายกา
ร

โมดูล ABS หรือโมดูล ESP1

โมดูลควบคุมเครื่องยนต (PCM)2

โมดูลระบบปองกันขโมย3

อัลเทอรเนเตอร4

จอแสดงผลมัลติฟงกชั่น/จอแสดงผล
มัลติฟงกชั่นพรอมระบบนําทาง

5

โมดูลควบคุมเกียร6

ระบบบลูทูธ/ระบบควบคุมดวยเสียง7

โมดูลประตูหนาฝงผูโดยสาร8

ชุดเครื่องเสียง9

รายละเอียดรายกา
ร

ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกสแบบสอง
โซน

10

โมดูลประตูหลัง11

โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม12

โมดูลควบคุมระบบชวยจอด13

โมดูลรถพวง14

แผงสวิตชควบคุมกระจกหนาตาง15

โมดูลประตูหนาฝงคนขับรถ16

โมดูลเซ็นเซอรองศาการหมุนพวงมาลัย17

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)18

ชุดแผงหนาปด19

G1279098th2011.50 Ranger

418-00-2
โมดุลเครือขายการสื่อสาร (Module Communications

Network)418-00-2

รายละเอียดและการทํางาน



เครือขายการสื่อสาร (Communications Network) – ภาพรวม

รายละเอียดรายกา
ร

HS CAN bus (สาระบันเทิง)A

MS CAN bus (ดานตัวถังรถ)B

LIN bus (ตอตรงถึง BCM)C

HS CAN bus (ดานกลไกถายทอดกําลัง)D

รายละเอียดรายกา
ร

รีซิสเตอรที่จุดปลายระบบE

DLCF

โมดูลควบคุมเครื่องยนต (PCM)1

อัลเทอรเนเตอร2

G1279100th2011.50 Ranger

418-00-3
โมดุลเครือขายการสื่อสาร (Module Communications

Network)418-00-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลควบคุมเกียร3

โมดูล ABS หรือโมดูล ESP4

โมดูลเซ็นเซอรองศาการหมุนพวงมาลัย5

โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม6

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)7

ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่8

เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน9

ระบบแจงเตือนพรอมแบตเตอรี่สํารอง10

เซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในรถ11

เครื่องอุนไฟฟา12

โมดูลรถพวง13

โมดูลควบคุมระบบชวยจอด14

รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลประตูหนาฝงผูโดยสาร15

โมดูลประตูหลัง16

โมดูลประตูหนาฝงคนขับรถ17

แผงสวิตชควบคุมกระจกหนาตาง18

ระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกสแบบสอง
โซน

19

ชุดแผงหนาปด20

ระบบบลูทูธ/ระบบควบคุมดวยเสียง21

จอแสดงผลมัลติฟงกชั่น/จอแสดงผล
มัลติฟงกชั่นพรอมระบบนําทาง

22

ชุดแผงควบคุมรวม23

ชุดเครื่องเสียง24

โมดูลติดตามและกั้นสัญญาณ25

สวนประกอบของเครือขาย

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนยอยของรถ ระบบบัสขอมูล 2 ระบบที่
ใชไดแก:

• บัสของเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN)

• บัสเครือขายเชื่อมตอเฉพาะพื้นที่ (LIN)

เนื่องจากจํานวนโมดูลมีมากขึ้น จึงสงผลใหปริมาณการ
ถายโอนขอมูลเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ระบบ CAN bus
ท่ีใชงานจึงมี 3 ระบบท่ีแตกตางกัน โดยพ้ืนฐานแลว ระบบ
ดังกลาวมีความแตกตางกันในดานอัตราการสงขอมูลและ
พื้นที่ที่ใชงาน เพื่อใหสามารถแยกแยะระบบ CAN bus
แตละระบบใหชัดเจน ระบบ CAN bus ที่มีอัตราการถาย
โอนขอมูลสูงจึงเรียกวา CAN bus ความเร็วสูง (HS) สวน
ระบบ CAN bus ท่ีมีอัตราการถายโอนขอมูลต่ําจะเรียกวา
CAN bus ความเร็วปานกลาง (MS) หรือ มัลติมีเดีย (
MM) CAN bus ระบบหลังทํางานที่ความเร็วตํ่ากวา และ
ใชสําหรับการส่ือสารในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชอํานวย
ความสะดวก มีอินเตอร 2 ตัว (เกตเวย) ที่ใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง HS CAN bus, MS CAN bus
และ MM CAN bus อินเตอรเฟสเหลาน้ีชวยในการส่ือสาร

ขอมูลระหวางระบบดาตาบัส CAN โดยติดต้ังอยูใน BCM
และในแผงหนาปดอิเล็กทรอนิกส

จํานวนโมดูลซ่ึงเช่ือมตอเขากับระบบดาตาบัสท้ัง 3 จะข้ึน
อยูกับระดับของอุปกรณในรถยนต

เครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN)

ขอมูลทั่วไป

ในอดีต คําส่ังทุกคําส่ังและขอความทุกขอความจําเปนตอง
ใชสายสัญญาณแยกเปนของตนเอง การใชงานเครือขาย
ตางๆ ชวยใหสามารถเพ่ิมฟงกช่ันการใชงานตางๆ ไดมาก
ขึ้นโดยไมตองเพิ่มสายสัญญาณ

ความตองการฟงกชั่นการใชงานที่เพิ่มมากขึ้นในรถยนต
ท้ังจากขอกําหนดทางกฎหมายและเพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา สงผลใหระบบตางๆ ในรถยนตมีความ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น

เครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN) ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อ
เปนสวนชวยใหระบบไฟฟาตางๆ มีความยืดหยุนมากยิ่ง
ขึ้น โดยเอื้อใหสามารถสงและรับสัญญาณคําสั่งควบคุม

G1279100th2011.50 Ranger

418-00-4
โมดุลเครือขายการสื่อสาร (Module Communications

Network)418-00-4

รายละเอียดและการทํางาน



และสัญญาณขอความที่แตกตางกันจํานวนมากไดดวย
ระบบสายสัญญาณเดียวกัน

จํานวนของคําสั่งควบคุมและขอความตางๆ ที่สามารถ
ประมวลผลไดในหนึ่งเครือขายจะขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประกาย เชน อัตราการถายโอนขอมูลและความยาวของ
ขอความ เครือขาย SMAX/Galaxy ซึ่งใชเครือขายพื้นที่
ควบคุม (CAN) เปนพื้นฐาน สามารถถายโอนสัญญาณ
ขอมูลที่แตกตางกันไดถึง 500 สัญญาณและขอความอีก
ประมาณ 100 ขอความ ขอความเหลานี้ยังเรียกอีกอยาง
หน่ึงวา บล็อกการส่ือสาร และอาจบรรจุสัญญาณไดหลาย
สัญญาณ

ขอดีของเครือขาย

สามารถเพิ่มฟงกชั่นและอุปกรณเสริมเขาไปไดงาย

เนื่องจากโมดูลควบคุมตางๆ ในเครือขายเชื่อมตอถึงกัน
อยูแลว และสามารถรับขอมูลเพิ่มเติมได ดังนั้นจึงมีขั้น
ตอนที่จําเปนดังตอไปนี้เทานั้น:

• การเช่ือมตอกับเซ็นเซอรท่ีอยูใกลกับโมดูลควบคุมท่ีสุด

• การเชื่อมตอกับสวนประกอบที่เปดทํางานใกลกับโมดู
ลควบคุมที่สุด

• การปรับแตงดานซอฟตแวรขององคประกอบโมดูล

ซ่ึงหมายความวา ความยาวโดยรวมของสายสัญญาณและ
จํานวนสวนประกอบตางๆ ในรถยนตจะลดลงเมื่อเทียบ
กับกอนหนานี้

ตัวอยางหนึ่งคือการรวมเอาระบบควบคุมความเร็วเขามา
เปนหนวยเดียวกัน

กอนที่จะมีการนําเครือขายเขามาใช ระบบนี้ตองการโมดู
ลควบคุม, สวิตช, ปมสุญญากาศ, เซอรโวสุญญากาศ, ทอ
ยาง และชุดสายไฟ

หลังจากนําเครือขายเขามาใชแลว ส่ิงท่ีตองการเหลือเพียง
สวิตชและซอฟตแวรสําหรับปรับแตงขอบเขตการทํางาน
ของรถยนตเทานั้น

เพิ่มฟงกชั่นลอจิกตางๆ ไดงายขึ้น

คําวา "ฟงกช่ันลอจิก" ใชอธิบายแนวคิดท่ีเหตุการณเฉพาะ
อยางหน่ึงกระตุนใหเกิดการตอบสนองอยางหน่ึง ตัวอยาง
เชน ระบบหนึ่งไดรับโปรแกรมใหสงขอความเมื่อไฟทาย
เสีย ผานเครือขายพ้ืนท่ีควบคุม (CAN) ไปยังแผงหนาปด
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเตือนคนขับรถ

การนําฟงกชั่นลอจิกหนึ่งเขามาเพิ่มสามารถทําไดอยาง
งายดายดวยการโปรแกรมโมดูลควบคุมท่ีไ้ดรับผลใหม ใน
กรณีขางตน โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) และแผงหนาปด
อิเล็กทรอนิกส จํานวนของสวนประกอบและสายสัญญาณ
ยังคงเทาเดิม

การปรับแตงระบบทั่วไปตามความตองการของลูกคา
และขอกําหนดของตลาด

ฟงกชั่นตางๆ ของรถยนตสามารถปรับแตงตามความ
ตองการของลูกคาและขอกําหนดของตลาด เชน ในกรณี
ของไฟตัดหมอกดานหลัง ในบางประเทศกําหนดใหใชไฟ
ตัดหมอกดานหลัง 2 ดวง สวนบางประเทศกําหนดใหใช
ไฟตัดหมอกหน่ึงดวงท่ีฝงคนขับรถ ในอดีตเราจําเปนตอง
เก็บสํารองชิ้นสวนอะไหลสําหรับตลาดที่แตกตางกัน แต
ในปจจุบัน เราใชช้ินสวนอะไหลเพียงแบบเดียวก็สามารถ
ครอบคลุมตลาดไดทั้งหมด สิ่งที่จําเปนตองทําคือการ
โปรแกรมใหเหมาะสมกับตลาดแตละแหงเทานั้น

ใชระบบพื้นฐานเดียวกันกับรถทุกรุนในซีรี่ส

เครือขายรูปแบบเดียวกัน (ฮารดแวร) สามารถใชกับ
ประเภทรถที่แตกตางกันได

รถแตละรุนจะมีความแตกตางกันดังนี้:

• สวนประกอบเฉพาะ (โมดูล, เซ็นเซอร, สวนประกอบ
ที่ใชงาน ฯลฯ) ซึ่งเชื่อมตออยูกับระบบ

• หนาที่ของสวนประกอบตางๆ

• คําจํากัดความของสวนประกอบ เชน มาตรฐาน/ตัว
เลือก/อุปกรณเสริม

• การกําหนดขอบเขตการทํางาน/การโปรแกรมของระบบ

เลยเอาทของเครือขาย

ขอมูลทั่วไป

เครือขายประกอบข้ึนดวยโมดูลควบคุมตางๆ (ซ่ึงสามารถ
เรียกอีกอยางหนึ่งวาโนด) ซึ่งเชื่อมตอถึงกันผานสาย
สัญญาณการสื่อสาร 2 เสน โมดูลแตละโมดูลมีแหลงจาย
ไฟและจุดตอกราวนเปนของตนเอง และจะรับขอความ
และคําส่ังควบคุมผานสายสัญญาณการส่ือสารท้ังสองเสน

ในกรณีท่ีเกิดวงจรขาด โมดูลท่ีอยูเหนือเบรกจะไมสามารถ
สื่อสารกับสวนอื่นๆ ของเครือขายได
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พื้นที่ตางๆ ในเครือขายมีทั้งสวนที่มีอัตราการถาย
โอนขอมูลสูงและตํ่า

เครือขายหนึ่งจะประกอบไปดวย 2 สวน พื้นที่ที่มีอัตรา
การถายโอนขอมูลสูง (HS CAN bus) จะสงสัญญาณ
และขอความไปมาระหวางโมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)
และโมดูลควบคุมตางๆ ซ่ึงสวนใหญติดต้ังอยูในหองเคร่ือง
ยนต พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการถายโอนขอมูลต่ํา (MS/MM CAN
bus) จะสงสัญญาณและขอความไปมาระหวางโมดูลควบ
คุมตัวถัง (BCM) และโมดูลควบคุมตางๆ ในหองโดยสาร
และในหองเก็บของ

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) ทําหนาที่เปนอินเต
อรเฟสเช่ือมโยงระหวางพ้ืนท่ี 2 สวน และแปลงอัตราการ
ถายโอนขอมูลขึ้นหรือลงเพื่อใหพื้นที่ 2 สวนในเครือขาย
สามารถสื่อสารกันได

อัตราการถายโอนขอมูล

เครือขายพ้ืนท่ีควบคุม (CAN) ใชอัตราการถายโอนขอมูล
2 อัตรา

• HS/MM CAN bus (อัตราการถายโอนขอมูลสูง) ถาย
โอนขอมูลที่อัตราความเร็ว 500 กิโลบิท/วินาที

• MS CAN bus (อัตราการถายโอนขอมูลตํ่า) ถายโอน
ขอมูลที่อัตราความเร็ว 125 กิโลบิท/วินาที 1 กิโลบิท
/วินาที = 1024 บิทตอวินาที (1 ไบท = 8 บิท)

รีซิสเตอรที่จุดปลายระบบ

รีซิสเตอรที่จุดปลายระบบถูกใชเพื่อปองกันการสะทอน
ของสัญญาณและสัญญาณรบกวนในเครือขาย CAN bus
โดยใชเพ่ือจุดประสงคในการเช่ือมโยงท่ีสวนปลายท้ังสอง
ดานของ CAN รีซิสเตอรที่จุดปลายระบบแตละตัวมีคา
ความตานทานที่ 120 โอหม

• สําหรับ HS CAN bus รีซิสเตอรที่จุดปลายระบบติด
ตั้งอยูที่โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) และในโมดูลควบ
คุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM)

• สําหรับ MS/MM CAN bus รีซิสเตอรท่ีจุดปลายระบบ
ติดตั้งอยูที่โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) และในแผง
หนาปดอิเล็กทรอนิกส

รีซิสเตอร 2 ตัวเชื่อมตอกันแบบขนาน คาความตานทาน
มีดังตอไปนี้:

• ถา CAN bus ไมมีความเสียหาย คาความตานทานจะ
อยูที่ประมาณ 60 โอหมในพื้นที่ทั้งสองสวนของเครือ
ขาย

• ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรระหวางสายสัญญาณการ
สื่อสาร คาความตานทานจะอยูที่ประมาณ 0 โอหม

มาตรฐานเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN)

ขอมูลทั่วไป

CAN bus คือระบบมาตรฐานสําหรับการส่ือสารแบบหลาย
ทาง ซึ่งหมายความวา โมดูลควบคุมหลายตัวสามารถใช
สายสัญญาณเสนเดียวกันในการสื่อสาร โดยไมกอใหเกิด
การแทรกแซงกันระหวางสัญญาณที่ตางกัน

มาตรฐานเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN) มีขอกําหนดดัง
ตอไปนี้:

• ใชสายสัญญาณ 2 เสน (CAN H และ CAN L)

• แอมพลิจูดของแรงดันไฟฟา

• โครงสรางของขอความ

• วิธีจัดการกับการสื่อสารที่ลมเหลว

สายสัญญาณ CAN H และ CAN L

ทั้งนี้ตองไมสับสนระหวางสายสัญญาณ CAN H และ
CAN L กับอัตราการถายโอนขอมูลท่ีแตกตางกันของ HS
CAN bus และ HS CAN bus สายสัญญาณ CAN H
และ CAN L คือเสนทางสําหรับสงสัญญาณภายในระบบ
การสื่อสารแบบหลายทาง

การสื่อสารเกิดขึ้นที่แรงดันไฟฟาที่แตกตางกันผานสาย
สัญญาณสองเสนที่มวนเขาคูกัน ผลที่ไดคือ เครือขายมีค
วามไวตอสัญญาณแทรกแซงนอยลง

ขอความเดียวกันจะถูกสงออกไปในเวลาเดียวกันทางสาย
สัญญาณทั้งสองเสนดวยแรงดันไฟฟาที่แตกตางกัน

• สัญญาณเลขฐานสอง 0 = 2.5 โวลต บนสาย CAN
H และสาย CAN L

• สัญญาณเลขฐานสอง 1 = 4 โวลต บนสาย CAN H
และ 1 โวลต บนสาย CAN L
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ความตางศักยเฉล่ียระหวางสาย CAN L กับสายกราวนอยู
ที่ประมาณ 2.3 โวลต หรือประมาณ 2.8 โวลต ระหวาง
สาย CAN H กับกราวน

คาท่ีวัดไดน้ีอางอิงจากการส่ือสาร "ปกติ" ในเครือขายพ้ืนท่ี
ควบคุม (CAN) เชน ในกรณีที่ไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
ซึ่งจะเปนสาเหตุทําใหโมดูลสงขอความแจงขอผิดพลาด
ออกมา

หมายเหตุ : โมดูลบางโมดูล เชน โมดูลควบคุมระบบความ
ปลอดภัยเสริม (โมดูลของระบบ SRS) และโมดูล ABS
หรือโมดูล ESP จะสื่อสารกับเซ็นเซอรที่เกี่ยวของผาน
ระบบที่เรียกวา CAN bus ภายใน ระบบ CAN bus
ภายในนี้ไมมีความเกี่ยวของกับการสื่อสารบน CAN bus
ทั่วไป แตจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการสงขอมูลระหวาง
เซ็นเซอรและโมดูลที่เกี่ยวของเทานั้น

สัญญาณขอความในเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN)

สัญญาณขอความประกอบไปดวยสวนตางๆ ตอไปนี้:

• ตัวระบุ สําหรับระบุเอกลักษณและความสําคัญของ
ขอความ

• สวนขอมูล (คา, ขอมูล ฯลฯ)

• สวนผลรวมตรวจสอบ ซ่ึงใชตรวจสอบวาขอความท่ีได
รับมานั้นสมบูรณหรือไม

• สัญญาณจบ ซึ่งใหสัญญาณการจบขอความ

ขอความ CAN ที่สมบูรณเรียกวา กรอบสัญญาณ

ลําดับความสําคัญ

ถาโมดูลควบคุมหลายตัวพยายามสงขอความถึงกันภายใน
เวลาเดียวกันอาจทําใหเกิดความขัดแยงข้ึน ตัวอยางท่ีเห็น
ไดคือในกรณีที่คนขับรถเหยียบเบรกในขณะที่ผูโดยสาร
ดานหนาปรับคาระบบปรับอากาศ และผูโดยสารดานหลัง
ใชงานมอเตอรกระจกหนาตางไฟฟาดานหลัง สัญญาณ
ขอความเหลาน้ีตองไดรับการจัดลําดับความสําคัญเพ่ือให
มั่นใจในการทํางานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ความลาชาที่

เกิดข้ึนเน่ืองมาจากกระบวนการจัดลําดับความสําคัญตอง
จํากัดไวในขีดจํากัดเพ่ือไมใหลูกคาสามารถสังเกตเห็นได

ดวยเหตุนี้จึงมีการกําหนดลําดับที่แนนอนไวกับขอความ
ตางๆ เพ่ือหลีกเล่ียงขอความขัดแยงและความลาชา รวม
ถึงเพ่ือใหม่ันใจในความปลอดภัยในการทํางานของระบบ

ลําดับความสําคัยของขอความจะไดรับการกําหนดดวย
ตัวเลขศูนยท่ีจุดเร่ิมตนของขอความ ย่ิงมีตัวเลขศูนยมาก
ก็แสดงวามีความสําคัญมาก

การจัดลําดับมีกระบวนการดังตอไปนี้:

• ถาเครือขายยังสามารถใชงานได โมดูลท้ังหมดท่ีรออยู
จะสงขอมูลบิทแรกของขอความออกมา

• โมดูลทั้งหมดจะลงทะเบียนสัญญาณที่สงออกไปบน
เครือขาย

• ถาโมดูลหน่ึงสงสัญญาณขอมูลศูนยหน่ึงตัวออกไป โม
ดูลอื่นๆ ที่สงสัญญาณขอมูล "1" จะรอจนกวาเครือ
ขายจะวางอีกครั้ง
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• จากนั้นโมดูลที่สงสัญญาณขอมูลศูนยจะสงขอมูลบิท
สวนที่สองของขอความออกไป

• ถาโมดูลหน่ึงสงสัญญาณขอมูลศูนยหน่ึงตัวออกไปเปน
ขอมูลบิทสวนที่สอง โมดูลอื่นๆ ที่สงสัญญาณขอมูล
"1" จะรอจนกวาเครือขายจะวางอีกครั้ง กระบวนการ
นี้จะเกิดซํ้า

ขอความที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด เชน ขอความที่มี
จํานวนศูนยที่สวนเริ่มตนมากที่สุด จะถูกสงออกไปกอน

สวนจบของขอความหนึ่งจะประกอบขึ้นดวยเลขศูนย 7
ตัว ซึ่งใชแสดงใหโมดูลอื่นๆ ทราบวาเครือขายวางแลว
และสามารถสงขอความออกไปไดอีกครั้งโดยขึ้นอยูกับ
ลําดับความสําคัญ

ขอความมี 2 ประเภท

ขอความที่สงอยูในระบบมีอยู 2 ประเภท:

• กรอบสัญญาณตามกําหนดเวลาจะถูกสงเปนระยะเพ่ือ
แสดงสถานะปจจุบันของพารามิเตอร กรอบสัญญาณ
นี้ใชกับประเภทขอมูลที่เปลี่ยนแปลงบอยๆ เชน
สัญญาณความเร็วรถ

• กรอบสัญญาณที่เกี่ยวของกับเหตุการณจะถูกสงออก
มาเฉพาะในกรณีท่ีเง่ือนไขท่ีกําหนดไวครบถวนเทาน้ัน
กรอบสัญญาณนี้ใชกับประเภทขอมูลที่เกิดขึ้นไมบอย
เชน การเปดหรือปดกระจกหนาตาง

นอกจากน้ี ขอความยังอาจมีสวนบิทอัพเดทท่ีแสดงความ
"ใหม" ของขอความดังกลาว

ระบบตางๆ จะอนุมานวาขอความที่สงออกไปถึง
จุดหมายปลายทางเรียบรอย ดังนั้นจึงไมมีสัญญาณตอบ
รับสงออกมา สัญญาณตอบรับจะถูกสงออกมาเฉพาะใน
กรณีที่ถูกรองขอโดยตรงจากโมดูลอื่นเทานั้น

อยางไรก็ตาม โมดูลรับยังทราบถึงความถี่ที่ควรไดรับ
ขอความแจงสถานะบางอยาง ถาโมดูลรับไมไดรับขอความ
โมดูลรับจะใชงานโปรแกรมฉุกเฉิน และ/หรือ ตั้งรหัสขอ
บกพรอง (DTC) ไว

ความเขากันได

โมดูลท้ังหมดตองใชภาษาเดียวกันและสามารถทํางานรวม
กันได ดวยเหตุน้ีเองจึงมีการใชงานโปรโตคอลการส่ือสาร
ที่กําหนดมาตรฐานเอาไว

ภาษาของโมดูลเก็บอยูในองคประกอบสัญญาณ ถา
องคประกอบสัญญาณของโมดูลหนึ่งไมตรงกับ
องคประกอบของโมดูลอื่นๆ จะทําใหโมดูลดังกลาวไม
สามารถสื่อสารกับโมดูลอื่นๆ ได ซึ่งหมายความวา โมดู
ลท้ังหมดตองมีองคประกอบสัญญาณท่ีเปนแบบเดียวกัน

เพื่อใหสามารถตรวจสอบได โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)
จะสงหมายเลขประจําตัวสําหรับองคประกอบสัญญาณผาน
ทางเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN) โมดูลอื่นๆ จะ
เปรียบเทียบหมายเลขน้ีกับหมายเลขของตน ถาหมายเลข
ประจําตัวไมตรงกัน โมดูลจะบันทึกรหัสขอบกพรองเก็บ
เอาไว (DTC) องคประกอบสัญญาณจะเปล่ียนไปเปนคร้ัง
คราวเพื่อเพิ่มขอความใหมๆ และลบขอความเกาออกไป

องคประกอบสัญญาณ

ขอมูลตอไปน้ีจะถูกดาวนโหลดเม่ือมีการกําหนดขอบเขต
การทํางานของระบบ:

• ประเภทของโมดูลควบคุมที่กําหนด (เชน โมดูลควบ
คุมตัวถัง (BCM)) - การกําหนดงานสําหรับโมดู
ลแตละโมดูล (เชน โมดูลน้ีเปนโมดูลสําหรับประตูดาน
คนขับรถ))

• ฟงกช่ันการทํางานท่ีกําหนด (เชน เปดหรือปดฟงกช่ัน
สัญญาณเตือน)

• สวนประกอบที่เชื่อมตอ (เชน เซ็นเซอรวัดความลาด
เอียงทํางานรวมกับฟงกชั่นสัญญาณเตือนหรือไม)

• สงขอความอินพุทสําหรับแตละโมดูลออกไป

• ตําแหนงเก็บขอมูลตางๆ

องคประกอบเหลานี้จําเปนตองไดรับการปรับแตงให
เหมาะสมกับอุปกรณเสริมตางๆ ซึ่งติดตั้งไว และจําเปน
ตองดาวนโหลดซ้ําถามีการเปล่ียนโมดูลใหม การปรับแตง
และการดาวนโหลดนี้ทําโดยใชเครื่องมือวิเคราะห

หมายเหตุ : มิฉะน้ัน รถยนต 2 คันท่ีภายนอกเหมือนกัน
ทุกประการอาจทํางานแตกตางกันถามีองคประกอบแตก
ตางกัน คาพารามิเตอรตางๆ สามารถเปล่ียนไดโดยลูกคา
หรือโดยศูนยซอม
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การจัดการขอผิดพลาดในเครือขายพื้นที่ควบคุม (
CAN)

ขอมูลทั่วไป

เครือขายพ้ืนท่ีควบคุม (CAN) จะไดรับการตรวจสอบการ
ทํางานโดยโมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) ถา BCM ตรวจ
พบขอผิดพลาดใน CAN bus รหัสขอบกพรอง (DTC)
จะถูกตั้งเก็บไวใน BCM ประเภทของรหัส DTC จะแตก
ตางกันไปตามประเภทของขอบกพรอง:

• ไมมีการสื่อสารจากโมดูล

• การสื่อสารบกพรอง

ไมมีการสื่อสารจากโมดูล

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) รูวาโมดูลใดอยูในเครือขาย
พื้นที่ควบคุม (CAN) และจะตรวจสอบวาโมดูลทั้งหมด
ยังสามารถส่ือสารกันได ถาไมสามารถส่ือสารกับโมดูลหน่ึง
ได รหัสขอบกพรอง (DTC) จะถูกตั้งเก็บไวใน BCM มี
รหัสขอบกพรอง (DTC) สําหรับทุกโมดูล

การสื่อสารบกพรอง

ถาเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN) กําลังทํางานอยู โมดู
ลควบคุมตัวถัง (BCM) จะตรวจสอบกระแสขอมูลในเครือ
ขายอยางตอเน่ือง ถา BCM ตัดสินวา การส่ือสารใน CAN
bus ถูกขัดจังหวะไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม รหัสขอ
บกพรอง (DTC) จะถูกต้ังข้ึนมา BCM มีรหัสขอบกพรอง
สําหรับชิ้นสวนทุกชิ้นของ CAN bus (สําหรับ HS CAN
bus และ MS/MM CAN bus อยางละหนึ่งรหัส)

ทั้งนี้ยกเวน BCM ซึ่งรูจักรหัส DTC เพียงประเภทเดียว
โมดูลอ่ืนแตละโมดูลจะใชรหัส DTC สองประเภทสัมพันธ
กับประเภทขอบกพรองของการสื่อสาร ซึ่งไดแก:

• ขอความบกพรอง

• องคประกอบสัญญาณบกพรอง

เน่ืองจาก BCM คือโมดูลหลักในเครือขาย BCM จึงไมมี
รหัส DTC สําหรับองคประกอบสัญญาณบกพรอง

ขอความบกพรอง

โมดูลควบคุมตางๆ จะตรวจสอบกระแสขอมูลในเครือขาย
พื้นที่ควบคุม (CAN) อยางตอเนื่อง ถาโมดูลหนึ่งไดรับ

ขอความที่ไมสามารถแปลความได โมดูลดังกลาวจะสง
ขอความบกพรองผานทาง CAN bus นอกจากน้ีโมดูลตาง
ๆ ยังมีฟงกชั่นซึ่งอนุญาตใหโมดูลตรวจสอบขอความ
บกพรองท่ีตนเองสรางข้ึนดวย วิธีการน้ีจะชวยปองกันการ
แทรกแซงบน CAN bus ถามีการแทรกแซงในเครือขาย
มาก โมดูลที่ไมสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองจะปดการ
ทํางานของตัวเองลง สถานะนี้เรียกวา "ดาตาบัสปด" โม
ดูลดังกลาวจะไมสามารถสงหรือรับขอมูลได

เพื่อปองกันรถจากอาการเครื่องดับฉับพลัน หรือสูญเสีย
ฟงกช่ันการทํางานบางอยางท้ังหมดถามีขอผิดพลาดเกิด
ขึ้นใน CAN bus โมดูลบางโมดูลจึงมีโหมดการทํางาน
ฉุกเฉินอยูดวย ซึ่งหมายความวา โมดูลตางๆ ซึ่งจําเปน
ตอการขับข่ีหรือความปลอดภัย (เชน โมดูลควบคุมกลไก
ถายทอดกําลัง (PCM) หรือโมดูลควบคุมเกียร (TCM))
สามารถคงความสามารถในการทํางาน ซึ่งจํากัดไวที่การ
ทํางานพ้ืนฐานตามขอมูลท่ีกําหนดและประเมินไวลวงหนา
ได ตัวอยางเชน ถาการส่ือสารถึงโมดูลควบคุมเกียร (TCM
) ถูกขัดขวาง ระบบเกียรจะเปล่ียนไปใชเกียรท่ีไดเลือกไว
ลวงหนาเพ่ือใหอยางนอยลูกคาสามารถขับไปยังศูนยซอม
ที่ใกลที่สุดได

โมดูลจะยังคงสภาพอยูในโหมด "ดาตาบัสปด" จนกวา
แหลงจายไฟไปยังโมดูลดังกลาวจะถูกตัดออก หรือโมดู
ลตัดสินวาสภาพ "ดาตาบัสปด" ไมมีอีกตอไปแลว ถา
แหลงจายไฟถูกตอกลับ โมดูลจะพยายามฟนฟูการส่ือสาร
กลับมาใหม

องคประกอบสัญญาณบกพรอง

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM) สง ID กําหนดองคประกอบ
สัญญาณแทรกไวในขอความที่สงออกไปยังโมดูลอื่นๆ
เพื่อใหโมดูลตางๆ ในเครือขายพื้นที่ควบคุม (CAN)
สามารถส่ือสารกันได โมดูลตองมี ID กําหนดองคประกอบ
สัญญาณเหมือนกัน เนื่องจากโมดูลจะมองหาขอความที่
มี ID กําหนดองคประกอบสัญญาณของตนเทานั้น ถา
องคประกอบสัญญาณของโมดูลหนึ่งไมตรงกับ
องคประกอบสัญญาณของ BCM รหัสขอบกพรอง (DTC
) จะถูกตั้งเก็บไวในโมดูลดังกลาวพรอมกับขอมูล
องคประกอบสัญญาณบกพรอง

หมายเหตุ : โมดูลจะบันทึกรหัสขอบกพรอง (DTC) เก็บ
ไวถาไมไดรับขอความใดๆ จากโมดูลควบคุมเครื่องยนต
(ECM) และยังดําเนินการแบบเดียวกันถาเกิดขอผิดพลาด
ของซอฟตแวรในโมดูล ถาวงจรในเครือขายพ้ืนท่ีควบคุม
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(CAN) ถูกขัดขวาง โมดูลบางโมดูลจะไมไดรับขอความ
ใดๆ จาก ECM

หมายเหตุ : โมดูลจะบันทึกรหัสขอบกพรอง (DTC) เก็บ
ไวถาไมไดรับขอความใดๆ จากโมดูลควบคุมตัวถัง (BCM
) และยังดําเนินการแบบเดียวกันถาเกิดขอผิดพลาดของ
ซอฟตแวรในโมดูล ถาวงจรในเครือขายพื้นที่ควบคุม (
CAN) ถูกขัดขวาง โมดูลบางโมดูลจะไมไดรับขอความ
ใดๆ จาก BCM

การเชื่อมตอเครือขาย

เครือขายเชื่อมตอเฉพาะพื้นที่ (LIN) คือมาตรฐานซึ่งได
รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนการสื่อสารที่คุมทุนระหวาง
เซ็นเซอรอัจฉริยะและแอคทูเอเตอรในรถยนต LIN ถูก
ใชในตําแหนงที่ไมตองการแบนดวิธและความ
อเนกประสงคของ CAN

ขอมูลจําเพาะของ LIN ใชโปรโตคอล LIN ซึ่งเปน
ฟอรแมทมาตรฐานสําหรับอธิบายเครือขาย LIN ท่ีสมบูรณ
และอินเตอรเฟสระหวางเครือขาย LIN กับแอพพลิเคช่ัน

เครือขาย LIN ประกอบไปดวย LIN แมขายหนึ่งสวน
และ LIN ลูกขายอยางนอยหนึ่งสวน

เครือขาย LIN ใชประโยชนจากหลักการแมขาย/ลูกขาย
เพ่ือจุดประสงคในการควบคุมการเขาถึงบัส วิธีการน้ีมีขอ
ไดเปรียบอยางมากเนื่องจากตองการทรัพยากรนอย (
ประสิทธิภาพของ CPU, ROM, RAM) เพ่ือจัดการบัสใน
โมดูลลูกขาย สวนแมขายรวมอยูในโมดูลควบคุมหรือเกต
เวยซึ่งมีทรัพยากรที่จําเปน การสื่อสารทั้งหมดจะเริ่มตน
โดยการสั่งงานจากสวนแมขาย ผลที่ไดคือ ขอความจะ
ประกอบไปดวยสวนหัวเร่ือง ซ่ึงสรางข้ึนโดยแมขาย และ
สวนตอบกลับจากลูกขาย

อัตราการถายโอนขอมูลในสวนนี้จะสูงสุดที่ 20 กิโลบิท/
วินาที

LIN แมขายรูลําดับเวลาของขอมูลท้ังหมดท่ีตองสง ขอมูล
เหลานี้ถูกสงออกโดย LIN ลูกขายที่เกี่ยวของ (เชน เซ็น
เซอรอัลตราโซนิค) เม่ือไดรับการรองขอจาก LIN แมขาย

LIN คือบัสที่ใชสายสัญญาณแกนเดียว โดยขอมูลจะถูก
สงผานสายสัญญาณแกนเดียว โดยปกติแลว สายสัญญาณ
เสนเดียวกันนี้ยังถูกใชเพื่อจายแรงดันไฟฟา จุดตอกราว
นของแรงดันไฟฟาที่จายมายังทําหนาที่เปนจุดตอกราว

นของการสงขอมูลอีกดวย ไมมีการใชรีซิสเตอรท่ีจุดปลาย
ระบบในเครือขาย LIN
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418-00-10
โมดุลเครือขายการสื่อสาร (Module Communications

Network)418-00-10

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 418-01 การคอนฟก โมดุล (Module Configuration)

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

418-01-2การคอนฟก โมดุล (Module Configuration) (ภาพรวม)....................................................................
418-01-2การกําหนดขอบเขตการทํางานดวยโมดูลแบบรวมศูนย......................................................................

418-01-1การคอนฟก โมดุล (Module Configuration)418-01-1

.



การคอนฟก โมดุล (Module Configuration) – ภาพรวม

การกําหนดขอบเขตการทํางานดวยโมดูลแบบ
รวมศูนย

แตเดิมโมดูลตางๆ ในรถยนตได้ัรับการปรับตั้งคาดวย
เครื่องมือวิเคราะหและฟงกชั่น "การโปรแกรมโมดูล" (
Inhale/Exhale) ท่ีจุดน้ี สถานะท่ีแทจริงของโมดูลแตละตัว
จะถูกอานเก็บไวในเคร่ืองมือวิเคราะห จากน้ันจึงถายโอน
ไปยังโมดูลใหม

ในรถรุนนี้ใชการกําหนดขอบเขตการทํางานของโมดูลใน
รูปแบบใหม ซึ่งรูจักกันวา "การกําหนดขอบเขตการทํา
งานของโมดูลแบบรวมศูนย"

ที่จุดนี้ พารามิเตอรของการกําหนดขอบเขตการทํางาน
ทั้งหมดที่จําเปนจะเก็บอยูใน BCM (โมดูลควบคุมตัวถัง
) จากโรงงาน และจะถูกสงตอไปยังโมดูลแตละโมดูลผาน
ทาง (ตัวควบคุมระบบเครือขาย)

ในเครื่องมือวิเคราะหจะติดตั้งชุดคําสั่งใหมสําหรับการ
กําหนดขอบเขตการทํางานของโมดูลแบบรวมศูนย ซ่ึงใช
สําหรับแทนที่หรือเปลี่ยนขอมูลขอบเขตการทํางาน
นอกเหนือจากการอานขอมูลลงในเคร่ืองมือวิเคราะหเชน
ที่เคยทํามาในอดีตแลว BCM จะถายโอนขอมูลโดยตรง
ไปยังโมดูลที่เกี่ยวของดวย เครื่องมือวิเคราะหนี้จําเปน
สําหรับการเริ่มและตรวจสอบขั้นตอนเทานั้น

ดวยเหตุผลทางดานความปลอดภัย ขอมูลท้ังหมดสําหรับ
การกําหนดขอบเขตการทํางานของ BCM จะถูกเก็บอยู
ในแผงหนาปดดวย ซึ่งหมายความวา ถามีการเปลี่ยน
BCM ทานสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหอานขอมูลการ
กําหนดขอบเขตการทํางานท่ีจําเปนจากแผงหนาปด และ
ถายโอนขอมูลที่ไดไปยัง BCM ใหม

โมดูลทั้งหมดจะตรวจสอบความเขากันไดของขอมูลการ
กําหนดขอบเขตการทํางานอยางเปนอิสระ และจะบันทึก
DTC (รหัสวินิจฉัยขอบกพรอง (ดีทีซี)) เก็บไวในกรณีที่
เกิดขอผิดพลาดขึ้น

ในกรณีท่ีเกิดขอผิดพลาดข้ึน ความสามารถในการทํางาน
ของโมดูลบางโมดูลอาจถูกจํากัดไว

เมื่อติดตั้ง BCM ใหม ทานจําเปนตองโปรแกรมกุญแจรี
โมทสําหรับการควบคุมผานคลื่นวิทยุ และสําหรับ PATS
(ระบบกันขโมยแบบพาสซีฟ) ข้ันตอนในสวนน้ีจะเหมือน
เดิม
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418-01-2การคอนฟก โมดุล (Module Configuration)418-01-2

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 418-02 ชุดสายไฟ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

418-02-2ชุดสายไฟของแผงหนาปด..................................................................................................................
418-02-4ชุดสายไฟหองผูโดยสาร......................................................................................................................
418-02-23ชุดสายไฟเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4..................................................

418-02-26
ชุดสายไฟเครื่องยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (
96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma.....................

418-02-31ชุดสายไฟเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma...................

418-02-1ชุดสายไฟ418-02-1

.



ชุดสายไฟของแผงหนาปด

การถอด

คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟา
ของรถยนตออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจาย
ไฟฟาจากที่อื่น ๆ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : แผงหนาปด - RHD 4WD/RHD RWD
(501-12 แผงหนาปดและคอนโซล, การถอดและ
การติดตั้ง).

3. อางถึง : แผงหนาปด (501-12 แผงหนาปด
และคอนโซล, การถอดและการประกอบ).

4. แรงขัน: 11 Nm1.
2. แรงขัน: 11 Nm

5. แรงขัน: 11 Nm1.
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418-02-2ชุดสายไฟ418-02-2

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279110th2011.50 Ranger

418-02-3ชุดสายไฟ418-02-3

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดสายไฟหองผูโดยสาร

การถอด

G1279111th2011.50 Ranger

418-02-4ชุดสายไฟ418-02-4

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : ถาดรองแบตเตอรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุด
ยึดและสายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

2. อางถึง : แผงหนาปด - LHD 4WD/LHD RWD (501
-12 แผงหนาปดและคอนโซล, การถอดและการติด
ตั้ง).

อางถึง : แผงหนาปด - RHD 4WD/RHD RWD
(501-12 แผงหนาปดและคอนโซล, การถอดและ
การติดตั้ง).

3. อางถึง : แกนฮีทเตอรและเส้ือแกนอีวาโพเรเตอร (412
-01 ควบคุมการปรับอากาศ, การถอดและการติดต้ัง)
.

4. อางถึง : กรองอากาศ - 2.2L Duratorq-TDCi (88kW
/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโล
วัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi
(110kW/150PS) - Puma (303-12 การกรองอากาศ
ท่ีไหลเขาและกระจายอากาศ - 2.2L Duratorq-TDCi
(88kW/120PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (96
กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/3.2L
Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา) -
Puma, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : กรองอากาศ - 3.2L Duratorq-TDCi (148

กิโลวัตต /200 แรงมา) - Puma (303-12 การกรอง
อากาศที่ไหลเขาและกระจายอากาศ - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma/
3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200 แรงมา
) - Puma, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : กรองอากาศ (303-12 การกรองอากาศท่ีไหล
เขาและกระจายอากาศ - 2.5L Duratec-HE (165
แรงมา) - MI4, การถอดและการติดตั้ง).

5.

6.
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418-02-5ชุดสายไฟ418-02-5

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8. ทั้งสองดาน

9. ทั้งสองดาน

10.ทั้งสองดาน

11.

12.
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418-02-6ชุดสายไฟ418-02-6

การถอดและ การติดตั้ง



13.แรงขัน: 10 Nm

14.

15.แรงขัน: 10 Nm

16.

17.

18.

G1279111th2011.50 Ranger

418-02-7ชุดสายไฟ418-02-7

การถอดและ การติดตั้ง



19. 20.
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418-02-8ชุดสายไฟ418-02-8

การถอดและ การติดตั้ง



21.

22.

23.

24.แรงขัน: 10 Nm

25.
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418-02-9ชุดสายไฟ418-02-9

การถอดและ การติดตั้ง



26.แรงขัน: 10 Nm

27.

28.แรงขัน: 13 Nm

29.แรงขัน: 10 Nm

30.อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

31.

32.

G1279111th2011.50 Ranger

418-02-10ชุดสายไฟ418-02-10

การถอดและ การติดตั้ง



33.
34.

35.
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418-02-11ชุดสายไฟ418-02-11

การถอดและ การติดตั้ง



G1279111th2011.50 Ranger

418-02-12ชุดสายไฟ418-02-12

การถอดและ การติดตั้ง



36.อางถึง : เบาะหนาแบบแถวยาว (501-10 การนั่งที่
เบาะ, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การถอด
และการติดตั้ง).

37.อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

38.อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

39.อางถึง : ค้ิวประดับแผงชองลมดานขาง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง)
.

รถสเตร็ทชแค็บ

40.

รถดับเบิ้ลแค็บ

41.

42.

43.

รถสเตร็ทชแค็บหรือรถดับเบิ้ลแค็บ

44.

G1279111th2011.50 Ranger

418-02-13ชุดสายไฟ418-02-13

การถอดและ การติดตั้ง



รถกระบะตอนเดียว

45.

รถสเตร็ทชแค็บ

46.

รถดับเบิ้ลแค็บ

47.

สําหรับรถทุกรุน

48.

49.อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ - การถอด (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

50.

51.
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418-02-14ชุดสายไฟ418-02-14

การถอดและ การติดตั้ง



52.แรงขัน: 10 Nm

53.แรงขัน: 10 Nm

54.

รถกระบะตอนเดียว

55.
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418-02-15ชุดสายไฟ418-02-15

การถอดและ การติดตั้ง



รถสเตร็ทชแค็บ

56.

รถดับเบิ้ลแค็บ

57.

58.

สําหรับรถทุกรุน

59.
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418-02-16ชุดสายไฟ418-02-16

การถอดและ การติดตั้ง



รถกระบะตอนเดียว

60.

รถสเตร็ทชแค็บ

61.

รถดับเบิ้ลแค็บ

62.

สําหรับรถทุกรุน

63.
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418-02-17ชุดสายไฟ418-02-17

การถอดและ การติดตั้ง



รถกระบะตอนเดียว

64.แรงขัน: 12 Nm

65.

รถสเตร็ทชแค็บ

66.แรงขัน: 12 Nm

67.
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418-02-18ชุดสายไฟ418-02-18

การถอดและ การติดตั้ง



รถดับเบิ้ลแค็บ

68.แรงขัน: 12 Nm

69.

สําหรับรถทุกรุน

70.แรงขัน: 12 Nm

71.

72.

รถกระบะตอนเดียว

73.
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418-02-19ชุดสายไฟ418-02-19

การถอดและ การติดตั้ง



รถสเตร็ทชแค็บ

74.
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418-02-20ชุดสายไฟ418-02-20

การถอดและ การติดตั้ง



รถดับเบิ้ลแค็บ

75.
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418-02-21ชุดสายไฟ418-02-21

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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418-02-22ชุดสายไฟ418-02-22

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดสายไฟเครื่องยนต — 2.5L Duratec-HE (165 แรงมา) - MI4

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ถาดรองแบตเตอรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุด
ยึดและสายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 10 Nm

4. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

5. แรงขัน: 10 Nm
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418-02-23ชุดสายไฟ418-02-23

การถอดและ การติดตั้ง



6. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma,
การถอดและการติดตั้ง).

7.

8.

9.

10.

11.
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418-02-24ชุดสายไฟ418-02-24

การถอดและ การติดตั้ง



12.

13.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

14.

15.

16.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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418-02-25ชุดสายไฟ418-02-25

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดสายไฟเคร่ืองยนต — 2.2L Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ถาดรองแบตเตอรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุด
ยึดและสายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 10 Nm

4. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

5. แรงขัน: 10 Nm

G1279112th2011.50 Ranger

418-02-26ชุดสายไฟ418-02-26

การถอดและ การติดตั้ง



6. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma,
การถอดและการติดตั้ง).

7.

8.

9. แรงขัน: 13 Nm

10.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

11.

12.

G1279112th2011.50 Ranger

418-02-27ชุดสายไฟ418-02-27

การถอดและ การติดตั้ง



13.

14.

รถที่ใชเกียรอัตโนมัติ

15.

สําหรับรถทุกรุน

16.

17.

18.

G1279112th2011.50 Ranger

418-02-28ชุดสายไฟ418-02-28

การถอดและ การติดตั้ง



19.

20.

21.

22.

23.

24.

G1279112th2011.50 Ranger

418-02-29ชุดสายไฟ418-02-29

การถอดและ การติดตั้ง



25.

26.

27.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279112th2011.50 Ranger

418-02-30ชุดสายไฟ418-02-30

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดสายไฟเครื่องยนต — 3.2L Duratorq-TDCi (148 กิโลวัตต /200
แรงมา) - Puma

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ถาดรองแบตเตอรี่ (414-01 แบตเตอรี่, จุด
ยึดและสายไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 10 Nm

4. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

5. แรงขัน: 10 Nm

G1279113th2011.50 Ranger

418-02-31ชุดสายไฟ418-02-31

การถอดและ การติดตั้ง



6. อางถึง : ทอรวมไอดี (303-01 เครื่องยนต - 2.2L
Duratorq-TDCi (88kW/120PS) - Puma/2.2L
Duratorq-TDCi (96 กิโลวัตต /130 แรงมา) - Puma
/2.2L Duratorq-TDCi (110kW/150PS) - Puma,
การถอดและการติดตั้ง).

7.

8.

9. แรงขัน: 13 Nm

10.อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

11.

12.

G1279113th2011.50 Ranger

418-02-32ชุดสายไฟ418-02-32

การถอดและ การติดตั้ง



13.

14.

รถที่ใชเกียรอัตโนมัติ

15.

สําหรับรถทุกรุน

16.

17.

18.

G1279113th2011.50 Ranger

418-02-33ชุดสายไฟ418-02-33

การถอดและ การติดตั้ง



19.

20.

21.

22.

23.

24.

G1279113th2011.50 Ranger

418-02-34ชุดสายไฟ418-02-34

การถอดและ การติดตั้ง



25.

26.

27.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279113th2011.50 Ranger

418-02-35ชุดสายไฟ418-02-35

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 419-01A กันขโมย - แอ็คทีฟ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

419-01A-2กันขโมย - แอ็คทีฟ............................................................................................................................
419-01A-4การทํางานของระบบ...........................................................................................................................
419-01A-5คําอธิบายสวนประกอบ.......................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

419-01A-6แตรเตือนกันขโมย..............................................................................................................................
419-01A-7แตรเตือนกันขโมยพรอมดวยแบตเตอรี่ในตัว.....................................................................................
419-01A-8เซ็นเซอรการบุกรุกเขาไปในรถ...........................................................................................................

419-01A-1กันขโมย - แอ็คทีฟ419-01A-1

.



กันขโมย - แอ็คทีฟ
รถกระบะตอนเดียว

G1295476th2011.50 Ranger

419-01A-2กันขโมย - แอ็คทีฟ419-01A-2

รายละเอียดและการทํางาน



รถสเตร็ทชแค็บ

G1295476th2011.50 Ranger

419-01A-3กันขโมย - แอ็คทีฟ419-01A-3

รายละเอียดและการทํางาน



รถดับเบิ้ลแค็บ

รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลควบคุมตัวถัง1

เซ็นเซอรตรวจจับการบุกรุก2

ไฟเลี้ยว3

กลอนประตู4

แตรสัญญาณกันขโมย5

กลอนฝากระโปรงหนา6

การทํางานของระบบ

การทํางาน

ระบบสัญญาณกันขโมยท่ีมีติดต้ังในรถมีอยูดวยกัน 2 แบบ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตลาดและรุนรถ:

• อุปกรณตรวจสอบรอบตัวรถและฟงกชั่นตรวจสอบ
ภายในรถ

• อุปกรณตรวจสอบรอบตัวรถติดตั้งระบบแจงเตือน
พรอมแบตเตอรี่สํารองและฟงกชั่นตรวจสอบภายใน
รถ

หมายเหตุ : ถาไมปดกระจกหนาตางไวใหเรียบรอย อาจ
ทําใหเกิดการแจงเตือนขึ้นในรถที่มีฟงกชั่นตรวจสอบ
ภายในรถ

ระบบสัญญาณกันขโมยจะสงสัญญาณเตือนโดยการเปด
เสียงและเปดไฟข้ึนหากมีผูท่ีไมรับอนุญาตพยายามเขาไป
ในรถยนต

สําหรับสัญญาณไฟเตือน ระบบจะเปดไฟกะพริบฉุกเฉิน
สวนสัญญาณเสียงเตือนจะเปดผานแตรของระบบสัญญาณ
กันขโมย (มีหรือไมมีระบบแจงเตือนพรอมแบตเตอรี่
สํารอง)

ระบบสัญญาณกันขโมยจะเปดทํางานหลังจากล็อกรถ ท้ังน้ี
ตองปดฝากระโปรงหนาและประตูทั้งหมดใหสนิทดวย

ถาปดฝากระโปรงหนาหรือประตูบานใดบานหนึ่งไมสนิท
ฝากระโปรงหนาหรือประตูดังกลาวจะสามารถเปดขึ้น
ไดโดยไมมีสัญญาณเตือนดังขึ้นเนื่องจากระบบยังไมเปด
ทํางาน

G1295476th2011.50 Ranger

419-01A-4กันขโมย - แอ็คทีฟ419-01A-4

รายละเอียดและการทํางาน



ทานสามารถปดการทํางานของระบบสัญญาณกันขโมย
ไดโดยการปลดล็อกรถโดยใชกุญแจรีโมท หรือโดยการ
ปลดล็อกประตูรถดวยลูกกุญแจโดยการเสียบกุญแจที่
เขารหัสอยางถูกตองเขาไปในสวิตชกุญแจภายใน 12
วินาที

คําอธิบายสวนประกอบ

เซ็นเซอรตรวจจับการบุกรุก

ฟงกช่ันตรวจสอบภายในรถคือระบบความปลอดภัยเสริม
ซึ่งจะเปดสัญญาณเตือนขึ้นถามีการตรวจพบความ
เคลื่อนไหวภายในรถยนตที่ล็อกอยู

ตัวรับสงสัญญาณทํางานโดยใชคลื่นอัลตราโซนิค ตัวสง
สัญญาณจะสงคล่ืนความถ่ีเฉพาะเขาไปยังพ้ืนท่ีตรวจสอบ
ตัวรับสัญญาณจะรับคลื่นสัญญาณที่สะทอนกลับมา ที่จุด
นี้ สัญญาณที่รับไดจะถูกแปลงเปนคาดิจิตอล และนําไป
เปรียบเทียบกับคาที่สงออกไป ถาคาทั้งสองมีความแตก
ตางกันอยางชัดเจน สัญญาณกระตุนการทํางานจะถูกสง
ไปยัง BCM

เมื่อชวงเวลาที่ตรวจไมพบการเคลื่อนไหวใดๆ นานขึ้น
ความไวของเซ็นเซอรก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน

แตรสัญญาณกันขโมยพรอมแบตเตอรี่ในตัว

แตรนี้มีแหลงจายไฟเปนของตัวเองจากแบตเตอรี่ในตัว

วิธีน้ีชวยใหม่ันใจไดวาแตรสัญญาณจะยังคงไดรับไฟเล้ียง
แมวาจะมีการปลดแบตเตอรี่รถออกก็ตาม

G1295476th2011.50 Ranger

419-01A-5กันขโมย - แอ็คทีฟ419-01A-5

รายละเอียดและการทํางาน



แตรเตือนกันขโมย

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3.

4. แรงขัน: 8 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1295475th2011.50 Ranger

419-01A-6กันขโมย - แอ็คทีฟ419-01A-6

การถอดและ การติดตั้ง



แตรเตือนกันขโมยพรอมดวยแบตเตอรี่ในตัว

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3.

4. แรงขัน: 8 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1367075th2011.50 Ranger

419-01A-7กันขโมย - แอ็คทีฟ419-01A-7

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรการบุกรุกเขาไปในรถ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1367076th2011.50 Ranger

419-01A-8กันขโมย - แอ็คทีฟ419-01A-8

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 419-01B กันขโมย - พาสซีฟ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

419-01B-2กันขโมย - พาสซีฟ.............................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

419-01B-3การเขาสูระบบกันขโมย.......................................................................................................................
419-01B-4การโปรแกรมกุญแจและตัวสงสัญญาณรีโมทโดยใชอุปกรณการวิเคราะหปญหา..................................
419-01B-5การลบรหัสกุญแจทั้งหมดโดยใชอุปกรณการวิเคราะหปญหา...............................................................
419-01B-6(33 005 0)การโปรแกรมกุญแจโดยใชกุญแจที่โปรแกรมแลวสองดอก...........................................

การถอดและ การติดตั้ง

419-01B-7ระบบปองกันขโมย (Passive Anti-Theft System:PATS) - ชุดรับ-สงสัญญาณ..................................

419-01B-1กันขโมย - พาสซีฟ419-01B-1

.



กันขโมย - พาสซีฟ

รายละเอียดรายกา
ร

ทรานสพอนเดอรระบบสัญญาณกันขโมยแบบ
พาสซีพ (PATS)

1

ตัวรับสงสัญญาณระบบ PATS2

PATS

PATS คือระบบที่ทํางานแบบแพสซีพ (ระบบที่ทํางานได
เอง) ไดรับการออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยตอการ
โจรกรรมรถ

คนขับรถไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ เพื่อปกปองรถ
ระบบ PATS จะเปดทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากที่บิด
สวิตชกุญแจดับเครื่องแลว

ระบบ PATS ใชกุญแจที่เขารหัสมาเปนพิเศษ ถาเสียบ
กุญแจท่ีถูกตองลงในเบากุญแจสตารตและบิดกุญแจไปท่ี
ตําแหนง II ทรานสพอนเดอรระบบ PATS จะสงขอมูล
รหัสไปยังตัวรับสงสัญญาณระบบ PATS จากนั้นรหัสดัง
กลาวจะถูกสงไปยังกลองรวมสายฝงผูโดยสาร (PJB) ซึ่ง
จะตรวจสอบวามีกุญแจที่ถูกตองเสียบอยูหรือไม และ
สื่อสารกับโมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM) เพื่อ
อนุญาตใหสามารถสตารตเครื่องยนตได

ถารหัสที่ตัวรับสงสัญญาณระบบ PATS ไดรับมาไมตรง
กับรหัสท่ีไดโปรแกรมไวกับรถ หรือถาเกิดขอผิดพลาดข้ึน
ในระบบ PATS เครื่องยนตจะไมสามารถได

ไฟเตือนระบบอิมโมบิไลเซอรที่แผงหนาปดจะสวางขึ้น
เพื่อแจงวาเกิดปญหาขึ้นในระบบ PATS

G1295473th2011.50 Ranger

419-01B-2กันขโมย - พาสซีฟ419-01B-2

รายละเอียดและการทํางาน



การเขาสูระบบกันขโมย
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ตองการการเขาถึงฐานขอมูลของ
ระบบขอมูลรถยนตสากล (GSEVIN) เพื่อขอรับสิทธิ์ใน
การเขาถึงระบบความปลอดภััยที่เขารหัสไว

1. จากเมนูของเคร่ืองมือวิเคราะห เลือก: Body/Security
/PATS Functions (ตัวถัง/ระบบความปลอดภัย/
ฟงกชั่้น PATS) โดยดําเนินการตามขั้นตอนบนหนา
จอ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด
2. เมื่อติดตั้งกลองรวมสายฝงผูโดยสารใหม (PJB)

ตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ใหเสร็จสมบูรณ:
•

• 1. การโปรแกรมขอมูลกุญแจสตารต
• 2. การเิริ่มตนใชงานโมดูล

3. • เมื่อติดตั้งโมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลังใหม (
PCM) ตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ใหเสร็จ
สมบูรณ:

• 1. การเิริ่มตนใชงานโมดูล

G551444th2011.50 Ranger
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ขั้นตอนทั่วไป



การโปรแกรมกุญแจและตัวสงสัญญาณรีโมทโดยใชอุปกรณการวิเคราะห
ปญหา

อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ตองการการเขาถึงฐานขอมูลของ
ระบบขอมูลรถยนตสากล (GSEVIN) เพื่อขอรับสิทธิ์ใน
การเขาถึงระบบความปลอดภััยที่เขารหัสไว

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จะไมลบขอมูลกุญแจสตารตที่
โปรแกรมไวออกจากระบบสัญญาณกันขโมยแบบพาสซีพ
(PATS)

หมายเหตุ : จํานวนลูกกุญแจสตารตสูงสุดที่สามารถ
โปรแกรมเขาไปในระบบของรถท่ีติดต้ังระบบสัญญาณกัน
ขโมยแบบพาสซีพ (PATS) อยูที่ 8 ดอก

1. จากเมนูของเคร่ืองมือวิเคราะห เลือก: Body/Security
/PATS Functions (ตัวถัง/ระบบความปลอดภัย/
ฟงกชั่้น PATS) โดยดําเนินการตามขั้นตอนบนหนา
จอ

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

2. จากเมนูของเครื่องมือวิเคราะห เลือก: Ignition Key
Programming (การโปรแกรมขอมูลกุญแจสตารต)
โดยดําเนินการตามขั้นตอนบนหนาจอ

G551442th2011.50 Ranger
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ขั้นตอนทั่วไป



การลบรหัสกุญแจทั้งหมดโดยใชอุปกรณการวิเคราะหปญหา
อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือวิเคราะห (WDS) (418-F224)

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ใชเมื่อลูกคาตองการโปรแกรม
ขอมูลกุญแจสตารตเขาไปในระบบ ข้ันตอนน้ียังมีประโยชน
ในกรณีท่ีทํากุญแจสตารตท่ีโปรแกรมแลวไวหาย หรือเม่ือ
มีการเปลี่ยนเบากุญแจสตารต หรือเมื่อจําเปนตองลบ
ขอมูลกุญแจออกจากหนวยความจําของระบบสัญญาณกัน
ขโมยแบบพาสซีพ (PATS)

หมายเหตุ : ในระหวางทํางานในขั้นตอนนี้ ทานจําเปน
ตองใชขั้นตอนการเขาใชงานระบบสัญญาณกันขโมย (
PATS) รวมดวย ทานตองไดรับการอนุมัติกอนจึงจะ
สามารถเขาใชงานระบบ PATS เพื่อลบหรือโปรแกรม
กุญแจสตารต ขั้นตอนการเขาใชงานระบบสัญญาณกัน
ขโมยจําเปนตองเขาไปในฐานขอมูล GSEVIN เพ่ือขอรับ
สิทธิ์ในการเขาถึงระบบความปลอดภััยที่เขารหัสไว

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้จะลบขอมูลกุญแจสตารตที่
โปรแกรมไวท้ังหมดออกจากหนวยความจําระบบสัญญาณ
กันขโมยแบบพาสซีพ (PATS) และเครื่องยนตจะไม
สามารถสตารตไดจนกวาจะโปรแกรมกุญแจทั้งสองดอก
เขาไปในระบบใหมเรียบรอยแลว

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม, อางถึงการโปรแกรมกุญแจโดยใช
เครื่องมือวิเคราะห - ในหมวดนี้

หมายเหตุ : โปรดเตรียมกุญแจ PATS สองดอกท่ีเขารหัส
แลว ซึ่งมีเขี้ยวกุญแจแบบตัดขึ้นรูปดวยเครื่องจักรอยาง
ถูกตอง ใหพรอมสําหรับทํางานในขั้นตอนนี้ กุญแจหนึ่ง
หรือสองดอกดังกลาวอาจเปนลูกกุญแจเดิม

หมายเหตุ : ถาลูกกุญแจดอกที่เหลือยังอยูกับลูกคาและ
ไมไดใหมาพรอมกับรถ โปรดแจงใหลูกคาทราบวา กุญแจ
ดอกท่ีเหลือดังกลาวจะไมสามารถใชสตารตรถไดอีกตอไป
ถาลูกคาตองการใหลูกกุญแจดังกลาวสามารถใชกับรถได
ตองแจงใหลูกคานําลูกกุญแจดังกลาวมาโปรแกรมใหม
ดวยเครื่องมือวิเคราะห WDS

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม, อางถึงการโปรแกรมกุญแจโดยใช
เครื่องมือวิเคราะห - ในหมวดนี้

1. หมุนเบากุญแจสตารตจากตําแหนง 0 ไปยังตําแหนง
II

2. จากเมนูของเคร่ืองมือวิเคราะห เลือก: Body/Security
/PATS Functions (ตัวถัง/ระบบความปลอดภัย/
ฟงกช้่ัน PATS) จากเมนู โดยดําเนินการตามข้ันตอน
บนหนาจอ

3. จากเมนูของเครื่องมือวิเคราะห เลือก: Ignition Key
Erase (ลบขอมูลกุญแจสตารต) โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนบนหนาจอ

4. จากเมนูของเครื่องมือวิเคราะห เลือก: Ignition Key
Programming (การโปรแกรมขอมูลกุญแจสตารต)
โดยดําเนินการตามขั้นตอนบนหนาจอ

G296009th2011.50 Ranger
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การโปรแกรมกุญแจโดยใชกุญแจที่โปรแกรมแลวสองดอก(33 005 0)
หมายเหตุ : จํานวนลูกกุญแจสตารตสูงสุดที่สามารถ
โปรแกรมเขาไปในระบบของรถท่ีติดต้ังระบบสัญญาณกัน
ขโมยแบบพาสซีพ (PATS) อยูที่ 8 ดอก

1. หมายเหตุ : ขั้นตอนการทํางานนี้สามารถใชไดเฉพาะ
ในกรณีที่มีการโปรแกรมกุญแจตั้งแต 2 ดอกขึ้นไป
เทานั้น

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง : การโปรแกรมกุญแจ
และตัวสงสัญญาณรีโมทโดยใชอุปกรณการวิเคราะห
ปญหา (419-01 กันขโมย - พาสซีฟ, ขั้นตอน
ทั่วไป).

2. หมายเหตุ : ขั้นตอนการทํางานนี้สามารถใชไดเฉพาะ
ในกรณีท่ีมีการโปรแกรมกุญแจสํารองของลูกคาเทาน้ัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง : การโปรแกรมกุญแจ
และตัวสงสัญญาณรีโมทโดยใชอุปกรณการวิเคราะห
ปญหา (419-01 กันขโมย - พาสซีฟ, ขั้นตอน
ทั่วไป).

3. เสียบกุญแจระบบสัญญาณกันขโมยแบบพาสซีพ (
PATS) ที่โปรแกรมแลวดอกแรกลงในสวิตชกุญแจ
และบิดกุญแจจากตําแหนง OFF ไปยังตําแหนง ON
(บิดกุญแจคางไวที่ตําแหนง ON 3 วินาที)

4. บิดกุญแจดอกแรกไปยังตําแหนง OFF และดึงกุญแจ
ออกจากสวิตชกุญแจ

5. ภายในเวลา 10 วินาทีหลังจากบิดกุญแจดอกแรกไป
ยังตําแหนง OFF ใหเสียบกุญแจระบบสัญญาณกัน
ขโมยแบบพาสซีพ (PATS) ที่โปรแกรมแลวดอกที่ 2
ลงในสวิตชกุญแจ และบิดกุญแจจากตําแหนง OFF
ไปยังตําแหนง ON (บิดกุญแจคางไวที่ตําแหนง ON
3 วินาที)

6. บิดกุญแจดอกท่ี 2 ไปยังตําแหนง OFF และดึงกุญแจ
ออกจากสวิตชกุญแจ

7. ภายในเวลา 10 วินาทีหลังจากบิดกุญแจดอกที่ 2ไป
ยังตําแหนง OFF ใหเสียบกุญแจระบบสัญญาณกัน
ขโมยแบบพาสซีพ (PATS) ดอกใหมที่ยังไมได
โปรแกรมลงในสวิตชกุญแจ และบิดกุญแจจากตําแหนง
OFF ไปยังตําแหนง ON (บิดกุญแจคางไวท่ีตําแหนง
ON 6 วินาที)

8. บิดกุญแจดอกใหมไปยังตําแหนง OFF และดึงกุญแจ
ออกจากสวิตชกุญแจ

9. ถาตองการโปรแกรมกุญแจดอกอื่นเพิ่มเติมอีก ใหทํา
ซํ้าขั้นตอนที่ 3 - 9 สําหรับกุญแจแตละดอกที่เพิ่ม

G1409817th2011.50 Ranger
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ระบบปองกันขโมย (Passive Anti-Theft System:PATS) - ชุดรับ-สง
สัญญาณ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4.

5.

G1295472th2011.50 Ranger
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การถอดและ การติดตั้ง



6.

7.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1295472th2011.50 Ranger
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การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 419-10 โมดุลอิเล็กทรอนิกส มัลติฟงกชั่น

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

419-10-2หนาที่ควบคุมของโมดุล......................................................................................................................
419-10-2ภาพรวม.............................................................................................................................................
419-10-3โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)................................................................................................................
419-10-4ฟงกชั่นฉุกเฉิน...................................................................................................................................
419-10-4สวิตชไฟ.............................................................................................................................................
419-10-4ชุดเซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน/แสง.....................................................................................................
419-10-4เซ็นเซอรวัดแสง/ทไวไลท...................................................................................................................
419-10-5ไฟหนาอัตโนมัติ..................................................................................................................................
419-10-5การหนวงเวลาปดไฟหนา....................................................................................................................
419-10-5ไฟภายในรถ.......................................................................................................................................
419-10-6ไลฝากระจกบังลมหนา.......................................................................................................................
419-10-6ไลฝากระจกบังลมหลังและไลฝากระจกมองขาง.................................................................................
419-10-6ระบบลาง/ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนา.................................................................................................
419-10-8ระบบเซ็นทรัลล็อก..............................................................................................................................
419-10-9ระบบสมารทชารจ...............................................................................................................................

419-10-10การปองกันโหลดเกินขณะสตารต........................................................................................................
419-10-10มอเตอรกระจกหนาตางไฟฟา.............................................................................................................
419-10-10ระบบควบคุมความเร็ว........................................................................................................................
419-10-11ระดับนํ้ามันเบรก................................................................................................................................
419-10-11การจัดการพลังงาน.............................................................................................................................
419-10-11อิมโมบิไลเซอร...................................................................................................................................
419-10-11การกําหนดขอบเขตการทํางานดวยโมดูลแบบรวมศูนย......................................................................
419-10-12หมายเลขประจําตัวรถ (VIN).............................................................................................................
419-10-12ระบบควบคุมอุณหภูมิ.........................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

419-10-14โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM).................................................................................................................

419-10-1โมดุลอิเล็กทรอนิกส มัลติฟงกชั่น419-10-1

.



หนาที่ควบคุมของโมดุล

ภาพรวม

G1279120th2011.50 Ranger
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รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

HS CAN bus1

MS CAN bus2

เกตเวย (BCM)3

BCM4

มอเตอรที่ปดนํ้าฝนกระจกหนา5

ไฟหนา6

ปมที่ฉีดนํ้าลางกระจก7

สวิตชไฟเบรก8

เบากุญแจสตารต9

เซ็นเซอรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง10

หนาปด11

ตัวรับสงสัญญาณระบบ PATS (รุนรถที่ไมมีโม
ดูลระบบกุญแจรีโมทเทานั้น)

12

สวิตชมัลติฟงกชั่น13

สวิตชควบคุมความเร็ว14

สวิตชไฟกะพริบฉุกเฉิน15

สวิตชระดับนํ้ามันเบรก16

เซ็นเซอรวัดแสง/ปริมาณนํ้าฝน17

โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)

โมดูลควบคุมตัวถังติดตั้งอยูทางฝงคนขับรถขางใตแผง
หนาปด

โมดูลน้ีทําหนาท่ีแทนสวนประกอบแยกหลายช้ิน เชน โม
ดูลระบบเซ็นทรัลล็อก, รีเลยจับเวลา และกลองฟวส ใน
หองโดยสาร

โมดูลน้ีประกอบไปดวยสวนจายไฟ (รวมถึงฟวสและรีเลย
) และโมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิสก ซึ่งทําหนาที่ควบคุม
การทํางานของระบบอิเล็กทรอนิกสสวนใหญของรถ

รถยนตรุนใหมจะัจัดสงมาพรอม BCM ที่มีเวอรชันตาง
กัน (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอมูลจําเพาะของอุปกรณติดรถ) เม่ือ
ติดตั้ง BCM ตัวใหม ตองมีการกําหนดขอบเขตการทํา
งานใหตรงตามรถแตละรุน

BCM จะเขาควบคุมหรือจัดการฟงกชั่นตอไปนี้หากแรง
ดันแบตเตอรี่อยูระหวาง 8 และ 16 โวลต

• ฟงกชั่นประหยังพลังงานแบตเตอรี่

• การจายกระแสไฟ

• ไฟภายนอกรถ

• ไฟภายในรถ

• ระบบปดนํ้าฝน

• ไฟเตือนระัดับนํ้าลางกระจก

• ไลฝากระจก (ไลฝากระจกบังลมหนา, ไลฝากระจกบัง
ลมหลัง, ไลฝากระจกมองขาง)

• ระบบควบคุมความเร็ว (อานสวิตชควบคุมความเร็ว
และสงสัญญาณผาน CAN bus)

• การล็อก / การปลดล็อก

• ระบบกันขโมย

• สวนควบคุมเครื่องปรับอากาศ (บางสวน)

• เบรกมือ (ตรวจสอบสวิตชและสงสัญญาณผาน CAN
bus)

• การตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรก

• ปมเช้ือเพลิงไฟฟา/ปมน้ํา (ปมเช้ือเพลิงแบบกลไกใน
เครื่องยนตดีเซลไมไดรับการควบคุมโดย BCM)

• ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

• การชารจแบตเตอรี่ (สมารทชารจ, บางสวน)

• เครื่องอุนไฟฟา

• สวิตชตําแหนงแปนเบรก (BPP)

• การสื่อสารผาน CAN bus (HS-CAN) ความเร็วสูง
และ CAN bus (MS-CAN) ความเร็วปานกลาง

• โมดูลหลักในระบบ LIN bus
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• PATS (อินเตอรเฟสของตัวรับสงสัญญาณ)

• BTSI (ระบบเบรกเปลี่ยนเกียรประสาน)

• การกําหนดขอบเขตการทํางานดวยโมดูลแบบรวมศูนย

• การจัดการพลังงาน (โหมดรถยนต)

สามารถวิเคราะห BCM ผานเครื่องมือวิเคราะหได มาก
ไปกวานั้น โหมดบริการแบบครบวงจรยังสามารถใช
ทดสอบสัญญาณอินพุทและเอาตพุทโดยไมตองการ
เครื่องมืออื่นๆ

ฟงกชั่นฉุกเฉิน

BCM ติดตั้งฟงกชั่นการทํางานฉุกเิฉินไวกับรถทุกคัน

ฟงกช่ันตรวจสอบภายใน BCM จะไดั้รับสัญญาณควบคุม
ที่สงมาจากไมโครคอนโทรลเลอร ถาไมมีการสงสัญญาณ
ควบคุมนี้ BCM จะใชโหมดการทํางานฉุกเฉินหลังจาก
เวลาที่กําหนดไวผานไป

ในกรณีนี้ ฟงกชั่นไฟฟาของรถจะถูกจํากัดไวดังตอไปนี้:

• ไฟเบรกจะทํางานเปนปกติ

• แตรรถจะทํางานเปนปกติ

• ไฟตํ่าและไฟบอกตําแหนงจะเปดตลอดเวลา ไมวา
สวิตชไฟจะอยูที่ตําแหนงใดก็ตาม

• ที่ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนาจะทําการปดตอเนื่องที่
ความเร็วปกติ ถาสวิตชที่ปดนํ้าฝนไมอยูในตําแหนง
"OFF"

โหมดการทํางานฉุกเฉินจะหยุดทํางานเม่ือบิดสวิตชกุญแจ
ไปที่ตําแหนง "0" เมื่อบิดสวิตชกุญแจสตารตเครื่องอีก
ครั้ง BCM จะพยายามกูการทํางานกลับคืนมา ถาการกู
การทํางานลมเหลว รถยนตจะไมสามารถสตารตเคร่ืองได

สวิตชไฟ

ถาเบากุญแจสตารตอยูในตําแหนง "0" นานกวา 3 นาที
ไฟตัดหมอกดานหลังจะดับลงเม่ือบิดสวิตชกุญแจสตารต
เครื่องครั้งถัดไป (ถาเปดใชงานไวกอนหนานี้)

ชุดเซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน/แสง

ชุดเซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน/แสงติดตั้งอยูที่กระจกบัง
ลมหนา ใกลกับกระจกมองหลังภายในรถ

รายละเอียดรายกา
ร

เลนส1

เซ็นเซอรวัดแสงดานหนา2

เซ็นเซอรวัดแสงภายนอก3

เซ็นเซอรวัดแสงภายนอกจะทําหนาท่ีตัดสินความเขมแสง
โดยรวม

เพ่ือวัตถุประสงคน้ี เซ็นเซอรจะตรวจวัดแสงในมุมท่ีกวาง
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยไมนําทิศทางของตกกระทบมารวม
พิจารณา

เซ็นเซอรวัดแสงดานหนาจะวัดความเขมแสงท่ีกระทบโดย
ตรงในบริเวณตอนหนาของรถ

เซ็นเซอรวัดแสง/ทไวไลท

เซ็นเซอรวัดแสง/ทไวไลทติดตั้งอยูที่สวนกลางของแผง
หนาปด

เซ็นเซอรวัดแสง/ทไวไลททําหนาที่วัดความเขมของ
แสงอาทิตยและแสงภายนอกที่สองถึงตัวรถ
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ไฟหนาอัตโนมัติ

ไฟตํ่า, ไฟเลี้ยวดานขาง, ไฟสองปายทะเบียน รวมถึงไฟ
สองสวางที่แผงหนาัปดและแผงสวิตชจะติดสวางขึ้นโดย
อัตโนมัติถาเปนไปตามเงื่อนไขตางๆ ตอไปนี้:

• สวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "II" หรือ "III"

• สวิตชไฟอยูในตําแหนง "AUTO"

• สภาพแสงภายนอกที่ตรวจวัดไดตํ่ากวาคาขีดจํากัดที่
ตั้งเอาไว

ไฟจะเปดหรือปดโดย BCM ตามสัญญาณอินพุทจากเซ็น
เซอรวัดปริมาณนํ้าฝน/เซ็นเซอรวัดแสง หรือทไว
ไลทเซ็นเซอร สัญญาณอินพุทจากทไวไลทเซ็นเซอรจะถูก
นํามาใชถาไมมีชุดเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ําฝน/เซ็นเซอรวัด
แสงติดตั้งอยูในรถ

ถาทั้งเซ็นเซอรวัดแสงภายนอกและเซ็นเซอรวัดแสง
ดานหนา หรือทไวไลทเซ็นเซอรตรวจจับการลดลงของ
ความเขมแสงอยางกะทันหันไดพรอมกัน ระบบจะคํานวณ
โดยใชหลักอัลกอลิทึมเพื่อตัดสินวารถยนตไดเขาไปใน
อุโมงค, อาคารจอดรถหลายชั้น หรืออุโมงคใตถนน

ในกรณีนี้จะมีสัญญาณรองขอใหเปดไฟภายนอกรถและ
แสดงสัญญาณไฟที่แผงหนาปดไปยัง BCM

การหนวงเวลาปดไฟหนา

ฟงกชั่นหนวงเวลาปดไฟหนาจะเปดไฟตํ่ารวมกับไฟ
ภายนอกดวงอ่ืนๆ (ถามีติดต้ัง) เพ่ือใหความสวางแกพ้ืนท่ี
รอบๆ ตัวรถ ฟงกชั่นนี้จะทํางานเมื่อใชงานกานสวิตชไฟ
สูงเมื่อสวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "0" และสวิตชไฟอยู
ในตําแหนง "AUTO"

หลังจากปดประตูบานสุดทายแลว ฟงกชั่นนี้จะยังคงทํา
งานตออีก 30 วินาที จากน้ันจึงปดการทํางานโดยอัตโนมัติ

เม่ือเปดประตูรถ เวลาปดไฟจะขยายเพ่ิมไปอีก 180 วินาที
หลังจากปดประตูบานสุดทายแลว เวลาปดไฟจะรีเซ็ตกลับ
ไปที่ 30 วินาที

ท้ังน้ีทานสามารถยกเลิกการหนวงเวลาปดไฟหนาลวงหนา
ไดโดยการใชงานกานสวิตชไฟสูงอีกครั้ง หรือโดยการส
ตารตเครื่อง

เวลาปดไฟถูกตั้งจากโรงงานไวที่คาขางตน และสามารถ
เปล่ียนไดในการกําหนดขอบเขตการทํางานของโมดูลแบ
บรวมศูนยโดยที่ผูแทนจําหนายของฟอรด

ไฟภายในรถ

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอมูลจําเพาะของรถ ไฟภายในรถท่ีควบคุม
โดย BCM อาจมีดังตอไปนี้:

• โคมไฟดานซายและดานขวา/ไฟสองเทา

• ไฟเพดานดานหนาและดานหลัง (ในตําแหนงสวิตช "
door contact")

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลจําเพาะของรถ ไฟภายในรถซึ่งผูใช
งานสามารถเปดปดไดมีดังนี้:

• ไฟเพดานดานหนาและดานหลัง (ในตําแหนงสวิตช "
On")

• ไฟอานแผนที่

• ไฟชองเก็บของ (เปด/ปดพรอมไฟภายนอกรถ)

ไฟภายในรถที่ควบคุมดวย BCM จะติดสวางขึ้นในระดับ
แสงสลัวถาเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนหนึ่งตอไปนี้:

• เปดประตูรถบานใดบานหนึ่ง

• สวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "0" หรือ "I" และรถยนต
ถูกปลดล็อก

• บิดสวิตชกุญแจจากตําแหนง "II" ไปยังตําแหนง "I"
หรือ "0"

ไฟภายในรถท่ีควบคุมดวย BCM จะดับลงถาปดประตูรถ
ทุกบานและเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนหนึ่งตอไปนี้:

• เวลาผานไป 25 วินาทีหลังจากปดประตูรถบานสุดทาย

• บิดสวิตชกุญแจจากตําแหนง "0" หรือ "I" ไปยัง
ตําแหนง "II"

• สวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "0" หรือ "I" ในขณะที่
รถยนตล็อกอยู

ระยะเวลาของฟงกช่ันหร่ีไฟอยูท่ี 1.7 วินาทีท้ังในชวงเปด
ไฟและปดไฟ

ฟงกชั่นหรี่ไฟจะไมถูกใชงานถาไฟภายนอกถูกปดโดย
ฟงกชั่นประหยัดพลังงานแบตเตอรี่หลังจากเวลาผานไป
30 นาที
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ไลฝากระจกบังลมหนา

BCM จะเปดการทํางานของไลฝากระจกบังลมภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี้:

• ใชงานสวิตชไลฝากระจกบังลม, สวิตชกุญแจอยูใน
ตําแหนง "II" และไฟเตือนชารจดับลง

• ฟงกช่ัน "ไลฝา" ของระบบควบคุมอุณหภูมิเปดทํางาน
, สวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "II" และไฟเตือนชารจ
ดับลง

BCM จะปดการทํางานของไลฝากระจกบังลมภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี้:

• เวลาผานไปนานกวา 4 นาทีตั้งแตเริ่มใชงานไลฝา
กระจกบังลม

• ดับเครื่องยนต

• ปดการทํางานของฟงกช่ัน "ไลฝา" หรือกดสวิตชไลฝา
กระจกบังลมอีกครั้งในขณะที่ไลฝากระจกบังลมยังคง
ทํางานอยู

• ไฟเตือนระบบชารจติดสวาง

• แรงดันแบตเตอรี่ลดลงตํ่ากวา 10.3 โวลต เปนเวลา
นานกวา 20 วินาที (ยุทธศาสตรการจัดการพลังงาน)
ในตอนน้ี คํารองขอแบบแมนวลใหเปดไลฝากระจกบัง
ลมดวยการกดสวิตช จะถูกมองขามไป

ถาแรงดันแบตเตอร่ีกลับไปอยูในชวงปกติ การยกเลิกการ
ทํางานของไลฝากระจกบังลมจะถูกยกเลิก ไลฝากระจก
บังลมจึงอยูในสภาพปดการทํางาน

ไลฝากระจกบังลมหลังและไลฝากระจกมองขาง

BCM จะเปดการทํางานของไลฝากระจกบังลมหลังและ
ไลฝากระจกมองขางภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้:

• ใชงานสวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง, สวิตชกุญแจอยู
ในตําแหนง "II" และไฟเตือนชารจดับลง

• ฟงกช่ัน "ไลฝา" ของระบบควบคุมอุณหภูมิเปดทํางาน
, สวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "II" และไฟเตือนชารจ
ดับลง

BCM จะปดการทํางานของไลฝากระจกบังลมหลังและไล
ฝากระจกมองขางภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้:

• เวลาผานไปนานกวา 4 นาทีตั้งแตเริ่มใชงานไลฝา
กระจกบังลมหลัง

• ดับเครื่องยนต

• ในขณะท่ีไลฝากระจกบังลมหลังเปดทํางานอยู มีการก
ดสวิตชของไลฝากระจกบังลมหลังหรือปดการทํางาน
ของฟงกชั่น "ไลฝา" ของระบบควบคุมอุณหภูมิ

• แรงดันแบตเตอรี่ลดลงตํ่ากวา 10.3 โวลต เปนเวลา
นานกวา 20 วินาที (ยุทธศาสตรการจัดการพลังงาน)
ในตอนน้ี คํารองขอแบบแมนวลใหเปดไลฝากระจกบัง
ลมหลังดวยการกดสวิตช จะถูกมองขามไป

ถาแรงดันแบตเตอร่ีกลับไปอยูในชวงปกติ การยกเลิกการ
ทํางานของไลฝากระจกบังลมหลังจะถูกยกเลิก ไลฝา
กระจกบังลมหลังจึงอยูในสภาพปดการทํางาน

ระบบลาง/ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนา

ระบบปดน้ําฝนกระจกบังลมหนาติดต้ังมอเตอรปดน้ําฝน
ไวเพียงหนึ่งตัว และมอเตอรนี้เชื่อมตอกับ BCM ผาน
สายสัญญาณทั่วไป

ระบบลาง/ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนาจะทํางานไดเมื่อ
สวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "I" หรือ "II" เทานั้น

ฟงกช่ันปดน้ําฝนท่ีสามารถใชงานไดมี 4 แบบ ดังน้ี: "ปด
คร้ังเดียว", "ความเร็ว 1", "ความเร็ว 2" และ "หนวงเวลา
ปด" หรือ "ปดอัตโนมัติ" (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลจําเพาะ
ของรถ)"

ในโหมด "ความเร็ว 1" หรือ "ความเร็ว 2" ท่ีปดน้ําฝนจะ
ทํางานอยางตอเน่ืองท่ีความเร็วปกติหรือความเร็วมากกวา
ปกติ

เมื่อเปดใชงานโหมดหนวงเวลาปด ที่ปดนํ้าฝนจะทํางาน
ดวยความเร็วปกติ โดยมีเวลาหนวงการปดน้ําฝนตอไปน้ี:

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 1: 1 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 2: 3.5 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 3: 6 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 4: 9.5 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 5: 15.5 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 6: 22 วินาที
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ในกรณีท่ีเกิดขอผิดพลาดข้ึน เวลาต้ังตนสําหรับการหนวง
เวลาปดนํ้าฝนจะอยูที่ 3.5 วินาที

เมื่อใชงานสวิตชที่ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนา นํ้าลาง
กระจกจะถูกฉีดไปท่ีกระจกบังลมหนา หลังจากเวลาหนวง
สั้นๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปองใบปดนํ้าฝนผานไป ที่
ปดนํ้าฝนจะปดชาๆ 2 หรือ 3 ครั้ง

ถาเปดสวิตชที่ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนาในขณะที่ที่ปด
นํ้าฝนกระจกบังลมหนาปดทํางานอยู ที่ปดนํ้าฝนจะปด
2 หรือ 3 คร้ัง หลังจากน้ันจะปดอีกหน่ึงคร้ังหลังจากกลับ
ไปที่ตําแหนงเริ่มตนแลว 4 วินาที

ถาต้ังท่ีปดน้ําฝนไวท่ีโหมดหนวงเวลาปดและใชงานสวิตช
ที่ฉีดนํ้าลางกระจก การปดนํ้าฝนจะทํางานถาไมมีคํารอง
ใหปดน้ําฝนถูกเลือกไวผานการหนวงเวลาท่ีส้ันกวาภายใน
เวลาหนวง 4 วินาที

ฟงกช่ันปดน้ําฝนตามหลังท่ีกระจกบังลมหนาชวยใหแนใจ
ไดวา จะไมมีน้ําเหลืออยูบนกระจกบังลมหนาหลังจากปด
น้ําลางกระจกออกไปแลว ฟงกช่ันน้ีจําเปนในกรณีท่ีท่ีปด
นํ้าฝนปดการทํางานอยู หรือตั้งไวที่โหมดหนวงเวลาปด

เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน

ตองปดสวิตชที่ปดนํ้าฝนอัตโนมัติของกระจกบังลมหนา
กอนขับรถเขาไปในเครื่องลางรถ

ถามีนํ้าแข็งเกาะที่กระจกบังลมหนา เซ็นเซอรวัดปริมาณ
นํ้าฝนจะสามารถใชงานที่ปดนํ้าฝนไดหลังจากที่นํ้าแข็ง
ละลายออกหมดแลวเทานั้น

เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝนเปนเครื่องมือวัดแบบออพติ
คอล สิ่งปนเปอน เชน นํ้ามันเครื่อง, จาระบี, ฝุน หรือใบ
ปดน้ําฝนท่ีชํารุด จะกีดขวางไมใหระบบทํางานอยางปกติ
ตองทําความสะอาดกระจกบังลมหนาบริเวณเซ็นเซอรวัด
ปริมาณนํ้าฝนใหเรียบรอยกอนเปดสวิตชที่ปดนํ้าฝน
อัตโนมัติของกระจกบังลมหนา

เซ็นเซอรวัดปริมาณน้ําฝนติดต้ังอยูในตัวเรือน บนกระจก
บังลมหนาดานหลังกระจกมองหลัง

เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน (1) ประกอบไปดวยวงจรวัด
และประเมินผลแบบออบโตอิเล็กทรอนิกส เซ็น
เซอรนี้สามารถคํานวณปริมาณฝนที่ตกกระทบกระจกบัง
ลมหนา และสงสัญญาณรองขอใหที่ปดนํ้าฝนกระจกบัง
ลมหนาเปดทํางาน

เม่ือไดรับขอมูลพ้ืนฐานจากเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ําฝน โม
ดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกสทั่วไป (BCM) จะปรับความเร็ว
ในการปดนํ้าฝนของที่ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนาตามค
วามเหมาะสม

โหมดการทํางานของเซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน

รายละเอียดรายกา
ร

นํ้าฝน1

LED2

เลนส3

โฟโตไดโอด4
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เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝนประกอบไปดวยสวนประกอบ
ออพติคอล 3 สวน:

• จอ LED

• โฟโตไดโอด

• เลนส

โฟโตไดโอดจะสงแสงไฟอินฟราเรดดวยความเขมท่ีกําหนด
แสงไฟท่ีปลอยออกไปจะออกไปทางเลนสและสะทอนโดย
กระจกบังลมหนา

แสงไฟที่สะทอนจะกลับเขามาผานทางเลนส จากนั้นจึง
เขาถึงโฟโตไดโอด คาท่ีเหมาะสมซ่ึงไดโดยไมรวมความช้ืน
บนกระจกบังลมหนาจะใชเปนคาอางอิงสําหรับกระบวนการ
ปรับเทียบอัตโนมัติ

คาท่ีเบ่ียงเบนไปจากคาน้ีจะสงผลใหท่ีปดน้ําฝนกระจกบัง
ลมหนาเปดทํางาน

ถาฝนตกกระทบกระจกบังลมหนา ไฟท่ีสะทอนบนกระจก
บังลมหนาจะมีความเขมตํ่าลง การลดลงของความเขม
แสงนี้จะไดรับการลงทะเบียนโดยโฟโตไดโอด และโมดู
ลจะเปดที่ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนาดวยความเร็วที่
เหมาะสมกับความเขมแสงที่ลดลง (ในโหมดหนวงเวลา
ปดหรือโหมดปดตอเนื่อง)

เมื่อเปดใชงานฟงกชั่นปดนํ้าฝนอัตโนมัติ (กานสวิตชปด
นํ้าฝนอยูที่ตําแหนงหนวงเวลาปด) ที่ปดนํ้าฝนจะทํางาน
โดยอัตโนมัติถาเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ําฝนตรวจพบน้ําบน
กระจกบังลมหนา

เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝนไมจําเปนตองไดรับการปรับ
เทียบใหม เน่ืองจากผานการปรับเทียบมาแลวจากโรงงาน

ความไวของเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ําฝนสามารถปรับเปล่ียน
ไดโดยการปรับท่ีตัวรีซิสเตอรควบคุมโหมดหนวงเวลาปด
ของที่ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนา

• ตําแหนงแหวนปรับ - สัญลักษณกวาง: ความไวสูง

– ที่ปดนํ้าฝนจะทําการปดแมจะสามารถวัดปริมาณ
นํ้าบนกระจกบังลมหนาไดเพียงเล็กนอยก็ตาม

• ตําแหนงแหวนปรับ - สัญลักษณแคบ: ความไวตํ่า

– ท่ีปดน้ําฝนจะทําการปดถาสามารถวัดปริมาณน้ําบน
กระจกบังลมหนาไดในปริมาณมากเทานั้น

ระบบเซ็นทรัลล็อก

การล็อก/ปลดล็อก – การล็อกดวยระบบ
เซ็นทรัลล็อก

ระบบเซ็นทรัลล็อกจะล็อกประตูทุกบาน เพื่อปองกันไม
ใหสามารถเปดประตูจากดานนอกรถได มอเตอรล็อกประตู
นี้จะทํางานโดยตรงจาก BCM

ระบบเซ็นทรัลล็อกจะเปดทํางานถาเปนไปตามเง่ือนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งตอไปนี้:

• มีกุญแจเสียบอยูในเบาล็อกที่ประตูบานใดบานหนึ่ง
และถูกบิดไปที่ตําแหนง "ล็อก"

• กดปุมล็อกที่กุญแจรีโมทหนึ่งครั้ง

• กดปุมล็อก/ปลดล็อกภายในรถ

ถาประตูบานใดบานหนึ่งปดไมถูกตองเมื่อฟงกชั่นเซ็น
ทรัลล็อกทํางาน ประตูทุกบานจะถูกล็อกและปลดล็อกอีกค
รั้ง

ไฟเลี้ยวจะกะพริบสั้นๆ หนึ่งครั้งเมื่อฟงกชั่นเซ็น
ทรัลล็อกทํางานเสร็จสมบูรณ

การล็อก/ปลดล็อก – ระบบล็อกสองชั้น

ระบบล็อกสองช้ันจะล็อกประตูทุกบาน เพ่ือปองกันไมให
สามารถเปดประตูจากดานนอกรถได นอกเหนือไปจาก
ฟงกชั่นเซ็นทรัีลล็อกแลว ระบบล็อกสองชั้นจะปลดแยก
ปุมเปดประตูออกจากกลไกล็อก ซึ่งหมายความวาจะไม
สามารถเปดประตูจากดานในรถได

กลไกล็อกสองช้ันจะทํางานเฉพาะเม่ือไมมีกุญแจสตารตอ
ยูในสวิตชกุญแจ

ระบบล็อกสองชั้นจะเปดทํางานถาเปนไปตามเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งตอไปนี้:

• กุญแจเสียบอยูในเบาล็อกที่ประตู และถูกบิดไปที่
ตําแหนง "ล็อก" 2 ครั้งภายใน 3 วินาที

• กดปุมล็อกที่กุญแจรีโมทสองครั้งภายใน 3 วินาที (ถา
ตั้งคารถยนตใหใชงานระบบล็อกสองชั้น)

ถาบิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง "I" รถจะใชงานเซ็น
ทรัลล็อกแตไมใชงานล็อกสองชั้น

G1279120th2011.50 Ranger

419-10-8โมดุลอิเล็กทรอนิกส มัลติฟงกชั่น419-10-8

รายละเอียดและการทํางาน



ถาเสียบกุญแจสตารตเขาไปในสวิตชกุญแจของรถที่ใช
ฟงกชั่นล็อกสองชั้น ระบบจะเปลี่ยนจากการใชฟงกชั่้น
ล็อกสองชั้นเปนเซ็นทรัลล็อก

ไฟเลี้ยวจะกะพริบสั้นๆ สองครั้งเปนสัญญาณยืนยันเมื่อ
ฟงกชั่นล็อกสองชั้นทํางานเสร็จสมบูรณ

การล็อก/ปลดล็อก – การปลดล็อกดวยระบบ
เซ็นทรัลล็อก

ระบบปลดล็อกของเซ็นทรัลล็อกจะปลดล็อกประตูรถทุก
บาน

การปลดล็อกดวยระบบเซ็นทรัลล็อกจะทํางานถาเปนไป
ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตอไปนี้:

• บิดเบาล็อกที่ประตูไปที่ตําแหนงปลดล็อก

• กดปุมปลดล็อกที่กุญแจรีโมทหนึ่งครั้ง (ในกรณีที่
รถยนตไมถูกกําหนดคาใหปลดล็อกดวยประตูรถฝงคน
ขับรถเทานั้น)

• กดปุมปลดล็อกที่กุญแจรีโมท 2 ครั้งภายใน 3 วินาที

• ปุมเปดประตูที่ประตูรถฝงคนขับถูกดึงไปที่ตําแหนง
ปลดล็อกในรถยนตท่ีใชฟงกช่ันเซ็นทรัลล็อก (ในกรณี
ที่ไมใชฟงกชั่นล็อกสองชั้น หรือมีการกําหนดคาใหม)

• กดปุมล็อก/ปลดล็อกภายในรถในขณะท่ีกุญแจสตารต
ยังเสียบอยูในสวิตชกุญแจ หรือภายใน 10 วินาที
หลังจากที่ดึงกุญแจสตารตออกจากสวิตชกุญแจ

ถารถยนตไดรับการกําหนดคาใหปลดล็อกผานทางเบา
ล็อกประตูที่ฝงคนขับ และมีการกดปุม "ปลดล็อก" ที่
กุญแจรีโมทเพียงหน่ึงคร้ัง เฉพาะประตูรถฝงคนขับเทาน้ัน
ที่จะถูกปลดล็อก

ถากดปุม "ปลดล็อก" ที่กุญแจรีโมทซํ้าอีกครั้งภายใน 3
วินาที ประตูรถบานที่เหลือจะปลดล็อกออกโดยฟงกชั่น
เซ็นทรัลล็อก

ถารถยนตใชงานฟงกช่ันล็อกสองช้ันมากอนหนาน้ี ประตู
รถบานอื่นๆ จะล็อกดวยฟงกชั่นเซ็นทรัลล็อกในขณะที่
ปลดล็อกประตูรถฝงคนขับ

การปลดล็อกรถพรอมกับการดับเคร่ือง จะไดรับการยืนยัน
โดยการกะพริบยาวหนึ่งครั้งของไฟเลี้ยว

การล็อก/ปลดล็อก - ฟงกชั่นล็อกซํ้าอัตโนมัติ

ฟงกช่ันล็อกซ้ําอัตโนมัติจะปรับระบบล็อกของรถกลับคืน
ไปยังสถานะสุดทายถาล็อกดวยฟงกช่ันเซ็นทรัลล็อกหรือ
ฟงกชั่นล็อกสองชั้น และเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้:

• ปลดล็อกรถดวยกุญแจรีโมท

• ไมเปดประตูรถภายใน 45 วินาที

• ไมมีการสตารตเครื่อง

ฟงกช่ันน้ีสามารถปดการทํางานไดท่ีผูแทนจําหนายฟอรด

ระบบสมารทชารจ

นอกเหนือไปจากฟงกชั่นที่เรารูจักกันดีแลว ระบบส
มารทชารจยังมีฟงกชั่นเพิ่มเติมดังตอไปนี้:

• ปดการทํางานของอุปกรณไฟฟาท่ีใชพลังงานสูงซ่ึงไม
มีความสําคัญเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ตํ่า เพื่อลดระดับ
การใชไฟฟา

• เปดการทํางานของอุปกรณไฟฟาท่ีใชพลังงานสูงซ่ึงไม
มีความสําคัญเมื่อแรงดันแบตเตอรี่สูงเกินไป เพื่อ
ปกปองสวนประกอบที่ไวตอแรงดันไฟฟาที่เพิ่มขึ้น

เม่ือระบบสมารทชารจทํางาน ทานอาจสังเกตเห็นวาความ
เร็วของพัดลมเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย

กระแสไฟชารจแบตเตอรี่ไดรับการปรับใหเหมาะสมโดย
การคํานวณอยางตอเนื่องของอุณหภูมิแบตเตอรี่และการ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่เอาทพุทออกมาจาก
อัลเทอรเนเตอร

PCM จะไดรับการแจงเตือนลวงหนาเมื่อมีการเปดหรือ
ปดอุปกรณไฟฟาโดยการรับสัญญาณโหลดของอัลเทอ
รเนเตอรที่สงมา ซึ่งหมายความวา PCM รับขอมูลเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในแรงบิดที่ใชโดย
อัลเทอรเนเตอร ดวยการประเมินผลขอมูลนี้ PCM จึง
สามารถใหรอบเดินเบาท่ีมีความสเถียรในระดับท่ีสูงข้ึนได

ฟงกช่ันท่ีเหลืออีก 2 ฟงกช่ันของระบบสมารทชารจไดรับ
การควบคุมโดย BCM

อุปกรณไฟฟาจะปดทํางานเนื่องจากแรงดันไฟฟาตํ่าเมื่อ
BCM ประเมินวา (โดยอาศัยขอความที่รับมาจาก PCM
ทาง CAN bus ผานแผงหนาปด) แรงดันแบตเตอร่ีลดต่ํา
กวาขีดจํากัดที่กําหนดไวแลว
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เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลดตํ่าจนถึงขีดจํากัด BCM จะปด
การทํางานของอุปกรณตอไปนี้ตามลําดับโดยอัตโนมัติ
โดยเวนระยะเวลาปดตออุปกรณ 5 วินาที:

• เครื่องอุนไฟฟา (รถรุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล)

• ไลฝากระจกบังลมหลังและไลฝากระจกบังลมหนา

• ไลฝากระจกบังลมหลัง

ถาแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มกลับมาสูงกวาขีดจํากัดขั้นตํ่าที่
กําหนด BCM จะอนุญาตใหสามารถเปดใชงานของ
อุปกรณไฟฟาท้ังหมดท่ีปดไปกอนหนาน้ีได อุปกรณไฟฟา
ดังกลาวจะอยูในสถานะปดการทํางาน และคนขับรถตอง
เปนผูเปดการทํางานเอง

อุปกรณไฟฟาหลายตัวจะเปดทํางานเน่ืองจากแรงดันไฟฟา
สูงเกินถา BCM ประเมินแลววา แรงดันแบตเตอร่ีสูงกวา
ขีดจํากัดท่ีกําหนดเปนระดับแรงดันสูงเกิน และไฟควบคุม
การชารจจะติดสวางขึ้น

เม่ือแรงดันเพ่ิมถึงขีดจํากัด BCM จะเปดการทํางานของ
อุปกรณตอไปน้ีตามลําดับโดยอัตโนมัติ โดยเวนระยะเวลา
เปดตออุปกรณ 5 วินาที:

• ไลฝากระจกบังลมหลัง

• ไลฝากระจกบังลมหลังและไลฝากระจกบังลมหนา

• เครื่องอุนไฟฟา (รถรุนที่ใชเครื่องยนตดีเซล)

ถาแรงดันแบตเตอรี่ลดตํ่ากวาขีดจํากัดที่กําหนด BCM
จะปดการทํางานของอุปกรณที่สั่งเปดทํางานไปกอนหนา
นี้โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม ถาคนขับรถเปดใชงาน
อุปกรณดังกลาวกอนที่ฟงกชั่นเปดใชงานอัตโนมัติจะทํา
งาน อุปกรณดังกลาวจะเปดทํางานอีกครั้งตามลําดับโดย
เวนชวงหางระหวางอุปกรณ 5 วินาที

การปองกันโหลดเกินขณะสตารต

ฟงกชั่นปองกันโหลดเกินขณะสตารตจะตัดการเชื่อมตอ
กับวงจรบางตัวเปนระยะๆ เพ่ือจํากัดกระแสไฟท่ีแบตเตอร่ี
ใชในการเดินเครื่องมอเตอรสตารต

BCM จะสงสัญญาณระบุตําแหนงของสวิตชกุญแจผาน
ทาง MS CAN/HS CAN bus

BCM จะเปดใชงานฟงกชั่นปองกันโหลดเกินเมื่อสวิตช
กุญแจอยูในตําแหนง III

จากน้ันฟงกช่ันปองกันโหลดท่ีเปดใชงานไปจะปดการทํา
งานของอุปกรณไฟฟาตอไปนี้:

• ไฟภายนอกรถ

• ระบบลาง/ปดกระจกบังลมหนา/กระจกบังลมหลัง

• ไฟถอยหลัง

มอเตอรกระจกหนาตางไฟฟา

สวิตชกุญแจตองอยูในตําแหนง "II" กอนใชงานมอเตอร
กระจกหนาตางไฟฟา มอเตอรกระจกหนาตางไฟฟาจะ
เปดหรือปดกระจกหนาตางที่ประตูเมื่อเลื่อนสวิตชไปยัง
ตําแหนงที่สอดคลองกัน

กระจกหนาตางจะหยุดเล่ือนเม่ือปลอยปุมควบคุมกระจก
หนาตาง หรือเมื่อบิดสวิตชกุญแจจากตําแหนง "II" ไป
ยังตําแหนง "I", "III" หรือ "0"

กระจกหนาตางท่ีประตูรถฝงคนขับจะสามารถควบคุมการ
ทํางานไดผานสวิตชท่ีประตูรถฝงคนขับเทาน้ัน สวนกระจก
หนาตางบานอ่ืนๆ สามารถควบคุมการเปดและปดไดจาก
สวิตชที่ประตูรถฝงคนขับและสวิตชที่ประตูบานดังกลาว

ถาใชงานกระจกหนาตางที่ประตูรถฝงผูโดยสารดานหนา
ผานทางสวิตชที่แผงสวิตชที่ประตูรถฝงคนขับ โมดู
ลที่ประตูรถฝงคนขับจะไดรับสัญญาณที่สงมาตามสาย
สัญญาณจากสวิตชดังกลาว และสงตอผาน CAN bus ไป
ยังโมดูลประตูที่ประตูรถฝงผูโดยสารดานหนา ซึ่งจะปรับ
กระจกหนาตางไปยังตําแหนงที่สอดคลองกัน

ประตูหลังแตละบานเชื่อมตอผาน LIN bus เขากับโมดู
ลประตูของประตูหนา

สวิตชตัดการทํางานในแผงสวิตชที่ประตูรถฝงคนขับ
สามารถใชเพ่ือยกเลิกการทํางานของสวิตชมอเตอรกระจก
หนาตางในประตูหลังได

ระบบควบคุมความเร็ว

BCM จะทําหนาที่เปนผูจายสัญญาณของระบบควบคุม
ความเร็ว สัญญาณซึ่งมาจากชุดสวิตชในพวงมาลัยจะถูก
แปลงไปยัง CAN และสงไปที่ PCM ผานทาง HS CAN
bus

จากนั้น PCM จะปรับกําลังขับของเครื่องยนตเพื่อรักษา
ความเร็วของรถที่เลือกไวใหคงที่
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ระดับนํ้ามันเบรก

ถาระดับนํ้ามันเบรกปกติ สวิตชระดับนํ้ามันเบรกจะปด
และสงสัญญาณกราวนผานสายไปยัง BCM

ถาระดับนํ้ามันเบรกตํ่ากวาขีดจํากัดและสวิตชระดับเปด
นานกวา 2 วินาที BCM จะสรางสัญญาณ CAN และสง
ไปยังแผงหนาปด

การจัดการพลังงาน

ระบบจัดการพลังงานมีโหมดการทํางานหลายโหมด ซึ่ง
สามารถใชในสถานการณท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหม่ันใจไดวา
จะสามารถจายไฟไปยังแตละโมดูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฟงกชั่นจัดการนํ้ารวมอยูใน BCM

โหมดการทํางานของรถที่ใชมีอยู 4 โหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สถานะการทํางานของรถยนต:

โหมดโรงงาน:

• โหมดโรงงานจะถูกใชในระหวางที่รถยนตอยูใน
กระบวนการผลิต ในโหมดน้ี ไฟฟาท่ีจายจะอยูในระดับ
ท่ีต่ําท่ีสุดดวยการปดรีเลย โหมดโรงงานจะถูกปดทันที
ท่ีรถยนตออกจากโรงงาน และจะเปดใชงานโหมดขนสง
ทันที

โหมดขนสง:

• โหมดขนสงจะถูกใชในระหวางท่ีรถยนตอยูระหวางการ
ขนสงจากโรงงานไปยังผูแทนจําหนาย ในโหมดนี้ เรา
สามารถขับรถไดโดยไมสงผลกระทบใดๆ ตอความ
ปลอดภัยของรถยนต

• โมดุลที่เปนอิสระตอกัน และระบบไฟฟา (เชน เสียง
เตือนปองกันขโมย นาฬิกาและรีโมท) ไมทํางาน

• ท้ังน้ีเพ่ือใหม่ันใจไดวา แบตเตอร่ีจะมีไฟชารจเพียงพอ
เมื่อสงมอบรถยนตแกลูกคา

ถามีการสตารตเครื่องในขณะที่รถยนตอยูในโหมดขนสง
โหมดขนสงจะถูกพักการทํางานไวช่ัวคราว และจะกลับมา
ทํางานอีกครั้งเมื่อดับเครื่อง

ผูแทนจําหนายตองเปนผูยกเลิกการทํางานของโหมด
ขนสง โดยมีวิธีการดังน้ี ผูแทนจําหนายจําเปนตองเหยียบ
เบรก 5 คร้ัง และเปดใชงานไฟเตือนฉุกเฉิน 2 คร้ังภายใน
เวลา 10 วินาที

เมื่อยกเลิกการทํางานของโหมดขนสงแลว BCM จะ
เปลี่ยนไปใชโหมดปกติโดยอัตโนมัติ

โหมดปกติ:

• ฟงกช่ันการทํางานทุกอยางของระบบไฟฟาท้ังหมดจะ
สามารถใชงานไดในโหมดปกติ

โหมดชนกัน:

• โหมดชนกันจะทํางานขึ้นทันทีที่โมดูลควบคุมระบบ
ความปลอดภัยเสริม (RCM) ตรวจจับการชนของรถ
ที่มีความรุนแรงเพียงพอ

• จากนั้นรถยนตจะปลดล็อกประตูทั้งหมดถาล็อกไวใน
ขณะที่เกิดการชน

• ไฟเตือนฉุกเฉินสวางขึ้น

• ที่ปดนํ้าฝนจะหยุดทํางานถารถยนตไมเคลื่อนที่

• เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง "0" และหมุนกลับ
มาที่ตําแหนง "II" ภายในเวลาอยางนอย 500 วินาที
โหมดชนกันจะไดรับการกระตุนใหหยุดการทํางานทันที
ตองใชงานสวิตชไฟเตือนฉุกเฉินเพื่อปดไฟเตือน
ฉุกเฉิน

อิมโมบิไลเซอร

ฟงกช่ัน PATS รวมอยูใน BCM ส่ิงท่ีตามมาคือหนวยสง
/รับจะเช่ือมตอโดยตรงเขากับ BCM (กอนหนาน้ีเช่ือมตอ
กับโมดูลควบคุมกลไกถายทอดกําลัง (PCM))

หลังจากอานรหัสแลว (สวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "0",
"I" หรือ "II") BCM จะสงขอความตอบกลับผาน HS
CAN databus ไปยัง PCM

PCM จะสงสัญญาณอนุญาณใหสตารตเครื่องหรือไมนั้น
จะขึ้นอยูกับสัญญาณตอบกลับและสถานะของกุญแจ

การกําหนดขอบเขตการทํางานดวยโมดูลแบบ
รวมศูนย

แตเดิมโมดูลตางๆ ในรถยนตได้ัรับการกําหนดขอบเขต
การทํางานดวยเครื่องมือวิเคราะหและฟงกชั่น "การ
โปรแกรมโมดูล" (Inhale/Exhale) ท่ีจุดน้ี สถานะท่ีแทจริง
ของโมดูลแตละตัวจะถูกอานเก็บไวในเครื่องมือวิเคราะห
จากนั้นจึงบันทึกลงในโมดูลใหม
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ในรถรุน Ranger น้ีใชการกําหนดขอบเขตการทํางานของ
โมดูลในรูปแบบใหม ซ่ึงเรียกวา "การกําหนดขอบเขตการ
ทํางานของโมดูลแบบรวมศูนย"

ที่จุดนี้ พารามิเตอรของการกําหนดขอบเขตการทํางาน
ทั้งหมดที่จําเปนจะเก็บอยูใน BCM จากโรงงาน และจะ
ถูกสงตอไปยังโมดูลแตละโมดูลผานทาง CAN bus

ในเครื่องมือวิเคราะหจะติดตั้งชุดคําสั่งใหมสําหรับการ
กําหนดขอบเขตการทํางานของโมดูลแบบรวมศูนย ซ่ึงใช
สําหรับแทนที่หรือเปลี่ยนขอมูลขอบเขตการทํางาน
แทนที่จะใชการอานขอมูลลงในเครื่องมือวิเคราะหเชนที่
เคยทํามาในอดีตแลว BCM จะถายโอนขอมูลโดยตรงไป
ยังโมดูลท่ีเก่ียวของดวย เคร่ืองมือวิเคราะหใชสําหรับเร่ิม
และตรวจสอบขั้นตอนเทานั้น

ดวยเหตุผลทางดานความปลอดภัยขอมูลทั้งหมดสําหรับ
การกําหนดขอบเขตการทํางานที่เก็บไวใน BCM จะเก็บ
คูขนานกันไวที่แผงหนาปดดวย ซึ่งหมายความวา ถามี
การเปลี่ยน BCM ทานสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหอาน
ขอมูลการกําหนดขอบเขตการทํางานที่จําเปนจากแผง
หนาปด และถายโอนขอมูลที่ไดไปยัง BCM ใหม

BCM จะตรวจสอบวาขอมูลการกําหนดขอบเขตการทํา
งานตรงกัน และในกรณีที่เกิดขอผิดพลาด จะตั้งรหัส
DTC (รหัสขอบกพรองของเครื่องมือวิเคราะห) เก็บไว

ในกรณีท่ีเกิดขอผิดพลาดข้ึน ความสามารถในการทํางาน
ของโมดูลบางโมดูลอาจถูกจํากัดไว

เม่ือเปล่ียน BCM ใหม จําเปนเรียนรูกุญแจสําหรับกุญแจ
รีโมทและสําหรับระบบ PATS ใหมอีกคร้ัง ข้ันตอนในการ
ทํางานนี้จะเหมือนกันในรถรุนปจจุบัน

หมายเลขประจําตัวรถ (VIN)

ในระหวางข้ันตอนการกําหนดหมายเลขประจําตัวรถ (VIN
) หมายเลขประจําตัวรถ (VIN) จะถูกบันทึกลงในแตละ
โมดูลจากโรงงาน

ทันทีที่โมดูลไดรับการกําหนดหมายเลขประจําตัว เมื่อส
ตารตเครื่อง (แมวาจะปลดแบตเตอรี่แลวก็ตาม) โมดู
ลจะสามารถทํางานไดโดยไมจําเปนตองปอนขอมูลใดๆ

ถาอานไมพบหมายเลขประจําตัวรถ (VIN) หรือหมายเลข
ประจําตัวรถ (VIN) ที่อานไดจากโมดูลไมถูกตอง ขอมูล
นี้จะถูกบันทึกเก็บไวในหนวยความจํา ซึ่งจะมีผลให

ฟงกชั่นการทํางานของโมดูลถูกจํากัดไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
การใชงาน

ระบบควบคุมอุณหภูมิ

อุณหภูมิของอีวาพอเรเตอร

สําหรับรถที่มีเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิของอีวาพอ
เรเตอรจะวัดผานเซ็นเซอรอุณหภูมิอีวาพอเรเตอร ซ่ึงติด
ตั้งอยูในระบบควบคุมอุณหภูมิ จากนั้นขอมูลอุณหภูมิจะ
ถูกสงตอไปยัง BCM

ถาคาอุณหภูมิท่ีวัดไดต่ํากวา +2.9 °C BCM จะสงสัญญาณ
ไปยัง PCM ผานทาง HS CAN bus จากนั้นจึงปดการ
ทํางานของคลัตชระบบปรับอากาศ ในสถานการณน้ี BCM
แจงคาอุณหภูมิของอีวาพอเรเตอรท่ี -20 °C ไปยัง PCM

ถาอุณหภูมิสูงกวา +3.9 °C BCM จะสงสัญญาณไปยัง
PCM และคลัตชระบบปรับอากาศจะเปดทํางานอีกครั้ง
ทั้งนี้ขึ้นอยูที่วามีการเปดใชงานระบบปรับอากาศในหอง
โดยสาร ในสถานการณนี้ BCM แจงคาอุณหภูมิของอีวา
พอเรเตอรที่ +27 °C ไปยัง PCM

เครื่องอุนไฟฟา

ถาตั้งอุณหภูมิภายในรถที่ชุดควบคุมเครื่องทําความรอน/
ปรับอากาศไวที่ "HI" หรือตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิไวที่
คาสูงสุด โมดูลควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจะสงสัญญาณ
รองขอ "เปดเครื่องอุนไฟฟา" ผานทาง MS CAN bus
ไปที่ BCM ถารถติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแมนวล
สัญญาณจะถูกสงผานทางสายสัญญาณทั่วไป

BCM ควบคุมเครื่องอุนไฟฟาตามอุณหภูมิของนํ้าหลอ
เย็น, รอบเคร่ือง และรหัสขอบกพรองใดๆ ท่ีเก่ียวของกับ
อัลเทอรเนเตอร

ระบบอิเล็กทรอนิกสของเครื่องอุนไฟฟาทํางานตาม
สัญญาณ LIN ที่ออกมาจาก BCM ขั้นตอนการเอาทพุท
สัญญาณจะเปดหรือปดลวดทําความรอนทั้ง 3 ชิ้นของ
เคร่ืองอุนไฟฟาทีละตัว ซ่ึงทําใหชวงเวลาทําความรอนของ
ลวดแตละชิ้นทับซอนกัน เนื่องจากชวงเวลาเปดแบบ
แปรผันนี้ จึงทําใหสามารถควบคุมอุณหภูมิแบบแปรผัน
ไดอยางตอเน่ือง กระแสไฟท่ีใชในการทําความรอนท้ังหมด
ของลวดทําความรอนทั้ง 3 ชิ้นเปนสัดสวนโดยตรงกับ

G1279120th2011.50 Ranger

419-10-12โมดุลอิเล็กทรอนิกส มัลติฟงกชั่น419-10-12

รายละเอียดและการทํางาน



สัญญาณ LIN ถาสัญญาณ LIN เทากับ 0% เครื่องอุน
ไฟฟาจะไมเปดทํางาน

G1279120th2011.50 Ranger

419-10-13โมดุลอิเล็กทรอนิกส มัลติฟงกชั่น419-10-13

รายละเอียดและการทํางาน



โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4.

5.

G1419801th2011.50 Ranger

419-10-14โมดุลอิเล็กทรอนิกส มัลติฟงกชั่น419-10-14

การถอดและ การติดตั้ง



6.

7.

8.

9.

10.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1419801th2011.50 Ranger

419-10-15โมดุลอิเล็กทรอนิกส มัลติฟงกชั่น419-10-15

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-00 ระบบตัวถัง - ขอมูลทั่วไป

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-00-2ตัวถัง (ภาพรวม)................................................................................................................................
501-00-2รถกระบะตอนเดียว.............................................................................................................................
501-00-2รถดับเบิ้ลแค็บ....................................................................................................................................
501-00-2รถสเตร็ทชแค็บ..................................................................................................................................

501-00-1ระบบตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-00-1

.



ตัวถัง – ภาพรวม

รถกระบะตอนเดียว

รถดับเบิ้ลแค็บ

รถสเตร็ทชแค็บ

G1269961th2011.50 Ranger

501-00-2ระบบตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-00-2

รายละเอียดและการทํางาน



G1269961th2011.50 Ranger

501-00-3ระบบตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-00-3

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 501-02 แผงตัวถังดานหนา

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-02-2ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา.............................................................................................

501-02-1แผงตัวถังดานหนา501-02-1

.



ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. แรงขัน: 35 Nm

2.

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวามอเตอรอยู
ในตําแหนงหยุดจอด (park position)

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. ตรวจสอบองศาของกานปดนํ้าฝนถึงกระจกหนา

อางถึง : การปรับตั้งแขนจุดหมุนและใบปดนํ้าฝน
(501-16 ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก, ขั้นตอน
ทั่วไป).

G1269965th2011.50 Ranger

501-02-2แผงตัวถังดานหนา501-02-2

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

ขั้นตอนทั่วไป

501-03-2การปรับตั้งประตู — แค็บธรรมดา....................................................................................................
501-03-5การตั้งประตูหนา — ดับเบิ้ลแค็บ.....................................................................................................
501-03-8การตั้งประตูหนา — ซุปเปอรแค็บ...................................................................................................
501-03-11การตั้งประตูหลัง — ดับเบิ้ลแค็บ.....................................................................................................
501-03-14การตั้งประตูหลัง — ซุปเปอรแค็บ...................................................................................................
501-03-19การปรับตั้งฝาทาย .............................................................................................................................
501-03-20การปรับตั้งฝากระโปรง.......................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

501-03-27ประตู — แค็บธรรมดา.....................................................................................................................
501-03-29ประตูหนา...........................................................................................................................................
501-03-31ประตูหลัง — ดับเบิ้ลแค็บ...............................................................................................................
501-03-32ประตูหลัง — ซุปเปอรแค็บ.............................................................................................................

501-03-1ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-1

.



การปรับตั้งประตู — แค็บธรรมดา

การกระตุนใหทํางาน

1. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

2. คลายออกหนึ่งรอบ
3.

G1269971th2011.50 Ranger

501-03-2ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-2

ขั้นตอนทั่วไป



4. แรงขัน: 25 Nm

5. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

6. คลายออกหนึ่งรอบ

7.

8. แรงขัน: 20 Nm

9. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

G1269971th2011.50 Ranger

501-03-3ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-3

ขั้นตอนทั่วไป



G1269971th2011.50 Ranger

501-03-4ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-4

ขั้นตอนทั่วไป



การตั้งประตูหนา — ดับเบิ้ลแค็บ

การกระตุนใหทํางาน

10. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

11.คลายออกหนึ่งรอบ
12.

G1269974th2011.50 Ranger

501-03-5ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-5

ขั้นตอนทั่วไป



13.แรงขัน: 25 Nm

14. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

15.คลายออกหนึ่งรอบ

16.

17.แรงขัน: 20 Nm

18. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

G1269974th2011.50 Ranger

501-03-6ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-6

ขั้นตอนทั่วไป



G1269974th2011.50 Ranger

501-03-7ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-7

ขั้นตอนทั่วไป



การตั้งประตูหนา — ซุปเปอรแค็บ

การกระตุนใหทํางาน

19. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

20.คลายออกหนึ่งรอบ
21.

G1269975th2011.50 Ranger

501-03-8ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-8

ขั้นตอนทั่วไป



22.แรงขัน: 25 Nm

23. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

24.คลายออกหนึ่งรอบ

25.

26.แรงขัน: 20 Nm

27. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

G1269975th2011.50 Ranger

501-03-9ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-9

ขั้นตอนทั่วไป



G1269975th2011.50 Ranger

501-03-10ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-10

ขั้นตอนทั่วไป



การตั้งประตูหลัง — ดับเบิ้ลแค็บ

การกระตุนใหทํางาน

28. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

29.คลายออกหนึ่งรอบ
30.อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง (501

-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

31.คลายออกหนึ่งรอบ

G1269977th2011.50 Ranger

501-03-11ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-11

ขั้นตอนทั่วไป



32.

33.แรงขัน: 35 Nm

34.แรงขัน: 35 Nm

35. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

36.คลายออกหนึ่งรอบ

37.

G1269977th2011.50 Ranger

501-03-12ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-12

ขั้นตอนทั่วไป



38.แรงขัน: 20 Nm 39. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

G1269977th2011.50 Ranger

501-03-13ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-13

ขั้นตอนทั่วไป



การตั้งประตูหลัง — ซุปเปอรแค็บ

การกระตุนใหทํางาน

40. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

G1269979th2011.50 Ranger

501-03-14ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-14

ขั้นตอนทั่วไป



41.คลายออกหนึ่งรอบ 42.

G1269979th2011.50 Ranger

501-03-15ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-15

ขั้นตอนทั่วไป



43.แรงขัน: 35 Nm

44. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

45.

46.คลายออกหนึ่งรอบ

47.

G1269979th2011.50 Ranger

501-03-16ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-16

ขั้นตอนทั่วไป



48.แรงขัน: 10 Nm

49.

50.คลายออกหนึ่งรอบ

51.แรงขัน: 20 Nm

52.แรงขัน: 10 Nm

53. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

G1269979th2011.50 Ranger

501-03-17ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-17

ขั้นตอนทั่วไป



G1269979th2011.50 Ranger

501-03-18ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-18

ขั้นตอนทั่วไป



การปรับตั้งฝาทาย

การกระตุนใหทํางาน

54.

55.คลายออกหนึ่งรอบ
56.

57.แรงขัน: 10 Nm

G1269969th2011.50 Ranger

501-03-19ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-19

ขั้นตอนทั่วไป



การปรับตั้งฝากระโปรง

การกระตุนใหทํางาน

58. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

59.คลายออกหนึ่งรอบ

G1269981th2011.50 Ranger

501-03-20ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-20

ขั้นตอนทั่วไป



60.

61.คลายออกหนึ่งรอบ
62.

G1269981th2011.50 Ranger

501-03-21ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-21

ขั้นตอนทั่วไป



63.
64.ตรวจสอบบริเวณความเสียหายของสีรถยนตและหาก

จําเปนใหดําเนินการซอมแซม
แรงขัน: 25 Nm

G1269981th2011.50 Ranger

501-03-22ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-22

ขั้นตอนทั่วไป



65.แรงขัน: 10 Nm
66.

67. หมายเหตุ : คาทั้งหมดมีหนวยเปน มม.

G1269981th2011.50 Ranger

501-03-23ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-23

ขั้นตอนทั่วไป



68.คลายออกหนึ่งรอบ
69.

G1269981th2011.50 Ranger

501-03-24ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-24

ขั้นตอนทั่วไป



70.คลายออกหนึ่งรอบ
71.

G1269981th2011.50 Ranger

501-03-25ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-25

ขั้นตอนทั่วไป



72.

73.ตรวจสอบบริเวณความเสียหายของสีรถยนตและหาก
จําเปนใหดําเนินการซอมแซม

แรงขัน: 25 Nm

74.แรงขัน: 10 Nm

75.

G1269981th2011.50 Ranger

501-03-26ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-26

ขั้นตอนทั่วไป



ประตู — แค็บธรรมดา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ค้ิวประดับแผงชองลมดานขาง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง)
.

3. อางถึง : บังโคลนหนา (501-27 ซอมโลหะแผน
ดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

4.

5. แรงขัน: 25 Nm

6. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269985th2011.50 Ranger

501-03-27ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-27

การถอดและ การติดตั้ง



2. อางถึง : การปรับตั้งประตู - แค็บธรรมดา (501-03
ตัวถังที่อยูติดกัน, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269985th2011.50 Ranger

501-03-28ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-28

การถอดและ การติดตั้ง



ประตูหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ค้ิวประดับแผงชองลมดานขาง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง)
.

3. อางถึง : บังโคลนหนา (501-27 ซอมโลหะแผน
ดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

4.

5. แรงขัน: 25 Nm

6. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1269986th2011.50 Ranger

501-03-29ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-29

การถอดและ การติดตั้ง



2. อางถึง : การตั้งประตูหนา - ดับเบิ้ลแค็บ (501-03
ตัวถังที่อยูติดกัน, ขั้นตอนทั่วไป).

อางถึง : การตั้งประตูหนา - ซุปเปอรแค็บ (501-03
ตัวถังที่อยูติดกัน, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269986th2011.50 Ranger

501-03-30ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-30

การถอดและ การติดตั้ง



ประตูหลัง — ดับเบิ้ลแค็บ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

3.

4. แรงขัน: 25 Nm

5. แรงขัน: 25 Nm

6. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การต้ังประตูหลัง - ดับเบ้ิลแค็บ (501-03 ตัว
ถังที่อยูติดกัน, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269987th2011.50 Ranger

501-03-31ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-31

การถอดและ การติดตั้ง



ประตูหลัง — ซุปเปอรแค็บ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

3.

4. แรงขัน: 10 Nm

5. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การตั้งประตูหลัง - ซุปเปอรแค็บ (501-03
ตัวถังที่อยูติดกัน, ขั้นตอนทั่วไป).

G1269989th2011.50 Ranger

501-03-32ตัวถังที่อยูติดกัน501-03-32

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-04 กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กและโครงรองรับตัว
ถัง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-04-2กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็ก...........................................................................................................

501-04-1กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กและโครงรองรับตัวถัง501-04-1

.



กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็ก

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.
3.

G1490547th2011.50 Ranger

501-04-2กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กและโครงรองรับตัวถัง501-04-2

การถอดและ การติดตั้ง



4. ทั้งสองดาน

5. ทั้งสองดาน
แรงขัน: 50 Nm

6. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

7. อางถึง : ชุดไฟทาย (417-01 ไฟแสงสวางภายนอก,
การถอดและการติดตั้ง).

8.

9.

10.อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

11.

G1490547th2011.50 Ranger

501-04-3กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กและโครงรองรับตัวถัง501-04-3

การถอดและ การติดตั้ง



12.แรงขัน: 11 Nm
รถกระบะตอนเดียว

13.แรงขัน: 140 Nm

G1490547th2011.50 Ranger

501-04-4กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กและโครงรองรับตัวถัง501-04-4

การถอดและ การติดตั้ง



รถสเตร็ทชแค็บ

14.แรงขัน: 140 Nm

G1490547th2011.50 Ranger

501-04-5กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กและโครงรองรับตัวถัง501-04-5

การถอดและ การติดตั้ง



รถดับเบิ้ลแค็บ

15.แรงขัน: 140 Nm

G1490547th2011.50 Ranger

501-04-6กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กและโครงรองรับตัวถัง501-04-6

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1490547th2011.50 Ranger

501-04-7กระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กและโครงรองรับตัวถัง501-04-7

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-05-2แผงประดับเสา - A............................................................................................................................
501-05-3แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน...............................................................................................
501-05-4แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง...............................................................................................
501-05-5แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน...............................................................................................
501-05-7แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง...............................................................................................
501-05-9คิ้วประดับแผงชองลมดานขาง............................................................................................................
501-05-10แผงประตูหนา....................................................................................................................................
501-05-12แผงประตูหลัง — ดับเบิ้ลแค็บ........................................................................................................
501-05-14แผงประตูหลัง — ซุปเปอรแค็บ......................................................................................................
501-05-15แผงประดับและตกแตงบันไดหนา......................................................................................................
501-05-16แผงประดับบันไดหลัง........................................................................................................................
501-05-17แผงบุหลังคา......................................................................................................................................

501-05-1แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-1

.



แผงประดับเสา - A

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. แรงขัน: 10 Nm

2.

3.

4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271507th2011.50 Ranger

501-05-2แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-2

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. แรงขัน: 47 Nm

2. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271512th2011.50 Ranger

501-05-3แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-3

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501-05
แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

2. อางถึง : แผงประดับบันไดหลัง (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271513th2011.50 Ranger

501-05-4แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-4

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ที่มวนสายเข็มขัดนิรภัยดานหลัง (501-20
ระบบเข็มขัดนิรภัย, การถอดและการติดตั้ง).

2. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

รถกระบะตอนเดียว

3.

รถสเตร็ทชแค็บ

4.

5.

G1271516th2011.50 Ranger

501-05-5แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-5

การถอดและ การติดตั้ง



รถดับเบิ้ลแค็บ

6.

การติดตั้ง

1. ทําการติดตั้งกลับโดยยอนขั้นตอนการถอด

G1271516th2011.50 Ranger

501-05-6แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-6

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

รถกระบะตอนเดียว

1. ถอดแผนชายบันไดสเตนเลสออก

อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501-05
แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

2.

รถสเตร็ทชแค็บ

3.

รถดับเบิ้ลแค็บ

4. ถอดแผนชายบันไดสเตนเลสดานหลังออก

อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501-05
แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

G1271517th2011.50 Ranger

501-05-7แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-7

การถอดและ การติดตั้ง



5.

การติดตั้ง

1. ทําการติดตั้งกลับโดยยอนขั้นตอนการถอด

G1271517th2011.50 Ranger

501-05-8แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-8

การถอดและ การติดตั้ง



คิ้วประดับแผงชองลมดานขาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501-05
แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271519th2011.50 Ranger

501-05-9แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-9

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประตูหนา
เครื่องมือพิเศษ

501-125
เครื่องมือถอด, ฝาครอบมือเปด
ประตู

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

3. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหบริเวณขอบ
ของสวนประกอบเสียหาย

เครื่องมือพิเศษ: 501-125

4.

G1271522th2011.50 Ranger

501-05-10แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-10

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตที่ติดตั้งกระจกแบบมือหมุน

5.

สําหรับรถทุกรุน

6.

รถยนตที่ติดตั้งกระจกไฟฟา

7.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271522th2011.50 Ranger

501-05-11แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-11

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประตูหลัง — ดับเบิ้ลแค็บ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหบริเวณขอบ
ของสวนประกอบเสียหาย

3.

รถยนตที่ติดตั้งกระจกแบบมือหมุน

4.

สําหรับรถทุกรุน

5.

G1271523th2011.50 Ranger

501-05-12แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-12

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตที่ติดตั้งกระจกไฟฟา

6.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271523th2011.50 Ranger

501-05-13แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-13

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประตูหลัง — ซุปเปอรแค็บ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา
- ซุปเปอรแค็บ (501-20 ระบบเข็มขัดนิรภัย, การ
ถอดและการติดตั้ง).

2.

3.

4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272327th2011.50 Ranger

501-05-14แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-14

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประดับและตกแตงบันไดหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271526th2011.50 Ranger

501-05-15แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-15

การถอดและ การติดตั้ง



แผงประดับบันไดหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : จดบันทึกตําแหนงของสายรัดแตละเสน
เอาไว

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดใสสายรัดกลับ
เขาไปยังตําแหนงเดิมที่จดบันทึกไว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1362648th2011.50 Ranger

501-05-16แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-16

การถอดและ การติดตั้ง



แผงบุหลังคา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. ทั้งสองดาน

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

2. ทั้งสองดาน

3.

4. ทั้งสองดาน

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

5. ทั้งสองดาน

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

6.

G1271527th2011.50 Ranger

501-05-17แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-17

การถอดและ การติดตั้ง



7. หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ไมจําเปนสําหรับการติดตั้ง
สวนประกอบชุดใหม

8. ทั้งสองดาน

9.

รถสเตร็ทชแค็บหรือรถดับเบิ้ลแค็บ

10.

G1271527th2011.50 Ranger

501-05-18แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-18

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตที่ติดตั้งระบบแบบเปด-ปดไฟอัตโนมัติและ
เซ็นเซอรตรวจจับปริมาณนํ้าฝน

11.

12.

13.

รถสเตร็ทชแค็บ

14.

รถดับเบิ้ลแค็บ

15. รองรับผาหลังคา

รถสเตร็ทชแค็บหรือรถดับเบิ้ลแค็บ

16.

G1271527th2011.50 Ranger

501-05-19แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-19

การถอดและ การติดตั้ง



17. หมายเหตุ : รถพวงมาลัยขวา หมายเหตุ : กอนการถอดใหสังเกตตําแหนงของ
สวนประกอบตางๆ

18. หมายเหตุ : รถพวงมาลัยซาย
หมายเหตุ : กอนการถอดใหสังเกตตําแหนงของ
สวนประกอบตางๆ

G1271527th2011.50 Ranger

501-05-20แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-20

การถอดและ การติดตั้ง



รถกระบะตอนเดียว

19.

20. หมายเหตุ : รถพวงมาลัยขวา

หมายเหตุ : กอนการถอดใหสังเกตตําแหนงของ
สวนประกอบตางๆ

21. หมายเหตุ : รถพวงมาลัยซาย

หมายเหตุ : กอนการถอดใหสังเกตตําแหนงของ
สวนประกอบตางๆ

สําหรับรถทุกรุน

22. ขอควรระวัง : ระวังเปนพิเศษอยาใหผาหลังคามี
รอยหักพับ

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้ง
สวนประกอบตรงตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไว

ใชกาวที่เหมาะสมในการยึดติดสายไฟกับผาหลังคา

2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271527th2011.50 Ranger

501-05-21แผงประดับและตกแตงภายใน501-05-21

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-08 แผงประดับและตกแตงภายนอก

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-08-2ตะแกรงหมอนํ้า..................................................................................................................................

501-08-1แผงประดับและตกแตงภายนอก501-08-1

.



ตะแกรงหมอนํ้า

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

G1271548th2011.50 Ranger

501-08-2แผงประดับและตกแตงภายนอก501-08-2

การถอดและ การติดตั้ง



3. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

4. แรงขัน: 30 Nm

5.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271548th2011.50 Ranger

501-08-3แผงประดับและตกแตงภายนอก501-08-3

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-09 กระจกมองขาง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-09-2กระจกมองขาง...................................................................................................................................
501-09-3แผนกระจกมองขาง............................................................................................................................
501-09-4มอเตอรกระจกมองขาง.......................................................................................................................
501-09-5กระจกมองหลัง...................................................................................................................................

501-09-1กระจกมองขาง501-09-1

.



กระจกมองขาง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

รถรุนที่ใชกระจกปรับไฟฟา

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

สําหรับรถทุกรุน

2.

รถรุนที่ใชกระจกปรับไฟฟา

3. แรงขัน: 8 Nm

รถรุนที่ใชกระจกปรับแบบแมนวล

4. แรงขัน: 8 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271531th2011.50 Ranger

501-09-2กระจกมองขาง501-09-2

การถอดและ การติดตั้ง



แผนกระจกมองขาง

การถอด

1.

2. หมายเหตุ : รถรุนที่ไมใชไลฝากระจก

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271532th2011.50 Ranger

501-09-3กระจกมองขาง501-09-3

การถอดและ การติดตั้ง



มอเตอรกระจกมองขาง

การถอด

1. อางถึง : แผนกระจกมองขาง (501-09 กระจกมอง
ขาง, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271533th2011.50 Ranger

501-09-4กระจกมองขาง501-09-4

การถอดและ การติดตั้ง



กระจกมองหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

รุนที่มีกระจกมองหลังปรับแสงสะทอนอัตโนมัติ

3.

สําหรับรถทุกรุน

4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1294885th2011.50 Ranger

501-09-5กระจกมองขาง501-09-5

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-10 การนั่งที่เบาะ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-10-2เบาะ...................................................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

501-10-10เบาะหนาแบบแถวยาว........................................................................................................................

501-10-11

(40 100 0;
40 100 4; 40
101 0)

เบาะหนา......................................................................................................................

501-10-13พนักพิงเบาะหนา................................................................................................................................
501-10-15เบาะหลัง.............................................................................................................................................
501-10-17พนักพิงเบาะหลัง................................................................................................................................

การถอดและการประกอบ

501-10-18พนักพิงเบาะหนาแบบแถวยาว...........................................................................................................
501-10-20ที่รองนั่งเบาะหนาแบบแถวยาว...........................................................................................................
501-10-22ที่รองนั่งของเบาะหนา.........................................................................................................................
501-10-24พนักพิงเบาะหนา................................................................................................................................
501-10-27พนักพิงเบาะหลัง................................................................................................................................
501-10-32ที่รองนั่งเบาะหลัง...............................................................................................................................

501-10-1การนั่งที่เบาะ501-10-1

.



เบาะ
รายละเอียดโดยทั่วไป

ถุงลมนิรภัยดานขางและหมอนรองศีรษะปรับความสูงได
ติดต้ังเปนอุปกรณมาตรฐาน หมอนรองศีรษะแบบปรับได
2 ทิศทาง, 4 ทิศทาง หรือ 8 ทิศทางจะมีใหเลือกติดตั้ง
เปนอุปกรณเสริม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลจําเพาะของรถ

เบาะนั่งอาจติดตั้งระบบใดระบบหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอมูลจําเพาะของรถ:

• ระบบปรับความสูงของเบาะนั่งแบบแมนวลหรือแบบ
ไฟฟา

• รางยึดเบาะนั่ง ปรับเดินหนาและถอยหลัง

• ระบบปรับเอนพนักพิงหลัง

• เบาะรองชวงเอวแบบปรับแมนวล

• ระบบอุนเบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

ตองยกหมอนรองศีรษะขึ้นเสมอถาเบาะหลังมีผูโดยสาร
น่ังอยูหรือติดต้ังเบาะน่ังนิรภัยสําหรับเด็กเอาไว ตองปรับ
หมอนรองศีรษะที่เบาะหลังลงเสมอเมื่อตองการพับเบาะ
นั่งลง

เบาะหนาของรถกระบะตอนเดียว

G1271534th2011.50 Ranger

501-10-2การนั่งที่เบาะ501-10-2

รายละเอียดและการทํางาน



G1271534th2011.50 Ranger

501-10-3การนั่งที่เบาะ501-10-3

รายละเอียดและการทํางาน



เบาะหนาปรับไฟฟาของรถดับเบิ้ลแค็บ

G1271534th2011.50 Ranger

501-10-4การนั่งที่เบาะ501-10-4

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

แผงบุพนักพิงหลัง1

ระบบปรับหมอนรองศีรษะ2

แผงบุพนักพิงหลังเบาะนั่งยาวดานหนา3

ระบบปรับหมอนรองศีรษะ4

โครงเบาะรองนั่งของเบาะนั่งยาวดานหนา5

โบลทยึดเบาะหนา6

รายละเอียดรายกา
ร

เบาะรองนั่งของเบาะนั่งยาวดานหนา7

คานบนของโครงที่นั่ง8

ฝาครอบเบาะรองนั่งหนา9

โบลทยึดฐานเบาะรองนั่งหนา10

แผนปองกันดานขางเบาะนั่ง11

กานปรับเบาะนั่ง12

G1271534th2011.50 Ranger

501-10-5การนั่งที่เบาะ501-10-5

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

โครงพนักพิงหลังเบาะหนาและสวนรองรับชวง
เอว

13

โครงพนักพิงหลังเบาะนั่งยาวดานหนา14

กานสลักยึด15

แผนปองกันดานขางเบาะนั่งยาวดานหนา16

แผนทําความรอนเบาะรองนั่งหนา17

แผนปองกันดานขางเบาะนั่ง18

ฝาปดปลายคานลาง19

คานดานลางเบาะนั่งปรับแมนวล20

เบาะรองนั่งหนาและแผนทําความรอนพนักพิง
หลัง

21

รายละเอียดรายกา
ร

สวิตชกลุมของเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟา22

ถุงลมนิรภัยดานขาง23

รองนําหมอนรองศีรษะ24

กานปรับเบาะรองชวงเอวแบบปรับแมนวล25

มอเตอรเซอรโว, พนักพิงหลังปรับไฟฟา26

มอเตอรเซอรโว, ระบบปรับความสูงและองศา
เบาะนั่งดวยไฟฟา

27

มอเตอรเซอรโว, ปรับเดินหนาและถอยหลัง28

เบาะหลังของรถดับเบิ้ลแค็บ

G1271534th2011.50 Ranger

501-10-6การนั่งที่เบาะ501-10-6

รายละเอียดและการทํางาน



G1271534th2011.50 Ranger

501-10-7การนั่งที่เบาะ501-10-7

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

แผงบุพนักพิงหลังเบาะหลัง1

ระบบปรับหมอนรองศีรษะ2

แทนยึดโครงเบาะหลัง3

โบลทยึดเบาะรองนั่งหลัง4

แผงบุที่พักแขน5

ฝาครอบแผงบุเบาะรองนั่งหลัง6

รายละเอียดรายกา
ร

โครงพนักพิงหลังเบาะหลัง7

รองนําหมอนรองศีรษะ8

ฝาครอบเบาะรองนั่ง9

บูช10

ตะขอยึดที่พื้นของโครงเบาะรองนั่งหลัง11

โครงเบาะรองนั่งหลัง12

G1271534th2011.50 Ranger

501-10-8การนั่งที่เบาะ501-10-8

รายละเอียดและการทํางาน



เบาะหลังของรถโอเพนแค็บ

รายละเอียดรายกา
ร

พนักพิงหลังเบาะหลัง1

โบลทยึดตัวบนของพนักพิงหลัง2

แผงบุเบาะรองนั่งหลัง3

แผงบุเบาะรองนั่งหลัง4

G1271534th2011.50 Ranger

501-10-9การนั่งที่เบาะ501-10-9

รายละเอียดและการทํางาน



เบาะหนาแบบแถวยาว

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2. แรงขัน: 48 Nm1.
2. แรงขัน: 30 Nm

3. แรงขัน: 48 Nm1.
2. แรงขัน: 30 Nm

4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1367078th2011.50 Ranger

501-10-10การนั่งที่เบาะ501-10-10

การถอดและ การติดตั้ง



เบาะหนา(40 100 0; 40 100 4; 40 101 0)

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

สําหรับรถทุกรุน

1. คําเตือน :

หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบ
เหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไป
อีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของ
รถยนตออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจาย
ไฟฟาจากที่อื่น ๆ

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. แรงขัน: 48 Nm2.

4. แรงขัน: 48 Nm2.

รถกระบะตอนเดียว
5. แรงขัน: 30 Nm2.

G1271537th2011.50 Ranger

501-10-11การนั่งที่เบาะ501-10-11

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน

6. ปลดขั้วตอสายไฟเบาะอุนและโมดูลถุงลมนิรภัยดาน
ขาง (ถามีติดตั้ง)

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271537th2011.50 Ranger

501-10-12การนั่งที่เบาะ501-10-12

การถอดและ การติดตั้ง



พนักพิงเบาะหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การถอด
และการติดตั้ง).

2.

3.

4. แรงขัน: 38 Nm

5.

6.

G1271540th2011.50 Ranger

501-10-13การนั่งที่เบาะ501-10-13

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8. แรงขัน: 45 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271540th2011.50 Ranger

501-10-14การนั่งที่เบาะ501-10-14

การถอดและ การติดตั้ง



เบาะหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

รถดับเบิ้ลแค็บ

คําเตือน :

หลังจากท่ีแหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบเหน่ียวร้ัง
(SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไปอีกชวงระยะ
เวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอนที่จะปลดหรือ
ถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของรถยนต
ออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจายไฟฟาจาก
ที่อื่น ๆ

1.

2. แรงขัน: 48 Nm

3. แรงขัน: 48 Nm

4.

G1271538th2011.50 Ranger

501-10-15การนั่งที่เบาะ501-10-15

การถอดและ การติดตั้ง



5.

รถสเตร็ทชแค็บ

6.

7.

8. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271538th2011.50 Ranger

501-10-16การนั่งที่เบาะ501-10-16

การถอดและ การติดตั้ง



พนักพิงเบาะหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การถอด
และการติดตั้ง).

2. ทั้งสองดาน

3. ทั้งสองดาน
แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1366940th2011.50 Ranger

501-10-17การนั่งที่เบาะ501-10-17

การถอดและ การติดตั้ง



พนักพิงเบาะหนาแบบแถวยาว

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นสวนในสวนนี้อาจมี
รายละเอียดการประกอบกลับรวมอยูดวย

1.

2.

3. แรงขัน: 35 Nm

4.

5.

G1367082th2011.50 Ranger

501-10-18การนั่งที่เบาะ501-10-18

การถอดและการประกอบ



6.

7.

8.

9.

การประกอบ

10. สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G1367082th2011.50 Ranger

501-10-19การนั่งที่เบาะ501-10-19

การถอดและการประกอบ



ที่รองนั่งเบาะหนาแบบแถวยาว

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นสวนในสวนนี้อาจมี
รายละเอียดการประกอบกลับรวมอยูดวย

1.

2.

3. แรงขัน: 35 Nm

4.

5.

6.

G1367080th2011.50 Ranger

501-10-20การนั่งที่เบาะ501-10-20

การถอดและการประกอบ



7.

8.

9.

การประกอบ

10. สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G1367080th2011.50 Ranger

501-10-21การนั่งที่เบาะ501-10-21

การถอดและการประกอบ



ที่รองนั่งของเบาะหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นสวนในสวนนี้อาจมี
รายละเอียดการประกอบกลับรวมอยูดวย

1. อางถึง : พนักพิงเบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ,
การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.

4.

5.

6.

G1366944th2011.50 Ranger

501-10-22การนั่งที่เบาะ501-10-22

การถอดและการประกอบ



7.

8.

การประกอบ

9. สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G1366944th2011.50 Ranger

501-10-23การนั่งที่เบาะ501-10-23

การถอดและการประกอบ



พนักพิงเบาะหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นสวนในสวนนี้อาจมี
รายละเอียดการประกอบกลับรวมอยูดวย

1. อางถึง : พนักพิงเบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ,
การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.

4.

5.

G1271543th2011.50 Ranger

501-10-24การนั่งที่เบาะ501-10-24

การถอดและการประกอบ



6.

7.

8.

9. แรงขัน: 5 Nm

10.แรงขัน: 3 Nm

G1271543th2011.50 Ranger

501-10-25การนั่งที่เบาะ501-10-25

การถอดและการประกอบ



การประกอบ

11. สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G1271543th2011.50 Ranger

501-10-26การนั่งที่เบาะ501-10-26

การถอดและการประกอบ



พนักพิงเบาะหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นสวนในสวนนี้อาจมี
รายละเอียดการประกอบกลับรวมอยูดวย

1. อางถึง : พนักพิงเบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ,
การถอดและการติดตั้ง).

2. แรงขัน: 25 Nm

3.

G1271544th2011.50 Ranger

501-10-27การนั่งที่เบาะ501-10-27

การถอดและการประกอบ



4. แรงขัน: 10 Nm

5. คลายสลักแกนหมุนทั้งสองดานออก

6.

7.

G1271544th2011.50 Ranger

501-10-28การนั่งที่เบาะ501-10-28

การถอดและการประกอบ



8.

G1271544th2011.50 Ranger

501-10-29การนั่งที่เบาะ501-10-29

การถอดและการประกอบ



9.

G1271544th2011.50 Ranger

501-10-30การนั่งที่เบาะ501-10-30

การถอดและการประกอบ



10.

11.

การประกอบ

12. สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G1271544th2011.50 Ranger

501-10-31การนั่งที่เบาะ501-10-31

การถอดและการประกอบ



ที่รองนั่งเบาะหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นสวนในสวนนี้อาจมี
รายละเอียดการประกอบกลับรวมอยูดวย

1. แรงขัน: 25 Nm

2. แรงขัน: 10 Nm1.
2. แรงขัน: 8 Nm

3.

4.

G1366946th2011.50 Ranger

501-10-32การนั่งที่เบาะ501-10-32

การถอดและการประกอบ



5.

6.
7.

G1366946th2011.50 Ranger

501-10-33การนั่งที่เบาะ501-10-33

การถอดและการประกอบ



8.

การประกอบ

9. สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G1366946th2011.50 Ranger

501-10-34การนั่งที่เบาะ501-10-34

การถอดและการประกอบ



หมวด 501-11 กระจก, โครงและกลไกตางๆ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-11-2กระจก, โครงและกลไกตางๆ..............................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

501-11-4เริ่มตนการทํางานมอเตอรกระจกประตู...............................................................................................
501-11-5ซอมเสนลวดที่ทําความรอนกระจกประตู............................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

501-11-6กระจกบังลม.......................................................................................................................................
501-11-12กระจกประตูหนา................................................................................................................................
501-11-14ชุดควบคุมกระจกประตูหนา................................................................................................................
501-11-17มอเตอรชุดควบคุมกระจกประตูหนา...................................................................................................
501-11-18แผนกระจกประตูหลัง.........................................................................................................................
501-11-21ชุดควบคุมกระจกประตูหลัง................................................................................................................
501-11-23ชุดควบคุมและมอเตอรกระจกประตูหลัง............................................................................................
501-11-24แผนกระจกประตูหลัง.........................................................................................................................

501-11-1กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-1

.



กระจก, โครงและกลไกตางๆ
สวิตชกระจกไฟฟาประตูดานคนขับรถออกแบบใหเปน
สวิตช 2 จังหวะ

นอกจากนี้ มอเตอรกระจกไฟฟาประตูดานคนขับรถจะมี
การใชงานเซ็นเซอรแบบฮอลล โดยเซ็นเซอรแบบฮอลลจะ
ตรวจจับความเร็วของมอเตอรกระจกไฟฟาและทําใหรับรู
ไดวามีสิ่งกีดขวางในขณะที่กระจกเลื่อนขึ้น

ชุดสวิตชกระจกไฟฟาประตูดานคนขับรถ

รายละเอียดรายกา
ร

ชุดสวิตช 4 ทาง1

ชุดสวิตช 2 ทาง2

สวิตชตัดการทํางานกระจกหลัง3

สวิตช - ประตูฝงผูโดยสารและประตูหลัง

ประตูเหลานี้จะติดตั้งดวยสวิตชแบบธรรมดาสําหรับ
มอเตอรกระจกไฟฟา

สวิตชนี้มีเฉพาะฟงกชั่นการกดเลื่อนขึ้นและลงเทานั้น (
ไมมีการปองกันการหนีบ)

หมายเหตุ : มอเตอรกระจกไฟฟาในประตูหลังสามารถ
ปดการทํางานไดโดยใชสวิตชตัดการทํางานในชุดสวิตช
ประตูดานคนขับรถ

G1271550th2011.50 Ranger

501-11-2กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-2

รายละเอียดและการทํางาน



มอเตอรกระจกไฟฟา

รายละเอียดรายกา
ร

มอเตอรกระจกไฟฟาของประตูหลังซาย1

มอเตอรกระจกไฟฟา, ดานคนขับรถ2

มอเตอรกระจกไฟฟา, ดานผูโดยสาร3

มอเตอรกระจกไฟฟาของประตูหลังขวา4

ชุดสวิตชกระจกไฟฟาประตูดานคนขับรถ5

หมายเหตุ : หากมีการสั่งงานกระจกไฟฟาพรอมกันจาก
ชุดสวิตชประตูดานคนขับรถและสวิตชแบบธรรมดาตาม
ลําดับจะทําใหกระจกที่สั่งงานหยุดทํางานทันที

สามารถส่ังงานมอเตอรกระจกไฟฟาในแตละประตูไดจาก
ชุดสวิตชประตูดานคนขับรถ

นอกจากนี้มอเตอรกระจกประตูดานผูโดยสารและประตู
ดานหลัง (หากมีการติดตั้ง) ยังสามารถสั่งงานโดยสวิตช
แบบธรรมดาบนประตูแตละดานได

คําแนะนําในการใหบริการ

หลังจากที่มีการถอดขั้วแบตเตอรี่หรือมีการเปลี่ยนชุด
สวิตชประตูดานคนขับรถ จะตองตั้งโปรแกรมมอเตอร
กระจกไฟฟาประตูดานคนขับรถใหม (ดูคูมือซอมที่ใชใน
ปจจุบัน)

ขอมูลวิเคราะห

ชุดสวิตชและมอเตอรกระจกไฟฟาไมไดเชื่อมตอเขากับ
เครือขายการส่ือสาร ดังน้ันจึงไมสามารถวิเคราะหระบบน้ี
โดยใชขั้วตอ DLC (ขั้วตอวิเคราะหขอมูล) ได

คําแนะนําหากมีลูกคาแจงเก่ียวกับการทํางานของมอเตอรกระจก
ไฟฟา:

• หลังจากที่มอเตอรกระจกประตูไฟฟาไดมีการปดการ
ทํางาน แตมอเตอรยังคงหมุนเปนชวงเวลาสั้นๆ ใน
ระหวาง “เปดสวิตชกุญแจ” ชุดสวิตชจะตรวจพบชวง
การหมุนผานทางเซ็นเซอรแบบฮอลล

• อยางไรก็ตาม หากปดสวิตชกุญแจในระหวางมอเตอร
กระจกไฟฟาดานคนขับรถทํางาน จะทําใหการจายไฟ
ใหกับเซ็นเซอรแบบฮอลลหยุดชะงักลงทันที ชวงการ
หมุนของมอเตอรกระจกไฟฟาจะไมสามารถตรวจจับ
ได

• เพื่อใหยังคงมีการจายไฟในสถานการณเชนนี้ จึงติด
ต้ังฟวส F26 (ในกลองฟวสท่ีหองเคร่ืองยนต) เพ่ิมเติม
เพื่อปองกันชุดสวิตชประตูดานคนขับรถ

• หากฟวสนี้ขาดจะทําใหมอเตอรกระจกไฟฟาดานคน
ขับรถไมทํางาน

หากมอเตอรกระจกไฟฟาดานหนาท้ังซายและขวาทํางานผิดปกติ:

• มอเตอรกระจกไฟฟาทั้งคูจะใชฟวส F20 (ในกลอง
ฟวสหองผูโดยสาร) รวมกันในการปองกันกระแสไฟ
สูงเกิน

คําแนะนําหากมอเตอรกระจกไฟฟาดานหลังทั้งซายและขวาทํา
งานผิดปกติ:

• มอเตอรกระจกไฟฟาทั้งคูจะใชฟวส F51 (ในกลอง
ฟวสหองผูโดยสาร) รวมกันในการปองกันกระแสไฟ
สูงเกิน
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เริ่มตนการทํางานมอเตอรกระจกประตู

คําเตือน: ฟงกชั่นปองกันการหนีบของกระจกจะไม
ทํางานในระหวางขั้นตอนเริ่มตนการทํางานของ
มอเตอรกระจกไฟฟา

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา กระจกไฟฟาติดตั้ง
อยางถูกตองและปราศจากสิ่งแปลกปลอม

หมายเหตุ : ถาไฟท่ีจายไปยังมอเตอรกระจกไฟฟาถูกตัด
มอเตอรกระจกไฟฟาดังกลาวตองเริ่มตนการทํางานใหม

หมายเหตุ : ใหรออยางนอย 1 นาทีกอนเชื่อมตอ
แบตเตอรี่, ฟวส หรือขั้วตอสายไฟ

1. สตารทเครื่องยนต

2. กดปุมปดของสวิตชควบคุมกระจกไฟฟาคางไวจนกวา
กระจกไฟฟาที่ประตูจะเลื่อนปดสนิท

3. ปลอยปุมปดของสวิตชควบคุมกระจกไฟฟา

4. กดปุมปดของสวิตชควบคุมกระจกไฟฟา 3 ครั้งใน 1
วินาที

5. กดปุมเปดของสวิตชควบคุมกระจกไฟฟาเบาๆ ไปยัง
ตําแหนงหยุดตําแหนงท่ี 2 และปลอยปุม กระจกไฟฟา
ควรเลื่อนเปดโดยอัตโนมัติ

6. กดปุมปดของสวิตชควบคุมกระจกไฟฟาเบาๆ ไปยัง
ตําแหนงหยุดตําแหนงที่ 2 และปลอยปุม ถากระจก
ไฟฟาไมเล่ือนปดโดยอัตโนมัติ ใหทําซ้ําข้ันตอนท้ังหมด
อีกครั้ง

7. ทําซํ้าขั้นตอนเริ่มตนการทํางานของมอเตอรกระจก
ไฟฟานี้กับมอเตอรกระจกไฟฟาที่ประตูแตละบาน

8. ดับเครื่องยนต
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ซอมเสนลวดที่ทําความรอนกระจกประตู

1. ใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอลทําความสะอาดเสนใย

2. ติดเทปที่ปลายทั้งสองดานของเสนใย

3. ใชแปรงขนาดเล็กหรือปากกาเคมีทาสีเงิน

4. ขอควรระวัง : อยาใชงานตัวไลฝากระจกหลัง
จนกวาสีจะแหงสนิท หากใชงานกอนที่สีจะแหงสนิท
อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดอื่นขึ้น

หลังจากเวลาผานไป 2—3 นาที ใหคอยๆ ลอกเทป
ออกโดยตองไมทําใหบริเวณที่ทาสีเสียหาย

5. ทําใหชิ้นสวนที่ซอมแซมแลวแหงตามขั้นตอนตอไปนี้

• ถาอุณหภูมิในหองอยูที ่25 °C {77 °F} ใหปลอย
ทิ้งไวจนแหงสนิทเปนเวลา 24 ชั่วโมง

• ถาใชพัดลมเปาลมรอน ใหเปาลมรอนที่มีอุณหภูมิ
150 °C {302 °F} เปนเวลา 30 นาที

G918260th2011.50 Ranger

501-11-5กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-5

ขั้นตอนทั่วไป



กระจกบังลม
อุปกรณทั่วไป

มีด

เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก

เทปกาว

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSK-M11P57-A3ชุดกาวติดกระจกบังลม
7U7J-T03863-AA

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

• เปดฝาปดกาวติดกระจกโพลียูริเทน (PU) และอบ
ใหความรอนกาว 2K-PU เปนเวลาอยางนอย 30
นาที

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก
• ดําเนินการซอมภายใตการรับประกันคุณภาพ:

วัสดุ: ชุดกาว WSK-M11P57-A3 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม / 7U7J-T03863-AA)

3. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวามอเตอรอยู
ในตําแหนงหยุดจอด (park position)

อางถึง : ชุดกานตอของปดน้ําฝน (501-16 ปดน้ําฝน
และฉีดนํ้าลางกระจก, การถอดและการติดตั้ง).

4. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

5.

6. หมายเหตุ : รุนท่ีมีกระจกบังลมพรอมชุดไลฝาเทาน้ัน
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7. หมายเหตุ : รุนท่ีมีกระจกบังลมพรอมชุดไลฝาเทาน้ัน

8. หมายเหตุ : รุนท่ีมีกระจกบังลมพรอมชุดไลฝาเทาน้ัน

แรงขัน: 10 Nm

9. หมายเหตุ : รุนที่มีกระจกมองหลังปรับแสงสะทอน
อัตโนมัติและเซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน

10. ใหอางอิงจาก การถอดกระจกมองหลัง
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11.

ใชเหล็กปลายแหลมที่เหมาะสมในการเจาะเพื่อรอย
เสนลวดตัดกาวติดกระจก

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก

12.

ขอควรระวัง : หากจะตองติดต้ังกระจกบังลมเดิม
ใชความระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายตอปล๊ัก
ตอไฟฟาและคิ้วยางกันนํ้า (หากติดตั้ง)

ใชความระมัดระวังในขณะดึงรั้งกันเพื่อไมใหแผง
ประดับบริเวณใกลเคียงเสียหาย

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก

13.
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การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตัดแตงกาวที่ติดกระจกใหมีความหนา
อยางนอย 1 มม.

• อุปกรณทั่วไป: มีด
• หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา หนาสัมผัสตางๆ

สะอาดและปลอดจากวัสดุตางๆ

• หมายเหตุ : การสัมผัสที่ผิวหนากาวติดกระจกจะ
ทําใหประสิทธิภาพการยึดเกาะเสียไป

• เตรียมกระจกบังลมหนา ค้ิวขอบกระจกและกาวติด
กระจกบังลมหนา (PU) ที่ตัดเรียบรอยแลวตาม
คูมือที่สงมาพรอมกับชุดซอมกาวติดกระจก

2. ทาน้ํายารองพ้ืน/ตัวกระตุน (activator/primer) ตามคํา
แนะนําที่สงมาพรอมกับชุดซอมกาวติดกระจก

3. หมายเหตุ : การสัมผัสท่ีผิวหนากาวติดกระจกจะทําให
ประสิทธิภาพการยึดเกาะเสียไป
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หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา หนาสัมผัสตางๆ
สะอาดและปลอดจากวัสดุตางๆ

4. ทาน้ํายารองพ้ืน/ตัวกระตุน (activator/primer) ตามคํา
แนะนําที่สงมาพรอมกับชุดซอมกาวติดกระจก

5. หมายเหตุ : บีบปลอยกาวติดกระจกท้ิงประมาณ 100
มม. โดยสวนนี้อาจทําใหลดอายุการยึดเกาะลง

หมายเหตุ : แนใจวาทุกๆ จุดที่กาวติดกระจกขาด
แหวงไปจะตองยิงกาวใหมใหทับซอนกันยาว 20 มม.

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก
วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติดกระจก

บังลม)
วัสดุ: ชุดกาว WSK-M11P57-A3 (ชุดกาวติดกระจก

บังลม / 7U7J-T03863-AA)

6. ขอควรระวัง :

ตองใชแรงกดเทาๆ กันตามความยาวของ
สวนประกอบ

ในชวงเวลาการอบเพ่ือใหความรอนกาวติดกระจก
(PU) จะตองเปดประตูหนาตางทิ้งไว

ใชเทปกาวติดยึดกระจกบังลมหนาในตําแหนงท่ีถูกตอง
จนกวากาวติดกระจก (PU) แหง

อุปกรณทั่วไป: เทปกาว
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7. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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กระจกประตูหนา
เครื่องมือพิเศษ

501-114
เครื่องมือถอด, กระจกประตู

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา กระจกประตูหนา
อยูในตําแหนงเลื่อนลงตํ่า

อางถึง : แผงประตูหนา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3.
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4. ขอควรระวัง : อยาสัมผัสที่ผิวกาวยึดเพราะจะ
ทําใหการยึดติดกลับทําไดไมดี

5. เครื่องมือพิเศษ: 501-114

6.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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ชุดควบคุมกระจกประตูหนา
อุปกรณทั่วไป

เทปกาว

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : แผงประตูหนา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

2.

3. ใชเทปติดยึดกระจกหนาตางไวกับที่

อุปกรณทั่วไป: เทปกาว

รถยนตที่ติดตั้งกระจกไฟฟา

4.

G1271557th2011.50 Ranger

501-11-14กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-14

การถอดและ การติดตั้ง



5.

6.

รถยนตที่ติดตั้งกระจกแบบมือหมุน

7. ถอดโบลทยึดมอเตอรกระจกประตูหนาทั้ง 3 ตัวออก

8.

G1271557th2011.50 Ranger

501-11-15กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-15

การถอดและ การติดตั้ง



9.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271557th2011.50 Ranger

501-11-16กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-16

การถอดและ การติดตั้ง



มอเตอรชุดควบคุมกระจกประตูหนา

การถอด

1. อางถึง : ชุดควบคุมกระจกประตูหนา (501-11 กระจก
, โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271559th2011.50 Ranger

501-11-17กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-17

การถอดและ การติดตั้ง



แผนกระจกประตูหลัง
เครื่องมือพิเศษ

501-114
เครื่องมือถอด, กระจกประตู

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา กระจกประตูหลัง
อยูในตําแหนงเลื่อนลงตํ่า

อางถึง : แผงประตูหลัง - ดับเบิ้ลแค็บ (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง)
.

2. ขอควรระวัง : อยาสัมผัสที่ผิวกาวยึดเพราะจะ
ทําใหการยึดติดกลับทําไดไมดี

3.

G1271563th2011.50 Ranger

501-11-18กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-18

การถอดและ การติดตั้ง



4.

5. หมายเหตุ : รุนที่มีกระจกไฟฟาเทานั้น

• เชื่อมตอสวิตชมอเตอรกระจกไฟฟาที่ประตูหลัง
• เลื่อนกระจกประตูหลังขึ้นจนถึงชองบริการ
• ปลดสวิตชมอเตอรกระจกไฟฟาที่ประตูหลัง

6. หมายเหตุ : รุนที่มีกระจกปรับแมนวลเทานั้น

• ติดตั้งมือหมุนกระจกประตูหลัง
• เลื่อนกระจกประตูหลังขึ้นจนถึงชองบริการ
• ถอดมือหมุนกระจกประตูหลังออก

7. เครื่องมือพิเศษ: 501-114

G1271563th2011.50 Ranger

501-11-19กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-19

การถอดและ การติดตั้ง



8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271563th2011.50 Ranger

501-11-20กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-20

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดควบคุมกระจกประตูหลัง
อุปกรณทั่วไป

เทปกาว

การถอด

1. อางถึง : แผงประตูหลัง - ดับเบิ้ลแค็บ (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง)
.

2.

3. ใชเทปติดยึดกระจกหนาตางไวกับที่

อุปกรณทั่วไป: เทปกาว

รถยนตที่ติดตั้งกระจกไฟฟา
4. ปลดข้ัวตอสายไฟของมอเตอรกระจกไฟฟาท่ีประตู

หนา
•

• ถอดโบลทยึดมอเตอรกระจกประตูหลังทั้ง 2 ตัว
ออก

G1271564th2011.50 Ranger

501-11-21กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-21

การถอดและ การติดตั้ง



5.

รถยนตที่ติดตั้งกระจกแบบมือหมุน

6. ถอดโบลทยึดมอเตอรกระจกประตูหลังทั้ง 3 ตัวออก

7.

8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271564th2011.50 Ranger

501-11-22กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-22

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดควบคุมและมอเตอรกระจกประตูหลัง

การถอด

1. อางถึง : ชุดควบคุมกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก
, โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271565th2011.50 Ranger

501-11-23กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-23

การถอดและ การติดตั้ง



แผนกระจกประตูหลัง
อุปกรณทั่วไป

มีด

เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก

เทปกาว

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

WSK-M11P57-A3ชุดกาวติดกระจกบังลม
7U7J-T03863-AA

การถอด

G1271567th2011.50 Ranger

501-11-24กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-24

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

3. อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

4. อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การถอด
และการติดตั้ง).

5. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

• เปดฝาปดกาวติดกระจกโพลียูริเทน (PU) และอบ
ใหความรอนกาว 2K-PU เปนเวลาอยางนอย 30
นาที

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก
• ดําเนินการซอมภายใตการรับประกันคุณภาพ:

วัสดุ: ชุดกาว WSK-M11P57-A3 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม / 7U7J-T03863-AA)

6.

7. หมายเหตุ : รุนท่ีมีกระจกบังลมพรอมชุดไลฝาเทาน้ัน

8.

ใชเหล็กปลายแหลมที่เหมาะสมในการเจาะเพื่อรอย
เสนลวดตัดกาวติดกระจก

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก

G1271567th2011.50 Ranger

501-11-25กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-25

การถอดและ การติดตั้ง



9.

ขอควรระวัง : หากจะตองติดต้ังกระจกบังลมเดิม
ใชความระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายตอปล๊ัก
ตอไฟฟาและคิ้วยางกันนํ้า (หากติดตั้ง)

ใชความระมัดระวังในขณะดึงรั้งกันเพื่อไมใหแผง
ประดับบริเวณใกลเคียงเสียหาย

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก

G1271567th2011.50 Ranger

501-11-26กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-26

การถอดและ การติดตั้ง



10. การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตัดแตงกาวที่ติดกระจกใหมีความหนา
อยางนอย 1 มม.

• อุปกรณทั่วไป: มีด
• หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา หนาสัมผัสตางๆ

สะอาดและปลอดจากวัสดุตางๆ

• หมายเหตุ : การสัมผัสที่ผิวหนากาวติดกระจกจะ
ทําใหประสิทธิภาพการยึดเกาะเสียไป

• เตรียมกระจกบังลมหนา ค้ิวขอบกระจกและกาวติด
กระจกบังลมหนา (PU) ที่ตัดเรียบรอยแลวตาม
คูมือที่สงมาพรอมกับชุดซอมกาวติดกระจก

2. ทาน้ํายารองพ้ืน/ตัวกระตุน (activator/primer) ตามคํา
แนะนําที่สงมาพรอมกับชุดซอมกาวติดกระจก

G1271567th2011.50 Ranger

501-11-27กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-27

การถอดและ การติดตั้ง



3. ทาน้ํายารองพ้ืน/ตัวกระตุน (activator/primer) ตามคํา
แนะนําที่สงมาพรอมกับชุดซอมกาวติดกระจก

4. หมายเหตุ : บีบปลอยกาวติดกระจกท้ิงประมาณ 100
มม. โดยสวนนี้อาจทําใหลดอายุการยึดเกาะลง

หมายเหตุ : แนใจวาทุกๆ จุดที่กาวติดกระจกขาด
แหวงไปจะตองยิงกาวใหมใหทับซอนกันยาว 20 มม.

อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือถอด/เปลี่ยน กระจก
วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติดกระจก

บังลม)

วัสดุ: ชุดกาว WSK-M11P57-A3 (ชุดกาวติดกระจก
บังลม / 7U7J-T03863-AA)

5. ขอควรระวัง :

ตองใชแรงกดเทาๆ กันตามความยาวของ
สวนประกอบ

ในชวงเวลาการอบเพ่ือใหความรอนกาวติดกระจก
(PU) จะตองเปดประตูหนาตางทิ้งไว

ใชเทปกาวติดยึดกระจกบังลมหนาในตําแหนงท่ีถูกตอง
จนกวากาวติดกระจก (PU) แหง เทปกาว

อุปกรณทั่วไป: เทปกาว

6. ทําการติดตั้งกลับโดยยอนขั้นตอนการถอด

G1271567th2011.50 Ranger

501-11-28กระจก, โครงและกลไกตางๆ501-11-28

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-12 แผงหนาปดและคอนโซล

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-12-2แผงหนาปด........................................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

501-12-3แผงหนาปด — LHD 4WD/LHD RWD........................................................................................
501-12-12แผงหนาปด — RHD 4WD/RHD RWD........................................................................................
501-12-20คอนโซลที่พื้น — แค็บธรรมดา........................................................................................................
501-12-22คอนโซลที่พื้น — ดับเบิ้ลแค็บ.........................................................................................................
501-12-25คานขวาง - ภายในรถยนต..................................................................................................................
501-12-26ชองเก็บสัมภาระ.................................................................................................................................
501-12-27คอนโซลเหนือศีรษะ............................................................................................................................

การถอดและการประกอบ

501-12-29แผงหนาปด........................................................................................................................................

501-12-1แผงหนาปดและคอนโซล501-12-1

.



แผงหนาปด

รายละเอียดรายกา
ร

แผงหนาปด1

แผงควบคุมเครื่องเสียง2

แผงปดตรงกลาง3

พวงมาลัย4

หนาปด5

ฝาครอบแผงหนาปด6

ตะแกรงเครื่องระบายอากาศ7

ชองเก็บของดานคนขับรถ8

โมดูลถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ9

ฝาครอบคอพวงมาลัย10

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ11

แผงปดสวนลาง12

รายละเอียดรายกา
ร

แผงควบคุมเครื่องทําความรอน / เครื่อง
ปรับอากาศ

13

ชองเก็บของดานผูโดยสาร14

โมดูลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร15

แผงปดดานขาง16

G1271568th2011.50 Ranger

501-12-2แผงหนาปดและคอนโซล501-12-2

รายละเอียดและการทํางาน



แผงหนาปด — LHD 4WD/LHD RWD
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

คําเตือน :

หลังจากท่ีแหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบเหน่ียวร้ัง
(SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไปอีกชวงระยะ
เวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอนที่จะปลดหรือ
ถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของรถยนต
ออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจายไฟฟาจาก
ที่อื่น ๆ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถกระบะตอนเดียว

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รถดับเบิ้ลแค็บ

3. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตติดตั้งเกียรธรรมดา

4.

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-3แผงหนาปดและคอนโซล501-12-3

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

5. อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตไมติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

6.

7.

สําหรับรถทุกรุน

8. อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ (501-12 แผงหนาปด
และคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

9. อางถึง : ค้ิวประดับแผงชองลมดานขาง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง)
.

10.

11.

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-4แผงหนาปดและคอนโซล501-12-4

การถอดและ การติดตั้ง



12.

13.แรงขัน: 10 Nm

14.อางถึง : สวิตชจุดระเบิด (211-05 สวิตชตางๆ ที่
ปลอกแกนพวงมาลัย, การถอดและการติดตั้ง).

15.อางถึง : พวงมาลัย (211-04 ปลอกแกนพวงมาลัย,
การถอดและการติดตั้ง).

16.

17. แรงขัน: 7 Nm1.

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-5แผงหนาปดและคอนโซล501-12-5

การถอดและ การติดตั้ง



18.แรงขัน: 15 Nm
19.อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ

และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

20.แรงขัน: 10 Nm

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-6แผงหนาปดและคอนโซล501-12-6

การถอดและ การติดตั้ง



21.

22.

23.

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-7แผงหนาปดและคอนโซล501-12-7

การถอดและ การติดตั้ง



24. 25.ทั้งสองดาน

26.แรงขัน: 25 Nm

27.ทั้งสองดาน

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-8แผงหนาปดและคอนโซล501-12-8

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 25 Nm 28. ทั้งสองดาน1.
แรงขัน: 25 Nm

2. ทั้งสองดาน
แรงขัน: 25 Nm

29. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-9แผงหนาปดและคอนโซล501-12-9

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ตําแหนง
ล็อกทั้ง 3 ตําแหนงสามารถล็อกไดอยางถูกตอง

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา จัดตําแหนงของตัว
ปรับถูกตองแลว

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-10แผงหนาปดและคอนโซล501-12-10

การถอดและ การติดตั้ง



2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

3. กําหนดขอบเขตการทํางานโมดูลคอพวงมาลัย

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

G1271573th2011.50 Ranger

501-12-11แผงหนาปดและคอนโซล501-12-11

การถอดและ การติดตั้ง



แผงหนาปด — RHD 4WD/RHD RWD
อุปกรณทั่วไป

อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

การถอด

คําเตือน :

หลังจากท่ีแหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบเหน่ียวร้ัง
(SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไปอีกชวงระยะ
เวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอนที่จะปลดหรือ
ถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของรถยนต
ออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจายไฟฟาจาก
ที่อื่น ๆ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถกระบะตอนเดียว

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รถดับเบิ้ลแค็บ

3. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตติดตั้งเกียรธรรมดา

4.

G1271575th2011.50 Ranger

501-12-12แผงหนาปดและคอนโซล501-12-12

การถอดและ การติดตั้ง



รถยนตที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

5. อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตไมติดตั้งถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ

6.

7. แรงขัน: 2 Nm

สําหรับรถทุกรุน

8. อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ (501-12 แผงหนาปด
และคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

9. อางถึง : ค้ิวประดับแผงชองลมดานขาง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง)
.

10.

11.

G1271575th2011.50 Ranger

501-12-13แผงหนาปดและคอนโซล501-12-13

การถอดและ การติดตั้ง



12. แรงขัน: 3 Nm1.
2. แรงขัน: 2 Nm

13.แรงขัน: 10 Nm

14.อางถึง : สวิตชจุดระเบิด (211-05 สวิตชตางๆ ที่
ปลอกแกนพวงมาลัย, การถอดและการติดตั้ง).

15.อางถึง : พวงมาลัย (211-04 ปลอกแกนพวงมาลัย,
การถอดและการติดตั้ง).

16.

17.แรงขัน: 7 Nm

G1271575th2011.50 Ranger

501-12-14แผงหนาปดและคอนโซล501-12-14

การถอดและ การติดตั้ง



18.แรงขัน: 15 Nm
19.อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ

และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

20.

G1271575th2011.50 Ranger

501-12-15แผงหนาปดและคอนโซล501-12-15

การถอดและ การติดตั้ง



21.

22.

23.

G1271575th2011.50 Ranger

501-12-16แผงหนาปดและคอนโซล501-12-16

การถอดและ การติดตั้ง



24.ทั้งสองดาน

25.แรงขัน: 25 Nm

26.ทั้งสองดาน

แรงขัน: 25 Nm

27. ทั้งสองดาน1.
แรงขัน: 25 Nm

2. ทั้งสองดาน
แรงขัน: 25 Nm

G1271575th2011.50 Ranger

501-12-17แผงหนาปดและคอนโซล501-12-17

การถอดและ การติดตั้ง



28. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ตําแหนง
ล็อกทั้ง 3 ตําแหนงสามารถล็อกไดอยางถูกตอง

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา จัดตําแหนงของตัว
ปรับถูกตองแลว

G1271575th2011.50 Ranger

501-12-18แผงหนาปดและคอนโซล501-12-18

การถอดและ การติดตั้ง



2. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

3. กําหนดขอบเขตการทํางานโมดูลคอพวงมาลัย

อุปกรณทั่วไป: อุปกรณวิเคราะหปญหาของฟอรด

G1271575th2011.50 Ranger

501-12-19แผงหนาปดและคอนโซล501-12-19

การถอดและ การติดตั้ง



คอนโซลที่พื้น — แค็บธรรมดา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดในสวนนี้อาจมีรายละเอียด
การติดตั้งรวมอยูดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

เบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผูโดยสาร

3. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รุนที่มีเบาะนั่งยาวดานหนา

4. แรงขัน: 50 Nm

5. แรงขัน: 50 Nm

6.

G1279123th2011.50 Ranger

501-12-20แผงหนาปดและคอนโซล501-12-20

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8. แรงขัน: 6 Nm

9.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279123th2011.50 Ranger

501-12-21แผงหนาปดและคอนโซล501-12-21

การถอดและ การติดตั้ง



คอนโซลที่พื้น — ดับเบิ้ลแค็บ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถยนตติดตั้งเกียรธรรมดา

3.

รถยนตติดตั้งเกียรอัตโนมัติ

4.

5. แรงขัน: 2 Nm

G1279125th2011.50 Ranger

501-12-22แผงหนาปดและคอนโซล501-12-22

การถอดและ การติดตั้ง



สําหรับรถทุกรุน

6.

7. แรงขัน: 6 Nm2.

8. แรงขัน: 6 Nm2.

9.

G1279125th2011.50 Ranger

501-12-23แผงหนาปดและคอนโซล501-12-23

การถอดและ การติดตั้ง



10.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1279125th2011.50 Ranger

501-12-24แผงหนาปดและคอนโซล501-12-24

การถอดและ การติดตั้ง



คานขวาง - ภายในรถยนต

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ชุดสายไฟของแผงหนาปด (418-02 ชุดสาย
ไฟ, การถอดและการติดตั้ง).

2.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271578th2011.50 Ranger

501-12-25แผงหนาปดและคอนโซล501-12-25

การถอดและ การติดตั้ง



ชองเก็บสัมภาระ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดในสวนนี้อาจมีรายละเอียด
การติดตั้งรวมอยูดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

4.

การติดตั้ง

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ไดจัดตําแหนงของไฟ
สองชองเก็บของถูกตองแลว

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271583th2011.50 Ranger

501-12-26แผงหนาปดและคอนโซล501-12-26

การถอดและ การติดตั้ง



คอนโซลเหนือศีรษะ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. แผงคอนโซลเหนือศีรษะแบบยาว

4. แผงคอนโซลเหนือศีรษะแบบสั้น

5.

G1271581th2011.50 Ranger

501-12-27แผงหนาปดและคอนโซล501-12-27

การถอดและ การติดตั้ง



6. แรงขัน: 4 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271581th2011.50 Ranger

501-12-28แผงหนาปดและคอนโซล501-12-28

การถอดและ การติดตั้ง



แผงหนาปด

การถอด

1. อางถึง : แผงหนาปด - RHD 4WD/RHD RWD
(501-12 แผงหนาปดและคอนโซล, การถอดและ
การติดตั้ง).

2. อางถึง : ชุดเครื่องเสียง (415-01 ระบบขอมูลและ
ความบันเทิง, การถอดและการติดตั้ง).

3. ถามีติดตั้ง

อางถึง : ชุดแสดงผลขอมูล/การควบคุมดานหนา (
FCDIM) (415-01 ระบบขอมูลและความบันเทิง,
การถอดและการติดตั้ง).

4. ถามีติดตั้ง

อางถึง : โมดุลบลูทูธ (415-01 ระบบขอมูลและความ
บันเทิง, การถอดและการติดตั้ง).

5. อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร (501-20
ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

6. แรงขัน: 2 Nm

7. กอนการถอดสวนประกอบชิ้นสวน ใหทําเครื่องหมาย
แสดงตําแหนงไวเสียกอน

G1354690th2011.50 Ranger

501-12-29แผงหนาปดและคอนโซล501-12-29

การถอดและการประกอบ



8.

G1354690th2011.50 Ranger

501-12-30แผงหนาปดและคอนโซล501-12-30

การถอดและการประกอบ



9.

G1354690th2011.50 Ranger

501-12-31แผงหนาปดและคอนโซล501-12-31

การถอดและการประกอบ



10.แรงขัน: 3 Nm
11.แรงขัน: 3 Nm

G1354690th2011.50 Ranger

501-12-32แผงหนาปดและคอนโซล501-12-32

การถอดและการประกอบ



การประกอบ

12. สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G1354690th2011.50 Ranger

501-12-33แผงหนาปดและคอนโซล501-12-33

การถอดและการประกอบ



หมวด 501-14 มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-14-2มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ..........................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

501-14-7การโปรแกรมชุดรับสงสัญญาณรีโมท คียเลสส เอ็นทรี่ (Remote Keyless Entry : RKE)..................

การถอดและ การติดตั้ง

501-14-8กุญแจล็อกสวิตชจุดระเบิด..................................................................................................................
501-14-9กลอนประตูหนา.................................................................................................................................
501-14-12กลอนประตูหลัง — ดับเบิ้ลแค็บ......................................................................................................
501-14-14กลอนประตูหลัง — ซุปเปอรแค็บ....................................................................................................
501-14-16มือเปดประตูภายนอกดานหนา...........................................................................................................
501-14-17มือเปดประตูภายนอกดานหลัง...........................................................................................................
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501-14-20มือเปดประตูทาย................................................................................................................................
501-14-21กลอนประตูทาย..................................................................................................................................

การถอดและการประกอบ

501-14-22กุญแจล็อกประตู.................................................................................................................................

501-14-1มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-1

.



มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ
รถกระบะตอนเดียวที่มีระบบ RKE (ระบบกุญแจรีโมท)

รายละเอียดรายกา
ร

มือดึงเปดฝากระโปรงหนา1

เบากุญแจสตารตที่คอพวงมาลัย2

รูกุญแจประตู3

มือจับประตูดานนอก4

มือจับฝาทาย5

มือเปดฝาทาย6

รายละเอียดรายกา
ร

กลอนฝาทาย7

กลอนประตู8

มือจับฝาทาย9

กุญแจรีโมทพรอมตัวสงสัญญาณ (รีโมท
ความถี่วิทยุ)

10

กลอนฝากระโปรงหนา11

รถดับเบิ้ลแค็บที่มีระบบ RKE (ระบบกุญแจรีโมท)

G1271584th2011.50 Ranger

501-14-2มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

กลอนฝากระโปรงหนา1

มือดึงเปดฝากระโปรงหนา2

เบากุญแจสตารตที่คอพวงมาลัย3

รูกุญแจประตู4

มือจับประตูหนาดานนอก5

มือจับฝาทาย6

รายละเอียดรายกา
ร

มือเปดฝาทาย7

กลอนฝาทาย8

กลอนประตูหลัง9

มือจับประตูหลังดานนอก10

กุญแจรีโมทพรอมตัวสงสัญญาณ (รีโมท
ความถี่วิทยุ)

11

G1271584th2011.50 Ranger

501-14-3มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

มือจับประตูหลังดานใน12

กลอนประตูหนา13

มือจับประตูหนาดานใน14

รถซุปเปอรแค็บที่มีระบบ RKE (ระบบกุญแจรีโมท)

G1271584th2011.50 Ranger

501-14-4มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-4

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

กลอนฝากระโปรงหนา1

มือดึงเปดฝากระโปรงหนา2

เบากุญแจสตารตที่คอพวงมาลัย3

รูกุญแจประตู4

มือจับประตูหนาดานนอก5

มือจับฝาทาย6

มือเปดฝาทาย7

กลอนฝาทาย8

กลอนประตูหลังตัวบน9

มือจับประตูหลังดานใน10

กลอนประตูหลังตัวลาง11

มือจับประตูหลังดานใน12

กลอนประตูหนาดานใน13

กุญแจรีโมทพรอมตัวสงสัญญาณ (รีโมท
ความถี่วิทยุ)

14

รายละเอียดโดยทั่วไป

เมื่อกดปุมใดปุมหนึ่งที่กุญแจรีโมท ตัวสงสัญญาณใน
กุญแจรีโมทจะสงสัญญาณวิทยุความถ่ีสูง (HF) ท่ีเขารหัส
ไว ตัวรับสัญญาณ RF ใน BCM (โมดูลควบคุมตัวถัง)
จะรับสัญญาณนี้ และถอดรหัสสัญญาณ ถาสัญญาณที่
เขารหัสไวเปนสัญญาณท่ีถูกตอง BCM จะควบคุมการทํา
งานของกลอน

เมื่อการปลดล็อกเสร็จสมบูรณ ไฟเลี้ยวจะกะพริบยาวๆ
หนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการปลดล็อก

แตสถานการณหลายสถานการณที่ไมสามารถใชการปลด
ล็อกดวยรีโมทได:

• ตัวสงสัญญาณหรือตัวรับสัญญาณวิทยุเกิดการโอ
เวอรโหลดเนื่องจากมีคลื่นสัญญาณวิทยุรบกวน

• กุญแจ (ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส) เสียหาย

• แบตเตอรี่ในกุญแจหมด

• ระบบปองกันการโอเวอรโหลดของกลอนประตูทํางาน
(หลังจากใชงานติดตอกันมากเกินไป)

นอกจากใชกุญแจรีโมทในการล็อกและปลดล็อกประตูรถ
แลว ทานสามารถใชเ้บาล็อกที่ประตูดานคนขับรถไดเชน
กัน ถาไมมีการติดตั้งระบบ RKE ไว ทานสามารถปลด
ล็อกประตูรถไดโดยใชเบาล็อกที่ประตูดานผูโดยสาร เบา
ล็อกมีกลไกเชื่อมตออยูกับสวิตช ซึ่งเชื่อมตอกับ BCM

การล็อกสองชั้น

ระบบล็อกสองชั้นทํางานเหมือนกับระบบเซ็นทรัลล็อก
แตเพิ่มการปองกันการเปดประตูจากภายในรถโดยใชมือ
จับประตูดานใน

ฟงกชั่นล็อกสองชั้นจะเปดทํางานถาเปนไปตามเงื่อนไข
ใดเงื่อนไขหนึ่งตอไปนี้:

• กุญแจเสียบอยูในเบาล็อกที่ประตู และถูกบิดไปที่
ตําแหนง "ล็อก" 2 ครั้งภายใน 3 วินาที

• กดปุมล็อกที่ตัวสงสัญญาณของรีโมท 2 ครั้งภายใน 3
วินาที

เม่ือการล็อกสองช้ันเสร็จสมบูรณ ไฟเล้ียวจะกะพริบส้ันๆ
สองครั้งเพื่อยืนยันการล็อกสองชั้น ในกรณีเดียวกันนี้
ระบบเซ็นทรัลล็อกท่ัวไปจะใหสัญญาณดวยการกะพริบไฟ
เลี้ยวสั้นๆ 1 ครั้ง

กลอนประตูของรถกระบะตอนเดียว

ระบบประตูหนาประกอบไปดวย กลอนหน่ึงตัวซ่ึงยึดเขาไป
ในโครงประตู และควบคุมการทํางานโดยมือจับประตูดาน
นอกและดานใน ตัวกลอนประกอบไปดวยสวิตชตรวจสอบ
ประตูปดไมสนิท และแอคทูเอเตอรล็อกประตู ประตูหนา
จะล็อก/ปลดล็อกไดดวยสัญญาณจากตัวสงสัญญาณของ
กุญแจรีโมท (RKE), ปุมล็อก/ปลดล็อกภายในรถ หรือเบา
ล็อกประตูดานคนขับรถ

กลอนประตูมีมอเตอรไฟฟาสําหรับควบคุมฟงกชั่น
ล็อกและล็อกสองชั้น มอเตอรไฟฟานี้ถูกควบคุมการทํา
งานโดยตรงจาก BCM

เมื่อกลอนประตูล็อกอยู มือจับประตูดานนอกจะแยกตัว
ออกจากกลอนประตู

สวิตชควบคุมติดต้ังอยูในกลอนประตูดานคนขับรถ สวิตช
ควบคุมนี้จะตรวจสอบตําแหนงของกลอนประตู และ
รายงานขอมูลไปยัง BCM ขอมูลนี้จะถูกสงไปยัง BCM

G1271584th2011.50 Ranger

501-14-5มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-5

รายละเอียดและการทํางาน



เพื่อใชในระบบสัญญาณเตือนตางๆ, ฟงกชั่นล็อก และ
ระบบสัญญาณกันขโมย

กลอนประตูของรถดับเบิ้ลแค็บ

ระบบประตูหนาประกอบไปดวย กลอนหน่ึงตัวซ่ึงยึดเขาไป
ในโครงประตู และควบคุมการทํางานโดยมือจับประตูดาน
นอกและดานใน ตัวกลอนประกอบไปดวยสวิตชตรวจสอบ
ประตูปดไมสนิท และแอคทูเอเตอรล็อกประตู ประตูหนา
จะล็อก/ปลดล็อกไดดวยสัญญาณจากตัวสงสัญญาณของ
กุญแจรีโมท (RKE), ปุมล็อก/ปลดล็อกภายในรถ หรือเบา
ล็อกประตูดานคนขับรถ

ระบบประตูหลังประกอบไปดวย กลอนหน่ึงตัวซ่ึงยึดเขาไป
ในโครงประตู และควบคุมการทํางานโดยมือจับประตูดาน
นอกและดานใน ตัวกลอนประกอบไปดวยสวิตชตรวจสอบ
ประตูปดไมสนิท และแอคทูเอเตอรล็อกประตู ประตูหลัง
จะล็อก/ปลดล็อกไดดวยสัญญาณจากตัวสงสัญญาณของ
กุญแจรีโมท (RKE), ปุมล็อก/ปลดล็อกภายในรถ ประตู
หลังมีฟงกชั่นล็อกปองกันเด็ก ซึ่งเปนตัวล็อกแบบแมน
วลภายในโครงประตูหลัง เมื่อใชงานฟงกชั่นล็อกปองกัน
เด็ก ประตูหลังจะไมสามารถเปดออกไดโดยใชมือจับประตู
ดานใน

กลอนประตูมีมอเตอรไฟฟาสําหรับควบคุมฟงกชั่น
ล็อกและล็อกสองชั้น มอเตอรไฟฟานี้ถูกควบคุมการทํา
งานโดยตรงจาก BCM

เมื่อกลอนประตูล็อกอยู มือจับประตูดานนอกจะแยกตัว
ออกจากกลอนประตู

สวิตชควบคุมติดต้ังอยูในกลอนประตูดานคนขับรถ สวิตช
ควบคุมนี้จะตรวจสอบตําแหนงของกลอนประตู และ
รายงานขอมูลไปยัง BCM ขอมูลนี้จะถูกสงไปยัง BCM
เพื่อใชในระบบสัญญาณเตือนตางๆ, ฟงกชั่นล็อก และ
ระบบสัญญาณกันขโมย

กลอนประตูของรถซุปเปอรแค็บ

ระบบประตูหนาประกอบไปดวย กลอนหน่ึงตัวซ่ึงยึดเขาไป
ในโครงประตู และควบคุมการทํางานโดยมือจับประตูดาน
นอกและดานใน ตัวกลอนประกอบไปดวยสวิตชตรวจสอบ
ประตูปดไมสนิท และแอคทูเอเตอรล็อกประตู ประตูหนา
จะล็อก/ปลดล็อกไดดวยสัญญาณจากตัวสงสัญญาณของ
กุญแจรีโมท (RKE), ปุมล็อก/ปลดล็อกภายในรถ หรือเบา
ล็อกประตูดานคนขับรถ

กลอนประตูหนามีมอเตอรไฟฟาสําหรับควบคุมฟงกชั่น
ล็อกและล็อกสองชั้น มอเตอรไฟฟานี้ถูกควบคุมการทํา
งานโดยตรงจาก BCM

เม่ือกลอนประตูหนาล็อกอยู มือจับประตูดานนอกจะแยก
ตัวออกจากกลอนประตู

สวิตชควบคุมติดต้ังอยูในกลอนประตูดานคนขับรถ สวิตช
ควบคุมนี้จะตรวจสอบตําแหนงของกลอนประตู และ
รายงานขอมูลไปยัง BCM ขอมูลนี้จะถูกสงไปยัง BCM
เพื่อใชในระบบสัญญาณเตือนตางๆ, ฟงกชั่นล็อก และ
ระบบสัญญาณกันขโมย

ระบบประตูหลังประกอบไปดวย กลอนหน่ึงตัวซ่ึงยึดเขาไป
ในโครงประตู และควบคุมการทํางานโดยมือจับประตูดาน
นอกและดานใน กลอนดังกลาวประกอบไปดวยสวิตชตรวจ
สอบประตูปดไมสนิท ที่ประตูหลังจะไมมีแอคทูเอเต
อรหรือกลไกใดๆ ติดตั้งอยู เนื่องจากตองเปดประตูหนา
ออกกอนเพื่อเขาใชงานกลอนประตูหลัง

กลอนฝาทาย

เบาล็อกเปนอุปกรณเสริม ถามีติดตั้งอยู เบาล็อกจะรวม
อยูในชุดมือเปดฝาทาย ฝาทายจะไมเชื่อมตอกับระบบ
เซ็นทรัลล็อก

กลอนฝากระโปรงหนา

ระบบกลอนฝากระโปรงหนาประกอบไปดวยกลอนหนึ่ง
ตัว ซ่ึงยึดเขากับตัวถังรถ และสลักกลอนฝากระโปรงหนา
ซ่ึงติดต้ังอยูท่ีฝากระโปรง กลอนน้ีควบคุมการทํางานโดย
มือดึงเปดฝากระโปรงหนาและสายควบคุม
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501-14-6มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-6

รายละเอียดและการทํางาน



การโปรแกรมชุดรับสงสัญญาณรีโมท คียเลสส เอ็นทรี่ (Remote Keyless
Entry : RKE)

การโปรแกรมมิ่ง (Programming)

1. เมื่อตองการโปรแกรมกุญแจรีโมทดอกใหม ใหบิด
กุญแจสตารตไปที่ตําแหนง II 4 ครั้งภายในเวลา 6
วินาที

2. บิดสวิตชสตารตไปที่ตําแหนง 0 เสียงสัญญาณจะดัง
ขึ้นเพื่อแจงใหทราบวาในตอนนี้สามารถโปรแกรม
กุญแจรีโมทไดภายในเวลา 10 วินาที

3. กดปุมใดปุมหน่ึงท่ีกุญแจรีโมทดอกใหม เสียงสัญญาณ
จะดังขึ้นเพื่อเปนการยืนยัน

4. ทําซ้ําข้ันตอนสุดทายน้ีกับกุญแจรีโมทท้ังหมดของทาน
รวมถึงกุญแจดอกเดิมดวย อยาดึงกุญแจออกจาก
สวิตชสตารตในขณะที่กดปุมบนกุญแจรีโมทนี้

5. บิดสวิตชสตารตกลับไปท่ีตําแหนง II หรือรอประมาณ
10 วินาทีโดยไมโปรแกรมกุญแจรีโมทดอกอื่นอีกเพื่อ
ส้ินสุดการโปรแกรมกุญแจรีโมท เฉพาะกุญแจรีโมทท่ี
ทานเพิ่งโปรแกรมเสร็จไปแลวเทานั้นที่สามารถใช
ล็อกหรือปลดล็อกรถได

G1272329th2011.50 Ranger

501-14-7มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-7

ขั้นตอนทั่วไป



กุญแจล็อกสวิตชจุดระเบิด
อุปกรณทั่วไป

ที่เจาะรู

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ระบบปองกันขโมย (Passive Anti-Theft
System:PATS) - ชุดรับ-สงสัญญาณ (419-01 กัน
ขโมย - พาสซีฟ, การถอดและการติดตั้ง).

2. บิดกุญแจสตารตไปที่ตําแหนง I1.
2. ใชเหล็กสงที่เหมาะสมชวยในกานคลายกาน

ล็อกออก

อุปกรณทั่วไป: ที่เจาะรู

การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา สวิตชกุญแจ
และเบากุญแจสตารตตรงกันกอนการติดตั้ง

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271591th2011.50 Ranger

501-14-8มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-8

การถอดและ การติดตั้ง



กลอนประตูหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา กระจกประตูคงอยูใน
ตําแหนงปด

1. อางถึง : มือเปดประตูภายนอกดานหนา (501-14 มือ
เปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ, การถอด
และการติดตั้ง).

2. อางถึง : แผงประตูหนา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

3. ขอควรระวัง : อยาสัมผัสที่ผิวกาวยึดเพราะจะ
ทําใหการยึดติดกลับทําไดไมดี

4.

5. แรงขัน: 10 Nm

G1271592th2011.50 Ranger

501-14-9มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-9

การถอดและ การติดตั้ง



6.

7.

8. แรงขัน: 12 Nm

9.

G1271592th2011.50 Ranger

501-14-10มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-10

การถอดและ การติดตั้ง



10.

11.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271592th2011.50 Ranger

501-14-11มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-11

การถอดและ การติดตั้ง



กลอนประตูหลัง — ดับเบิ้ลแค็บ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : มือเปดประตูภายนอกดานหลัง (501-14 มือ
เปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ, การถอด
และการติดตั้ง).

2. อางถึง : แผงประตูหลัง - ดับเบิ้ลแค็บ (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง)
.

3.

4.

5.

6. แรงขัน: 12 Nm

7.

G1271593th2011.50 Ranger

501-14-12มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-12

การถอดและ การติดตั้ง



8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271593th2011.50 Ranger

501-14-13มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-13

การถอดและ การติดตั้ง



กลอนประตูหลัง — ซุปเปอรแค็บ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : แผงประตูหลัง - ซุปเปอรแค็บ (501-05
แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 10 Nm

4.

G1272935th2011.50 Ranger

501-14-14มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-14

การถอดและ การติดตั้ง



5. แรงขัน: 12 Nm

6.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272935th2011.50 Ranger

501-14-15มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-15

การถอดและ การติดตั้ง



มือเปดประตูภายนอกดานหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : ใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการถอดฝา
ครอบออก

2.

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271594th2011.50 Ranger

501-14-16มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-16

การถอดและ การติดตั้ง



มือเปดประตูภายนอกดานหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. หมายเหตุ : ใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการถอดฝา
ครอบออก

2.

3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271595th2011.50 Ranger

501-14-17มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-17

การถอดและ การติดตั้ง



กลอนฝากระโปรง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2. หมายเหตุ : ทําเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงของกลอน
ฝากระโปรงหนากอนถอดโบลทยึดกลอนฝากระโปรง
หนาออก เพื่อชวยแสดงตําแหนงในขณะติดตั้งกลับ
เขาที่

แรงขัน: 11 Nm

3. ถามีการติดตั้งไว3.

G1272937th2011.50 Ranger

501-14-18มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-18

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา ชองวางทั้ง
สองฝงของฝากระโปรงหนาเทากัน และไมมีแรง
เครียดที่กลอนฝากระโปรงหนา

หมายเหตุ : ตรวจสอบการปรับกลอนเพื่อใหแนใจวา
ติดตั้งกลอนตรงและถูกตอง

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1272937th2011.50 Ranger

501-14-19มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-19

การถอดและ การติดตั้ง



มือเปดประตูทาย

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2. แรงขัน: 8 Nm
3.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1295757th2011.50 Ranger

501-14-20มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-20

การถอดและ การติดตั้ง



กลอนประตูทาย

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.
3. แรงขัน: 25 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1295758th2011.50 Ranger

501-14-21มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-21

การถอดและ การติดตั้ง



กุญแจล็อกประตู
อุปกรณทั่วไป

ที่เจาะรู 2 มม.

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : มือเปดประตูภายนอกดานหนา (501-14 มือ
เปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ, การถอด
และการติดตั้ง).

2.

3.
4.

G1271599th2011.50 Ranger

501-14-22มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-22

การถอดและการประกอบ



5. อุปกรณทั่วไป: ที่เจาะรู 2 มม.

6.

7.

8. ขอควรระวัง : กอนการถอดสวนประกอบใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงเสียกอน

ตองแนใจวาไดอานรหัสกุญแจจากชองกุญแจที่ปลาย
เบาล็อกตามลําดับ

การประกอบ

หมายเหตุ : ใหแนใจวาไดติดต้ังช้ินสวนใหมเรียบรอยแลว

9. ขอควรระวัง : แนใจวาไดติดตั้งสวนประกอบ
ตางๆ ตรงตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไว

G1271599th2011.50 Ranger

501-14-23มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-23

การถอดและการประกอบ



10.

11.

12.อุปกรณทั่วไป: ที่เจาะรู 2 มม.

13.

G1271599th2011.50 Ranger

501-14-24มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-24

การถอดและการประกอบ



14. หมายเหตุ : สามารถติดตั้งสวนประกอบไดเฉพาะ
ตําแหนง 1 เทานั้น

15.

16. สําหรับการประกอบ ใหดําเนินการโดยยอนข้ันตอนการ
ถอด

G1271599th2011.50 Ranger

501-14-25มือเปด, ล็อก,กลอนและระบบเขาไปในรถ501-14-25

การถอดและการประกอบ



หมวด 501-16 ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-16-2ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก............................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

501-16-4การปรับตั้งแขนจุดหมุนและใบปดนํ้าฝน............................................................................................
501-16-5การปรับตั้งตําแหนงหยุดทํางานของใบปดนํ้าฝน................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

501-16-6มอเตอรปดนํ้าฝน...............................................................................................................................
501-16-7ชุดกานตอของปดนํ้าฝน.....................................................................................................................
501-16-8ถังเก็บนํ้ายาลางกระจก.......................................................................................................................

501-16-1ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-1

.



ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก

ขอควรระวัง : ตองปดสวิตชท่ีปดน้ําฝนอัตโนมัติของ
กระจกบังลมหนากอนขับรถเขาไปในเครื่องลางรถ

ถามีน้ําแข็งเกาะท่ีกระจกบังลมหนา เซ็นเซอรวัดปริมาณ
นํ้าฝนจะสามารถใชงานที่ปดนํ้าฝนไดหลังจากที่นํ้าแข็ง
ละลายออกหมดแลวเทานั้น

หมายเหตุ : เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝนเปนเครื่องมือวัด
แบบออพติคอล การปนเปอนนํ้ามันเครื่อง, จาระบี หรือ
สิ่งสกปรกจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง ตอง
ทําความสะอาดกระจกบังลมหนาบริเวณเซ็นเซอรวัด
ปริมาณนํ้าฝนใหเรียบรอยกอนเปดสวิตชที่ปดนํ้าฝน
อัตโนมัติของกระจกบังลมหนา

รายละเอียดรายกา
ร

มอเตอรที่ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนา1

กระปุกนํ้าลางกระจกบังลมหนา2

มอเตอรที่ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนา3

ชุดกานตอที่ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนา4

ทอที่ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนา5

เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน6

สวิตชที่ปดนํ้าฝนและที่ฉีดนํ้าลางกระจกบังลม
หนา

7

รายละเอียดรายกา
ร

กานและใบปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนา8

หัวฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนา9

เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน (6) ติดตั้งรวมอยูกับเซ็น
เซอรวัดแสงในตัวเรือนเดียวกัน ซึ่งติดตั้งอยูบนกระจก
บังลมหนาดานหลังกระจกมองหลัง

เซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝนประกอบไปดวยวงจรวัดและ
ประเมินผลแบบออบโตอิเล็กทรอนิกส เซ็นเซอรน้ีสามารถ
คํานวณปริมาณฝนที่ตกกระทบกระจกบังลมหนา และสง
สัญญาณรองขอใหท่ีปดน้ําฝนกระจกบังลมหนาเปดทํางาน

G1271607th2011.50 Ranger

501-16-2ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-2

รายละเอียดและการทํางาน



เม่ือไดรับขอมูลพ้ืนฐานจากเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ําฝน ท่ี
ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนาจะปรับตั้งความเร็วในการปด
นํ้าฝนตามความเหมาะสม

ระบบลาง/ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนาจะทํางานไดเมื่อ
สวิตชกุญแจอยูในตําแหนง "I" หรือ "II" เทานั้น

ฟงกช่ันปดน้ําฝนท่ีสามารถใชงานไดมี 5 แบบ ดังน้ี: "ปด
", "ปดครั้งเดียว", "ความเร็ว 1", "ความเร็ว 2" และ "
หนวงเวลาปด" หรือ "ปดอัตโนมัติ" (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอมูล
จําเพาะของรถ)

ในโหมด "ความเร็ว 1" หรือ "ความเร็ว 2" ท่ีปดน้ําฝนจะ
ทํางานอยางตอเน่ืองท่ีความเร็วปกติหรือความเร็วมากกวา
ปกติ

เมื่อเปดใชงานโหมดหนวงเวลาปด ที่ปดนํ้าฝนจะทํางาน
ดวยความเร็วปกติ โดยมีเวลาหนวงการปดน้ําฝนตอไปน้ี:

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 1: 1 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 2: 3.5 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 3: 6 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 4: 9.5 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 5: 15.5 วินาที

• หนวงเวลาปดนํ้าฝน 6: 22 วินาที

หมายเหตุ : ในกรณีที่เกิดอาการเสียขึ้น หรือถารีซิสเต
อรควบคุมหลุด เวลาตั้งตนสําหรับการหนวงเวลาปดนํ้า
ฝนจะอยูที่ 8 วินาที

เมื่อใชงานสวิตชที่ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนา นํ้าลาง
กระจกจะถูกฉีดไปท่ีกระจกบังลมหนา หลังจากเวลาหนวง
สั้นๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปองใบปดนํ้าฝนผานไป ที่
ปดนํ้าฝนจะปดชาๆ 2 หรือ 3 ครั้ง

ถาเปดสวิตชที่ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนาในขณะที่ที่ปด
นํ้าฝนกระจกบังลมหนาปดทํางานอยู ที่ปดนํ้าฝนจะปด
หน่ึงคร้ัง ท่ีปดน้ําฝนจะปด 2 หรือ 3 คร้ัง หลังจากน้ันจะ
ปดอีกหนึ่งครั้งหลังจากกลับไปที่ตําแหนงเริ่มตนแลว 4
วินาที

ถาเปดสวิตชที่ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหนาในขณะที่ที่ปด
น้ําฝนกระจกบังลมหนาอยูในโหมดหนวงเวลาปด และถา
การหนวงเวลาปดน้ําฝนท่ีเลือกไวนานกวา 6 วินาที ท่ีปด
น้ําฝนจะปด 2 หรือ 3 คร้ัง หลังจากน้ันจะปดอีกหน่ึงคร้ัง
หลังจากกลับไปที่ตําแหนงเริ่มตนแลว 6 วินาที ถาเวลา

ที่ใชหนวงการปดนํ้าฝนนอยกวา 6 วินาที จะไมมีการปด
ตามหลัง

ฟงกช่ันปดน้ําฝนตามหลังท่ีกระจกบังลมหนาชวยใหแนใจ
ไดวา จะไมมีน้ําเหลืออยูบนกระจกบังลมหนาหลังจากปด
น้ําลางกระจกออกไปแลว ฟงกช่ันน้ีจําเปนในกรณีท่ีท่ีปด
นํ้าฝนปดการทํางานอยู หรือตั้งไวที่โหมดหนวงเวลาปด

G1271607th2011.50 Ranger

501-16-3ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-3

รายละเอียดและการทํางาน



การปรับตั้งแขนจุดหมุนและใบปดนํ้าฝน
เครื่องมือพิเศษ

501-027
เครื่องมือปรับตั้ง, กานปดนํ้าฝน

การปรับแตง

1. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวา มอเตอรที่
ปดนํ้าฝนอยูในตําแหนงพัก

ถอดใบปดนํ้าฝนออก

2. หมายเหตุ : มุมของท่ีปดน้ําฝนบนสเกลวัดตองช้ีจาก
เสนศูนยที่กึ่งกลางไปยังจุดกึ่งกลางของกระจกบังลม
หนา/หลัง เคร่ืองมือปรับต้ังแสดงคาลบ (-) สําหรับรถ
พวงมาลัยซายและบวก (+) สําหรับรถพวงมาลัยขวา

3. หมายเหตุ : ภาพที่แสดงเปนของรถพวงมาลัยซาย
สําหรับรถพวงมาลัยขวา ใหทํากลับดาน

หมายเหตุ : แนใจวา 3 จุดของเครื่องมือพิเศษ (ลูก
ศรชี้) สัมผัสกับกระจก

การใชเคร่ืองมือพิเศษอานมุมระหวางกานปดน้ําฝนกับ
กระจกบังลม

เครื่องมือพิเศษ: 501-027

4. ขอควรระวัง : แนใจวา เคร่ืองมือพิเศษถูกยกข้ึน
หางจากกระจกเมื่อมีการปรับตั้งมุม

ปรับกานปดนํ้าฝนใหทํามุม 6° ± 3°

G1463144th2011.50 Ranger

501-16-4ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-4

ขั้นตอนทั่วไป



การปรับตั้งตําแหนงหยุดทํางานของใบปดนํ้าฝน
อุปกรณทั่วไป

เครื่องมือดึงสองขา

การปรับแตง

ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหแนใจวามอเตอรอยูใน
ตําแหนงหยุดจอด (park position)

5.

6. อุปกรณทั่วไป: เครื่องมือดึงสองขา

7.

8. แรงขัน: 22 Nm

9. อางถึง : การปรับตั้งแขนจุดหมุนและใบปดนํ้าฝน
(501-16 ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก, ขั้นตอน
ทั่วไป).

G1463148th2011.50 Ranger

501-16-5ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-5

ขั้นตอนทั่วไป



มอเตอรปดนํ้าฝน

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ชุดกานตอของปดน้ําฝน (501-16 ปดน้ําฝน
และฉีดนํ้าลางกระจก, การถอดและการติดตั้ง).

2. แรงขัน:
• 1 21 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271611th2011.50 Ranger

501-16-6ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-6

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดกานตอของปดนํ้าฝน

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ตะแกรงแผงชองลมใตกระจกบังลมหนา
(501-02 แผงตัวถังดานหนา, การถอดและการติด
ตั้ง).

3. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271612th2011.50 Ranger

501-16-7ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-7

การถอดและ การติดตั้ง



ถังเก็บนํ้ายาลางกระจก

การถอด

ขอควรระวัง :

เม่ือใหบริการปมท่ีฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา โปรด
ใชความระมัดระวังไมใหซีลของปมท่ีฉีดน้ําลางกระจก
เสียหาย

อยาเปดการทํางานของปมท่ีฉีดน้ําลางกระจกหากไม
มีน้ํายาลางกระจกเติมอยูในกระปุกน้ําลางกระจกบัง
ลมหนา การละเลยไมปฏิบัติตามอาจสงผลใหปมเสีย
เร็วกอนกําหนด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. อางถึง : กระทะลอและยาง (204-04 กระทะลอและ
ยาง, การถอดและการติดตั้ง).

4.

G1271613th2011.50 Ranger

501-16-8ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-8

การถอดและ การติดตั้ง



5. แรงขัน:
• 2 4 Nm
• 3 8 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271613th2011.50 Ranger

501-16-9ปดนํ้าฝนและฉีดนํ้าลางกระจก501-16-9

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-19 กันชน

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-19-2กันชนหนา..........................................................................................................................................
501-19-4ฝาครอบกันชนหนา............................................................................................................................
501-19-9กันชนหลัง..........................................................................................................................................

501-19-1กันชน501-19-1

.



กันชนหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ฝาครอบกันชนหนา (501-19 กันชน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

2.

3. แรงขัน: 30 Nm
4. แรงขัน: 47 Nm

G1271617th2011.50 Ranger

501-19-2กันชน501-19-2

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271617th2011.50 Ranger

501-19-3กันชน501-19-3

การถอดและ การติดตั้ง



ฝาครอบกันชนหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2.

3.

G1271618th2011.50 Ranger

501-19-4กันชน501-19-4

การถอดและ การติดตั้ง



4. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

5.

6.

G1271618th2011.50 Ranger

501-19-5กันชน501-19-5

การถอดและ การติดตั้ง



7. แรงขัน: 30 Nm 8.

9. ทั้งสองดาน

G1271618th2011.50 Ranger

501-19-6กันชน501-19-6

การถอดและ การติดตั้ง



10.ทั้งสองดาน 11.แรงขัน: 10 Nm

12.

G1271618th2011.50 Ranger

501-19-7กันชน501-19-7

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271618th2011.50 Ranger

501-19-8กันชน501-19-8

การถอดและ การติดตั้ง



กันชนหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3.

4. แรงขัน: 105 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271619th2011.50 Ranger

501-19-9กันชน501-19-9

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-20A ระบบเข็มขัดนิรภัย

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-20A-2ระบบเข็มขัดนิรภัย..............................................................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

501-20A-8ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา — แค็บธรรมดา............................................................
501-20A-10ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา — แค็บธรรมดา, รถยนต มี : เบาะผูโดยสารสองตอน..
501-20A-12ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา — ประทุนคู.................................................................
501-20A-14ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา — ซุปเปอรแค็บ...........................................................
501-20A-16หัวล็อกเข็มขัดนิรภัยดานหนา.............................................................................................................
501-20A-18ที่ปรับความสูงระดับไหลเข็มขัดนิรภัย.................................................................................................
501-20A-19ที่มวนสายเข็มขัดนิรภัยดานหลัง.........................................................................................................
501-20A-21ที่มวนสายเข็มขัดนิรภัยกึ่งกลางเบาะแถวหลัง.....................................................................................
501-20A-22หัวล็อกเข็มขัดนิรภัยดานหลัง.............................................................................................................

501-20A-1ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-1

.



ระบบเข็มขัดนิรภัย
ภาพโดยรวมของระบบ

คําเตือน :

ควรตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยท้ังหมด (ประกอบไป
ดวยชุดมวนสายเข็มขัด, หัวเข็มขัด, ตัวปรับความ
สูงเข็มขัดนิรภัยสวนไหล [ถามีติดตั้ง], อุปกรณยึด
สายร้ังเกาอ้ีนิรภัยสําหรับเด็ก และช้ินสวนในการยึด
) หลังจากรถผานการชนมา ควรติดตั้งชุดเข็มขัด
นิรภัยใหมท้ังหมดเวนเสียแตในกรณีท่ีชางเทคนิคท่ี
มีความชํานาญจะวินิจฉัยแลววา สวนประกอบตางๆ
ไมมีความเสียหายและสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
ควรตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไมทํางานในขณะที่
เกิดการชนดวยเชนกัน และใหเปลี่ยนใหมหากพบ
ความเสียหายหรือการทํางานท่ีไมถูกตอง การละเลย
ไมติดต้ังชุดเข็มขัดนิรภัยและชุดมวนสายเข็มขัดใหม
อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะไดรับการบาดเจ็บเมื่อเกิด
การชน

อุปกรณดึงกลับลวงหนาที่ชุดมวนสายเข็มขัดเปน
อุปกรณที่ใชการจุดชนวน โปรดสวมแวนนิรภัยไว
ตลอดเวลาในขณะท่ีซอมรถยนตท่ีติดต้ังถุงลมนิรภัย
เอาไว และเมื่อทํางานกับอุปกรณดึงกลับลวงหนาที่
หัวเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณดึงกลับลวงหนาที่ชุด
มวนสายเข็มขัด อยาแตะกานทดสอบท่ีข้ัวตอสายไฟ
ของอุปกรณดึงกลับลวงหนา การกระทําดังกลาวอาจ
เปนสาเหตุใหอุปกรณดึงกลับลวงหนาหรือถุงลม
นิรภัยทํางาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ

ขอควรระวัง : อยาพยายามซอมหรือหลอล่ืนช้ินสวน
กลไกของชุดมวนสายเข็มขัด/หัวเข็มขัด หรือ
ดัดแปลงสายเข็มขัดนิรภัย

ชุดเข็มขัดนิรภัยใชสายเข็มนิรภัยพาดไขวลําตัวและคาด
ตักแบบยึด 3 จุดในตําแหนงเบาะนั่งทุกตําแหนง และ
เข็มขัดนิรภัยคาดตักแบบยึด 2 จุด หรือยึด 3 จุดใน
ตําแหนงเบาะนั่งกลาง

ชุดมวนสายเข็มขัดท่ีเบาะหนามีอุปกรณจํากัดโหลด ซ่ึงจะ
อนุญาตใหมีการคลายสายเข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติมเพื่อรับ
น้ําหนักท่ีเคล่ือนไปดานหนา เม่ือแรงท่ีเกิดข้ึนเกินกวาขีด
จํากัดที่กําหนดไว

หูรอยตัวบนของเข็มขัดนิรภัยเบาะหนาตออยูกับตัวปรับ
ความสูงเข็มขัดนิรภัยสวนไหลที่เสา B

ฟงกช่ันเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยติดต้ังอยูในรถยนตบาง
รุน ถาเข็มขัดนิรภัยดานคนขับรถไมมีการคาดไว ไฟเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัยจะสวางขึ้นนาน 6 วินาทีเมื่อบิดกุญแจ
สตาร๋ตเครื่อง หรือจนกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ
เรียบรอย ข้ึนอยูกับวาอยางใดถึงกอน สัญญาณเตือนการ
คาดเข็มขัดนิรภัยจะทํางานเมื่อความเร็วรถอยูที่ 25 กม./
ชม. (15 ไมล/ชม.) หรือสูงกวา และไมมีการคาดเข็มขัด
นิรภัยฝงคนขับรถ และ/หรือ ผูโดยสาร สัญญาณเตือนจะ
ทํางานนาน 5 นาที หรือจนกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ
เรียบรอย ขึ้นอยูกับวาอยางใดถึงกอน

ฟงกช่ันเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยน้ีไมสามารถปดการทํา
งานได

อุปกรณดึงกลับลวงหนาที่ชุดมวนสายเข็มขัดมีขีดจํากัด
ในการกระตุนการทํางานต่ํากวาถุงลมนิรภัย ดวยเหตุน้ีจึง
อาจเปนไปไดท่ีเม่ือเกิดการชนเล็กนอย ซ่ึงกอใหเกิดแรง
เกินกวาขีดจํากัดในการกระตุนการทํางาน อุปกรณดึงกลับ
ลวงหนาที่ชุดมวนสายเข็มขัดจึงทํางานเพียงอยางเีดียว
นอกจากนี้ อุปกรณดึงกลับลวงหนาที่ชุดมวนสายเข็มขัด
จะทํางานขึ้นเมื่อถุงลมนิรภัยดานขางพองตัวออก แตไม
ทํางานเมื่อเกิดการชนจากดานหลังรถ

ชุดมวนสายเข็มขัดและหัวเข็มขัดของเบาะหลังเปนแบบ
มาตรฐาน

รถกระบะตอนเดียว

G1271620th2011.50 Ranger

501-20A-2ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-2

รายละเอียดและการทํางาน
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501-20A-3ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา1

ชุดมวนสายเข็มขัดแบบยึด 3 จุดตรงกลางเบาะ
หนา

2

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา3

รายละเอียดรายกา
ร

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนาตรงกลาง4

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุดตรงกลางเบาะหนา5

รถดับเบิ้ลแค็บ
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501-20A-4ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-4

รายละเอียดและการทํางาน
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501-20A-5ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-5

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา1

ตัวปรับความสูงเข็มขัดนิรภัยสวนไหล2

ฝาครอบตัวปรับความสูงเข็มขัดนิรภัยสวนไหล3

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหลัง4

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง5

รายละเอียดรายกา
ร

ชุดมวนสายเข็มขัดแบบยึด 3 จุดตรงกลางเบาะ
หลัง

6

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังตรงกลาง7

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุดตรงกลางเบาะหลัง8

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา9

ซุปเปอรแค็บ

G1271620th2011.50 Ranger

501-20A-6ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-6

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา1

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา2

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหลัง3

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง4

G1271620th2011.50 Ranger

501-20A-7ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-7

รายละเอียดและการทํางาน



ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา — แค็บธรรมดา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน :

หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบ
เหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไป
อีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

การจัดการเข็มขัดนิรภัย (เข็มขัดนิรภัยที่มีตัว
ผอนแรงดึง) อยางไมถูกตองจะทําใหเข็มขัด
นิรภัยที่มีตัวผอนแรงดึงทํางานขึ้นเอง ซึ่งอาจ
ทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัส โปรดอานคําเตือน
และขอควรระวังในการใหบริการกอนทํางานกับ
เข็มขัดนิรภัย (เข็มขัดนิรภัยที่มีตัวผอนแรงดึง)

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของ
รถยนตออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจาย
ไฟฟาจากที่อื่น ๆ

ขอควรระวัง : ELR (ชุดมวนสายเข็มขัดแบ
บล็อกฉุกเฉิน) ใชสปริงที่จะคลายตัวถาถอดฝา
ครอบชุดมวนสายเข็มขัดออก สปริงตัวนี้ไม
สามารถมวนกลับดว้ยมือได ถาเกิดเหตุการณเชน
น้ีข้ึนจะทําให ELR ไมสามารถทํางานไดตามปกติ
ดังนั้น อยาถอดแยกชิ้นสวนชุดมวนสายเข็มขัด
ออกโดยเด็ดขาด

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. แรงขัน: 48 Nm

4. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

5. แรงขัน: 11 Nm2.
3. แรงขัน: 48 Nm

G1271624th2011.50 Ranger

501-20A-8ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-8

การถอดและ การติดตั้ง



6. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271624th2011.50 Ranger

501-20A-9ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-9

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา — แค็บธรรมดา, รถยนต มี
: เบาะผูโดยสารสองตอน

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน :

หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบ
เหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไป
อีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

การจัดการเข็มขัดนิรภัย (เข็มขัดนิรภัยที่มีตัว
ผอนแรงดึง) อยางไมถูกตองจะทําใหเข็มขัด
นิรภัยที่มีตัวผอนแรงดึงทํางานขึ้นเอง ซึ่งอาจ
ทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัส โปรดอานคําเตือน
และขอควรระวังในการใหบริการกอนทํางานกับ
เข็มขัดนิรภัย (เข็มขัดนิรภัยที่มีตัวผอนแรงดึง)

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของ
รถยนตออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจาย
ไฟฟาจากที่อื่น ๆ

ขอควรระวัง : ELR (ชุดมวนสายเข็มขัดแบ
บล็อกฉุกเฉิน) ใชสปริงที่จะคลายตัวถาถอดฝา
ครอบชุดมวนสายเข็มขัดออก สปริงตัวนี้ไม
สามารถมวนกลับดว้ยมือได ถาเกิดเหตุการณเชน
น้ีข้ึนจะทําให ELR ไมสามารถทํางานไดตามปกติ
ดังนั้น อยาถอดแยกชิ้นสวนชุดมวนสายเข็มขัด
ออกโดยเด็ดขาด

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

4. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้ง
สวนประกอบตรงตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไว

G1365904th2011.50 Ranger

501-20A-10ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-10

การถอดและ การติดตั้ง



ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด
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501-20A-11ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-11

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา — ประทุนคู

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน :

หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบ
เหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไป
อีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

การจัดการเข็มขัดนิรภัย (เข็มขัดนิรภัยที่มีตัว
ผอนแรงดึง) อยางไมถูกตองจะทําใหเข็มขัด
นิรภัยที่มีตัวผอนแรงดึงทํางานขึ้นเอง ซึ่งอาจ
ทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัส โปรดอานคําเตือน
และขอควรระวังในการใหบริการกอนทํางานกับ
เข็มขัดนิรภัย (เข็มขัดนิรภัยที่มีตัวผอนแรงดึง)

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของ
รถยนตออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจาย
ไฟฟาจากที่อื่น ๆ

ขอควรระวัง : ELR (ชุดมวนสายเข็มขัดแบ
บล็อกฉุกเฉิน) ใชสปริงที่จะคลายตัวถาถอดฝา
ครอบชุดมวนสายเข็มขัดออก สปริงตัวนี้ไม
สามารถมวนกลับดว้ยมือได ถาเกิดเหตุการณเชน
น้ีข้ึนจะทําให ELR ไมสามารถทํางานไดตามปกติ
ดังนั้น อยาถอดแยกชิ้นสวนชุดมวนสายเข็มขัด
ออกโดยเด็ดขาด

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

4. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

3. แรงขัน: 48 Nm
4. แรงขัน: 11 Nm
5. แรงขัน: 48 Nm

G1271628th2011.50 Ranger

501-20A-12ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-12

การถอดและ การติดตั้ง



5. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้ง
สวนประกอบตรงตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271628th2011.50 Ranger

501-20A-13ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-13

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา — ซุปเปอรแค็บ

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. คําเตือน :

หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบ
เหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไป
อีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

การจัดการเข็มขัดนิรภัย (เข็มขัดนิรภัยที่มีตัว
ผอนแรงดึง) อยางไมถูกตองจะทําใหเข็มขัด
นิรภัยที่มีตัวผอนแรงดึงทํางานขึ้นเอง ซึ่งอาจ
ทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัส โปรดอานคําเตือน
และขอควรระวังในการใหบริการกอนทํางานกับ
เข็มขัดนิรภัย (เข็มขัดนิรภัยที่มีตัวผอนแรงดึง)

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของ
รถยนตออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจาย
ไฟฟาจากที่อื่น ๆ

ขอควรระวัง : ELR (ชุดมวนสายเข็มขัดแบ
บล็อกฉุกเฉิน) ใชสปริงที่จะคลายตัวถาถอดฝา
ครอบชุดมวนสายเข็มขัดออก สปริงตัวนี้ไม
สามารถมวนกลับดว้ยมือได ถาเกิดเหตุการณเชน
น้ีข้ึนจะทําให ELR ไมสามารถทํางานไดตามปกติ
ดังนั้น อยาถอดแยกชิ้นสวนชุดมวนสายเข็มขัด
ออกโดยเด็ดขาด

อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

แรงขัน: 48 Nm

4. แรงขัน: 48 Nm

G1271630th2011.50 Ranger

501-20A-14ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-14

การถอดและ การติดตั้ง



5. อางถึง : แผงประตูหลัง - ซุปเปอรแค็บ (501-05
แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

6.

7. แรงขัน: 11 Nm2.
3. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271630th2011.50 Ranger

501-20A-15ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-15

การถอดและ การติดตั้ง



หัวล็อกเข็มขัดนิรภัยดานหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

รถดับเบิ้ลแค็บ

1. อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การถอด
และการติดตั้ง).

2. ขอควรระวัง : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน
ใหทําเครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

3. แรงขัน: 50 Nm

รถกระบะตอนเดียว

4.

5. แรงขัน: 48 Nm

G1271625th2011.50 Ranger

501-20A-16ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-16

การถอดและ การติดตั้ง



6. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา สายเข็มขัดนิรภัย
ไมบิดตัวกอนปรับตําแหนงของเบาะนั่งใหม

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทานสามารถใชงาน
หัวเข็มขัดนิรภัยไดหลังจากปรับตําแหนงของเบาะนั่ง
ใหมแลว

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271625th2011.50 Ranger

501-20A-17ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-17

การถอดและ การติดตั้ง



ที่ปรับความสูงระดับไหลเข็มขัดนิรภัย

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. แรงขัน: 48 Nm

2. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

3. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271626th2011.50 Ranger

501-20A-18ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-18

การถอดและ การติดตั้ง



ที่มวนสายเข็มขัดนิรภัยดานหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

รถดับเบิ้ลแค็บ

2. หมายเหตุ : กอนการถอดสวนประกอบช้ินสวน ใหทํา
เครื่องหมายแสดงตําแหนงไวเสียกอน

แรงขัน: 48 Nm

3. แรงขัน: 11 Nm1.
2. แรงขัน: 48 Nm

4. แรงขัน: 48 Nm

รถสเตร็ทชแค็บ
5. แรงขัน: 48 Nm1.

2. แรงขัน: 11 Nm
3. แรงขัน: 48 Nm

G1271634th2011.50 Ranger

501-20A-19ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-19

การถอดและ การติดตั้ง



6. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271634th2011.50 Ranger

501-20A-20ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-20

การถอดและ การติดตั้ง



ที่มวนสายเข็มขัดนิรภัยกึ่งกลางเบาะแถวหลัง

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2. แรงขัน: 48 Nm

3. แรงขัน: 48 Nm4.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271638th2011.50 Ranger

501-20A-21ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-21

การถอดและ การติดตั้ง



หัวล็อกเข็มขัดนิรภัยดานหลัง

การถอด

รถดับเบิ้ลแค็บ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2. แรงขัน: 48 Nm

รถสเตร็ทชแค็บ

3. แรงขัน: 48 Nm

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา สายเข็มขัดนิรภัย
ไมบิดตัวกอนปรับตําแหนงของเบาะนั่งใหม

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ทานสามารถใชงาน
หัวเข็มขัดนิรภัยไดหลังจากปรับตําแหนงของเบาะนั่ง
ใหมแลว

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันโบลทตามคา
แรงบิดในขอมูลจําเพาะ

ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271639th2011.50 Ranger

501-20A-22ระบบเข็มขัดนิรภัย501-20A-22

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-20B ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-20B-2ระบบถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา (SRS) (ตําแหนงของสวนประกอบ)............
501-20B-7ระบบถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา (SRS).........................................................
501-20B-7ภาพโดยรวมของระบบ........................................................................................................................
501-20B-8RCM (โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม).................................................................................
501-20B-8สวิตชตัดการทํางานถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร....................................................................................
501-20B-8ไฟเตือนถุงลมนิรภัย...........................................................................................................................
501-20B-9ถุงลมนิรภัยฝงคนขับและถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ..........................................................................
501-20B-9เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง.......................................................................................................
501-20B-9มานนิรภัยดานขาง..............................................................................................................................
501-20B-10เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา.....................................................................................
501-20B-10ชุดมวนสายเข็มขัดและอุปกรณดึงกลับลวงหนา.................................................................................
501-20B-10ถุงลมนิรภัยดานขาง............................................................................................................................
501-20B-10ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสาร.....................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

501-20B-11การปรับตั้งสปริงขดแบบลานนาฬิกา..................................................................................................
501-20B-12การทิ้งถุงลมนิรภัยที่พองตัวแลว.........................................................................................................

501-20B-13
การทําลายท้ิงรถยนตท่ีถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนายังไมทํางาน-การทําลายขณะ
อยูภายในรถ.....................................................................................................................................

501-20B-29การทําลายทิ้งถุงลมนิรภัยที่ไมสามารถซอมได....................................................................................
501-20B-30การทําลายทิ้งถุงลมนิรภัยที่ไมสามารถซอมได....................................................................................

การถอดและ การติดตั้ง

501-20B-31โมดุลถุงลมนิรภัยดานคนขับ...............................................................................................................
501-20B-33โมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร .........................................................................................................
501-20B-34โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง...................................................................................................
501-20B-36โมดุลถุงลมนิรภัยดานขาง...................................................................................................................
501-20B-38โมดุลมานลมดานขาง..........................................................................................................................
501-20B-41สปริงขดแบบลานนาฬิกา....................................................................................................................
501-20B-43มอดูลควบคุมชุดนิรภัย (RCM)..........................................................................................................
501-20B-45เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการกระแทกที่ดานหนา..........................................................................
501-20B-46เซ็นเซอรแรงกระแทกดานขาง............................................................................................................

501-20B-1ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-1

.



ระบบถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา (SRS) – ตําแหนง
ของสวนประกอบ

รถกระบะตอนเดียว

รายละเอียดรายกา
ร

แผงหนาปดท่ีมีไฟเตือนถุงลมนิรภัยและไฟเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัย

1

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ2

รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลมานนิรภัยดานขาง3

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง4

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา5

G1271659th2011.50 Ranger

501-20B-2ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-2

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลถุงลมนิรภัยดานขาง6

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา7

โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม (RCM)8

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนาตรงกลาง9

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนาตรงกลาง10

รายละเอียดรายกา
ร

สวิตชยกเลิกการทํางานของถุงลมนิรภัยฝง
ผูโดยสาร (PAD)

11

โมดูลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร12

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ ตอนลาง13

เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา14

รถดับเบิ้ลแค็บ

G1271659th2011.50 Ranger

501-20B-3ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-3

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา1

แผงหนาปดท่ีมีไฟเตือนถุงลมนิรภัยและไฟเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัย

2

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ3

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง4

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา5

โมดูลถุงลมนิรภัยดานขาง6

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา7

โมดูลมานนิรภัยดานขาง8

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหลัง9

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง (ดานหลัง)10

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง11

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหลังตรงกลาง12

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังตรงกลาง13

โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม (RCM)14

สวิตชยกเลิกการทํางานของถุงลมนิรภัยฝง
ผูโดยสาร (PAD)

15

โมดูลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร16

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ ตอนลาง17
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รายละเอียดและการทํางาน



รถสเตร็ทชแค็บ

รายละเอียดรายกา
ร

แผงหนาปดท่ีมีไฟเตือนถุงลมนิรภัยและไฟเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัย

1

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ2

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง3

โมดูลมานนิรภัยดานขาง4

รายละเอียดรายกา
ร

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา5

โมดูลถุงลมนิรภัยดานขาง6

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา7

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหลัง8

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง (ดานหลัง)9
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501-20B-5ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-5

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง10

โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม (RCM)11

สวิตชยกเลิกการทํางานของถุงลมนิรภัยฝง
ผูโดยสาร (PAD)

12

รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร13

โมดูลถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ14

เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา15

G1271659th2011.50 Ranger

501-20B-6ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-6

รายละเอียดและการทํางาน



ระบบถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา (SRS)

ภาพโดยรวมของระบบ
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501-20B-7ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-7

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

RCM (โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม)1

ไฟเตือนถุงลมนิรภัย2

สวิตชยกเลิกการทํางานของถุงลมนิรภัยฝง
ผูโดยสาร (PAD)

3

เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา4

โมดูลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร5

โมดูลถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ6

โมดูลถุงลมนิรภัยดานขาง7

ชุดมวนสายเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณดึงกลับ
ลวงหนา

8

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง9

โมดูลมานนิรภัยดานขาง10

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับรถ11

RCM (โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม)

เซ็นเซอรอิเล็กทรอนิกสหลายตัวติดตั้งอยูใน RCM โดย
จะทําหนาที่วัดอัตราการเรง / การลดความเร็วของรถใน
ขณะเกิดการชน คาที่คํานวณไดจะถูกประเมินผลโดย
RCM เพื่อตัดสินความรุนแรงของการชน

RCM เปรียบเทียบคาตางๆ ที่ไดรับจากเซ็นเซอรตรวจ
จับการชน, เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง, และเซ็น
เซอรอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายใน ถาอัตราการลดความเร็ว
รถเนื่องจากการชนจากดานหนาหรือดานขางสูงเกินกวา
คาท่ีบันทึกไว RCM จะกระตุนการทํางานของโมดูลถุงลม

นิรภัยและอุปกรณดึงกลับลวงหนาของเข็มขัดนิรภัยตาม
ความจําเปน RCM สามารถนํากลับมาใชงานไดอีกครั้ง
หลังจากที่เกิดการชน แต RCM ตองไมมีความเสียหาย
และผานการทดสอบความปลอดภัยเรียบรอยแลว

สวิตชตัดการทํางานถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร

เม่ือบิดสวิตชกุญแจสตารตเคร่ือง ไฟเตือนท่ีแผงหนาปด
จะสวางขึ้นเพื่อแจงใหทราบวาโมดูลถุงลมนิรภัยดาน
ผูโดยสารปดการทํางานอยู

ไฟเตือนถุงลมนิรภัย

ไฟเตือนถุงลมนิรภัยจะสวางขึ้นเมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้น
ในระบบถุงลมนิรภัย หรือเมื่อการเชื่อมตอของโมดูลถุง
ลมนิรภัยหลุดออก ไฟเตือนนี้มีหลอดไฟที่กําหนดคาไว
ลวงหนา ซ่ึงดับลงหลังบิดสวิตชกุญแจไปท่ี 'Run' สามารถ
กําหนดขอบเขตการทํางานไดดวยระบบเหนี่ยวรั้ง
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รายละเอียดและการทํางาน



ถุงลมนิรภัยฝงคนขับและถุงลมนิรภัยดานลาง
คนขับ

รถยนตในสายการผลิตนี้มีถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัยฝงคน
ขับ และถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ (ถุงลมนิรภัยสวนเขา)

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง

1. เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง (ประตูหนา)

มีเซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง 2 ตัวติดต้ังอยูในประตู
หนาฝงคนขับและฝงผูโดยสาร เซ็นเซอรดังกลาวจะสง
ขอมูลแรงดันที่เขารหัสแบบดิจิตอลไปยัง RCM ซึ่งทํา
หนาที่ประเมินความรุนแรงของการชนดานขาง เซ็น
เซอรจะไดรับการจายไฟเลี้ยงจาก RCM ถาเซ็น
เซอรทํางานลมเหลว RCM จะเก็บรหัสขอบกพรอง (DTC
) ไว

2. เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง (ดานหลัง)

มีเซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง 2 ตัวติดต้ังท่ีสวนลาง
ของเสา C ในรถสเตร็ทชแค็บและรถดับเบิ้ลแค็บ เซ็น
เซอรดังกลาวจะสงขอมูลอัตราเรงที่เขารหัสแบบดิจิตอ
ลไปยัง RCM ซึ่งทําหนาที่ประเมินความรุนแรงของการ
ชนดานขาง เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขางจะไดรับการ
จายไฟเล้ียงจาก RCM ถาเซ็นเซอรทํางานลมเหลว RCM
จะเก็บรหัสขอบกพรอง (DTC) ไว

มานนิรภัยดานขาง

ในกรณีท่ีเกิดการชนจากดานขาง มานนิรภัยดานขาง (ถุง
ลมนิรภัยรูปแบบมาน) จะพองตัวออกมาจากผาหลังคา
เพื่อชวยปกปองผูโดยสารในเบาะนั่งแถวที่หนึ่งและสอง
ในขณะเกิดการชนจากดานขาง
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รายละเอียดและการทํางาน



เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา

เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา 2 ตัวติดต้ัง
อยูท่ีดานหนาของรถบริเวณหลังกระจังหนา เซ็นเซอรดังก
ลาวจะสงขอมูลอัตราเรงท่ีเขารหัสแบบดิจิตอลไปยัง RCM
ซ่ึงทําหนาท่ีประเมินความรุนแรงของการชนดานหนา เซ็น
เซอรจะไดรับการจายไฟเลี้ยงจาก RCM ถาเซ็น
เซอรทํางานลมเหลว RCM จะเก็บรหัสขอบกพรอง (DTC
) ไว

ชุดมวนสายเข็มขัดและอุปกรณดึงกลับลวงหนา

ท่ีสายเข็มขัดนิรภัยดานหนาติดต้ังอุปกรณดึงกลับลวงหนา
ที่ชุดมวนสายเข็มขัด และอุปกรณจํากัดโหลด ในขณะที่
เกิดการชน อุปกรณดึงกลับลวงหนาของเข็มขัดนิรภัยจะ
ทํางานใน 2 ลักษณะ:

• ทํางานขึ้นเอง

• ทํางานพรอมกับโมดูลถุงลมนิรภัยดานหนา

การใชงานเข็มขัดนิรภัยเปนสิ่งที่มีความจําเปนเพื่อชวย
ปกปองผูโดยสารและเพื่อใหไดรับประโยชนจากระบบ
SRS อยางเต็มประสิทธิภาพ

ถุงลมนิรภัยดานขาง

ถุงลมนิรภัยดานขางที่ติดตั้งอยูที่พนักพิงหลังของเบาะ
หนา และโมดูลถุงลมนิรภัยดานขาง จะพองตัวออกจาก
ขอบดานนอกของพนักพิงหลังของเบาะหนาเมื่อเกิดการ
ชนดานขาง

เมื่อถุงลมนิรภัยดานขางพองตัวออก ตะเข็บของผาหุม
เบาะจะฉีกออกเพื่อใหถุงลมนิรภัยดานขางสามารถพอง
ตัวออกไดโดยไมถูกกีดขวางโดยพนักพิงหลังของเบาะหนา

ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสาร

ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสารไดรับการออกแบบมาเพื่อเพิ่ม
การปกปองใหแกผูโดยสารท่ีน่ังอยูในเบาะหนาเม่ือเกิดการ
ชนจากดานหนา
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รายละเอียดและการทํางาน



การปรับตั้งสปริงขดแบบลานนาฬิกา
อุปกรณทั่วไป

เทปกาว

คําเตือน :

หากมีการแยกช้ินสวนในระหวางการติดต้ังสปริงลาน
เขากับชุดเซ็นเซอรการเลี้ยวของพวงมาลัย จะตอง
จัดศูนยกลางของสปริงลานซํ้าอีกครั้ง

หากสงสัยวาศูนยกลางของสปริงลานถูกตองหรือไม
จะตองจัดศูนยกลางของสปริงลานซํ้าอีกครั้ง

หมายเหตุ : ตรวจสอบใหมั่นใจวาลออยูในตําแหนงตรง
ไปขางหนา

1. หมุนสปริงลานในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนกวาจะ
รูสึกวามีแรงตาน

1.

2. หมุนสปริงลานในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 2.5 รอบ
จนเคร่ืองหมายลูกศรบนโรเตอรของสปริงลานช้ีไป
ที่สวนที่ยกเปนรูป 'V' ของฝาครอบดานนอกของ
สปริงลาน

2. ขอควรระวัง : ตรวจสอบใหม่ันใจวาสปริงลานไม
หมุน

อุปกรณทั่วไป: เทปกาว
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ขั้นตอนทั่วไป



การทิ้งถุงลมนิรภัยที่พองตัวแลว

คําเตือน: หลังจากถุงลมนิรภัยพองตัวออกแลว ผิว
ของโมดูลถุงลมนิรภัยอาจมีสารโซดาไฟตกคางอยู
สารนี้เกิดขึ้นจากการเผาไหมของตัวกําเนิดกาซ มี
ผลทําใหเกิดความระคายเคืองตอผิวหนัง การทํางาน
ท่ีเก่ียวของกับถุงลมนิรภัยท่ีพองตัวออกแลว ใหสวม
ถุงมือปองกัน การไมปฏิบัติตามคําแนะนํานี้ อาจ
ทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บได

1. ถอดโมดูลถุงลมนิรภัยท่ีพองตัวแลวออก สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูขั้นตอนที่เกี่ยวของในหมวดนี้

2. บรรจุโมดูลถุงลมนิรภัยที่พองตัวออกแลวลงในกลอง
ของโมดูลถุงลมนิรภัยใหม และทําลายท้ิงตามกฎหมาย
การกําจัดของเสียที่มีสารปนเปอนของแตละประเทศ
ใหถูกตอง
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ขั้นตอนทั่วไป



การทําลายทิ้งรถยนตที่ถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา
ยังไมทํางาน-การทําลายขณะอยูภายในรถ

เครื่องมือพิเศษ

418-S055C
สายไฟทดสอบและทําลาย, ถุงลม
นิรภัย/เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ

การทําลายทิ้ง

คําเตือน :

เพื่อหลีกเลี่ยงการพองตัวออกโดยไมไดตั้งใจ โมดู
ลควบคุมไฟฟาสํารอง (RCM) ตองคายประจุไฟฟา
ออกใหหมด หลังจากถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก
แลว ใหรออยางนอยหนึ่งนาทีกอนที่จะเริ่มการ
ซอมแซมหรือการปรับต้ังระบบเสริมความปลอดภัย
(SRS) หรือสวนประกอบใดๆ ที่อยูใกลเคียงกับ
เซ็นเซอร SRS การไมปฏิบิัติตามคําแนะนําอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บได

เพื่อลดความเปนไปไดของการทํางานเองโดยไมได
ต้ังใจ ในขณะท่ีทํางานเก่ียวของกับ SRS อยาใชงาน
ลูกกุญแจท่ีมีรหัสเปนคล่ืนวิทยุ การไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

กอนการสั่งใหโมดูลถุงลมนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัย
แบบดึงกลับลวงหนาทํางาน ตรวจสอบใหแนใจวา
พนักงานทุกคนในบริเวณใกลเคียงทราบวากําลังจะ
เกิดเสียงดัง (ปง) ขึ้น อยาปลอยใหใครเขาใกลใน
ระยะ 6 เมตร การไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บได

หลังจากโมดูลถุงลมนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึง
กลับลวงหนาทํางานแลวจะรอนมาก ไมควรสัมผัส
ทันที การไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บได

หลังจากการพองตัว ชุดจุดชนวนจะทําใหเกิด
กาซเฉ่ือยและสารตกคาง ควรหลีกเล่ียงอยาใหสัมผัส
กับผิวหนังหรือนัยนตาโดยตรง การไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

การทํางานที่เกี่ยวของกับโมดูลถุงลมนิรภัยและ
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา ควรสวมถุงมือ
และแวนตานิรภัยเสมอ การไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
นี้ อาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บได

หากสารตกคางจากการทํางานของโมดูลถุงลมนิรภัย
หรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาสัมผัสกับ
นัยนตา ควรลางตาดวยนํ้าสะอาดและขอความ
ชวยเหลือทางการแพทย การไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได

ถาสูดดมสารตกคางจากการทํางานของโมดูลถุงลม
นิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาเขาไป
เปนจํานวนมาก ควรขอความชวยเหลือทางการ
แพทย การไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บได
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3. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถดับเบิ้ลแค็บ

4. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รถสเตร็ทชแค็บ

5. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รถกระบะตอนเดียว

6. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รุนที่มีเบาะนั่งยาวดานหนา

7. หมายเหตุ : ถอดเฉพาะเบาะนั่งยาวดานหนาออก
เทานั้น

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การถอด
และการติดตั้ง).

สําหรับรถทุกรุน

8. หมายเหตุ : ตองเลื่อนเบาะนั่งทั้งสองตัวไปดานหนา
กอนถอดโมดูล RCM ออก

ทั้งสองดาน

แรงขัน: 11 Nm

9.

สําหรับรถทุกรุน
10. แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท1.

เครื่องมือพิเศษ: 418-S055C
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11. ถุงลมนิรภัยฝงคนขับ1.
2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก

อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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12. ในภาพเปนรุนรถกระบะตอนเดียว สวนรุนดับ
เบิ้ลแค็บและซุปเปอรแค็บจะคลายกัน

1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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13. ในภาพเปนรุนรถกระบะตอนเดียว สวนรุนดับ
เบิ้ลแค็บและซุปเปอรแค็บจะคลายกัน

1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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รถยนตพวงมาลัยขวา (RHD)
14. ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสาร1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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รถยนตพวงมาลัยซาย
15. ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสาร1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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รถยนตพวงมาลัยขวา (RHD)
16. อุปกรณดึงกลับลวงหนาที่ชุดมวนสายเข็มขัดฝง

ผูโดยสาร
1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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17. อุปกรณดึงกลับลวงหนาท่ีชุดมวนสายเข็มขัดฝงคน
ขับ

1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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รถยนตพวงมาลัยซาย
18. อุปกรณดึงกลับลวงหนาที่ชุดมวนสายเข็มขัดฝง

ผูโดยสาร
1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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19. อุปกรณดึงกลับลวงหนาท่ีชุดมวนสายเข็มขัดฝงคน
ขับ

1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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สําหรับรถทุกรุน
20. ถุงลมนิรภัยฝงผูโดยสาร1.

2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก
อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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21. ถุงลมนิรภัยฝงคนขับ1.
2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก

อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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22. ถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ1.
2. คําเตือน: ตรวจสอบใหแนใจวา อยูหางจาก

อุปกรณจุดชนวนในขณะถุงลมพองตัวอยาง
นอย 6 เมตร ถาเปนไปไดใหยืนหลบอยูหลัง
กําแพง
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23.บรรจุโมดูลถุงลมนิรภัยที่พองตัวออกแลวและเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาลงในภาชนะที่เหมาะสม
และทําลายทิ้งตามกฎหมายการกําจัดของเสียที่มีสาร
ปนเปอนของแตละประเทศใหถูกตอง

24. หมายเหตุ : โมดุลถุงลมนิรภัยทุกรุนท่ีซอมแซมไมได
ตองสงกลับคืนไปที่บริษัทผูผลิต ตามรายการที่ใหไว
โมดุลถุงลมนิรภัยทุกรุนท่ีสีเพ้ียนไปจากเดิมหรือชํารุด
เสียหายแลว จะตองไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกันกับ
ถุงลมนิรภัยที่ซอมแซมไมได ตองสงกลับคืนเชน
เดียวกัน

อางถึง : ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา
- แค็บธรรมดา (501-20 ระบบเข็มขัดนิรภัย, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา
- แค็บธรรมดา, รถยนต มี : เบาะผูโดยสารสองตอน

(501-20 ระบบเข็มขัดนิรภัย, การถอดและการติด
ตั้ง).

อางถึง : ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา
- ประทุนคู (501-20 ระบบเข็มขัดนิรภัย, การถอด
และการติดตั้ง).

อางถึง : ชุดมวนสายกลับของเข็มขัดนิรภัยดานหนา
- ซุปเปอรแค็บ (501-20 ระบบเข็มขัดนิรภัย, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยดานคนขับ (501-20 ระบบ
เหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร (501-20
ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : โมดุลถุงลมนิรภัยดานขาง (501-20 ระบบ
เหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : โมดุลมานลมดานขาง (501-20 ระบบ
เหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

25. คําเตือน: ภายใตสถานการณดังกลาว โมดูลถุง
ลมนิรภัยท่ีซอมแซมไมได หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ
ดึงกลับลวงหนา จะสงคืนผานระบบไปรษณียใน
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ประเทศ การไมปฏิบัติตามคําแนะนําอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บได

ถาหากไมสามารถสั่งใหโมดูลถุงลมนิรภัยหรือเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาทํางานได บรรจุโมดูลถุงลม
นิรภัยท่ีไมสามารถซอมแซมไดและเข็มขัดนิรภัยแบบ
ดึงกลับลวงหนาลงในภาชนะที่เหมาะสมและสงตอไป
ยังศูนยกลางการแลกเปลี่ยนที่ไดรับการแตงตั้งผาน
บริษัทขายแหงชาติ
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การทําลายทิ้งถุงลมนิรภัยที่ไมสามารถซอมได

1. คําเตือน :

เพ่ือลดความเปนไปไดของการบาดเจ็บท่ีเกิดจาก
การทํางานของถุงลมนิภัยโดยไมไดตั้งใจ การเคลื่อน
ยายโมดูลถุงลมนิรภัยที่ยังไมทํางาน จะตองหันดานที่
เปนฝาครอบออกจากรางกาย การไมปฏิบัติตามคํา
แนะนํานี้ อาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บได

เพ่ือปองกันการทํางานเองโดยไมไดต้ังใจ โมดูลถุง
ลมนิรภัยจะตองวางไวบนโตะทํางานท่ีมีการตอสายดิน
ไว การไมปฏิบัติตามคําแนะนําน้ี อาจทําใหรางกายเกิด
การบาดเจ็บได

หมายเหตุ : โมดูลถุงลมนิรภัยทุกรุนที่ซอมแซมไมได
ตองสงกลับคืนไปท่ีบริษัทผูผลิต ตามรายการท่ีใหไว โมดู
ลถุงลมนิรภัยทุกรุนท่ีสีเพ้ียนไปจากเดิมหรือชํารุดเสียหาย
แลว จะตองไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกันกับถุงลมนิรภัย
ที่ซอมแซมไมได ตองสงกลับคืนเชนเดียวกัน.

ถอดโมดูลถุงลมนิรภัยที่ซอมแซมไมไดออก สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูขั้นตอนที่เกี่ยวของในหมวดนี้

2. คําเตือน: ภายใตสถานการณดังกลาว โมดูลถุงลม
นิรภัยท่ีซอมแซมไมได จะสงคืนผานระบบไปรษณียใน
ประเทศ การไมปฏิบัติตามคําแนะนํานี้ อาจทําให
รางกายเกิดการบาดเจ็บได

บรรจุโมดูลถุงลมนิรภัยท่ีซอมแซมไมไดลงในกลองของ
โมดูลถุงลมนิรภัยใหม และติดปายที่อยูของบริษัทผู
ผลิตใหถูกตอง กลองบรรจุถุงลมนิรภัยจะสงตอไปยัง
ศูนยกลางการแลกเปล่ียน (เชนการแตงต้ังผานบริษัท
ขายแหงชาติ) ซึ่งจะจัดสงตอใหกับบริษัทผูผลิต

3. หมายเหตุ : โมดูลถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบ
ดึงกลับลวงหนาของ Autoliv

ที่อยู Autoliv Gmbh, Theodor Heuss Strasse 2,
85221, Dachau, Germany.

4. หมายเหตุ : โมดูลถุงลมนิรภัยของ TRW

ระบบเหนี่วรั้งผูโดยสารของ TRW, ที่อยู FAO Rene
Getto, Industriestr 20, 73551, Aldorf, Germany.

5. หมายเหตุ : เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาของ
TRW

ที่อยู TRW Occupant Restraint Systems, FAO
Helmut Goss, Industriestr 20, 73551, Aldorf,
Germany.

6. หมายเหตุ : โมดูลถุงลมนิรภัยของ Takata Petri

ที่อยู Takata Petri AG, Grossostheimer Strasse
223, D-63741 Aschaffenburg, (Supplier Code
P790M) Germany.

G18617th2011.50 Ranger

501-20B-29ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-29

ขั้นตอนทั่วไป



การทําลายทิ้งถุงลมนิรภัยที่ไมสามารถซอมได

1. สรางแมแบบ

G1296693th2011.50 Ranger

501-20B-30ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-30

ขั้นตอนทั่วไป



โมดุลถุงลมนิรภัยดานคนขับ
อุปกรณทั่วไป

Flat Headed Screw Driver

การถอด

คําเตือน: หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก
ระบบเหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอ
ไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา ลอต้ังอยูในตําแหนง
ตรงไปขางหนา

4. ขึ้นอยูกับรุนตางๆ ของรถยนต, การออกแบบ
พวงมาลัยท่ีแตกตางกันสําหรับจุดตัดสามารถติดต้ังได

5. อุปกรณทั่วไป: Flat Headed Screw Driver

G1271643th2011.50 Ranger

501-20B-31ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-31

การถอดและ การติดตั้ง



6.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271643th2011.50 Ranger

501-20B-32ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-32

การถอดและ การติดตั้ง



โมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร

การถอด

คําเตือน: หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก
ระบบเหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอ
ไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ชองเก็บสัมภาระ - การถอด (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

3.

4. แรงขัน: 7 Nm

5. หมายเหตุ : เพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือทํางาน
กับสวนประกอบเหลานี้

แรงขัน: 6 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271645th2011.50 Ranger

501-20B-33ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-33

การถอดและ การติดตั้ง



โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง

การถอด

คําเตือน :

หลังจากท่ีแหลงจายไฟฟาถูกตัดออก ระบบเหน่ียวร้ัง
(SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอไปอีกชวงระยะ
เวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอนที่จะปลดหรือ
ถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

ตรวจสอบใหแนใจวาตัดระบบจายไฟฟาของรถยนต
ออกหมดแลว และไมไดตอกับแหลงจายไฟฟาจาก
ที่อื่น ๆ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3.

4.

5. หมายเหตุ : ตรวจสอบใหแนใจวา กานปรับแกน
พวงมาลัยอยูในตําแหนงปกติ

3. แรงขัน: 9 Nm

G1295478th2011.50 Ranger

501-20B-34ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-34

การถอดและ การติดตั้ง



6. ทั้งสองดาน1.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1295478th2011.50 Ranger

501-20B-35ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-35

การถอดและ การติดตั้ง



โมดุลถุงลมนิรภัยดานขาง

การถอด

คําเตือน: หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก
ระบบเหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอ
ไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : พนักพิงเบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ,
การถอดและการติดตั้ง).

4.

5.

6.

G1271648th2011.50 Ranger

501-20B-36ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-36

การถอดและ การติดตั้ง



7.

8.

9.

10.

11.แรงขัน: 6 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271648th2011.50 Ranger

501-20B-37ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-37

การถอดและ การติดตั้ง



โมดุลมานลมดานขาง
อุปกรณทั่วไป

คีมปลายแหลม

การถอด

คําเตือน: หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก
ระบบเหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอ
ไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

2. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

3. อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

รถกระบะตอนเดียว
4. แรงขัน: 10 Nm1.

2. อุปกรณทั่วไป: คีมปลายแหลม
3. แรงขัน: 10 Nm

G1271649th2011.50 Ranger

501-20B-38ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-38

การถอดและ การติดตั้ง



รถดับเบิ้ลแค็บ

5. ทั้งสองดาน
แรงขัน: 10 Nm

6. ทั้งสองดาน1.

อุปกรณทั่วไป: คีมปลายแหลม
แรงขัน: 10 Nm

รถสเตร็ทชแค็บ
7. แรงขัน: 10 Nm1.

2. แรงขัน: 10 Nm
3. อุปกรณทั่วไป: คีมปลายแหลม
4. แรงขัน: 10 Nm

G1271649th2011.50 Ranger

501-20B-39ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-39

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271649th2011.50 Ranger

501-20B-40ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-40

การถอดและ การติดตั้ง



สปริงขดแบบลานนาฬิกา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1.

2.

3.

4.

G1271654th2011.50 Ranger

501-20B-41ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-41

การถอดและ การติดตั้ง



5.

6.

7. อางถึง : พวงมาลัย (211-04 ปลอกแกนพวงมาลัย,
การถอดและการติดตั้ง).

8.

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

2. อางถึง : การปรับตั้งสปริงขดแบบลานนาฬิกา (501-
20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม, ขั้นตอนทั่วไป).

G1271654th2011.50 Ranger

501-20B-42ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-42

การถอดและ การติดตั้ง



มอดูลควบคุมชุดนิรภัย (RCM)

การถอด

คําเตือน: หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก
ระบบเหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอ
ไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถดับเบิ้ลแค็บ

2. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รถสเตร็ทชแค็บ

3. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - ดับเบิ้ลแค็บ (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รถกระบะตอนเดียว

4. อางถึง : คอนโซลที่พื้น - แค็บธรรมดา (501-12 แผง
หนาปดและคอนโซล, การถอดและการติดตั้ง).

รุนที่มีเบาะนั่งยาวดานหนา

5. หมายเหตุ : ถอดเฉพาะเบาะนั่งยาวดานหนาออก
เทานั้น

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การถอด
และการติดตั้ง).

สําหรับรถทุกรุน

6. หมายเหตุ : ตองเลื่อนเบาะนั่งทั้งสองตัวไปดานหนา
กอนถอดโมดูล RCM ออก

ทั้งสองดาน
แรงขัน: 11 Nm

7.

G1271655th2011.50 Ranger

501-20B-43ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-43

การถอดและ การติดตั้ง



8. แรงขัน: 11 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271655th2011.50 Ranger

501-20B-44ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-44

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการกระแทกที่ดานหนา

การถอด

คําเตือน: หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก
ระบบเหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอ
ไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : การยก (100-02 การขึ้นแมแรงและการยก,
รายละเอียดและการทํางาน).

3. แรงขัน: 30 Nm

4. แรงขัน: 10 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271656th2011.50 Ranger

501-20B-45ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-45

การถอดและ การติดตั้ง



เซ็นเซอรแรงกระแทกดานขาง

การถอด

คําเตือน: หลังจากที่แหลงจายไฟฟาถูกตัดออก
ระบบเหนี่ยวรั้ง (SRS) ยังคงกระตุนการทํางานตอ
ไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง รออยางตํ่า 3 นาที กอน
ที่จะปลดหรือถอดชิ้นสวนใดๆของ SRS

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเหนี่ยวรั้งเสริม (SRS)
(100-00 ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการทํางาน)
.

อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

รถดับเบิ้ลแค็บ

2. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

3. ทั้งสองดาน
แรงขัน: 10 Nm

รถสเตร็ทชแค็บ

4. อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

5. ทั้งสองดาน
แรงขัน: 10 Nm

สําหรับรถทุกรุน

6. อางถึง : แผงประตูหนา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

7. ทั้งสองดาน

G1271657th2011.50 Ranger

501-20B-46ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-46

การถอดและ การติดตั้ง



แรงขัน: 2 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1271657th2011.50 Ranger

501-20B-47ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม501-20B-47

การถอดและ การติดตั้ง
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ข้อมูลจำเพาะน้ำยาเคลือบหมายเลขอะไหล่รายละเอียด

WSK-M5G39-B1720930AU7J-M5G39-AAแผนปองกันสะเ็ก็ดหิน/
ใตทองรถ

WSK-M7C89-A12198342U7J-M7C89-AAแว็กซปองกันสนิม HP

N/A1742584BU7J-M7C80-AAแว็กซเคลือบรักษาชอง
T-HV4

S-M3G4620-A1128983YS5J-M3G4620-AAซีลยาแนว

WSK-M4G245-B11364791S5J-M4G245-AAตัวป้องกันหน้าแปลนเอ
ียง

WSS-M4G364-A12058172U7J-M4G364-AAนํ้ายาแอนทราไซท T
ชวยประสานจุดเชื่อม

ชุด12032412U7J-M2G400-AAชุดกาวยึดโลหะ - 2 ชุด

S-M4G4631-A12335023U7J-M4G4631-AAซีลแลนท DH-BR

ชุด12198372U7J-M2G376-AAชุดกาวยึดสปอยเลอร -
2 ชุด

N/A1726412AU7J-M4G245-AAซีลแลนทตัวถังรถ T-
SMP

WSK-M2G322-B1 (
WSK-M11P57-A3)

17263899U7J-M2G322-DAกาวยึดกระจกบังลมหนา
H-PU (2K)

WSK-M11P57-A316337809U7J-T03863-AAชุดกาวยึดแผนกระจก -
2K

WSS-M2G316-B5 (
WSS-M11P57-A5)

1749325BU7J-M2G316-AAกาวยึดกระจก D2 (1K)

WSS-M11P57-A51749324BU7J-T03863-AAชุดกาวยึดแผนกระจก -
1K IM

WSK-M4G329-A11402161S5J-M4G329-AAน้ำยาซีลอเนกประสงค์

G468061th2011.50 Ranger

501-25-4ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-25-4

ขอมูลจําเพาะ



เอกสารสําหรับรายละเอียดและการทํางานของการซอมตัวถัง
วัตถุประสงคของคูมือนี้ เพื่อใหภาพรวมทั่วไปของขอมูล
จําเพาะสําหรับเทคนิคในการซอมตัวถังของรถยนตฟอรด
ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือที่นํามาใช

ไมมีการระบุเฉพาะเจาะจงเปนรุนๆ ขอมูลดังกลาวบันทึก
ไวในคูมือการซอม ท่ีเก่ียวของของระบบ Ford Etis ขอมูล
เพิ่มเติมหรือเอกสารขอมูลปรับปรุงแกไขฉบับลาสุด
สามารถหาไดจากขอมูลเทคนิคการบริการ (Technical
Service Information)

ขอมูลเก่ียวกับเทคนิคการซอม วัสดุหรือเคร่ืองมือท่ีไมมีค
วามจําเปนตอการซอมตัวถังของรถยนตฟอรด หรือ
พิจารณาแลววาเปนขอมูลทั่วไป จะไมมีอยูในคูมือนี้

แผนผัง:

ในหมวดขอมูลทั่วไปแบงเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

• วิธีการใชคูมือเลมนี้พรอมกับขอมูลเกี่ยวกับ
สัญญลักษณที่ใช

• ขอมูลเก่ียวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการใช
วัสดุ รวมทั้งเครื่องมือตางๆ

• ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของตัวถังและวัสดุที่นํามาใช

• อุปกรณในศูนยบริการและการใชเครื่องมือ

• การประเมินความเสียหายและบริเวณงานซอมตอเน่ือง

• อธิบายเทคนิคในการซอมตัวถังที่เปนไปได

• การซอมหรือการแกไขปญหาการร่ัวตางๆ และเสียงดัง

การฝกอบรม:

ศูนยฝกอบรมฟอรด ใหการฝกอบรมข้ันพ้ืนฐานและเจาะ
ลึกในรายละเอียดท่ีมีมากกวาหัวขอในคูมือน้ี ทานสามารถ
เขาไปดูภาพรวมของหลักสูตรการฝกอบรมท่ีจัดโดย Ford
Service Organisation ท่ีเว็ปไซต www.ford-training.de.

G468062th2011.50 Ranger
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รายละเอียดและการทํางาน



สัญลักษณ

คําเตือนและขอสังเกตตอสิ่งที่เปนอันตราย

คําเตือนและขอสังเกตตอสิ่งที่เปนอันตรายที่แสดงไวใน
คูมือนี้ จะใชคําวา คําเตือน ขอควรระวัง และหมายเหตุ
ขอสังเกตเหลานี้จะแสดงไวกอนขั้นตอนการทํางาน
สามารถชวยลดอันตรายสวนบุคคล หรืออันตรายจากวัสดุ

คําเตือน: ขอสังเกตนี้ใชเมื่อ ถาไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําในคูมือนี้อาจสงผลใหเกิดอันตรายตอบุคคล
และ / หรือ เกิดการบาดเจ็บตอบุคคล

ขอควรระวัง : ขอสังเกตนี้ใชเมื่อ ถาไมปฏิบัติตาม
ตําแนะนําหรือขั้นตอนการทดสอบที่ใหไวในคูมือนี้

อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอรถยนตหรือ
สวนประกอบ

หมายเหตุ : ขอสังเกตนี้ใชเมื่อผูปฏิบัติงานควรใหความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ หรือเปนขอมูลเพิ่มเติม

สัญญลักษณที่ใช

สัญญลักษณท่ีใชเปนรูปภาพเพ่ือแสดงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียว
กับการปฏิบัติงาน เครื่องมือหรือวัสดุตางๆ ขอมูลเหลานี้
จะไมแสดงซํ้าอีกในรายละเอียดการทํางาน

สัญญลักษณตางๆ ท่ีใชในคูมือน้ี หรือคูมือซอมตัวถังอ่ืนๆ
อาจเปนภาพเดี่ยวๆ หรือใชรวมกับแผนผังตางๆ

รายละเอียดหัวข้อ

ตลับเมตร1

เลื่อย2

หินเจียร์สำหรับตัด3

เครื่องเป่าลมร้อน4

คากําหนดอุณหภูม ิ(ตัวอยางเชน 170°C)5

ดอกสวานขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 6 มม.6

การเจาะทะลุแผง 1 ช้ัน โดยใชดอกสวานขนาด
5 มม.

7

รายละเอียดหัวข้อ

การเจาะทะลุแผง 2 ช้ัน โดยใชดอกสวานขนาด
5 มม.

8

การเจาะทะลุแผง 1 ชั้น9

การเจาะทะลุแผง 2 ชั้น10

ใชสารอื่นๆ เพิ่มเติม11

หัวแร้งบัดกรี12

เครื่องเชื่อมโลหะแบบใชกาซเฉื่อย (MIG)13

เครื่องเชื่อมสปอต14
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รายละเอียดหัวข้อ

เคร่ืองเช่ือมแนว (แนวตะเข็บตอเน่ือง หรือเปน
ชวงๆ)

15

รหัสสี

การใชรหัสสีที่แตกตางกันเพื่อระบุใหเห็นพื้นที่บริเวณ
พิเศษและสวนประกอบตางๆ

• สีนํ้าเงิน : หมายถึงสวนประกอบหลักซึ่งสามารถถอด
ออกหรือติดตั้งใหมได สวนประกอบที่ถอดไดจริง
เทานั้น จะแสดงเปนสีนํ้าเงินในภาพนี้

• สีมวงเขม : วัสดุที่ใชในการยึด เชนการเชื่อมสปอต
หรือการยึดดวยกาว

ในการประกอบสีตางๆ จะแสดงถึงลําดับข้ันตอนการถอด

• สีเขียว : หมายถึงชิ้นสวนแรกหรือชิ้นสวนตัวถังชิ้น
แรกที่ทําการเปลี่ยน

• สีน้ําเงิน : หมายถึงช้ินสวนท่ีสองหรือช้ินสวนตัวถังช้ิน
ที่สองที่ทําการเปลี่ยน

• สีน้ําตาล :หมายถึงช้ินสวนท่ีสามหรือช้ินสวนตัวถังช้ิน
ที่สามที่ทําการเปลี่ยน

ลูกศรเคลื่อนที่

งานที่จําเปนเชน การพับตะเข็บ หรือการดึงตัวถัง หรือ
อื่นๆ จะแสดงโดยภาพลูกศรเคลื่อนที่

ภาพขยายและรายละเอียดตางๆ

ถารูปภาพไมสามารถแสดงรายละเอียดไดชัดเจนจะมีภาพ
ขยายแยกออกมาตางหาก
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เสนกําหนดตําแหนงพรอมดวยแผนผัง

เสนกําหนดตําแหนงใชเพ่ือแสดงตําแหนงหรือช้ินสวนเปน
พิเศษ รอยเช่ือมสปอตท่ีจําเปนจะตองเจาะผานแผงโลหะ
2 ชั้นจะแสดงไวในภาพนี้ แตกตางจากภาพอื่นๆ
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ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป

วิธีการซอมที่เหมาะสมและการดําเนินงานอยางถูกตอง
เปนส่ิงสําคัญอยางมากท้ังความปลอดภัยในการทํางานของ
รถยนตและความปลอดภัยสวนบุคคล

คําเตือน: สิ่งอันตรายที่ทําใหบาดเจ็บได เชน :

• การเชื่อมที่ใชแรงเคลื่อนไฟฟาสูง

– อยาเชื่อมไฟฟาบริเวณที่พื้นเปยกชื้น ใชฉนวน
ปองกันดานลางที่เหมาะสม

• วัตถุไวไฟบริเวณที่จะทํางานเชื่อม

– นําวัตถุไวไฟออกจากบริเวณที่เปนอันตราย ถอด
ถังน้ํามันเช้ือเพลิงออก และถาจําเปนใหถายน้ํามัน
เชื้อเพลิงออกดวย

– กอนทําการเช่ือมบริเวณใดๆ ใหถอดแบตเตอร่ีออก
กอน

• ควันที่เกิดจากการเชื่อม เปนอันตรายตอสุขภาพ

– บริเวณปฏิบัติงานจะตองระบายอากาศไดดี และใช
ระบบดูดควัน

• การแพรกระจายของสะเก็ดการเชื่อมและการแผรังสี
UV

– สวมเสื้อผาปองกัน ถุงมือ และหนากากเชื่อมหรือ
แวนตาสําหรับการเชื่อม

• สวนประกอบที่ระเบิดได

– ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ และใชวัสดุปดขั้ว
แบตเตอรี่ ถอดสวนประกอบของถุงลมนิรภัยออก
ใหหมด

ในระหวางการซอมตัวถังจะตองปฏิบัติตามขอบังคับดาน
สุขอนามัยและความปลอดภัยอยางครบถวน

การปองกันสวนบุคคล

กาซที่เกิดจากการเชื่อมและฝุนละอองที่เกิดจากการ
เจียระไนเปนอันตรายตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ตรวจสอบให
ม่ันใจวาบริเวณพ้ืนท่ีทํางานมีการระบายอากาศท่ีดี และใช
เครื่องดูดควัน ซีลแลนท สารเคลือบดานลางของตัวถัง
และเศษของสีจะตองไมนําไปเผาในที่เปดโลง เพราะสิ่ง

เหลาน้ีจะทําใหเกิดกาซท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ การเช่ือม
หรือการบัดกรีจะตองมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม

การทํางานที่เกี่ยวของกับสารระเหยตางๆ จะตองมีการ
ระบายอากาศท่ีดีปองกันการฟุงกระจายเขาสูระบบทางเดิน
หายใจ และจะตองใชระบบดูดอากาศที่เหมาะสม

อยาเชื่อมไฟฟาบริเวณพื้นที่เปยกชื้น หากมีความจําเปน
ตองใชแผนฉนวนรอง การเชื่อมหรือการเจียระไนใกล
แบตเตอร่ีอาจเกิดการระเบิดได ดวยเหตุน้ีกอนเร่ิมทํางาน
ตองถอดแบตเตอรี่ออก

การตัด การเจียระไนและการซอมตัวถังบนแผงโลหะ
สามารถกอใหเกิดเสียงดังในระดับ 85-90 dB (A) หรือ
มากกวา ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองสวมเครื่องปองกันหูไว
ตลอดเวลา

ในการดึงตัวถังช้ินสวนของตัวถังบางแผนไดรับแรงสูงมาก
หากสวนประกอบใดๆ หลุดออกในข้ันตอนน้ีอาจจะทําให
เกิดอันตรายและบาดเจ็บอยางรายแรง ดวยเหตุนี้โซและ
หวงที่ใชดึงตางๆ จะตองคลองไวดวยเคเบิ้ลที่ใชรั้ง

หมายเหตุ : การปฏิบัติงานเก่ียวของกับระบบถุงลมนิรภัย
จะตองกระทําโดยบุคคลท่ีมีใบประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวของ
รับรองเทานั้น

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับถุงลมนิรภัยจะตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําพิเศษดังตอไปนี้ :

• การถอดและติดตั้งถุงลมนิรภัยจะตองยืนอยูดานขาง
ของถุงลมนิรภัยเทานั้น

• จะตองเก็บถุงลมนิรภัยหรือพวงมาลัยที่มีถุงลมนิรภัย
ประกอบอยูในสถานที่ที่ปลอดภัย โดยหันดานที่มีถุง
ลมนิรภัยขึ้นดานบน

• การติดต้ังถุงลมนิรภัยกลับเขาสูรถยนต ตองทําหลังจาก
รถยนตซอมเสร็จสมบูรณแลวและระบบไฟฟาตางๆ
ผานการทดสอบวาใชงานไดสมบูรณแลวเชนเดียวกัน

• ปฏิบัติเชนเดียวกันสําหรับถุงลมนิรภัยดานขางและถุง
ลมนิรภัยบริเวณศรีษะ

การปกปองรถยนต

ในระหวางการเชื่อมหรือการเจียระไนบนรถยนตปองกัน
สวนตางๆ จากสะเก็ดรอยเช่ือมและฝุนตางๆ ถาเศษของ
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ฝุนท่ีเปนโลหะตกคางอยูบนรถยนตชวงเวลาหน่ึง จะทําให
เกิดสนิมได การเจียระไนหรือการขัดดวยกระดาษทรายจะ
ทําใหผิวสีชํารุดเสียหาย อาจทําใหเกิดสนิมได

ดวยเหตุนี้ตองมั่นใจวา :

• ใชแผนปองกันรถยนตแบบคารบอนไฟเบอร

• ใชแผนฟลมปองกันตัวถังของรถยนตจากฝุนของ
กระดาษทรายและฝุนโลหะ

• ในระหวางการซอมปกปองอุปกรณภายในรถยนตดวย
วิธีที่เหมาะสม

นอกจากนั้นจะตองพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้ :

• ถอดสวนประกอบที่มีนํ้ามันเชื้องเพลิงอยูออก ตาม
ความจําเปน

• ปองกันบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหมไดดวยวัสดุทนไฟ

• การเชื่อมตางๆ ตองไมทําใหสวนประกอบของระบบ
ปรับอากาศไดรับความรอน

• ถอดสวนประกอบที่อยูรอบๆบริเวณที่มีการซอม

• ใชกระดาษคลุมเพื่อปองกันอุปกรณภายในจากฝุน
ละอองที่เกิดจากการเจียระไน

• กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการทํางานและบริเวณภายในโดย
ใชผาคลุมแบบคารบอนไฟเบอร

อุปกรณปองกัน

ควรใชอุปกรณปองกันเหลานี้เสมอ :

• หนากากปองกันสําหรับการเชื่อม

• อุปกรณปองกันหูและหนากากสําหรับหายใจ

• ถุงมือปองกันและรองเทานิรภัย

• เครื่องดูดควันที่เกิดจากการเชื่อม

สวนประกอบตางๆ ที่เปนอิเล็คทรอนิค

ในรถยนตรุนใหมๆ มีอุปกรณอิเล็คทรอนิคเพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน อุปกรณดังกลาวจําเปน
จะตองไดรับความการดูแลเปนพิเศษในระหวางงานซอม
สีและตัวถัง แรงเคล่ือนไฟฟาท่ีสูงเกินในระหวางการเช่ือม
และการดึงตัวถังอาจทําใหระบบอิเล็คทรอนิคเสียหาย
นอกจากน้ันจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําในการเช่ือมโลหะ
สําหรับรถยนตที่มีระบบถุงลมนิรภัย

หมายเหตุ : หลังจากถอดแหลงจายไฟออกแลวจะตอง
รออยางนอย 15 นาทีกอนทํางานอ่ืนตอไป ท้ังน้ีข้ึนกับรุน
ของรถยนต การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบถุงลม
นิรภัย จะตองกระทําโดยบุคคลากรท่ีมีใบประกาศนียบัตร
ที่เกี่ยวของรับรองขีดความสามารถ

ใหความสนใจตอจุดตางๆ ดังตอไปนี้ :

• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ และใชวัสดุปดขั้วแบตเตอรี่

• ถอดขั้วตอไฟฟาที่โมดุลถุงลมนิรภัย

• ถาจําเปนตองเช่ือมใกลกับคอนโทรลโมดุล จะตองถอด
โมดุลออกกอน

• หามตอสายขั้วลบของเครื่องเชื่อมใกลกับถุงลมนิรภัย
หรือคอนโทรลโมดุล

• ตอสายข้ัวลบของเคร่ืองเช่ือมใกลกับบริเวณท่ีจะเช่ือม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, อางถึง :

โมดุลมานลมดานขาง (501-20 ระบบเหนี่ยวรั้งเสริม,
การถอดและการติดตั้ง),

โมดุลถุงลมนิรภัยดานขาง (501-20 ระบบเหนี่ยวรั้ง
เสริม, การถอดและการติดตั้ง),

โมดุลถุงลมนิรภัยดานคนขับ (501-20 ระบบเหน่ียวร้ัง
เสริม, การถอดและการติดตั้ง),

โมดุลถุงลมนิรภัยของคนขับดานลาง (501-20 ระบบ
เหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง),

โมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร (501-20 ระบบ
เหนี่ยวรั้งเสริม, การถอดและการติดตั้ง).

รถยนตที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิง

รถยนตที่ใชนํ้ามันเชื้อเพลิงไดหลายรูปแบบ ในการซอม
จําเปนจะตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษ ในการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี่พิเศษ และขอบังคับดานความ
ปลอดภัย จําเปนตองมีความรูเฉพาะทาง

หมายเหตุ : ผูที่ไดรับอนุญาติในการปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับรถยนตที่ใชนํ้ามันเชื้อเพลิงไดหลายรูปแบบ จะตอง
ผานการฝกอบรมมาอยางถูกตอง

ความตองการพิเศษเหลานี้ ศูนยบริการซอมสีและตัวถัง
ตองทําความเขาใจและนําไปปฏิบัติดวย

ขอควรระวัง : อันตรายจากเพลิงไหมและการระเบิด
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
/ กาซ จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําดานความ
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ปลอดภัย หากไมปฏิบัติตามอาจนําไปสูการบาดเจ็บ
ได

หากไดกลิ่นจากกาซ LPG หรือกาซ CNG แนะนําใหผู
ปฏิบัติงานในศูนยทุกทานปฏิบัติดังตอไปนี้ :

• หามสูบบุหร่ีและหยุดการกอใหเกิดประกายไฟท้ังหมด

• ปดอุปกรณไฟฟาและอุปกรณที่ใชลมทั้งหมด

• อพยพออกจากพื้นที่

• ระบายอากาศพื้นที่นั้น

• ติดตอเจาหนาที่ดับเพลิง

• เคลื่อนยายรถยนตไปที่บริเวณอากาศถายเทสะดวก

รถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิงหลายรูปแบบตองการการดูแล
เปนพิเศษดังตอไปนี้ :

• ใหการดูแลเปนพิเศษ อยูในสถานที่ระบายอากาศไดดี
ซึ่งอนุญาติใหเฉพาะบุคคลที่รับผิดชอบเขาทํางานได
เทานั้น

• ติดปายบริเวณพื้นที่พรอมคําเตือนตางๆ

• ถาเปนไปไดปดเมนวาลวและติดเคร่ืองยนตจนกระท่ัง
ระบบเปล่ียนไปใชน้ํามันเบนซินโดยอัตโนมัติ หลังจาก
นั้นจึงขับรถยนตไปสูพื้นที่จอดซอมในศูนยบริการ

• ถาเปนไปไดอยาปลอยใหกาซ LPG ไหลออกมา

• อุณหภูมิโดยรอบไมควรเกิน 40 ° C ดวยเหตุผลนี้ถัง
เชื้อเพลิงที่บรรจุกาซ LPG หรือ CNG จะตองถอด
ออกจากรถยนตกอนท่ีจะนํารถยนตเขาไปภายในหอง
อบสีซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวา 40 °C

หลีกเล่ียงสภาวะท่ีจะทําใหกาซ LPG หรือ CNG ไหลออก
จากถัง สถานะดังกลาวรวมถึงสิ่งตอไปนี้ :

• อุณหภูมิโดยรอบรอนจัด

• จอดรถใกลกับแหลงผลิตความรอน

• ยกรถขึ้นสูงใกลกับตัวทําความรอนแบบติดเพดาน

รถยนตที่มีตูทําความเย็น

เนื่องจากการใชวัสดุมาประกอบเปนโครงสรางของหอง
ทําความเย็น รถยนตดังกลาวยังใชพลังงานแบบพิเศษและ
ระบบการทําความเย็นซึ่งตองการวิธีดูแลเปนพิเศษใน
ระหวางการซอม

ขอควรระวัง :

อันตรายจากการบาดเจ็บ การทํางานเกี่ยวของกับ
ไฟฟาท่ีมีแรงเคล่ือน 230 โวลท ของระบบทําความ
เย็นจะตองปฏิบัติงานโดยผูชํานาญงานท่ีไดผานการ
ฝกอบรมมาเปนพิเศษ

ระบบทําความเย็นใชสารทําความเย็นแบบ R134a
หากสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังจะทําใหเปนน้ําแข็งได
ใหความสนใจในการปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนํา
ในหมวด ระบบเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ : การทํางานเกี่ยวกับวงจรสารทําความเย็นจะ
ตองกระทําโดยบุคคลากรที่ไดรับใบประกาศนียบัตรที่
เกี่ยวของรับรองขีดความสามารถ

รถยนตที่มีตูทําความเย็นซึ่งใชสําหรับขนสงผลิตภัณฑ
อาหาร ดวยเหตุผลนี้ในระหวางการซอม ตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับทางดานสุขอนามัยเพิ่มเติมดวย

โครงสรางของหองทําความเย็นใชวัสดุแตกตางกัน 2
ประเภท ไดแก อลูมิเนียมและพลาสติค

โครงสรางแบบอลูมิเนียมมีความแข็งแรงและทนทาน
อยางไรก็ตามเน่ืองจากคาใชจายในการผลิตมีราคาสูงและ
รับนํ้าหนักไดนอยเนื่องจากคุณสมบัติอลูมิเนียมเอง

หมายเหตุ : มีหลักสูตรการฝกอบรมขั้นพื้นฐานและเชิง
ลึก ทานสามารถดูภาพรวมของหลักสูตรไดจากคูมือการ
ฝกอบรม ซึ่งจัดพิมพโดย Ford Service Organisation

โครงสรางแบบพลาสติคไดรับการพัฒนาใหมีนํ้าหนักเบา
สะอาด และราคาประหยัด เนื่องจากมีการพัฒนาคุณภาพ
วัสดุอยางตอเนื่องรวมทั้งเทคนิคในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ผูปฏิบัติงานรวมทั้งวิธีการทํางานตอวัสดุทั้ง
2 ประเภท ตองปฏิบัติตามขอบังคับสุขอนามัยฉบับ
ปจจุบัน ดวยเหตุผลนี้การซอมระบบการทําความเย็นจะ
ตองกระทําโดยบุคคลากรที่ไดรับใบประกาศนียบัตรที่
เกี่ยวของรับรองขีดความสามารถ

ปกติแลวโครงสรางของตูทําความเย็นผลิตมาจากวัสดุทั้ง
2 ประเภท สวนที่เปนพื้นผลิตจากโครงสรางที่เปนอ
ลูมิเนียม สวนผนังและเพดานผลิตมาจากพลาสติคแผน
เรียบ

ขอควรระวัง : โฟมแข็งแบบ PUR เปนวัตถุติดไฟ
ได ถาโฟมแบบ PUR ไดรับความรอนสูงเกิน จะ
เกิดการเผาไหมไดโดยมีเปลวไฟเปนสีเหลือง ทําให
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เกิดควันที่เปนพิษทําใหสําลักได การเชื่อมตัวถัง
รถยนตจึงตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ

ผนังและเพดานที่เปนวัสดุโพลียูริเทน ผลิตโดยหลักการ
ใชแผนซอนกัน แผนฉนวนที่เคลือบโพลียูริเทนเปนพลา
สติคแบบ ABS เกรดสําหรับใชกับผลิตภัณฑอาหาร

โฟมแข็งแบบ PUR ไมสลายตัวไดงาย มีความตานทาน
การผุกรอนและไมมีกล่ิน ดวยคุณสมบัติน้ีทําใหเหมาะสม
ในการนํามาทําเปนฉนวน

เนื่องจากโครงสรางที่มีความละเอียดออนโฟมแข็งแบบ
PUR อาจจะมีปญญหานํ้ารั่วซึมบริเวณขอบ บริเวณรอย
ตอหรืองานเชื่อมตอบริเวณผิวตางๆ จะตองปองกันการ
รั่วอยางดี

รถบรรทุกแบบหองเย็นจะผลิตตามใบส่ัง ผนังและเพดาน
ขนาดใหญสามารถเปลี่ยนแปลงไดและงายตอการซอม

ถาหากเขาไปดูในหมวดช้ินสวนตัวถังซ่ึงมีความจําเปนตอ
ความแข็งแรงของตัวถัง ในบางโอกาสการซอมแบบตัด
ซอมจะมีราคาถูกกวาการเปลี่ยนทั้งชิ้น

ขั้นตอนการซอมโดยสมบูรณอธิบายไวใน Student
Information Booklet Refrigeration System Technology
, Transit 2000.5 Freshline
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กฎหมายสภาพแวดลอม
การจัดการขยะอยางมีระบบและความรับผิดชอบ ไมเพียง
แตสําคัญมากตอการปองกันและการดูแลรักษาสุขภาพรวม
ไปถึงสภาพแวดลอม แตยังมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
รักษาแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติที่เกี่ยวของ

จากการแนะนําของ EU ในการลดจํานวนของเสียที่เกิด
จากรถยนตและการสงเสริมใหนําชิ้นสวนกลับมาใชซํ้า (
2000/53/EU) ซึ่งมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้นกวาแตกอน
เพ่ือการหลีกเล่ียงการท้ิงของเสียและการนํากลับมาใชใหม

หมายเหตุ : หนวยงานที่รับผิดชอบตอการกําจัดขยะจะ
ตองปฏิบัติตามกฏระเบียบในการขจัดของเสียของแตละ
ประเทศ

ในกรณีน้ีศูนยบริการซอมสีและตัวถัง จะตองคํานึงถึงและ
ปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ :

• แยกประเภทของเสียตามวิธีการท่ีจะนํากลับมาใชใหม

• แสดงหลักฐานเพื่อการขนสงที่ถูกตอง และการกําจัด
ของเสียตามขอกําหนด

หมายเหตุ : หนวยงานที่รับผิดชอบในการกําจัดขยะจะ
ตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติในการกําจัดของเสีย

จะตองจัดลําดับความสําคัญของการนําของเสียกลับมาใช
ใหม อยางไรก็ตาม แมจะปฏิบัติตามมาตรการตางๆ อยาง
ครบถวน ก็ไมสามารถหลีกเล่ียงการท้ิงของเสียไดท้ังหมด

หมายเหตุ : ของเสียที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได
หามท้ิงรวมกับขยะในครัวเรือนจะตองแยกท้ิงเปนของเสีย
โดยเฉพาะ

ของเสียที่เหลือทั้งหมดจะตองไดรับการปฏิบัติในเชิง
พาณิชย และการกําจัดทิ้งตองเปนไปตามของบังคับของ
แตละทองถิ่น

ใชกับ EU เทานั้น :

ผูผลิตรถยนตอยูภายใตกฏหมาย ที่บังคับใชกับรถยนตที่
ผลิตทั่วทวีปยุโรปตั้งแตป 2002

กฏหมายนี้ครอบคลุมถึงการรักษาสภาพแวดลอมรวมถึง
การจําหนายส่ิงท่ีเปนมิตรกับสภาพแวดลอมโดยโรงงานผู
ผลิตรถยนต

รถยนตรุนเกาจะมีขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการกําจัดของเสีย
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เริ่มตนดวยการดูแล
ของเหลวตางๆ ท่ีถายออกมา การกระตุนใหสวนประกอบ

ตางๆ ของถุงลมนิรภัยใหไมสามารถทํางานตอไปไดอีก
การกําจัดสารที่กอใหเกิดมลภาวะ การถอดแยก
สวนประกอบเพื่อนํากลับมาใชซํ้า
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โครงสรางระบบตัวถัง

General

ตัวถังไดออกแบบ ความแตกตางระหวางมวลรวมตัวถัง
ตัวเอง - การสนับสนุนและไมไดตัวเอง - การสนับสนุน
ตัวถังรถยนต . ในการแปรเปลี่ยนของโครงสรางของตัว
ถังรถยนตทั้งหมดผูครอบครองความปลอดภัยเปนสิ่ง
สําคัญ . หนา - และสวนหลังไดรับการออกแบบเพื่อที่จะ
ดูดซับพลังงานการกระแทกของพ้ืนท่ีเสียรูปราง . ใชของ
การออกแบบท่ีล้ําหนาและวิธีการผลิตและการใชงานของ
แผงตัวถังรถยนตที่พัฒนาขึ้นใหม( บนพื้นฐานการผิด
รูปรางและลักษณะความแรงของพวกเขา) ไดหมายความ
วา แมจะมีการประหยัดนํ้าหนักอยางตอเนื่องก็สามารถ
เติมเต็มท้ังหมดในพ้ืนท่ีการกอสราง รักษาความปลอดภัย
- ที่เกี่ยวของกับความตองการ .

การ สนับสนุนตัวถังตนเอง

ในประเภทนี้ของ การกอสราง ชั้นหุม , เสริมแรง, แผน
รับและโครงราง ที่มีความหลากหลายของการเขารวม
เทคนิค ( การติด กาว, การเช่ือมจุด , ดังท่ีการเช่ือม โลหะ
บัดกรี ) คือขอตอท่ีแกไมได หนาท่ีการสนับสนุนเปน แต
เพียงผูเดียวโดยโครงสรางนี้เพื่อให

น่ีคือไมมีการแบงแยกระหวาง การงอหมดจด / แรงเฉือน
และแรงบิดเนนสวนประกอบและชิ้นสวนที่ทําหนาที่ใน
การซีล / ชั้นหุม (เชนในไมใช - ตัวถัง โมโนคอค ) การ
สนับสนุนตัวถังตัวเองคือขณะนี้อยูในภาครถยนตนั่ง, ใช
กันอยางแพรหลายและมีขอดีของการกอสรางไดงายและ
ราคาถูก .

ความแข็งแกรงของตัวถังจะผานผิวโลหะและสวนโลหะ
ท่ีมีหนาตัด - เปนไปไดและน่ีโดยความตานทานสักครู คือ
จะถึง (เชนแผงเกาอ้ีโยก ) . รอยยนในพ้ืนท่ีรอบนอกของ
ตัวถังเพ่ิมความแข็งแรงและความถ่ีในการส่ันสะเทือนจาก
ธรรมชาติเพื่อปองกันการแผดเสียงที่เปนไปได . จุดยึด

สําหรับช้ินสวนเชนประตูและ แผนกันโคลนคือ ครบวงจร
เขาสูการสนับสนุนตัวถังตนเอง .

ความแข็งแรงสูงของตัวถังเปนสิ่งสําคัญมากเพื่อเก็บการ
เสียรูปแบบยืดหยุนที่ขอตอไปยังชิ้นสวนที่แนบมาเพื่อ
เก็บไวในระดับต่ําและเสียงใน เสนทางขับ ท่ีตองหลีกเล่ียง
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. ชองวางขนาดเล็กจึงเปนไปไดจะใชสําหรับหนวยตัวถัง
แข็งมาก . ดวยความแข็งแกรง - โครงสรางของตัวถังสูง
สามารถจะมีผลตอออกแรงบน ความสามารถการขับของ
รถยนต (เชนบนถนนไมดี) .

ขอดีของตัวถังโมโนคอค :

• การลดนํ้าหนัก .

• เทคโนโลยีการผลิตทางเศรษฐกิจ .

• ความแข็งแรงสูงและแรงบิดแรงดัดสูง .

• กําหนดการเสียรูปท่ีกําหนดของพ้ืนท่ีดานหนาและดาน
หลัง .

• ความปลอดภัยสูงสุด ผานเซลลผูโดยสารที่มี
เสถียรภาพ

เซลลความปลอดภัยของผูโดยสารท่ีมีเสาหลักท่ีแข็งแกรง
, ฐานประตูและดานการปองกันผลกระทบสําคัญกับการ
ปกปองผูโดยสารเพิ่ม ขึ้น . การ เปดประตู แมแตในการ
เสียรูปเปนมั่นใจสุดขีด .

หมายเหตุ : ในหลักการใหดําเนินการตอไปกับการทํา
งานการบํารุงรักษาตรวจสอบเอกสารการประชุมเชิง
ปฏิบัติการท่ีมีอยู หลังจากท่ีการซอมแซมท้ังหมดผลงาน
ดานความปลอดภัยทั้งหมดจะตองดําเนินการ !

รถยนตเปดประทุน

ลักษณะโพส
(Pos)

ไดมาจากสวนของตัวถัง Focus 2,004.75 (07
/2004-)

1

การกอสราง เหล็กตัวถัง ธรรมดา2

ลักษณะโพส
(Pos)

ความแข็งแรง - สูงเหล็กแผน3

ความแข็งแรง - สูงเหล็กแผน4
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ลักษณะโพส
(Pos)

ความแข็งแรงสูง - เหล็กแผน5

อลูมิเนียม ความสามารถ - สูง6

การแปลงสภาพตัวถัง ของแตกตางจากหลักการของตัว
เอง - การสนับสนุนตัวถังของรถยนตซีดาน ผานหลังคา
ไมมีอยู ตัวถังรถยนตมีความแข็งแกรงการบิดสูง นี่คือ
ความสําเร็จผานการใชงานของสูง, - สูงกวา - หรือสูง -
ความแข็งแรงแผนเหล็กและตัวถังรถยนตเปาหมายการ
ทําใหตรง .

การเพ่ิมกําลังเหลาน้ีสามารถติดต้ังในประตู (สตรัท ทแยง
, ฯลฯ ) หรือบนพ้ืนช้ันลาง . ในตรงขามกับรถยนตลีมูซีน
(หรืออ่ืน ๆไม - แปลงได) กับสมาชิกในระยะยาวของหนา
ตัดรูปส่ีเหล่ียม ( โครงรางไดปด) เหลาน้ีแสดงในสวนการ
เพิ่มกําลังบนสวนเปดลาง ( สวนกากบาท - U ) ที่ .

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางพิเศษภายในโครงสรางตัวถัง
รถยนต :

• กําไรหรือการเพิ่มความหนาในพื้นที่แกน .

• กําไรหรือการเพิ่มความหนาของกลุมดานลาง (พื้นที่
ฐาน) .

• การใชแผนเสริมกําลังโครงสรางสูงในฐานและพ้ืนท่ีเสา
.

• ในพ้ืนท่ีของโครงกระจกหนารถยนตและเสา - A หนา
- ผนังทอมีการใชการทําใหตรง (การปองกันแบบมวน
) .

• เนื่องจากการขาดของโครงสรางหลังคาเชนในรถยนต
ลีมูซีนนํามาใชหลักการของ - การกอสรางสะพานที่
เรียกวาไมเปนไปได . การงอและแรงบิดเกร็งจะตอง
ยึดโดยสวนประกอบอื่น ๆ

การสนับสนุนตัวถัง - ไมไดตัวเอง

การสนับสนุนตัวถัง - ตัวเอง - ไมไดคือ ไดสรางขึ้นบน
โครงหรือ แชสซีส . จึงเปนที่มาภายใตความหลากหลาย
ของรูปแบบที่มีโครงสราง เชน ที่เรียกวา - sog . โครง
บันไดหรือเฟรมทอในหนา . การสนับสนุนตัวถัง - ตัวเอง
- ไมไดคือเปนวิธีดั้งเดิมในการสรางรถยนต .
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ลักษณะโพส
(Pos)

งานตัวถัง1

งานโครง2

การเชื่อมตอสกรู3

โครงบันไดคือยังคงเปนปกติสําหรับรถบรรทุกและ
อเนกประสงค ( SUVs ) . ตัวถังรถยนตคือติดต้ังบนโครง
หรือแชสซี . โหลดรวมทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ขับรถ
คือจะไดรับการขึ้นสูงกวาโดยแชสซี

แมแตรถสปอรตสามารถสรางขึ้นดวยไมใช - ตัวเอง -
การสนับสนุนตัวถัง โดยปกติโครงทอ . ขอ จํากัด ในการ
ตีความท่ีจะทําในความโปรดปรานของน้ําหนักต่ํากวาจะนํา
มาพิจารณา . ผิวดานนอกประกอบดวยน่ีคือท่ีทําสวนใหญ
ของโลหะพลาสติกหรือไฟ . การออกแบบ นี้คือสําหรับ
ตัวอยางยังอยูในรถทัวรแขงประเพณี

คุณสมบัติพิเศษของตัวถัง ที่ไมใช - โมโนคอค :

• ในชิ้นสวน ชิ้นสวนโลหะแผนขนาดใหญและชิ้นสวน
โครงรางปริมาตร - ใหญ .

• ความหนาของวัสดุมากขึ้นและเพิ่มกําลังในพื้นที่โครง
.

• กลุมดานลางเปนแรงบิดงอและการงอใหตรงในการ
กอสรางโครง .

• ผนังขางมีสวนรวมเล็กนอยเพื่อความมั่นคงโดยรวม
ของตัวถัง .

คําแนะนําในการซอมแซม :

ในระหวางการซอมแซมเทคนิคการซอมท่ีแตกตางกันเปน
ส่ิงจําเปน . โครงสรางโครงงานผิดปกติคือตองการกับการ
กูคืนความยืดหยุนแรงดึงสูง . บอยครั้ง ที่ตัวถังรถยนต
คือ ถูกแยกออกจากโครง ท่ีการดําเนินการบํารุงรักษาแยก
ตางหาก .

เนื่องจากการกอสรางโครงแข็งแรงมาก ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการฟนตัวอยางสมบูรณเม่ือเปรียบเทียบกับ
โครงสรางของรถเปนที่สังเกต . โครงและตัวถังที่แนบมา
จะตองไดรับการซอมแซมเปนอิสระ .

ขอมูลเพิ่มเติมสามารถพบไดในคูมือที่เกี่ยวของ .

เฉพาะจุด :

วางสะอาดหมดจด
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นํ้าเงิน : สดสะอาดหมดจด

ลูกศร : การเชื่อมเลเซอร

ดวย" วางสะอาดหมดจด "คือการรวมกันของสองช้ันความ
หนาท่ีแตกตางกันและ / หรือความแรงของในโรงงาน ตัว
ถัง . การเช่ือมตอน้ีจะทําโดยรอยเช่ือมเลเซอร . การแยก
ตัดท่ีละเอียดนําไปเช่ือมเลเซอรน้ันไมอนุญาต เทคนิคการ
ซอมในปจจุบันยังไมเห็นดวยกับการตอที่ซอมแซมที่มีค
วามสามารถที่เทากัน

หมายเหตุ : ในบริเวณใกลเคียงของรอยเช่ือมเลเซอรจะ
ตองไมมีการตัดแยกการเชื่อม ไมมีการเชื่อม และดังนั้น

จึงไมมีการซอมแซมสวน!ความตองการเฉพาะรุนมีเอกสาร
ในคูมือการซอมแซมรตัวถัง ที่เกี่ยวของ .

มีการใชงานทั่วไป :

• การสนับสนุนระยะยาว

• ประตูเสริมแรงภายใน / งานโครงประตู

• ลอโคง

• เสริมแรงภายในฐาน

• รางหลังคาเสริมแรงภายใน
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พฤติกรรมการเสียรูป

ลักษณะโพส
(Pos)

องคประกอบโบลทการชน1

ตามยาวชิ้นสวนหนาสนับสนุน2

ตามยาวชิ้นสวนหลัง สนับสนุน3

วัสดุที่แตกตางกันและการออกแบบผลคุณสมบัติในการ
เกิดอุบัติเหตุเพื่อเปลี่ยนรูปแบบขั้นบันไดของสวนหนา
และพื้นที่ดานหลัง .

องคประกอบการชน :

ที่ดานหนาของรถบนรางดาน องคประกอบการชนไดรับ
การแกไขผานการเชื่อมตอสกรู . องคประกอบ - การชน
นี้ สามารถดูดซับแรงกระตุนไฟประมาณ 15 กม. / ชม.
. เพราะของสกรูสามารถแลกเปลี่ยนองคประกอบการชน
ในระยะเวลาอันสั้น .

หมายเหตุ : อุปกรณการชน เสียรูป อาจจะไมตองซอม
หรือทําใหดี

ผลกระทบตอองคประกอบการชนมากท่ีไมสามารถดูดซึม
โดยสมาชิกในระยะยาวจะตองจะตองถูกดูดซึมโดยกลุม
โครงสรางดานลาง . ไปใหดานสมาชิก ขึ้นอยูกับขอบเขต
ของความเสียหาย, การเปลี่ยนบางสวนหรือสมบูรณที่จะ
ดําเนินการ .

เชนในรถดานหนาและดานหลังมีโครงสรางคลายกับการ
ปองกันอุบัติเหตุโดยการเปลี่ยนรูปขั้นบันไดของโดยสาร
. โครงสรางการตีความมี แต ความตองการของชวงการ
ปรับ - หลัง .
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การวิเคราะหปญหาและการประเมินความเสียหาย

การประเมินความเสียหายตอเนื่องรวมทั้งตรวจสอบดวย
สายตาและวัดมิติตางๆ ของรถยนต เพื่อใหการประเมิน
ความเสียหายตอเนื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุเปนไปอยางถูก
ตอง จําเปนตองใชความรูทางดานเทคนิค ประสบการณ
จากการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมืองทางเทคนิคและ
อุปกรณการวัดและการทดสอบตางๆ

ขอสังเกตความเสียหายของโครงสรางตัวถัง

การประเมินผลความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุสามารถ
ทําใหสําเร็จได ถาชางเทคนิคสามารถซอมโครงสรางตัวถัง
ของรถยนตรที่มีผลมาจากการชนได

ตัวอยางเชน :

ถาแรงกระแทกเกิดขึ้นที่คานดานซาย โดยปกติแลวคาน
ดานขวาก็จะเสียหายไปดวย ถึงแมวาความยาวของคาน
ดานขางเหลานี้ไมเปลี่ยนแปลงแตการออกแบบทางดาน
ความแข็งแรง อาจจะเสียรูปไปแลว ความเสียหายเหลาน้ี
สามารถตรวจสอบไดโดยวัดชองระหวางประตูและบังโคลน
หรือวัดมิติของรถยนต

ในกรณีที่มีแรงกระแทกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งชิ้นสวนดานหนา
ของรถยนตไมสามารถดูดซับแรงกระแทกไดท้ังหมด หอง
โดยสารก็จะทําหนาท่ีดูดซับแรงกระแทกดวยเชนเดียวกัน
โดยแรงกระแทกจะสงผานทางเสา A และกระจายออก
จะมีผลทําใหหลังคาและโครงประตูเสียรูป

หมายเหตุ : เน่ืองจากความเสียหายตอเน่ืองของโครงสราง
ตัวถัง การประเมินผลความเสียหายรถยนตบนลิฟท อาจ
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นจํานวนมาก

หมายเหตุ : หลักสูตรฝกอบรมท่ีมีใหสําหรับวิชาน้ี สําหรับ
รายละเอียดโปรดอางอิงจากคูมือหลักสูตรการฝกอบรม
Ford Service Organisation

ตัวอยางเชน รถยนตรุน Ford Focus แบบคูเป / เปด
ประทุน ถายกลอยอยูบนลิฟทดวยน้ําหนักของรถยนตเอง
จะทําใหดานหนามีระดับตํ่าลงประมาณ 2- 3 มม.

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของประตูสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจนโดยดูที่กลอนล็อก ประตูจะเลื่อนขึ้นดานบน
เปนสาเหตุใหสลักล็อกสัมผัสกับกลอนประตู

สามารถเขียนความเสียหายตอเนื่องจากการตรวจสอบ
ความเสียหายภายนอกดวยสายตา โดยทั่วไปแลวจะตอง
ใชสายตาตรวจสอบบริเวณตางๆ ดังตอไปนี้:

• ความเสียหายตางๆ ของแผงดานนอก รวมทั้งการ
แตกราวของตะเข็บตางๆ หรือการกระเทาะของสี

• ขนาดของชองวางระหวางประตูและฝากระโปรงหนา

• การเคลื่อนตัวอยางอิสระของกลอนล็อกประตู ฝากระ
โปรงหนา / ฝากระโปรงหลัง

• การเสียรูปของหลังคา (วัดชองวางของซันรูฟ)

• ความเสียหายของคานเสริมภายในประตูและการ
แตกราวของรอยเชื่อม

• การเสียรูปของคานดานขางในบริเวณท่ีเปนเขตยุบตัว

• พ้ืนหองเก็บสัมภาระและพ้ืนสวนอ่ืนๆ ท้ังดานบนและ
ดานลางที่มีผลจากการยุบตัว

ความเสียหายของโครงสรางตัวถังที่ไมสามารถ
สังเกตุเห็นได

นอกจากน้ันในระหวางการประเมินความเสียหาย ส่ิงท่ีเห็น
จากภายนอก เชน การกระเทาะของสี หรือการแตกราว
ของสารเคลือบใตตัวถัง จะตองตรวจสอบความเสียหาย
ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอก (ความเสียหายที่
ซอนอยูภายใน) อีกครั้งหนึ่ง การประเมินความเสียหาย
บริเวณใตตัวถังหากไมถอดชิ้นสวนที่เกี่ยวของออกแลว
จะไมสามารถประเมินไดอยางถูกตอง

หมายเหตุ : เพ่ือใหการประเมินความเสียหายถูกตองมาก
ท่ีสุด อาจจะจําเปนตองถอดสวนประกอบขางเคียงบริเวณ
ที่เสียหาย

จะตองสังเกตสวนประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ :

• เสา A B และ C สวนที่ตอกับหลังคา

• พื้นตัวถัง

• สวนประกอบตางๆ ท่ีทายรถ เชน กันชน โคมไฟ หรือ
อื่นๆ

• พื้นหองเก็บสัมภาระ บริเวณที่เก็บยางอะไหล

• แผงปดดานหลัง เชน แผงปดดานใน พรม หรืออื่นๆ

• ซีลยางตางๆ ท่ีดานลาง เชน บริเวณประตู (รอยเช่ือม)

• บริเวณดานลางของเบาะหลัง
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• จุดเชื่อมตอตางๆ ของระบบสงกําลัง บังคับเลี้ยว
เครื่องยนต เพลาขับ เพลาหนาและเพลาหลัง

• สวนประกอบทางไฟฟา เชนวิทยุ (ความเสียหายจาก
แรงกระแทก หรือแรงเคลื่อนไฟฟฟาสูงสุด)

ตัวถังแบบไมใชชิ้นเดียว

ตัวถังแบบน้ีจะตองตรวจสอบความเสียหายท้ังแชสซี และ
ตัวถัง

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก การตรวจสอบความ
เสียหายอยางใกลชิดทั้งบริเวณที่ถูกชนและบริเวณที่ดูด
ซับแรงกระแทก

รถยนตประเภทนี้สามารถตรวจสอบความเสียหาย หรือ
การเสียรูปไดโดยงาย

นอกจากน้ันจะตองตรวจสอบโครงสรางตางๆ ของรถยนต
ดังตอไปนี้ :

• การกระเทาะของสีบริเวณรอยเชื่อม

• การเสียรูปของโครงตางๆ

• ตรวจสอบตําแหนงและความเสียหายของจุดยึด (ยาง
รองตางๆ)

• การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของขอบยางตางๆ

• การประกอบและการทํางานของชิ้นสวนที่อยูรอบขาง
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โลหะแผนสําหรับตัวถัง

ประเภทของเหล็ก

แผงตัวถังเหล็กยังคงเปนวัสดุที่สําคัญที่สุดในการขึ้นรูป
ตัวถังรถ นอกเหนือไปจากประเภทของเหล็กที่รูจักกัน
ดีแลว เหล็กเสริมความแข็งแรงและเหล็กเสริมความ
แข็งแรงเปนพิเศษ ยังถูกใชในการสรางตัวถังรถอีกดวย

ประเภทของเหล็กไดรับการจัดกลุมตามคุณสมบัติดาน
ความแข็งแรงและความยืดหยุน

• เหล็กที่มีความแข็งแรงปกติจะมีกําลังครากขั้นตํ่าไม
เกิน 210 นิวตัน/ตร.มม.

• เหล็กท่ีมีความแข็งแรงสูงจะมีกําลังครากข้ันต่ําประมาณ
150 ถึง 600 นิวตัน/ตร.มม.

• เหล็กท่ีมีความแข็งแรงสูงเปนพิเศษจะมีกําลังครากข้ัน
ตํ่าประมาณ 400 ถึง 1200 นิวตัน/ตร.มม.

โดยสวนใหญแลว เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและความ
แข็งแรงสูงเปนพิเศษจะถูกติดต้ังไวในตําแหนงท่ีเก่ียวของ
กับความปลอดภัย (สวนประกอบทางโครงสราง) นอกจาก
นี้แลว ยังมีตัวถังดานขาง, เสา, และโครงหลังคา (แสดง
อยูใน B299 - เฟยสตา)

ตําแหนงที่ใช (
ตัวอยาง)

ประเภทของเหล็กท่ีใช
้

ตำแห
น่ง

เสริมความแข็งแรง
ของคานรับแรง

กระแทก, คานกันชน,
เสา A-B

เหล็กท่ีมีความแข็งแรง
สูงสุด (UHSS)

1

ตําแหนงที่ใช (
ตัวอยาง)

ประเภทของเหล็กท่ีใช
้

ตำแห
น่ง

เสริมความแข็งแรง
ของโครงตัวถังดานขาง

, กระเดื่องวาลว

เหล็กท่ีมีความแข็งแรง
สูงเปนพิเศษ (EHSS)

2
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ตําแหนงที่ใช (
ตัวอยาง)

ประเภทของเหล็กท่ีใช
้

ตำแห
น่ง

ซุมลอ; โครงรถเหล็กท่ีมีความแข็งแรง
สูงมาก (VHSS)

3

โครงหลังคา, กันชนเหล็กท่ีมีความแข็งแรง
สูง (HSS)

4

แผงตัวถังด้านนอกเหล็กที่มีความแข็งแร
งปกติ

5

เหล็กที่มีความแข็งแรงปกติ

โดยสวนใหญแลว เหล็กที่มีความแข็งแรงปกติจะใชกับ
โครงสรางตัวถังของรถ เนื่องจากมีความออนกวาเหล็ก
ประเภทอ่ืน ดังน้ันจึงเหมาะสมเปนพิเศษกับกรรมวิธีลาก
ขึ้นรูปลึก ซึ่งใชในการขึ้นรูปตัวถังรถ รวมถึงมีคุณสมบัติ
ท่ีดีในการข้ึนรูปใหม นอกจากน้ีแผนเหล็กยังมีความแข็ง
สูง

เหล็กที่มีความแข็งแรงสูง

สามารถเปลี่ยนความแข็งแรงของเนื้อวัสดุ และลักษณะ
ของพื้นผิว ตามความตองการของกระบวนการทาง
วิศวกรรมท่ีตางกันได ใชแผนเหล็กท่ีมีชวงความแข็งแรง
สูงเพื่อใหสามารถทําการปรับแตงไดอยางเหมาะสม และ
เพื่อใหสามารถผลิตไดใกลเคียงกับขอมูลจําเพาะของ
โครงสรางที่กําหนดไว

ชวงกําลังครากขั้นตํ่าอยูที่ 180 นิวตัน/ตร.มม. ถึง 460
นิวตัน/ตร.มม. โดยปกติแลวแผนเหล็กความแข็งแรงสูง
แบบบางจะผานตกแตงผิวมาแลว โดยวิธีที่นิยมคือการ
ฉาบผิวดวยอิเล็กโตรไลท โครงสรางตัวถังของรถใชเหล็ก
ซึ่งอยูในกลุมของเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงหลายชนิด:

• เหล็กความแข็งแรงสูงชนิดไมโครอัลลอยด ใชกับ
สวนประกอบท่ีข้ึนรูปไดยาก เชน กันชน สวนประกอบ
ภายในของประตู ฝากระโปรงหนา และฝาปดหองเก็บ

ของ หรือสวนประกอบท่ีใชรับน้ําหนัก เชน โครงตัวถัง
ดานขาง คานขวาง ฯลฯ

• เหล็กชุบแข็ง และ เหล็กผสมชุบฟอสฟอรัส ใชกับ
แผงตัวถังรถภายนอก ซึ่งตองลากขึ้นรูปลึกคอนขาง
มาก และตองใชงานหนัก

• วัสดุไอโซทรอปก ใชที่แผงเหล็กดานนอกที่แบนราบ
บริเวณประตู ฝากระโปรงหนา ฝาปดหองเก็บของ
หลังคา

เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงสุด

เหล็กประเภทตางๆ เหลานี้ใชกับสวนประกอบทาง
โครงสรางของตัวถังรถสวนใหญ ซ่ึงมีผลตอความปลอดภัย
แมวาความหนาของแผนเหล็กท่ีใชจะลดลง แตน้ําหนักท่ี
ลดลงจะชวยเพิ่มความแข็งแรงขึ้น นอกจากเหล็กที่มีค
วามแข็งแรงสูงแลว ยังใชเหล็กประเภทพิเศษในกลุมเหล็ก
ที่มีความแข็งแรงสูงสุดรวมดวย:

• เหล็กท่ีมีโครงสรางเฟสซับซอนใชกับคานกันกระแทก
ท่ีประตู คานกันชน และสวนประกอบของตัวถัง ท่ีตอง
รับแรงชน เหล็กประเภทนี้ไมเพียงมีความแข็งแรงสูง
เทานั้น แตยังมีคุณสมบัติขึ้นรูปเย็นได และสามารถ
เชื่อมติดกันไดงาย

• เหล็กที่มีโครงสรางสองเฟสมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ
เหล็กที่มีโครงสรางเฟสซับซอน เหล็กประเภทนี้
เหมาะสมในการใชเสริมความแข็งแรงของตัวถัง
เนื่องจากมีคุณสมบัติชวยเพิ่มความแข็งแรงไดสูง

• เหล็กชนิดออสเทนไนทเหลือคาง และ เหล็กที่มี
โครงสรางเฟสแบบมารเทนไซตมีระดับความแข็งแรง
สูงมากถึง 1200 นิวตัน/ตร.ม. และสวนใหญใชใน
โครงสรางตัวถังรถที่ตองรับแรงชน

• เหล็กผสมแมงกานีสโบรอนมีระดับความแข็งแรงสูง
สุดถึง 1600 นิวตัน/ตร.ม. และสวนใหญใชในโครงสราง
ตัวถังรถที่ตองรับแรงชน

เน่ืองจากมีการใชงานเหล็กท่ีมีความแข็งแรงสูงสุด ดังน้ัน
จึงตองมีขอควรระวังพิเศษที่ตองคํานึงถึงในระหวางการ
ซอมแซมตัวถังดังนี้:

• ตองการแรงที่มากขึ้นในการดึง

• แรงดีดตัวอาจมากขึ้นในงานปรับตั้งศูนย

• เครื่องมือตัดตางๆ มีอายุการใชงานที่สั้นลง
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ขอควรระวัง : หามใหความรอนกับแผนเหล็กที่มีค
วามแข็งแรงสูงและแผนเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง
สุดในระหวางงานดึงตัวถังโดยเด็ดขาด

เม่ือดึงตัวถัง ใหทํางานโดยไมตองใหความรอน เน่ืองจาก
ความแข็งแรงจะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงถึง 250 °C อยาไรก็
ตาม วิธีการทํางานและเครื่องพื้นฐานที่ใชจะเหมือนกัน

แผนเหล็กเคลือบ

แผนเหล็กเคลือบมีความคลายคลึงกับแผนเหล็กท่ีมีความ
แข็งแรงสูง แตสามารถนําไปใชประโยชนไดมากกวา
เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการปองกันสนิมไดดีกวา โดยท่ัวไป
แลว กรรมวิธีในการเพิ่มชั้นสังกะสีมี 2 วิธี ดังนี้:

• ชุบสังกะสีดวยการจุมรอน

• ชุบสังกะสีดวยไฟฟา

ดวยเหตุนี้จึงตองคํานึงถึงขอควรระวังตอไปนี้ในระหวาง
การเชื่อม:

หมายเหตุ : ควันจากการเชื่อมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ตรวจสอบใหแนใจวา พื้นที่ทํางานมีการระบายอากาศได
ดี และมีระบบดูดควันที่เกิดจากการเชื่อม

• สังกะสีจะเริ่มละลายที่อุณหภูมิประมาณ 420 °C

• สังกะสีจะระเหยเปนไอที่อุณหภูมิประมาณ 900 °C

• ปริมาณความรอนท่ีสูงจะทําใหช้ันสังกะสีท่ีเคลือบไวได
รับความเสียหาย และสงผลตอการปองกันสนิม

• หมายเหตุ : แผนเหล็กชุบมีคุณสมบัติตานทานไฟฟา
ไดสูง แตสามารถชดเชยไดโดยการเพิ่มกระแสไฟใน
การเชื่อมขึ้นอีก 10 - 20%

การเช่ือมจุด (spot welding) เหมาะกับการเช่ือมแผน
เหล็กชุปสังกะสี เน่ืองจากไมมีการแผกระจายของความ
รอนขึ้น

• ทั้งนี้ไมจําเปนตองมีการเตรียมการเปนพิเศษสําหรับ
แผนเหล็กชุบสังกะสีดวยไฟฟา เนื่องจากไมจําเปน
ตองขจัดชั้นสังกะสีออก
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อุปกรณและเครื่องมือสําหรับซอมตัวถัง

ระบบการทําใหตรง

หมายเหตุ : ทานสามารถสั่งซื้ออะไหลรถและผลิตภัณฑ
เคลือบสีไดทางออนไลนผานทางสวนงานบริการของ
Wielander & Schill: http://fo.oem.wielanderschill.com

ที่เก็บใหมรูปรางตัวถังเดิมเนื่องจากความเสียหายจาก
อุบัติเหตุนั้นมักจะเปนมากจําเปนตองใชการเปลี่ยนรูป
แบบยอนกลับหรือการยืดใหตรง .

เหมาะสําหรับวัตถุประสงคนี้คือการยืดใหตรงและการวัด
ระบบหรือระบบมุมการชี้สากล .

ลักษณะโพส
(Pos)

การยืดให้ตรงสากลและระบบการวัด1

ระบบมุมการยืดให้ตรงสากล2

โดยพื้นฐาน ความตองการดังตอไปนี้จะทําบนการยืดให
ตรงและระบบการวัด :

• ประยุกตใชสากลสําหรับรถทุกประเภท . ดังน้ันสําหรับ
รถบรรทุกเล็กและของรถยนตอเนกประสงค( SUV)
.

• ทําใหเหมาะแรงการเสียรูปยอนกลับ .

• ความมั่นคงสูงและความคลองตัว .

• การดูดซึมบางสวนหรือสมบูรณของนํ้าหนักรถยนต .

• เวลาการตั้งสั้น .

• ใชงานงาย .

– ออกแบบเครื่องเขียนที่มีการโหลดทางลาด .

– ความสูง - การปรับยกพื้นยืดใหตรง .

– เสียงดังการยืดใหตรงสากลดวย ตัวยึดเร็ว ที่
ขอบเขตทั้งหมดของปากกาหนีบ .

• ทดสอบความสามารถของตัวถังเด่ียวการวัดจุดดวยใน
- และชุดสวนประกอบที่ถอดออกได .

มุมการยืดใหตรง ยกตัวถังรถยนตที่ตัวถังหลายจุด .
รายการปกติเหลานี้มักจะ ถูกนํามาใชในการผลิต . การ
ยกสูงกวาฐานคือ เปนไปได . ระบบการวัดไมจําเปน
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เพราะวาจุดตัวถังท่ีจําเปนคือมีการกําหนดดวยการเรียนรู
. สําหรับวัตถุประสงคนี้รถยนต - ที่กําหนดหรือบทเรียน
สากลมีการเสนอให .

ระบบการยืดใหตรงสากล ประกอบดวยเบาะนั่งรถยนต
(ข้ัว สากลบนฐาน) และอุปกรณการลาก . ในการเพ่ิมเติม
ระบบการวัดคือตองการ .

หมายเหตุ : เมื่อการใชแผนยึดสากลตองหลังจากการ
ซอมแซมของพื้นที่ฐาน ในการมองเห็น - และจุดทาง
เทคนิคและมุมมองทางดานเทคนิคการกัดกรอน ตองทํา
ใหม .

สังเกตุรายการตอไป :

• พื้นที่ติดตั้งที่จะทําความสะอาด .

• รถยนตที่ไมมีความตึงเครียดในระบบที่เกี่ยวของที่จะ
ถูกยึด .

• หนวยเพื่อบรรเทาการสนับสนุนตัวถัง .

ระบบการวัด

สําหรับการวิเคราะหท่ีถูกตองของรถยนตท่ีเสียหาย, ระบบ
การวัดตัวถังคือตองการ . ข้ึนอยูกับวิธีการวัด ระบบความ
แตกตางโดยกลไก เกี่ยวกับสายตา การพังและอุปกรณ
การวัดอิเล็กทรอนิค . บางครั้งหนึ่งพบรูปแบบผสมของ
แตละระบบ .

หมายเหตุ : เมื่อการจัดการระบบการวัดตามลําดับ การ
อางอิงในคําอธิบายของผูผลิตเครื่องมือวัดจะตองสังเกต
.

โดยพื้นฐาน ระบบการวัดตองเปนไปตามความตองการ
ตอไปนี้ :

• ประยุกตใชสากล สําหรับรถยนตทุกประเภท . ดังนั้น
สําหรับรถบรรทุกเล็กและของรถอเนกประสงค ( SUV)
.

• เหมาะสําหรับการเรียกรองอุบัติเหตุทั้งหมด

• การตรวจสอบอยางรวดเร็วของจุดการวัดตัวถังรถยนต
ในภายใตตัวถังและภายนอก .

• แคตตาล็อกขอมูลสําหรับการบันทึกจุดขอมูลทั้งหมด
(ความยาว ความกวางและความสูง) ท้ังกับชุดการรวม
กันและลบออก .

หมายเหตุ : เนื้อหาเบื้องตนตอไปนี้และใน - สวนการ
อบรมที่ลึกมีให . ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมการอบรม

ทั้งหมดมีใหในโบรชัวรการอบรมที่จัดใหโดยฦายบริการ
ของฟอรด .

คาลิเปอร

เครื่องมืองายๆและในทางปฏิบัติมากสําหรับตัวถัง และ
โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับภายใตตัวถัง ในการวัดเปนคาน
เข็มทิศ . กับคานเบ่ียงเบนเข็มทิศในการวัดความยาวและ
ความกวางโดยการเปรียบเทียบหรือแนวทแยงการวัดได
รับการพิจารณา .

ตัวถังโดยทั่วไปมีจุดอางอิงที่ไดรับเลือก ใหไปออกจาก
แผนขอมูลสําหรับขนาดโครงตัวถัง .

หมายเหตุ : ในการกําหนดคาความเบ่ียงเบน ท้ังสองดาน
ในหลักการ จุดอางอิงเดียวกันจะไดรับการเลือกสรร .
คานเข็มทิศตองการมีการปรับแบบสมมาตร .

สําหรับบริเวณดานนอกตัวถังหนึ่งสามารถปฏิบัติเชน
เดียวกันการวัดเปรียบเทียบ . ดวยคานเข็มทิศ, กานสอง
กลองดูหรือเทปวัด ขึ้นอยูกับความเสียหายทางดานซาย
/ ขวาการวัด (การสํารวจความสมมาตร) และการวัดใน
แนวทแยงจะดําเนินการ .

ระบบการวัดเลเซอร

ระบบเหลาน้ีจะใชเลเซอรคานน้ันคือโครงการในระดับหน่ึง
หรือหลายๆ .

โดยวิธีการทั้งสองขนานการหมุนหัวเลเซอร ก็สามารถจะ
ตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบจุดสมมาตรของตัวถัง . บน
พื้นฐานไมบรรทัดการวัดนั้นคือทีแนบมากับจุดการวัด
ดวยความชวยเหลือของโครงการคานเลเซอร , การอาน
สามารถอานออก .

ดวย เครื่องวัดมุมเอียง สราง - ใน ความสูงแตกตางจาก
นั้นจะสามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว .
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ระบบการวัดทางกล

เครื่องวัดทางกลเปนวิธีที่งายและมีประสิทธิภาพสําหรับ
กรอบรวดเร็ว ถูกตองและโครงเชื่อถือไดและการควบคุม
แชสซี .

โดยไมตองเสียคาใชจายการกอสรางในหลาย ๆ กรณีจะ
ชวยใหใชระบบน้ีเพ่ือใหคําส่ังในขอบเขตของความเสียหาย
.

มันทําใหสามารถดวยตัวเอง - ตัวยึดอยูตรงกลางการวัด
ที่จะทําโดยคนคนหนึ่ง .

สิทธิประโยชนเพิ่มเติม :

• ใชงานไดอยางรวดเร็ว .

• ใชงานงาย .

• สามารถขยายตัว ผานตัวตอ แกนวัดและทอ .

งานกอสรางที่ซับซอนมากขึ้นตองใชระบบการวัดที่มีการ
ติดต้ังม่ันอยูบนโตะปากกา . เหลาน้ีจะใชกับการยืดใหตรง
สําหรับตรวจสอบมิติที่ถาวร .

เชนระบบการวัดทางกลรวมถึงไมบรรทัดการวัดและการ
วัดเลื่อนในการวัดสามแกน . เพื่อใหตัวถังสามารถวัดได
ดวยแชสซีสรถยนต โดยใชแคลมปส่ีจับสากลท่ีแนบมากับ
โครงฐานโตะปากกา . จุดสิ่งที่แนบมาแนชัดคือจะบันทึก
ไวในแผนขอมูล .

อัลตราโซนิกและเครื่องกล - ระบบการวัดอิเล็กทรอนิกส

ระบบการวัดเหลานี้สามารถนํามารวมกับโตีะปากกาตัวชี้
ใหเห็นหลัก ท้ังหมด . ในการเพ่ิมเติม ระบบการวัดคือจะ
ใชเปนอิสระของการยืดใหตรง รวมกับการยกพ้ืน หรือขา
ตั้งที่เหมาะสม
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ลักษณะโพส
(Pos)

อุปกรณการวัดอัลตราโซนิค1

ระบบการวัดเครื่องกล - อิเล็กทรอนิกส2

เกี่ยวกับการฟง หรือระบบการวัดอัลตราโซนิค การใช
เครื่องสงสัญญาณเสียงและเซนเซอรสําหรับการวัดตัวถัง
รถยนต .

ตัวสงอัลตราโซนิคเหลาน้ีติดต้ังอยูบนรถยนตผานการติด
ตั้งพิเศษ . ในระหวางการวัดตัวสง อัลตราโซนิคสง
สัญญาณคงที่จากเซนเซอร ( ไมโครโฟน ) คือไดเลือก
และสงผานที่คอมพิวเตอร . การอานคือแสดงบนจอของ
คอมพิวเตอรและเปรียบเทียบดวยคาอางอิงของโรงงาน
ผลิตรถยนต .

การใชงานของกลไก - ระบบการวัดอิเล็กทรอนิกสเปน ท่ี
ระบบการวัดเกี่ยวกับเสียง . มันสามารถนํามาใชเชน
เดียวกันโดยไมมีระบบการยืดใหตรงบนฐานระบบที่

เหมาะสม . ครั้งหนึ่งระบบใตพื้นรถยนตนี้และเปนแนว
สําหรับการวัดสามจุดเหมือนเดิมบน รถยนต ปรับตั้ง ได
ดวยแขนจุดขอมูลท่ีจําเปนตองมีการเลือกและเปรียบเทียบ
กับคาอางอิง . ขอมูลถูกสงไปยังคอมพิวเตอรที่
เปรียบเทียบพวกเขาและแสดงผลบนหนาจอ .

อุปกรณการเชื่อม

ในงานประกอบตัวถังรถยนต กระบวนการเชื่อมความ
ตานทานที่ใชสวนใหญยังคงเปนแบบการเชื่อมจุด (spot
welding) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของตัวถังรถยนต ไดถึง
5000 จุดเชื่อมโดยหุนยนตเชื่อมจุดหรือในหลายจุด -
การเชื่อมติดตั้งระบบเชื่อม .

จุดเช่ือมความตานทานชวยใหเวลาท่ีส้ันมากพลังงานท่ีสูง
มากในพ้ืนท่ีขนาดเล็กของช้ินงานท่ีจะต้ังสมาธิ, การผลิต
ภายใตการประยุกตใช แรงดันสูงส่ิงผูกมัดถาวร . ในกรณี
ท่ีมีการซอมแซม การผลิตดานรอยเช่ือมใชความตานทาน
ตอจุดจะถูกเก็บใหม .

ลักษณะโพส
(Pos)

เครื่องเชื่อมกาซ เฉื่อย1

เครื่องเชื่อมจุดความตานทาน2

หมายเหตุ : เปนเครื่องเชื่อมที่มีประสิทธิภาพตา
มลําดับในสถานที่ ที่หลาย - ชั้นรอยตอแผนมีการเชื่อม
ตอ - จุดเชื่อมที่มีความแข็งแรงรวมกวา 3 มม. ผานรู .

แมวาโดยหลักการแลว เหล็กแผนชนิดความแข็งแรงสูง
และชนิดความแข็งแรงสูงสุดจะมีความคงทนตอการเช่ือม
ความตานทานแบบจุดไดเปนอยางดี แตเนื่องจากมีการ
เชื่อมเหล็กแผนที่มีความหนากวาปกติ หรือเชื่อมเหล็ก
แผนตั้งแตสามชั้นขึ้นไป ซึ่งอาจสงใหเกิดปญหาขึ้นใน
ศูนยซอมเน่ืองจากประสิทธิภาพในการเช่ือมต่ํากวาโรงงาน
ผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่องเชื่อมรุนเกากวานี้ไมไดมี
เทคโนโลยีการเชื่อมลาสุดและประสิทธิภาพการเชื่อมโดย
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ความหนาของแผนเกินกวา 3 มม. เพื่อเชื่อมตอไดอยาง
นาเชื่อถือ

หมายเหตุ : สําหรับการติดต้ังช้ินสวนตัวถังท่ีทําจากแผน
เหล็กชนิดความแข็งแรงสูง (เชน โบรอน) โปรดใชอุปกรณ
เชื่อมอินเวอรเตอรที่ไดรับการรับรองจากฟอรดเทานั้น!

หนวยท่ีมีเทคโนโลยีอินเวอรเตอรเปดใชงานเช่ือมคงท่ีและ
สูงปจจุบันจุดคุณภาพที่ดีขึ้น . ปจจุบันสูงยังชวยใหเวลา
ท่ีส้ันลงและทําให อายุการเช่ือมการใชงานท่ีสูงข้ึนของข้ัว
ไฟฟา . เชื่อมอินเวอรเตอรสามารถพัฒนาตอเชื่อมไฟฟา
. นอกไปจากนี้ เครื่องมือยุคใหมยังใหแรงขั้วเชื่อมที่สูง
กวามาก (แรงกดหนาสัมผัสของปนเชื่อม)

ขอดีอื่น ๆ ของการเชื่อมอินเวอรเตอรใหม คือ :

• ประสิทธิภาพการเช่ือมท่ีดีมีคุณภาพสม่ําเสมอรอบการ
ทํางานสูง

• คาตอบแทนของการรับรูและปจจัยที่รบกวน : เชน
ไพรเมอร, กาว, ตอตาน - สีสนิมเหล็ก

• ของตนเองและไดรับโปรแกรมการเชื่อมสามารถจัด
เก็บและเรียกคืน

• การประกันคุณภาพผานเขาสูการบันทึกของการเชื่อม
ขอมูลสําคัญทั้งหมด

• การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ คีมหนีบ จุดที่
ตองการหรือ ปนจุด

หนาที่ตอไปนี้สามารถควบคุมไดผานการเขียนโปรแกรม
ของหนวยงานเชื่อมและตรวจสอบ :

• การควบคุมการเริ่มตนเงื่อนไขดวยการวัดความ
ตานทานสภาพ (ฝุน, สี, กาวตัวถัง, สับเปลี่ยนโดยจุด
เชื่อมตอไป) .

• ใหความมั่นใจในการเชื่อมการตอที่เหมาะที่สุด .

• ใหความมั่นใจในการเชื่อมการตอที่เหมาะที่สุด .

ในความตานทานการเช่ือมจุดตอ การเช่ือมมีผล คือ เพียง
บางสวนเทานั้นที่มองเห็นจากภายนอก . จึงเปนความ
จําเปนที่จะเปนที่คุนเคยกับ ลักษณะเฉพาะ ของอุปกรณ
การเชื่อม . ทดสอบ เชื่อมการ ตามดวยการทดสอบการ
ลอกออกใหขขาวสารเก่ียวกับคุณภาพของการเช่ือม . จุด
การเช่ือมจะตองไมถูกเอาออก แตจะตองเปนเชนปองกัน
การฉีกขาด .

Gas-shielded welding plays a minor role as a joining
technique in the production of car bodies. มันถูกใช

สําหรับชิ้นสวนที่เนนเปนอยางมาก เชนการ
ล็อกแผนสําหรับการรับเพลาหรือในสถานที่ที่ไมสามารถ
เขาถึงไดอยางงายดายจากจุดเชื่อมความตานทาน
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สรางวิธีการซอม

ทั่วไป

กอนเริ่มของการซอมกานชน อะไหลและวัสดุการซอม
ตองพรอม

การวางแผน

หมายเหตุ : โครงสรางตัวถังตองมี หากจําเปน การซอม
ท่ีดีข้ึนเปนท่ีพอใจดวยการเปล่ียนช้ินสวนตัวถังใหม มาก
กวานั้น เปนไปได ตองพิจารณาแผนกการซอมดวย

ในการวางแผนขั้นตอนตอไปนี้ ตอง เอาใจใส :

• ซอมทางเดิน การนําเขาสูบัญชีการจัดหาขาวสาร คือ
การกําหนดที่ดี

• อะไหลสํารองตองไดมาแนนอน

• งานถอดชิ้นสวนตองกําหนดขึ้นมา

• ลักษณะเฉพาะพิเศษอยางเชน ถุงลมนิรภัย ทอยาง
ถายนํ้า สายไฟฟา และตําแหนงอุปกรณื่ของการ
ทดสอบเสียงดังผิดปกติ (NVH)

• การตัดอะไหลเกาออก ( เฉพาะเม่ือมีอะไหลใหมเทาน้ัน
)

• จุดการตอตองมีการเตรียม

• การติดตั้งชิ้นสวนใหม

• การเตรียมท่ีซอม ( การเจียรของท่ีเช่ือม ) สําหรับการ
ทําสี

• เปนไปไดของการซอมนํ้าทวม

กระบวนการซอมตามลําดับเหตุการณ

หมายเหตุ : รายละเอียดบนรายการคนเดียวบรรจุใน
รถยนตที่สอดคลองกัน - บทกําหนดของคูมือซอม

ขบวนการซอมจริงสามารถจะแบงออกเปนข้ันตอนตอไป
นี้ :

ขั้นตอนของการซอมผูสรางตัวถัง :

• ทําใหเปนรูปแบบใหม

• กําหนดการตัดแยกและทําเครื่องหมาย

– การกําหนดที่นําเขาสูบัญชีในคูมือการซอม .

– เปลี่ยนชิ้นสวนใหมเรียบรอยและรวมการวางแผน
ในการซอมดวย

• ตัดอะไหลเกาออก

– รถยนต - กําหนดเปนลักษณะเฉพาะนําเขาสูเขา
บัญชี

• เตรียมจุดการตอ

– - การเจียรครีบการเชื่อมและทําใหตรง

– วัดการปองกันการกัดกรอน ตองถอดออกมา

– พยายามใสชิ้นสวนใหม

• ใสชิ้นสวนใหม

• ทําใหมจุดเชื่อม( การเจียรของรอยเชื่อม )
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ตรวจสอบแนวเสนตรง
ทั่วไป

เปนท่ีสงสัยน้ันตัวถังท่ีเสียรูปมีการเปล่ียนมา ตองทําการ
วัดใหม . สุดทายน้ี วิธีการวัดหลายหลายคร้ังและเคร่ืองมือ
ตองใช .

ดวยระบบการวัดตัวอยางสามารถใชในหลายกรณี โดยการ
วัดที่รวดเร็ว ไมมีงาน( โตะ)การกอสรางที่ราคาแพง
ทั้งหมดทําบนรายการ ขอบเขตของความเสียหาย

หมายเหตุ : สําหรับพื้น - และสวนภายนอกของรถยนต
เปนสําหรับขอมูลแบบรถยนตอื่นๆ รายละเอียดคา
กําหนดการซอม - ในรถยนต ระบบการวางแนวและการ
วัดของโรงงานผลิต สรางสรรคสมุดขอมูลสําหรับรถยนต
แตละรุน

สมุดขอมูลของการวัดโครงตัวถังสําหรับการวัดตัวถัง
เปนการใหภายใตรุน - คูมือคากําหนดการซอม สําหรับ
ตําแหนงมิติท้ังหมด ของคําแนะนําการวัดเปนการสังเกตุ
สําหรับการวัดทั้งหมด ระยะของพิกัดความเผื่อ ± 3 มม
คือที่ยอมได

จุดการวัดนั้นเปนคากําหนดใน สวนโคงนาจะวัด ดังนั้น
มันสะทอนกลับระยะที่ สําคัญที่สุดที่จุดตรงกันขามของ
การวัด สําหรับการกําหนดท่ีแมนยําของภาพขยายจุดการ
วัดดังที่ไดแสดง ใหดู

สําหรับตัวอยางการวัดโครงสรางสวนบน
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สําหรับตัวอยางการวัดดานลาง
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แนวตรง

ทั่วไป

การเก็บรูปรางตัวถังตนแบบ มันตองการที่จะทําใหดีใหม
หรือทําใหตรง รถยนตตองเปล่ียนใหสมบูรณบนโตะ ดังน้ัน
อุปกรณการดึงสามารถใชได

หมายเหตุ : หัวขอพื้นฐานตอไปนี้และใน - การสอนที่
ลึก จะมีใหในการอบรม ลักษณะทั่วไปของชวงทั้งหมด
ของหลักสูตรการอบรม ในโบชัวรการอบรมของเรามอบ
ใหโดยองคกรณบริการของฟอรด

การทํางานทํารูปรางใหมตํ่ากวาเปนการเขาใจวาเชน การ
บรรจุการดึงกลับของชิ้นสวนตัวถังที่ผิดรูป โดยการตัด
ออกชิ้นสวนนั้นที่ตองการ ทําใหม การคงอยูของชิ้นสวน
ที่เสียรูปบนรถยนต ดีกวาเราพูดถึงการทําใหตรง

การทําตัวถังแบบใหมตองการการปฎิบัติและประสบการณ
. กําหนดกอนการเริ่มตนยอนกลับของการทําใหเสียรูป
ราง ทิศทางตัวกระตุนตองถูกตอง แรง ยอนกลับของการ
ทําใหเสียรูปราง ตองตรงกันขามกับทิศทางตัวกระตุน นี่
คือทางเดียวเทานั้น ที่ใหแนใจวา นั่นคือ รูปแบบดั้งเดิม
ที่จะครอบคลุมไดถึง

จุดตอไปน้ีในระหวางการทําใหเสร็จของการยอนกลับการ
เสียรูปตองมีบันทึก :

• ชุดการดึงปลอดภัยโดยหวงเชือก

• กระจกประตูตองไมถอดสําหรับการทําใหตรง

• โดยพ้ืนฐานแลว งอกลับไมมี การเหน่ียวนําความรอน

• ที่เหมาะสม ประตูหรือ/ที่ครอบตองเปดในระหวางที่
การยอนกลับการเสียรูป

• ในระหวางการทํารูปรางใหมตรวจสอบอยางตอเนื่อง
ของความถูกตองของมิติและระยะหาง

• แผนเหล็กแข็งแรง - สูง มีผลกระทบกลับ - สปริงสูง
กวา

• ในระหวางการยอนกลับการเสียรูป สังเกตุอุปกรณของ
ชุดการดึงบนรถยนต

• การยอนกลับการเสียรูปคือ ถอดออกในหลายข้ันตอน
ไมเคยดวย การทํางานหลาหลัง 1 เดียวเทานั้น ดังนี้
อันตรายของการยืดออกและประกอบตัวถังข้ึนอยางรีบ
เรงตองปองกัน

• ในระหวางแตละข้ันตอนการข้ึนรูปรางใหม ( ในเคร่ือง
ดึง ) ดวยคอนอลูมิเนียม ตองใจเย็น ในการเชื่อมที่
เสียรูปในพื้นที่เครื่องดึง

ลักษณะพิเศษของไม - ตัวเอง - การรองรับตัว
ถัง

การยอนกลับการเสียรูปเปนการเปรียบเทียบความแตก
ตางดวยตัวเอง - การรองรับตัวถังโดยแบงแยกการกลับ
ของตัวถังและชวงลางที่เสียรูป

มีอุบัติเหตุ ตัวถังเทานั้นที่เสียหาย งานขึ้นรูปใหมคอยๆ
จะปฎิบัติบนเครื่องลางที่ติดยึด

หมายเหตุ : ในกรณีของแรง การยอนกลับการเสียรูปส
กรูการตอนี้สามารถทําใหเสียหาย ( ตัวถังไปคานโครงรถ
) ในระหวาง การยอนกลับการเสียรูป ตรวจสอบอยางคงท่ี
การตอของสกรูเกลียว การรักษาเครื่องหนีบหรือทิศทาง
ของมุมตองเชื่อมตอตรงไปที่โครงชวงลาง

การเสียรูปของโครงรถใหม

หมายเหตุ : เหล็กที่มีความแข็งแรง - สูงอาจจะไมมีค
วามรอน

ตัวถังและโครงชวงลาง จะตอง ไมเสียรูปใหม นี้คือการ
แยกออกจากที่หนึ่งที่เริ่มตน

เงื่อนไขตอไปนี้ตองไดพบ :

• การซอมตองทําแบบประหยัด

• การผลิต - ถึง - ดานคุณภาพและความคงทนของโครง
รถตอง หลังจากปฎิบัคิการซอมที่สําเร็จ

• โดยพ้ืนฐานแลวการขับและการทํางานท่ีปลอดภัยของ
รถยนตตองมีสมํ่าเสมอในสวนหนา

• การยอนกลับการเสียรูปเย็นของขอบเขตท่ีผิดสวนดวย
การงอที่ชัดเจนตองไมเปนไป

• การยอนกลับการเสียรูปดวยการใหความรอน( การ
เชื่อมไฟฉาย ) ตองการประสบการณมากและราย
ละเอียดความรูของ พฤติกรรมความรอนของแผนเหล็ก
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• โดยเฉพาะที่การพิจารณาอยางรอบคอบนาจะเปน
อุณหภูมิและในระหวางของการใหความรอน

• สวนประกอบเดียวของงานโครงรถ อยางเชน คานขวาง
แผนยึด อื่นๆ สามารถทําใหมได
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การเปลี่ยนแผงทั้งชิ้น/เปลี่ยนบางสวน
หมายเหตุ : หัวขอพื้นฐานตอไปนี้และ ในการอบรมที่
ลึกมีให ในลักษณะทั่วไปของ หลักสูตรการอบรมทั้งหมด
ในเอกสารอบรมของเราจัดใหโดยฝายบริการฟอรด

การซอมเปนประจําหมายถึง การแทรกแซงในโครงสราง
ตัวถังและดังเชน การแทรกแซงบางอยางในระบบสํารอง
ปลอดภัยของรถยนต .

หมายเหตุ : ภายใต ลักษณะของพิสูจนวาถูกตอง การ
ซอมตองในหลักการ ดวยอุบัติเหตุรถยนตเสียหายให
บันทึกและความเปนไปไดของการเปล่ียนบางสวนของช้ิน
สาน( แผนกซอม ) นําไปสู บัญชี .

การเปลี่ยนบางสวน

รายละเอียดPos.

จุดเริ่มตน1

การเชื่อมดั้งเดิม2

การตัดสินใจ criteria

ในศูนยกลางการตัดสินใจคือตลอดเวลา :

• คาใชจายของการซอม .

• การสงวนของการตอภายในดั้งเดิม .

การอนุญาตจากฟอรดสําหรับการเปล่ียนบางสวน การแก
ปญหาในพ้ืนท่ีของการเสียหายตองอยูในมือ . สําหรับโรง
ผลิตเห็นดวยและรุน - ส่ิงตีพิมพโรงซอมตัวถังโดยเฉพาะ
/ รายละเอียดขาวสารทางเทคนิคสําหรับการเปลี่ยนชิ้น
สวนบางสวนและของขายของช้ินสวนอะไหลโดยเฉพาะมี
ให ชุดซอมเฉพาะ ไดทําสําหรับตองการเปลี่ยนชิ้นสวน (
ชิ้นสวนบริการ ) .

ภายใตการเปลี่ยนบางสวน ( แผนกอะไหล ) ของการ
เปลี่ยนตองเขาใจ สวนแบงของ สวนประกอบตัวถัง .
สวนซอมใหวัตถุประสงคโดยเฉพาะของเขาเมื่อเปลี่ยน
ของเต็ม - ชิ้นสวนจะมาในเวลา - ที่ตองการ และ
เพราะฉะนั้นจะไมประหยัด . ในตัวอยาง - สิ่งตีพิมพคา
กําหนดตัวถังแบงปนแผนกซอมคืออธิบายชัดเจน ความ
ตองการนี้ คือ ที่เกาะติด

ขึ้นอยูบน ชวงเสียหายคือในการตัดสินใจที่ เปลี่ยนบาง
สวน การเพิ่มปจจัยในที่ บัญชี :

• ตัดนาจะ เชน สั้น เชน เปนไปไดนาจะใชได

• ผลกระทบที่รวมทํางานใหม นาจะไมยิ่งใหญมาก .

• การตรวจดวยตา เสนทางของขอบประตูการเปดนาจะ
เก็บใหมได .

• แผนเสริมกําลังภายในนาจะไมจํากัดวง ทําใหเปนรูป
แบบใหม .

• โครงราง เสริมกําลังภายใน ในพื้นที่แกน ตองเปนที่
สามารถจะตัดออกได .

• ความตองการของฟอรดที่ซอมการเปลี่ยนบางสวนที่
ภาระ - แบริ่งโครงคานตองเปนการนําเขาสูบัญชี

• การเชื่อมใหญที่ขอตอตองเปนการเก็บใหม .

ผลประโยชนของการเปลี่ยนบางสวน

ซอมการเปล่ียนบางสวนใหซอมพิเศษเฉพาะของอุบัติเหตุ
เสียหายที่ผลประโยชนมาก :

• ซอมสามารถ ในสองพื้นที่แผงขางดานนอก ( เชน
ดานชิ้นสวน ) ดังเชนปฏิบัติบนภายใน ( เชน จุดรอง
รับโครง พื้นยาง )

• การซอมแซมสามารถจํากัดชวงเสียหายจริง

• การลดคาใชจายในการซอม เชน รวมตัวและ
สวนประกอบอ่ืนๆสามารถคงเหลือ สวนใหญในรถยนต
.

การเปลี่ยนสมบูรณ

สําหรับการเปล่ียนขอบเขตใหญท่ีสมบูรณ ขอตอตนแบบ
สามารถกลับมาใชใหมได .

G506659th2011.50 Ranger

501-25-36ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-25-36

รายละเอียดและการทํางาน



การเปลี่ยนที่สมบูรณ คือ มีประโยชนหากชิ้นสวนตัวถัง
เสียหายคือที่จุดการตอดั้งเดิมถอดและชิ้นสวนใหมไดใช
อีกครั้งที่สมบูรณ ไมมีการสรางสรรคพื้นทีอุปกรณติด
ตั้งใหม (เชน .: แผงขางหลัง ).

การเปลี่ยนที่สมบูรณ ตองไดทําเมื่อ นั่นคือ ไมแกปญหา
การเปลี่ยนบางสวน
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การปองกันสนิม
ในงานซอมตัวถังในประเด็นที่การรัประกันระยะ - ยาว
สําหรับรถยนตฟอรดที่จายการเอาใจใสระมัดระวังที่การ
สงวนและ การรักษาซอมแซม ของการปองกันการกัด
กรอนของโรงงาน .

หมายเหตุ : ขาวสารในรายละเอียดการซอมดากําหนด
- รุน เปนที่นําเขาสูบัญชี สังเกตุดวยการดําเนินการของ
ความแตกตางผลิตภัณฑการปองกันการกัดกรอนน้ัน ตอง
ทําตามคําแนะนําโรงงานผลิต .

สําหรับงานซอมตัวถัง เปนอะไหลแทฟอรดเทาน้ันและช้ิน
สวนตัวถังรถไดใชวัสดุซอมท่ีฟอรดอนุมัติ. ช้ินสวนสํารอง
ดั้งเดิมฟอรดคือจัดหาดวยโลโกลายนูนฟอรด .

การเคลือบโลหะและการปองกันการกัดกรอน

สําหรับเหตุผลของการปองกันการกัดกรอน แผนเหล็กตัว
ถังคือจัดหาดวยการเคลือบ . เชนการปองกันการเคลือบ
วัสดุสวนใหญเปน สังกะสีอัลลอยลใชในหลากหลายรูป
แบบ . ในชิ้นสวนอะลูมิเนียมคือไดใช . โดยพื้นฐานแลว
การเคลือบของแบบเหล็กทั้งหมดคือเปนไปได

ในการเคลือบ ไดใชหลายๆวิธี :

• กาลวาไนซซิ่งจุมรอน ( ไมไดใชยาวกวาในโครงสราง
รถยนต ) .

• อีเลคโตรลายติค กาลวาไนซซิ่ง .

• การเคลือบเกี่ยวกับอวัยวะ .

• อะลูมิไนซซิ่งจุม - รอน .

หมายเหตุ : การเชื่อมควันเปนอันตราย . ใหแนใจวา
การระบายอากาศดีและการดึงควันการเช่ือมไดใชในสถาน
ที่งานนี้ .

ในระหวางเวลาการเชื่อม ใหพิจารณาจุดตอไปนี้ :

• สังกะสีละลายที ่420 ° C.

• ที่อุณหภูมิประมาณ 900 ° C สังกะสีระเหย

• องศาความรอนกําหนดผลกระทบของ ชั้นสังกะสีและ
การปองกัรการกัดกรอน .

• ในระหวางการเชื่อมแผนกาลวาไนซ เหมาะสมเฉพาะ
สําหรับความตานทานการเชื่อมจุด ตั้งแตไมใหญ -
มาตราสวนการอุนสถานที่ทํา

• ดวยแผนกาลวาไนซอีเลคโตรไลท ( electrolytic
galvanized) พ้ืนท่ีการเช่ือมตองการการเตรียมไมพิเศษ
เพราะวา การเคลือบสังกะสี ไมตองถอดออก .

หมายเหตุ : แผนเคลือบมีความตานทานสูงกวา แตนี่
โดยการเพิ่มขึ้นลําแสงการเชื่อม ที่ 10-20% สามารถ
ทดแทนได .

วัดการปองกันการกัดกรอนสําหรับ งานซอม

ขอควรระวัง : การจัดการดวยการละลาย กาวผนึก
และสารกาวติดใชอยางระมัดระวัง เสมอ นี่คือ
ผลิตภัณฑซ่ึง เปนอันตรายตอสุขภาพและ บรรจุสาร
หรือเปนพิษแพรกระจายและควันเปนพิษ . โดย
พื้นฐานแลว ตามคําแนะนําของโรงงานผลิต ที่ไหน
ท่ีสงสัย เก่ียวกับ เหมาะสมของ สามารถละลายโดย
เฉพาะ มากกวานี้ 1 อาจจะไมตองใช

ชิ้นสวนตัวถังฟอรดทั้งหมด ครอบคลุมไพรเมอรขั้วบวก
. นอกจากนี้ ชิ้นสวนสวนมากเปน 1 -หรือ 2- ดานกาล
วาไนซ ซึ่งปองกันนี้จะ ชอบใจมาก ไมตองทําลาย .

กอนการเชื่อม

พื้นผิวภายใน - ชิ้นสวนตัวถังตอง กอน - ทําสี หาก
หลังจากการติดตั้ง ใชงายไมนานกวา . ครีบคือ จัดการ
ดวยตัวเร่ิมการเช่ือมพิเศษ . พ้ืนท่ีการตอไมไดใชงายเสมอ
จากบนดานในลาสุด . ดังนั้น เตรียมพื้นที่นี้ ดังนั้น ไมมี
สีไหมเกรียม สามารถเกิดขึ้นในระหวางการเชื่อม

หมายเหตุ : สําหรับการผลิต การปองกันการกัดกรอน
ไมถูกทําลาย พื้นที่การดําเนินการตองเก็บนอยที่สุด .

หมายเหตุ : โลหะทําใหบริสุทธิ์เล็กนอย ตองไมสัมผัส
กับมือเปลา มือที่ชื้นสาสมารถกัดกรอนโลหะ .

ขั้นตอนงาน :
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• ถอดดวย แปรงถัก สีและการเคลือบสังกะสี ในพื้นที่
เชื่อม ไมมีการไหมเกรียมของสีสามรถเกิดขึ้น

• พ้ืนท่ีการเช่ือมโลหะดวยผงซักฟอกโดยตลอดท่ีสะอาด
และแหง .

• การเชื่อมขอบบนดานทั้งหมดเคลือบดวยตัวเริ่มการ
เชื่อมและตองแหง

หมายเหตุ : ตัวเริ่มการเชื่อมอจจะใสบางๆบนระยะการ
เชื่อมจะเล็กลงในระหวางการเชื่อม .

หลังจากการเชื่อม

เม่ือแผงขางตัวถังซอมเปนประจําและรอนมาก น่ีเปนผล
ในการทําลายของการปองกันการกัดกรอน

การรักษาตอมาของพื้นที่ ไดรับผลจําเปนที่สุด

• แนวตอทําใหแบนเรียบและสะอาดตลอดดวยตัวถอด
ซิลิโคน ปดแหงดวยผาอิสระ - ผาสําลี

• คือเขาใกลพื้นที่ใชงายจากดานใน คือสําหรับเขาใกล
การสงผานพ้ืนท่ีแตกตางกันท้ังหมด ท่ีเจียรสี หลังจาก
การเกาะติดดีของตัวเริ่มตนเปนหลักประกัน .

• คือการเขาใกลพ้ืนท่ีจากดานในไมใชไดงาย การทําลาย
ดังนั้น สําหรับงานทําความสะอาดและการขัดทราย .
ดังนั้น ที่ใหแนใจวา นั่นไมบริสุทธิ์เล็กนอย ที่เปนไป
ไดเปนปจจุบันในพื้นที่ซอม ดังนั้น ไมมีการขัดขวาง
สําหรับการซีลขี้ผึ้งโพรงลาสุดที่แทรกซึมพื้นที่ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : เม่ือการทําความสะอาดของพ้ืนท่ีซอมทาคลี
นเนอรเล็กนอยเทาน้ันท่ีเหล็กแผนดวยผา . ไมยอมใหคลี
นเนอรของเหลวในครีบการตอ ดังนั้น ตองไมลางไพรเม
อรออกอีกครั้ง .

ชั้นรองพื้นหลังจากการเชื่อม

หลังจากไดการทําความสะอาด รองพื้นการเชื่อมครีบ .
มันจะควบคุมการปองกันการกัดกรอนโรงงานในพ้ืนท่ีของ
ครีบ . เสียหายอื่นอีกตองลองพื้น

งานการซีล

ขึ้นอยูบนแบบของซอมโคงที่แขวนรถ ประตู ประตูหลัง
และฝากระโปรงหลัง คือซีลที่ขอบดวยตัวกันขอบ .

การปองกันขอบดวยเคาะเรียบเบาๆ

ลางพื้นที่ขอบของสวนประกอบใหมดวย ตัวถอดซิลิโคน
และดวยผาแหงอิสระ - ผาสําลี .

ตองทาซีลบนพ้ืนผิวลองพ้ืนแหง ( เชน จุมลองพ้ืนในของ
ที่สง มอบ )

การรองขอการปองกันขอบละายติด ใหดวยหัวฉีด 1 ดวย
ครีบขอบแบน หัวฉีดตองกอนมือบนความตองการความ
กวางและตองการลองนําหยุดตัด

เมื่อการทํา ครีบขอบตองครอบคลุมนอยที่สุดที่ 3 mm .
การเร่ิมตนและส้ินสุดขอบหรือขัดขวางของตัวซีลลายนูน
กลม ตองทําใหมดวยแปรงหรือเกรียงใหแนใจวา 100
เปอรเซนตการซีลของครีบขอบคือ หลักประกัน .

การเขาถึงมุมและความเร็วคือ จําเปนที่สุดที่ เสร็จดีและ
ฟองอากาศ - รอยตออิสระ . ใสการปองกันขอบเสมอ ไม
มี ทําใหแตกเปนชิ้นๆ ที่หลีกเลี่ยงทําใหม ไมใชการทํา
ละลายหรือทินเนอร เชนที่ลาชาทําใหแข็งของนาจะ
พิจารณาการปองกันขอบติดยน .

ดวยเสนผาศูนยกลาง 3 mm ของการปองกันขอบยน
เหมาะสมสําหรับ วัสดุทีทําใหแข็งตลอดคืน ท่ีหองอุณหภูมิ
ในแตละกรณี เวลาที่แกใหหายนอยที่สุดตองการ 5 ชม
กอน 2 - รองพื้นสวนประกอบ สามารถเริ่มทํา
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การปองกันขอบเสร็จในทิศทางของ รอยตอใหญและความหนา
ถูกตอง

การปองกันใตตัวถัง / กอนหินกระเด็น

การเคลือบขางใตไดใช การปองกันการกัดกรอนและตอง
ใชเชนเดียวกัน โดยการมอง เชนในเงื่อนไขดั้งเดิม

การปฏิบัติ มีอิทธิพลเหนือ 2 การรองขอใหใช :

• การเคลือบขางใตใชเชน การพนตัวซีล .

• ในพื้นที่ของคานโครงคือการปองกันขางใตตัวถัง
เปนการพนบนและพนเหนือพื้นที่กวาง

ดวยเสียหายท่ีพ้ืนผิว เห็นชัดคือ พ้ืนผิวใหญขาวโครงสราง
ของ การปองกันหินตกเปนการซอมสมบูรณของ พื้นผิว
เสนอแนะทั้งหมด มิฉะนั้นแลว การเสี่ยงของความไม
สมํ่าเสมอ มากบนพื้นผิว

ดานลางขางใตและการปองกันกอนหินตก นาจะดัดแปลง
ในชั้นความหนาและการปรากฎตัวที่เขาคูกันกับ1ดั้งเดิม
ท่ีใช น่ีสําหรับ การดําเนินการของวัสดุคือถอดดวยปนพน
พิเศษ ที่กําหนดซึ่งมองเกี่ยวกับสายตาถูกและชั้นความ
หนา ควรจะเตรียมการทดสอบละอองเสมอ

การปองกัน โพรง

หลังจากเสร็จสมบูรณของการทําสี เปนการทบทวนใหม
ทั่วไปของการทํางาน กอนการประกอบครั้งสุดทายของ
รถยนต การเก็บรักษาพื้นที่เปนโพรง ในพื้นที่ซอม ตอง
ทําใหม การซีลโพรงตองทําดวยการเอาใจใส ดังนั้น
คุณภาพของการซอมตองไดมาตรฐานฟอรด :

• ตรวจสอบพิสูจน การซีลโพรง ผลลัพธในสถานที่การ
ซอม ดังนั้น เปาหมายการปองกันการกัดกรอนตอง
สําเร็จ

• ใหการเอาใจใสอยางยิ่งที่ขอบและรอยพับสําหรับ ขับ
ไลการตอ ขี้ผึ้งตองครอบคลุมภายในขอบ .

• การซีลโพรงตองไหลตามขั้นแผนโลหะที่ยอมใหขี้ผึ้ง
ผานทะลการกระทําเสนฝอยระหวางแผน

หากพื้นที่ สําหรับการใชของโพรงขี้ผึ้ง ไมไดใชงายผาน
สถานท่ีเหมาะสม รูอาจจะตองเจาะ . เสนผาศูนยกลางข้ึน
อยูกับปลั๊กที่เหมาะสม . สําคัญมากที่ใหแนใจวา ไมได
เจาะ ไมไดคงเหลือในโพรง ( สนิม ) ขอบของรูคือ ตอง
จัดการดวยขี้ผึ้งอุดโพรง ซีลตอไปนี้ดวยตัวหยุดและการ
ปองกันขางใตตัวถัง

สวนประกอบเทานั้นดวยครีบขอบ :

หลังจากทําสีภายในสวนโคงดวยขี้ผึ้งการปองกันการกัด
กรอนใหซีลขึ้นเปนไปได ไกลที่สุดที่ไกลได . สําหรับนี่
การไดซอมสวนประกอบใสตรงขึ้นและพนดวยขี้ผึ้งการ
ปองกันการกัดกรอนในการเปดทางออกและ/หรือรูเกลียว
สําหรับ บานพับใน 2 ทิศทาง การฉีด ( 50 ml ตรงกันที่
ประมาณ 20 วินาที พน ).

ดวยขี้ผึ้งการปองกันการกัดกรอนประตูตองเปนกระจาย
โดยการทําใหเอียงและการหมุนรอบสวนประกอบบน
ขอบเขตของ สวนโคงทั้งหมด

การสอดแทรกขี้ผึ้ง
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การปองกันการกัดกรอน บนกลุมพื้นดิน ( ตัวอยางสําหรับ )

ลักษณะPos.

จุดการฉีดสําหรับขี้ผึ้งและการปองกันโพรง1

PVC- ปองกันหินที่สวนโคงลอ2

PVC การปองกันขางใตตัวถัง3

PVC- ปองกันหิน4

PU- รองพื้น5
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ความเสียหายจากสนิม/การซอมสนิม
ตัวถังตางๆรถยนตทันสมัยคิอ ปองกัน โดย การวัดประณีต
ตอตารการกัดกรอน . การเคลือบหลายๆชั้นของพื้นผิว
โลหะปองกันสัมผัสโดยตรง ของโลหะดวยออกซิเจน และ
ดังเชนปองกันการตอตานการกัดกรอน .

ในระยะยาวสามารถกัดกรอนบนรถยนตไมสมบูรณคือ ได
หลีกเลี่ยง .

หมายเหตุ : เนื้อหาเบื้องตน ตอไปนี้และใน - สมัยการ
อบรมลึกคือ มีให . ลักษณะทั่วไปของชวงทั้งหมดของ
หลักสูตรอบรมอยูในโบรชัวรการอบรมของเรามีใหโดยฝาย
บริการฟอรด .

อะไรคือการกัดกรอน ?

การกัดกรอนคือ การออกจากรูปแบบพ้ืนผิว โดยเคมีหรือ
อิทธิพล สารเคมีอีเลคโตรไลทไดนํา เกี่ยวกับการลดชั้น
ของพื้นผิว .

หากน่ีคือ เสีนหายท่ีซ่ึงปองกันการเคลือบ สารเคมีอีเลคโต
รไลทเปล่ียนแปลงกระบวนการ คือถุกกระตุน ซ่ึงสามารถ
รวมกับออกซิเจนในโลหะ . ดังเชน มันไปสูการกัดกรอน
.

แฟคเตอรตอไปนี้นําไปที่การกัดกรอน :

• ทางกลเสียหาย ดังเชน เศษกอนหิน และ ขวน นั้นมี
แทรกซึมขึ้นที่แผน .

• ชื้นภายใน .

• อากาศตามฤดูการไมเหมาะสมและสภาวะส่ิงแวดลอม
น้ันเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมีดวามเปยกช้ืนสูง เกลือสูง ปริมาณ
ความจุของอากาศหรือ มลภาวะอากาศหนัก สาเหตุ
โดยแกสซึ่งกัดกรอนและฝุน .

• การปองกันการกัดกรอนไมเพียงพอหลังการซอม .

• ความบกพรองของการบํารุงรักษาของพ้ืนผิวสี และการ
กัดกรอน - ของพื้นที่ปองกันหรือบนรถยนตโดย
เจาของรถยนต

ดังเชน การปองกันการกัดกรอน ตองรักษาสูงกวาชวงของ
ระยะเวลา ยาวกวา แต กฏตรวจสอบบนรถยนตคือ
ตองการ

พ้ืนท่ีตอไปน้ีของนาจะประเมินและเสียหายท่ีจะทําลาย ท่ี
เหมาะสม :

• เสียหายท่ีพ้ืนผิวสี จากการขวนหรือเศษหินตอง ทําให
ถูกตองในความตกลงดวยคากําหนด .

• เสียหายท่ี PVC ใตตัวถังการปองกันหรือ PU เศษกอน
หินการปองกันตองทํางานใหม .

• เสียหายท่ี PVC ใตตัวถังการปองกันหรือ PU เศษกอน
หินการปองกันตองทํางานใหม

• ไมสมบูรณหรือซีลเสียหาย บนขอบครีบตองเปลี่ยน .

• การปองกันโพรงตรวจสอบและทําใหมหากไมสมบูรณ
.

• ติดตั้งไมดี หรืเสียหายครอบและเศษกอนหิน การ
ปองกันอุปกรณตองเปลี่ยน เปนประจํา .

• ซีลและรองรับการซีล นาจะตรวจสอบบนเคร่ืองหมาย
ของการสึกและการติดต้ังถูกตอง . ในกรณีของเสียหาย
ซีลตองเปลี่ยนใหม

• หวงยางและปล้ักอุดตองประกอบสมบูรณ และการติด
ตั้งถูกตองในที .

• หมาดหรือเปยกในภายในรถยนต สามารถเปน
เนื่องจากรั่วเขาใกล ที่ดานลางของตัวถัง . ภายใน
ตองการที่ถายหรือรั่วตองทําลายอยางสมบูรณ .

การกัดกรอนอาจมีคุณสมบัติแตกตาง .

สําหรับอากาศ / ขอบการกัดกรอนพื้นผิวการเคลือบ
เปนการกระจายดวยรองรอยที่เล็กของการกัดกรอน เชน
ในกรณีเคร่ืองหมายของการกัดกรอน โดยปกติสามารถจะ
ถอดออกโดย ขัดเงางานสี หากน่ีคือเปนไปไมได รองรอย
ของการกัดกรอนเปนการทําลายโดยซอมการทําสี

ที่บนชุดของการกัดกรอนดวยขึ้นถึง 1 mm ขี้สนิม ( จุด
หรือเสนตรง ) เสียหายคือการถอดทางตอไปนี้ :

• ทําความสะอาดพื้นที่เสียหาย .

• เริ่มเอาสนิมที่อยูขางใตออกทางกลไก

• สําหรับการซอมเสียหายเล็กนอยดวยแปรง เบื้องตน
ทําใหแหง จากนั้น ซอมดวยแตมสี - มิฉะนั้นพื้นที่
เสียหายจะใชระบบการเคลือบใหม .

มี สนิมเกิดขึ้นใน ระบบสีที่แผงขางตัวถังรถยนตแลว
มากกวาน้ัน พ้ืนท่ีของตัวถัง ท่ีเคลือบสมบูรณตองเอาออก

มากกวาน้ี ยังคงอยู เคร่ืองหมายของการกัดกรอนในแผง
ขางตัวถังตองเอาออกอยาง สมบูรณ และระมัดระวัง .
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สุดทาย ในพื้นที่นี้ ตองทําการเคลือบชั้นใหม . เมื่อการ
กัดกรอนไดเจาะเปนรู แผงขางตัวถังรถยนตที่เปนสนิม
ตองถูกทําลายอยางเรียบรอยสมบูรณ เชนเสียหายตองการ
ชิ้นสวนตัวแทนอยางนอยบางชิ้นหรือสมบูรณ

หมายเหตุ : : ในท่ัวไป บางสวนในในบริการข้ันตอนของ
เทคนิคท่ีจําเปนสําหรับการซอม การกัดกรอนท่ีเหมาะสม
เปนรายการ

ผลลัพธนี้ในขั้นตอนการซอมตอไปนี้ :

• เอาสนิม สวนประกอบบางชิ้นออก

• เอารองรอยของการกัดกรอนที่คงเหลืออยูออก

• ติดตั้งชิ้นสวนใหม .

• จัดเตรียมพื้นที่การตอ .

• เชื่อมในสิ้นสวนใหม .

• ทําการปองกันการกัดกรอนใหม .

สําหรับการซอมมืออาชีพท่ีเหมาะสม เก็บใหมระหวางเวลา
การปองกันการกัดกรอน และหลังจากซอมคือ การจําเปน
ที่สุด .
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ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
ในการซอมตัวถัง ใชวัสดุตางๆ เชน ซีลแลนท กาวตางๆ
แว็กซ และวัสดุปองกันดานลางตัวถัง ในหมวดน้ีฟอรดจะ
แนะนําผลิตภัณฑท่ีไดรับการทดสอบและใชงานรวมกันได

ขอควรระวัง : ควรใชความระมัดระวังอยางมากใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สารระเหย ซีลแลนท และ
กาวตางๆ ผลิตภัณฑบางประเภทมีสารประกอบที่
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีไอระเหยที่เปนพิษ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอยางเครงครัด
หากมีขอสงสัยวาสารระเหยเหลานั้นเหมาะสมหรือ
ไม ไมควรนํามาใช

การปกปองรอยตอ

กาว / ซีลเลอรท่ีเปนสารประกอบเด่ียวสามารถใชงานโดย
การทาดวยแปรง หรือพน หรือบีบออกทางหัวจายเพ่ือการ
ใชงานในรูปแบบตางๆ กัน มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ :

• สามารถขัดดวยกระดาษทราบได

• มีความยืดหยุนยาวนาน

• ไมกัดกรอน

• ใหการยึดเกาะที่ดีมาก

• แหงเร็ว และอายุการใชงานยาวนาน

• สามารถพนสีทับได โดยใชสีไดเกือบทุกประเภท

ซีลแลนทสําหรับอุดตะเข็บที่เปนรอยตอ

ซีลแลนทท่ีมีสวนประกอบของ MS - Polymer ใชสําหรับ
อุดรอยตอและตะเข็บ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้:

• ไมมีสวนผสมของซิลิโคน

• ไมมีสวนผสมของสารระเหย และกลิ่นไมรุนแรง

• เหมาะสําหรับการใชเพ่ือยึดวัตถุตางๆ ใหอยูในตําแหนง
ตางๆ บริเวณตัวถังอยางถูกตอง

ซีลแลนทใชกับตัวถัง

ซีลแลนทตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ :

• คุณภาพคงที่

• มีสวนผสมของสารระเหย

• ใชกับบริเวณรอยตอที่มองเห็นได

• หลังจากแหงแลวสามารถพนสีทับได

การเคลือบบริเวณใตตัวถัง

การปองกันใตตัวถังเปนสิ่งจําเปนเพื่อไมใหดานลางของ
ตัวถังเปนสนิม เปนสารท่ีมีความทนทานสูงและตานทาน
รอยขูดขีดไดดี

แว็กซสําหรับอุดชองวาง

แว็กซแบบใสใชสําหรับปองกันสนิมและอุดชองวางบริเวณ
ขอตอตางๆ

แว็กซปองกันสนิม

แว็กซปองกันสนิมใชเพื่อเคลือบวัตถุตางๆ โดยการพน
บางๆ ใหการปกปองคลายกับจาระบี ดังนั้นจึงปองกัน
สนิมไดเปนอยางดี

กาวที่มีสวนประกอบ 2 ชนิด

ใชสําหรับยึดโลหะกับโลหะ หรือพลาสติกกับโลหะเขาดวย
กัน กาวนี้ชวยลดเสียงดังและชวยปองกันสนิม

ซีลแลนซสําหรับกระจกบังลม

มีสวนประกอบของสารระเหย เปนวัสดุที่ปองกันรอยรั่ว
ไดอยางทนทาน ซีลเลอรมีความยืดหยุนถาวร

ชุดกาวติดกระจกประตู 1 องคประกอบ

ใชติดกระจกโดยตรง สามารถใชรถยนตไดหลังจาก 6 ชม
. ปองกันสนิม

ชุดกาวติดกระจกประตู 2 องคประกอบ

ใชติดกระจกโดยตรง สามารถใชรถยนตไดหลังจาก 6 ชม
. กาวนี้ไมเปนตัวนําไฟฟาและไมรบกวนการรับสัญญาณ
ของวิทยุ ปองกันสนิม การใชขนาด 150 มล. เพ่ิมเติมจะ
ทําใหกาวน้ีสามารถใชกับกระจกประตูขนาดใหญ หรือเพ่ือ
ใชยึดแนวทั้ง 2 ดาน

กาวยึดกระจกแบบ PU

ชุดกาว 2 หลอด แบบใชเติมหรือเปลี่ยน ขนาด 150 มล
. ใชเพ่ือติดกระจกโดยตรง เหมาะสําหรับติดกระจกขนาด
ใหญท้ัง 2 ดาน รวมท้ังเหมาะสมสําหรับซีลเพ่ือลด NVH
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เทคนิคการตัด
หมายเหตุ : ไมมีขอยกเวน กอนเริ่มปฏิบัติงานทานจะ
ตองอานคําแนะนํา และคําเตือนดานความปลอดภัย ใน
หมวด "คําแนะนําดานความปลอดภัย" นอกจากน้ัน ตอง

ใหความสนใจตอคําเตือนของบริษัทผูผลิตอุปกรณเหลา
นั้น

หมายเหตุ : หลังจากแยกชิ้นงานออกแลว ตรวจสอบให
มั่นใจวานําเศษโลหะทั้งหมดออกจากตัวถังของรถยนต

แนวการตัดที่เปนไปได (ตัวอยาง)

ข้ึนอยูกับเคร่ืองมือตัดท่ีเลือกใช มีจุดพ้ืนฐานท่ีควรจะคํานึง
ถึงดังตอไปนี้:

• ตัดชิ้นงานเมื่อมีอะไหลใหมแลวเทานั้น

• เปรียบเทียบอะไหลใหมและอะไหลเกาทั้งขนาดและ
รูปราง

• จะตองดึงตัวถังใหเขารูปกอนที่จะตัดและเปลี่ยนชิ้น
สวนใหม

• กอนการตัดแยกช้ินสวน รอยเช่ือมตางๆ ท่ีไมสามารถ
มองเห็นไดจะตองปราศจากนํ้ายาเคลือบใตทอง
ซีลแลนทหรืออื่นๆ

เครื่องมือเจาะรอยสปอต

จุดที่เชื่อมสปอตไวสามารถแยกออกไดโดยการใชดอก
สวานเจาะรอยสปอตหรือเครื่องมือเจาะรอยสปอต

G468071th2011.50 Ranger

501-25-46ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-25-46

รายละเอียดและการทํางาน



หมายเหตุ : เคร่ืองมือเจาะแบบความเร็วตอเน่ืองชวยยืด
อายุการใชงานของเครื่องมือตัด ใชนํ้ามันหลอลื่นที่
เหมาะสมก็จะชวยยืดอายุดวยเชนเดียวกัน

เคร่ืองเจาะรอยสปอตสามารถปรับความลึกไดและชวยให
ระบบการยึดปลอดภัย เพ่ือปองกันการเจาะลึกเกินไปหรือ
การเลื่อนออกจากตําแหนงในระหวางเจาะ

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทรายเปนอุปกรณเสริมชวยในการแยก
รอยสปอต

หากรอยสปอตหรือรอยเชื่อม MIG เขาถึงไดยาก เครื่อง
ขัดกระดาษทรายจะเปนทางเลือกใหใชงาน

เลื่อยที่มีระยะชักสั้น

เลื่อยที่ระยะชักสั้น เหมาะสําหรับตัดแยกชิ้นสวนตัวถังที่
จะตองซอมเปนบางสวน

หมายเหตุ : เพ่ือหลีกเล่ียงการทําใหสวนอ่ืนท่ีอยูดานหลัง
เสียหาย กอนตัดชิ้นงานตองถอดอุปกรณที่จําเปนออก
กอน เชน ชุดสายไฟ ทอยาง หรือสวนประกอบอื่นๆ ที่
คลายกัน

การออกแบบใบเลื่อยใหมีขนาดเล็ก สามารถตัดในสวนที่
เปนโคงแคบๆ ได การตัดเปนแนวตรงจําเปนจะตองฝก
มาเปนอยางดี

เลื่อยจานกลม

บริเวณที่ใชเลื่อยระยะชักสั้นไดยาก เนื่องจากโครงสราง
ของตัวถัง สามารถใชเลื่อยแบบจานกลมได

สามารถตั้งความลึกในการตัดของเลื่อยแบบจานกลมได
ลักษณะน้ีชวยใหสามารถตัดแยกช้ินงานหรือสวนประกอบ
โดยไมทําใหชิ้นสวนที่อยูดานหลังชํารุดเสียหาย การตัด
แนวตรงทําไดงายกวา
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เทคนิคการเคาะตกแตงแผงตางๆและซอมจุดเล็กๆ

General

ซอมแซมตัวถังยอย สําหรับ ที่การเปลี่ยนของชิ้นสวน
โลหะแผนที่เสียหายไมจําเปน คือสามารถที่อยูบอยๆ .
อยางไรก็ตาม ในหลายกรณีดังนั้นในดานเศรษฐกิจ การ
ซอมแซมข้ึนอยูกับการใชงานไปยังพ้ืนท่ีตัวถังท่ีเก่ียวของ
ง

หมายเหตุ : เนื้อหาเบื้องตนตอไปนี้และใน - สวนการ
อบรมที่ลึกมีให . ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมการอบรม
ทั้งหมดมีใหในโบรชัวรการอบรมที่จัดใหโดยฦายบริการ
ของฟอรด .

ในการวิเคราะห การเรียกรองความเสียหายลักษณะดังตอ
ไปนี้คือจะนํามาลงในบัญชี :

• สวนที่ยื่นออนขนาดเล็ก (ไมรวมความเสียหายสีใด ๆ
) ในพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหใชจากภายในจะถูกเอาออกดวย
การกําจัดสี สวนที่ี่ยื่นออก .

• หากพื้นที่เสียหาย (ดวยความเสียหายสี) จากภายใน
ตอการเขาถึงจึงอาจเปน สวนที่นูนออกธรรมดา .

• หากเพื้นที่่เสียหายจากภายในไมมีการเขาถึง มัน
สามารถซอมไดดวยเฉพาะกับเทคโนโลยีการกําจัดสวน
ที่นูน .

สวนที่ยื่นกําจัดออกดวยแกนตีพิเศษ / แกน
กําจัดปุม

หมายเหตุ : ในการกําจัดรอยเวาสวน สีเสียสําหรับ
ขาวสารที่สําคัญมากบนเทคโนโลยีการกด .

ลักษณะโพส
(Pos)

การหันเหโดยอุปกรณ์ขอเกี่ยว1

เครื่องมือการอัด2

เทคโนโลยีการกําจัดสวนท่ีย่ืน (เทคโนโลยีการกด) คือสวน
ใหญจะใชเพื่อลบ สวนที่ยื่นขนาดเล็กจาก ลูกเห็บ การ
ขนสงและความเสียหายที่จอด ซึ่งไมมีสีเสียหาย

โดยกระบวนการแรงดัน ดวยแกนกําจัดรอยบุมพิเศษ
ปรอยบุมขนาดเล็กจากดานในของตัวถัง คือ ถูกกดไปขาง
นอก .

เพราะความหลากหลายของรูปแบบของกานกําจัดรอยบุม
ก็เปนไปไดที่จะใชในเกือบทุกพื้นที่ของตัวถัง ที่จะใช
เทคนิค การกําจัดรอยบุมนี้ .
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อุปกรณการลากทางไดนามิก ดวยการสนับสนุนสุดทาย

ลักษณะโพส
(Pos)

การยืดสําหรับขอบกพรองขนาดเล็กดวยการ
รวมแกน ไฟฟาทองแดง

1

การยืดสําหรับความเสียหายมากขึ้น2

จุดเชื่อม ตว U - เครื่องลาง3

จุดเชื่อม ดึงเล็กนอย4

การไดรับสําหรับเคร่ือง ลางและการดึงเล็กนอย5

โดยวิธีการนี้ รอยบุม หรือความเสียหายที่สําคัญสามารถ
เปนเการซอมจากภายนอก .

สําหรับความเสียหายเล็ก ๆ บริการเชน การติดตั้งมีให
เลือกรวมกันอยูในเครื่องมือการดึงแกนไฟฟาทองแดง
มันคือจุดเชื่อม ที่พื้นผิวโลหะแผนและ ดวย ก ารผูกกับ
รอยบุมจะกระตุกถูกดึงออก - อิสระ .

สําหรับความเสียหายที่สําคัญ ขึ้นอยูกับการประยุกตใช
ใหดึงครูเดียวหรือเครื่องลาง มีจุดเชื่อมบนพื้นผิวโลหะ
แผน และดึงพรอมกับอุปกรณการดึง .

เน่ืองจากอุปกรณ การลากอเนกประสงค และทายตัวแปร
สนับสนุนดวยวิธีการซอมแซมน้ี ความเสียหายตางๆสวน
ใหญสามารถประมวลผลและตัดออก .

เนื่องจากหนาที่กานกลไก สนับสนุนตัวนับตัวแปรและ
กําลังที่เหมาะสมและขนาดยาสามารถไดอยูกับ ระบบดึง

สวนเพ่ิมเติมท่ีกระทําการทํางานในเกือบทุกพ้ืนท่ีของ ตัว
ถัง

จุดกลวง (โดยไมมีปุมคันโยก)

จุดกลวง สามารถถทําเปนรอยบุม ท่ีมีการเขาถึงจากดาน
หลัง .
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ลักษณะโพส
(Pos)

พื้นที่รอยบุม1

ชอนเหล็ก2

ในระหวางการซอมแซม จุดกลวง รอย บุมเสียรูปจากดาน
หลังขางเดียวจากดานในดวยเครื่องมือทํารอยบุมที่
เหมาะสมโดยการตอกหรือการกดการเคลื่อนไหว เพิ่มที่
ขอบของพ้ืนท่ีนูนเล็กๆคือ แบบเปนเรียบออกโดยใชคอน
อลูมิเนียมหรือตะลุมพุกโดยการตี .

เครื่องมือการทํางานปกติ คือสําหรับ ตัวอยาง คอนในรุน
ตางๆ ตัวยึด - ตัวนับ แทงสอด และ ชอนเหล็กตางๆ .
การเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมจะทําในรูปทรงของรอยบุม
และดวยสิ่งอํานวยความสะดวกการเขาถึง .

การกําจัดรอยบุมวกับคอนและการสนับสนุนตรง
ขาม

ซอมรอยบุม ดวย คอนและการสนับสนุนตรงขามสามารถ
จะดําเนินการเฉพาะกรณีที่มีการเขาถึงจากดานหลัง .

ลักษณะโพส
(Pos)

คอนอลูมิเนียม1

กลอง - แฟม2

แผนแรงดันมีหนาที่ ที่ การถายโอน พลังงานกระแทก
ของคอนบนแผนเหล็กการผานอยูระหวางกลาง . ในกรณี
นี้ตัวถังผิดรูปโลหะแผนเรียบและความตึงเครียดตัดออก
ในจากแผนโลหะตัวถัง .

เคร่ืองมือท่ีตองการสําหรับกระบวนการซอมแซมน้ี, คอน
อลูมิเนียมเชน คันโยกและเคร่ืองหมายมือสากล . สําหรับ
การซอมแซมความเสียหายที่ตัวถังเล็ก แฟมกรณีที่
สามารถใชเปนกาน . กรณีแฟมปองกันดวยพ้ืนผิวรองผล
การยืดปกติของแผงขางตัวถัง .

การหดตัวของวัสดุเนื่องจากความรอน

วัสดุการหดตัวถึงแมเรียกการลาก สามารถข้ึนอยูกับขนาด
ของความเสียหายและการเขาถึง พ้ืนท่ีซอมแตกตางไดใช

ขั้นตอนการซอมแซมเหลานี้แตกตางกันไปตามประเภท
ของการทําความรอนและการดําเนินการ - เสา ของพื้น
ผิวความรอน . นี่มันจะถูกแบงออกเปนสองวิธีการขั้น
พื้นฐาน :

• การเตือนดวยขั้วไฟฟาคารบอน .

• รอนดวย เปลวไฟเชื่อมแกส .

ในกระบวนการที่มีการซอมขั้วไฟฟาคารบอน คือการทํา
อยางเดียว โดยใหความรอน . ในการเขากรณีนี้สามารถ
ทําพื้นที่ซอมแซมจากภายนอก .
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ลักษณะโพส
(Pos)

ขั้วไฟฟาคารบอน1

เสนขดความรอน2

ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะและมีความเสถียรมาก ขั้วไฟฟา
คารบอน จะตองถูกเปลี่ยนโดยขั้วไฟฟาทองแดง . ดวย
ความรอนและในเวลาเดียวกัน แรงดันสูงเล็กนอยคือ
พยายามบนเพิ่มขึ้น .

เมื่อความรอนจากคบเพลิงที่เกิดขึ้นเองในการหดตัวของ
วัสดุ คือการรวมกันของความรอนและการประมวลผลทาง
กลของพื้นที่เสียหาย .

ลักษณะโพส
(Pos)

ชวงที่ยืดมากเกินไป1

ความรอนตรงเวลาดวยคบเพลิง ที่เกิดขึ้นเอง2

การตีเปนรูปรางเสนขดดวยตัวยึดตัวนับ3

พ้ืนท่ีซอมแซมอยูเสมอจะตองเขาถึงไดท้ังสองดานเพ่ือให
จุดความรออนสามารถดําเนินการทางกลเปนประโยชน .

ผลก็คือการใหความรอนและการประมวลผลการรวมทาง
กลขนาดใหญมาก .

คือจุดความรอนกวาจะต้ังไดทันทีจากภายนอกดวยคอนอ
ลูมิเนียม รวมกับตัวยึด - ตัวนับท่ีเหมาะสม ในพ้ืนท่ีซอม
ภายในอยางเปนวงที่จุดความรอนที่ใชคอนทุบออก .
ผลลัพธนี้ในการสะสมวัสดุในศูนยกลางของความรอน
สามารถคือ ทําได .

เทคโนโลยีการทําให มัว

แมจะมีเทคโนโลยีการกําจัดรอยฟนท่ีดีภายนอกจะไมเสมอ
ไปไดท่ีจะแกไขความผิดปกติท้ังหมด . ดังน้ัน การใชของดี
บุก ดินที่มีทอง ในสวนสําคัญกับการขจัดรอยบุม .

ขอควรระวัง : ในการประมวลผลของเคร่ืองประสาน
มันสามารถสาเหตุทําใหเกิดควันพิษและฝุนละออง
. ระบบการสกัดและหากจําเปนตองใชหนากาก .

หมายเหตุ : ตั้งแต 07/2003 ในการผลิตไมมี
สารประกอบตะก่ัวอาจมีการใช . นอกจากน้ีบนพ้ืนโรงงาน
สอดคลอง นํา - อิสระ ดีบุกและยาพอกโลหะ บัดกรีคือที่
จะใช .

การใชงานทั่วไป :
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• ชิ้น สวนตัวถัง นั้นจาก ดานในเทานั้นมี จํากัด หรือ
ไมสามารถเขาถึง .

• ชิ้นสวนตัวถังที่มีขนาดเล็กมากตัดขวาง - สวน .

• เนนสูงและเคลื่อนยายชิ้นสวนตัวถัง .

• ตะเข็บเชื่อมจากการซอมแซมสวน .

• บริเวณจุดเริ่มตน ซุมลอ, พื้นที่ผนังดานขาง .

• ประตู ฝากระโปรง ฝากระโปรงทาย .

• พื้นที่ประดับดวยลูกปดและพื้นที่รวม .

ดีบุกมีขอดีดังตอไปนี้ :

• การยึดเกาะดีมากที่พื้นผิวโลหะเปลือย .

• คุณสมบัติการสรางแบบจําลองที่ดี .

• คุณสมบัติที่ดีในการผลิตแมพิมพและรูปทรง .

• ไมมีการหดตัว .

• การขยายตัวทางความรอนเชนเดียวกับเหล็ก .

เพ่ือเตรียมพ้ืนฐานสําหรับกระบวนการ เคลือบดีบุก ท่ีเกิด
ขึ้นจริงมีการวางครั้งแรกที่ใชกับแผนเหล็กเคลือบดีบุก .
หลังจากนั้น การเคลือบดีบุก คือ ความรอนจะเช็ดออก
ดวยผา . ตอนนี้ประสานดีบุกสามารถนํามาใชกับตะกั่ว
และแบบจําลองไม .

หลังจากเย็นลงพื้นที่ซอมแซมจะดําเนินการในระดับตัว
ถัง จนกระทั่งพื้นผิวคือเรียบและไมมีการสงผาน .
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การตกแตงรอยบุบของชิ้นสวนที่ไมไดพนสี
หมายเหตุ : เนื้อหาเบื้องตนตอไปนี้และใน - สวนการ
อบรมที่ลึกมีให . ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมการอบรม
ทั้งหมดมีใหในโบรชัวรการอบรมที่จัดใหโดยฦายบริการ
ของฟอรด .

ทั่วไป

เปนไปไดใชการจํากัดพ้ืนผิวตัวถัง ซ่ึงใชไดจากท้ังสองดาน
บนช้ินสวนตัวถังรถยนตพ้ืนท้ังสองหรือสวนตัวถังรถยนต
ที่ปด เทคนิคการซอมนี่เปนไปไดหนักมาก การเหมือนที่
ถูกนี้สําหรับขอบเขตภายนอก รอยยนและพับบนชิ้น
สวนตัวถังรถยนต นั้น รุปรางมั่นคงมาก .

ดังน้ัน รอยเวา สามารถเอาออกได มันตองมีลักษณเฉพาะ
ตอไปนี้ :

• เสนผาศูนยกลางตองไมมากกวา 50 mm.

• ไมมีวัสดุยื่นออกในศูนยกลางของสวนที่ยื่น .

• ใชงายที่ สถานที่ซอม

มากกวานี้ ประสบการที่เพียงพอในการใชของเครื่องมือ
พิเศษและความรูของวัสดุที่ตองการสําหรับ การซอมที่
ประสบความสําเร็จ .

รายละเอียดPos.

การหันเหโดยอุปกรณขอเกี่ยว1

เครื่องมือการอัด2

รอยเวาออน

การซอมที่นาพอใจ ผลลัพธคือ เปนไปไดเทานั้น สําหรับ
รอยเวาออน ดวยความลึกและเสนรัศมีที่เสียรูปเล็กนอย
ดังนั้น วิธีซอมนี้ คือเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับ ทักทาย
การจอด การขนสงที่เสียหาย

รอยยนดวยวัสดุที่ยื่นออก
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มีความแข็งแรงกวาและ มากกวาดดยตรงประโยชนของ
แรงที่วัสดุระหวางเวลาการเกิดเสียหายในกลางของรอย
ยนเปลี่ยนไปที่สั้นและรอยยนชัดเจน . เชนเสียหายไม
สามารถ แกปญหาไมมีการผิดรูป .

ผลประโยชนของเทคโนโลยีรอยยน :

• เสียเวลาและวัสดุที่ใช

• ปกปองสีดั้งเดิม

• เปนมิตรส่ิงแวดลอม ( ไมมี การขัดทรายหรือการทําสี
ใหม )

ดวยการซอมทางเดินเทาและ ลําดับตอง กลาวถึงภายหลัง
ทางของการซอม ตองรวมตัวกัน :

1. การประเมีนเสียหาย

2. การเตรียมการซอม

3. งานการซอม

4. ทําสีเสร็จ การปองกันการกัดกรอนและควบคุมคุณภาพ

ที่การปองกันการกัดกรอนที่ปลอดภัย ใหแนใจนั้น พื้นที่
ซอมทั้งหมดไดจัดการอยางเหมาะสม ทีไหนเปนไปได นี่
คือ การซอมสี ที่ไดแนะนํา . ในกรณีทั้งหมดตองมีพื้นที่
ภายในที่เปนโพรง จัดการซอมดวยการซีลตัวอุด .
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การซอมพลาสติค

ทั่วไป

สัดสวนของพลาสติค ในอุตสาหกรรมยานยนตคือการเพ่ิม
อยางตอเน่ือง เม่ือกอนช้ินสวนพลาสติคเสียหายมีเปล่ียน
บอยๆ ระหวางเวลานั้น อยางไรก็ตามคือซอมพลาสติค
เนื่องจาก คาใชจายการเปลี่ยนสูงกวา เขาสู มากกวา
ธรรมดา .

หมายเหตุ : พลาสติค ซึ่งยึดติดคือ ผลิตภัณฑทางเคมี
และคือเรื่องที่ การควบคุมปลอดภัยของโรงงานผลิต

ระหวางเวลาซอม คุณสมบัติวัสดุของ โพลีเมอรคือของ
ความสําคัญยิ่งใหญ นั่นคือ 2 กลุมหลัก :

• เทอรโมพลาสติค (Thermoplastics) .

• ดูโร พลาสติค (Duroplastics) .

หมายเหตุ : รูปแบบ เครื่องวัดความยืดหยุน กลุมที่ 3
สําหรับ พลาสติค ตั้งแตนี้ในการซอม พลาสติค คือไมใช
คือเขา ไม่กลาวถึงตอไปดานลาง .

เทอรโมพลาสติค

เทอรโมพลาสติค ( ดวยเรียก พลาสโตเมอร ) เปล่ียนเม่ือ
ซ่ึงเปดออกท่ี ความรอนจากของแข็งท่ีโดนความรอนแลว
ยืดหยุนและจากนั้นในสถานะเทอรโมพลาสติค
เทอรโมพลาสติค ถาเย็นลง มันกลับที่สถานะของแข็ง

พลาสติคการบรรยาย
สั้น

อาครีโลไนไทรล - บูทาดีน - สทายรีนโค
โพลีเมอร ( Acrylonitrile-butadiene-

styrene copolymer)

ABS

โพลีอะไมด( Polyamide)PA

โพลีคารบอเนต ( Polycarbonate)PC

โพลีโพรพีลีน (Polypropylene)PP

โพลีโพรพีลีน/เอททีลีน - โพรพีลีน -
ดายนี โคโพลีเมอร ( Polypropylene/
ethylene-propylene-diene copolymer)

PP/EPDM

โพลีคารบอเนต / โพลีบิวทายลีน เท
เรพทาเลต (Polycarbonate /
polybutylene terephthalate)

PC/PBT

พลาสติคการบรรยาย
สั้น

โพลีไวนี่วคลอไรด (Polyvinylchloride)PVC แข็ง /
PVC ออน

ดูโรพลาสติค

เทอรโมเซตเรซ่ิน (thermosets) คือแข็งกวามากและเปราะ
มากกวาเทอรโมพลาสติค ( thermoplastics) . หาก
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น สภาพความแข็งแรง ที่เหลืออยู ใหญโต
เหมือนกัน เมื่อ จุดอุณหภูมิวิกฤตมากกวา ดูโรพลาสติค
คือ ถูกทําลาย . เชนเดียวกันโดยการหลอเย็นคือสภาพ
ดั้งเดิมคือไมยาวกวาถูกสราง .

พลาสติคระยะเวลา
สั้น

แกวไฟเบอรเพิ่มกําลังภายในพลาสติคGFK

โพลี่ยูรีเทนซึ่งเชื่อมตอ-ชิดกันPUR

โพลี่ยูรีเทนซึ่งเชื่อมตอ-ชิดกันหลวมPUR

การจําแนกออกพลาสติค

โดยปกติ พลาสติคไดใชบนสวนประกอบรถยนตดวยคือ
ทําเครื่องหมายชื่อสั้น สอดคลองกัน

ผลลัพธสําหรับตัวอักษรตัวพิมพใหญใน DIN EN ISO
1043-1 และ ISO 1629 ( สําหรับยาง ) คือจะทําใหเปน
ปกติและสามารถพบไดในตารางที่บรรจุ . นอกจากนั้น
แถวตัวอักษร ใหขาวสารเก่ียวกับ อัตราสวนผสมท่ีแมนยํา
และสัดสวนของตัวเติมบรรจุ

ตัวอยางของแผนฉลากพลาสติค
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หมายเหตุ : การตรวจพบของชนิดของพลาสติคสําหรับ
กระบวนการเชื่อมพลาสติคตองการที่พบการเชื่อมติดกัน
ของแตละการเช่ือมกาน (ทอกลมยาว) ( อุปกรณการเช่ือม
)ถูกตอง

ในการขาดแคลนของฉลากหรือคือนี่ไมงายที่จําแนก
แยกแยะ ตัวอยางทดสอบ หัวเกง คือถอดออก :

การตรวจสอบดวยตา

ทดสอบ ตาคือ Vision tests are essential to identify
polyurethane and fiberglass materials. เทอรโมพลาสติ
คคือ ทําสีประจําและเพราะฉะนั้นยากที่จําแนก แยกแยะ

บรรยายทําใหแตกตาง :

• รูปแบบดวยการแตกแยกหรือเสียหายคลาย PUR ควย
รูเล็กๆที่มองเห็นไดของยางฟองนํ้า

• CSF แผนโลหะบางๆซึ่งยอมรับไดโครงสราง กระจก
ไฟเบอรสามารถตรวจพบบนดานใน .

ทดสอบทางกลไก :

มากกวาการตรวจสอบเสียง กลุมพลาสติคคือสามารถ
กําหนดได :

• ความแข็ง - สดใสกวาของเสียง ความแข็งกวาของพ
ลาสติค

• ลักษณะที่ยืดหยุนได - เสียงทื่อ การงอไดของพลาสติ
คมากกวา

ทดสอบการเจึยร

ดวยเหตุน้ันคือ ท่ี ไมชากวาสถานท่ีแรงสามารถดวยเคร่ือง
ขัดสายพานเปนนิ้วขัดในที่พลาสติค

การใช มโนภาพฝุน กลุมของพลาสติคตือสามารถกําหนด
ได :

• ดูโรพลาสติคแสดงฝุนสีขาว

• เทอรโมพลาสติค ทําใหลื่นและรูปแบบมันไมมีฝุน

ทดสอบการลอยในนํ้า :

ถอดจากช้ินสวนท่ีไดซอมเล็ก ช้ินของพลาสติคและตรวจ
สอบ หากมันลอยบนพื้นผิวนํ้า (PP-EPDM, HDPE, PP
) หรือ จม(PVC / U, PVC / P, ABC, PC)หรือไม

สภาวะพื้นผิว

พื้นผิวของพลาสติคคือสามารถเดนในแตร - คลาย (
PVC-U, PVC-P) และขี้ผึ้ง (PP / EPDM, HD / PE,
PP).

ทดสอบภาวะการเกาะติดดวยการเชื่อมสายไฟ

วัสดมีเครื่องหมายการเชื่อมสายไฟและชิ้นสวนพลาสติค
ดวยปนอากาศรอนคือท่ีไดอุน กดการเช่ือมสายไฟบนช้ิน
สวนพลาสติคคือที่ไดเชื่อม ลักษณะที่เหลืออยูการเชื่อม
สายไฟแทงเย็น หรือน่ีคือ ความยุงยากท่ีคือ ถอดโดยการ
ลอก เราสามารถสมมุติวัสดุทั้งคูนั้นคือพลาสติคเหมือน
กัน บนการถอดของ PP / EPDM, HD / PE และ PP นี้
เกลียวดึง

ขอควรระวัง : อาการพิษจากสาร ! รูปแบบพลาสติ
คสวนมาก กลายเปนไอเปนอัตรายดวยการเผาไหม
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. หองที่การระบายอากาศดี และใช การปองกัน
สําหรับการหายใจ ที่เปนไปได งานมีการถอน .

ทดสอบไฟ

แตละพลาสติคมี เปนลักษณะเฉพาะกลิ่นและพฤคิกรรม
ไฟ จากชิ้นสวนที่คือซอมตัดดวยมีด ชิ้นเล็ก เอาออก
สกปรกและสีและเศษชื้นดวงไฟเล็ก เดี๋ยวนี้ไฟคือสังเกตุ
สีควันบุหรี ชนืดและกลิ่น ดวย ผลลัพธ ที่เปรียบเทียบ
จาก ตารางตอไปนี้

การแยกแยะพลาสติคดวยทดสอบไฟการออก
แบบ

ควันสีดํา วัสดุ ไหลเปนหยดคลายการ
ไหมแทงเทียนไขและ เปนการช้ีบอกของ

ขี้ผึ้ง

ABS

ไมมีควัน เหนียว ดมกลิ่นของแตรไหมPA

เหลือง ควันเปนเขมาดํา ดมกลิ่นหวานPC

ไมมีควัน วัสดุไหมไหลเปนหยดคลาย
เทียนไขและ ดมกลิ่นของนํ้ามันไหม .

PP

ไมมีควัน วัสดุไหมไหลเปนหยดคลาย
เทียนไขและ ดมกลิ่นของนํ้ามันไหม .

PP/EDM

เปนเงามันแข็ง การเผาไหมเหลือง สนิม
เหล็กแผนบางๆ

PC/PBT

ควันดําและ ดมกลิ่นฉุน .PVC แข็ง /
PVC ออน

นุม

การแนะนําปลอดภัย

ในการเพิ่มเติม ที่พื้นฐานความ ปลอดภัย การระมัดระวัง
ไวกอน เขาประเด็นกฎขอบังคับและมาตรฐานปลอดภัย
คือที่ไดตรวจสอบ

หมายเหตุ : ในการเพิ่มเติม ที่พื้นฐานความ ปลอดภัย
การระมัดระวังไวกอน เขาประเด็นกฎขอบังคับและ
มาตรฐานปลอดภัย คือท่ีไดตรวจสอบ เชนเดียวกัน บันทึก
การ เตือน โดย อุปกรณโรงงานผลิต

แผนความจริง แผนขอมูลความปลอดภัย และ การแนะนํา
สําหรับ การดําเนินการของ ไอโซไซยาเนต( isocyanate
)ซ่ึงเกาะติด โพลีเอสเตอรเรซ่ิน ซ่ึงยึดติด การละลาย และ

เปนตัวละลายที่ให ขาวสารนอกจากนี้สําหรับการดําเนิน
การ .

โดยพื้นฐาน จุดตอไปนี้คือที่ไดตรวจสอบ :

• โพลีเอสเตอรเรซิ่น ซึ่งยึดติด การละลาย และทินเนอ
รคือ ติดไฟไดงาย และจะไม ดําเนินการในบริเวณใกล
เคียงชอง เปดเปลวไฟและเปลวไฟ

• การทํางาน การเล่ือยและการเจียร จะตอง ปฏิบัติดวย
การดูดในหองเทานั้น

• หากไมมีหองท่ีเหมาะสมดวยการรวมฝุน ใชเคร่ืองมือ
มี การระบายอากาศไอเสียเทานั้น

• การปองกันผลิตภัณฑ ดังเชน ถุงมือ การจองเขม็ง
ผากันเปอนคาดเอว และ หนากากปองกันแกสพิษคือ
ตองการ

เมื่อซอมบนชิ้นสวนพลาสตีค คือตองการเนื่องจากความ
แตกตางออกแบบ เก่ียวกับการกอสรางพลาสติค เทคนิค
การซอมหลากหลายคือ เหมาะสม

เทคนิคตอไปนี้คือ ใช :

• การคืนสูสภาพเดิม การยืดหยุน เทอรโมพลาสติค

• เทคโนโลยีการเชื่อมพลาสติค .

• เทคโนโลยื ซึ่งยึดติดพลาสติค .

• เทคโนโลยีการเแยกออกเปนชั้นๆพลาสติค Plastic
laminating technology.

การคืนสูสภาพเดิม การยืดหยุน เทอรโมพลาสติค

ในกรณีของเทอรโมพลาสติค 1 สามารถโดยหมายถึงของ
ความรอนปนรอน ( อุณหภูมิประมาณ 100 C) และพรอม
กันกดออกความเสียหาย การทําใหผิดรูปราง สามารถ
เก็บใหม

การเชื่อมพลาสติค

แตกแยกในพลาสติคกันชนคือ เปนแบบฉบับ มีใหการ
ซอมพลาสติค

หมายเหตุ : ใน ทายขอบเขตโฟมที่ไดกําหนดไว ไมมี
การเชื่อมพลาสติคตองออก ความชวยเหลือโฟมคือ โดย
ปกติทําลายและหนาที่ของ สวนประกอบคือไมยาวกวา
การประกัน

หากการซอมโดยความหมายของ เทคโนโลยีซึ่งยึดติด
เพราะวาของ เง่ือนไขไมเหมาะสม คือไมเปนไปไดท่ี หลัง
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ของพื้นที่ซอม จัดหาการเชื่อมพลาสติคเชน ขั้นตอนการ
ซอม .

ดวยเทคนิคการเช่ือมน่ีคือ ระหวางการเช่ือมแกสรอนและ
คบไฟแกสรอน ความแตกตางการเชื่อม

ชุดการเชื่อมพลาสติค

การบรรยายPos.

การแบงประเภท - เชื่อม1

ตัวขูดแผน ( เปนรูปรางหัวใจ )2

ปนอากาศรอน (1500 W)3

แคลมปยึด4

การเชื่อมนมหนู5

ในการเพิ่มเติม ที่รายการชิ้นสวนจะเหมาะสม สําหรับ
เครื่องมือการเชื่อมพลาสติค ดังเชน ตัวขูด คัตเตอร
เครื่องกัด อื่นๆ ตองการจาก พื้นโรงงาน .

เชนดวยกระบวนการการเชื่อมทั้งหมด เชนเดียวกัน ใน
การเชื่อมพลาสติค แนนอนการรวมของวัสดุคือการตอ
ภายในเทานั้น .

หมายเหตุ : เนื้อหาพื้นฐานตอไปนี้และใน - สวนการ
อบรมที่ลึกกวาคือมีให . ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมการ
อบรมทั้งหมดใหเขาคูมืออบรมมีใหโดยฝายบริการฟอรด

หมายเหตุ : ในการเลือกวัสดุของการเชื่อม และการตั้ง
อุณหภูมิที่ถูกตองของปนอากาศรอน รายละเอียดของ
อุปกรณโรงงานผลิต ตองมีการตรวจสอบ

กระบวนการซอมในระหวางการเชื่อมของพลาสติค :

• ในการเตรียมการสําหรับที่ตั้งการเชื่อมเอาวานิชและ
ขัดพื้นที่เชื่อม

• หากช้ินสวนของวัสดุคือถูกกดในโดยการกระแทก พ้ืนท่ี
เสียหายโดย เคร่ืองมือของความรอนท่ีใหรูปรางกลับคืน
.

• การผาปลายคือที่เจาะที่ตอไปหลีกเลี่ยงการฉีกขาด ที่
จัดท่ีอยูใหการเช่ือมสายไฟโรงงานออกท่ีเช่ือมบน แทน
รองตัววี ของ 90 °.

• การเชื่อมสายไฟสอดแทรกในขอตอ

• การเชื่อม ถอดออก การเชื่อมแกสรอนหรือการเชื่อม
คบไฟแกสรอน

• กระบวนการหลักการเชื่อม . เพิ่มขึ้นในเชื่อมความสูง
เจียรออกไป เมื่อเย็น

• การซอมพื้นผิวที่เจียรคือที่ สะอาดดวยตัวทําสะอาด (
cleaner)พลาสติค ใชรองพ้ืนพลาสติคของช้ันบาง และ
ทาสีพื้นที่ซอม

ถึงอยางไรก็ตามการเตรียมการท่ีดีสําหรับการซอมและการ
เลือกท่ีเหมาะสมของวัสดุการเช่ือม มันสามารถนําไปท่ีขอ
บกพรองการเชื่อม

ในการเชื่อมพลาสติคตอไปนี้คือตอง พิจารณา :

• เชื่อมวัสดุที่เหมือนกัน ดวยวัสดุเหมือนกัน :

– มันคือสามารถ ดวย การยกเวนเล็กนอย ที่เชื่อม
วัสดุเหมือนกันเทานั้น ดังเชน PP ดวย PP.

• อุณหภูมิถูกตอง :

– ตัวเลือกที่ถูกตองของอุณหภูมิคือ เด็ดขาดสําหรับ
ความสําเร็จของการซอม พลาสติคคือตอง รอน
จนกระท่ังมันคือ ทําใหปนได ( ออนเหมือนแปงหม่ี
นิ่ม ) .

เปนการชี้บอกอุณหภูมิการเชื่อม :

อุณหภูมิพลาสติคการบรรยาย
สั้น

360°อาครีโลไนไทรล - บิวทาดี
น - สไทรีน โคโพลีเมอร

ABS

400°โพลีอไมดPA

370°โพลีคารบอเนตPC

280°โพลีโพรพีลีนPP
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อุณหภูมิพลาสติคการบรรยาย
สั้น

280°โพลีโพรพีลีน / เอททีลีน
- โพรพีลีน - ไดอิน โค โพ

ลีเมอร

PP/EPDM

300°โพลียูรีเทนPUR

340°โพลีไวนีลคลอไรดPVC แข็ง

370°โพลีไวนีลคลอไรดPVC ออน

• แรงดันคงที่ :

– เมื่อการเชื่อมสายไฟแรงดันการใชคือ ใชโดยการก
ด การเชื่อมสายไฟ

• ความเร็วคงที่ :

– เพื่อที่จะ สําเร็จการ เชื่อมดี ใหแนใจ รูปแบบ
ความเร็วการทํางาน

สาเหตุที่เปนไปไดสําหรับ ขอบกพรองการเชื่อม :

• การทําใหผิดรูปรางเน่ืองจากรอนจัดของพ้ืนท่ีซอมหรือ
แรงกดดันวัสดุดํารงอยู ในระหวางการเชื่อมของชิ้น
สวน

• วัสดุ พลาสติค บางมาก

• เช่ือมไมดีโดยการเช่ือมท่ีอุณหภูมิต่ําหรือความเร็วการ
เชื่อมมากเกินไป

• การเชื่อมของ วัสดุไมเทากัน

• เชื่อมจมลงเพราะวา รูปรางการเชื่อมคือ กวางเกินไป
หรือ อุณหภูมิการเชื่อมคือสูงไป

ดวยเชื่อมดีคือรูไดโดย นูนขึ้นเล็กนอย เรียบและเชื่อม
เทากัน บนพื้นผิวของชิ้นสวน .

การดําเนินการของ เชื่อมจะจัดสถานที่หลังจากการทําให
เย็นเทานั้น

เทคโนโลยี ซึ่งยึดติดพลาสติค

การบัดกรีของพลาสติกตอตานอุตสาหกรรมการเชื่อมมี
ประโยชนบาง :

• ดวยในกลุมเทอรโมอีลาสติคพลาสติค สวนประกอบ
กึ่ง - แข็ง ทั้งหมด ดังเชน กันชน กระจัง อื่นๆ ซอม
ไมมี การบอกชื่อ .

• สําหรับชิ้นสวนเทอรโมพลาสติคทั้งหมดคือ 2 -
สวนประกอบซึ่งยึดติดคือใชที่โพลียูรีเทน - รองพื้น

• ขอตอเปนรอยแตก( ข้ึนถึง สูงสุด 100 mm ความยาว
รอยแตก ) และแตกแยกตลอดคือสามารถตะไบให
มั่นคง มีคุณสมบัติความแข็งที่ดั้งเดิมดวยการเพิ่ม
กําลังภายในขจัด

ที่ผลิต การซอมที่สมบูรณของเทอรโมพลาสติค ชิ้นสวน
พลาสติค 1 ชิ้น สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณ ซอม
เชนเดียวกันกับจากการซอมสี ท่ีไดรูวันน้ี คือสามารถใชได

เครื่องขัดสายพานและมุมคือ เหมาะสมสําหรับ การเจียร
ของรอยขวนและรอยแตกที่เสียหาย สําหรับเครื่องขัด
สัมผัสที่ทําเสร็จ สามารถใชได้ดวยการดูด

ฮีตเตอรอินฟราเรดคือใชสําหรับ การทําใหแหงท่ีปลอดภัย
และสั้น

พลาสติค ซึ่งยึดติด

การบรรยายPos.

2- สวนประกอบ - ซึ่งยึดติด1

ปนกาใสสี2

หลอดการผสม3

นอกจากชิ้นสวนที่ไดแสดง คือ ขึ้นอยูกับบนการเชื่อมพ
ลาสติคตองการบนสถานีซอมวัสดุตอไปนี้

สําหรับพ้ืนท่ีซอมใหญ มันอาจจะจําเปนท่ีใชเพ่ิมกําลังใหม
การลอกและใยสําหรับการยึดติด

กระบวนการซอมสําหรับกาวพลาสติค :
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หมายเหตุ : ดวยใชของวัสดุซึ่งยึดติด ดากําหนดของ
โรงงานผลิตคือตองตรวจสอบ

• การเตรียมการจุด ภาวะการเกาะติด เอาออกสีที่เหลือ
และขัดในบริเวณซึ่งยึดติด การผาปลายคือที่ เจาะ
สําหรับรีบเรงอยางรุนแรงตอไปคือ ตองหลีกเลี่ยง
เตรียมพื้นที่เชื่อมวาง แทน ตัว V และทําใหสะอาด
ดวย ตัวทําความสะอาดพลาสติค

• ถอดออกการเชื่อม 2- สวนประกอบซึ่งยึดติด คือการ
ใชโดยที่พนมือที่สะอาดแลวและซอมรองพื้นแลว .
ชอนตักแผพลาสติคที่งอไดดวยกาวคือที่ใหเรียบและ
กระจาย

• กระบวนการหลักจุดภาวะการเกาะติด การเจียรกาวซ่ึง
ลอยอยูเหนือผิวเม่ือเย็น ซอมพ้ืนผิวเจียรแลวดวยตัว
ทําสะอาดพลาสติค ใหสะอาด ใชช้ันบางของตัวรองพ้ืน
พลาสติคบนพื้นที่การซอม การทําสี

การซอมโพลีเอสเตอร

GRP วัสดุในวาระของ ความแข็งของมัน คุณสมบัติแข็ง
และเปราะ เพราะวาของ คุณสมบัติวัสดุนี้ รอยแตกและ
การเปดคือ ผลลัพธขององศาสูงที่สอดคลองกันของการ
เสียหายบอยๆ

โดยการแตกของการเสริมกําลังแกวไฟเบอร ช้ินสวนโพลี
เอสเตอร สูญเสียความม่ันคงของตัวมัน ดวยความเสียหาย
ใหญกวาดวยการกระแทกบนโครงสรางของชิ้นสวนนี้คือ
ตองเปลี่ยน .

การเสียหายรอง สําหรับตัวอยาง รอยถลอก รอยแตกขึ้น
ถึงประมาณ 80 mm, 60 mm เสนผาศูนยกลางขึ้นถึง
อ่ืนๆ คือสามารถซอมไดถูกตองทางเทคนิคและ เก่ียวกับ
สายตา เสียหายยาวเทาที่ยาวไดคือไมใชใน การกดที่สูง
หรือทางเขาที่ยาก .

ในคําสั่งที่ การซอมไดมาเชื่อถือไดตรวจสอบผลลัพธจุด
ตอไปนี้ :

• อุณหภูมิหองนาจะอยูที่อยางนอย 15 º C และอากาศ
ตองแหงที่เปนไปได

• พื้นที่การซอมตองสมบูรณแหงและสะอาด

• ชิ้นสวนเสน ใยแกวแหง กอนการซอมชิ้นสวนดวย
หลอดไฟอินฟราเรดหรือใน เตาอบแหงที่แหงแลว

• สําหรับรอยแตกใหญกวาและเสียหายความแข็งที่ลม
เหลวของผิวหนังสวนนอกโดยการสะสมดวยการเสริม
กําลังวัสดุที่เก็บไว .

ที่ถอดออกการซอมเสนใยแกว เครื่องมือและอุปกรณ
สามารถใชออกจากโรงงานสี เคร่ืองขัดสายพานและมุมคือ
เหมาะสมสําหรับการเจียรของรอยขวนและรอยแตกที่
เสียหาย . สําหรับแตะการทําใหเสร็จ เครื่องขัดเยื้องศูนย
สามารถใชดวยการดูด

GFK- ชุดซอม

การบรรยายPos.

โพลีเอสเตอร hars1

พรมเสนใยแกว2

ฮารดเดนเนอร ( Hardener)3

กรรไกร แปรงและนอกจากน้ี ทําความสะอาดวัสดุคือวัสดุ
นั้นตองการสําหรับการซอมโพลีเอสเตอร .

หมายเหตุ : เมื่อการใชซอมวัสดุ ทําตามการแนะนํา
โรงงานผลิต .

กระบวนการซอมของซอมเสนใยแกวคือ ตามที่ตอไปนี้ :

• เตรียมพื้นที่ซอม เอาออกสีที่เหลือและขัดพื้นที่ซอม

• การผาปลายที่เจาะที่หลีกเลี่ยงการฉีกขาดตอไปนี้

• การซอมพ้ืนท่ีตองเจียรโดยมือ โดยการดําเนินการทาง
กลไก เรซิ่นคือรอน มากนั้น โครงสรางพื้นผิวคือ
เปลี่ยน . ผลลัพธคือ กาวติดไมเพียงพอ .

• การ ซอม โพลีเอสเตอร คือถอดออก โพลีเอสเตอร
เรซิ่นบางที่ใชบน ที่ตั้งซอม พรม โพลีเอสเตอร คือที่
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สอดแทรกและมากกวามันอีกครั้ง โพลีเอสเตอร hars
คือที่ใช

• ซอมกระบวนการหลัก สวนเกินโพลีเอสเตอร เรซิ่น
ขัดหลังจากแกใหหาย .

• พ้ืนท่ีพ้ืนผิวดินคือท่ีสะอาด แลวดวยพลาสติคคลีนเนอร
ใชช้ันบางของรองพ้ืนพลาสติคบนท่ีไดซอมพ้ืนผิวและ
หลังจากทําใหแหงถอดระบบสี ที่สรางขึ้น .
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เทคนิคการซอมพิเศษ

ซึ่งพับได

เพราะวาของ การสราง(บนสุด )หลังคาพิเศษของซึ่งพับ
ได มันแตกตางจากตัวมันเองจากตัวถังจาก ตัวถังการรอง

รับ - ตังเองของซีดาน ( sedan) ความตองการที่มั่นคง
เพราะฉะนั้นตอง แนใจโดยการ ปรับปรุงโครงสราง ดวย
โครงสรางตัวถัง .

นี้คือสําหรับตัวอยาง :

• ตามยาวและ verwindungsversteifende สวนประกอบ
นั้นเปลี่ยน ความมั่นคงของหลังคาที่หายไป .

• การเสริมกําลังท่ีกลุมดานลาง โดยเฉพาะอยางย่ิงในช้ิน
สวนตัวถังดานลาง .

• การเสริมกําลัง ใน พื้นที่แกน .

• แผนเหล็กอัลตราแข็งแรง สูงและ สูง ดวยความหนา
ที่แตกตางของขึ้นถึง 2.5 mm, ซึ่งในการรวมมัน
สามารถขึันมากถึง 6 mm ( e.g.: ไดมาในตัวรอง -
พื้นที่พื้น คานประตู )

สวนประกอบการรองรับสามารถมีผลลบบนการเสียรูป
ที่มั่นคงของตัวถังทั้งหมด

การซอมอุบัติเหตุที่สวนประกอบขางบนมีลักษณะสําคัญ
หันเห ในบางจุด จากซอมธรรมดา ( การทํางานโครงสราง
ตัวถังปด ) :

• ในขางหลังการเสียรูป และงานซอมม้ันตองมีแบบเสมอ
- คากําหนดทิศทาง การต้ังมุมการบรรจุอุปกรณติดต้ัง

ดวยท่ียึดในพ้ืนท่ีช้ินสวนตัวถังดานลางดวยท่ีพับไดคือ
ไมเพียงพอเสมอ .

• ท่ีปองกันเสียหายท่ีประตูๆนาจะเปดดวยงานท่ีทําใหดี
โดยทั่วๆไป . สําหรับการเสียหลัก การเพิ่มสวนทาย
และสกรูแรงดันคือไดใชที่ใหการเปดประตู มั่นคง (
ระหวางเสา A-และ B ) .

• ในพื้นที่การรองรับ ดังเชน คานประตู คานขาง และ
ขางใตตัวถัง คือตองการ เนื่องจากการเพิ่มเติม แรง
ภายในแรงการทําใหเสียรุปเพิ่มขึ้น .

• หมายเหตุ : สําหรับขาวสารที่มากกวา ดูสวนสําหรับ
การเชื่อม อุปกรณการเชื่อมและเทคนิคที่เกี่ยวของ .

อุปกรณการเชื่อมประสิทธิภาพ - สูง สําหรับชิ้นความ
หนาในของประกอบดวยสวนตางๆทั้งหมด ขึ้นถึง 6
mm ความหนาทั้งหมด .

• ในพิเศษ การติดต้ังท่ีถุกตองและแข็งแรงตามยาวของ
ชิ้นสวนที่ตองการที่ผาน - และหนาที่การปดของประ
ตุ แผงประตูและหมวกครอบรับประกันได .
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รถยนต LPG

รถยนตนํ้ามันเชื้อเพลิงทางเลือก มีในพื้นที่โรงงานเสมอ
ตองการการจัดการ พิเศษ . สําหรับการซอมขางตน
ทั้งหมด เขา ตองการทักษะพิเศษบางอยางในการจัดสรร
ดวยเทคนิคพิเศษและการระมัดระวังไวกอนความปลอดภัย
.

หมายเหตุ : งานบนรถยนตนั้น ทําบนนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทางเลือก อาจจะเทาน้ันโดยทําโดยบุคคลท่ีไดอบรมอยาง
ถูกตอง .

ดังเชนในพื้นที่ตัวถัง ความตองการพิเศษนี้ตองรูและ
สังเกตุได .

ขอควรระวัง : ไฟและการเสี่ยงการระเบิด . สําหรับ
งานบริการ บนระบบแกส - / นํ้ามันเชื้อเพลิง ให
ทําตามคําแนะนําความปลอดภัยท้ังหมด บกพรองท่ี
ตามคําแนะนํานี้ สามารถจะเปนสาเหตุบาดเจ็บได

หมายเหตุ : สําหรับขาวสารมากกวานี้ เกี่ยวกับการทํา
งานบนรถยนต LPG ดูคําแนะนําสุขภาพและความ
ปลอดภัย

รถยนตมี ทําความเย็น

ทําความเย็น รถบรรทุกไมมีวัสดุพิเศษของตัวถังเทาน้น
เชนเดียวกัน มีกําลังพิเศษและระบบหลอเย็น น้ันตองการ
การดูแลพิเศษในระหวางการซอม .

ขอควรระวัง : บาดเจ็บของ หนากาก งานบน 230
volt ระบบของระบบหลอเย็นตองถอดออกเทานั้น
โดยบุคคลที่อบรมแลว .

หมายเหตุ : งานบนการหมุนเวียนการ ทําความเย็น จะ
ตองปฏิบัติโดยคนที่เหมาะสมมีประกาศนียบัตรความ
สามารถครอบครองเทานั้น .

รถยนตมี ชุด ทําความเย็น ไดใชขนสงอาหารเปนประจํา
. สําหรับเหตุผลน้ี คุณจะเพ่ิมเติมในระหวางเวลางานซอม
ตาม กฏสุขวิทยา

ดวยรถยนตการ ทําความเย็นมีการถอด 2 แบบคือใชดวย
การถอดวัสดุของอะลูมิเนียม และพลาสติค .

การถอดอะลูมิเนียมคือคงที่มากและทางเทคนิค รอยราว
แตกตางกันนอยกวา ในความผิดแผกกัน อยางไรก็ตาม

คอนขางเปนคาใชจายการผลิตสูงและภาระต่ํากวาเน่ืองจาก
นํ้าหนักของตัวมันสูงกวาการถอดอะลูมิเนียม .

หมายเหตุ : เนื้อหาเบื้องตนตอไปนี้และใน - สวนการ
อบรมท่ีลึกกวามีให . ลักษณะท่ัวไปของโปแกรมการอบรม
ทั้งหมดมีโบรชัวรการอบรมใหโดยฝายบริการฟอรด .

การถอดพลาสติคไดมีพัฒนาทะลุการพัฒนาอยางตอเน่ือง
ของวัสดุและเทคนิคที่สวางมากๆ สะอาด ทางเลือกที่ไม
แพง .

หมายเหตุ : การรวมกันของวัสดุ เทคนิคการดําเนืนการ
และงานตองตามความตองการกฏระเบียบสุขวิทยาอาหาร
ที่คงอยู บริการและการซอมของชุดทําความเย็น ดังนั้น
จะ ปฏิบัติโดยบุคคลท่ีมีประกาศนียบัตรและไดรับแตงต้ัง
เทานั้น

การถอดตัวทําความเย็น คือรวมดวยวัสดุ 2 อยาง เปน
ประจํา แผงพื้นคือ ทําจากเนื้อผา แผนอะลูมิเนียมไม -
ลื่น และพื้นและผนังและเพดานการครอบคลุม
สวนประกอบของพล่าสติค ดวยพื้นผิวที่เรียบ .

ขอควรระวัง : โพล่ียุรีเทนโฟม เปนการติดไฟไดงาย
ดวยอุณหภูมิยกตัวใหสูงข้ึนตายตัว โพล่ียุรีเทนโฟม
ไหม อิสระดวย ประกายไฟสวางสีเหลือง สาเหตุมัน
ไมสบายใจ แสบ ควันเปนพิษ . ดวยงานเชื่อมบน
ตัวถังพิเศษ ตองการ การระมัดระวังไวกอนที่จะได
ทํา .

แผงขางผนังและพื้น โพลี่ยูรีเทน คือผลิตตามหลักการ
ของแซนดวิช แกนปกคลุมดวยฉนวนของ โพล่ียูรีเทนคือ
1 ดานที่เคลือบดวยอาหาร - พลาสติค ABS ปลอดภัย .

โฟม โพลี่ยูรีเทนแข็งไมไดเปอย เปนเชื้อรา - การตรวจ
ทานและกลิ่นนอยกวา ลักษณะเฉพาะนี้ ความนิยม
เหมาะสมวัสดุที่ใชทําฉนวน

การดูดซึมนํ้าของโฟมโพลี่ยูรีเทนแแข็งคือ สรางปญหา
เพราะวา ไดปด - โครงสรางเซลล เปนสวนประกอบที่
สําคัญในพื้นที่ ขอบเทานั้น ขอบหรือพื้นผิวเครื่องจักร
อื่นๆมีการซีลดวย การเอาใจใสพิเศษมาก

การถอดของการทําความเย็นรถยนต เปนการถอดในการ
ผลิตตัวบุคคล . แผงขางผนังและเพดานมาตราสวน -
ใหญ เปน ที่เปลี่ยนกันไดและขึ้นอยูกับซอมแซม

บนพื้นฐานของงานทําใหตัวถังตรง วิธีเขาเปนการ
สรางสรรค หลังของสวนชิ้นโลหะที่จะ สรางสรรค มันคือ
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คาใชจาย - มีผลบังคับโดยการตัดออกพื้นที่ซอมแทนที่
ของการถอดของแผงขางสมบูรณ

ข้ันตอนการซอมคือการบรรยายในรายละเอียด ในขาวสาร
ชางเทคนิควิศวกรรมระบบหลอเย็น Transit 2000.5 สาย
ใหม .

หมายเหตุ : สําหรับขาวสารที่มากกวาเกี่ยวกับงานบน
รถยนตมีชุดทําความเย็น ดูคําแนะนําสุขภาพและปลอดภัย
.
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เทคนิคการเชื่อมตอ

การเชื่อม

กอนที่จะเชื่อมจะถูกดําเนินการบนตัวถังรถ การวัดความ
ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อปองกันผูคน, สวนประกอบและ
อุปกรณไฟฟาจะตองสังเกต .

หมายเหตุ : ไมมีขอยกเวน กอนเริ่มปฏิบัติงานทานจะ
ตองอานคําแนะนํา และคําเตือนดานความปลอดภัย ใน
หมวด "คําแนะนําดานความปลอดภัย" นอกจากน้ัน ตอง
ใหความสนใจตอคําเตือนของบริษัทผูผลิตอุปกรณเหลา
นั้น

ในการประกอบตัวถังรถสวนใหญเปนการเชื่อมจุดความ
ตานทานและการเช่ือมอารคมีการใชงาน . ในกรณีของการ
ซอมแซม จะตองถูกเรียกคืนตามขั้นตอนการเชื่อมของ
โรงงานเดิม / การตอ .

การเชื่อมจุดความตานทาน

หมายเหตุ : ใหตัวเองกอนที่จะเริ่มตนทํางานซอม ที่
จําเปนตองคุนเคยกับบทในเรื่องความปลอดภัย .

การซอมแซมรอยเช่ือมมีเพ่ือใหตรงกับจํานวนและขนาด
เสนผานศูนยกลางผลิตหรือโรงงานที่เริ่มตนรอยเชื่อม .

ขอกําหนดสําหรับการเชื่อมจุดตานทาน :

• แผนที่เชื่อมแลวจะตองซอนทับกัน .

• ไปยังการเช่ือมช้ินสวนคือสามารถเขาถึงไดจากท้ังสอง
ดานสําหรับขั้วไฟฟา

• รูปรางและทิศทางของลวดเชื่อมจะยังคงไดอยางถูก
ตอง .

• กําลังของการเชื่อมจุดความตานทานอุปกรณคือ
เพียงพอที เก็บใหมจุดเชื่อมโรงงานขนาด
เสนผาศูนยกลาง

หมายเหตุ : ตั้งคาอุปกรณการเชื่อมและปรับแตงพารา
มิเตอรแตละตัวตามขอกําหนดของผูผลิต
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วิชาบังคับกอนสําหรับการเช่ือมตอเช่ือมไรท่ีติมีการเตรียม
ความพรอมการเชื่อมหนาแปลน . ซึ่งหมายความวา :

• วางแผนการเชื่อมใหสอดคลองกับแตละอื่น ๆ .

• เช่ือมหนาแปลนท้ังสองดานตองสะอาดและปราศจาก
จารบี .

• การเชื่อมตัวรองพื้น (สังกะสีที่ใชมีและตองเปนสื่อ
กระแสไฟฟา) ที่ใชสําหรับการปองกันการกัดกรอน .

มีความตานทานตอขอตอการเชื่อมจุด ขอบกพรองการ
เชื่อมเปนเพียงบางสวนเทานั้นที่มองเห็นจากภายนอก .
ดังน้ัน กอนท่ีจะซอมแตละเช่ือมทดสอบการเช่ือมจะตอง
ดําเนินการ . การตรวจสอบดําเนินการโดยการทดสอบ
เปลือกเช่ือมใหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของการเช่ือม . จุด
เชื่อมตองไมหลวมและตองนูนออกเปนปุม

การ เชื่อมอารค

โดยทั่วไปสามประเภทของการเชื่อมอารคมีการใช :

• การ เชื่อม จุดรู

• การ เชื่อมรอยตอแบบเต็ม

• การ เชื่อมรอยตอชวง

พื้นที่การประยุกตใช

• โรงงานการเชื่อมกาซเฉื่อยตองการที่มีการเปลี่ยนอีก
ครั้งดวยการเชื่อมกาซการปองกัน .

• ดวยการเขาถึงการเชื่อม จุดจํากัด ยังสามารถใช .

• ดวยแผนความหนาแผนรวมจาก 3 มม. โดยไมตอง
เช่ือมจุดท่ีมีประสิทธิภาพดับ, ข้ันตอนการเช่ือมรูเช่ือม
จะตองทํา .

• ถาใชการเช่ือม MIG ใหจดบันทึกลงในสมุดการเขารับ
บริการของรถ

หมายเหตุ : การถายเทความรอนท่ีเพ่ิมข้ึนในผลการเช่ือม
อารคในช้ันการปองกันการกัดกรอนท่ีจะทําลายในพ้ืนท่ีท่ี
มีขนาดใหญกวาในการเชื่อมจุดความตานทาน . สําหรับ
เหตุผลนี้การปองกันการกัดกรอนในบริบทของการบวก
- การปฏิบัติจะตองทําอยางละเอียดและรอบคอบ .

ซอมการเชื่อมสามารถทําไดอยางถูกตอง เทานั้นหาก
เคร่ือง -, การต้ังคาการเช่ือมและการเตรียมการท้ังหมดท่ี
เกี่ยวของมีการปฏิบัติตามตรง .

• ทําตามคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณเชื่อมตามลําดับ .

• อยาบิดประกอบสายเคเบิล .

• สวนที่สําคัญตองไมมีรอยขูดลวดอนุภาค .

• แกส - และหัวฉีดไหลตองไมมีตะกรันและกากขนาด
.

• ตรวจสอบคุณภาพของลวดเช่ือมและอัตราการไหลของ
กาซ .

• พื้นผิวการสนับสนุน ที่ถูกตองตรวจสอบใหแนใจ .

• ทําความสะอาดพื้นผิวโลหะสนับสนุนที่จะผลิต .

• ขนาดชองวางและเงื่อนไข (การทําลาย) .

• ตัวอยางการเชื่อมที่จะผลิต .

การ เชื่อม จุดรู
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ลักษณะการเชื่อมจุดที่หลุม :

• แผนที่จะเขารวมจะตองแบนกันกับแตละอื่นๆ .

• หนาแปลน แผนโลหะควรจะรับการรักษาดวยการ
ปองกันการกัดกรอน . พื้นที่การเชื่อมจะตองเปลือย
.

• ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนาและจํานวนของหลุม แผน
เตรียม . ขนาดรู 6 -- 10 มม. และตองตรงกับจุดเช่ือม
การจัดตําแหนงเดิม .

• การดําเนินงานเพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอแผนตํ่าสุด
เพื่อใหหลุมเต็มไปอยางสมบูรณ .

การเชื่อมตามแนวตะเข็บ

รวมรอยโดยวิธีการเช่ือมตอแบบเต็มเหมาะสําหรับการเขา
รวมของสูง - โครงรางชิ้นสวนของตัวถัง . เสาและพื้นที่
ฐานคือพื้นที่การใช เปนตัวอยาง .

ลักษณะการเชื่อมรอยตอเต็ม :
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• ทั้งสองชิ้นสวนแผนโลหะ จากทั้งสองดาน มากกวา
ความกวางของ 5 มม. ตองเวนวางไว .

• ชิ้นสวน กับปากกาจับไดรับการแกไขไดอยางแมนยํา

• เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนของแผนโลหะ จุดการตอ
ตองตรงกับจุดกอนที่จะใชขั้นตอนการเชื่อม .

การเชื่อมเวนชวงตามแนวตะเข็บ

สําหรับพื้นผิวระยะไกล คือใชการเชื่อมรอยตอชวง .
ประเภทของการรวมนี้จะใชเปนหลักในดานนอกมีแผน
โลหะตัดซอม .

ลักษณะการเชื่อมชวง :

• การเชื่อมชองวาง .

• การเชื่อมจุดระยะหาง .

• จุดการเช่ือมตัวอยางนําสลับกันข้ึนไปความยาวท้ังหมด
ของตะเข็บ . นี้เก็บการเสียรูปตํ่า .

เทคนิควิธีการ

วิธีการปม
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ลักษณะโพส
(Pos)

พื้นที่การตั้งค่า1

รูปโครงราง2

รอยตอแบบเต็ม3

วิธีการ ปม เปนวิธีการท่ัวไปท่ีใชในเทคโนโลยีการซอมตัว
ถัง . โปรแกรมทั่วไปสําหรับวิธีการ ปม คือการซอมแซม
เสาและธรณีประตู .

พื้นที่นั้นที่เหมาะสําหรับการใชวิธีการ ปม :

• ความยาวแถวสั้น .

• โครงสรางรูปรางภายนอกสูง .

แผนที่จะเขารวมงานปมที่อื่นๆแตละและเปนไปตามที่
กําหนดของชองวางที่ให, เชื่อม (ชองวางการเชื่อมเปน
แผนหนา) ไปยังตะเข็บเต็ม .

หมายเหตุ : วิธีการ ปม ตองเหมาะสมและการตัดของ
ระดับสูงของความถูกตองและการดูแลรักษา . สําหรับการ
ทํางานท่ีเหมาะสมของการเช่ือมจะตองมีชองวางการเช่ือม
มีความแมนยําและความสมํ่าเสมอ .

ในการเตรียมการเชื่อมตอรวมถึงพื้นที่ :

• วาง - ดานการเจียร ของพื้นที่เชื่อมตอ .

• ลบการเคลือบสังกะสีในพื้นที่การเชื่อม .

• ถาจําเปน ทดสอบเช่ือมตัวอยางเทียบเทากับแผนกอน
การเชื่อมจริงจะดําเนินการ .

• แนวทางการ เชื่อมในพื้นที่คอ : จากขอบขาเขา, การ
ควบคุมของรูปรางตามมาแนนอน .

• ชิ้นสวนเกาและใหมพอดีดวยกันโดยการเชื่อมสาย -
เต็ม .

วิธีการแบงกลุม

ลักษณะโพส
(Pos)

สวนของตัวถัง1

การ สะสมแผน2

ชิ้นส่วนใหม่3

รุนที่มีการเชื่อมตอออกจากการทําเครื่องหมายถูก จํากัด
ไปยังพื้นที่ของตัวถังรถ ที่ซึ่งมีพื้นผิวที่ดีโดยไมมีลายนูน
หรือ รูปโครงราง . การเปลี่ยนบางสวนดวยวิธีการสะสม
คือไดเชื่อมโดยรอยตอเต็ม . วิธีการนี้ถูกนําไปใชสําหรับ
ตัวอยางที่บริเวณรอยตอของดานกระโปรง (3 - ประตู
รถยนตแตกตางกัน) .

การตัดของชิ้นสวนใหมยอมใหสําหรับพิกัดความเผื่องาย
ตั้งแตพิกัดความเผื่อนี้จะครอบคลุมถึงการเสริม
กําลังภายในเแผน .

ในการเตรียมพื้นที่ที่มีพันธะ :

• ชองวางการเจียรของพื้นที่เชื่อมตอ .

• ลบการเคลือบสังกะสีในพื้นที่เชื่อม .

• การตั้งคาพื้นที่ เยื้องศูนย .

• ถาจําเปน ตัวอยางทดสอบเช่ือมเทียบเทากับแผนกอน
การเชื่อมจริงจะดําเนินการ .

• ชิ้นสวน ใหมและเกาที่เชื่อมตอกับตะเข็บเต็ม .

• เชื่อมจะเรียบออก .
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ประสาน MIG

ลักษณะโพส
(Pos)

หลังคานตามยาว / เสริมแรงซุมลอ1

เสริมแผนโลหะ / เสา - A2

ใชวิธีการเชื่อมโลหะโดยใชกาซเฉื่อย (MIG) หรือที่เรียก
วาการเชื่อมแกสแบบปลอดภัย เพิ่มขึ้นในพื้นที่บางสวน
ของตัวถังรถ

ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเช่ือมจุดความตานทาน สําหรับเหตุผลพ้ืนท่ี
หรือสําหรับเหตุผลของความตองการความแข็งแรงสูงกวา
น้ันไมสามารถใช จนตอนน้ีเปนกาซท่ีใชในการปองกันการ
เชื่อม .

ในขอบเขตท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเช่ือมกาซเฉ่ือยไดรับการเปล่ียนโดย
การ บัดกรี MIG . การบัดกรี MIG จะดําเนินการในชวง
ที่อุณหภูมิตํ่ากวามาก . ดังนั้น การเคลือบสังกะสีปองกัน
- การกัดกรอนบนแผนเหล็กชุบสังกะสีเปนเพียงความ
เสียหายเล็กนอย เทานั้น .
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ขอดีดังตอไปนี้จะทําใหการประสานตะเข็บ MIG :

• ไมมีการกัดกรอนของรอยบัดกรี .

• เสียการเผาไหมของการเคลือบสังกะสีในพ้ืนท่ีการเช่ือม
.

• อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจึงตํ่าและการบิดเบือนนอย .

• ทํางานใหม งายๆของรอยบัดกรี .

• ชองวางที่ดีแก .

การเชื่อม MIG นี้ตองใชเครื่องเชื่อม MIG ที่ไดรับการ
รับรองจากฟอรดและการฝกอบรมในกระบวนการทาง
วิศวกรรม

ตองใชวัสดุลวดเชื่อม SG-CuSi3 (SG-CuSi3Mn1) ที่ได
รับการรับรองจากฟอรด

ตองเวนระยะหางระหวางแนวตะเข็บเช่ือม MIG และสวน
ที่เชื่อมตอดวยกาวอยางนอย 30 มม.

ขอควรระวัง : การเชื่อมแกสแบบปลอดภัยไม
สามารถทําซ้ําทับไปบนแนวตะเข็บท่ีเช่ือมแบบ MIG
หรือทําในบริเวณใกลเคียงได เน่ืองจากวัสดุของลวด
เช่ือมแมในปริมาณเพียงเล็กนอยก็สามารถกอใหเกิด
ความเสียหายกับแนวตะเข็บเชื่อมเดิมได

ในระหวางซอมรถ ถาไมส่ามารถใชวิธีการเช่ือมแบบ MIG
ได ใหใชการเช่ือมแกสแบบปลอดภัยวในตําแหนงอ่ืนแทน
สวนท่ีเช่ือมแบบ MIG ท่ีทํามาจากโรงงาน การเช่ือมแกส
แบบปลอดภัยไมสามารถทําซ้ําทับไปบนแนวตะเข็บท่ีเช่ือม
แบบ MIG หรือทําในบริเวณใกลเคียงได เนื่องจากวัสดุ
ของลวดเช่ือมแมในปริมาณเพียงเล็กนอยก็สามารถกอให
เกิดความเสียหายกับแนวตะเข็บเชื่อมเดิมได ดวยเหตุนี้
จึงมีทางเลือก 2 วิธีแสดงอยูในภาพ (1: การเชื่อม MIG
, 2: การเชื่อมแกสแบบปลอดภัย)

ลักษณะโพส
(Pos)

วิธีเตรียมการเช่ือม MIG: ใชเึคร่ืองเจียปรับผิว
แนวตะเข็บเชื่อมเดิมใหเรียบ

1

ลักษณะโพส
(Pos)

วิธีการเตรียมการเช่ือมแกสแบบปลอดภัย: เจีย
แนวตะเข็บเช่ือมเดิมและบริเวณรอบๆ จากน้ัน
ขจัดเศษวัสดุที่เจียออกใหหมด

2
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ลักษณะโพส
(Pos)

การเชื่อม MIG: วางแนวตะเข็บเชื่อมใหมตรง
จุดที่ใชในขั้นตอนการผลิต

1

การเชื่อมแกสแบบปลอดภัย: วางแนวตะเข็บ
เช่ือมใหหางจากแนวตะเข็บเช่ือม MIG ท่ีใชใน
ขั้นตอนการผลิต

2

เชนเดียวกับตําแหนงที่ใชในขั้นตอนการผลิต การเชื่อม
MIG ยังสามารถใชกับตัวรถดานนอกที่ไมมีแบริ่งและผิว
พื้นรถ

ขอควรระวัง : หามใชวิธีการเชื่อม MIG กับ
โครงสรางแชสซีหรือชิ้นสวนตัวถังโดยไมไดรับการ
อนุมัติจากฟอรด!

การบัตกรี

คําเตือน: งานซอมหลังคาจะใหดําเนินการโดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟอรดโดยผูมีอํานาจและกลไก
ที่ผานการฝกอบรมพิเศษ .

หมายเหตุ : แผนหลังคาไดรับการแกไขในการผลิตที่มี
รอยเชื่อม - เลเซอรบนผนังดานขาง . สําหรับการซอม,
เชื่อม - เลเซอรจะตองถูกเปลี่ยนดวยการบัดกรีตะเข็บ .

คําเตือน: ในการใชงานของการบัดกรีอาจทําใหเกิด
ควันพิษและฝุนละออง . ระบบการสกัดและ หาก
จําเปน ใหใชหนากาก .

หมายเหตุ : องคประกอบตอไปน้ีเปนส่ิงจําเปนและมีราย
ละเอียดโปรแกรมการฝกอบรมที่นําเสนอโดยฟอรด .

หมายเหตุ : การบัดกรีออนจะตองการระวังการเตรียมการ
. ที่สําคัญอยางยิ่งคือตรงอยางสมบูรณแบบและพื้นผิว
โลหะที่สะอาดของพื้นที่รวมกัน .

ซึ่งหมายความวา :

• การทําความสะอาดอยางละเอียดพื้นผิวที่จะบัดกรี .

• แผนอยูใกลกันที่ประสานรวมกัน .

• ความรอนกับหัวแรงการเชื่อมตอผิวหนาที่อยูระหวาง
2 สวน .

• โลหะบัดกรีหลอมเหลวจะถูกวาด, โดยการกระทํายอย
ระหวางแผน .
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Rivets

เม่ือหมุดย้ําสองแผนหรือมากกวา ดวยการชวยเหลือของ
องคประกอบเขารวม (ตรึง), มีการเช่ือมตอถึงกันได . ใน
ขั้นตอนงานตัวถัง การยํ้าหมุดและมีการใชการตอกยํ้า .

ประโยชนของขอตอแบบยํ้าหมุด :

• โลหะและวัสดุท่ีไมใชโลหะสามารถเช่ือมตอเขาดวยกัน
.

• ความหนาที่แตกตางกันของวัสดุที่สามารถนํามาใช .

• วัสดุใหความรอนจึงไมมีและไมลาชา .

• ทํางานเตรียมการตํ่าความพรอมที่จําเปน .

หมายเหตุ : สําหรับรายละเอียดของกระบวนการไหล,
อานคําแนะนําของผูผลิต .

ผลเสีย :

• พรอมท้ังการซอม, ตัดเจาะ / หมุดย้ํายังคงสามารถตก
อยูใน วางเปลาเขาไมถึง ซึ่งสามารถนําไปสูการเกิด
สนิมและการสั่นรัว

ลักษณะโพส
(Pos)

แผน1

หมุดยํ้าบอด2

สําหรับการเขาใช ดาน - 1 , การยํ้าหมุดบอดจะไดใช .
ในกรณีน้ี จะเจาะแผนซอนทับกันและเช่ือมตอกับหัวหมุด
ยํ้าบอด .

หมุดยํ้าบอดอยูกับปนหมุดยํ้า, นิวเมติก, ไฮดรอลิหรือใช
แบบธรรมดา .

การยึดเกาะ

ลักษณะโพส
(Pos)

วิธีการ ปม1

การผนึกซึ่งยึดติด2

ในการออกแบบตัวถังทันสมัยมีมากขึ้นและกาวที่ใชสาร
ยึดติด . ในกรณีนี้ การผนึกระหวางรักษาเสถียรภาพและ
ความแข็งแรงของผนึกกาวตางๆที่แตกตาง . ครั้งแรก
สามารถจะพบอยูที่โคงวงเล็บรวมทั้งในประตูหรือบน
หลังคา .

คําเตือน: เปนพิษ! กาวสามารถเปนอันตราย . สิ่ง
อํานวยความสะดวกใหอากาศถายเทไดดีและใชการ
ปองกันทางเดินหายใจ . สถานที่ทํางาน, ที่เปนไป
ไดกับการสกัด .

หมายเหตุ : กาวเปนผลิตภัณฑเคมีและอาจมีกฎระเบียบ
ความปลอดภัยของผูผลิต .
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หมายเหตุเก่ียวกับการยึดติดเฉพาะท่ีจําเปนตรวจสอบการ
ซอมแซมสวนที่เกี่ยวของกับคูมือการซอมทั่วไปที่เฉพาะ
เจาะจง .

ขอดีของขอตอกาว :

• พวกเขาคืออากาศ - และใชนํ้า - ขัน .

• การ ปองกันการกัดกรอนสูง .

• การรวมกันของวัสดุที่แตกตางกันคือเปนไปได .

• การติดสามารถนํามารวมกับการเช่ือมจุดความตานทาน
.

หมายเหตุ : คุณภาพของการติดกาวคือความสูง ขึ้นอยู
กับการทํางานเตรียมการอยางรอบคอบ . การยึดติดกับตัว
ถัง, สังเกตคําแนะนําการจัดการของผูผลิตกาว .

การติด และการเชื่อม

สําหรับรถยนตบางรุน (เชนฟอรด Ka ), การติดคือจะถูก
รวมกับการเชื่อมจุดความตานทาน . เทคนิคการเขารวม
นี้มีขอดีดังตอไปนี้ :

• ความหนาแนน , ตะเข็บ ปองกัน - การกัดกรอน .

• ความตานทานสูงโดยความตานทานเพิ่มจุดรอยเชื่อม
.

จุดตอไปนี้จะตองมั่นใจในระหวางการซอมแซม :

• เพียงใชกาว สามารถเชื่อม (ปจจุบัน - เปนสื่อกระแส
ไฟฟา) .

• การตอหนาแปลนกอนการบมของกาวที่จะเชื่อมจุด
ความตานทาน .

• ทดสอบเชื่อมจะดําเนินการกับกาวที่ใช .

• หากใชการเชื่อมแกสแบบปลอดภัยกับหนาแปลนที่
เช่ือมตอดวยซีลหรือกาวในการซอมเฉพาะจุด ตองทา
กาวใหหางจากจุดเชื่อมประมาณ 10 มม.

• ทันทีที่เสร็จงาน ใหทําความสะอาดพื้นที่เหลานี้อยาง
ละเอียด

การติดและการยํ้าหมุด

ขณะที่ในการเชื่อมที่นี่ยังรวมกันของการติดและการยํ้า
หมุดสามารถนํามารวมกันได . เชนเทคนิคการเขารวมดัง
กลาวมีขอดีอื่น ๆ . นี้คือ :

• โลหะและวัสดุท่ีไมใชโลหะสามารถเช่ือมตอเขาดวยกัน
.

• ความหนาที่แตกตางกันของวัสดุที่สามารถนํามาใช .

• ไมมีวัสดุใหความรอนและดังนั้นไมลาชา .

• หมุดยํ้ารวมเสถียรภาพสวนประกอบถูกผูกติดในการ
บมของกาว .
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ผลกระทบจากคุณภาพงานซอมไมดีพอ
งานตัวถังโดยทั่วไป แสดงใหเห็นการทํางานหลักในที่
โครงสรางตัวถังยังคงอยู . การปองกันการกัดกรอน การ
ซีลและอุปกรณ NVH จะไดทําลายและตองทําใหม

ในคําสั่งนั้น คุณภาพรถยนตไมลดลง เนื่องจากคุณภาพ
การซอมตํ่า ชิ้นสวนทั้งหมดที่ถอดออก ตองตรวจสอบ
ในระหวางและหลังจากการซอมอุบัติเหตุ .

การพิสูจนความจริงเปนอันดับแรก ที่รถยนตที่สงมาให
คือไมเพียงพอที่แนใจที่คุณภาพการซอม . แทนที การ
พิสูจนความจริงคงที่ของงานภายใตการนําที่มีประโยชน
.

หมายเหตุ : สัญญาเบื้องตนสําหรับการยอมรับของสวน
งานตัวบุคคลคือสําหรับคุณภาพการประกันภัยเปน
เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน . พ้ืนฐานบนการยอมรับคร้ังสุดทาย
ครอบคลุมการตรวจสอบครั้งสุดทายจะถูกออกมา .

ท่ีทําน้ี กระบวนการซอมท้ังหมดน้ี คือมีความหมายเทาน้ัน
ถามันแบงแยกในสวนและทดสอบจุดสนใจพิเศษที่แทน
มัน .

สวนตอไปนี้ไดครอบคลุม :

• ในระหวางและหลังการซอมงานตัวถัง

• การประกอบสุดทาย อุปกรณติดตั้ง ทดสอบหนาที่ .

• การสงมอบรถยนต .

หมายเหตุ : จุดตอไปนี้จะ เปน เครื่องหมายแสดงของ
การทดสอบท่ีเปนไปไดของสัญญา . ข้ึนอยูบนข้ันตอนการ
ทํางานของคุณคือความแตกตางและสามารถรวมมันที่
สมบูรณ .

ในระหวางและหลังงานตัวถังตอไปนี้ พื้นที่คือตรวจสอบ :

หลังจากการสมบูรณงานตัวถัง พื้นที่ตอไปนี้ตองทําการ
ตรวจสอบ :

• การทดสอบการผลีต ในพื้นที่อุบัติเหตุ สําหรับ ซึ่ง
ปฏิบัติตามหนาที่และความใหมเอี่ยม

• การติดตั้งถูกตองของชิ้นสวนโลหะที่ไดตรวจสอบ (
การเชื่อมและการถูกตอง )

• ท่ีต้ังท่ีถูกตองของอุปกรณติดต้ังตองตรวจสอบ ( ประตู
หมวกครอบ กระจก )

• สภาวะพื้นผิวของการเชื่อม .

• ซีล ปลั๊กอุด สวนประกอบ NVH .

• วัดการปองกันการกัดกรอน .

• ความสามารถเคลือบของงานซอม .

การประกอบครงสุดทาย อุปกรณติดตั้ง ทดสอบหนาที่

หลังจากการประกอบครงสุดทาย ตามดวยทัศนศสตรและ
หนาที่ของสวนประกอบมากมาย นาจะตรวจสอบ :

• ตรวจสอบพื้นที่การซอมบนความทันสมัย

• ตรวจสอบชิ้นสวนที่ติดตั้งอยูสําหรับ การติดตั้งที่ถูก

• เหมาะสมแมนยําของชิ้นสวนทั้งหมด

• การปฏิบัติตามหนาที่ของ ประตูและบามพับ .

• หนาที่ของชิ้นสวนกลไกทั้งหมด ดังเชน ตัวอยาง
กระจกประตู .

• ทดสอบรั่วในพื้นที่ซอม

การสงมอบรถยนต

การสงมอบรถยนตใหโอกาศอื่นอีก คุณภาพการซอม ที่
ปลอดภัย . เดี๋ยวนี้ อีกครั้ง จุดตอไปนี้ ตองตรวจสอบ :

• การปองกันการกัดกรอน วัสดุฉนวนและซีลยาง .

• รองรอยสีที่เหลือ

• อยางสะอาดของรถยนต .

• หนาท่ีการควบคุมของทางกลไกและสวนประกอบทาง
ไฟฟา .

• ทดสอบขับตองปฏิบัติ .

• เสียง การสั่นสะเทือน ขรุขระ แสบ ( แกวหู ) (NVH)
.

• เสียงลม .

หลังจากทดสอบปฏิบัติซอมบนตัวถังและรถยนต ในการ
เพ่ิมเติมท่ีกอใหเกิดการหักเหของเก่ียวกับตา โดยรถยนต
ที่ชนกัน หนาที่ของการกอสรางใหมตอง มีใหแนใจ .

ในการเกี่ยวของกับการชวยเหลือการขับขี่ของลูกคา นั่น
คือการเพ่ิมความตองการพ้ืนท่ีบนรถยนต โดยเฉพาะพิเศษ
เสียง การสั่นสะเทือน ขรุขระ แสบ ( แกวหู ) (NVH)
ตัวอยางเชน เสียงเอี๊ยด และรัว มีผลตอสวนใหญทําให
ลําบากท่ีลูกคา หลังจากซอมท่ีไดทําไปแลว . มันคือดังน้ัน
ความสําคัญนั้นหลังจากซอมการกัดกรอน เงื่อนไขการ
ผลิต คือ สําเร็จหลังจากไดซอมไปแลว
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หลังจากซอมตัวถัง ไดปฏิบัติแลว คือสําคัญมากน้ัน พ้ืนท่ี
ซอมสมบูรณคือ การทดสอบไดผานทะลุบนการร่ัวของน้ํา
. คือความสําคัญท่ีย่ิงใหญของการทดสอบคร้ังสุดทายของ
ชิ้นสวนนั้น คือ ไดปฏิบัติ ทดสอบการอัดแนน ดังนั้น นํ้า
ร่ัวคือไดตรวจพบ และ ตัดสินใจ กอน สงมอบของรถยนต
ใหลูกคา .

ดวยการทดสอบทั้งหมดคากําหนดของโรงงานผลิต
รถยนตตองไดพิจารณา/ ปฏิบัติตาม เทาน้ันใน ทางน้ี มัน
ตองแนใจ คุณภาพรถยนตนั้่น คือไมลดลงครึ่งเสียง โดย
ขาดคุณภาพของการซอม
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นํ้ารั่ว
นํ้ารั่วสามารถจะเกิดขึ้นหลังจากงานซอมตัวถัง แตมักจะ
เกิดข้ึนกับรถยนตย่ีหอใหมๆ ดวยรายละเอียดวิธีการตรวจ
สอบตอไปน้ี สาเหตุกอนๆสามารถตรวจพบได ในทุกกรณี
น้ีจําเปนตองคนหาวิธีการร่ัวไหลของน้ําในระบบและความ
เปนจริง

ทั่วไป

เม่ือแกไขปญหา ควรจะมีการบันทึก วาน้ําน้ันสามารถอยู
ในรูปแบบและเงื่อนไขที่แตกตางกันในการเขาภายในรถ
ดังน้ัน บางคร้ังยังไมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติการทดสอบน้ําร่ัว
บนรถที่อยูนิ่งเทานั้น

กอนดําเนินการดวยวิธีการทดสอบอยางกวางๅ การตรวจ
สอบดวยตาเปนสิ่งที่จําเปนที่ตองระมัดระวัง ควรจะ
พิจารณาจุดตอไปนี้ :

• ชองวางและความพอดีของช้ินสวนเชนฝากระโปรงทาย
และประตูนาจะเช็ค

• การซีลอุปกรณเชน ปลั้กอุด ยาง ยางซีลประตูนาจะ
เช็คการติดตั้งที่ถูกตองและเสียหาย

• ทอและรูการถายนํ้านาจะเช็คการอุดตัน

ทดสอบการขับ

ทดสอบนํ้า

หมายเหตุ : หามใชนํ้าที่มีแรงดันสูงทําความสะอาด
อุปกรณ ใชทอยางปกติท่ีมีหัวฉีดน้ําหรือชุดอาบน้ํา ตรวจ
สอบใหแนใจวาหนาตางท้ังหมด ประตูและฝาตางปดพอดี

นํ้าร่ัวที่อยูภายในรถยนตปกติจะไมไดมีอยูทันทีเพราะวา
น้ําจะถูกจายเหนือพ้ืนท่ีท่ีใหญกวาเสมอ สําหรับเหตุผลน้ี
,กอนทดสอบสถานะการรั่ว ภายในจะตองแหงสนิท ชิ้น
สวนที่บังสายตาจะตองถอดออก ในการทดสอบนํ้า ให
รถยนตอยู่ในพื้นที่นาสงสัยการรั่วของละอองนํ้าหรือ
ฝนเทียม ในเวลาเดียวกัน อีกคนหนึ่งเช็คพื้นที่ภายในที่
นํ้าเขาไป มันนาจะขึ้นอยูกับการตรวจสอบรถยนตที่ใช
เวลานานจนกระท่ังน้ําไดผุดออกมา แนะนําใหใชกระดาษ
ในการทดสอบพื้นที่ที่นํ้ารั่ว

ตัวอยาง : ทดสอบนํ้าดวยฝกบัว ( เชนฝน )
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ทดสอบการลาง

บางปญหาการรั่วที่เกิด ในการลางรถหรือสามารถจําลอง
ไดเทานั้น ในระหวางขบวนการลางจะเกี่ยวกับการเช็ค
พื้นที่ภายในดวยไฟแฟลช

ทดสอบการขับ

การร่ัวจํานวนมาก จะแสดงข้ึนเม่ือรถยนตไดทดสอบการ
ขับข่ี ในการกลาวถึงการทดสอบคร้ังท่ีผานมา ถาไมมีการ
รั่วขึ้นอีก การขับรถทดสอบจะตองไปบนถนนที่เปยกนํ้า
:

• การขับที่ความเร็วแตกตางกัน

• ดวยพ้ืนผิวถนนท่ีแตกตางกัน ( ยางมะตอยและกรวด
)

• เงื่อนไขมีโหลดและไมมีโหลด

• ( การขับผานโคลนหรือเลน ( สาดกระเด็น )

ทดสอบดวยหลอดไฟ ยูวี ( UV)

สามารถปฏิบัติทดสอบการร่ัวดวยหลอดไฟ ยูวี ( UV)และ
สารสีพิเศษ ประโยชนของการใชนํ้ายาที่ตรงกันขามคีอ :

• พื้นที่เปยกตองไมแหงกอนการทดสอบ

• แนวทางปฏิบัติการเขาของนํ้าสามารถทําไดเห็นอยาง
ชัดเจน

• การเพิ่มเติมชิ้นสวนสามารถทําใหรถยนตยังคงความ
ใหญโตได

หมายเหตุ : เมื่อใชหลอดยูวี และสารสีพิเศษ ตองมีคํา
แนะนําจากโรงงานผูผลิตให

เริ่มการใชหลอดยูวี :

• ทดสอบพื้นที่จากดานนอกที่ชื้นดวยนํ้าที่ใส

• ทดสอบการเตรียมของเหลวและการใชประโยชนของ
นํ้าที่เหมาะสม-เติมดวยไซริ๊งที่ไดมาจากคานนอก

• ดวยการสวางของหลอดยูวี ในพ้ืนท่ีคําถามจากดานใน
ที่นี่ การรั่วซึมแทรกผานการทดสอบของเหลวที่ทําให
เห็นชัดเจน

ทดสอบชอลค/แปงฝุน

โดยการทดสอบน้ี เช็คผิวหนาของซีลบนฝากระโปรงและ
ประตู
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ตัวอยางของการถายนํ้า จากการซีลประตู

ซีลประตูคือฝุนของผงหรือเคลือบดวยชอลค บนผิวหนา
ของซีล ทาดวยจารบีท่ีบางๆ ประตูตองปดและเปดอีกคร้ัง
อยางชาๆ บนซีลนี้ความกวางและรอยกดอยางตอเนื่อง
สามารถจะควบคุมได

ทดสอบควัน

ทดสอบอากาศไหล

Discriptionโพส
(Pos)

ทดสอบทอ1

ทดสอบตัวเปดทอ2

พัดลม3

หนาที่ของ

การทดสอบการไหลคือชุดของทอทดสอบการไหล ตัวเปด
ตัวปองกันทอ โบลเวอรบอล ( blowerball )และฝาปด
ของทอ

ทอทดสอบบรรจุส่ิงท่ีอุดเปนช้ันๆซ่ึงเต็มไปดวยควันกรด
กํามะถัน เม่ืออากาศถูกอัดโบลเวอรบอลผานทอ เกิดควัน
สีขาวในรูปของละอองของเหลวกรดกํามะถัน

หมายเหตุ : ผูใชทําตาม คําแนะนําและส่ิงตีพิมพกฏความ
ปลอดภัยโดยบริษัทผูผลิต ทดสอบควันสามารถปฏิบัติใน
แบบราง-สิ่งแวดลอมอิสระ

ทดสอบนี้สามารถตรวจพบการรั่วโดยสายตา อยางไร :

• การเอียงของทอทั้ง 2 ในทอหยุดตัวเปดทําใหแตกได
ในกรณีผิดปกติในฝาปดชองหีบหอ

• ใสทอใหแนหนาเขาไปในโบลเวอรบอลล

• รูของโบลเวอรบอลลทําใหแนนดวยน้ิวโปงและอัดดวย
ลมใหผานลูกบอลลเขาไปในทอ

• ตั้งความเร็วสูงสุดใหโบลเวอรหมุนเวียนภายในหอง
โดยสาร

• ประตูท้ังหมดปดดังน้ันทําใหแรงดันภายในคอยๆเปน
บวก

• ถอดทอควันแกสจากภายนอกใกลกับบริเวณทดสอบ
ไปตามตัวถัง

• การรั่วสามารถตรวจพบโดยการเคลื่อนที่ที่ี่ไมแนนอน
ของควัน

ทดสอบสเตทโตสโคป (Stethoscope)

วิธีการน้ีเปนพ้ืนฐานท่ีเหมือนกันกับการทดสอบควัน แทน
ท่ีการเคล่ือนท่ีของควันในทอ เคร่ืองสเตทโตสโคปเคล่ือนท่ี
เหนือบริเวณตัวถังที่เปราะ การรั่วสามารถทําใหหายได
เมื่อครวจพบทันที

เครื่องสเตทโตสโคป
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ทดสอบ - อัลตราโซนิค

ในทดสอบน้ี โดยการใชคล่ืนอัลตราซาวนด กําหนดบริเวณ
ที่รั่ว ตัวสงคลื่นอัลตราโซนิคติดตั้งอยูภายในรถยนตที่
ปลอยคล่ืนอัลตราซาวนด ท่ีต้ังของการร่ัวไดพบโดยผูตรวจ
พบท่ีเคล่ือนท่ีไปตามบริเวณท่ีสงสัยวาร่ัว ตําแหนงท่ีคล่ืน
อัลตราซาวนดเสียงดังที่สุด นั่นคือแสดงบริเวณที่รั่ว

อยางไร :

• ตัวสงอัลตราโซนิค ในรถยนต

• ปดรถยนตอยางสมบูรณ

• สแกนภายนอกรถยนตโดยผูตรวจพบ

• ผูตรวจพบแสดงตัวอยางวิธีที่นํ้ารั่วยังคงอยู

อุปกรณการทดสอบอัลตราโซนิค

รายการตรวจสอบแกไขปญหาการแทรกซึมของ
นํ้า

การปฏิบัติท่ีถูกตองผลลัพททดสอบขั้น
ตอน

ทํารถยนตใหแหง
และซอมท่ีเสียหาย
ในการตรวจสอบ
ปฏิบัติทดสอบ
ควบคุมนํ้า( ดู
วิธีการทดสอบ )

ใชคําถามลูกคาในราย
ละเอียดเหตุผลที่
เปนไปไดสําหรับน้ํา
เขา เนื่องจากการ
สํารวจสามารถชี้
บอกสาเหตุของการ
รั่วหรือไม ?

1.

ขั้นตอน 2ไม
ใช

ทํารถยนตใหแหง
ซอมที่เสียหาย
สําหรับควบคุม
ปฏิบัติทดสอบน้ํา (
ดูวิธีการทดสอบ )

ใชปฏิบัติเริ่มตนการ
ตรวจสอบรถยนต
ดวยสายตา ตรวจ
สอบสัญลักษณ
การรั่วซึมของนํ้า
สามารถจําแนก
สาเหตุที่ถูกตอง
ของการรั่วใหหมด
ไปหรือไม ?

2.
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การปฏิบัติท่ีถูกตองผลลัพททดสอบขั้น
ตอน

ขั้นตอน 3ไมใช่

ตรวจสอบ
ซีลท่ีเสียหาย ตรวจ
สอบการติดตั้งของ
ซีลโดยการทด
สอบชอลค ( ดูขั้น
ตอนทดสอบ ) ขั้น
ตอน 4

เปนไปไดท่ี่ น้ําไหล
ผานซึล ( ซีลประตู
ซีลฝาทาย ) เขา
ในรถยนต หรือไม?

3

ขั้นตอน 5ไม
ใช

ขั้นตอน 5ใชพื้นผิวสัมผัสของ
ซีลเพียงพอหรือไม
?

4.

เราทํางานในพื้นที่
เปนไปไดที่นํ้ารั่ว -
ตรวจสอบการซีลป
ระตู ทํารถยนตให
แหง ซอมที่
เสียหาย ปฏิบัติ
ควบคุมทดสอบนํ้า
( ดูวิธีการทดสอบ
)

ไม
ใช

ทํารถยตใหแหง
ตัดสินความ
เสียหายบนพ้ืนฐาน
ขาวสารทได้ี่พบ
ปฏิบัติควบคุม
ทดสอบนํ้า( ดู
วิธีการทดสอบ )

ใชคนควากอนทําการ
ซอมตอไปบน
พื้นฐานหมายเลข
ตัวถัง( VIN ) ไป
ยังขอมูลคากําหนด
- รุน( ETIS)
ปฏิบัตการสอบถาม
Oasis และทดสอบ
TSI สาเหตุของการ
ร่ัวสามารถแยกแยะ
ไดเนื่องจากขอมูล
หรือไม?

5.

ขั้นตอน 6ไม
ใช

การปฏิบัติท่ีถูกตองผลลัพททดสอบขั้น
ตอน

ทํารถยนตใหแหง
ซอมรั่ว ปฏิบัติ
ควบคุมทดสอบน้ํา(
ดูวิธีการทดสอบ )

ใช่กําหนดขอบเขต
ของความเสียหาย
เปดเผยพ้ืนท่ีเปยก
ถอดชิ้นสวน
สืบสวนรองรอย
ของนํ้าพื้นที่สงสัย
สาเหตูของการรั่ว
สามารถจําแนก
ออกไดโดยการ
สืบสวนพื้นที่ที่
สงสัยไดหรือไม ?

6.

ขั้นตอน 7ไม
ใช

ทํารถยนตใหแหง
ซอมรั่ว ปฏิบัติ
ควบคุมทดสอบน้ํา(
ดูวิธีการทดสอบ )

ใชดานนอก ( ซีล
เชื่อมโลหะซีล )
เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือ
ตรวจสอบพื้นที่
ภายใน รองรอย
ของนํ้า ตัวหยุด
รอยตอซีล สาเหตุ
ของการรั่วสามารถ
ตรวจพบหรือไม ?

7

ขั้นตอน 8ไม
ใช

ทํารถยนตใหแหง
ซอมรั่ว ปฏิบัติ
ควบคุมทดสอบน้ํา(
ดูวิธีการทดสอบ )

Jaปฏิบัติทดสอบนํ้า
หรืออัลตราซาวนด
สามารถพบสาเหตุ
ของการรั่วหรือไม
?

8.

การเขาของนํ้าเกิด
ขึ้นพอดีภายใต
เงื่อนไขการขับที่
เคลื่อนที่ การ
ทดสอบท่ีละเอียดน้ี
ตองการแรงลมที่
สัมพันธกัน(ฝน)
และทําซํ้า

ไม
ใช
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การรองเรียนที่เปนไปไดและการแกไขที่ถูกตอง

หมายเหตุ : นํ้ารั่วอาจมีสาเหตุที่คลายกัน เชน รถยนต
ที่มีการแปลงเครื่องเสียง สําหรับเหตุผลนี้ ขาวสารจาก
เร่ืองของเสียงลม หรือเสียง การส่ันสะเทือนสามารถใชใน
การแกไขปญหาได

คุณควรจะใหรายละเอียดของการรองเรียนที่เปนไปได/
เหตุผลจากนํ้ารั่ว ในตัวอยางที่เลือก สาเหตุที่เปนไปได
และการร่ัวของน้ําคือการใหขอมูลเทาน้ัน เขาควรจะจัดหา
คําแนะนําและขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหา แตหาม
ทําแคตตาลอคที่ผิดพลาด

กระจกบังลมที่เก็บไวในโกดัง

การแตกของตะเข็บรอยตอสามารถเปนสาเหตุของน้ําเขา
ในบริเวณกระจกบังลม ส่ิงขัดขวางตะเข็บรอยตอสามารถ
ติดต้ังชวยใหการทดสอบน้ําหรือโดยการคอยๆอัดลมใหไป
เปาที่ดานในของซีลหนาตาง

การแกไขที่ถูกตอง

ตะเข็บรอยตอที่ไมตอเนื่อง -ผิดพลาด- สามารถซีลจาก
ดานในดวยสารโพลียูรีเทนกลม`

ซีลนาจะไมกอใหเกิดความสําเร็จบางอยางหรือส่ิงกีดขวาง
ตะเข็บรอยตอใหญมาก ตองถอดกระจกบังลมออกและใส
กาวอีกครั้งหนึ่ง

ซีลประตู

นํ้าเขาอยูดานลางประตู เปนไปไดที่ซีลประตูเสียหายที่
ดานหลังของแผงประตู นํ้าเขาประตูบนลองซีลหนาตาง

และไหลออกไปยังการเปดท่ีดานลางของประตู การเช่ือม
ของประตูที่ซีลเสียหายไมอยูในรายการหรือซีลประตู
เสียหาย นํ้าเขาภายในได

รายละเอียดPos.

การซีล / กาวนํ้า1

ยอ2

ลําโพงประตู3

สําหรับโมดูลประตู สกรูขันไมสุดหรือคล้ิปยึดหลวมตางไม
ใชตําแหนงที่ถูกตอง

การแกไขที่ถูกตอง

ใชวัดการซีลท่ีตางกันสามารถทํา/ใช ข้ึนอยูบนการใชซีลป
ระตู

หมายเหตุ : รูถายที่สวนลางของประตอาจจะอุดตัน
ทําความสะอาดถาจําเปน ซีลฟอยลและโฟม ที่เสียตอง
เปลี่ยน

ฟอยลพลาสติก ตองทําความสะอาดหลังจากติดรวมกัน
บนผิวหนา ดวยเทปกาวสองหนาหรือเปลี่ยน

การซีลโฟมที่รั่วคือซีลดวยเทปสารไฮโดรคารบอนหรือ
เปลี่ยนใหม

สําหรับโมดูลประตูในพลาสติก การซีลโดยใชยางซึ่งไม
สามารถเปลี่ยนได ซีลการรั่วดวยเทปสารไฮโดรคารบอน
หรือเปลี่ยนชิ้นสวน
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ยางซีลประตู

ร่ัวสามารถมีผลมาจากการติดต้ังปะเก็นท่ีไมดี พ้ืนท่ีพิเศษ
ดวยความยาวรัศมี -ลูกศร- ตองทดสอบอยางถี่ถวน

ซีลประตูสามารถเริ่มตนการรั่วเพราะวา :

• ปะเก็นขยายหรือเสียหาย

• อายุ

• แรงดันไมเพียงพอ

• พื้นที่สัมผัสของซีลกับชิ้นสวนตัวถังไมเพียงพอ

• ครีบรอยเช่ือมขรุขระดวยแผงตัวถังหลายช้ันหรือพิกัด
ความเผื่อจากการผลิต

• สวนงอ

แรงดันสัมผัสของซีลสามารถกําหนดโดยการใชกระดาษ
ลอก สามารถเขาไปดึงเศษกระดาษที่บิดออกไดงายจาก
ปดประตู แรงดันตํ่ามาก

ปฏิบัตการแกไข

• เปลี่ยนซีลเกามากหรือเสียหาย หลีกเลี่ยงสวนงอ

• แรงดันสามารถเปล่ียนไดโดยการปรับโบลทการปดหรือ
การแกไขครีบแผนโลหะ

• ความหนาครีบรอยเชื่อมขรุขระตองทําใหเรียบ สีที่
เสียหายตองทําใหดีโดยมืออาชีพ สําหรับครีบตัวถัง
ขรุขระสูง นาจะปฏิบัติทดสอบเปนดัชนีชี้บอกที่
สอดคลองกัน พื้นที่ความเดนพิเศษนาจะชโลมหรือ
เคลือบการปองกันสนิม

• ถานํ้าซึมแทรกเปนสาเหตุจากจุดการเชื่อม( ขอบบน
พื้นผิว )การแกไขนี้และวิธีการปองกันการกัดกรอนที่
เหมาะสม

ซีลยางประตูทาย
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มีรั่วที่ยางปดเปดหลัง ใชวิธีการและสาเหตุที่เหมือนกัน
เชน ใชยางการซีลประตู พ้ืนท่ีความเดนพิเศษ ลูกศร ตอง
ทบทวนอยางละเอียด

หวงยาง/ปลั้ก

หวงตัวถังหรือปลั้กไดติดตั้งในหลายๆพื้นที อางถึงการ
ซีลสายเคเบิ้ลสมํ่าเสมอ ทอหรือสายเคเบิ้ลควบคุม อาง
ถึงปลั้กยางสําหรับการซีลรูสายเคเบิ้ล ทอยาง หรือสาย
เคเบิ้ลควบคุมเสมอ

ตัวอยาง: เปนไปไดปญหาพื้นที่ในพื้นที่ของประตูทาย

รายละเอียดโพส
(Pos)

ซีลบานพับ1

สายเคเบิ้ลนํา2

ร่ัวสามารถเกิดจากการติดต้ังไมดีหรือหวงยางเสียหายและ
ปลั้ก

เหมือนกัน ฉนวนสายไฟเสียหาย สาเหตุรั่ว

ดวยสกรู-บนอุปกรณที่นํ้าซึมผานอาจจะเกิดดวยการ
ซีลที่ไมเพียงพอที่จุดการตอ

ปฏิบัติการแกไข

• วิธีการติดต้ังปล้ัก/หวงยาง เม่ือติดต้ังหวงยาง ใหม่ันใจ
การซีลริมคือไมบิดและขัน

• พื้นผิวของหวงยาง/ปลั้กสามารถซีลไดดวยซีลโพลียูรี
เทน

• หวงยางเสียหายตองเปลี่ยนและซอมฉนวนสายไฟที่
เสียหาย

• แผนที่เสียรูปในการสัมผัสพื้นที่ของปลั้กที่ราบเรียบ

เสื้อความรอน / การหมุนเวียน

เทปการซีลไฮโดรคารบอนหลวม การซีลพ้ืนผิวท่ีเสียหาย
หรือพรมท่ีบิดสามารถเปนสาเหตุการร่ัวในกรณีของความ
รอน / การหมุนวน Pfeile führen. การตอที่ไมดีหรือทอ
ยางที่ติดตั้งไมดีจะทําใหนํ้ารั่ว การถายตองไมติดขัด

หมายเหตุ : นํ้าในแทงกไหลเปนจํานวนมาก ในกรณี
ของร่ัวในพ้ืนท่ีน้ีใหแนใจวาอุปกรณการระบายน้ํายังคงทํา
งานอยู ทอยางการระบายน้ําตองไมอุดตันหรือติดขัด ใบไม
หรือเศษอื่นๆตองเอาออกกอนการแกไขปญหา

ปฏิบัติการแกไข

กอนทําการซอมจริง ใหแนใจการถายน้ําตองไมติดขัดหรือ
อุดตัน

เส้ือความรอน / อากาศหมุนเวียนถอดออกและติดต้ังใหม
ลอกการซีลสารไฮโดรคารบอนใหม ผิวการซีลเสียหายคร้ัง
แรกตองบอกกลาว พรมที่บิดตองถอดออก

การซีลตะเข็บ

การซีลตะเข็บของ PUคือการเชื่อมหรือหมุดยํ้า ลูกศร ใส
ซีลสวนแยกหองโดยสาร ตะเข็บการซีลที่เสียหายหรือ
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ซีลไมดีพอสามารถมีผลใหความชื้นเขาไปในรถยนตได
นอกจากน้ี เปนไปไดท่ีขอบการซีลดูดวยสายตาขนาดและ
รูปรางไมมีการเปลี่ยนแปลง แต ไมมีภาวะการเกาะติดที่
ดี

ปฏิบัติการแกไข

ขอบการซีลที่ไมสมบูรณตองการสวนเสริมดวยซีลแลน
ทโพลียูรีเทน ขอบการซีลที่เสียหายตองถอดออกและใส
ในทางเทคนิคท่ีถูกตอง อีกคร้ัง มันสําคัญท่ีแนใจวาความ
ชื้นที่เหลือนั้นถอดออกอยางดีกอนทําการซีลใหม

อุปกรณติดตั้ง

ในหมูอุปกรณ :

• กระจก มือจับ แอคทูเอเตอร

• แผง, แผงหลังคา, ตัวอักษร

• เสาอากาศหลังคา เฟองหลังคาและการติดต้ังของระบบ
เฟองหลังคา

• การยิงกันชน

• ละอองหัวฉีด สวิตชประตู ยางกันชน

• ซีลของอุปกรณควบคุม

• ไฟทาย

• สกรูการตอของทุกขนิด( แปนขาเหยียบ ประตูและขอ
เกี่ยวประตูทาย )

ตัวอยาง :เปนไปไดจุดนํ้าเขาที่ไฟทาย

รายละเอียดโพส
(Pos)

คลิ้ป1

ซีล2

ห่วงยาง3

ชิ้นสวนตัวถังอัตโนมัติไดซีลกันนํ้า หวงหรือซีลแลนท
อยางไรก็ตาม มันสามารถ แมวาระบบการซีลสามารถก
ลายเปนเกลียวของการรั่วได

ปฏิบัติการแกไข

ซีลตองเช็คและเปลี่ยนถาจําเปน เช็คและปรับ ผิวหนา
ลูกปนถาจําเปน ซีลตัวถังดวยซีลแลนท ทําความสะอาด
ใหถ่ีถวนและเปล่ียนซีล หวงตองเช็คและเปล่ียนถาจําเปน
การตอเกลียว โดยเฉพาะที่เกลียว ตองซี
ลดวยซีลที่เหมาะสม
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เสียงลม
เสียงลมเชนเสียงโดยท่ัวไปไดรับการปฏิบัติภายใตช่ือภาษา
อังกฤษเสียง, การสั่นสะเทือน , เสียงแสบแกวหู (เสียง
การสั่นสะเทือน เสียงแสบแกวหู ) NVH สั้น

หมายเหตุ : ขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้เนื้อหาในเชิงลึกและ
การฝกอบรมมีการเสนอ . ภาพรวมของโปรแกรมการฝก
อบรมทั้งในโบรชัวรการฝกอบรมที่นําเสนอโดยองคกรให
บริการฟอรด .

เนื่องจากการลดลงอยางตอเนื่องของเสียงเครื่องยนตที่
เสียงลมรถยนตมาถึงพื้นจึงมีการรับรูจากลูกคาที่เพิ่มขึ้น
.

เสียงลมมีสาเหตุที่แตกตางกัน . พวกเขาอาจจะเนื่องมา
จากการกอสรางหรือพวกเขาเกิดข้ึนหลังจากการซอมแซม
. พวกเขาเปนสวนใหญสรางขึ้นอยางผิดพลาดในสวนที่
จําเปนตองยายและนําเขามาในตําแหนงการติดตั้งที่ถูก
ตอง .

ทั่วไป

เพ่ือใหการวิเคราะหท่ีเจาะจงท่ีจะดําเนินการเปนส่ิงสําคัญ
พื้นฐานของ การกระจายเสียง และการสงผานของเสียง
เปนที่รูจักกัน .

พื้นที่ที่มีศักยภาพของเสียงลม

ลักษณะPos.

แขนปดนํ้าฝน1

ปะเก็นกระจกรถยนต2

ฐานเสาอากาศ / เสาอากาศ3

หลังคารถยนตเกง / รางหลังคา4

ลักษณะPos.

ประตูทาย5

มือจับประตู6

กระจกมองหลัง7

ซีล ประตู8
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ลักษณะPos.

ไฟสปอตไลท9

ตะแกรงหมอนํ้า10

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ ธรรมชาติ + แหลงท่ีมา จะมีความแตกตาง
เสียงดังตอไปนี้ :

"ปกติ"และการไหลของอากาศ :

การไหลของอากาศปกติและเปนผลมาจากการไหลของ
พื้นผิวแบนเรียบของรถยนตเชนประตู, หลังคาและ
หนาตางดานขาง . ที่ความเร็วสูง, ชั้นของอากาศ ( หมุน
วน ) จากที่ที่มันมาถึงรูปแบบความดันอากาศ . เหลานี้
ความผันผวนของความดันอากาศในการเผยแพรในรูป
แบบของคลื่นเสียงและจะไดรับการแนะนําผานทาง
หนาตางดานขางและ ซีลในที่รถยนต

เสียงรอบสวนประกอบเน่ืองจากการไหลเบ่ียงเบนและแยก
ชิ้นสวนที่ลอมรอบ :

หากท่ีขอบของ รถยนต จากอากาศท่ีลอมรอบเพ่ือใหการ
ไหลไมสามารถทําตามเสนขอบใน ท่ัวไป แตก็จะละลายท่ี
ขอบ ผลลัพธในการสรางของ ความวนเวียน ซึ่งหลังจาก
เวลาที่แนนอนหรือยังความยาวเสนทางในนั้นเหมือนกัน
อีกคร้ัง . ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความผันผวนของแรงดันอากาศ
ผลิตคลื่นเสียงที่สอดคลองกันซึ่งตัวอยางเชน ที่เสา - A
หรือกระจกมองหลังโดยเสียงที่นาสังเกตุ .

ดวยบน รถยนตสวนขางใตรถมันมาถึงความวุนวายและ
การปลดปลอยเสียงที่แพรออกมา . กับการไหลรอบ ๆ
สวนประกอบเล็กหรือการไหลของชองวางขนาดเล็ก (เชน
: หมอนํ้า), เสียง คือ เปนที่สุดในทอเสียงซึ่งไดรับสูงขึ้น
ดวยการเพิ่มความเร็ว .

เสียงโดยการสั่นซีล :

ไมติดแนนล็อกซีลในบริเวณประตูหรือหนาตางสามารถ
เน่ืองจากความผันผวนของแรงดันไดรับการกระตุนใหส่ัน
ดานนอกของรถยนต ซึ่งจะหมายถึงรังสีเสียงในรถยนต
.

Outflow noise

เสียงออกเกิดขึ้นโดยการรั่วไหลในระบบ ซีล เพื่อการ
ตกแตงภายในรถเมื่ออากาศคงไหลผสมกับอากาศ . จึง
เพิ่มเสียงดวยความเร็วไหลออก . ตัวอยางเชนการปลอย
อากาศจากยาง

โพรงเสียง :

ดวยเสียงพ้ืนท่ีกลวง มัน จับมากกวาเสียงน้ัน เกิดข้ึนเม่ือ
ในตัวถังโพรงตาขายมากกวาปริมาณอากาศ อากาศไหล
เปดท่ีต้ังเร่ิมตนการส่ันสะเทือน . ความถ่ีเสียงมีความเร็ว
อิสระและขึ้นอยูกับปริมาณของโพรงและขนาดของการ
เปด ตัวอยางเชน : เปาขวด ,มากกวาการเปดขวด .

ภาพรวมของเสียงลม :

การวิเคราะหการทํางานในโรงงาน

สถานที่แหลง
กําเนิด

ประเภทของเสียง
ลม

การประเมิน
ผล

หลังคา, หนาตาง
ดานขาง

„ ปกต ิ" เสียงลมปกติ

เสา - A , กระจก
ขาง, เสาอากาศ

เสียงที่เกิดจากการ
เบี่ยงเบนการไหล
และการไหลรอบ ๆ
ชิ้นสวนแยกกัน

ปกติ

ระยะทางขนาดใหญ
เกินไปสําหรับประตู
, ไมแนนเพียงพอ
เหมาะซีลประตู -/

หนาตาง

เสียงผานซีลการส่ันวิกฤต

รั่วในตัวถัง / ระบบ
ซีล

สงออกของ - และ
ไหลผานทางเสียง

วิกฤต

การรั่วโพรงตัวถังโพรงเสียงวิกฤต

ภายใตจุดที่มา"ที่สําคัญ"ของจุดเสียงที่เกิดขอผิดพลาดที่
เปนไปได .

การวิเคราะหโรงงานทํางาน

เพ่ือลดระดับเสียงในรถและยังมีการปรับปรุงคุณภาพเสียง
เพื่อใหการประเมินผลและการวิเคราะห สําหรับบริการ
แบบสองทาง :

• การลดความเขมของแหลงที่มาของเสียง .

• ลดการสงผานเสียง .

กอนที่จะดําเนินงานซอมแซม, ปฏิบัติตรวจสอบรถยนต
ดวยตา . ชองวางที่ประตู, หลังคารถยนตเกงและทุกชิ้น
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สวนของตัวถังอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะมีการตรวจ
สอบ .

โดยการปรับแตงประตูมักจะเกิดเสียงลม (ยกประตูจากซีล
) จะไดรับการแกไขดวยความเร็วสูง . นอกจากนี้ จุดตอ
ไปนี้ควรจะสังเกต :

• ประตูและหนาตางจะตองปดสนิท .

• พอดีที่เหมาะสมของทอ ดักอากาศแอรและ กระจัง

• แผงขางหรือ ชิ้นสวนพลาสติกไมหลวม .

• ปดปลั๊กจะตองเสร็จสมบูรณ .

ทดสอบขับ

ในการวิเคราะหของเสียงลมสามารถรวมการทดสอบจาก
บทเสียง, การสั่นสะเทือน ความขรุขระสามารถใชได .

ทดสอบขับ

เสียงลมมักจะสามารถระบุตําแหนงเพียงผานการทดสอบ
การขับขี่

หมายเหตุ : ทดสอบขับมักจะมองหา สําหรับเสียงปฏิบัติ
กันสองคน . คนขับ ผูที่เลียนแบบสถานการณการของ
การผลิตเสียง และบุคคลที่ทดสอบ .

เมื่อตองการดําเนินการทดสอบดังกลาวตอไปนี้ควรเปน
จุดสังเกต :

• แรงดันลมยางตั้งอยางถูกตอง

• ไม - มาตรฐานเพิ่ม - บนชิ้นสวนบนรถยนตที่จะถอด
ออก .

• แหง, ผิวเรียบถนนที่เงียบสงบที่เปนไปไดที่จะใช .

• ทดสอบขับที่จะดําเนินการในทุกชวงความเร็ว . จึงใช
เกียรสูงเพื่อใหเครื่องยนตเสียงดังอยูในระดับตํ่า .

• ทดสอบขับไมไดท่ีจะปฏิบัติในบริเวณใกลเคียงกับวัตถุ
ที่สะทอนเสียง .

ถาแหลงเสียงเปนการยากที่จะตรวจสอบดวยการใชกาว
ปดพื้นที่ที่มีศักยภาพของการคนหาไดรับการสนับสนุน .

ชอลค / ทดสอบแปง

โดยการทดสอบนี้พื้นผิวของ ซีล ที่ประตูและ ครอบคลุม
ปดเปดมีการควบคุม .

การระบายนํ้าเชน, การ ซีลประตู :

ซีลประตูคือ ท่ีฝุน ดวยผงหรือเคลือบดวยชอลค . บนพ้ืน
ผิวของซีล , แผนฟลมบาง ๆ ของ จาระบี ถูกนําไปใช .
จากนั้นประตูจะตองปดและเปดใหมอีกครั้งอยางชาๆ .
ที่ซีลตอนนี้ความกวางและความตอเนื่องของรอยกดคือ
สามารถควบคุม .

การทดสอบควัน

อุปกรณการทดสอบการไหล

ลักษณะPos.

การตรวจหาทอ1

ลักษณะPos.

ทดสอบตัวเปดทอ2
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ลักษณะPos.

เครื่องเปาลูกบอล3

หนาที่ :

อุปกรณการทดสอบการไหลคือชุดของหลอดการตรวจจับ
การไหล, ตัวตรวจจับตัวเปดทอ พัดลมและฝาครอบลูก
บอลสําหรับหลอด .

ทอตรวจจับบรรจุชั้นการเติม ซึ่งคือทําใหอิ่มตัวดวยควัน
กรดกํามะถัน . หากมีเคร่ืองเปาลูกบอล อากาศถูกกดผาน
ทอ จะเกิดขึ้นในรูปแบบของละอองกรดกํามะถันควันไฟ
สีขาว .

หมายเหตุ : คําแนะนําและความปลอดภัยจากผูผลิตที่
จะสังเกต . ทดสอบปลองไฟสามารถทําไดผานออกมาใน
สภาพแวดลอมแบบราง - ฟรี .

กับการทดสอบน้ีสามารถตรวจสอบการร่ัวไหลดวยสายตา
.

วิธีการ :

• เคล็ดลับท้ังสองของหลอดทดลอง ควัน ท่ีจะแตกของ
ในกรณีพิเศษในฝาของบรรจุภัณฑ .

• ใสทอใหแนนในที่เครื่องเปาลูกบอล .

• รู ของเครื่องเปาลูกบอล ใหแนนดวยนิ้วหัวแมมือจะ
ถูกปดและกดอากาศผานทอในลูกบอล .

• พัดลมระบายอากาศในการตกแตงภายในท่ีจะต้ังคาเปน
ระดับสูงสุด .

• ประตูทุกบานจะถูกปดเพ่ือใหอยูในผลภายใน ในความ
ดันเปนบวกเล็กนอย .

• ทอกาซควันไฟท่ีดานนอกของท่ีเพ่ือทดสอบพ้ืนท่ีท่ีจะ
ยายตามตัวถัง . รั่วสามารถตรวจพบมีการเคลื่อนไหว
ควันในการยาย ที่ไม - มีรูปแบบ .

ทดสอบอัลตราโซนิค

กับการทดสอบน้ีการคนหาสําหรับชองวางในระบบซีลหรือ
สะพานเสียงเปนไปได . ภายในของรถยนต - ติดเครื่อง
สงและคลื่น อัลตราโซนิค ปลอยออกมา . ตําแหนงของ
รอยรั่วที่พบโดยการตรวจจับยายไปตามที่สงสัยวารั่วไหล
. ตําแหนงที่มีการรับเสียงดังที่สุด ของคลื่นอัลตราโซนิค
ที่ปลอยออกมาระบุวาสถานที่ที่เสียงเกิดขึ้น .

อุปกรณการทดสอบอัลตราโซนิค

วิธีการ :

• เครื่องสงสัญญาณอัลตราโซนิคจะวางในรถยนต .

• รถยนตที่จะปดอยางสมบูรณ .

• การใชเครื่องตรวจสแกนภายนอกของรถยนต .

• เครื่องตรวจพบแสดงใหเห็นในวิธีการงายๆรั่วที่มีอยู
.

การทดสอบเครื่องตรวจฟงของแพทย

เครื่องตรวจฟงของแพทย

G468075th2011.50 Ranger

501-25-90ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-25-90

รายละเอียดและการทํางาน



.การวิเคราะห

เสียงลมมักจะมีสาเหตุที่คลายกันเชนเสียง NVH ทั่วไป
. เชน กระจกหนารถยนตที่เก็บไวในโกดังไมดีสามารถ
คือเปนเหตุผลน้ันเสียงถนนปกติคือจะสัมผัสรับรูเพ่ิมข้ึน
.

การสํารวจลูกคาที่กวางขวางและนั่งรถรวมกับลูกคาคือ
หัวใจสําคัญของเปาหมายการวิเคราะห .

หมายเหตุ : นําการ รองเรียนจากลูกคาอยางจริงจัง .
หลีกเล่ียง แมวา เสียงรบกวนท่ียืนยันปญหากอนท่ีคุณไม
แนใจวา นั่น นี่คือไมใชเสียงที่สอดคลองที่อันดับของ
มาตรฐาน .

คําถามที่เปนไปได :

• ตั้งแตเมื่อเสียงมีการแสดงหรือไม ?

• ถาการงานใด ๆ ไดถูกปฏิบัติ หรือไม ?

• เสียงเกิดขึ้นทีไหน ?

• กับเง่ือนไขการขับอะไร กับประสบการณเสียงของคุณ
หรือไม ?

• สถานะการณพิเศษซึ่งในที่เสียงมีการปรากฎหรือไม ?

เชนเดียวกับเสียงท้ังหมดท่ีควรจะระบุไววาการออกกําลัง
กายของเสียงที่มักจะขึ้นอยูกับตําแหนงดานในรถยนต .

การกระทําผลการทดสอบขั้น
ตอน

ขั้นตอน 2.ใชทดสอบการดําเนิน
การกับลูกคา . แรก
ใหลูกคาที่จะแสดง
การเกิดเสียงกอนท่ี
คุณจะขับรถดวยตัว
คุณเอง . ตรวจ

สอบวาขอรองเรียน
เปนความจริง . ถา
เปนเสียงดังที่เปน
ที่รังเกียจหรือไม ?

1.

การกระทําผลการทดสอบขั้น
ตอน

อธิบายใหกับลูกคา
วาเปนเสียงดังที่
เปนที่รังเกียจหรือ
ไม ? ให เขาเปน
ไปได เสนอรถยนต

เปรียบเทียบ
สําหรับทดสอบขับ

.

ไม
ใช

การกําจัดเสียงหรือ
ดําเนินการ

ซอมแซม . ตรวจ
สอบวาการดําเนิน
การประสบความ

สําเร็จ .

ใชดําเนินการตรวจ
สอบดวยสายตาที่
รถยนต . ใหความ
สนใจไปยังสวน
หลวม, ชิ้นสวน
เสียหายหรือสูญ
หาย . อันดับและ
เงื่อนไขในการ

ตรวจสอบ . ความ
สนใจกับชิ้นสวน

ตางๆที่ประกอบใน
ภายหลัง . ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับประเภทของ
การตรวจสอบพ้ืนท่ี
ตองสงสัยวาเสียง .
อาจเปนเหตุผลที่
พบ สําหรับเสียง

หรือไม ?

2.

ขั้นตอน 3.ไม
ใช
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การกระทําผลการทดสอบขั้น
ตอน

วัดเน่ืองจากท่ีOasis
หรือ TSI ที่จะ

ดําเนินการ . ตรวจ
สอบวาการดําเนิน
การประสบความ

สําเร็จ

ใชคนหากอนที่จะ
ดําเนินการใด ๆ

โดยขึ้นอยูกับ VIN
ในขอมูลเฉพาะ -
รุน ETIS . ดําเนิน
การทดสอบการ
สอบถามและ
Oasis TSI .

สาเหตุของเสียงที่
อาจจะจําแนก

แยกแยะเพราะวา
ของขอมูลสามารถ

หรือไม ?

3.

ขั้นตอน 4.ไม
ใช

ขั้นตอน 5.ใชจํากัด เสียง .
ตรวจสอบไมวาจะ
เปนเสียงปกติหรือ
ไมเพียงพอผลจาก
การซีลที่เพิ่มขึ้น
ตามการรับรูหรือ
มันคือ เสียงการ
ขับขี่ปกติ . มีที่ไม
ใชเปนตัวอยาง
เสียงหรือไม ?

4.

ขั้นตอน 7 .ไม
ใช

การกําจัดเสียงหรือ
ดําเนินการ

ซอมแซม . ตรวจ
สอบวาการดําเนิน
การประสบความ

สําเร็จ

ใชตรวจสอบท่ีมาเสียง
. หากทําใหเกิดการ
ที่อาจจะเกิด หรือ

ไม ?

5.

ขั้นตอน 6.ไม
ใช

การกระทําผลการทดสอบขั้น
ตอน

การกําจัดเสียงหรือ
ดําเนินการ

ซอมแซมใหดําเนิน
การ ตรวจสอบ

วาการดําเนินการ
ประสบความสําเร็จ

.

ใชตรวจสอบดวยหูฟง
ของแพทยเพื่อ

เสนทางเสียง . ชิ้น
สวน ตองสงสัย

หรือองคประกอบท่ี
จะปดหนากากปด
ชั่วคราวหรือถอด .

สาเหตสามาร
ถุที่อาจจะเกิดหรือ

ไม ?

6.

ขั้นตอน 7.ไม
ใช

เปลี่ยนซีลหรือ
ดําเนินการ
ซอมแซมที่

เหมาะสม . ตรวจ
สอบวาการดําเนิน
การประสบความ

สําเร็จ .

ใชรถยนตที่ซีลไมเพี
ยงพอหรือ ตรวจ
สอบความเสียหาย
. ความหนาแนน

ของรถยนตไดดวย
ความชวยเหลือของ
หูฟงหมอ จะ ตรวจ
สอบหรือใชแบบ
ทดสอบผง, การ

ทดสอบควันหรือมี
การทดสอบกับ

เคร่ืองตรวจความถ่ี
คลื่นเสียง (ดูขั้น
ตอนการทดสอบ.)
สามารถรั่วคือ ได
รับการตรวจพบ ?

7.

ขั้นตอน 8.ไม
ใช

บางครั้งก็เปน
ปญหาการออก

แบบที่ยังไมเปนที่
รูจัก . ถือปญหา
ดวยขอความ

โตตอบแบบทันที
และสงสิ่งนี้ใหผาน
เสนทางปกติ .

8.
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ขอรองเรียนที่เปนไปไดกับแนวทางการแกไข

หมายเหตุ : หมายเหตที่ เสียงทั่วไปในบทเสียง การสั่น
สะเทือน ความขรุขระจัดกลุมแยกตางหาก . นี่สามารถ
เปนประโยชนในการคนหาของเสียงลม .

ซึ่งตอไปนี้อางถึง คุณจะพบขอมูลสรุปของการรองเรียน
เปนไปไดสําหรับเสียงลม . ในตัวอยางเลือกสาเหตุของ
เสียงลมและวิธีแกท่ีอาจเกิดข้ึนมีการกําหนดออกมาใหการ
สนับสนุน . พวกเขาควรใหคําแนะนําการใชงานและขอ
เสนอแนะสําหรับการแกไขปญหา แตจะไมกอใหเกิดขอ
ผิดพลาดแคตตาล็อก . หัวขอที่ถูกแบงออกเปนโมดู
ลที่แตกตางกัน .

สําหรับการแกไขปญหาเปนบทที่เสียง การสั่นสะเทือน,
ความขรุขระ อธิบายวิธีการทดสอบจะใช .

ซีล

Seals are generally of great importance in the
prevention of wind noises. ที่นี่จะพิเศษเสมอ คือดูแล
สาเหตุที่เปนไปไดของเสียงลม .

พิจารณาจุดตอไปนี้ :

• อายุ ซีลเชน พวกเขามีรูพรุนและหลวมดวยเวลา มีค
วามยืดหยุนเดิม . หากเปนรถเกามากและซีล มีการ
ผิดรูปเรียบรอยแลว หรือมองเห็นความเสียหาย ดังน้ัน
ซีลนาจะเปลี่ยนใหม

• ดวยความเร็วสูง ท่ีประตูหรือ ปดเปด , เน่ืองจากสภาพ
แรงดันที่แตกตางกันของการซีลพื้นผิว สามารถยก
ออกไดอยางงายดาย At high speeds doors or flaps
, due to different pressure conditions of the sealing
surface, can easily lift off . หาก กอนโหลดบนพื้น
ผิวซีล ไมเพียงพอ จะมีเสียงลม . กอนโหลด ขึ้นอยู
กับตําแหนงการติดต้ังของสวนประกอบ ความยืดหยุน
ของซีล และตําแหนงของหนาแปลนการซีล .

• ผิวสัมผัสของซีล จะตองมีเพียงพอ . นี้สามารถตรวจ
สอบไดกับการทดสอบชอลก . หากความกวางของพ้ืน
ผิวท่ีตองการการสนับสนุนจะไมรูจักก็จะตองไดรับการ
พิจารณาในสวนที่เหมือนกันที่แตกตางกัน .

• ซีลที่ขยาย สนับสนุน ตัวบงชี้ไมเรียบแผนการวิ่งบน
หนาแปลนการติดตั้ง .

• ซีลตองติดตั้งอยางถูกตอง . โดยเฉพาะอยางยิ่งในมุม
-Errow- ใหแนใจการติดตั้งที่เหมาะสมของเสนโครง
ราง .

• ซีลจะตองมีรอยยนและริ้วรอยหรือไมมีความเสียหาย
อื่น ๆ .

• ซีลตองซีลทั้งหมดโดยรอบ ผลการหยุดชะงักในชอง
วาง, สนับสนุนใหระดับเสียงเพิ่มขึ้น . ที่นี่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการ ซีล กที่บริเวณหนาตางจะตองมั่นใจ .

วิธีการแกไข

ซีลเกาที่สุดไมมีกอนโหลดเพียงพอ ตองเปลี่ยนใหม .
เสียรูป ขยายการติดตั้งหนาแปลนจะตองไดรับการ
ซอมแซมและจัดหา / ไดรับปะเก็นใหม .
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มุม - ลูกศร - จะตองพอดีอยางสมบูรณแบบ . ภายใต
สถานการณแนนอนบางมุมคือกาวดวยการสนับสนุนของ
แถบปดซีลสารไฮโดรคารบอน .

การยึดติด

หนาตาง ตอนน้ีสวนใหญถูกผูกมัดท่ียึดประสาน . การยึด
ติด การแตกแยก สามารถเพ่ิมเสียงเพ่ือการตกแตงภายใน
. ดวยเสียงที่สงสัยวาจะเกี่ยวของกับหนาตาง จุดตอไปนี้
จะถูกตรวจสอบ :

การเปลี่ยนกระจกแตก

• กระจกหนารถจะตองมีอยางตอเน่ือง - ลูกศร - จะถูก
ผูกมัดที่ยึดประสาน . ดวยเครื่องวัดคลื่นเสียงความถี่
หรือการอัดอากาศท่ีถูกเปาเบา ๆ จากดานในของ การ
เชื่อมแกว, รั่วสามารถจะจัดตั้งขึ้น .

• ตําแหนงการติดต้ังของกระจกหนารถจะตองมีความถูก
ตอง . มันตองไมมีกาวจมลึกหรือในทิศทางแบบสุม .

• การซีลหรือแผงขางตองติดตั้งอยางแนนหนาและ
กระจกหนารถจะตองติดตั้งลอมรอบอยางเต็มที่ .
สําหรับการการซีลหรือแมพิมพ ซึ่งมแรงดันสัมผัสไม
เพียงพอ มันสามารถนําไปสูอากาศดวยความเร็วสูงใน
การยกของบาร . นี่สามารถจะสงผลในที่ความเร็วสูง
ใหเสียงลม . สําหรับการทดสอบหนากากออกจากพ้ืนท่ี
เหลานี้ .

เปนการรักษาการวัด

รั่วของ การเชื่อมแกวสามารถซีลดวยการซีลยูรีเทน บน
หนาตางหนา ทําใหแนใจวานั่นการทําลายสิ่งผูกมัดไมได
มีขนาดใหญเกินไป . มิฉะนั้นกระจกหนารถจะตองถอด
ออกและถูกติดตั้งอีกครั้ง .

ตําแหนงการติดตั้งของกระจกหนารถไมสามารถแกไขได
. จะตองถูกลบออกและติดตั้งใหม / ถูกผูกมัด .

การเปล่ียนแผงขางหรือการซีลริมดวยกาว PU ท่ีจะยึดติด
.

แกนขอบ

ชองวางของประตูและขอบเปนสถานที่ที่อากาศหมุนวน
สามารถเกิดขึ้น ดังนั้น จึงมาถึงเสียงที่นารําคาญ

พื้นที่ปญหาและขอบแกน

ประตู hoods, และ ประตูทาย อาจเกิดจากชองวางขนาด
ใหญ - ลูกศร - สรางเสียงลม . ถาสวนประกอบคือไมได
ติดต้ังใหลางออกดวยรางกายหรือสวนประกอบท่ีอยูติดกัน
อาจจะมีการแยกโซนอากาศซึ่งจะสามารถสรางเสียงลม

สาเหตุของ เสียงหวีด ในพ้ืนท่ีหลังคาสามารถเปนหลังคา
รถยนตเกง . หลังคารถยนตเกงถูกตั้งคาไมถูกตองหรือ
อาจเกิดความเสียหาย ซีลบนหลังคารถยนตเกง .

เสียงจากประตูอาจจะมาจากการปดไมสมบูรณ / ปด
หนาตาง . คําแนะนําดานขาง (ซีล) ก็อาจเปนสาเหตุของ
เสียงลม .

โครงสรางการครอบหนาตาง สามารถติดต้ังไดอยางไมถูก
ตองหรือไมตรงตําแหนง เชนเดียวกัน สามเหลี่ยมประตู
หนาตางตองมีการตรวจสอบในการติดต้ังท่ีเหมาะสมของ
พวกเขา .

การ วัดเปนการแกไข

ระยะหาง จะถูกตรวจสอบและปรับตั้งตามแนวทาง . ใน
กรณีของปญหาอยูบนหลังคา ในการปรับต้ังไดรับการแกไข
และหากจําเปนตองเปลี่ยนซีล .

พื้นที่ปญหาในหนาตางดานขาง
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หนาตางดานขางที่ไมไดปด สมบูรณ - ลูกศร -, จะตอง
ตั้งคาอยางถูกตอง . สําหรับกระจกไฟฟา ใหม - การ
โปรแกรมกระจกจะจัดหาการรักษาเรียบรอย . ในทุกกรณี
การตรวจสอบวากระจกหนารถเขามาไกลพอเขาไปซีล .

สิ่งที่แนบมา

แนบไปกับสวนของตัวถังอาจทําใหเกิดเสียงดังเมื่อพวก
เขาไมไดติดตั้งอยางถูกตอง .

เมื่อการแกไขปญหา มันอาจจะเปนประโยชนสําหรับชิ้น
สวนท่ีสงสัยวาเปนการถอดหรือถาเปนไปไมไดกับหนากาก
ดวยเทปที่เหมาะสม .

แผงหลังคา รางหลังคา, เสาอากาศหลังคา

แผงขาง แลแผงหลังคาจะตองนําเสนอมากกวาความยาว
ท้ังหมดไมมีการขัดขวางท่ีตัวถัง . โดยเฉพาะอยางย่ิง ช้ิน
สุดทายคือการตรวจสอบ . เหลานี้ไมอาจมี การฉีกขาด
หรือยื่นออกมาจากตัวถัง .

จากรางหลังคาสามารถไดรับเสียงเม่ือซีลระหวางรางหลังคา
และหลังคาติดตั้งไมถูกตองหรือถูกดึงขาด เสาที่ตองการ
ติดต้ัง แผนของอุปกรณรับน้ําหนักสามารถ สรางเสียงลม
.

เสาอากาศหลังคา หรือซีลเทาเสาอากาศคือตองถูกแนบ
มาไดอยางถูกตอง . ซีลสวนท่ีเหลือท้ังหมดบนหลังคาและ
ไมไดรับความเสียหาย .

การยึดติด แผงหลังคา

จุดเริ่มตนของสิ่งที่แนบมา จุดของแผงขางหลังคาเพื่อที่
สามารถหากเสียหาย ปรับปรุงดวยกาวซิลิโคน - ลูกศร -
การติดต้ัง . ซีลของรางหลังคา, ใหตรงหรือเปล่ียน . ระยะ
ทางของการติดตั้งรวมกันที่จะลดลง .

แนวทางการแกไขการวัด

หากจุดดั้งเดิมสิ่งที่แนบมาของแผงขางหลังคาคืออยูใน
ลําดับ ที่มีกาวซิลิโคน - ลูกศร - ไดรับการปรับปรุงแกไข
หากตองการ .

กระจก

แผนกระจกภายนอกหรือแผงของกระจกภายนอกคือยัง
ไมไดติดตั้งอยางถูกตอง สาเหตุ เสียงดัง . แผงจะตอง
พอดีถูกตองสม่ําเสมอบนสวนประกอบและอาจจะไมโดด
เดนในระหวางขับ สําหรับกระจกดานนอกมีทอดักเหมาะ
ที่ใชที่ี่ประตูสําหรับการปรับกระจกเครื่องกลหรือไฟฟา มี
การรั่วไหลมาถึงเสียงลม . ในทํานองเดียวกันกับการ
เปลี่ยนสวนประกอบอื่น ๆ มีชองวาง .

ซีลกระจกมองขาง

สําหรับกระจกมองขาง มีทอดักประตเหมาะสําหรับ การ
ปรับตั้ง กระจกทางเครื่องกลหรือไฟฟา . มีการรั่วไหลมา
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ถึงเสียงลม . ในทํานองเดียวกันกับการเปลี่ยน
สวนประกอบอื่น ๆ มีชองวาง .

วิธีการแกไข

ในกรณีของท่ีไมเพียงพอจากการซีลจากซีลโฟม -2- พวก
เขาจะตองถูก เปลี่ยนี่หรือเสริมดวยวัสดุที่เหมาะสม การ
เปลี่ยนไปยังชิ้นสวนอื่น ๆ ไดดวยซีลแลนทสาร
ไฮโดรคารบอน -1- เอาซีลออก .

แผงขาง ฝาครอบ , มือจับประตู แขนปดนํ้าฝน

แผงขาง และฝาครอบมีแนวโนมเปนพิเศษเน่ืองจากสถาน
ที่ของพวกเขาเพื่อสรางเสียงลม . อุปกรณเหลานี้รบกวน
พื้นผิวแบน ตัวถัง และเพื่อใหมันมาถึงอากาศหมุนวน ที่
ขอบ . ตรวจสอบกับขอรองเรียนเสียงพื้นที่รอบประตู
พิเศษทแกนและลอยอยูเหนือผิว การหลอไมตองย่ืนออก
มาจากตัวถังหรือประตู . ควรจะไมมีมีชองวาง หรือ
แตกแยกที่ขอตอ .

แขนปดน้ําฝนปรับไมถูกตองอาจทําใหเกิดเสียงลม . โดย
เฉพาะอยางยิ่งหากโครงการพวกเขาไกลมากในตําแหนง
ที่เปนกลางในพื้นผิวกระจกหนารถ .

เสียงลมในการเปลี่ยนลมภูมิภาคตัวเบี่ยงเบนแผนครอบ
บังโคลนหรือกระจกหนาสามารถ เปนสาเหตุโดย ขอ
บกพรองติดตั้งฝาครอบกระจัง . ดวยความเร็วอากาศสูง
ที่จะสามารถยกฝาครอบกระจัง และทําใหการสรางเสียง
.

มือจับประตูมีเนื่องจากชางจําเปนตองการ ชวงของการ
เปดและขอบ ยอมใหสําหรับการสรางเสียง . สําหรับวัตถุ
ประสงคการทดสอบ, มือจับ ประต เอาเทปออก . ดังนั้น
ถาการลดในเสียงลมคือไดพบ ซีลไมเพียงพอคือสามารถ
เหตุผลสําหรับเสียง .

การกระทําเปนการแกไข

การเปด ซ่ึงใหบริการเพ่ือการรักษาความปลอดภัยแผงคือ
การทดสอบสําหรับรอยร่ัว . การร่ัวไหลคือสามารถเอาออก
ดวยลอกสารไฮโดรคารบอน .

หลวมหรือ เสียหาย ภายนอก เชั้นหุมบนแกน - ลูกศร
- ตองไดรับติดแนนหรือเปลี่ยนใหม

การครอบคลุมในการเปลี่ยนแปลง ผูหันเห ลมแผน
บังโคลนหรือกระจกหนาสามารถปดการติดตอกับแถบสาร
ไฮโดรคารบอน -1- คือเนน

การซีลของมือจับประตคือตองใชของใหมถาจําเปน .
นอกจากนี้ที่ดานหลัง, เสียงมือจับประตู วัสดการุดูดซับ
คือสามารถนํามาใช .
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เสียงดัง, การสั่นสะเทือนและการกระแทก
เสียง , เสียง จากรถยนต เพื่อการตกแตงภายในและ
ภายนอกรถไดยิน .

การสั่นสะเทือน , การสั่นที่รูสึกและสังเกตเห็นไดชัดใน
รถยนต .

ความขรุขระ , เสียงรบกวนจากยานพาหนะเพ่ือการตกแตง
ภายในรถและภายนอกไดยิน มีตัวตนและความรูสึก .

คําเหลานี้จะถูกจัดกลุมตามคําภาษาอังกฤษสั่นสะเทือน
เสียงและเสียงแสบแกวหู (เสียงสั่นสะเทือนความขรุขระ
), สั้น NVH .

งานของการพัฒนารถยนตและการผลิตประกอบรถยนต
ในที่กอใหเกิดเสียงรบกวนผูอาศัย . ยังคงสามารถโดย
เสียงที่ปลอยออกมาดานนอกรถยนตจะไมเกินกําหนดที่
กําหนดโดยกฎหมาย Still be able by the vehicle
exterior Sounds emitted do not exceed the limits set
by law.

หมายเหตุ : ขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้เนื้อหาในเชิงลึกและ
การฝกอบรมมีการเสนอให . ภาพรวมของโปรแกรมการ
ฝกอบรมท้ังหมดใหพวกเขาโบรชัวรการฝกอบรมท่ีนําเสนอ
โดยองคกรใหบริการฟอรด .

ประเภทเสียงและตนกําเนิด

เสียงในรถยนตไดรับการกําหนดชื่อเฉพาะ :

• เสียง ฮัม, การทําเสียงหึ่งๆเปนตามการรับรูเสียงลึก
.

• เสียงฮัม เสียงหึ่งเปนเสียงกลาง .

• เสียงโหยหวล เสียงหวีด เสียงเอ้ียด, การรับ ออกแบบ
ที่ใหเสียงสูง .

เสียงตํ่าไปเสียงกลางจะไมเปนที่พอใจตามการรับรู พวก
เขาจะเปนแรงส่ันสะเทือนท่ัว ตัวถัง ท่ีมีตัวตนและสังเกต
เห็นไดชัด . เสียงดัง เสียงโหยหวนและเสียงหวีด ถูก
กระตุน มากขึ้นของความรูสึกของอาการปวดในหู .

โดยปกติจะเปนเสียงจาก ตําแหนงพิเศษ ของเสียงท่ีแตก
ตางกันที่เผยแพรตามการแกวง .

แตละของการส่ันสะเทือนเหลาน้ีมีระยะเวลาหน่ึงของการ
สั่นสะเทือนและสามารถวัดไดในความถี่ . ความถี่คือ
จํานวนของการสั่นสะเทือนตอวินาที . หนวยของความถี่
มีหนวยวัดเปนเฮิรตซ (Hz)

หูมนุษยสามารถรับรูความถี่ระหวาง 20 ถึง 20,000 Hz
.

เสียงที่แตกตางกันในกรณีที่เกิดขึ้นในรถยนต :

• โทนเสียงตํ่าในรถสวนใหญเกิดจากเครื่องยนต .

• เสียงลึก สามารถเกิดจากพ้ืนผิวถนนโดยเฉพาะในพ้ืน
ผิวขรุขระ น่ีคือประเภทของการแผดเสียงท่ีสามารถรับ
รูในรถเปนการสั่นสะเทือนหรือความขรุขระ .

• เสียงสูงซึ่งมีการรับรูของเสียงหวีดหรือเสียงโหยหวน
อยูในหมูความถี่ กระะแสอากาศ (ลมเสียง) และมา
จากสวนเชนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ, ปม
พวงมาลัยพาวเวอรหรือเข็มขัดนิรภัย .

• นอกจากนี้ยังมีเสียงหึ่ง คือสามารถเกิดขึ้นไดขณะขับ
รถผานพื้นผิวถนนไมเรียบ นี้เสียงที่เกิดจากการถูก
กระตุนโชคอัพช้ินสวนชวงลางหลวมหรือช้ินสวนภายใน
รถยนต .

เสียงสามารถแลวจะแคบลงท่ีมาของเสียงหรือถาน้ีเปนไป
ไมไดที่จะ ยับยั้งดวย การวัดที่เหมาะสม .

พ้ืนฐานการเขาใกลท่ีน่ีคือการขืนของการส่ันสะเทือนของ
ช้ินสวน, แยกช้ินสวนหรือการดูดซับของเสียงโดยวัสดุเชน
นี้ .

การซับ

ตัวซับท่ีติดต้ังในแบบคูขนานกับมวลการส่ัน, ลักษณะของ
ตัวซับ ตามที่การเคลื่อนไหวของมวลนี้จะลดลง (เชน :
โชคอัพที่แชสซี ) .

การซับ มีอิทธิพลตอการตอบสนองของวัตถุหรือระบบ .

การแยก

ในเทคโนโลยีการแยกการส่ันสะเทือนความหมายของการ
แยกระยะ (การแยก) ของสวนประกอบช้ินสวนและระบบ
. เคร่ืองยนตติดต้ังในฤดูใบไมผลิสมาชิกเพ่ือใหเปนเพียง
การสั่นสะเทือนที่เปนไปไดถูกสงไปยังรถยนต .

ในรถยนต ที่มีเทคโนโลยีการแยก ใชแบริ่งยางเปนหลัก.
ยางมีขนาดใหญภายในการซับ . ความยืดหยุนของยาง
การกระทําเชนสปริง .

การดูดซึม

คลื่นเสียงที่สะทอนจากพื้นผิวแข็ง . ผานการใชวัสดุดูด
ซับคลื่นเสียงตีกลับบนพื้นผิวนุมและถูกดูดซึมจากนี้ .
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เลนทั้งสองลักษณะวัสดุและความหนาของวัสดุที่เปน
บทบาทสําคัญ พ้ืนผิวเรียบจะข้ึนอยูกับ ธรรมชาติของคล่ืน
เสียง, ลดการใชพลังงานของพวกเขา

NVH- องคประกอบ

NVH - องคประกอบจะถูกติดต้ังเพ่ือปองกันไมใหอากาศ
สงสัญญาณเสียงในพื้นที่ผูโดยสารใน โพรงตัวถังุตางๆ

การบรรยายPos.

เสา C - พื้นที่1

เสา B - พื้นที2

เสา A - พื้นที่3

ใน Focus 2,004.75 (07/2004-) องคประกอบเหลานี้มี
ในโพรง ของ A -, B - และ C - เสา . ในการแขงขันเพิ่ม
ใน เสา - D .

NVH ประกอบดวยองคประกอบของแผนผูใหบริการท่ีต้ัง
อยูบนพ้ืนท่ีขอบวัสดุฉนวนกันความรอนท่ีถูกบีบอัด . ใน
ระบบการอบแหงของโรงงานตูสีตัวถังมีความรอนประมาณ
170 องศาเซลเซียส ° C. ท่ีอุณหภูมิน้ีวัสดุฉนวนกันความ
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รอนขยายตัวและผนึกชองวางระหวางแผนแคริเออรและ
ตัวถังสมบูรณ .

หมายเหตุ : องคประกอบ NVH อาจไมไดรับความ
เสียหายในการทํางานซอมแซมตัวถัง . โดยเตะ - เสียรูป
องคประกอบ NVH ตอง เปลี่ยน เสมอ และใหมอีกครั้ง
ตองใชองคประกอบ NVH เมื่อเงื่อนไขในการซอมแซม
อยูเสมอสามารถใชรวมกับกาวยูรีเทน .

การบรรยายPos.

NVH- องคประกอบ1

PU-กาว2

ตําแหนงที่แนนอนขององคประกอบ สรางใน NVH จะ
แสดงใน รถยนตที่ระบุคําแนะนําการซอมแซม

ถาองคประกอบ NVH สามารถนํามาใชซํ้า, ขอผูกมัดจะ
ตองถูกยุบบนแผงตัวถัง . สําหรับน้ี แผงตัวถัง จะตองอยู
ในชวงของ NVH - องคประกอบทําใหรอน ขอผูกมัดจะ
สามารถแกไขไดที่เกี่ยวกับ 170 ° C . ชิ้น สวนโลหะ
เสียหายเคี๋ยวนี้อาจจะ ถูกเอาออกออกอยางระมัดระวัง .

กอนการติดตั้งแผงใหมในสวนของพื้นที่ติดตอระหวาง
เหล็กและ NVH, กาวยูรีเทนถูกนําไปใช .

เทคนิคการทดสอบการวัดอุปกรณ

การวิเคราะห ที่ถูกตองรวดเร็วสามารถกระทําไดเฉพาะ
ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ :

• ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปญหา รถยนตและการทดสอบ
การเปรียบเทียบกับรถยนตท่ีเหมือนกันโดยไมมีปญหา
NVH .

• ความรูเก่ียวกับหนาท่ีท่ีผานมาของรถยนต การทํางาน
กอนหนาและการประยุกตใช

• การพัฒนาของการรองเรียนการเชื่อมโยงโดยเฉพาะ
อยางย่ิงกับการทํางานดําเนินการหรือการเปล่ียนแปลง
ที่รวดเร็ว .

• ความรูเกี่ยวกับสาเหตุที่เปนไปได .

• ใชในการดําเนินการ วิเคราะห ในรถยนตที่จะถูกแบง
ออกเปนพื้นที่ที่เหมาะสม .

เพื่อ การวิเคราะห และซอมแซมขอรองเรียนเหลานี้คุณ
ตอง :

• ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต ปญหาและการทดสอบ
การเปรียบเทียบกับรถที่เหมือนกันโดยไมมีปญหา
NVH .

• ความรูเก่ียวกับหนาท่ีท่ีผานมาของรถยนต การทํางาน
กอนหนาและการประยุกตใช ,

• การพัฒนาของการรองเรียนการเชื่อมโยงโดยเฉพาะ
อยางย่ิงกับการทํางานดําเนินการหรือการเปล่ียนแปลง
ที่รวดเร็ว .

• ความรูเกี่ยวกับสาเหตุที่เปนไปได .

• ใชในการดําเนินการ วิเคราะห ในรถยนตที่จะถูกแบง
ออกเปนพื้นที่ที่เหมาะสม .

หมายเหตุ : การวิเคราะหปญหาที่เฟองฟูใน"NVH -
พื้นที่"และอยูในงานที่ยากที่สุด ดวยขอยกเวนของ
สวนประกอบจับยึด, มีการวิเคราะห รักษาความปลอดภัย
ของปญหาการทําเสียงพึมๆ (ตูม) ท่ีรถยนตของลูกคาและ
ความตองการสูงในชาง - KD . ที่ ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือและการใชปฏิบัติ สามารถทําได สําเร็จโดยเฉพาะ
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกัน ( การฝกอบรม - NVH
) ความสําเร็จในการใชอุปกรณเหลานี้จําเปนตองมี
ประสบการณในระดับสูงโดยผูใช .

เพื่อ วิเคราะหและซอมแซมขอรองเรียนเหลานี้คุณตอง
:

• ทดสอบขับหรือตรวจสอบระบบเปนที่จะเขาใจเรื่อง
รองเรียน .

การวิเคราะหสาเหตุที่เปนไปได :
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• การตรวจสอบ ของสาเหตุและแกไขขอผิดพลาดท่ีระบุ

• การทดสอบขับขั้นสุดทายหรือตรวจสอบระบบเพื่อให
แนใจวาสาเหตุของการรองเรียนไดรับการแกไขหรือ
การรองเรียนอยูในความอดทน .

• เนื่องจากรายละเอียดของปญหาของลูกคาและการ
ทดสอบการขับรถก็มักจะยากมากที่จะ จํากัดวงพอได
ยินเสียงที่เกิดขึ้นในหองผูโดยสาร . สวนตัว ทิศทาง
เสียงสามารถตรวจพบ แตโดยปกติแหลงเสียงอยูไกล
จากที่พบ .

หมายเหตุ : การเลือกของอุปกรณทดสอบอยางงาย
สามารถพบไดในขั้นตอนเสียงลม .

ผูทดสอบ NVH อิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ : กอนที่จะใชทดสอบ NVH ชางบริการควร
มีสวนรวมในการฝกอบรม NVH เพื่อใหเขาสามารถ
สามารถทดสอบอุปกรณนี้ในการทดสอบการขับขี่และใช
อยางมีประสิทธิภาพ คําอธิบาย หนาท่ีและการประยุกตใช
NVH Tester มาพรอมกับอุปกรณของคุณ

สําหรับ การวเคราะห ของเสียง ตัวถัง และเสนทางการ
สงผานเสียง - โครงสราง ที่เราใชเครื่องมือวัดที่อธิบาย
ดานลาง . อุปกรณคือ เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการ
วิเคราะหเสียงความถี่ - สูงและ - กลาง มันจัดหาการ
วิเคราะหเสียงสวนใหญในเขตของเสียงตัวถัง และชวยใน
การระบุโครงสราง - เสนทางการสงผานเสียง .

ในการสรางความปลอดภัยของการวินิจฉัยปญหาการพูด
เสียงพึมๆ (เสียงต่ํา) และสาเหตุของผูใชจะตองมีนําเสนอ
ประสบการณเพียงพอในการใชเครื่องมือนี้ .

อุปกรณทํางานในหลักการดังตอไปนี้ : จะมีเครื่องมือวัด
การเรง (ผูสง) ของรถยนตตางๆ กัน - ติดตั้ง
สวนประกอบหรือพ้ืนท่ีตางๆของตัวถัง . ใหเปนสัญญาณ
ท่ีบันทึกไดจากท่ีน่ันผานหูฟงหรือลําโพง, จะไดฟงกันผาน
ชองสัญญาณที่แตกตางกัน งานนําเสนอพรอมกันหลาย
ๆ ชนิดและทุกชอง (เพ่ือการเปรียบเทียบ) เปนเพียงการ
มองเห็นที่เปนไปไดในการแสดงผลของเครื่องมือวัด

โครงสรางและหนาที่ :

• อุปกรณการทดสอบมีหกชองทางที่แตกตางกันเพื่อ
วิเคราะหเสียง .

• แตละชองเปนรหัสสีที่ขั้วสายและอุปกรณการทดสอบ

• ตัวบันทึกเสียงตัวถังจะถูกโอนจาก เครื่องวัดการเรง
แมเหล็ก (ชองทาง) ในอุปกรณการทดสอบหรือหูฟง

• อุปกรณการทดสอบเปนเคร่ืองขยายเสียงท่ีต้ังคาระดับ
และชองทางที่สอดคลองกันได .

• มันเปนเพียงเสียงที่สงจากผูสงไปยังหูฟง .

• ทุกชองทางการเชื่อมตอจะปรากฏเปนรายบุคคลหรือ
พรอมกันบนหนาจอมองเห็น .

• อุปกรณจัดเก็บขอมูลที่ไดรับการทดสอบ .

• ขอมูลที่บันทึกไวจะสามารถอานไดกับเครื่อง
คอมพิวเตอรและวิเคราะห

NVH Tester คือ ติดต้ัง ดวย เซ็นเซอรแมเหล็กเคล่ือนท่ี
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการทดสอบเสียง :

• เสียงภายในที่แผงหนาปด

• เสียง เครื่องยนต

• เสียงทางไฟฟา (ประกายไฟ / สงกําลังแรงเคลื่อน )

• เสียงลม

• สูญญากาศ - รั่วไหล

เครื่องวัดเสียงรองรับ ( หูฟงชวงลาง (Chassis Ear) )

G468076th2011.50 Ranger

501-25-100ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-25-100

รายละเอียดและการทํางาน



มันจะใชสําหรับการวิเคราะห โครงสรางรับเสียงและ
โครงสราง - เสนทางการสงผานรับเสียง อุปกรณ ทีเหมาะ
อยางย่ิงสําหรับการวิเคราะหเสียงความถ่ี - สูงและ - กลาง
และ จัดหาการวิเคราะหเสียง สวนใหญในเขตของเสียง
ตวถังและชวยท่ีช้ีบอกโครงสราง - เสนทางการสงผานรับ
เสียง

ที่สรางการวิเคราะห การรักษาความปลอดภัยของ ปญหา
การทําเสียงหึ่งๆ (เสียงตํ่า) และสาเหตุ ของมัน ผูใชจะ
ตองมีประสบการณเพียงพอในการใชเครื่องมือนี้ .

โครงสรางและหนาที่ :

อุปกรณการทดสอบมีหกชองทางที่แตกตางกันเพื่อ
วิเคราะหเสียง . คือ ขั้วพรอมกับหกไมโครโฟนสามารถ
แนบชิ้นสวนตางๆบนรถยนต . โครงสรางการสงตอและ
ปลอยออกมาจากศูนยกลาง - รับเสียง คือจะถูกสงจาก
ไมโครโฟนไปยังหูฟง ระหวางไมโครโฟนและหูฟงเปน
เคร่ืองขยายเสียงซ่ึงสามารถกําหนดเปนระดับท่ีเก่ียวของ
และชองทางที่สอดคลองกัน .

จะสงเฉพาะเสียงจากไมโครโฟนบนหูฟง . แตละชองอยู
ที่ปลายสายเคเบิลและเครื่องขยายเสียงในการทํา
เครื่องหมายสี .

หมายเหตุ : ในแผนท่ีตําแหนงของไมโครโฟนท่ีแตกตาง
กันในระหวางการทดสอบพวกเขาก็จะไดรับการจดทะเบียน
ตามสีบนกระดาษทดสอบพิเศษ . ไมโครโฟน ปลั๊กตอ
และสายเคเบิลจะตองวางอยางระมัดระวังและเหมาะสม

กระบวนการ การทดสอบ (เชน : เสียงเกียร) :

• แนบไปกับตําแหนงท่ีแตกตางกันใน ชุดเกียรและชวง
ลางคลิปไมโครโฟน ดังนั้นครั้งแรกที่มา เสียงและ
เสนทางการสงผานที่เปนไปไดสามารถกําหนด .

• หลังจากข้ัวท้ังหมดไดรับการติดต้ังบนรถยนต และทุก
สายไปยังเครื่องขยายเสียง, ทดสอบการขับควรจะ
ดําเนินไป .

• Initially all channels are successively switched to
idle to determine the function of various channels
and the noise at idle.

• ในการทดสอบการขับข่ีท่ีจะเล่ือนเกียรตางๆจะถูกดัก,
ความเร็วเครื่องยนตความเร็วรถยนต และโหลดมาก
กกวาทั้งหมดชองสัญญาณ . วิธีการนี้จะชวยใหการ
วิเคราะหท่ีแมนยําของแหลงกําเนิดเสียงและทางเสียง
ที่จะปอนเขาโครงสรางของ ตัวถัง

• ลักษณะเสียงที่ถูกกลาวหาควรจะตรงกับลักษณะดัก
I.e. เปรียบเทียบลักษณะเสียง .

• ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระดับสัญญาณอินพุทมันสามารถเกิดข้ึน
ไดในแตละชองและเสียงที่แตกตางในระดับที่สูงมาก
.

• โดยพื้นฐานแลว กอนที่จะเปลี่ยนไปในแตละชองอื่น
ใหตั้งคาเครื่องขยายเสียงระดับเสียงใหเปนศูนย .

• ท่ีมี ทาง ตารางเปรียบเทียบ การต้ังระดับเสียงของชอง
ทางตางๆจะถูกยึด / ที่ปรากฏในแผนทดสอบ .

G468076th2011.50 Ranger

501-25-101ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป501-25-101

รายละเอียดและการทํางาน



หมวด 501-26 ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจ
สอบชองวาง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

รายละเอียดและการทํางาน

501-26-2ตัวถังและเฟรม (ตําแหนงของสวนประกอบ)......................................................................................
501-26-12ตัวถังและเฟรม (ภาพรวม).................................................................................................................

ขั้นตอนทั่วไป

501-26-13ตรวจสอบชองวางของตัวถัง................................................................................................................
501-26-14ตรวจสอบระยะชวงวางของเฟรม........................................................................................................

501-26-1
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-1

.



ตัวถังและเฟรม – ตําแหนงของสวนประกอบ
ตัวถังแบบกระบะตอนเดียว

ตัวถังแบบดับเบิ้ลแค็บ

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-2
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-2

รายละเอียดและการทํางาน



ตัวถังแบบสเตร็ทชแค็บ

ตําแหนงของแผนปาย VIN รายละเอียดรายกา
ร

ดานซายของแผงหนาปดA

บนแชสซีดานขวาใตประตูหนาB

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-3
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-3

รายละเอียดและการทํางาน



จุดยกรถ

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-4
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-4

รายละเอียดและการทํางาน



ระบบเหนี่ยวรั้งเสริมถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย (SRS) สําหรับรถกระบะตอนเดียว

รายละเอียดรายกา
ร

แผงหนาปดท่ีมีไฟเตือนถุงลมนิรภัยและไฟเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัย

1

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ2

โมดูลมานนิรภัยดานขาง3

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง4

รายละเอียดรายกา
ร

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา5

โมดูลถุงลมนิรภัยดานขาง6

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา7

โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม (RCM)8

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนาตรงกลาง9

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-5
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-5

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนาตรงกลาง10

สวิตชยกเลิกการทํางานของถุงลมนิรภัยฝง
ผูโดยสาร (PAD)

11

รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร12

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ ตอนลาง13

เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา14

ระบบเหนี่ยวรั้งเสริมถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย (SRS) สําหรับรถดับเบิ้ลแค็บ

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-6
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-6

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา1

แผงหนาปดท่ีมีไฟเตือนถุงลมนิรภัยและไฟเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัย

2

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ3

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง4

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา5

โมดูลถุงลมนิรภัยดานขาง6

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา7

โมดูลมานนิรภัยดานขาง8

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหลัง9

รายละเอียดรายกา
ร

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง (ดานหลัง)10

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง11

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหลังตรงกลาง12

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังตรงกลาง13

โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม (RCM)14

สวิตชยกเลิกการทํางานของถุงลมนิรภัยฝง
ผูโดยสาร (PAD)

15

โมดูลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร16

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ ตอนลาง17

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-7
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-7

รายละเอียดและการทํางาน



ระบบเหนี่ยวรั้งเสริมถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย (SRS) สําหรับรถสเตร็ทแค็บ

รายละเอียดรายกา
ร

แผงหนาปดท่ีมีไฟเตือนถุงลมนิรภัยและไฟเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัย

1

โมดูลถุงลมนิรภัยดานคนขับ2

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง3

โมดูลมานนิรภัยดานขาง4

รายละเอียดรายกา
ร

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา5

โมดูลถุงลมนิรภัยดานขาง6

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหนา7

ชุดมวนสายเข็มขัดเบาะหลัง8

เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานขาง (ดานหลัง)9

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-8
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-8

รายละเอียดและการทํางาน



รายละเอียดรายกา
ร

หัวเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง10

โมดูลควบคุมระบบความปลอดภัยเสริม (RCM)11

สวิตชยกเลิกการทํางานของถุงลมนิรภัยฝง
ผูโดยสาร (PAD)

12

รายละเอียดรายกา
ร

โมดูลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร13

โมดูลถุงลมนิรภัยดานลางคนขับ14

เซ็นเซอรวัดความรุนแรงของการชนดานหนา15

องคประกอบ NVH, กระบะตอนเดียว

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-9
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-9

รายละเอียดและการทํางาน



องคประกอบ NVH, รถดับเบิ้ลแค็บ

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-10
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-10

รายละเอียดและการทํางาน



องคประกอบ NVH, รถสเตร็ทแค็บ

G1367272th2011.50 Ranger

501-26-11
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-11

รายละเอียดและการทํางาน



ตัวถังและเฟรม – ภาพรวม
ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1367274th2011.50 Ranger

501-26-12
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-12

รายละเอียดและการทํางาน



ตรวจสอบชองวางของตัวถัง

1. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1496392th2011.50 Ranger

501-26-13
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-13

ขั้นตอนทั่วไป



ตรวจสอบระยะชวงวางของเฟรม

1. มิติของตัวถังดานหนา, ทุกรุน

• การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากศูนย
ของแตละรูหรือขอบของแผงโลหะ โดยการใชเกจ
วัดแบบปรับใหคาทั้งสองขางเทากัน

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

1 - 7 = 1009 มม1 - 2 = 196 มม

1 - 8 = 1189 มม1 - 3 = 320 มม

1 - 9 = 1204 มม1 - 4 = 495 มม

1 - 10 = 1512 มม1 - 5 = 1132 มม

1 - 6 = 1202 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-14
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-14

ขั้นตอนทั่วไป



2. มิติของตัวถัง, ภาพดานขาง (รุน 3-ประตู) • การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากขอบ

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-15
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-15

ขั้นตอนทั่วไป



ของแผงโลหะ โดยการใชเกจวัดแบบปรับใหคาทั้ง
สองขางเทากัน

• จุดวัดที่ 1, 2, 4 และ 5 เปนการวัดในแนวโคงและ
แสดงระยะทางที่มากที่สุด ตรงขามกับจุดที่วัด

• รายละเอียดของการวัดที่จุด 3 และจุด 6 จะแสดง
ภาพที่มองจากภายในออกไปภายนอกรถ

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

1 - 4 = 1469 มม

2 - 5 = 1142 มม

3 - 6 = 1028 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-16
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-16

ขั้นตอนทั่วไป



3. มิติของตัวถัง, ภาพดานขาง (รุน 4-ประตู) • การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากขอบ

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-17
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-17

ขั้นตอนทั่วไป



ของแผงโลหะ โดยการใชเกจวัดแบบปรับใหคาทั้ง
สองขางเทากัน

• จุดวัดที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 และ 11 เปนการวัด
ในแนวโคงและแสดงระยะทางท่ีมากท่ีสุด ตรงขาม
กับจุดที่วัด

• รายละเอียดของการวัดที่จุด 5, 8, 9 และจุด 12
จะแสดงภาพที่มองจากภายในออกไปภายนอกรถ

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

4 - 7 = 1077 มม1 - 10 = 920 มม

5 - 8 = 711 mm2 - 11 = 1306 มม

9 - 12 = 797 มม3 - 6 = 958 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-18
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-18

ขั้นตอนทั่วไป



4. มิติของตัวถัง, ภาพดานขาง (รุน 5-ประตู) • การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากขอบ

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-19
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-19

ขั้นตอนทั่วไป



ของแผงโลหะ โดยการใชเกจวัดแบบปรับใหคาทั้ง
สองขางเทากัน

• จุดวัดที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 และ 11 เปนการวัด
ในแนวโคงและแสดงระยะทางท่ีมากท่ีสุด ตรงขาม
กับจุดที่วัด

• รายละเอียดของการวัดที่จุด 5, 8, 9 และจุด 12
จะแสดงภาพที่มองจากภายในออกไปภายนอกรถ

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

4 - 7 = 1092 มม1 - 10 = 923 มม

5 - 8 = 710 มม2 - 11 = 1305 มม

9 - 12 = 795 มม3 - 6 = 985 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-20
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-20

ขั้นตอนทั่วไป



5. มิติของตัวถัง, ดานหลัง (รุน 3-ประตู) • การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากศูนย

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-21
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-21

ขั้นตอนทั่วไป



กลางของหนาแปลนที่เชื่อมไว โดยการใชเกจวัด
แบบปรับใหคาทั้งสองขางเทากัน

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

3 - 7 = 1063 มม1 - 5 = 1064 มม

4 - 8 = 1025 มม2 - 6 = 773 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-22
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-22

ขั้นตอนทั่วไป



6. มิติของตัวถัง, ดานหลัง (รุน 4-ประตู)

• การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากศูนย
กลางของหนาแปลนที่เชื่อมไว โดยการใชเกจวัด
แบบปรับใหคาทั้งสองขางเทากัน

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

4 - 10 = 1089 มม1 - 6 = 985 มม

5 - 9 = 992 มม2 - 7 = 502 มม

3 - 8 = 986 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-23
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-23

ขั้นตอนทั่วไป



7. มิติของตัวถัง, ดานหลัง (รุน 5-ประตู) • การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากศูนย

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-24
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-24

ขั้นตอนทั่วไป



กลางของหนาแปลนที่เชื่อมไว โดยการใชเกจวัด
แบบปรับใหคาทั้งสองขางเทากัน

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

3 - 7 = 1062 มม1 - 5 = 1062 มม

4 - 8 = 1024 มม2 - 6 = 774 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-25
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-25

ขั้นตอนทั่วไป



8. มิติของตัวถัง, ภายใน (รุน 3-ประตู)

1. การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากศูนย
กลางของหนาแปลนที่เชื่อมไว โดยการใชเกจวัด
แบบปรับใหคาทั้งสองขางเทากัน

• รายละเอียดของการวัดที่จุด 1, 2, 3 และจุด 4 จะ
แสดงภาพที่มองจากภายในออกไปภายนอกรถ

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

3 - 4 = 1365 มม1 - 2 = 1366 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-26
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-26

ขั้นตอนทั่วไป



9. มิติของตัวถัง, ภายใน (รุน 4-ประตู) 1. การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากศูนย

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-27
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-27

ขั้นตอนทั่วไป



กลางของหนาแปลนที่เชื่อมไว โดยการใชเกจวัด
แบบปรับใหคาทั้งสองขางเทากัน

• รายละเอียดของการวัดที่จุด 1, 2, 3, 4, 5 และจุด
6 จะแสดงภาพที่มองจากภายในออกไปภายนอก
รถ

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

5 - 6 = 1288 มม1 - 4 = 1366 มม

2 - 3 = 1366 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-28
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-28

ขั้นตอนทั่วไป



10. มิติของตัวถัง, ภายใน (รุน 5-ประตู) 1. การวัดท้ังหมดกําหนดใหมีคาพิกัดความเผ่ือไวท่ี ±
3 มม. การกําหนดขนาดทั้งหมด เริ่มตนจากศูนย

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-29
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-29

ขั้นตอนทั่วไป



กลางของหนาแปลนที่เชื่อมไว โดยการใชเกจวัด
แบบปรับใหคาทั้งสองขางเทากัน

• รายละเอียดของการวัดที่จุด 1, 2, 3, 4, 5 และจุด
6 จะแสดงภาพที่มองจากภายในออกไปภายนอก
รถ

จุดที่ใชวัดและมิติตางๆ

5 - 6 = 1288 มม1 - 4 = 1366 มม

2 - 3 = 1365 มม

G1367270th2011.50 Ranger

501-26-30
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-30

ขั้นตอนทั่วไป



G1367270th2011.50 Ranger

501-26-31
ซอมตัวถัง - ขอมูลจําเพาะของรถยนตและตรวจสอบ

ชองวาง501-26-31

ขั้นตอนทั่วไป



หมวด 501-27 ซอมโลหะแผนดานหนา

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-27-2บังโคลนหนา.......................................................................................................................................
501-27-4แผนเสริมความแข็งแรงแผงบังโคลน..................................................................................................

501-27-1ซอมโลหะแผนดานหนา501-27-1

.



บังโคลนหนา

การถอด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการถอดที่ใหไวนี้อาจรวมถึงราย
ละเอียดการประกอบไวดวย

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : ฝาครอบกันชนหนา (501-19 กันชน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

3. อางถึง : ชุดไฟใหญหนา (417-01 ไฟแสงสวาง
ภายนอก, การถอดและการติดตั้ง).

4.

5.

6. แรงขัน: 9 Nm

G1367232th2011.50 Ranger

501-27-2ซอมโลหะแผนดานหนา501-27-2

การถอดและ การติดตั้ง



7. แรงขัน: 9 Nm

การติดตั้ง

1. ในการประกอบหลับ ใหยอนขั้นตอนการถอด

G1367232th2011.50 Ranger

501-27-3ซอมโลหะแผนดานหนา501-27-3

การถอดและ การติดตั้ง



แผนเสริมความแข็งแรงแผงบังโคลน
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

เลื่อยลม

การถอด

1. อางถึง : ปลดสายแบตเตอรี่และตอกลับ (414-01
แบตเตอรี่, จุดยึดและสายไฟ, ขั้นตอนทั่วไป).

2. อางถึง : บังโคลนหนา (501-27 ซอมโลหะแผน
ดานหนา, การถอดและการติดตั้ง).

3. การเปลี่ยนเปนบางสวน•
• แนวที่สามารถตัดได

อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม

4. เจาะรอยเชื่อมสปอตออก•

อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

5. เจาะรอยเชื่อมสปอตออก•

อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

G1367233th2011.50 Ranger

501-27-4ซอมโลหะแผนดานหนา501-27-4

การถอดและ การติดตั้ง



3. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

4. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

G1367233th2011.50 Ranger

501-27-5ซอมโลหะแผนดานหนา501-27-5

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-28 ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-28-2แผงหลังคา — แค็บธรรมดา............................................................................................................
501-28-6แผงหลังคา — ประทุนคู..................................................................................................................
501-28-14แผงหลังคา — สเตร็ทชแค็บ............................................................................................................

501-28-1ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-1

.



แผงหลังคา — แค็บธรรมดา
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนยิงกาวแบบใชความรอน

ปนเปาลมรอน

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

1. อางถึง : ประตู - แค็บธรรมดา (501-03 ตัวถังที่
อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

•

• อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

2. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

3. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1367256th2011.50 Ranger

501-28-2ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-2

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : การใชซีลเลอรหรือกาวจะตองมีความสูง
ของแนวอยางนอย 5 มม.

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. อุปกรณทั่วไป: ปนยิงกาวแบบใชความรอน•
วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

G1367256th2011.50 Ranger

501-28-3ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-3

การถอดและ การติดตั้ง



4. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

5. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

G1367256th2011.50 Ranger

501-28-4ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-4

การถอดและ การติดตั้ง



6. • อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : ประตู - แค็บธรรมดา (501-03 ตัวถังที่
อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

G1367256th2011.50 Ranger

501-28-5ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-5

การถอดและ การติดตั้ง



แผงหลังคา — ประทุนคู
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนยิงกาวแบบใชความรอน

ปนเปาลมรอน

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

1. อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ประตูหลัง - ดับเบิ้ลแค็บ (501-03 ตัวถัง
ที่อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

•

• อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

2. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1405117th2011.50 Ranger

501-28-6ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-6

การถอดและ การติดตั้ง



3. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1405117th2011.50 Ranger

501-28-7ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-7

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

G1405117th2011.50 Ranger

501-28-8ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-8

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : การใชซีลเลอรหรือกาวจะตองมีความสูง
ของแนวอยางนอย 5 มม.

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. อุปกรณทั่วไป: ปนยิงกาวแบบใชความรอน•
วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

G1405117th2011.50 Ranger

501-28-9ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-9

การถอดและ การติดตั้ง



4. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

G1405117th2011.50 Ranger

501-28-10ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-10

การถอดและ การติดตั้ง



5. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

G1405117th2011.50 Ranger

501-28-11ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-11

การถอดและ การติดตั้ง



G1405117th2011.50 Ranger

501-28-12ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-12

การถอดและ การติดตั้ง



6. • อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ประตูหลัง - ดับเบิ้ลแค็บ (501-03 ตัวถัง
ที่อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

G1405117th2011.50 Ranger

501-28-13ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-13

การถอดและ การติดตั้ง



แผงหลังคา — สเตร็ทชแค็บ
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนยิงกาวแบบใชความรอน

ปนเปาลมรอน

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

1. อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ประตูหลัง - ซุปเปอรแค็บ (501-03 ตัว
ถังที่อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

•

• อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

2. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1405118th2011.50 Ranger

501-28-14ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-14

การถอดและ การติดตั้ง



3. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1405118th2011.50 Ranger

501-28-15ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-15

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

G1405118th2011.50 Ranger

501-28-16ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-16

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : การใชซีลเลอรหรือกาวจะตองมีความสูง
ของแนวอยางนอย 5 มม.

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. อุปกรณทั่วไป: ปนยิงกาวแบบใชความรอน•
วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

G1405118th2011.50 Ranger

501-28-17ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-17

การถอดและ การติดตั้ง



4. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

G1405118th2011.50 Ranger

501-28-18ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-18

การถอดและ การติดตั้ง



5. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

G1405118th2011.50 Ranger

501-28-19ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-19

การถอดและ การติดตั้ง



G1405118th2011.50 Ranger

501-28-20ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-20

การถอดและ การติดตั้ง



6. • อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ประตูหลัง - ซุปเปอรแค็บ (501-03 ตัว
ถังที่อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

G1405118th2011.50 Ranger

501-28-21ซอมแผงโลหะแผนของหลังคา501-28-21

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-29 การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-29-2แผงดานนอกเสา - A — รถยนต ผลิตจนถึง : 01-04-2012..........................................................
501-29-15แผงดานนอกเสา - A — รถยนต เริ่มผลิตเมื่อ : 01-04-2012.......................................................
501-29-16ชุดเสา - A..........................................................................................................................................
501-29-21แผงบันได — ประทุนคู....................................................................................................................
501-29-27แผงบันได — แค็บธรรมดา..............................................................................................................
501-29-31แผงบันได — ซุปเปอรแค็บ.............................................................................................................
501-29-37แผนเสริมดานในแผงบันได — ประทุนคู.........................................................................................
501-29-38แผนเสริมดานในแผงบันได — แค็บธรรมดา...................................................................................
501-29-39แผนเสริมดานในแผงบันได — ซุปเปอรแค็บ..................................................................................
501-29-40แผนเสริมความแข็งแรงเสา B — ประทุนคู.....................................................................................
501-29-52แผงดานนอก เสา B — ประทุนคู....................................................................................................

501-29-1การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-1

.



แผงดานนอกเสา - A — รถยนต ผลิตจนถึง : 01-04-2012
อุปกรณทั่วไป

10 mm Drill Bit

ดอกสวาน 6 มม.

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

มีด

เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

เครื่องเชื่อมสปอท

เลื่อยลม

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-2การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-2

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. กระจกบังลม

อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

•

• ประตูหนา

อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

• บานพับประตูหนา
• ยางขอบประตู
• แผงปดเสา A

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน
• เบาะคนขับหรือผูโดยสาร

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผนเสริมความแข็งแรงแผงบังโคลน
(501-27 ซอมโลหะแผนดานหนา, การถอดและ
การติดตั้ง).

• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา
การเชื่อม

3. อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม•

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-3การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-3

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-4การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-4

การถอดและ การติดตั้ง



5. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-5การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-5

การถอดและ การติดตั้ง



6. หมายเหตุ : ถอดแผนเสริมความแข็งแรงของเสา A
ออกโดยใชปนเปาลมรอนและเครื่องมือขูด/มีด

• อุปกรณทั่วไป: มีด

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-6การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-6

การถอดและ การติดตั้ง



อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน 7. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-7การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-7

การถอดและ การติดตั้ง



3. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG) 4. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวาน 6 มม.•

5. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-8การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-8

การถอดและ การติดตั้ง



6. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมสปอท•

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-9การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-9

การถอดและ การติดตั้ง



7. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)•

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-10การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-10

การถอดและ การติดตั้ง



8. หมายเหตุ : ฉีดซีลแลนทผานรูที่คลิปแผงบุเสา A
เพื่อแทนที่แผนเสริมความแข็งแรง

• วัสดุ: WSS-M99-P35-A

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-11การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-11

การถอดและ การติดตั้ง



9. หมายเหตุ : ทันทีที่ซีลแลนทแข็งตัวแลว ใหทําความ
สะอาดรูที่คลิปเสา A เพื่อใหสามารถติดตั้งแผงบุเสา
A ได

• อุปกรณทั่วไป: 10 mm Drill Bit

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-12การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-12

การถอดและ การติดตั้ง



G1367248th2011.50 Ranger

501-29-13การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-13

การถอดและ การติดตั้ง



10. • กระจกบังลม

อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• ประตูหนา

อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

• บานพับประตูหนา
• ยางขอบประตู
• แผงปดเสา A

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน
• เบาะคนขับหรือผูโดยสาร

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผนเสริมความแข็งแรงแผงบังโคลน
(501-27 ซอมโลหะแผนดานหนา, การถอดและ
การติดตั้ง).

G1367248th2011.50 Ranger

501-29-14การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-14

การถอดและ การติดตั้ง



แผงดานนอกเสา - A — รถยนต เริ่มผลิตเมื่อ : 01-04-2012

1. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1525729th2011.50 Ranger

501-29-15การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-15

การถอดและ การติดตั้ง



ชุดเสา - A
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวาน 6 มม.

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

เครื่องเชื่อมสปอท

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

G1367249th2011.50 Ranger

501-29-16การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-16

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. อางถึง : แผงดานนอกเสา - A - รถยนต ผลิต
จนถึง : 01-04-2012 (501-29 การซอมโลหะ
แผนของแผงดานขาง, การถอดและการติดตั้ง).

•

• กระจกบังลม

อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• ประตูหนา

อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

• บานพับประตูหนา
• ยางขอบประตู
• แผงปดเสา A

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน
• เบาะคนขับหรือผูโดยสาร

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผนเสริมความแข็งแรงแผงบังโคลน
(501-27 ซอมโลหะแผนดานหนา, การถอดและ
การติดตั้ง).

• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา
การเชื่อม

3. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

G1367249th2011.50 Ranger

501-29-17การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-17

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวาน 6 มม.•

4. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

G1367249th2011.50 Ranger

501-29-18การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-18

การถอดและ การติดตั้ง



5. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมสปอท• 6. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)•

G1367249th2011.50 Ranger

501-29-19การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-19

การถอดและ การติดตั้ง



7. • อางถึง : แผงดานนอกเสา - A - รถยนต ผลิต
จนถึง : 01-04-2012 (501-29 การซอมโลหะ
แผนของแผงดานขาง, การถอดและการติดตั้ง).

• กระจกบังลม

อางถึง : กระจกบังลม (501-11 กระจก, โครงและ
กลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• ประตูหนา

อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

• บานพับประตูหนา
• ยางขอบประตู
• แผงปดเสา A

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน
• เบาะคนขับหรือผูโดยสาร

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• อางถึง : แผนเสริมความแข็งแรงแผงบังโคลน
(501-27 ซอมโลหะแผนดานหนา, การถอดและ
การติดตั้ง).

G1367249th2011.50 Ranger

501-29-20การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-20

การถอดและ การติดตั้ง



แผงบันได — ประทุนคู
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

เครื่องเชื่อมสปอท

เลื่อยลม

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

G1367257th2011.50 Ranger

501-29-21การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-21

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ประตูหลัง - ดับเบิ้ลแค็บ (501-03 ตัวถัง
ที่อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง

• (501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับบันไดหลัง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• ถอดกระบะบรรทุกออกจากตัวรถ
• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา

การเชื่อม

2. อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม•

3. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•
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501-29-22การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-22

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ

บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).
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501-29-23การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-23

การถอดและ การติดตั้ง



2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ

(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

4. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)•

5. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมสปอท•
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501-29-24การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-24

การถอดและ การติดตั้ง
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501-29-25การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-25

การถอดและ การติดตั้ง



6. • อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ประตูหลัง - ดับเบิ้ลแค็บ (501-03 ตัวถัง
ที่อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับบันไดหลัง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• ติดตั้งกระบะบรรทุกเขากับตัวรถ
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501-29-26การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-26

การถอดและ การติดตั้ง



แผงบันได — แค็บธรรมดา
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

เครื่องเชื่อมสปอท

เลื่อยลม

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด
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501-29-27การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-27

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

•

• ถอดกระบะบรรทุกออกจากตัวรถ
• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา

การเชื่อม

อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม2. •

3. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•
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501-29-28การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-28

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

4. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)•

5. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมสปอท•
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501-29-29การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-29

การถอดและ การติดตั้ง



6. • อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• ติดตั้งกระบะบรรทุกเขากับตัวรถ
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501-29-30การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-30

การถอดและ การติดตั้ง



แผงบันได — ซุปเปอรแค็บ
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

เครื่องเชื่อมสปอท

เลื่อยลม

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด
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501-29-31การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-31

การถอดและ การติดตั้ง



1. อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ประตูหลัง - ซุปเปอรแค็บ (501-03 ตัว
ถังที่อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับบันไดหลัง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

• อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• ถอดกระบะบรรทุกออกจากตัวรถ
• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา

การเชื่อม

2. อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม•

3. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•
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501-29-32การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-32

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ

บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).
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501-29-33การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-33

การถอดและ การติดตั้ง



2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

4. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)•

5. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมสปอท•
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501-29-34การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-34

การถอดและ การติดตั้ง
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501-29-35การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-35

การถอดและ การติดตั้ง



6. • อางถึง : ประตูหนา (501-03 ตัวถังที่อยูติดกัน,
การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ประตูหลัง - ซุปเปอรแค็บ (501-03 ตัว
ถังที่อยูติดกัน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับเสา - A (501-05 แผงประดับ
และตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงบันไดหนา (501
-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การถอดและ
การติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับบันไดหลัง (501-05 แผง
ประดับและตกแตงภายใน, การถอดและการติด
ตั้ง).

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• ติดตั้งกระบะบรรทุกเขากับตัวรถ

G1367251th2011.50 Ranger

501-29-36การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-36

การถอดและ การติดตั้ง



แผนเสริมดานในแผงบันได — ประทุนคู

2. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1367252th2011.50 Ranger

501-29-37การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-37

การถอดและ การติดตั้ง



แผนเสริมดานในแผงบันได — แค็บธรรมดา

3. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1367259th2011.50 Ranger

501-29-38การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-38

การถอดและ การติดตั้ง



แผนเสริมดานในแผงบันได — ซุปเปอรแค็บ

4. ขณะนี้ยังไมมีขอมูล

G1367261th2011.50 Ranger

501-29-39การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-39

การถอดและ การติดตั้ง



แผนเสริมความแข็งแรงเสา B — ประทุนคู
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

เครื่องเชื่อมสปอท

เลื่อยลม

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

หมายเหตุ : อุปกรณ:

เครื่องมือวัดและตั้งศูนย

1. คําเตือน: เหล็กกลาความแข็งแรงสูง (Usibor
1500)

• อุปกรณเชื่อมสปอตกําลังสูงที่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีอินเวิรทเตอร จะตองนํามาใชสําหรับซอม
นี้ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณเชื่อม
และหมวดยอย 501-25

• แผนเสริมความแข็งแรงเสา B ทําจากแผนเหล็ก
ความแข็งแรงสูง (Usibor 1500).

• ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแผนเสริมความแข็งแรงเสา
B เปนบางสวน จําเปนตองใชเครื่องเชื่อมตะเข็บ
MIG แบบตอเนื่อง ในบริเวณที่ตัดออกและมีผล
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและสูญเสีย
ความแข็งแรงภายในแผนเสริมความแข็งแรงเสา
B

• เน่ืองจากความแข็งแรงของแผนเสริมเสา B ทําให
ไมสามารถทํางานซอมตัวถังดวยเคร่ืองมือธรรมดา

• การเตรียมงานเพ่ิมเติมท่ีจําเปนตอการเช่ือม MIG

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ท่ีรองน่ังเบาะหลัง (501-10 การน่ังท่ีเบาะ
, การถอดและการประกอบ).

อางถึง : พนักพิงเบาะหลัง (501-10 การน่ังท่ีเบาะ
, การถอดและการประกอบ).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

•

• ประตูหนาและหลัง
• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา

การเชื่อม

3. อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม•
อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-40การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-40

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

5. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-41การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-41

การถอดและ การติดตั้ง



6. อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม•

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-42การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-42

การถอดและ การติดตั้ง



7. อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม• อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

8. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-43การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-43

การถอดและ การติดตั้ง



9. อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท•

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-44การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-44

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. • ตองเจาะรูขั้นแรกดวยดอกสวานที่มี
เสนผาศูนยกลางขนาดเล็กกวา หลังจากน้ันเจาะ

•

รูใหไดขนาดเสนผาศูนยกลางตามตองการโดย
ใชดอกควาน วิธีน้ีเปนส่ิงจําเปนเพ่ือใหม่ันใจวา
วัสดุที่บริเวณขอบของรูที่ควานไมไดลดความ
แข็งแรงลง

อุปกรณ: แผนตัดกลม
• อุปกรณ: ดอกควาน

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-45การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-45

การถอดและ การติดตั้ง



4. • คําเตือน: แผนเสริมความแข็งแรงเสา B ชุบ
ดวยอลูมิเนียมแบบชุบรอนบนพ้ืนผิวท้ังหมด
สารที่เคลือบไวนี้ตองเจียระไนออกใหหมด
ตลอดแนวเช่ือมท้ังดานหนาและดานหลังโดย
ใชหินเจียรแบบไฟเบอร หากสารที่เคลือบ
เหลือตกคางอยูจะทําใหรอยเชื่อมไมแข็งแรง

5. • คําเตือน: แผนเสริมความแข็งแรงเสา A ชุบ
ดวยอลูมิเนียมแบบชุบรอนบนพ้ืนผิวท้ังหมด
สารที่เคลือบไวนี้ตองเจียระไนออกใหหมด
ตลอดแนวเช่ือมท้ังดานหนาและดานหลังโดย
ใชหินเจียรแบบไฟเบอร หากสารที่เคลือบ
เหลือตกคางอยูจะทําใหรอยเชื่อมไมแข็งแรง

6. การเชื่อมสปอต - ชิ้นสวนตัวถังที่มีความหนา 3
มม.หรือมากกวา!

•

อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมสปอท

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-46การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-46

การถอดและ การติดตั้ง



7. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)• 8. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

9. การเชื่อมเปนแนว 2 ชั้นของแผง•

อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-47การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-47

การถอดและ การติดตั้ง



10. การเชื่อมประสาน 3 แผงแตละชั้น•

อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-48การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-48

การถอดและ การติดตั้ง



11. การเชื่อมสปอต - ชิ้นสวนตัวถังที่มีความหนา 3
มม.หรือมากกวา!

•

อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมสปอท

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-49การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-49

การถอดและ การติดตั้ง



12. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)•

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-50การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-50

การถอดและ การติดตั้ง



13. • แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : ท่ีรองน่ังเบาะหลัง (501-10 การน่ังท่ีเบาะ
, การถอดและการประกอบ).

อางถึง : พนักพิงเบาะหลัง (501-10 การน่ังท่ีเบาะ
, การถอดและการประกอบ).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงบุหลังคา (501-05 แผงประดับและ
ตกแตงภายใน, การถอดและการติดตั้ง).

• ประตูหนาและหลัง

G1367253th2011.50 Ranger

501-29-51การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-51

การถอดและ การติดตั้ง



แผงดานนอก เสา B — ประทุนคู
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

เครื่องเชื่อมมิก (MIG)

เครื่องเชื่อมสปอท

เลื่อยลม

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

1. แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

•

• ประตูหนาและหลัง
• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา

การเชื่อม

2. อุปกรณทั่วไป: เลื่อยลม•
อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

G1367254th2011.50 Ranger

501-29-52การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-52

การถอดและ การติดตั้ง



3. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน•

G1367254th2011.50 Ranger

501-29-53การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-53

การถอดและ การติดตั้ง



การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

•

4. การเชื่อมสปอต - ชิ้นสวนตัวถังที่มีความหนา 3
มม.หรือมากกวา!

•

อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมสปอท

G1367254th2011.50 Ranger

501-29-54การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-54

การถอดและ การติดตั้ง



5. อุปกรณทั่วไป: เครื่องเชื่อมมิก (MIG)•

G1367254th2011.50 Ranger

501-29-55การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-55

การถอดและ การติดตั้ง



6. • แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา B ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• ประตูหนาและหลัง

G1367254th2011.50 Ranger

501-29-56การซอมโลหะแผนของแผงดานขาง501-29-56

การถอดและ การติดตั้ง



หมวด 501-30 ซอมโลหะแผนดานทาย

รถยนตที่ครอบคลุม : 2011.50 Ranger

หนาสารบัญ

การถอดและ การติดตั้ง

501-30-2แผงดานหลัง — แค็บธรรมดา.........................................................................................................
501-30-8แผงดานหลัง — ประทุนคู...............................................................................................................
501-30-14แผงดานหลัง — ซุปเปอรแค็บ........................................................................................................

501-30-1ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-1

.



แผงดานหลัง — แค็บธรรมดา
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

1. อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. แผงบุเสา C

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

•

• กระจกบังลมหลัง

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• เบาะคนขับหรือผูโดยสาร

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน
• ถอดกระบะบรรทุกออก
• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา

การเชื่อม

3. เจาะรอยเชื่อมสปอตออก

อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

G1367279th2011.50 Ranger

501-30-2ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-2

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน

G1367279th2011.50 Ranger

501-30-3ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-3

การถอดและ การติดตั้ง



5. เจาะรอยเชื่อมสปอตออก อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ

G1367279th2011.50 Ranger

501-30-4ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-4

การถอดและ การติดตั้ง



บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

4. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

G1367279th2011.50 Ranger

501-30-5ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-5

การถอดและ การติดตั้ง



5. หมายเหตุ : ฉีดซีลแลนทเขาไปในชองวางภายในแผง
ดานหลังผานทางรูระบายอากาศที่แผงดานหลัง

วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติดกระจก
บังลม)

G1367279th2011.50 Ranger

501-30-6ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-6

การถอดและ การติดตั้ง



6. แผงบุเสา C

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

•

• กระจกบังลมหลัง

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• เบาะคนขับหรือผูโดยสาร

อางถึง : เบาะหนา (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน

7. ติดตั้งกระบะบรรทุก

G1367279th2011.50 Ranger

501-30-7ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-7

การถอดและ การติดตั้ง



แผงดานหลัง — ประทุนคู
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

1. อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. แผงบุเสา C

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

•

• กระจกบังลมหลัง

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• เบาะหลัง

อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน
• ถอดกระบะบรรทุกออก
• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา

การเชื่อม

3. เจาะรอยเชื่อมสปอตออก

อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

G1405121th2011.50 Ranger

501-30-8ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-8

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน

G1405121th2011.50 Ranger

501-30-9ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-9

การถอดและ การติดตั้ง



5. เจาะรอยเชื่อมสปอตออก อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ

G1405121th2011.50 Ranger

501-30-10ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-10

การถอดและ การติดตั้ง



บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

4. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

G1405121th2011.50 Ranger

501-30-11ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-11

การถอดและ การติดตั้ง



5. หมายเหตุ : ฉีดซีลแลนทเขาไปในชองวางภายในแผง
ดานหลังผานทางรูระบายอากาศที่แผงดานหลัง

• วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)

G1405121th2011.50 Ranger

501-30-12ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-12

การถอดและ การติดตั้ง



6. แผงบุเสา C

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

•

• กระจกบังลมหลัง

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• เบาะหลัง

อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน

7. ติดตั้งกระบะบรรทุก

G1405121th2011.50 Ranger

501-30-13ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-13

การถอดและ การติดตั้ง



แผงดานหลัง — ซุปเปอรแค็บ
อุปกรณทั่วไป

ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

ปนเปาลมรอน

วัสดุ

ขอมูลจําเพาะชื่อ

WSS-M11P57-A5ชุดกาวติดกระจกบังลม

การถอด

1. อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. แผงบุเสา C

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

•

• กระจกบังลมหลัง

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• เบาะหลัง

อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน
• ถอดกระบะบรรทุกออก
• เก็บพรมและชุดสายไฟใหหางจากบริเวณที่จะทํา

การเชื่อม

3. เจาะรอยเชื่อมสปอตออก

อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

G1405122th2011.50 Ranger

501-30-14ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-14

การถอดและ การติดตั้ง



4. อุปกรณทั่วไป: ปนเปาลมรอน

G1405122th2011.50 Ranger

501-30-15ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-15

การถอดและ การติดตั้ง



5. เจาะรอยเชื่อมสปอตออก อุปกรณทั่วไป: ดอกสวานเจาะรอยเชื่อมสปอท

การติดตั้ง

1. หมายเหตุ : กอนการเช่ือมสปอตช้ินสวนตัวถังท่ีมีเกิน
กวาความหนา 3 มม. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ

G1405122th2011.50 Ranger

501-30-16ซอมโลหะแผนดานทาย501-30-16

การถอดและ การติดตั้ง



บริษัทผูผลิตอุปกรณเชื่อมและรายละเอียดในหมวด
ยอย 501-25

อางถึง : อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับซอมตัวถัง (501
-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลทั่วไป, รายละเอียดและการ
ทํางาน).

2. หมายเหตุ : อยาใชซีลเลอรหรือกาวบริเวณท่ีเปนรอย
เชื่อม บริเวณที่ใชซีลเลอรหรือกาว จะตองทําการยา
แนวในภายหลัง

อางถึง : ซีลเลอร, วัสดุปกปองตัวถังและกาวตางๆ
(501-25 ซอมตัวถัง - ขอมูลท่ัวไป, รายละเอียดและ
การทํางาน).

3. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•

4. การเชื่อมความตานทานแบบสปอต - ความหนา
ของแผงตัวถัง 3 มม. ขึ้นไป

•
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5. หมายเหตุ : ฉีดซีลแลนทเขาไปในชองวางภายในแผง
ดานหลังผานทางรูระบายอากาศที่แผงดานหลัง

• วัสดุ: ชุดกาว WSS-M11P57-A5 (ชุดกาวติด
กระจกบังลม)
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6. แผงบุเสา C

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานบน
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

อางถึง : แผงประดับและตกแตงเสา C ดานลาง
(501-05 แผงประดับและตกแตงภายใน, การ
ถอดและการติดตั้ง).

•

• กระจกบังลมหลัง

อางถึง : แผนกระจกประตูหลัง (501-11 กระจก,
โครงและกลไกตางๆ, การถอดและการติดตั้ง).

• เบาะหลัง

อางถึง : เบาะหลัง (501-10 การนั่งที่เบาะ, การ
ถอดและการติดตั้ง).

• แผงชิ้นสวนตัวถังดานใน

7. ติดตั้งกระบะบรรทุก
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เอกสารสําหรับรายละเอียดและการทํางานของการซอมสี
การเคลือบรถยนตคือ แรงกดดันอยางสูงโดยสิ่งชักจูง
ภายนอก ความชื้น การตกตะกอนจากอากาศในรูปของ
ความแตกตางทางเคมี และแสงยูวี ทําปฎิกิริยากับพ้ืนผิว
สีอยางตอเนี่อง นอกจากนี้ความเสียหายผลที่ตามมา คือ
เนื่องจากสิ่งสกปรกเหวี่ยงขึ้น กรวดและทรายหรือทาง
กลไกเสียหาย อยางไรก็ตาม การหยอนลงของนก คงเหลือ
แมลง เกษร และนํ้าผลไมตนไม ทํารายพื้นผิวสี

รายงานสิ่งตีพิมพนี้ ผูชํานาญสีไมเทานั้นบนมาตรฐาน
เทคนิคของการทําใหมใหเสร็จ แตโดยเฉพาะ ใหคําแนะนํา
และขาวสารแกเขา บน รุนและผลกระทบ คาใชจาย การ
ซอม

คุณภาพงานสีตัวถัง - สูง ตองการการใชของเทคโนโลยี
รุนและการกระตุนของความรูใหมท่ีคงท่ีในอุตสาหกรรมสี
เพราะวาของ เทคโนโลยีการเคลือบมีการพัฒนา - ไมมีที่
สิ้นสุด

ในขาวสารที่กําหนดคือรายการวัสดุ มากมาย

มากกวาน้ี ในหลายๆบทเรียน ขาวสารบนมูลฐานของการ
ทําใหมใหเสร็จมี และวัสดุสีให จุดปลอดภัยที่เปนไปได
เปนอัรตรายตอสุขภาพและอันตรายจากแหลงอื่นๆ เชน
เดียวกัน ขาวสารที่เกี่ยวของ กับเครื่องมือ วัสดุสําหรับ
เทคนิคทําสีเบื้องตน

ใน รูปแบบ - คูมือการซอมท่ีกําหนดคืออางอิงถึงข้ันตอน
การซอมหลักหรือ ลักษณะเฉพาะพิเศษเทานั้น ราย
ละเอียดขาวสารเกี่ยวกับการเคลือบแลคเกอรทั่วสากลได
บรรยายในคูมือซอมนี้

การนําสงโดยตรงของแลคเกอรที่ทําเสร็จใหมไดกําหนด
โดยฟอรด อยางไรก็ตาม นั่นคือ การตกลงของโรงงาน
ผลิตสีมากมาย ซ่ึงใหแนใจไดวา ไดจัดสงอยางรวดเร็วและ
งายๆที่ตัวแทนจําหนาย

ผูจัดสงสีให :

• ดูปองท (DuPont)

• กลาสุริต (Glasurit)

• พีพีจี (PPG)

• สิคเคนส (Sikkens)

• สไปส เฮคเกอร (Spies Hecker)

• สแตนดอกซ (Standox)

เม่ือไดใชวัสดุสี นาจะบันทึกไว น้ันโรงงานผลิตมีผลิตภัณฑ
ของเขาเต็มไปหมดที่นาจะเขากันไดกับแตละอื่นๆ ที่
ปองกันผลกระทบคุณภาพ การดําเนินการที่ยุงยากและ
สูญเสียของการปองกันการกัดกรอน จะตองไมเปล่ียนโดย
ผลิตภัณฑอื่นๆ

หมายเหตุ : เนื้อหามากมายของการจัดทําคูมือซอมสี
ฝายบริการฟอรดจัดใหใน - การอบรมพ้ืนฐานท่ีลงลึก ใน
การเพิ่มเติมที่การปฏิบัติชิ้นสวนของการอบรม เปนชิ้น
สวนท่ีคลายกันของขาวสารเทคนิคซ่ึง ใหขาวสารเพ่ิมเติม
ใน หนังสือเลมเล็ก

สําหรับงานท้ังหมด ใหแนใจเสมอน้ันบุคคลปลอดภัยและ
การทํางานของรถยนตโดยมีทางเลือกของวิธีการ เคร่ืองมือ
และอุปกรณ ที่เปนครึ่งๆกลางๆไมได

มูลฐานของวิชาการคํานวณดวยแผนภูมิหรือไดอะแกรม
ในบทเรียนการซอมสีที่เสียหายสาเหตุโดยโรงงานผลิตสี
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สัญลักษณ

ทั่วไป

ในส่ิงตีพิมพน้ี สัญลักษณหลายๆ เคร่ืองหมาย ขอสังเกตุ
และตัวแทน ตางใช ลางเตือนภัยและการเตือนมีความ
หมายตางกัน และตองการเริ่มตางกัน ตัวแทนกราฟฟค
คือการจัดหาสําหรับการเขาใจของเครื่องหมายที่แสดงดี
กวา ที่นี่ในหลังจากนี้ คือ อธิบายสรุปดานลาง :

คําเตือน: หัวขอน้ีจะใช เม่ือ การรวมมือไมเหมาะสม
หรือไมทําตามคําแนะนําสําหรับ การเส่ียง / บาดเจ็บ
ของบุคคลสามารถเกิดขึ้น

ขอควรระวัง : หัวขอนี้จะใช เมื่อ การรวมมือไม
เหมาะสมหรือลมเหลงท่ีทดสอบตามข้ันตอนหรือคํา
แนะนําน้ันสามารถมีผลเสียหายท่ีรถยนตหรืออุปกรณ

หมายเหตุ : หัวขอน้ี ใชหาก คุณตองการ ลากความสนใจ
ไปที่ลักษณธพิเศษหรือ การเพิ่มเติมขาวสาร

เมื่ออานคูมือนี้ คุณจะรวมจุด ขอควรระวัง การพิจารณา
และโปรดบันทึก การอางอิงน้ีคือ ในหลักการตองกอนข้ัน
ตอนงาน

สวนประกอบเต็มไปดวยอันตราย

อุบัตเหตุสวนมากเกิดจาก ความไมรูตลอด ในพื้นทีของ
สุขภาพบุคคล มันสําคัญมากทีเนน การเสี่ยงและผลกระ
ทบของเขาบนอวัยวะสําคัญของมนุษย

ความรูของ รายละเอียดวัสดุเสี่ยง อันตราย เทานั้นจะ
แนใจๆวานั่น การวัดที่ จําเปนเทานั้น ซึ่งปองกัน เมื่อ
การจัดการเนื้อหาความเสี่ยง ไดใช

หมายเหตุ : ทิศทางโรงงานผลิตบนภาชนะและขอมูลบน
ความปลอดภัยที่จะติดตาม
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เครื่องหมายการเสี่ยง

รายละเอียดรายกา
ร

มีพิษมากๆ T + ( มีพิษเกินขอบเขต ) จํานวน
ตํ่าสามารถถึงตายได .

1

,มีพิษ T ( มีพิษ ) สาเหตุนาจะพิจารณาความ
เสียหายที่สุขภาพ

2

กัดกรอน C ( ซึ่งกัดกรอน ) , ทําลาย เนื้อเยื่อ
มีชีวิตอยู

3

รายละเอียดรายกา
ร

เปนอันตราย Xn (noxius).4

ซ่ึงระคายเคือง , Xi (ซ่ึงระคายเคือง ), สามารถ
กระตุนการติดไฟ

5

ซึ่งทําใหระเบิด6

ยิ่งติดไฟไดงาย F + ( ยิ่งติดไฟไดงาย ), ติดไฟ
ไดงายอยูแลวตํ่ากวา 0 ° C.

7
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รายละเอียดรายกา
ร

ติดไฟไดงายในระดับสูง F ( ติดไฟไดงาย ), รูป
แบบ ติดไฟไดงายผสมดวย อากาศ .

8

รวมตัวกับออกซิเจน O (รวมตัวกับออกซิเจน
), โตตอบดวยวัสดุที่ติดไฟได

9

ในการเพิ่มเติมที่ สัญลักษณการเสี่ยงบนภาชนะและใน
แผนขอมูลความปลอดภัย นั่นคือบันทึกโรงงานผลิต อื่น
อีก คุณตองทําตาม

ขาวสารบนการวัดการปองกันบุคคล

นอกจากคําแนะนําสําหรับแหลงขอมูลของอันตราย นั่น
คือ ขอสังเกตุท่ีพาความสนใจของคุณท่ี การวัดการปองกัน
บุคคล .

เครื่องหมายเกี่ยวกับคําสั่ง

รายละเอียดรายกา
ร

ใชหนากากปองกันแกสพิษ1

สวม การปองกันตา2

ใชการปองกันหู3

ใช ถุงมือปองกัน4

สวมรองเทาปลอดภัย5

เครื่องหมายที่เปนรูปภาพ

ในการท่ีมี ขาวสารการดําเนินการท่ีเปนไปไดดีท่ีสุดจําเปน
สําหรับ ลักษณะทั่วไปขัดเจน ไมคลุมเครือและสามารถ
เขาใจไดงาย โรงงานผลิตสีชั้นนํามี การตกลงกันแลว ที่
ภาษาที่เปนสัญลักษณเดียว ภาษา - การแทน อิสระ ใน
รูปแบบของขอสังเกตุเครื่องหมายที่เปนรูปภาพที่ การ
บรรยายทาทาง ซึ่งคือ เพิ่มเติมรวมเปนหรือเวลา
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กาปฏิบัติทางเคมีกอน

รายละเอียดรายกา
ร

การทําใหสะอาด1

การเจียร2

การผสม

รายละเอียดรายกา
ร

การผสม 2K1

การผสม 3K2

ใชการวัด ดาม3

เพิ่มตัวเรง4

การเพิ่มผวึ่งเพิ่มหรือบวก5
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การดําเนินการ

รายละเอียดรายกา
ร

ปนปอนแรงดึงดูด1

ปนพนปอนการดูด2

พนเคลือบ3

ตัวเติม4

ใชชั้น5

ปนการเคลือบขางใต6

การทําใหแหง

รายละเอียดรายกา
ร

ไมกระพริบ1

เวลา การทําใหแหง2

เวลา การทําใหแหง ดวย ดรายเออรอินฟราเรด3
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การดําเนินการลักษณะทั่วไป

รายละเอียดรายกา
ร

การเจึยรดวยมือ ( เปยก )1

การเจึยรดวยมือ (แหง )2

เครื่องเจียรลูกเบี้ยวเยื้องศูนย ( เปยก )3

เครื่องเจียรลูกเบี้ยวเยื้องศูนย ( แหง )4

ขัดทรายเปนวง ( เปยก )5

ขัดทรายเปนวง(แหง)6

การเก็บ

รายละเอียดรายกา
ร

ปองกันจากความชื้น1

เก็บนํ้าคางแข็งอิสระ2

เก็บความเย็น3

ภาชนะซีล4

อื่นอีกบาง

รายละเอียดรายกา
ร

แกวงดวยมือ1

แกวงดวยเครื่องปนผสม2

การขัดเงา3

หนาที่4
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ขอควรระวังตอสุขอนามัยและความปลอดภัย

การแนะนําท่ัวไปสําหรับสีและการจัดการของวัสดุ
สี

พื้นที่การเสี่ยงในโรงงานซอมตัวถัง :

• อันตรายของไฟ การระเบิดและพื้นผิวรอน .

• สุข ภาพการเส่ียงจาก การใหถูกแสงเปนอันตรายเน้ือ
หนังมังสา เน่ืองจาก การดูดซึมทะลุผิวหนังและ / หรือ
การหายใจเขา .

• การเสี่ยงจากไฟฟา เครื่องอัดอากาศและเสียง .

คําเตือน: ลําดับการทําสี น่ันคือเพ่ิมการเส่ียงจากไฟ
และการระเบิด หลีกเล่ียงประกายไฟตางๆ ไฟ เปลว
ไฟและการสูบบุหรี่ตองปองกัน

การวัด :

• การขัดรองเทาทําใหวัสดุตอตานอยูกับที่ทําใหเกา

• ทําความสะอาดขาต้ังและไอเสียเคร่ืองมือของไมเทาน้ัน
ให ใชทองแดงหรือทองเหลือง เคร่ืองมือท่ีไมไดทําจาก
เหล็กกลา หามใช .

การเติมและการสงผานของวัสดุการเคลือบเทาน้ันท่ีพอใจ
ในพื้นที่กําหนดพิเศษ

ในการเพิ่มที่นี้โดยทั่วไปการอางอิงถึงการเสี่ยงในโรงงาน
ซอมตัวถัง กฏขอบังคับในประเทศและนานาชาติทั้งหมด
ตองคอยสังเกตุ :

• กฏขอบังคับพื้นที่ทํางาน ArbStättV

• เนื้อหาการเสี่ยงอันตราย เทศบัญญัติเนื้อหาการเสี่ยง
อันตราย

• ขอบังคับทางเทคนิคสําหรับ เนื้อหาการเสี่ยงอันตราย
TRGS

• กฏขอบังคับ การปองกันอุบัติเหตุ BGV A1

• EC เนื้อหาอันตราย ซึ่งเปนการชี้ทาง 98/24/EC

• EC ซึ่งเปนการชี้ทางเสียง 2003/10/EC

• EU VOC ซึ่งเปนการชี้ทาง 1999/13/EC, 2001/81/
EC, 2004/42/EC

• ปลอดภัยของอุปกรณ และเครื่องมือโรงงานผลิต

การปองกันบุคคล

เปนชิ้นๆจากตัวบุคคลและสวนยื่น อวัยวะเกี่ยวกับชีวิต
เปน กรณีพิเศษที่เกี่ยวกับการเสี่ยง . ตั้งแตการเสียหาย
คือ โดยปกติซึ่งเปลี่ยนแปลงไมได การดูแลเปนพิเศษ
และการปองกันเต็มที่เปนสิ่งจําเปน .

คําเตือน: การหายใจเขาสามารถละลายสุขภาพให
เสียหายได สาดกระเด็นในดวงตาหรือผิวหนัง
สามารถนําไปสูการบาดเจ็บ ใชขอควรระวังเมื่อการ
ทํางานกับทําใหละลาย เสมอ ดวยการใชของอุปกรณ
การปองกันที่เหมาะสม .

รายละเอียดรายกา
ร

หมวกครอบดวยอากาศไอดี1

เสื้อผา ซึ่งปองกัน2
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รายละเอียดรายกา
ร

ถุงมือ ซึ่งปองกัน3

รองเทาบูทปลอดภัย4

การปองกันเกี่ยวกับการหายใจ

ดวยการทําสี ดีที่สุดเกี่ยวกับการเตรียมงาน ในเขตการ
หายใจ ของลูกจางอื่นๆรวมศุนย ของแกส ไอนํ้า หมอก
หรือฝุน เกิดขึ้นในศูนยรวมเต็มไปดวยอันตราย .

สําหรับงานระยะเวลา - สั้นหรือที่ศูนยรวมของเสียตํ่า
เครื่องชวยหายใจนาจะเหมาะสมดวยเครื่องชวยหายใจ
ผสม ที่กรอง .

รายละเอียดรายกา
ร

กระตุนคารบอนที่กรอง1

ที่กรองหยาบ2

สําหรับศูนยรวมสูงกวาชองของสิ่งที่ทําใหสกปรก มันจะ
ดีกวาท่ีใชอิสระของอากาศภายนอกบรรจุเคร่ืองชวยหายใจ
.

ในเชนนี้ ระบบทอฉนวนยางอากาศอัดขนสงอากาศดิบ
จากเสนทางตัวอัดสูหนากาก . ดังน้ันอากาศผานจริงท่ีตัว
ควบคุมแรงดัน ตัวแยกนํ้า ใสกรองละเอียด และ ตัวอุน
อากาศปกติ

คําเตือน: ไอนํ้าหรือ ละอองหมอก , ไอโซไซอเนต
( isocyanates) เชน สีพื้นฐานหรือ นํ้ายาที่แกไมให
เนา สามารถ หายใจเขาสมํ่าเสมอ ในศูนยรวมเล็ก

สาเหตุ มีพิษเกี่ยวกับ โรคการหายใจ( อาการคลาย
- โรคหืด )และ สาเหตุ เสียหายคงที่ .

หนากากใสกรองมีผาฝายขนสัตว ฟองนํ้าหรือสารคลาย
กาวใสกรองและกระดาษหนากากคือไมเหมาะสมสําหรับ
การดําเนินการของสี เพราะวามันคางไมมีการละลายไอน้ํา

ดวยการใชของการปองกันอุปกรณการหายใจ ซึ่งทิศทาง
ของโรงงานผลิตเปการนําเขาสูบัญชี .

ซึ่งปองกันผิวหนัง

ผูพนสี คือ ผูที่ไมมีที่ปดบัง ที่ตองพิจารณาแรงกดดัน
โดยวัสดุการเคลือบ ตอง วิธีการเหมาะสมซ่ึงปองกัน เส้ือ
ผา ( สารลดเปลวไฟและตอตานคงที่ ) .

หมายเหตุ : ดังเชนดวยการใชและกระบวนการของนํ้า
- ความสามารถลดวัสดุ นั่นตองเปนการครอบคลุมการ
ปองกันผิวหนัง เชน วัสดุนี้คือไดรองรับโดยผิวหนังที่
งายดายมาก

ซึ่งปองกันผา ตองไดเปลี่ยนที่ ชวงเวลาเหมาะสม ทอผา
นั้นคือ เจือปนดวยวัสดุ การเคลือบการติดไฟไดงาย
สามารถจะติดไฟไดงาย

ในการเลือกของซึ่งปองกันผา สําคัญที่บันทึกผานั้น ดวย
หัวขอสําคัญสูงอยางงาย - ของการหลอมซินเทติคไฟเบอร
( synthetic fibers) มีผลเพิ่มการบาดเจ็บของหนากาก
ดวย ติดไฟ ( พลาสติคหลอมเหลวบนผิวหนัง ) นี่คือดัง
เชน ปฏิบัติไดดวยการเลือกของชุดช้ันในท่ีนําเขาสู บัญชี
.

สําหรับพ้ืนท่ีผิวหนัง น้ันคือไมครอบคลุมโดยผาซ่ึงปองกัน
การปองกันผิวหนังที่เหมาะสม ผลิตภัณฑการ ดูแลและ
การทําความสะอาดผิวหนัง คือใหใช .

การปองกันดวงตา

การทํางานกับเครื่องเจียรเคลื่อนที่ ซึ่งเครื่องมือเปด
เคลื่อนที่ เร็วและมีกําลังมาก เปนอันตรายอยางมาก

ใชจนเกา น้ันไมเทาน้ันดวยงานการเจียร การปองกันควง
ตาตอง ใชจนเกาแต ดังเชนเมื่อ ทํางานกับสี และ
สวนประกอบของสี น้ีรวมการเส่ียงอันตรายท่ีดวงตา การ
เสียหายจาก การทําใหระคายเคืองของกระจกตา สมารถ
นําไปสูเปนไปได่ โรคที่แกไขไมได .
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แวนตาปองกันตองตานทานการสาดกระเด็นและลอมรอบ
ดวงตาท้ังสองดาน ดีมากๆ . การปองกันดีท่ีสุดในระหวาง
การพนสี มอบใหเต็มหนาหมวกครอบ หรือเคร่ืองชวยการ
หายใจ ตัวอยางเชน มี แรงประกอบอยูภายใน .

การปองกัน การฟง

ในโรงงานซอมตัวถัง เสียงท่ีรบกวน สาเหตุโดยแหลงท่ีมา
ของเสียงตางกันคือ ที่จริงสูง เครื่องเจียรและเครื่องมือ
ลม ไอเสียพัดลมของ ละอองหองแยกตางหาก( คอมเพ
รสเซอร )และทอดักไอเสีย ในหองทํางานเปนสาเหตุของ
ระดับเสียงสูง .

คําเตือน: หลีกเลี่ยงการฟงการทําใหเกิดเสียหาย !
การปองกันใหสวมหูฟง

การปองกันการฟงที่เหมาะสม ใหใชปลั๊กอุดหู หรือ ตัว
ปองกันหูที่เล็กและแนน .
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กฎหมายสภาพแวดลอม

การจํากัดความสิ้นเปลืองในการซอมงานตัวถัง

ในโรงงานซอมตัวถัง ต้ังแต การแนะนําของแนวทางยุโรป
( EU guidelines )กวดขันมากกวากอนมาก และทุมเทไป
ในการที่จะปองกันและนําความสูญเสียกลับมาใชใหม
โรงงานซอมสีตองพบกับ เง่ือนไขตอไปน้ีและตองพิจารณา
หัวขอเหลานี้ :

• ใชใหเปนประโยชนหลังจากสูญเสียและหลังจากการ
ถอดจากสวนประกอบ ตองแยกออก

• Korrekten Transport und Entsorgung der Abfälle
nachweisen.

หมายเหตุ : องคกรของการทํางานจํากัดตองมีพื้นฐาน
ความตองการของทิศทางกฎขอบังคับ/การกระทําการ
จัดการความสูญเสียตอไปนี้ี : การปองกันและการนํากลับ
มาใชใหม ของความสูญเสียตองเปนความสําคัญเสมอ

อยางไรก็ตามความสูญเสีย ไมคํานึงถึงการวัดทั้งหมด
สามารถหลีกเลี่ยงไดอยางสมบูรณ

หมายเหตุ : การสูญเสียในครอบครัวแยกออกไป ไมยาว
กวาการสูญเสียความสามารถในการนํากลับมาใชใหม ตอง
จัดการ เชน ความสูญเสียในการเสี่ยงอันตราย

ความสูญเสียในการเสี่ยงอันตรายคือ การละลาย - กากสี
พ้ืนฐาน กลุมมีประโยชน ผงขัดสี การละลาย โคลนสีและ
เศษผา เหลา น้ีตองรวมแยกไว ปดใหแนน เก็บในภาชนะ
โลหะปดฉลาก และใหบริษัทที่ชํานาญจัดการเสีย

ผาน ขบวนการการแยกที่ระมัดระวัง ความสูญเสียบาง
อยางเปนการนํากลับมาใชไดอยางฉลาด

• ภาชนะโลหะที่วางเปลา โยนแทนที่เชนขยะ เอาไปทิ้ง
ได

• การทําความสะอาดดินท่ีละลายอาจจะ นํากลับมาใชได
โดยกระบวนการกลั่น

• การบรรจุวัสดุและกระดาษกันสามารถเพ่ิมเปนกระดาษ
ที่นํากลับมาใชใหมได

ความสูญเสียท่ีไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดตอง จัดการ
อยางเหมาะสม

ความสูญเสียทีคงเหลือทั้งหมด จะจัดการเชนเดียวกับ
ครอบครัว - ความสูญเสียแบบอุตสาหกรรม และจัดการ
โดยขึ้นอยูกับกฎขอบังคับเฉพาะถิ่น

กฎขอบังคับใหมการละลาย VOC (
สารประกอบอินทรีย ที่ระเบิดงาย )

การปองกันเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มลภาวะอากาศและการ
ปองกันการตอตาน การทําใหอากาศสกปรก ตรงกันขาม
มีผลตอสุขภาพ ของสาธารณะ

สารประกอบอินทรีย ท่ีระเบิดงาย ใหควันในสภาวะอากาศ
ที่กําหนด

หมายเหตุ : สําหรับรายละเอียดขอมูล โปรด ปรีกษา
คณะกรรมการสารประกอบอินทรีย ที่ระเบิดงายยุโรป (
European VOC Directive 1999/13/EC) มากกวานี้
ปจจุบันความตองการนานาชาติไดนําเขาสูคณะกรรมการ

คณะกรรมการ สารประกอบอินทรีย ที่ระเบิดงายยุโรป
ตั้งแต สิงหาคม ป 2001 ไดกําหนดจํากัดของ
สารประกอบอินทรีย ท่ีระเบิดงาย ผลกระทบคือ ธุรกิจของ
การผลิตการเคลือบและการทําใหเสร็จใหมของมอเตอร
รถยนตและรถยนตกระบะ

ไมนอยท่ีสุดเพราะวา การออกกฎหมายของ สารประกอบ
อินทรีย ที่ระเบิดงาย ดูจะทันสมัย การละลาย- ตํ่า และ
การละลาย - สีและหมีกฟรี เปนการเติบโตมากและการ
ขยายอยางมั่นคงในอุตสาหกรรมและการคา โดยป 2007
การแพรกระจายจากขบวนการทําสีจะลดลงโดยอยางนอย
ที่สุด 40%.

โรงงานผลิตสีรับประกัน ดังน้ัน สําหรับตัวอยาง แลคเกอร
หลัก + สารที่ทําใหแข็ง ( hardener) + การฉีดทินเนอร
- วัสดุเตรียมพรอม จะใหคาการยอม สารประกอบอินทรีย
ที่ระเบิดงาย

วันนี้การทํางานยังคงอยูสามารถพบเงื่อนไขที่ตองการได
โดยการแนะนํานํ้า - สีพื้นฐานและ ใช ชวงพักของการ
ผลิตที่จําเปนของ โรงงานผลิตสี

สําหรับขาวสารโดยละเอียดโปรด อางถึง คณะกรรมการ
สารประกอบอินทรีย ที่ระเบิดงายยุโรป ( EU VOC
Directive) .
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การใชสีของโรงงาน

หลักการทั่วไปของเทคโนโลยีสี

สีคือ สียอมของเหลว น้ันเปล่ียนรูปหลังจาก การใชท่ีพ้ืน
ผิวท่ีทาสีโดย ทางเคมี และ/หรือ ขบวนการฟสิคก ท่ี ฟลม
ของแข็งทึบ

การทําสีใหเสร็จใหมประกอบดวย นํ้ายาเกาะติด สียอม
ตัวเติมและนํ้ายาละลาย

หมายเหตุ : ปจจุบันคือ ตัวละลายอินทรีย ชั้นตอชั้น
เปลี่ยนโดยนํ้า - พื้นฐานนํ้ายาละลาย

สวนประกอบการเคลือบ

• นํ้ายาการเกาะติด

– สวนมากเรซิ่นเหนียว นั้นเมื่อนํ้ายาเกาะติดสีแหง
ในสวนประกอบอื่นๆ

– ใหชีวิตชั้นของสี

– จัดหาการเกาะติดพื้นผิวที่ดี

• สียอม

– งดงาม ผงสีนั้นใหสารสีของตัวสีเอง

– ครอบคลุมอยูขางใตชิ้นสวน(ความทึบ)

• การเพิ่ม

– การเพิ่มนั้นให ลักษณะพิเศษของสี

– ตัวอยางเชน ตัวสนับสนุนการไหล พลาสติกท่ีออน
นุม ตัวเรงการแหง ตัวทําใหหนา

• ตัวทําละลาย

– สีที่บางจะไหลไดดีกวา

– การทําใหแหงในระหวางการระเหย

การทาสีและการปองกันการกัดกรอน

การทาสีในการผลิตประกอบดวยขั้นตอนคนเดียวนั้นจะ
เขากันสมบูรณ

ตัวถังรถจะราบเรียบดวยแผนเหล็กพรี-กาวาไนซ (
pre-galvanized) ชั้นสังกะสีอยูระหวาง 5-10 ไมครอน (
microns) และเปนชั้นแรกของการตอตานการกัดกรอน
ของแผนเหล็ก

คําสั่งการผลิต :

• ทําความสะอาดและลางนํ้ามันหลอลื่น

– ในข้ันตอนแรก ช้ันตัวถัง ข้ันแรกจุมในถังทําความ
สะอาดและลางดวย สารละลายนํ้ามันหลอลื่น

• เกลือฟอสเฟต( Phosphating )

– ทําตัวถังใหบริสุทธิ์คือ จุมลงในบอดวยสารละลาย
เกลือฟอสเฟตดังที่กลาวมา ไลนใสแจวชั้นโลหะ-
ฟอสเฟตคือการผลิตซ่ึงการจัดหาไพรเมอรหรือตัว
เบื้องตน( primer)ที่ดีที่สุดและการปองกันการกัด
กรอน

• KTL-ไพรเมอร (KTL-Primer)

– KTL แลคเกอรไพรเมอร ใหช้ันการปองกนการกัด
กรอนเพิ่มขึ้น

– ในขบวนการนี้ ตัวถังถูกแชเต็มที่ในอางของการ
เคลือบสารละลายอีเลคโตรไลท (electrolyte)

– โดยการใหแรงเคล่ือนไฟฟา สนามไฟฟาจะกระจาย
ไปทั่ว

– การประจุบวกอนุภาคสีคือการสะสมการประจุลบ
บนตัวถังและรูปรางความหนาชั้นการปองกันเพิ่ม
ขึ้นถึง 20 ไมครอน

– สุดทายนี้ ตัวถังจะแหงกวา ที่ตัวเริ่มตนขั้วบวก
180 ° C .

• การซีล ปองกันกอนหิน

– ขอบ ตะเข็บและขอตอตางซีลดวยนํ้ายาซีล (
sealant)

– พ้ืนท่ีไดรับผลคือการเคลือบดวยตัวปองกันกอนหิน
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• ตัวเติม

– ปองกันเริ่มตนแผงตัวถังจากกอนหินกระแทก ใน
การเพ่ิมเติม ความไมแนนอนการคงอยูของพ้ืนผิว
โลหะสามารถจะราบเรียบโดยการสราง สิ่งที่มี
คุณสมบัติเหมือนกันมากๆ พื้นผิวอิสระ- ขอ
บกพรอง

– หลังจากตัวเติมแหงแลว มันใหพ้ืนฐานสําหรับงาน
ทาสี

• เคลือบดานบน

– เคลือบดานบน ไดใหดังเชน การเคลือบช้ัน - เดียว
-หรือคู

– ดวยการเคลือบชั้น-2 เคลือบครั้งแรกคือเคลือบ
ตอนแรก สีพื้น ( เคลือบพื้น ) ในตอนที่ 2 เคลือบ
ใส ขั้นนี้ให เคลือบพื้น ใสแวววาวและความแข็ง

การทาสีสิ่งปลูกสรางดั้งเดิม

ในโครงสราง ชั้นการทาสีดั้งเดิม ความแข็งแรงทั้งหมด
ตองไดประมาณ 120 ถึง 130 ไมครอน ชั้นความหนา
สามารถเปลี่ยนแปลงได อยางไรก็ตาม เพราะวามัน
แข็งแรงกวาบนพื้นผิว แนวตั้งมากกวาแนวนอน .

ชั้นสี

รายละเอียดรายกา
ร

โลหะแผน1

ชั้นฟอสเฟต 2.9 ก./ ม² สอดคลองกัน ที ่2
ไมครอน

2

วัสดุการเคลือบขั้วบวก 30-35 ไมโครเมตร (
µm)

3

ตัวเติม 30-35 ไมโครเมตร ( µm)4

เคลือบพื้นฐาน 15-20 ไมโครเมตร ( µm)5

เคลือบใส 55 ไมโครเมตร ( µm)6

ตัวเติมสีในการผลิต

ในการผลิต ตัวเติมสีตองใช นี่อาจจะเปนสาเหตุให บาง
พ้ืนผิวของภายในรถยนต ( เคร่ืองยนต ประตู ) ไดยกเวน
ดวยชั้นการทาสีพื้นและการเคลือบใส
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ไมสําหรับสีภายในทั้งหมด การแยก ตัวเติมที่เขากันตอง
ใช คอนขางจะ ตัวเติมสีใหทึบ-ซ่ึงเขากันได น้ันคือ คลาย
กับความหนาแนนของดังเชนการเคลือบดานบนสุด

เมื่อทําเสร็จใหม ตัวเติมสีไดใชสอดคลองกับการแนะนํา
ของโรงงานผลิต

G468092th2011.50 Ranger

501-36-17สี - ขอมูลทั่วไป501-36-17

รายละเอียดและการทํางาน



ความผิดปกติและความเสียหายจากงานสี

การประเมินเสียหายและการวิเคราะห

ขาดการรองเรียนโดยไมคํานึงถึงสาเหตุ คือชิ้นสวนของ
งานแตละวันในโรงงานตัวถัง . การประเมินเสียหายถูกก
ตองและการกําหนดของสาเหตุคือ จําเปนสําหรับการรักษา
ที่สมบูรณแบบทางเทคนิคของการรองเรียนสี

ความเปนไปไดวาอาจมีการรองเรียนสี แมจะมีสารเคลือบ
ผิวท่ีดีข้ึนและเทคนิคการฉีดใหมดวยเหตุผลหลายประการ
ยังคงอยู

หมายเหตุ : การประเมินครั้งแรกของความเสียหายของ
สีควรจะเกิดข้ึนกอนการทําความสะอาด อิทธิพลภายนอก
เชนเขมามูลสัตวที่ไมเหมาะสมหรือการบํารุงรักษาไม
เพียงพอกระบวนการเคลือบสามารถมองเห็นไดดีขึ้น .

การวิเคราะหสามารถทําไดดีที่สุดในเวลากลางวัน แตไม
ไดอยูในแสงแดดโดยตรง . การใชหลอดฟลูออเรส
เซนทพิเศษยังชวยใหการประเมินถูกตองในท่ีมีแสงเทียม
.

ที่ปรึกษา ความเสียหายสี

หลักในการรองเรียนความเสียหายการเคลือบท่ีตองมีการ
เคลือบผิวที่ซอมแซมใหมเปนสิ่งจําเปน :

• ความเสียหายของสิ่งปนเปอนทางชีวภาพเชน ความ
เสียหายบนการ เคลือบ จาก นก อุจจาระแมลง /
เรซินตนไมและเหา

• การเคลือบสารเคมีความเสียหายท่ีเกิดจากมลพิษทาง
อากาศอุตสาหกรรมเชนการสูบบุหรี่, นํ้ามันเชื้อเพลิง
, กรด, นํ้ามัน .

• ความเสียหายทางกลไกท่ีเกิดจากหินตกอยูในระหวาง
การขับรถ, รอยขีดขวนในการลางรถและที่จอดรถ .

• ความเสียหาย. เนื่องจากขอผิดพลาดของการดําเนิน
การ . ขอบกพรองเชนการประยุกตใชทํางานสีหรือปอก
เปลือกสม .

• สกปรกขังอยูในชั้นแล็คเกอรเชนสาเหตุที่เกิดจากฝุน
ละอองในแล็คเกอรดานบนหรือเสนใยสิ่งทอ .

• Corrosion damage.

กอนท่ีจะซอมสีท่ีรองเรียนดังกลาวตองดําเนินการวิเคราะห
ครั้งแรก ที่ถูกตอง เพื่อหาสาเหตุที่แนนอน . บอยครั้งที่

มันจะเพียงพอสําหรับการวเคราะหการใชเครื่องมือและ
เทคนิคอยางงายในทองถิ่น

ไมทําลายสีวิเคราะหคือ :

• การสังเกตภาพลําพังภายใตสภาพแสงที่เหมาะสมใน
มุมมองภาพที่แนนอน และระยะทางที่เหมาะสม

• การตรวจสอบ เกี่ยวกับตาดวยความชวยเหลือของ
แวนขยาย .

• กระดาษ - PH

• การวัดความหนาของชั้นกับ FE / NFE ความหนาผิว
เคลือบเคร่ืองวัด -- เทคโนโลยีการผลิตแมเหล็กสําหรับ
แผนเหล็กสําหรับวิธีปจจุบันไมมีธาตุเหล็ก

วิธีการทดสอบที่รองรอยสามารถลบออกไดดวยความ
พยายามขั้นตํ่า การทดสอบเล็บมือ . ดวยประสบการณที่
จําเปนมันจะเปนตัวกําหนดองศา ปจจุบันของความแข็ง
ของสี

วิธีการทดสอบที่สีถูกทําลายบางสวน คือ :

• การทดสอบความแข็งดินสอ .

• การทดสอบการยึดติดดวยเทปกาว .

• วิธีการทดสอบตัด - กากบาทสําหรับการทดสอบการ
ยึดเกาะ .

ภายใตสถานการณบางอยางที่กลาวถึงวิธีการทดสอบที่
เพียงพอในการวิเคราะห ความนาเชื่อถือคงไมเพียงพอ .
ในกรณีน้ี การวิเคราะห สีภายใต สภาวะของหองปฏิบัติการ
จะดําเนินการ .

การวัดและการทดสอบอุปกรณสําหรับพื้นผิวสี

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

แกว ขยาย

กระดาษ - PH (รวมกับนํ้า)

อุปกรณการถายภาพที่เหมาะสมกับเลนสมาโคร

เครื่องมือวัดความเงา
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สีความเสียหายที่เกิดจากปจจัยสิ่งแวดลอม

• มูลถายผึ้ง

• มูลถายนก

• เปนโรคจิต

• เรซินและยางตนไม

• มูกตัวเพลี้ย

• นํ้ามันดิน สาดกระเด็น

• ปูนซิเมนตและปูนผิว

• สนิม / การรวมของฝุนอุตสาหกรรม

• กรดแบตเตอรี่

• นํ้ามันเบรก

ในทุกกรณีท่ีอธิบายไวดานลาง การเคลือบท้ังหมดเสียหาย
จะกลับไมได ระบบการ เคลือบสีใหม่เพื่อนํามาใช .

สีเสียหายจากมูลผึ้ง

มูล ผ้ึง บนพ้ืนผิวสีจะแสดงเปนสีเหลืองหรือสีน้ําตาลและ
"ไสกรอก"หรือสิ่งที่คลายหยดนํ้าตารูปรางมี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 - 4mm

สาเหตุของความเสียหาย :

• มูล ขี้ผึ้ง ใบรวมกับความรอนและความชื้นสูง, คราบ
และ องคประกอบเคลือบเงา .

• การเคลือบสามารถถูกทําลายไดถึงสารตัวเติม .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• สําหรับความเสียหายแสงปฏิบัติ การซอม .

สีความเสียหายจากมูลนก

อาการธรรมดาสวนมากสําหรับมูลนกจะนาเบ่ือ, กัดกรอน
เคลือบดานบนในพื้นที่และของขนาดที่แตกตางกัน โดย
ผลการเปดรับเปนเวลานานในรอยแตกและเผาไหมเติม
ลงไป .

สาเหตุของความเสียหาย :

• มูลนกสามารถสรางความเสียหายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการเชื่อมตอดวยความรอนและความชื้น . ยูเรีย (
สวนสีขาว) มีปริมาณเกลือสูงและมีความรุนแรงมาก

• ข้ึนอยูกับชนิด, จํานวน, เวลาตอบสนองและพ้ืนท่ีของ
การกระจายแปรผัน ความรุนแรงของความเสียหาย.

• รอยแตก ไหม,, คราบ, สีลอก เพื่อใหครอบคลุมเปน
ผล .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• สําหรับความเสียหายแสงดําเนินการซอมขัดเงา

ความเสียหาย สี จากแมลง

พื้นผิวกระแทกของฝากระโปรง หลังคาและกันชนขนาด
เล็ก ฝงหุม - หรือฝงหุม เคลือบดานบนกับบริเวณเล็กๆ
แสดงจุดการเติมบางจุดที่มองเห็น

สาเหตุของความเสียหาย :

• ช้ันเคลือบบนสุดจะถูกทําลายในระยะเวลาส้ันเน่ืองจาก
การบวมและการกัด

• แมลงปะทะติดกับพื้นผิวสี . อางลางจานรวมกับ
ความชื้นของรางกายแมลงและความรอนโดยการกอ
ตัวของกรดในเคลือบดานบน .

• ชนิดของสารเคมีเผาไหมจะชวนรําลึกถึง ของ G, C,
U หรือ O และพวกเขาหนาเพียงไมกี่มิลลิเมตร
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การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การลาง รถยนต การรักษาพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบกับ
การกําจัดแมลง . ทําพื้นผิวสีให่สะอาดหลาย ๆ ครั้ง
.

• รักษาดวยขี้ผึ้งหนัก .

สีเสียหายจากยางไม และยางตนไม

จุดสีเหลืองสีน้ําตาลขนาดเล็กหรือ ตกในช้ินสวนแนวนอน
ของ รถยนต . หยดละลายในแสงแดด . เสียหายยางไม
เกิดขึ้นเฉพาะในเดือนฤดูรอนที่อบอุน

สาเหตุของความเสียหาย :

• ยางไมตนไม รวม / ยึดติด ดีมากเนื่องจาก
องคประกอบทางเคมีของพวกเขาบนตนตอเคลือบบน
สุดและกองสูงขึ้น . อุณหภูมิสูงกวา, พันธะเคมีมั่นคง
ระหวางยางไมและพื้นผิวเคลือบบนสุด

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ทําซ้ํา เปยกชุมดวยผาชุม - น้ํามันเบนซิน - น้ํามันกาด

หมายเหตุ : หลังจากทําความสะอาดท่ีสําเร็จ เคลือบบน
สุดจะตองถูกเก็บรักษาไว .

• บวมอาจถูกลบออกโดยใหความรอน .

สีเสียหายจากนํ้าหลั่งเพลี้ย

ขนาดเล็กกวางประมาณ 1 มม. รอบ จุดเชื่อมทูและการ
กัดกรอน ดวย พ้ืนท่ีขนาดเล็กข้ึนถึงการบรรจุ . มูลเพล้ีย
สดมีลักษณะเหมือนหยดเล็ก ๆ ของนํ้าผึ้ง .

สาเหตุของความเสียหาย :

• จากน้ําของใบเพล้ียผลิตสวนผสมของแปง กรดใบและ
นํ้าตาล . นี่สามารถเปลี่ยนรูป ภายใตความรอนและ
ความชื้นถึงแอลกอฮอล .

• โดยทั่วไปคือรูปทรงกลมของความเสียหายและ"เนิน
เดี่ยว "กับ งานสี เหมือนเดิม

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ลาง อุจจาระโดยเร็วที่สุด .

• เด่ียวขนาดเล็กพ้ืนท่ีพรามัว ไมมีการกัดกรอน สามารถ
ซอมโดยการขัดเงา .

นํ้ามันราดยางถนนสาดกระเด็นสีเสียหาย

สีเหลืองหรือจุดดางดํา .

สาเหตุของความเสียหาย :

• การติดแนนหนา นํ้ามันราดยางถนนสาดกระเด็น ซึ่ง
นําไปสูการ ทําใหพื้นผิวของสีซีด ทางชิ้นสวนทะลุ
เคลือบใส แทรกซึมทะลุเคลือบทับหนา
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การแกไขปญหาความเสียหาย :

• พ้ืนท่ีพ้ืนผิวการเคลือบดวยตัวกําจัดน้ํามันราดยางถนน
ที่จะลางทําความสะอาดและขัดเงา .

สีเสียหายจากซีเมนต ปูนขาวและปูนผิว

ความเสียหายปรากฏขึ้นเปนจุดสีขาวบนผิวดานเคลือบ
ทับหนา

สาเหตุของความเสียหาย :

• สารประกอบอัลคาไลนกัดกรอนรวมกับความชื้น .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ลางออกสิ่งปนเปอน ใหสะอาดสด

• เมื่อแหงเมื่อละลายสิ่งสกปรกและปรับสภาพดวย
นํ้าสมสายชูแลว ลางตลอดดวยนํ้าและนํ้ายา .

• แสงเสียหายดวยซอมการขัดเงาที่กําหนด

สนิม / ผลิตขึ้น ของฝุนอุตสาหกรรม

กลมเล็ก ๆ ขนาดใหญ ขึ้นถึง 1 มม. จุดเชื่อมทั้งหมดใน
เฉดสีดํา, เทา, สีนํ้าเงินกับสีแดงบนพื้นผิวในแนวนอน
ของรถยนต

สาเหตุของเสียหาย :

• การตกตะกอนของอุปกรณความรอนตัวเผาน้ํามันและ
โรงงานอุตสาหกรรมนําอยางพิเศษในความชื้นสูงและ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหเคลือบหนาเสียหาย .

• การเกิดดวยการเพิ่มการถูกแสงที่อณูนั้นดังนั้นเรียก
sog. สรางการกัดกรอนขึ้น คุณทําความสะอาด เมื่อ
การกัดกรอนปรากฎ

• เหล็ก - การยับยั้งฝุนอุตสาหกรรมปกติสามารถเอา
ออกไมนานกวาหลังจาก 2 - 3 วัน !

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ลบฝุนดวยน้ํายาลางฝุนอุตสาหกรรมและลางใหสะอาด

• พื้นผิวสีใหเงาวับ .

หมายเหตุ : อยาพยายามเอาอนุภาคฝุนอุตสาหกรรม
ออกโดยการขัดหรือถู !

• การทําความสะอาดดินที่จะใช .

สีเสียหายจากกรดแบตเตอรี่

กระเด็นโดยประมาทการบรรจุแบตเตอรี่ .

คําเตือน: แบตเตอร่ีมีกรดกํามะถัน . เม่ือทํางานรอบ
ๆ แบตเตอรี่และ / หรือกรดแบตเตอรบนตัวถัง
รถยนต ผิวหนังและตาที่จะปองกันจากการสัมผัส
กับกรด หากไดรับกรดบนผิวหนังหรือดวงตาพื้นที่
ไดรับผลกระทบลางทันทีดวยน้ํา (เวลาลางอยางนอย
15 นาที) และรีบหาการรักษาพยาบาลทันที . ถา
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เปนกรดกลืน รีบ หาความสนใจของแพทยทันที .
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ .

หมายเหตุ :  อุณหภูมิสูงเรงการถูกทําราย บนเคลือบหนา
. ที่ 50 ° C, ชั้นทับหนาหลังจากการสลายตัวเพียง 15
นาทีเทานั้น !

สาเหตุของความเสียหาย :

• การกัดของชั้นสีเพื่อการละลายของสี .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ลางกรดกระเด็นดวยน้ําปริมาณมากและทําใหเปนกลาง
ดวยสบูลางรถ .

• ดวยระยะเวลารับแสงส้ันของกรดทําการซอม ดวยการ
ขัดเงา .

สีเสียหายจากนํ้ามันเบรก .

การจัดการความประมาทของนํ้ามันเบรก ขอมูลที่อยู :
เกี่ยวกับแอลกอฮอล(glycols)เพื่อนําไปสูอาการบวม .

สาเหตุของความเสียหาย :

• ที่เกี่ยวของเปนเวลาอุณหภูมิและปฏิกิริยา . กระเด็น
นําไปสูการสูญเสียความเงางามและการลดสี .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ลางทันทีดวยนํ้าปริมาณมาก .

• กับหมอนํ้าความรอนหรือในเตาอบสีอบแหงที่สูงสุด
60 ° C, 1 ชั่วโมง การ บวมมักกลับคืนอยางสมบูรณ

ความเสียหายทางกล

ความเสียหาย หินกระแทกหรือทางกล

ความเสียหายทางกลท่ีเกิดจากหินและ / หรือวัตถุแข็งนํา
ขึ้น ถึงแผนอยางรวดเร็วเพื่อเปนสนิมและการเกิดสนิม
และพื้นที่ทาสีตอไปนี้

สาเหตุของความเสียหาย :

• จากดานนอก ความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงการบรรจุ
รองพื้น และเพื่อที่ใหแผนโลหะ

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การขัดหรือแวววาว

• ปองกันการกัดกรอนรากฐานที่จะใช

• การ เคลือบดานบน
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ความเสียหายการกัดกรอน

ฟองอากาศ / ภายใตการเกิดสนิม

อากาศ - หรือน้ํา - ท่ีเต็มไปดวยฟอง อากาศ - เปนรูปราง
ขึ้นในฟลมสี .

สาเหตุของความเสียหาย :

• ทําสีใหม ของโลหะสึกกรอน .

• การควบแนนในอากาศอัด .

• นํ้ายาขัดสีไมแหงหรือการตกคางของผลึกเกลือ

• ถนนแตก และถนนเกลือ .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ชิ้นสวนตัวถังไดรับผลกระทบหรือพื้นที่ความเสียหาย
การขัดและชั้นสีที่จะสรางขึ้นอีกครั้ง .

• แข็งแรงกวา และ สนิมจะลดลงคือซอมโดยการขัดเงา
ใหม ดวยผาลายขวางเนื้อหนาที่เหมาะสมขั้นตอน III
หรือ IV

ความเสียหายอันเกิดจากกระบวนการผิดพลาด

• ปลองไฟ

• หมอตมสี

• ผลกระทบ การยึดติด

• ขอบกพรอง การยึดติด เคลือบใส

• การ ขัดเครื่องหมาย

• ริ้วลาย

• เศษ / ชิ้นเล็กๆ บนชิ้นสวนพลาสติก

• กอนเล็กๆของวัสดุเสนใยสังเคราะห

• เปอรออกไซดในคราบสีโลหะ

• การสรางรอยแตก

• ไดรับคําชมจากเครื่องหมายเขต / ชายขอบ

• การพอง

• ละลาย

• ริ้วรอยสี / ขด

• การกอเมฆ

• จุดดาง / เกี่ยวกับโลหะ

• สารประกอบ / การเปลี่ยนแปลง สี

• สารประกอบ / การเปลี่ยนแปลง สี

• การสูญเสียความเงางาม

• ความทึบ / สีตัวถังบาง

• ปญหาการไหล/ เปลือกสม

• สกปรกขังในเคลือบชั้นพี้นโลหะ

• สกปรกขังในเคลือบชั้นพื้นโลหะ

• คราบนํ้า

• ทํางานสี

• ภาพสามมิติ

ปลองภูเขาไฟ

ปลองภูเขาไฟที่คลายกันที่แยกออกมาหรือการเกิดขึ้น
ของดีเปรสชั้่นอยางกวางขวาง ที่มีขอบยกขึ้นในเคลือบ
บนสุดหรือชั้นกลาง

สาเหตุของความเสียหาย :

• ทําความสะอาดพ้ืนผิวไมเพียงพอดวยตัวถอดซิลิกอน
.

• อากาศท่ีปนเปอนโดยการพนน้ํามันท่ีเหลือและน้ําสะสม

• ใสกรองแผนชั้นยังไมเพียงพอตอความตองการ

• การใชยาขัดที่มีซิลิโคน ผลิตภัณฑดูแลหรือสเปรย (
เชนค็อกพิท-สเปรย) ( cockpit-spray).

• นํ้ามัน ขี้ผึ้ง จารบี ซิลิโคน - ที่เหลือการบรรจุ .

• เสื้อผาทํางานที่ปนเปอนสารซิลิโคน- การบรรจุนํ้ายา
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การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การขัดผิวสี ทําความสะอาดดวยนํ้ายาซิลิกอนและให
พนเคลือบบาง ใหมันแนนดีแลวและจากนั้น พน
เคลือบบางหลายคร้ังและปลอยใหแหงแตละการเคลือบ

หมอตมสี

ฟองอากาศขนาดเล็กแข็งปดหรือออกมาในเคลือบบนสุด
ที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ในกลุมหรือเปนเดี่ยวกระจายอยูทั่วพื้น
ผิว การ ขัดเปดโพรงขนาดใหญภายใตชั้นฐานและเปนที่
ยอมรับไดมากที่สุด .

สาเหตุของความเสียหาย :

• สีถูกนํามาใชในความหนาของฟลมมากเกินไป .

• กําหนดกระพริบระหวางและเวลาแหงไมพบ

• กําหนดการใชความหนืดและความดันการฉีดพนไมไดสังเกต

• ใช ของ ตัวทําใหแข็ง และวัสดุทินเนอร ท่ีไมเหมาะสม
บาง . ( ไมผสมผสานท่ีสมดุลไดอยางดีท่ีสุดของตัวทํา
ละลายในระบบสี) .

• สภาพหองโดยสารแย

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• หมอตมฟองน้ําเด่ียวสามารถลบออกไดโดยการขัดเงา

• เคลือบบนสุดไปยังพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเมื่อ การ
ขัดแหง ทําความสะอาดดวยตัวถอดน้ํายาซิลิกอนและ
ทําสีใหม . เปนไปไดวายังคงมีอยูแลวปรับรูเล็กๆ
ละเอียดดวยสารตัวเติม 2 - อาคริลิคที่จะแยกได

• เจียร สําหรับความเสียหายที่ใหญกวาเคลือบทับหนา
และสรางชั้นสีใหมที่สมบูรณ

การยึดติดขอบกพรอง

การกําจัดของ การเคลือบทั้งหมดจากฐาน หรือของชั้น
เดี่ยวที่ หนึ่งอื่นๆ ปญหาการยึดติดบางครั้งสามารถเห็น
ไดเฉพาะจากอิทธิพลภายนอก (เศษหิน).

สาเหตุของความเสียหาย :

• พื้นผิวไมไดรับการรักษาอยางเพียงพอ (สนิม, ไขมัน,
ความชื้น, การเจียร การทําความสะอาด)

• ใชวัสดุที่ไมเหมาะสม .

• ในเวลาอบแหงสั้น, เวลาปด - กระพริบ

• เคลือบพื้นของไมไดฉีดเปยก - ฉีด - เปยก แตยาว
เกินไปรอเวลาระหวางการอบแหง

• การขาดการขัด.

• การควบแนนเนื่องจากความผันผวนของอุณหภูมิ .

• การรักษาโดยไมถูกตอง (โดยเฉพาะพลาสติก)

• เผาไหมมากไป KTL / สารตัวเติมกลาง

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ขัดออกจากพื้นที่เสียหายและทําสีใหม ระบบสีเพื่อ
ดําเนินการตอเนื่องไปยัง ATI ของ .
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ปญหาการยึดติดในเคลือบใส

ปลดจากฐานของการเคลือบแล็คเกอรใส .

สาเหตุของความเสียหาย :

• ความหนาของฟลมมากเกินปกติเคลือบฐาน

• ยาวเกินไป เวลาแฟลชฟกลางและสุดทายของเคลือบ
พื้นฐาน

• อัตราสวนการผสมที่ไมถูกตองของ เคลือบใส / สาร
ทําใหแข็ง ( Hardener)

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• กาขัดใหม และทําสีใหม .

การ ขัดเครื่องหมาย

สวนบุคคลหรือการสะสมมาตราสวน - ขนาดใหญของรอย
ขีดขวนหรือเครื่องหมายการขัดซึ่งมักจะมีขอบยก . รูป
แบบตางๆในสีโลหะสามารถทําเคร่ืองหมายเปนแถบแสง
สีเขม .

สาเหตุของความเสียหาย :

• พื้นสีโปวหยาบเกินไป

• ตัวเติมขัดหยาบเกินไป.

• ตัวเติมไมเพียงพออบแหงกอนขัด.

• เสร็จเดิม ขัดหยาบเกินไป

• นุม พื้นผิวมีความยืดหยุนเชนพื้น TPA ดวยการลด
สัดสวนที่คมชัดเกินไปจึงรับการรักษาและฝง .

• เคลือบดานบนใชบางเกินไป .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• สําหรับรูปแบบความเสียหายการขัดขนาดเล็กหลังจาก
การอบแหงของพ้ืนผิวสีเคลือบทับหนาและการขัดเงา
อยางประณีต

• สําหรับความเสียหายขนาดใหญเพื่อเสร็จสิ้นการทําสี
โลหะ, พ้ืนผิวสีหรือพ้ืนผิวท่ีจะขัดและสามารถลบออก
ไดแลวที่จะแยกจากกันและ ทําสีใหม

การวิ่งเปลือย

ลอก - เงามืดเหมาะสมแตกตางกัน / ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนมีผล
ในที่มีแสง / มืด บริเวณของสีโลหะ .

สาเหตุของความเสียหาย :

• ปนพน (หัวฉีด) ไมสมบูรณแบบ

• แรงดันทําสีไมถูกตอง

• ลดสัดสวนไมเหมาะสม .

• การฉีดพนไมถูกตองมีความหนืด .

• ในเวลาสั้น ๆ อบแหง .

• อุณหภูมิ การดําเนินการ ที่ไมเหมาะสม .
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การแกไขปญหาความเสียหาย :

• เคลือบพื้นฐานใชอยางเทาเทียมกัน .

• ปนพกสเปรยที่ตองรักษา

• เมื่อเคลือบใสคือแหงเต็มที่ ขัดพื้นผิวและทําสีใหม

กอนเล็กๆ / เศษ บนชิ้นสวนพลาสติก

การยึดเกาะไมเพียงพอระหวางเคลือบทับหนาและรองพ้ืน
และ / หรือรองพ้ืน บอยคร้ังท่ีมีการแยกจากกันของระบบ
สีทั้งหมดบนวัตถุพลาสติก.

สาเหตุของความเสียหาย :

• วัตถุพลาสติกยังไมไดทําความสะอาดอยางพอเพียง
หรือความรอนไมเพียงพอ

• ใชนํ้ายาทําความสะอาดที่ไมเหมาะสม

• ใชวัสดุที่ไมเหมาะสม

• ความชื้น.

• ระบบการเคลือบผิวที่มากหรือภายใตไฟ

• ไมมีการขัดหรือไมดี .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การขัด ชั้น สีเสียหาย และ ชั้นสี ทําใหม .

• ในกรณีรุนแรงโดยใชชิ้นสวนใหม .

เศษ บนวัสดุเสนใยสังเคราะห

ความแตกตางของสีในภายหลังหรือคราบสีบนวัสดุ
พลาสติกไมไดทําสี กอนหนานี้.

สาเหตุของความเสียหาย :

• วัสดุพลาสติกไมเหมาะสําหรับการทําสี .

• กอการยึดเกาะผิด .

• ไมทําใหละลาย - ใชการเคลือบความตานทาน

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• สีใหมที่สรางขึ้นดวยวัสดุที่เหมาะสม .

• ชิ้นสวนใหมไมไดทําสี่ที่จะใช (ตามการบริการลูกคา).

เปอรออกไซดในคราบสีโลหะ

หลังจากการอบแหงเปนเวลานานในการทําสีการเปลี่ยน
คราบสีที่แตกตางกัน.

สาเหตุของความเสียหาย :

• ปูนอุดรูโพลิเอสเตอรใหแข็ง (ประมาณ 3 % วางตัว
ทําใหแข็ง อาจทําใหเกิดชนิดของความเสียหาย)

• ปูนสําหรับอุดรูโพลิเอสเตอรกับตัวทําใหแข็ง (
Hardener) ไมผสมกันดี .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การ ขัดดวยเสนใยสังเคราะหหรือตัวเติมอีพ็อกซีที่จะ
แยกจากกันและทําสีใหม

การแตกแยก

รอยแตก มีความยาวและความลึกแตกตางกัน วิ่งไปใน
ทุกทิศทาง .

สาเหตุของความเสียหาย :

• ความหนาฟลมมากเกินไป .

• หลายรายการเสร็จสิ้น .
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• ความผันผวนของอุณหภูมิ .

• เครื่องกลอิทธิพลเชน เสียรูป

• พื้นผิว แก้ไมหาย

• ไมแหงขึ้นเสร็จสิ้น ของเกา .

• ไมมีหรือ ตัวทําใหแข็ง ไมเพียงพอ.

• การใชวัสดุที่ 2K - ไนโตรหรือ TPA.

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• จนถึงชั้นพื้นผิวแยลง การขัดและสรางชั้นทาสีใหม (
รองพื้น เติม, พนเคลือบบนสุด)

การปรากฏขึ้น / เขตขอบชายเครื่องหมาย

คุณหมายถึง : ปรบมือ / เครื่องหมายขอบ Type text or
a website address or translate a document. Cancel
ListenRead phonetically German to English translation
Pulling or collapsing of edges (edges that mark in
the top coat), flow disturbances and loss of gloss in
the top coat.

สาเหตุของความเสียหาย :

• เสร็จเกาคือ ขัดไมเพียงพอ การผาน

• ตัวเติมและตัวเติม ทํางานบนพื้นฐานใชยืดหยุน

• ตัวเติมในเงื่อนไข แกไมหาย การขัดและทําสี

• วัสดุมาทําใหมเร็วเกินไป, ใตดินไมแข็งพอ .

• วัสดุพื้นฐานในชั้นหนาเกินไปและไมแหงใชเวลานาน
พอ .

• ที่ตองการกระดาษทรายหยาบ.

• เคลือบบนสุดบางเกินไป

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ขัดทรายละเอียดหลังจากการรักษษหายของเคลือบทับ
หนาและขัดเงาพ้ืนผิวใด ๆ กับสารตัวเติมแยกและทํา
สีอีกครั้ง .

ฟอง

ฟอง ชวงเขาในขนาดจาก หัวเข็มจนกระทั่งปลายเข็ม
นมหนูคือปดฟลมสี การประกอบและการสะสมท่ีแตกตาง
กันมาก . ในข้ันสูง, สีผลัดเวียนจากใตดิน น้ีเปนหมอตม
มิไดกัดกรอน .

สาเหตุของความเสียหาย :

• การดูดซึมความชื้นของใตดิน .

• ไมเพียงพอของการอบแหงใตดินหลังจากขัดเปยก (
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวัสดุเสนใยสังเคราะห) .

• ความชื้นมากเกินไปกอนที่จะทําสี ; การรวมตัว
เนื่องจากความผันผวนของอุณหภูมิ Excessive
humidity before painting; condensation due to
temperature fluctuations.

• รูเล็กๆ / จุดเชื่อม ที่มีรูพรุนในพื้นไมใชนอกพื้น .

• วัสดุโพลีเอสเตอรไมแยก .

• คูมืองานเชื่อม

• เกลือและนํ้าแรในการเจียรนํ้า .

• การพนอากาศเสีย
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การแกไขปญหาความเสียหาย :

• เน้ือท่ีขัดเสียหาย การขัดพ้ืนผิวดานท่ีเหลือ ใหทําความ
สะอาดดวยน้ํายาซิลิโคน, สารตัวเติมสีและเคลือบดาน
บนใหม .

ละลาย

เคลือบพื้นจะละลายโดยเคลือบใส . การเปลี่ยนแปลงอ
ลูมิเนียมสียอมการ ปรับตัวของมัน สีของเคลือบพ้ืนละลาย
บางสวนเม่ือเทียบกับเคลือบพ้ืนปกติขนปกติจะกลายเปน
สีเทา . ผลที่เกิดก็คือโครงสรางพื้นผิวของเคลือบใส จะ
เพิ่มเนื่องจาก ผิวหนาที่คอนขางหยาบ

สาเหตุของความเสียหาย :

• เคลือบพื้น ใชเปยกเกินไป .

• ไมมีการปดแฟลชระหวางเคลือบ .

• ชั้นความหนามากเกินไป .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การกอสรางและขัดสีใหม .

ริ้วรอยสี / ขด

การเพิ่ม / สวนโคงงอ ของพื้นผิวสี .

สาเหตุของความเสียหาย :

• ไมหายหรือละลายนํ้าไดเพียงบางสวนการเคลือบครั้ง
แรก

• ขัดผานจุดจากแล็คเกอรใสหรือแล็คเกอรไมไดแยกไป
ขนฐานกับสารตัวเติมที่ไมเหมาะสม .

• ไมเหมาะกับพื้นผิว (เชนกระปองสีกับ TPA หรือไน
โตร) .

• การใชสีพื้นที่ไมเหมาะสมและวัสดุทินเนอร .

• ไมตรงกับระบบการเคลือบ .

• ในวิธีเปยก - on - เปยกไมไดปฏิบัติตามแฟลชระบุ
ปดเวลา .

• เคลือบทับหนายางไมทําใหมโดยเร็วเกินไป ( ยางไม
alkyd )

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• เคลือบดานบนของพื้นที่ไดรับผลกระทบหลังการอบ
แหงดวยพื้นผิวที่ถูกบุกรุกลบอยางสมบูรณและสราง
ขึ้นชั้นสีใหม .

• กอนการเคลือบผิว ขัดพื้นผิวทั้งหมด

การกอเมฆ

ความแตกตางของสีเปนจุด ๆ - / ผลกระทบ ในแสง -
และบริเวณที่มืดของสีโลหะ .
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สาเหตุของความเสียหาย :

• ปน, หัวฉีดสเปรย, พนแรงดันไมสมบูรณแบบ

• การ เบี่ยงเบนความหนืดการฉีดพน เทคนิค การพน
กระพริบ - off อุณหภูมิหองการพน

• ทินเนอร ไมเหมาะ สม

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ทินเนอร ไมเหมาะ สม .

• หลังจากการขัดพ้ืนผิวเคลือบใส อบแหงและ ทําสีใหม
.

จุมลงในของเหลว

จากฟลม การเคลือบเกิดเดนสูงสุด .

สาเหตุของความเสียหาย :

• พนเคลือบพ้ืนสีโลหะใหแหงเพ่ือใหโลหะไมสามารถฝง
ลงในสี . เคลือบใสไมสามารถครอบคลุมูในแนวตั้ง
อนุภาคเหลานี้เพราะวา อากาศที่พนรอนเปนเกินไป
หรืออุณหภูมิหองโดยสารอยูในระดับสูงเกินไป .

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• หลังจากการอบแหง ขัดพื้นผิวสี ดวยกระดาษเกรด
P800 ทําความสะอาดดวยน้ํายาซิลิโคนและทําสีใหมอี่ก
ครั้งดวยเคลือบใส .

แบงออกเปน / การเปลี่ยนแปลงสี

เสียงเหมือนกันซึ่งยอมรับได (ไฟกลางวัน / ไฟเทียม)
มีความแตกตางแสดงแสงสีเปลี่ยนแปลง องคประกอบ
ของเม็ดสีท่ีแตกตางกันระหวางตนฉบับและการเคลือบพ่ึง
เสร็จใหม

สาเหตุของความเสียหาย :

• การใชการเคลือบดวยการผสมสชนิดท่ีไมถูกตอง ดังน้ัน
สีเขียวสามารถสรางขึ้นจากสีเหลืองและสีนํ้าเงินหรือ
สูตรโดยตรงจากสีเขียว

• ใชผสมท่ีไมเหมาะสมหรือพรอมสําหรับการเคลือบแล
คเกอร หลังจากการยอมสี.

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• สีทําใหมที่มีการเคลือบที่เหมาะสม

ลางออก

สําหรับนําไปใชใหม สียังไ มแหง สียังอาจเกิดขึ้นโดย
ปฏิกิริยาของแรงตึงพ้ืนผิวและความหนาแนนแตกตางกัน
มากโดยเฉพาะของเม็ดสีที่แตกตางกันไป เชน หมุนวน
การแยกของเม็ดสีควยผลลัพธ

สาเหตุของความเสียหาย :

• ความหนาของชั้นมากเกินไปสีกวนขึ้น ไมเพียงพอ .
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การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การขัดและชั้นสีใหมที่สรางขึ้น

การสูญเสียความเงางาม

คลายนม เมฆ ทําใหมัวหมองของ งานสี แมจะมี ความ
เงางามมากหรือนอย .

สาเหตุของความเสียหาย :

• เย็นที่มีความชื้นตํ่า

• ความรอนที่มีความชื้นสูง.

• ใตดินเล็กนอย แกไขได

• ตัวทําใหแข็ง บกพรองหรือชื้น .

• สีเจือจางเกินไป .

• ปริมาณความจุสียอม กวนขึ้นไมดี สูงเกินไป .

• แหงไมเหมาะสม

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• หลังจากการอบแหง, ลบ การพรามัวโดย การขัดเงา
กับความลมเหลว, การขัดของพื้นผิวและสีอีกครั้งให
สมบูรณ

ความทึบ /จุด สีบาง

เสียงที่แตกตางกันในพื้นผิว ความหนาของชั้นตํ่าสุดคือ
ไมประสบความสําเร็จที่นี่ . ชวงผลกระทบจากการ
คลาดเคลื่อนเฉพาะที่เล็ก นอย ที่ การพนสีเขตรอยดาง
ขึ้นถึงขาดความสมบูรณของเคลือบผิว .

สาเหตุของความเสียหาย :

• ไมเหมาะสมชุดพื้นดิน (ผลกระทบสี)

• มีระบบชั้น - 3 ตัวเติมไมถูกตอง .

• เคลือบบนสุด ไมเพียงพอ

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• พื้นผิวที่จะขัดและ ทําสีใหม

ปญหาการไหล / เปลือกสม

โครงสรางพื้นผิว ไมอยูกับที่ หลุม มีลักษณะพื้นผิวของ
เปลือกสม

สาเหตุของความเสียหาย :

• การเคลือบมีความหนืดสูงเกินไป.

• การใชระยะสั้นทินเนอร ระเหยอยางรวดเร็ว .

• หองโดยสาร อุณหภูมิสูงเกินไป.

• ระยะทางปนพนมีขนาดใหญเกินไปเพื่อชั้นวัสดุขนาด
เล็ก.

• ปลายเรียว มีขนาดใหญเกินไป .

• แรงดันการฉีดที่ไมถูกตอง .
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การแกไขปญหาความเสียหาย :

• พื้นผิวขนาดเล็กที่จะตองขัดและขัดเงา .

• พื้นผิวที่จะขัดออกและทําสีใหม

สกปรกขังอยูใน เคลือบชั้นสีโลหะ

ความคงทนของสารเจือปนในพื้นสีโลหะในขนาดและ
รูปรางแตกตาง ( เมล็ด เล็กๆพืชหรือสําลี)

สาเหตุของความเสียหาย :

• พื้นผิวที่จะทาสีไมไดรับการเอาฝุนออกเพียง พอ

• การเคลื่อบวัสดผิวยังไมได ตรวจอยางละเอียด .

• หนาที่ของการติดตั้ง ทําสีไมเหมาะสม

• การ กรองสกปรก

• ไมสวมเสื้อผาที่เหมาะสม

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การขัดและการเคลือบใหมอีกครั้ง .

สกปรกขังอยูในชั้นบนสุด

ความคงทนของสารเจือปนในเคลือบบนสุด หรือเคลือบ
ในขนาดและรูปรางตางๆกัน ( เมล็ดเล็กๆสําลี) . ลดคุณ
คาการมองเห็น .

สาเหตุของความเสียหาย :

• พื้นผิวที่จะทาสียังไมไดเอาฝุนออกที่เพียงพอ .

• การเคลือบ วัสดุยังไมไดตรวจอยางละเอียด

• หนาที่ของการติดตั้ง ทําสีไมเหมาะสม

• ตัวกรองการปนเปอน .

• ไมสวมเสื้อผาที่เหมาะสม

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• การรวมเขาของการกระจัดกระจาย หลังจากแกสีให
หาย ดวยกระดาษทรายละเอียด P1200 - 1500 ขัด
ลงมาและมีการขัดซิลิโคนฟรีเหมาะสมหรือวางทําสีใหม
ขัดเงาขึ้นอีกครั้ง

• การปนเปอนขนาด - ใหญ ขัดและทา - สีใหมอีกครั้ง

คราบนํ้า

แหวน - รูปทรงชิ้นเล็กๆที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวการเคลือบ .

สาเหตุของความเสียหาย :

• การระเหยของหยดน้ําบนพ้ืนท่ีเคลือบสดและยังไมแก
ใหหายแลวเสร็จ (โดยปกติจะกําหนดพื้นที่เทานั้น )

• ความหนาของฟลมมากเกินไป.

• สั้นเกินไปเวลาอบแหง .

• ขอผิดพลาดการทําใหแข็งหรือไมไดใชตัวทําใหแข็งเปน
เวลานาน

• การใชการทําใหผอมบางที่ไมเหมาะสม
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การแกไขปญหาความเสียหาย :

• ไฟ สปอตไลทที่มีเครื่องหมายกระดาษทราย P1000
- P1200 เจียรแลวขัดเงา .

• เมื่อพัฒนาพื้นที่เปนรอยดางพรามัวอยางมาก ทํา
สะอาดดวยนํ้ายาซิลิโคนและทําสีใหม

ทําสี

รองรอยรูปคลื่นสีไหลในเ คลือบบนสุด หรือชั้นกลางบน
พื้นผิวแนวตั้ง สวนใหญอยูในชวงของลายนูนกลม เสน
โคง พับ หรือการเปด (มีตัววิ่งหรือฉาก )

สาเหตุของความเสียหาย :

• การประยุกตใชสีที่ไมสมํ่าเสมอ.

• แนะนําการใชความหนืดคือไมสังเกตุ

• การใชวัสดุที่ไมเหมาะสมการทําใหผอมบาง

• ที่อากาศตํ่าหรือวัสดุที่อุณหภูมิหอง.

• ฟลมความหนามากเกินไป.

• ปนพน (หัวฉีด) ไมสมบูรณแบบ.

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• แมไมเรียบ เมื่อแหงสมบูรณ, การขัดหากจําเปนให
แหงทั้งหมด

• สําหรับความเสียหายที่มีขนาดเล็กเทากันพื้นที่เกิด
ความเสียหายกับใหเทากัน การขัด การขัดเงา หรือทํา
สีใหม

ภาพสามมิติ

ลักษณะสามมิติปรากฏในพื้นผิวสีในรูปแบบของริ้วลาย
หรือจุดเช่ือม ผลกระทบน้ีจะเพ่ิมข้ึนดวยแสงแดดโดยตรง
.

สาเหตุของความเสียหาย :

• การ ขัดเงากับเครื่องขัดเงา เพื่อสีปจจุบันที่ไมแข็ง
กระดางอยางเต็มที่

• นานเกินไปหรือไมชวงเวลาการขัดเงา .

• ความดันมากเกินไปในระหวางการขัดเงา.

• ขัดเงาผิดหรือเครื่องมือขัดเงา

การแกไขปญหาความเสียหาย :

• อนุญาตสีใหแข็งแลวขัดเงา .

• ในกรณีของความเสียหายท่ีเปล่ียนแปลงไมได ขัดและ
การขัดเงาใหม .
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เครื่องมือและอุปกรณสําหรับงานซอมสี

อุปกรณทั่วไป

ในซอมโรงงานตัวถัง มีจํานวนของเครื่องมือการทําสีนั้น
ที่อํานวยความสะดวกการทํางานของชางสี และปรับปรุง
คุณภาพของ การทําใหเสร็จใหม

ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองมือขนาดเล็กท่ีจะใชในการทํางานตอไปน้ี
:

• ถวยตวง สําหรับ การวัดและการผสมของวัสดุการ
เคลือบที่แตกตางกัน

• แถบวัด ดวยซึ่งในการผสมสีและตัวเติมรองพื้นใน
ปริมาณที่จําเปนในการวัดและผสม .

• ความหนืดการวัดถวย กับการเปดปรับเทียบของ 4
มิลลิเมตรเพื่อตั้งคาความหนืดสีที่ถูกตอง

• กรองสี / ตะแกรงวัสดุ กรอง ส่ิงสกปรกจากการผสม
สีหรือรองพื้น . มันนาจะบันทึกนั่นสําหรับแตละสี ใช
กรองที่ถูกตอง .

• แผนตัวอยาง สี คือใชในการใชผสมสี และที่
เปรียบเทียบกับสีของมันกับของรถยนตจริง . วัสดุการ
ชวยเหลือมากนั้น ซึ่งมีเจตนาที่ อํานวยความสะดวก
ชางสีเพื่อการหาสีที่ถูกตองคือ บัตรตัวอยาง สี and
ถาดสี , นําเสนอโดยโรงงานผลิตสีจํานวนมาก

• วิถีทางผา อยูกับยางไมเหนียวชุมและใชข้ึนฝุนละออง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางที่ดี พื้นผิวที่จะทําสี คือกับ
ผากลัดที่จะทําความสะอาดทันทีกอนที่จะเคลือบ .

• ปนพนอากาศ นําไปใชเพ่ือเอาสารตกคางของการเจียร
และอบแหงของพื้นผิวที่ตัด .

ตัวเติมและละอองปนพน

หมายเหตุ : บํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ การทําความ
สะอาดหลังการใชแตละ และการวิเคราะหระมัดระวังของ
สวนประกอบทั้งหมดของปนพนเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
คุณภาพเคลือบบนสุด .

ปนพนเปนเครื่องมือการทํางานที่สําคัญที่สุดในโรงงานสี
งานผานการเคลือบถึงปนพน ความหนาตรงกันอยาง
สามารถเกิดขึ้นไดดวยการเคลือบพื้นผิวเรียบ

หลักการทํางาน

รายละเอียดรายกา
ร

แจกจายอากาศ1

จัดหาสี2

เข็มหัวฉีด3

ลักษณะการออกแบบและการใชอากาศอัดท่ีหัวฉีด การฉีด
เรียบรอย - การเคลือบผสมเสร็จดําเนินการตามแนวจาก
ภาชนะ (หลักการชองแคบ( Venturi)) และนําไปใชกับพ้ืน
ผิวการทํางาน .

เมื่อการกระตุนสิ่งกระตุน ของปนที่จุดแรงดันครั้งแรก
เปดทางผานอากาศเทานั้น หากคุณกดสิ่งกระตุนตอไป
การยายเข็มหัวฉีดกวาการเคลือบคือจะดําเนินการตามที่
ความเร็วสูงการไหลของอากาศ . น่ีใหเกิดละอองความพรา
มัวของการเคลือบผิวไมโคร - หยดนอยๆ
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ละอองประเภทปนพก

รายละเอียดรายกา
ร

ปนพนแบบปอนการดูด1

ปนปอนแรงโนมถวง2

สําหรับปนพนแบบถวยแรงโนมถวงของโลกคือ ภาชนะใส
สีบนสุดของปนพนท่ีติดอยู . สําหรับดานลางปนพนปอน
การดูด .

นอกจากนี้ปน พนมีความโดดเดนโดยเหตุผลของความ
ตองการสูงในความดันอากาศและปน พนแรงดันตํ่า

ปนพนแรงดัน - สูง มีขอเสียวาพวกเขามีพลังงานและ
การสิ้นเปลืองวัสดุ สูง พวกเขาตองการแรงดันตั้ง
อยู่ระหวาง 1 -- 6 บาร ( bar)

แรงดันอากาศสูงและตองการจํานวนมากของอากาศ สราง
หมอกสีชัดเจน (อัตราการถายโอนสีที่ประมาณ 35%)

วันนี้เราทํางานหลัก ดวยการลดลงระบบการพนพรามัว (
ระบบ RP ระบบ HVLP)

RP - ปนพน ( ลดแรงดัน ) คือ ทําใหมีผลดีที่สุด ปนพน
แรงดัน - สูงมีแรงดันอินพุทท่ีปน ข้ึนถึง 2.5 บารและแรง
ดัน ทําใหเปนละอองที่ี่ฝา 1-2 บาร . เทคนิคการฉีดพน
นี้เปนที่ตองการในทางปฏิบัติเพราะการทําใหเปนละออง
ละเอียดใชสําหรับการเคลือบใส

ปนพนแรงดันตํ่ามีขอไดเปรียบที่มีหมอกสีเล็กนอยและ
สาเหตุน้ีทําใหอัตราการ เปล่ียนสที่ีประมาณ 65% แรงดัน
การพนที่ตองการคือระหวาง 1 - 5 bar. สามารถใชดวย
ขนาดของหัวฉีด 1 - 2.2 mm.

HVLP- ปนพน

รายละเอียดรายกา
ร

ควบคุมปริมาตร1

การควบคุมแรงดันการทํางาน2

ลักษณะเฉพาะการควบคุมละออง3

ปนพน HVLP ( แรงดันตํ่า ปริมาตรสูง ) คือ ปนพนงาน
- หนัก น้ันรูปแบบน่ิม ละเอียดและรูปแบบละออง ตรงกัน
. แรงดันการเปนอณูท่ีฝาครอบคือ 0.7 bar ท่ี แรงดันทาง
เขาของปน 2.0.

แรงดันการเปนอณูตํ่า ของ 0.7 bar ทําดวยลดการพน
ที่มากเกินสําหรับ วัสดุการพุงออกสูง . แรงดันหัวฉีดตํ่า
ลดการสะทอนกลับของสีหยดนอยๆ จากเปาหมาย และ
นั่น " เฉลี่ยพนมากเกินไป ".

เทคนิคการพนน้ีมี ประสิทธิภาพการสงผานสูงมาก HVLP
ปนการพนสามารถ ใชใน การทําเสร็จใหมใน การปรึกษา
ดวย ขนาดหัวฉีดสําหรับวัสดุทั้งหมด .
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HVLP ปนพนคือ ไดใช บอยมาก ในการปฏิบัติของ การ
ใชของ สีพื้น - นํ้า .

สําหรับเล็กนอย การเพิ่มที่ถูกคอง - การลงแลคเก
อรบอยๆโดยใชปนเล็ก น้ีทําดวย HVLP อุปกรณการพน
และขนาดของหัวฉีดประมาณ 0.3 - 1.2 mm งานละเอียด
มาก ดังนั้นการซอมสามารถเก็บไดที่นี่ เล็กเทาที่เปนไป
ได .

ท่ีแนใจยาวและถูกตองการทํางานของปน คือมันตองการ
หลังจากการใชมันที่ผานการทําความสะอาดแลว .

หมายเหตุ : เมื่อทําความสะอาด คือมันจําเปนที่ทําให
แตกตางระหวาง เกี่ยวกับนํ้าและทําใหละลาย - วัสดุการ
บรรจุ .

ทําใหสะอาดโดยมือ :

• ถวยสีทันทีหลังจากใชจนหมด .

• ลางดวยตัวทําความสะอาดปน .

• ปดใหสะอาดดวย แปรงดานในและนอก .

• ถอดปนสําหรับการทําความสะอาดตลอด .

• ทําความสะอาด ที่ครอบอากาศดวยแปรงที่เหมาะสม

• สําหรับรูและหัวฉีดเทานั้นใชเข็มทําความสะอาด .

ที่ปริมาตรสูงกวา เราแนะนํา เครื่องทําความสะอาดปนสี
.

นวตกรรมระบบการดําเนินการการเคลือบ เปล่ียนถวยการ
ผสม ธรรมดา กรองและปนถวยไหล . ลดความตองการ
น้ํายาทําความสะอาดและผลลัพธจํานวนของสูญเสียท่ีเหลือ

PPS-ระบบ ( ระบบการเตรียมสี )

รายละเอียดรายกา
ร

ถวย1

บวมของสี2

สําหรับระบบนี้ เหมาะสมสําหรับการปนการดูดและ ถวย
ปอนแรงโนมถวง ตองการ ถวยสําหรับการผสมและทําสี
เทานั้น

ในถวย, ถุงใชผสม ในสี กระบวนการและเก็บ สีหรือมัน
สามารถ โนมนาวของหลังจากใชสมบูรณ .

สีที่เหลือ เล็กนอยในปนจะถูกเอาออกกับตํ่าสุดของการ
ทําความสะอาดทินเนอรจากขวดทอ

การสิ้นเปลืองของผงซักฟอกคือลดลง ตั้งแตปนพนสี
ตองการที่จะทําใหสะอาดเทานั้น .

มือ - และเครื่องมือเครื่อง เจียร

การ ขัดจะใชในการเตรียมพ้ืนผิวสําหรับการประยุกตใชดี
ยึดมั่นในการเคลือบแลกเกอร . วัสดุการกัดกรอน มีการ
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กระแทกยิ่งใหญบนคุณภาพของการซอม แลคเกอร .
สําหรับแตละวัสดุ เพราะฉะน้ัน วัสดุการกัดกรอนท่ีถูกตอง
คือที่ไดคัดเลือก .

ดวยการขัด, จากวัสดุพื้นผิวจะถูกเอาออกทางกลไก

ในโรงงานตัวถังสวนใหญจะใชแรอะลูมินั่ม และซิลิกอ
นคารไบด เปนชั้นการกัดกรอนที่ ฐานของกระดาษหรือ
ผา .

คอรันดัมเปนแรอยางหนักมากประกอบดวยสวนใหญของ
อลูมิเนียมออกไซด คอรันดัมจะกลายเปนพรามัวกับการ
ใชและสึกออก .

ซิลิกอนคารไบดมีองศา สูงของความแข็ง แตเปราะมาก
กวาคอรันดัม . สําหรับซิลิกอนคารไบดเม็ดแรแตกระหวาง
การใชงาน . นี่จะใหม ทําใหยืดออกและจุดโครงราง .

การใชกระดาษทราย ที่ถูกตองขึ้นอยูกับการประยุกตใช
พ้ืนผิวและเคร่ืองมือ ตารางตอไปน้ีสามารถใชเปนแนวทาง
โดยมีขอเสนอแนะของซัพพลายเออรของอุปกรณสิ้น
เปลืองและวัสดุเสริมกําลังที่จะสังเกต .

ระบบการขัดการทําใหเปนเมล็ดชวงการทํางานการใช

เครื่องขัดเยื้องศูนย แหงขึ้นถึง P150การทําใหเทาเทียมกันระบบ
เปลี่ยนสี

งานตัวถัง การกัดกรอน
เสียหาย

การขัดมือ แหง

เครื่องขัดเยื้องศูนย แหงP80 - P150การขัดขรุขระชอนตักแบน

เครื่องขัดเยื้องศูนย แหงP240 - P320การเจียรละเอียด

การขัดมีอ แหง

เครื่องขัดเยื้องศูนย แหงP120 - P180การขัดขรุขระละอองขนมพาย

เครื่องขัดเยื้องศูนย แหงP240 - P320การขัดละเอียด

การขัดมือ แหง

เครื่องขัดเยื้องศูนย แหงP400 - P500การขัดละเอียดตัวเติมการทํางานการขัดตัวเติม

การขัดมือ เปยกP800 - P1200

การขัดเยื้องศูนย แหงP400 - P500งานสีเกาเคลือบบนสุด

การขัดมือ เปยกP800 - P1200

การขัดมือ เปยกP1000 - P2000พื้นผิว ซัลไฟดของสังกะสี

การขัดมือ เปยกP2000 - P3000ผลกระทบของการขัดออกผลกระทบสี

สําหรับคูมือ การเจียรใหมของเสนโครงราง เสนโคงและ
ยากที่จะเขาถึงสถานที่ที่เราแนะนําใหใชเบาะนิ่ม . วัสดุที่
กัดกรอนคือ ประยุกตใชที่ เบาะนิ่ม บน ผาขนแกะ -
หยาบ นี่ทําใหมัน งอไดสูงขึ้น และไมสามารถยึดติด ไม
ลื่นในมือคุณ จึงจะประสบความสําเร็จ เสร็จละเอียด
ราบเรียบ .
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รายละเอียดรายกา
ร

รูการดูด1

การตอสําหรับการดูด2

ขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการทํางานรวมกับเครื่องมือ การ
เจียร :

• เครื่องมือ ดวยบล็อกเลื่อนแข็งไมพอดีกับพื้นผิว .
พวกเขาจะใชสําหรับพื้นผิวเรียบ .

• เครื่องมือ ดวยบล็อกเลื่อนยืดหยุนที่จะใชสําหรับการ
ทําพื้นผิวใหเสร็จ เชนที่พวกเขาไปตามพื้นผิว .

• การกระจายตัวของความดันการทํางานสรางขึ้นเหนือ
พื้นที่ขัด .

• กระดาษทรายแนนท่ีจะคงอยูในเคร่ืองมือ (ใชระบบการ
ติดดวยตนเอง) .

• หลุมดูดในกระดาษทรายใหสอดคลองกับเครื่องมือ .

• เครื่องมือที่จะใชมากกวางานบนพื้นผิว . อยาเอียง .

การเจียร ดวยมือยังสามารถเปนแหงหรือเปยก . ในชวง
สีสําหรับกระดาษทรายขัดแหงและเปยกจะใชกับขนาด
อนุภาคของ P80 กับ P1200 .

ประเภทเครื่องเจียร

เคร่ืองมือการเจียรจะขับเคล่ือนท้ังระบบไฟฟาหรือ นิวเม
ติค .

รายละเอียดรายกา
ร

เครื่องเจียร1

เครื่องขัดเงา2

เครื่องขัดเยื้องศูนย3

อุปกรณทางไฟฟามืความไดเปรืยบมากกวาระบบนิวเมติ
ค ขอเสียเปรียบตือ นํ้าหนักตัวเองสูงกวา . มันมีความ
รอนข้ึนท่ีทํางาน . สําหรับคร้ังน้ีพวกเขาตองการส่ิงอํานวย
ความสะดวกไมพิเศษสําหรับการจัดหาพลังงาน .

เคร่ืองเจียรคือ แบงเปนประเภทข้ึนอยูกับ โหมดของ การ
เคลื่อนที่การขัด .

เครื่องขัดโรตารี่

ดวย อุปกรณเหลานี้ กระดาษทรายมีการเคลื่อนไหวการ
หมุน

• ความไดเปรียบ :

– เหมาะอยางยิ่งสําหรับการ ทํางานการเจียรหนัก .

– การเจียร รวดเร็วและรุนแรงที่ความเปนไปได

• ขอเสียเปรียบ :

– การพัฒนาความรอนสูง .

– ยากที่การเจียรระดับที่แตกตางกัน .

• การใช :

– การกําจัดของชั้นสีเกา .

– การเตรียมการของแผนสําหรับแผนที่จะใสเขาไป

– การลบออกสนิม .
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เครื่องขัดทรายเปนวง

ในอุปกรณเหลานี้จะดําเนินการเคลื่อนไหวแกวง
กระดาษทราย . การ เลื่อนปดกั้นเปนรูปสี่เหลี่ยม .

• ขอไดเปรียบ :

– แผนขัดขนาดใหญ

– เหมาะสําหรับพื้นผิวขนาดใหญและแบน .

• ผลเสีย :

– บนพื้นผิวโคงมนแทบจะไมสามารถใชงานได

– รองเทาเลื่อนยืดหยุนเปนไปไมได .

– การสั่นสะเทือนเนื่องจากการไหลเวียนที่ไมดีของ
ฐาน .

• การใช :

– การ ขัดของสารตัวเติมเสนใยสังเคราะห .

– การ ขัดการดําเนินงานบนพื้นผิวเรียบ .

เครื่องขัดทรายเยื้องศูนย

กับอุปกรณเหลานี้นําไปสูกระดาษทรายหมุน / สาย
เคลื่อนไหวผาน .

• ขอไดเปรียบ :

– การจัดการที่ดีและ ประสิทธิภาพ การเจียรดี

– การกระจายความรอนตํ่า .

• ผลเสีย :

– ไมเหมาะสําหรับการขัด บานเกล็ด บนผิวราบ

– ระดับคําแนะนําเปนส่ิงสําคัญ ต้ังแต น่ึจะทําใหเกิด
เครื่องหมาย การขัด .

• การใช :

– การ ขัดของชั้นสี .

– สําหรับการเตรียมขั้นสุดทายของไพรเมอรที่
เหมาะสม .

หมายเหตุ : เมื่อการปรับอุปกรณการขัดเยื้องศูนย คํา
แนะนําผูผลิตมีการปฏิบัติตาม .

การตั้งคาสําหรับเครื่องการเจียรเยื้องศูนย สําหรับจังหวะ
ของการขัดละเอียดประมาณ 3 มม. และสําหรับการทํา
งานขัดหยาบ 5-7 มม. การเคลื่อนไหวไดรับการแนะนํา
.

การ ขัดเงาและเครื่องมือการตกแตง

ในการขัดเงาสีคือการที่ตองทําความเขาใจการซอมแซม
หรือการกําจัดของเสียสีและช้ินสวนท่ีอยูติดกันกับการขัด
เงา

ในระหวางการขัดเงากับยาขัดเงาการตัดพิเศษพื้นผิวขัด
- ละเอียด อีกครั้งที่จะขัดเงาที่สองแสง .

กอนที่จะขัดเงาที่เกิดขึ้นจริงกอนหนานี้ทั้งหมดชิ้นสวน
สวนท่ีเสียหายในพ้ืนผิวสีควรจะถูกลบและเทคนิคตอไปน้ี
ไดรับการพิจารณา :

• ทําความสะอาดรถยนตอยางละเอียด .

• ลบ การพนเกิน บนพื้นผิวทั้งหมด .

• อนุภาคทรายเจือปนออกและการขัดเงา .

• สีทํางานขัดทรายและขัดเงา .

• สีประเมินความถูกตองในเวลากลางวัน .

• เอากาวขอบออก .

• การ ขัดนํ้า ฝุนและกากเงาให เอาออก .

หลังจากกระบวนการขัดเงาผลลัพธจะตองมีการตรวจสอบ
ดวยการใชของละอองควบคุมพิเศษ

เทคโนโลยีการอบแหงอินฟราเรด

ในการทําสี / อบแหงโตะแยกเฉพาะสวน, การอบแหงจะ
เกิดขึ้นโดยการนําความรอน (ลมรอน) . เมื่อใชเครื่องอบ
แหงอินฟราเรด กระบวนการอบแหงเปนไปดวย
รังสีความรอน

รังสีอินฟราเรดทะลุผานอากาศและชั้นการเคลือบผิวโดย
ไมตองใหความรอนมัน . เน่ืองจากการสะทอนของรังสีอิน
ฟาเรดบนแผนโลหะ, ชั้นสีรอนจากภายใน .

G468095th2011.50 Ranger

501-36-38สี - ขอมูลทั่วไป501-36-38

รายละเอียดและการทํางาน



ขอดีของการอบแหงอินฟราเรด :

• กระบวนการอบแหงจะเกิดขึ้นจากภายในสูภายนอก
The drying process takes place from the inside
out.

• เวลาสั้นกวาการอบแหงระบบลมรอน

• เนื่องจากเครื่องอบแหงอินฟราเรดประกอบดวยเทป
หลายตัวท่ีสามารถเปดเปนรายบุคคลก็สามารถควบคุม
ไดอยางสมบูรณแบบพื้นที่แหง .

โดยไมคํานึงถึงการใชประโยชน, คําแนะนําผูผลิตจะตอง
สังเกต :

• แฟลช - off ของสีกอนการตอของเครื่องอบแหง
อินฟราเรด .

• ระยะหางระหวางเครื่องอบแหงอินฟราเรดและพื้นผิว
.

• เวลาการฉายรังสี .

ใชงานโดยท่ัวไปสําหรับเคร่ืองอบแหงอินฟราเรดสามารถ
อบแหงของสีโปวและไพรเมอร . เวลารอระหวางขั้นตอน
ตางๆจะลดลงโดยไมตองใชหองโดยสารแหงและ - สี .

การทําสี - / โตะแยกเฉพาะสวนทําใหแหง จึงสามารถนํา
มาใชเปนพิเศษสําหรับการใชและการอบแหงเคลือบบน
สุด .

มีสองประเภท ของเครื่องอบแหงอินฟราเรด :

• เครื่องอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดมีการแผรังสีคลื่น
แมเหล็ก - สั้น

• เครื่องอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด มี
การแผรังสีคลื่นแมเเหล็ก - กลาง

เพ่ือเปนแนวทางตอไปน้ีเวลาอบแหงสําหรับวัสดุบางอยาง
(ที่ระยะ 80 ซม. ) มีดังตอไปนี้ :

หมายเหตุ : ขอมูลจัดหาโดยโรงงานผลิตและผูจัดหาวัสดุ
ที่จะปฏิบัติตาม .

• ปูน ผงสําหรับอุดรูโพลืเอสเตอร 2 นาที

• ละออง ขนมพาย 2-7 นาที

• นํ้า - ไพรเมอร, 7-9 นาที .

• ไพรเมอร, 3 ถึง 8 นาที .

• การ เคลือบดานบน, 7 ถึง 10 นาที .

เครื่องเปาอากาศ

ในสถานที่ที่ไมมีพื้นผิวขนาดใหญ ( การทําสี / โตะแยก
เฉพาะสวน เการอบแหงหรือครื่องอบแหงอินฟราเรด)
พื้นที่ควรจะแหงออก เครื่องเปาอากาศ ที่มีการใช

หมายเหตุ : อากาศจากคอมเพรสเซอร มักจะเย็นเกินไป
สําหรับมีผลการอบแหง .

เคร่ืองเปาอากาศใชผลชองแคบ เพ่ือเปาอากาศอบอุนเปน
ไอพนออนของอากาศบนพื้นผิวสี .

เครื่องผสมสี

เนื่องจากมีจํานวนมากสีแตกตางกันทําใหแทบจะเปนไป
ไดในการจัดหาทุกสีในสวนผสมเสร็จแลว

ดวยเหตุนี้ผูผลิตรถยนตจัดหาอัตราสวนผสมของสีของ
พวกเขาเปนรหัสสี . ผานรหัสสีนี้สีผสมสามารถผลิตในสี
ที่ตองการ

การใชเคร่ืองช่ังคอมพิวเตอรแมนยําสวนประกอบท้ังหมด
เปนขอมูลท่ีรวบรวมสีตอน้ําหนักของสีท่ีเสร็จสมบูรณแลว
.

โตะแยกเฉพาะสวนสี

ความสิ้นเปลืองอากาศในโตะแยกเฉพาะสวนการพนสีดี
มาก . ดูดอากาศจากภายนอกไดไปผานตัวกรองและหนวย
ความรอน . ซ่ึงจะเปนจริงสําหรับเดือนท่ีหนาวเย็นลงโดย
เฉพาะอยางย่ิงในการสรางหองพนสีเม่ือผสมน้ียังใชสําหรับ
การอบแหง .

มันใชงานเปนหลักเพ่ือใหอากาศไมมีฝุน ในขณะเดียวกัน
การระเบิดตัวทําละลาย / ความเขมขนของสารผสมอากาศ
ที่ตองหลีกเลี่ยง .
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หมายเหตุ : สูญญากาศนําไปสูการมลพิษของสีสด .
กระแสอากาศภายนอกผานรอยแตกของประตูขอตอผนัง
และชองเปดอื่น ๆ และใชเวลาจึงขึ้นฝุน .

การแจกจายอากาศจะข้ึนอยูกับขนาดของบูธสีและ อากาศ
ไอเสีย . จะตองมีอาหารอากาศมากเพื่อใหความดันเปน
บวกมีการแสดงในบูธสี . อัตราการดูดอากาศไอเสียจะ
เพียงพอ : อากาศจากเกี่ยวกับ 1 : 1,05

กรองควรจะมีความสามารถกําจัดฝุนไมนอยกวา 99.8%
และการรักษาความสะอาดอยูเสมอ .

มันเปนส่ิงสําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิงวาการจายอากาศไมให
แข็งแรงเพื่อที่จะนําไปสูกระแสอากาศในบูธ การทําสี . มิ
ฉะนั้นปญหาตอไปนี้สามารถเกิดขึ้น :

• สีสเปรยที่ปนเปอนมากกวาซึ่งระยะเวลาที่ยาวนานใน
อากาศ วนเวียนและคอยๆลดลงบนสีสด .

• ปญหาการไหลในสีเน่ืองจากความเร็วลมสูงซ่ึงสามารถ
ทําใหสีขนที่ผิวอยางรวดเร็ว .

• ความแวววาวและยนการสูญเสียเน่ืองจากการอบแหง
เร็วกวาพื้นผิว

• การดอยคาของเครื่องพนสารเคมีในที่ทํางาน .

ใน บูธการทําสี สมัยใหมอากาศนั้นมาจากพื้นที่ทั้งหมด
ของเพดาน . ความเร็วลมควรจะ 0.3 เมตร / วินาที (วัด
ในฟรีตัดขวางของบูธ) . ควรมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
350 อากาศใหมีขึ้นในหนึ่งชั่วโมง .

ระบายอากาศเปนท่ีเหมาะสมท่ีสุดของชองระบายน้ําท่ีดาน
ลางของบูธทําสี .

หมายเหตุ : คําแนะนําคําเตือนการดําเนินงานและคํา
แนะนําสําหรับการบํารุงรักษาของบูธสีสามารถพบไดในคํา
แนะนําของผูผลิต .

ผนังสีเรียบในบูธจะปองกันการสะสมของฝุนละออง . การ
ทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอเปนสิ่งสําคัญ .

พิเศษลางทําความสะอาดไดอยางงายดายการเคลือบกาว
สามารถนํามาใชเพ่ือปกปองหองโดยสารจาก การพนมาก
เกินไป บนผนัง .
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วัสดุตกแตง
Bei allen Materialien sind unbedingt die
Herstellerangaben zu beachten! Die Angaben im
folgendem Text sind herstellerunabhängige Werte,
die nur einen Anhaltspunkt liefern sollen.

วัสดุตัวเติม

• 1K ไนโตร (Nitro) -ตัวเติมการผสม รวมกัน

• 2K- ปูนอุดโพลีเอสเตอร (Polyester)

• 2K-ชอนตักแผพลาสติค

การขัดทรายผานทะลุรอยเชื่อมดวยตัวเติมที่เหมาะสมที่
ไปเคลือบเพื่อปองกันการกัดกรอน

1K ไนโตร (Nitro) - ตัวเติมการผสมรวมกัน

ตัวเติม ไนโตรคอมโบ คือการ เปลี่ยนอยางใหญโต ดวย
2K- ปูนอุดโพลีเอสเตอร .

ตัวเติมการแหงเร็วที่ดึเยี่ยม - เร็ว ที่ ทดแทนสําหรับไม
เรียบ

1K ไนโตร - ตัวเติมสามารถจะใชดีกวา / ใชดวยการเพิ่ม
ของไนโตร - ทินเนอร

สําหรับความหนาที่สูงขึ้น เวลาที่ทําใหแหงจะเพิ่มขึ้น

ตัวเติม1K ไนโตรคอมโบการใช

สูงสุด 80 ไมโครเมตร (
µm)

ชั้นความหนา

ขึ้นถึง 2 h ที่ 20 ° Cเวลาการทําใหแหง

P240 - P400การขัดสราย

2K- ปูนอุดโพลีเอสเตอรทั่วไป

ขอควรระวัง :

จํานวนของสารท่ีทําใหแข็ง สอดคลองกับโรงงานผลิต
ไมมากกวาคาใชจายของเพอรอคไซด ( peroxide)
ที่สามารถนําคาใชจายการเปลี่ยนสีที่ีเคลือบบนสุด

ตัวเติมและสารท่ีทําใหแข็งมาผสมกันใหดี เพ่ือหลีก
เลี่ยงผลกระทบ คลายหินออน

ตรวจสอบหาก อันดับของโรงงานผลิตคือเหมาะสมสําหรับ
พื้นฐานนั้นอยูใน การดําเนินการ

2K ปูนอุดโพลีเอสเตอร คือ เหมาะสมใน การเติมท่ีดีเย่ียม
และ - ธรรมดาๆ ตัวเติมหยาบ(ธรรมดาๆ)สามารถที่ใช
สําหรับ พื้นผิวที่ใหญมากและไมเรียบและนาจะทําใหม
ดวย ชอนตักแผที่ดีหรือดวยการเติมแบบพนละออง .

2K ตัวเติมหยาบโพลีเอส
เตอร

การใช

ชวงสุดทายไมเรียบออกจาก
ความไมสมํ่าเสมอ

การรองขอ

ซีเอ (ca.) 3 - 5%ปริมาณของตัวทําใหแข็ง

ซีเอ (ca.) 4 - 6 นาทีเวลาการดําเนินการ

20° C ซีเอ (ca.) 12 นาทีเวลาทําใหแหง

คลื่นสั้นอินฟาเรด (Infrared
) ซีเอ ca. 4 นาที

คลื่นปานกลางอินฟาเรด ซี
เอ ( ca.) 5 - 10 นาที

เบี้ยว การเจียรแผนดวยมือเครื่องมือการเจียรนัย

P80 - P150การทําใหเปนเม็ดเล็กๆ

2K เคลือบโพลีเอสเต
อรสําเร็จ

การทําใหเปนประโยชน

ที่ทดแทนสําหรับไมเรียบการทําใหเปนประโยชน

ซีเอ 3 - 5 %สวนผสมตัวทําใหแข็ง

ซีเอ 4 - 6 นาทีเวลาการดําเนินการ

20° C ซีเอ 12 นาทีเวลาการทําใหแหง

อินฟาเรดคลื่นสั้น ซีเอ 4
นาที

อินฟาเรดคลื่นปานกลาง ซี
เอ 5 - 10 นาที

เบี้ยว การเจียรแผนดวยมือเครื่องมือการเจียร

G468096th2011.50 Ranger

501-36-41สี - ขอมูลทั่วไป501-36-41

รายละเอียดและการทํางาน



2K เคลือบโพลีเอสเต
อรสําเร็จ

การทําใหเปนประโยชน

P80 - P240การทําใหเปนเม็ดเล็กๆ

2K ตัวเติมไฟเบอรโพลีเอส
เตอร

การรองขอ

ทดแทนสําหรับ ความไม
สม่ําเสมอ การประเมินคาการ
ตั้งศูนยรถยนต ซอมของชิ้น

สวนไฟเบอรกลาส

การใช

ซีเอ 3 - 5%จํานวนของตัวทําใหแข็ง

ซีเอ 4 - 6 นาทีเวลาการดําเนินการ

20° C ซีเอ 12 นาทีการทําใหแหง

อินฟาเรดคลื่น - สั้น ซีเอ 4
นาที

อินฟาเรดคลื่น - ปานกลาง
ซีเอ 5 - 10 นาที

เบี้ยว การเจียรแผนดวยมือเครื่องมือการเจียร

P80 - P150การทําใหเปนเม็ดเล็กๆ

2K การเติมไฟเบอรโพลีเอสเตอรนาจะทําใหเสร็จใหม
สมํ่าเสมอดวย 2- ตัวเติมโพลีเอสเตอรที่ดี

2K การพนปูนอุดโพลีเอส
เตอร

การรองขอ

ที่ทดแทนสําหรับไมเรียบการใช

ซีเอ 3 - 5 %จํานวนของตัวทําใหแข็ง

ซีเอ 25 - 30 นาทีเวลาการดําเนินการ

200 ไมโครเมตร (µm) หรือ
เคลือบ 4-8

ชั้นความหนา

20° C ซีเอ 3 ชม.การทําใหแหง

อินฟราเรดคลื่น - สั้น ซีเอ
10 นาที

อินฟราเรดคลื่น - ปานกลาง
ซีเอ 15 - 20 นาที

เบี้ยว การเจียรแผนดวยมือเครื่องมือการเจียร

2K การพนปูนอุดโพลีเอส
เตอร

การรองขอ

P80 - P150; การเจียร
ละเอียด - P280

เม็ดเล็กๆ

2K ตัวเติมพลาสติคสําหรับ
ทําใหพลาสติคออนตัวได

การรองขอ

การทดแทนสําหรับรอยขวน
ที่ไมเรียบ

การใช

ซีเอ 3 - 5%จํานวนของตัวทําใหแข็ง

ซีเอ 25-30 นาทีเวลาการดําเนินการ

20° C ซีเอ 15-30 นาทีการทําใหแหง

60° C ซีเอ 15 นาที

( อินฟราเรดคลื่น - สั้น ซีเอ
8 นาที่ )*

( อินฟราเรดคลื่น -
ปานกลาง ซีเอ 8-10 นาที )

*

เบี้ยว การเจียรแผนดวยมือเครื่องมือการเจียร

P80 - P150; การเจียร
ละเอียด -P280

ทําใหเปนเม็ดเล็กๆ

* อินฟราเรดการทําใหแหงสามารถ สงผลตอตรงกันขาม
การเกาะติด ดังนั้น การแนะนําของโรงงานผลิตนาจะนํา
มาพิจารณา !

ชอนตักแผพลาสติคมีแนวโนมความแข็งแรงตอรอยขวน
ดังนั้น ขอบของเขตการซอมจะโผลออกมา

ชอนตักแผพลาสติคงอและใชสอยไดทั่วไปไดกับทุกชนิด
ของพลาสติค ( ไมรวม PE และ PP บริสุทธิ์ เหลานี้ไมใช
คุณสมบัติของพลาสติค ) สําหรับวัสดุตัวเติมพลาสติคโดย
เฉพาะเจาะจง เปนการจัดการของผูผลิตที่จะทําตามดวย
ดังน้ันปญหา ภาวะการเกาะติดก็จะไมเกิดข้ึน สําหรับวัสดุ
บางอยาง ตองการตัวเริ่มตนพลาสติคพิเศษ
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ตัวเริ่มตนหรือ ไพรเมอร

1K- ตัวเริ่มตนหรือ
ไพรเมอร

การรองขอ

วัสดุที่ใชทําฉนวนจากของ
การขัดทรายไปยังสถานที่

การใช

HVLP 1,3 มมปนพนสี

2,0 barแรงดันทําสี

20° C ซีเอ 15 - 20 นาทีการทําใหแหง

60° C ซีเอ 10 นาที

เปยกบนเปยก ไมมีการขัด
ทรายปานกลาง

คําสั่ง

2K ไพรเมอรหรือตัวเริ่มตนการรองขอ

การปองกันการกัดกรอนและ
ตัวกระตุนการเกาะติด (

เหล็กแผน เหล็กกระตุนโดย
กระแสไฟฟา อลูมิเนียม )

การใช

HVLP 1,3 มมปนพนสี

2,0 barแรงดัน พนสี

20° C ซีเอ 15 - 20 นาทีการทําใหแหง

60° C ซีเอ 10 นาที

เปยกบนเปยก ไมมีการขัด
ทรายปานกลาง

คําสั่ง

HS ตัวเติมไพรเมอรและตัวเติม ระดับ

หมายเหตุ :

• ตัวเติมไพรเมอรคือ เชน 1K และ 2K วัสดุบนนํ้า -
พื้นฐานและตัวละลาย - พื้นฐานเหมาะที่ใช

• ผลิตภัณฑ 1K คือ เหมาะสมเทานั้นสําหรับการขัด
ทรายลอก ผานไปยังที่ตั้งและการทําสีใหม

• นํ้า - ผลิตภัณฑพื้นฐานคือ การใชสําหรับ วัสดุที่ใช
ทําเปนฉนวน จากของเทอรโมพลาสติคและโซเวนท
- พื้นผิว /พื้นฐานที่ไวตอการกระตุน

• การเพ่ิมเติม คําส่ังทําใหตัวเติมระดับการครอบคลุมแล
คเกอรสามารถจะ คําส่ังทําใหดวยการทําสีมีผลตอการ
เคลือบและสีจะทึบ

• การขัดทรายเปยกและแหงเปนการใชตัวเติม ให
สอดคลองกับการหลีกเลี่ยงเวลาการเจียรที่ไมจําเปน

• สําหรับพ้ืนผิวท่ีเก่ียวกับการวิจารณ น้ันแนะนําใหใชตัว
เติมไพรเมอรอีพอกซี่ ( epoxy) เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
ภาวะการเกาะติด

HS ตัวเติมไพรเมอรและตัว
เติมระดับ

การรองขอ

ทดแทนสําหรับพ้ืนผิวขรุขระ
ขอบ รอยขวน

การใช

HVLP 1,6 - 1,9 มมปนพนสี

2,0 barแรงดันพนสี

50 - 70 ไมโครเมตร (µm)
เปนไปไดจนถึง 150
ไมโครเมตร ( µm)

ชั้นความหนา

20° C ซีเอ 2,5 hการทําใหแหง

(60° C ca. 25 นาท ี)*

(อินฟราเรดคลื่น - สั้น ซีเอ
8 นาที )*

(อินฟราเรดคล่ืน - ปานกลาง
ซีเอ 10-15 นาที )*

เปยกบนเปยก ไมมีการขัด
ทรายอยูระหวางกลาง

คําสั่ง

* ที่ปองกันการเดือดออก มันนาจะทําใหแหงอยางชาๆ
.

แลคเกอร

พื้นฐานและเคลือบใสตอง พรอมเพรียงกัน

นํ้า - สีพื้นฐานการรองขอ

2 - ชั้นสีเมทาลิคและการ
เคลือบ - เล็กนอย

การใช

ที่ 20° C 18 - 20 วินาทีความหนืดการพน
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นํ้า - สีพื้นฐานการรองขอ

HVLP 1,2 - 1,3 มมปนพนสี

2,0 barแรงดันการพนสี

15 - 20 ไมโครเมตร (µm)ชั้นความหนา

20° C ซีเอ 2,5 hการทําใหแหง

60° C ซีเอ 25 นาที

อินฟราเรดคลื่น - สั้น ซีเอ
8 นาที

อินฟราเรดคลื่น - ปานกลาง
ซีเอ 10 - 15 นาที

เปยก - ใน - เปยกคําสั่ง

ซีเอ 5 นาทีเวลาปด - กระพริบ

กอนทําการเคลือบใส พื้นที่มีผิวดานที่จะเคลือบตองแหง

2K HS เคลือบใสการรองขอ

ชั้นการปองกันใหความเงา
งามสําหรับสีพื้นใตดิน

การใช

ที่ 20° C 18 - 20 วินาทีความหนืดการพน

HVLP 1,2 - 1,3 มมปนพนสี

2,0 barแรงดันพนสี

50 - 70 ไมโครเมตร( µm)ชั้นความหนา

20° C ซีเอ 10 hการทําใหแหง

60° C ซีเอ 30 นาที

อินฟาเรดคลื่น - สั้น ซีเอ 8
นาที

อินฟาเรดคลื่น - ปานกลาง
ซีเอ 10 - 15 นาที

2K HS เคลือบบนสุด
เล็กนอย

การรองขอ

สีและสองแสง - ชั้นเคลือบ
ทําใหเพิ่มขึ้น

การใช

ที่ 20° C 20 - 22 วินาทีความหนืดการพน

2K HS เคลือบบนสุด
เล็กนอย

การรองขอ

HVLP 1,2 - 1,3 มมปนพนสี

2,0 bar - 3,0 barแรงดันพนสี

50 - 70 ไมโครเมตร (µm)ชั้นความหนา

20° C ซีเอ 8 hการทําใหแหง

60° C ซีเอ 30 นาที

อินฟาเรดคลื่น - สั้น ซีเอ 8
นาที

อินฟาเรดคลื่น - ปานกลาง
ซีเอ 10-15 นาที
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วัสดุเพิ่มเติม
With all materials it is necessary to observe the
manufacturer's instructions! The information contained
in the following text are vendor-independent values
that will only provide an indication.

ตัวซีลที่ยึดติด

ตัวซีลที่ยึดติด เปนยืดหยุนถาวร คงที่ แปรงหรือเกรียง
ถึงจะใชขูด ได

การรองขอ : รอยตอปกติและรอยตอการซีล

เคลือบใหมดวย สี 2K ไพรเมอร ( primers) และตัวเติม
หลังจากทําใหแหงสนิท

ความไมบริสุทธิ์ สามารถลางดวนตัวทําความสะอาดและ
ทินเนอร

1K-PUR- ตัวซีลการเกาะติด

หมายเหตุ :

• แกใหหายโดย ออกซิเจนจํานวนมากมาย ดังน้ันมันจะ
ไมตองลอกฉนวนจนกระท่ังหลังจากการทําใหแหงแลว

2K-MS- โพลิเมอรตัวซีลการเกาะติด

2K-MS-โพลิเมอรตัวซีลการเกาะติด คือ ไอโซซายอเนต
( isocyanate) ตัวละลายและ ซิลิโคน - อิสระและ จุดที่
เชื่อมได

MS โพลิเมอรตัวซีลการเกาะติด

เหนือที่ทําสีไดดวยสีที่เคลื่อนคัวบนนํ้า

เหมาะสมสําหรับการพนและการทาสําหรับโครงสรางเดิม
ที่แทจริง

MS โพลิเมอรตัวซีลการเกาะติด คือ ไอโซซายอเนต (
isocyanate) ตัวละลายและ ซิลิโคน - อิสระและ จุดท่ีเช่ือม
ได

การปองกันขางใตตัวถัง

ผลิตภัณฑ การปองกันขางใตตัวถังคือ การปองกัน - รอย
ถลอก ยืดหยุนถาวรและเกาะติดไดดีและเหมาะสําหรับ
โครงสรางเดิมที่แทจริง

การปองกันขางใตตัวถัง ตัวละลาย - เปนพื้นฐาน

การรองขอ :

• การปองกันขางใตตัวถัง สําหรับ พื้นที่ไมมีที่ปดบัง

คุณสมบัติ :

• สามารถทําสีดานบนดวย สี 2K

• สามารถยอมสีขึ้นถึง 40% ดวยสวนประกอบนํ้ายาขัด
เงา

หมายเหตุ :

• ความไมบริสุทธ์ิสามารถลางออกดวยตัวทําความสะอาด
และทินเนอร

การปองกันขางใตตัวถัง นํ้า - เปนพื้นฐาน

มันสามารถจะเคลือบดวยนํ้า - สีพื้นฐาน

สามารถทําสีดวยนํ้า - สีพื้นฐาน

ความไมบริสุทธิ์สามารถลางออกดวยนํ้า

การปองกันขางใตตัวถัง นํ้า
- เปนพื้นฐาน

การรองขอ

การปองกันขางใตตัวถัง Fr
ดวยแรงที่พื้นที่

การรองขอ

ปรับตั้งกอนความหนืดการพน

ถวยการดูด HVLP ปน 3 -
4 มม

ปนพนสี

4 - 6 barแรงดันละออง

500 - 1000 µmชั้นความหนา

20° C ca. 6 hการทําใหแหง

60° C ca. 45 - 60 นาที
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การปองกันขางใตตัวถัง นํ้า
- เปนพื้นฐาน

การรองขอ

อินฟาเรดคลื่น - สั้น ca. 8
นาที

อินฟาเรดคลื่น - ปานกลาง
ca. 10 - 15 นาที

การปองกันขางใตตัวถัง นํ้า
- เปนพื้นฐาน

การรองขอ

การแยกออก ออกไซดที่มี
ออกซิเจน สําหรับรอยดาง สี

เกามีฟองอากาศ และ
เทอรโมพลาสติค (
thermoplastics )

ใช

ทําใหจางลงหากจําเปน ดวย
นํ้ากลั่น

ความหนืดการพน

HVLP ปน 1,9 มมปนพนสี

2,0 - 3,0 barแรงดันการพนสี

40 - 50 µmชั้นความหนา

20° C ca. 2 hการทําใหแหง

60° C ca. 30 นาที

อินฟราเรดคลื่น - สั้น ca. 8
นาที

อินฟราเรดคลื่น - ปานกลาง
ca. 10 - 15 นาที

การเพิ่มวัสดุสี

การเจียรควบคุมสีการรองขอ

ควบคุมของผลลัพธการเจียรใช

HVLP 1,7 - 1,9 มมปนพนสี

2,0 barแรงดันการพนสี

ไดพนบนชั้นความหนา

การยึดอุปกรณเสริมการรองขอ

ทาสียอนกลับเคลือบบนสุด
ใน 2 - ชั้น - เล็กนอย ทาสี

- หลายสี

ใช

ที่ 20° C 18 - 20 sความหนืดการพน

HVLP 1,2 - 1,3 mmปนพนสี

2,0 - 3,0 barแรงดันการพน

สูงสุด 30 µmชั้นความหนา

เปยก - ใน - เปยกคําสั่ง

ca. 15 - 30 นาทีกระพริบ - ปด

จําเปนที่สุดที่ทําตาม ดวยชั้นความหนาสูงสุด

ตองทาสีขางบนซึ่งตามมาเสมอๆดวยวานิชใส

ตัวเรงการทําใหแหงการรองขอ

เวลาการทําใหแหงเร็วขึ้น
เทานั้นดวย เวลาชั้นหมอที่

ตํ่า

ใช

ที่ 20° C ca. 5 hชั่วชีวิตของหมอ

HVLP 1,2 - 1,3 mmปนพนสี

2,0 barแรงดันการพนสี

50 - 70 µmชั้นความหนา

20° C ca. 6 hการทําใหแหง

60° C ca. 25 min

อินฟราเรดคลื่น - สั้น ca. 8
นาที

อินฟราเรดคลื่น- ปานกลาง
ca. 10 - 15 นาที

ไมสามารถใชไดในการทําสีใหเสร็จทั้งหมด บันทึกการ
แนะนําของโรงงานผลิต

ดี เหมาะสําหรับการซอมแผง
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การยืดหดไดในการเพิ่มวัสดุ
ไพรเมอร

การรองขอ

ระบบสียืดหยุนไดสมบูรณ
บนพลาสติค

ใช

ขึ้นถึง 25%การเพิ่ม

HVLP 1,7 - 1,9 mmปนพนสี

2,0 - 3,0 barแรงดันการพน

50 µmชั้นความหนา

20° C ca. 4 hการทําใหแหง

60° C ca. 40 min

อินฟราเรดคลื่น - สั้น ca. 8
นาที

อินฟราเรดคลื่น - ปานกลาง
ca. 10 - 15 นาที

การยืดหดไดซ่ึงเพ่ิมหรือบวก
ในการเคลือบบนสุด

การรองขอ

ระบบสียืดหยุนไดสมบูรณ
บนพลาสติค

ใช

ขึ้นถึง 25%การเพิ่ม

HVLP 1,7 - 1,9 mmปนพนสี

2,0 - 3,0 barแรงดันการพน

50-60 µmชั้นความหนา

20° C ca. 16 hการทําใหแหง

60° C ca. 45 min

อินฟราเรดคลื่น - สั้น ca. 8
นาที

อินฟราเรดคลื่น - ปานกลาง
10 - 15 นาที

การเพิ่มผิวหนาดานที่
คอนขางหยาบ ในการทาสี -

เล็กนอย

การรองขอ

ระบบสียืดหยุนไดสมบูรณบน
พลาสติค

ใช

ขึ้นถึง 25% ในสีไมมีตัว
ทําใหแข็งและทินเนอร

การเพิ่มกึ่ง - ความเปน
เงามัน

ขึ้นถึง 35% ในสีไมมีตัว
ทําใหแข็งและทินเนอร

การเพิ่มกึ่ง - ความเปน
เงามัน

ขึ้นถึง 45% ในสีไมมีตัว
ทําใหแข็งและทินเนอร

การเพิ่มแพรตวน

HVLP 1,2 - 1,3 mmปนพนสี

2,0 - 3,0 barแรงดันการพน

50-70 µmชั้นความหนา

20° C ca. 8 hการทําใหแหง

60° C ca. 30 นาที

อินฟราเรดคลื่น - สั้น ca. 8
นาที

อินฟราเรดคล่ืน – ปานกลาง
ca. 10 - 15 นาที

ขอควรระวัง : ไมมีอินฟราเรดทําใหแหง

การเพิ่มผิวหนาดานที่
คอนขางหยาบ ในแลคเก

อรใส

การรองขอ

ระบบสียืดหยุนไดสมบูรณบน
พลาสติค

ใช

ขึ้นถึง 25% ในสีไมมีตัว
ทําใหแข็งและทินเนอร

การเพิ่มกึ่ง - ความเปน
เงามัน

ขึ้นถึง 35% ในสีไมมีตัว
ทําใหแข็งและทินเนอร

การเพิ่มกึ่ง - ความเปน
เงามัน

ขึ้นถึง 45% ในสีไมมีตัว
ทําใหแข็งและทินเนอร

การเพิ่มแพรตวน

HVLP 1,2 - 1,3 mmปนพนสี
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การเพิ่มผิวหนาดานที่
คอนขางหยาบ ในแลคเก

อรใส

การรองขอ

2,0 - 3,0 barแรงดันการพน

50 - 70 µmชั้นความหนา

20° C ca. 8 hการทําใหแหง

60° C ca. 30 นาที

บันทึก :

• เม่ือทําการผสม อันดับแรกเพ่ิมผิวหนาดานท่ีคอนขาง
หยาบ และจากนั้น ตัวทําใหแข็งและทินเนอร

• หลังจากการเพ่ิม กวนผิวหนาดานท่ีคอนขางหยาบทันที

• หลังจากการเพิ่มผิวหนาดานที่คอนขางหยาบ ไมให
เก็บ เพราะวา ความเปนเงามันเปลี่ยน เนื่องจาก การ
เก็บรักษา

• เชนเดียวกันสําหรับใชบนพลาสติคไมมีการเพิ่มเติม
ของ การยืดหยุนที่เหมาะสม

ยาพอกผิวหนาดานท่ีคอนขาง
หยาบ

การรองขอ

ผิวหนาดานที่คอนขางหยาบ
แบบโครงสราง และการ
ยืดหยุนของ ของแข็ง

และเเสร็จคลือบใสบนกันชน
หรือการเคลือบพลาสติคแข็ง

ใช

1:1 หรือ 2:1 ขึ้นอยูกับ
โรงงานผลิตในความบกพรอง
ไมมี ตัวทําใหแข็งและทิน

เนอร

การเพิ่ม

HVLP 1,2 - 1,3 mmปนพนสี

2,0 - 3,0 barแรงดันการพนสี

50 - 70 µmชั้นความหนา

20° C ca. 6 - 10 hการทําใหแหง

60° C ca. 30 นาที

อินฟราเรดคลื่น - สั้น ca. 8
นาที

ยาพอกผิวหนาดานท่ีคอนขาง
หยาบ

การรองขอ

อินฟราเรดคล่ืน – ปานกลาง
ca. 10 - 15 นาที

บันทึก :

• สีจะไมไมตรวจใหละเอียด

ตอตาน - การเพิ่มซิลิโคนการรองขอ

ปองกันแองซิลิโคนใช

2% ขึ้นถึงสูงสุด 5%การเพิ่ม

ขันทึก :

• ยอมใหแผงลอยดานนอกสีเทาน้ัน และเอาผาท่ีเจือปน
ออกทันที

• เมื่อในชั้นแรกไดใชการเพิ่มตอตานซิลิโคน ดังนั้นใน
ชั้นอื่นๆทั้งหมดที่อยางนอยจํานวนที่เพิ่มเหมือนกัน

การเพิ่มวัสดุ

ชวงสายวัด

สําหรับเสนโครงราง งานครอบคลุมละเอียดและหยาบ

คุณสมบัติ :

• ความ ตานทาน - ความรอน

• สีตานทาน - นํ้า

• การเกาะติกสี

• ดี สามารถเอาออกไดไมมีการเกาะติดของสวนท่ีเหลือ

แผนครอบ

สําหรับมาตราสวนการปด - ใหญ การเคลื่อนไหวของ
รถยนต

คุณสมบัติ :

• สีของ 2K- การเกาะติดและสีพื้นฐาน - นํ้า

• ตานทานความรอน

• ตานทานละอองและความชื้น

• ตานทานการละลาย
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• งายที่ตัด

• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ สามารถนํากลับมาใชได

ขัดเงา

ภายใตการขัดเงา เปนการเขาใจวา ดังเชนการเจียรที่
ละเอียดถึงไมโคร ดังน้ัน น้ํายาการขัดเงาอาจจะกัดกรอน
เทานั้นและตองไมบรรจุซิลิโคน

ในการซอมการขัดเงา ใหดีตองมีแสงสวางคอยๆเกิดขึ้น
เมื่อเริ่มตนของงานการขัดสดวยนํ้ายาขัดเงาทีมีประสิทธิ์
ภาพการเจียรสูง และมากกวาการขัดเงาดวยผลเสียการ
ขัดทราย

นํ้ายาขัดเงาเขามาในขั้นตอนของการขัดหยาบไปขัด
ละเอียด

ทําใหสึกกรอน

บันทึกบนคูมือการสึกกรอน กรุณาอางถึง คูมือบทเรียน
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การซอมสี

ขาวสารทั่วไป

ระหวาง ทําสีในการผลิตและซอมแลคเกอรเปนความแตก
ตางอยางยิ่ง

ในการชุดผลิต จะทําสีไมมีแผงขางตัวถัง เคร่ืองบุรองและ
เครื่องยนต นี่ยอมใหสีอื่นๆ เครื่องมือและกระบวนการ
เทคนิค

สีใชในโรงงานเชน ตรงขามท่ีการเคลือบการผลิตตองการ
อุณหภุมิต่ํากวา . พลาสติกท่ีดีอีเลคทรอนิครถยนตตองไม
ไมมั่นคงที่สูงกวา 70 ° C.

กระบวนการทําสีในกรณีของซอมสวนประกอบของ 2
ตอน :

• การเตรียมพ้ืนผิวสําหรับการปองกันการกัดกรอน และ
การทดแทนของความไมสมํ่าเสมอ

• การเคลือบบนสุด

ตองมีกอนสําหรับความชํานาญของคนพิเศษ ทําสีรถยนต
คือ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณสะอาด
เสมอ

วัสดุดั้งเดิมตองเปนกระบวนการขึ้นอยู่กับ โรงงานผลิต
ดังนั้นมันตองไมเขาสู เสนทางหรือปญหาการทําใหแหง

อุณหภูมิหองตองอยู 20 - 25 ° C. และมีความชื้นตํ่า
อุณหภูมินั้นคือตํ่ากวาหรือสูงกวาสาเหตุสามารถลําดับทํา
สีเลวหรือเกิดรูดีดัง พอครัว ความช้ืนสูงนําไปสูเสียหายท่ี
งานส ีดังเชน การเริ่มของฟลมสี( ฟลมผิวดาน ) ผลกระ
ทบการเกาะติดและ แองหลุม

การกระทําลวงหนาของพื้นผิว

การเตรียมพ้ืนผิวท่ีดีคือ ตองทํากอนสําหรับสีแวววาวเสร็จ
บกพรองในการเร่ิมตนความสมบูรณลาชา และสาเหตุงาน
พิเศษไมจําเปน บรรยายงานน่ีแสดง สําคัญอยางไร ท่ีตอง
ตามการแนะนํานี้ทีละขั้นทีละตอน

หมายเหตุ : การทําความสะอาดตลอดของรถยนตและ
พ้ืนท่ีซอมโดยเฉพาะคือเน่ืองจาก การเส่ียงการเจือปนของ
สีโดยเฉพาะอยางยิ่งสําคัญมาก

พื้นที่เสียหายสะอาด

พ้ืนท่ีเสียหายสะอาดตลอดและ จําแนกแยกแยะขอบเขต
ของเสียหาย โดยการสราง จารบีซิลิโคน - พื้นผิวอิสระ

หมายเหตุ : กอน การละลายระเหยจัดการพื้นที่ดวยผา
ตองใหสะอาด และแหงมิฉะนั้นแลว มันไมมี ผลกระทบ
อื่นๆการทําใหสะอาด

นํ้ามันหลอลื่นที่พิเศษคือจําเปนชิ้นสวนจากงานสี พอดี
กอนผานการเจียรทั้งหมดสําหรับ 2 เหตุผลหลัก :

• เมื่อการเจียรจารบีพื้นที่เอียงลาด มันสามารถผลลัพธ
ใน การสรางสวนใหญมาจากฝุน มันสรางเตร่ืองหมาย
และกระดาษการขัดคือรวดเร็วไมมีไวใช

• ดวยจารบีซ่ึงกัดกรอนและน้ํามันแทรกซึมท่ีดานในและ
จากนั้นสามารถ เอาออกยากมาก .

พ้ืนท่ีเสียหายและข้ันตอนซอมไดต้ังข้ึน น่ีโดยเขนเดียวกัน
กอตั้งจํานวนของงานถอดชิ้นสวน ทําเรียบรอยควบคุม
เขตสี .

พื้นที่ซอมกอนซอมเริ่มที่สวมหนากาก

พื้นที่เสียหายการขัดลง
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เม่ือการขัด สะอาดและเรียบสงผานจากพ้ืนท่ีสีท่ีโลหะเปลา
ที่เก็บใหม

พื้นที่เสียหาย ดวยเครื่องขัดเบี้ยวและขัดลงดวย P80
หรือ P120. การเจียรใหม ดวย P150 และ P180. การ
เกาะติด ฝุน ตองเอาออกตลอด

สะอาด จากนํ้ามันหลอลื่น

ที่เอาจารบีออก เหงื่อที่มือเชน สิ่งเจือปนอื่นอีก พื้นผิว
คือสอาดตลอดดวยตัวถอดซิลิโคน

หมายเหตุ : แยกแยะดวย ทดสอบการละลาย หรือไม
เกาเสร็จสามารถ ทําลายตัวมันเอง ดวยผาสะอาดใช 2K
- การละลายที่สิ้นสวนรถยนตเสียหายและลูบเบาๆ
ประมาณ 1 นาที สําหรับพื้นผิวดวย การทําลายใตพื้นดิน
พิเศษกอนการรักษาตองเกิดข้ึน ดูคําแนะนําและเคล็ดลับ
.

ใชตัวเติมพื้นฐาน

กอนการใชตัวเติม แยกออกพื้นผิวคํ้าดวยตัวเติมพื้นฐาน
.

ใหตัวเติมพื้นฐาน แหงและจากนั้น ขัดแหงเบาๆโดยมือ
ดวย P220 - P400.

หมายเหตุ : สวนมากของ วัสดุตัวเติมสามารถใชไดที่
โลหะคํ้า . ผานตลอดการใชของตัวเติมพื้นฐานสูง -
คุณภาพการปองกันการกัดกรอนคือ แนนอน

หมายเหตุ : ตัดตลอดที่โลหะแผนคือที่ตอง หลีกเลี่ยง
การขัดถูกจุดเชื่อมตองทําใหมอีกครั้งดวยตัวเติมพื้นฐาน

คําสั่งตัวเติม

ตัวเติมแข็งใหแหงและขัดกอนดวย เครื่องขัด เยื้องศูนย
ดวย P80 และ ดวย P120 - P140 สําหรับการขัดครั้ง
สุดทาย . พื้นผิวขัดที่สะอาดดวยตัวถอดซิลิโคน

ใชที่ พื้นผิวขั้นพื้นฐาน 2K ปูนอุด ตัวเติมจะใชอยางบาง
.

หมายเหตุ : ดังน้ัน กระบวนการเจียรสามารถทดสอบได
ดีกวา เราแนะนําใชของผงควบคุม

ใชตัวเติม

ในพ้ืนท่ีซอมท่ีแหง ตัวเติมสามารถใชไดเด๋ียวน้ี ข้ึนอยูกับ
โรงงานผลิต ไดเลือกตัวเติมสีที่ถูกตอง

หมายเหตุ : ทางเลือกดวยการดตัวอยางสี สีตัวเติมได
ถูกผสม
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การขัดตัวเติม

ชวงการทํางานคือ ซึ่งขยายออกโดย ทําใหม - ใชสายวัด
ดวยเหตุน้ี การสงผานสามารถปรับต้ังจากจุดของเสียหาย
ที่งานสีรถยนต

หมายเหตุ : ตัวขั้นพื้นฐานตอง ขัดอยาวระมัดระวัง ขอ
บกพรองในชั้นไพรเมอร ( primer) คือ เห็นไดตลอด
เคลือบบนสุด

กระบวนการเจียร ประกอบดวย 2 ตอน ดวยการขัดหยาบ
ชั้นไพรเมอรคือเขากับพื้นผิว การขัดครั้งสุดทายจัดหา
โครงสรางพ้ืนผิวท่ีจําเปนน้ันอนุญาตเคลือบบนสุดท่ี เกาะ
ติดดีและครอบคลุมเครื่องหมายการเจียร

การขัดตัวเติมแหงดวยเครื่องขัดเยื้องศูนยและ P400 -
P500. ตัวเติมพื้นผิวดินที่เสร็จแลว ดวย ตัวถอดซิลิโคน
ตองสะอาด

พื้นที่ทําสีสมบูรณ คือดวย ขัดที่กอนผิวหนาที่คอนขาง
หยาบดีเยี่ยมและจากนั้นทําใหสะอาดตลอด .

พื้นผิวโตะทําสี

ซอมและข้ึนอยูกับท่ีโรงงานผลิตกําหนดคาเฉพาะการเตรี
ยมพื้นผิว คือ เดี๋ยวนี้เรียบรอยสําหรับ เคลือบพื้นฐาน

เคลือบบนสุด

สําคัญสําหรับเสร็จสีดี คือ พบการเสนอแนะขาวสารการ
ดําเนินการ ดังเชน อัตราสวนการผสม ความหนาฟลม
ความเหนียว เวลาการแหง อื่นๆ

พื้นที่งานคือเริ่มตนระมัดระวัง สวมหนากากสําหรับทําสี
ในคําส่ังของสําหรับในระหวางทําสีไมมีสันอ่ืน การสงผาน
มันเหมาะสม ที่ใชวัสดุเกาะติดและเทคนิค

หมายเหตุ : ตอน " คําแนะนําและเคล็ดลับ " สาธยาย
ในรายละเอียดเทคนิคที่วัดมัน

ครั้งหนึ่ง พื้นผิวอีกครั้ง ตลอดที่ไดตรวจสอบและปดดวย
การผูกผา

หมายเหตุ : กอนไดใชสี มากกวา 1 คร้ัง ท่ีแนใจวา การ
ตั้งถูกตองของ ปนพนและไดเตรียมการวัสดุสี

การเคลือบ

เคลือบพื้นฐานที่ ไดใช ใน 2 หรือ 3 ตอน การเริ่มตน
พื้นที่ซอมเทานั้น ดวยการใชเคลือบครั้งแรกที่ไดจัดหา

กระพริบ - ปด
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อนุญาตสีที่ แหงจนกระทั่ง พื้นผิวดานไดปรากฎ ดังนั้น
การสงผานที่งานสีดั้งเดิม เปน ผลิตภัณฑ ชั้นเคลือบตอ
ไปตองใชบนมาตราสวนกวาง

หลังจากเคลือบพ้ืนฐาน ไดแหงแลว กอนกําหนดเวลากวา
การใชเคลือบใส สุดทายแลว การสงผานท่ี เคลือบด้ังเดิม
ที่จะจัดการดวยผสมคลุก - ในทินเนอร ดังนี้จะ วานิส
ทําลายความพรามัวและรูปแบบพื้นผิวสีที่สมบูรณ

ขั้นตอนซอมของซอมแลคเกอร

สําหรับการคํานวณของซอมใหเสร็จใหม เปนเวลาจําเปน
- และการเตรียมการ วัสดุ ซึ่งจะแบงแยกในที่ตอนทําสี
ดวยแตละการคํานวณตองในความสอดคลองดวย การแบง
ออกเปนหมวดหมู

ระดับ I - ความหนาเบื่อหนายชิ้นสวนใหม

ช้ินสวนใหม ท่ี พ้ืนผิวภายใน รอยตอและสัน น้ันมองเห็น
ไดไมยาวหลังจากการประกอบ ตองขั้นพื้นฐานและกอน
- ทําสีในลวงหนา .

หมายเหตุ : คาทาโพรทิสชี ( kathaporethische) จุม
ไพรเมอรอาจไมตองขัด ทํามันใหสะอาดดวยตัวเอาออกซิ
ลิโคนหรือลงการขัดของไพรเมอรคือเพียงพอ

ขั้นตอนทํางาน :

• ลางชั้นรองพื้นออกและกอน - การเคลือบของพื้นผิว
ภายใน รอยตอและสันหลังจากการประกอบของชิ้น
สวนคือไมหรือไมเพียงพอใชงาย

• ชิ้นสวนใหมการขัดละเอียดดวย P280 - P320.

• พื้นผิวสะอาดดวย ตัวเอาออกซิลิโคน .

• ขั้นตอนการใสหนากาก( ดวยการทําสีสราง - ในชิ้น
สวน )

• ใชเคลือบ 1 ของตัวเติม แหง

• การขัดตัวเติม P1200 เปยกหรือแหง P500, การทํา
แหง

• การใชตัวเติม ดวยตังถอดซิลิโคนที่ทําสะอาดแลว

หลังจาก นั้น เตรียมพื้นผิวดวยมหาวิทยาลัยหรือ 2K วา
นิชทีได่ทําสี .

ช้ินสวนใหมแสดงเสียหายขนสงเล็ก เขาตองคร้ังแรกถอด
ออก

สําหรับวัตถุประสงคนี้รวมขั้นตอนตอไปนี้ :

• ขัดรอยขวนออก

• สภาพแวดลอมพื้นผิว เจียรละเอียด

• สะอาดดวยตัวลางแผนโลหะและแหงตลอด

• ความตานทาน การกัดกรอน รองพ้ืนท่ีไดใชท่ีจุดเช่ือม
นิดเดียว

ระดับ II - พื้นผิวเสร็จ ( สีตั้งใหตรง )

กลุมนี้เกี่ยวกับพื้นผิวตัวถังเต็ม ที่ทําสีไมมีการใชตัวเติม
อื่น ในการเพิ่มเติม พื้นที่ดวยบกพรองในพื้นผิวเคลือบ
บนสุด ซึ่งไมสามารถลบออกโดยการขัดเงา

บกพรองตอไปนี้คือ หมายถึงโดยนี่ :

• สูญเสียความเปนมันเงา

• การขัดรอยขวน

• ทําสีเขมงวด .

• ฝุนกวางกวา - และสกปรกติดกับ

ขอบเขตของงานคือเชน ทําตาม :

• พื้นผิวขรุขระ

• การเจียรของสี ผลกระทบและขอผิดพลาด

• การรักษาของการขัดเล็กผานทะลุจุด

• การสวมหนากาก ( เมื่อทําสีสราง - ในชิ้นสวน )

• การใชเคลือบบนสุด ขึ้นอยูกับที่ กระบวนการทําสี(
เดี่ยวหรือหลายๆ - กระบวนการชั้น )

• การแหงของเคลือบบนสุดและงานสุดทาย

ระดับ III - การทําเสร็จใหมดวยการใชตัวเติม ขึ้นถึง 50%
ของพื้นที่

จะการทํางานสีดานนอกตองถอดออกดวย การใชตัวเติม
ตอนซอม III หรือ IV จะใช

ในซอมตอน III นอกจากทําสีดานนอกของพื้นผิวตัวถัง
ทั้งหมดและการทํางานการเติมบางสวนขึ้นถึง 50% ของ
พ้ืนผิวท่ีทําสีตองไดทํา รองพ้ืนท่ีจําเปนและการทํางานตัว
เติมคือ เกี่ยวดวย

เสียหายตอไปนี้ตอง ตัดสินใจในตอนนี้ :

• โลหะสวางไมจําเปน .

• เสียหายการกัดกรอน

• พื้นผิวตัวถังสวนที่นูน .
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• จุดการเชื่อม

• รองลึกหรือรอยขวน

ขอบเขตของงานคือดังตอไปนี้ :

• จัดการกอน พื้นผิวตัวถัง ขัดใหละเอียด ( เขน .: จุด
สังกะสี ).

• การขัดของเสียหายคงอยู

• การสวมหนากากท่ีจําเปนท้ังหมดรถยนตท่ีไดถอดออก

• ใชรองพื้น

• การใสบางสวนลําดับขึ้นถึง 50% ของพื้นผิวที่ไดทําสี
( 2 ถึงสูงสุดของ 3 ชั้น )

• ซอมพื้นที่ดวยพื้นผิว

• การปองกันเศษหินทีได่ใช ( หาก จากการผลิตดานนี้
)

• การใชเคลือบบนสุดข้ึนอยูกับกระบวนการทําสี ( เด่ียว
หรือหลายๆ - ชั้นกระบวนการ )

• การใชเคลือบบนสุดข้ึนอยูกับกระบวนการทําสี ( เด่ียว
หรือหลายๆ - ชั้นกระบวนการ )

ระดับ IV - การทําเสร็จใหม ดวยการใชตัวเติม สูงขึ้น 50%
ของพื้นที่

ในซอมตอน IV คือทําสี ดานนอกตัวถังทั้งหมด รูปโฉม
และงานการเติมบางสวน ถอดออกมากกวา 50% ของพ้ืน
ผิวที่ไดทําสี รองพื้นที่จําเปนและตัวเติมการทํางาน คือ
รวมดวยเชนกัน

เสียหายตอไปนี้ตองตัดสินใจ ในตอนนี้ :

• เสียหาย ตอนรับ

• เสียหายเศษหินกวางกวา

• พื้นผิวตัวถังสวนที่นูนครอบคลุม

• ซอมดวยการเชื่อมสวนใหญกวา ding.

• พื้นที่ดวยเสียดสี การกัดกรอนเสียหาย

ขอบเขตของงานแตกตางจาก ซอมระดับ III จากโดยของ
การเติมบางสวน มากกวา 50% ของพื้นผิวที่ไดทําสี มัน
ดังเชนทั่วไปตองการครอบคลุม การเจียร .

การขัดเงา

ท่ีสําเร็จคุณภาพสมบูรณ บางคร้ังจําเปนท่ีขัดเงาพ้ืนผิวทํา
สีใหมสุด

สม่ําเสมอดวย งานสีระมัดระวังมาก น่ีคือบางคร้ังสกปรก
รวมเขาไปและสีเดินในกระบวนการของ เคลือบใสหรือบน
สุด กอนการขัดเงา เชนสีบกพรองตองทําดวย การเจียร
กระบอกสูบ ( ฟนิบอลล (Finiball))และการขัดมือ หรือ
เครื่องขัดเปนวง สําหรับการขัดเปยก กระบวนการคือได
ลบทิ้ง

การเจียรกระบอก

วัสดซึ่งกัดกรอนพิเศษ -1- ( การขัดดอกไม )สําหรับการ
เจียรกระบอกสูบคือ ตัวเอง - ซึ่งยึดติด และเหมาะที่ใช
ใน P1000 ถึง P2500.

• P1000 - P1500 สําหรับกอน - การขัดของเสนทาง
และบกพรองใหญกวา

• P1500 - P3000 สําหรับการเจียรใหมของเสนทางและ
การเจียรของฝุนที่ถูกดันขึ้นมา

สําหรับการดําเนินการมากจุด เครื่องขัด เปนวงรอบเล็ก
สามารถใชได . น่ีโดยต้ังข้ึนเคร่ืองขัดคร้ังแรกและจากน้ัน
เปดสวิตชที่ลดการเสี่ยงของการขัดสันตลอด .

สุดทาย ขัดเงาพื้นที่การเจียรดวยขัดเงาเหมาะสมที่สอง
สวาง จากโรงงานผลิตท่ีแตกตาง เขาจะแนะนําคากําหนด
สําหรับวัสดุผลิตภัณฑทันสมัยของเขาและกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี

หมายเหตุ : การขัดเงาคือถอดออกในประเภทเหมือน
กันเชนใน การถอดของภาพสามมิติ
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การขัดเงา

หมายเหตุ : สําหรับแรกเริ่มใชของฟองนํ้าและสําหรับ
การทํางานใหญกวาฟองนํ้าแตกแยก นาจะเปยกดวยการ
ขัด

ขั้นตอนงาน :

• ลดน้ํามันหลอล่ืนของท่ีกระบวนการพ้ืนท่ีตัวถังสําหรับ
การขัดเงาดวยตัวถอดซิลิโคน

• บนเบาะการขัดเงา ขัดเงาที่การกระจายและใช

• เครื่องกลการขัดเงาที่จะเปลี่ยน บนพื้นที่การขัดเงา
และกอนการกระตุนขัดเงาบางเบาที่การกระจายบน
พื้นที่

• จุด 15 - 20 sec หนังหนาดวยสันในรูปรางของตรง
ขาม

• ดวยเคร่ืองจักรสถานท่ีราบ ขัดเงาท่ีต้ังสําหรับประมาณ
10 sec.

• การปด และขัดเงาที่ตั้งสะอาดดวย ผามืออาชีพ และ
สะอาดอีกครั้งพื้นผิวขัดเงา

• ข้ึนบนความสมบูรณของกระบวนการขัด เงา การตรวจ
สอบดวยตาคือ มีลักษณะเปนคําสั่ง หากภาพสามมิติ
คือไมที่ขัดเงาครั้งแรก แนวทางปฏิบัติความสมบูรณ
ถอดได การทํางานคือที่ กระทําซํ้า .

เครื่องมือชวยเหลือ

การทําสะอาดดินเหนียว

ดวยการทําสะอาดพลาสติก ทับถมบนพื้นผิวสี สามารถ
งายที่จะเอาออก ผลกระทบสีตอไปนี้สามารถจะถูกตอง
โดยการทําสะอาดปูนอุดรู :

• โลหะทับถมและฝุนเหล็ก

• สีหรือการพนมากไป

• ตนไมเรซิ่นและ นํ้ามันดิน .

• ตรวจสอบที่เหลือ

พ้ืนผิวน้ันตองการท่ีจะสะอาดตลอด กอนทําสะอาดรางกาย
มนุษยสามารถใชได จากน้ัน พ้ืนผิวคือพนดวย น้ําแชสบู
เดี๋ยวนี้ การทําสะอาดรางกายมนุษย ดวยแรงดันแสง ที่
เลื่อนมากกวาพื้นผิวที่ทําลายบางที่ไมจําเปน
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การพนสีชิ้นสวนที่เปนพลาสติก

ทั่วไป

แมวา พลาสติคปจจุบันผลิตในทุกสีและมีหยาบและมัน
วาวพื้นผิวสําเร็จ บอยครั้งที่จําเปนใหการเคลือบสี

หมายเหตุ : สีสามารถกําหนดอุปกรณที่แนนอนจาก
โรงงานผลิตตองมีการ สังเกตุ

เหตุผลนั้น คือในความนิยมของทําสีของพลาสติค :

• ธรรมเนียมสีที่เขากันไดสีตัวถัง .

• สี เปลงปลั่งแวววาวมาก เนื่องจาก ทําสี

• การทําลายของผลกระทบการผลิต

• การปองกัน ตอตาน หนวยอากาศ

ระหวางเวลานั้น การเคลือบพลาสติคงาย เพราะวาวัสดุ
เปนที่รูและเขากับสี ดังนั้น ชางสีสามารถใชวัสดุถูกตอง
สําหรับระบบสี ชางสีตองตัดสินใจ ชนิดของพลาสติค คร้ัง
แรกใหถูกตอง

พลาสติคท่ี มีเค่ืองหมายบนหลัง เชน แนะนําโดยสมาคม
ของโรงงานผลิตยานยนต

การกําหนดของชนิดของพลาสติคในการวางแผนของพลา
สติคพิเศษ ไดมาถึงงายท่ีเขากับพลาสติคดวย การแนะนํา
สีโดยลําดับ พลาสติค ไมมีเคร่ืองหมายตองการความรูของ
วัสดุ คังนั้น การเลือกวัสดุการเคลือบเหมาะสม สามารถ
ทําและ สวนประกอบสามารถทําสีเชื่อถือได

กลุมพลาสติค

เทอรโมพลาสติค (Thermoplastics)

พลาสติคน้ี เปล่ียนกลับไดข้ึนกับความรอน ( เปล่ียนกลับ
ได ) เปนพลาสติค สภาพแบบพิมพสามารถและรักษาไว
รูปรางหลังจากทําใหเย็น มันประกอบดวย เกลียว - คลาย
( ลายเสนตรง ) หรือโมเลกุลโซกิ่งกานบอบบาง .

ดูโรพลาสติค ( Duroplastics)

ดูโรพลาสติค คือ แข็งและ กานตอชิดกันในทุกทิศทาง
มันไม ใชพลาสติคเสียรูป ความตานทานเคมีสูง สามารถ
พองตัว แข็ง และไมละลาย ที่อุณหภูมิปกติ มัน เหนียว
ถึงเปราะ เม่ือรอน วัสดุเปล่ียนไมใชท่ีครั้งแรก จนกระท่ัง

ถึงที่จุดเปนจุดตายซึ่ง (พลาสติก)รอนแลวไมเปลี่ยนรูป
คือถูกทําลาย

สารยืดหยุนได

เน่ืองจาก การยืดหยุนสูงในชวงอุณหภูมิกวาง เปนลักษณะ
พิเศษเฉพาะของสารยืดหยุนได มันมี คุณสมบัติ ดังเชน
ยางหรือ ฟองน้ําและไปหลังจากการอัดหรือ ย่ืนออกกลับ
ไปสูสถานะ เดิม

ชนิดพลาสติก

ในภาพตัดยานยนตไดใชวัสดุ พลาสติก :

• ABS - สารประกอบอินทรียอาครายโลไนไทร (
acrylonitrile) - แกส ติดไฟ (butadiene) - ของเหลว
ไฮโดรคารบอน ( โพลีเมอร )

• PA - สารประกอบแอมโมเนีย

• PC - สารประกอบเกลือ

• PE - โพลีเอททีลิน (Polyethylene)

• PP - โพลีโพรพีลีน (Polypropylene)

• PP/EPDM -โพลีโพรพีลีน / เอททีลีน (Ethylene) -โพ
รพีลีน (Propylene) - ไดอีน (Diene) - โคโพลีเมอร (
Copolymer)

• PC/PBT - สารประกอบเกลือ / โพลีบิวไทลีน ทีรีพ
ทาเลท ( Polybutylene terephthalate )

• PBT/PC - โพลีบิวไทลีน ทีรีพทาเลท / สารเกลือ

• PUR - โพลียูรีเทน

• GFK - พลาสติก เสริมกําลังแกวไฟเบอร

หมายเหตุ : PE and PP เปนวัสดุ พลาสติก สามารถทํา
สีหรือไม เทานั้นดวย การชวยของเทคนิคพิเศษ

นอกจากชนิดบริสุทธิ์ของพลาสติก ใชบอยมาก เชน -
เรียก " กลมกลืน ". น่ีหมายถึง การรวมของวัสดุพลาสติก
ทที่ตางกัน สําหรับโลหะ 1 เรียกวา อัลลอย

การจําแนก พลาสติก

ดดยปกติ อุปกรณ พลาสติก ไดใชใน รถยนต เปนการ
แยกแยะ
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1 วิธีที่ กําหนดกลุมพลาสติก ทดสอบการเจียร ดังนั้น
คือ ในลาสุดบนพื้นที่ไมสามารถแยกแยะ ดวย เครื่องขัด
สายพานกวางเปนนิ้ว เจียร พลาสติกบางอยางไปเสีย

บน พื้นฐาน หมวดทราย และ ฝุน กลุมของ พลาสติก
สามารถกําหนดได :

• ดูโรพลาสติก แสดง ฝุนสีขาว

• หลอลื่นเทอรโมพลาสติก และ รูปรางไมมีฝุน

เหนือ ทดสอบเสียง 1 สามารถ กําหนกกลุมพลาสติก

• ความแข็ง - เสียงกังวาลกวา พลาสติกแข็งกวา

• การยืดหยุน - เสียงทื่อ พลาสติก งอไดมาก

การทําความสะอาดพลาสติก

ชิ้นสวนพลาสติก ผลิตในรูปซับซอนและอัด และอื่นๆ
เครื่องมือเทคนิค - สูง เริ่มตนในการฉีดแบบพิมพหรือ
การฉีดแบบพิมพ สะทอนกลับ

สําหรับการถอดท่ีเหมาะสมของ ช้ินสวนจาก หมดอายุโดย
เฉพาะ ใชปลอยน้ํายา บวงคร้ัง การเกาะติดแนวแนทีเดียว
ที่พลาสติก

การปลอย นํ้ายานี้ บนชิ้นสวนพลาสติกตอง ถอดโดย
ตลอดกอนการเคลือบผิว

การเก็บความรอน ( การใสสารเติม ) กอนการทําความ
สะอาดจริงมีประโยชนตอไปนี้ :

• เหงื่อของปลอยนํ้ายา

• แรงกดดันในพลาสติกสามารถลดได

• ฟองอากาศสามารถตรวจพบและเอาออกได

ละเอียด ทําความสะอาดใหมดวยถาดและ ใชผงซักฟอก
สดใหม

หมายเหตุ : 1 คร้ัง การปดดวย น้ํายาทําความสะอาดอยู
ไม สม่ําเสมอเพียงพอในมากกรณี โครงสรางช้ินสวนดวย
แปรงออนชวยทําใหสะอาด

หลังจากทําความสะอาด สําคัญโดยสมบูรณที ่" ขับออก
" ผงซักฟอกพลาสติก ไดรับเอาโดย ทําใหม - การกระทํา
ตอความรอน ( heat treatment) ดวยการหมุนเวียนที่ดี
และอุณหภูมิ หองประมาณ 20°C การละลายสามารถ
ระเหยพอดี เมื่อได เก็บคางคืน

การทําสีแผงขางใหม

ดวยไมไดเคลือบชิ้นสวนใหม คือสําคัญอยางยิ่ง นั้น ดิน
เปนอิสระของปลอยนํ้ายา พลาสติก เล็กนอยสามารถ
จัดหาโดยตรงดวยชั้นสี พลาสติกตองกําหนดอยาง
เหมาะสมคร้ังแรก ดังน้ัน ดวยขบวนการ งายท่ี ระบบซอม
ชนิดของพลาสติก ในมากกรณี พลาสติกรองพื้นเปนการ
ใช รองพื้นสําหรับวัสดุพลาสติกโตะสีทั้งหมด

หมายเหตุ : วัสดุพลาสติก โนมเอียงที่สราง ประจุ
ไฟฟาสถิตขึ้น เมื่อทําสี สามารถ ดังเชน ความงายนําไป
สูการเจือปน พิเศษเช็ดอยูกับที่ - ตอตาน ปองกัน
ไฟฟาสถิต .

เทอรโมพลาสติกงานไหล ( thermoplastics) :

• ทําความสะอาดพื้นผิวโดยตลอด

• พลาสติกที่เปลี่ยนคุณสมบัติ (Tempering)

• ลางดวยตอตาน - ตัวทําความสะอาดอยูกับที่ และผา

• ใชสารกระตุนซึ่งยึดติด

• ตัวเติมยืดหยุนใหใช หลังจากการทําใหแหง การขัด
และสะอาด

• เดี่ยว - การขาดแคลนเล็กนอยดวย ยืดหยุนจํานวนที่
เพิ่มขึ้น การสั่งที่ ใหใช ใน 2 - ชั้นการเคลือบของ
ยืดหยุนจํานวนที่เพิ่มขึ้น คือเพิ่มที่ เคลือบใส

หมายเหตุ : ดวยงานทั้งหมด ความตองการของการ
เคลือบโรงงานผลิตตอง คอยดู

ดูโรพลาสติกงานไหล :

• ดูโรพลาสติก สามารถ ปฏิบัติกับ โดยทั่วไป เชนดวย
พื้นผิวตัวถังปกติ

โฟมโพลียูรีเทนยืดหยุนงานไหล :

• งานไหลคือคลายกับ ที่นั้นของเทอรโมพลาสติก

• แทนที่ของนํ้ายา การผนึก นั้นจะใชที่ ตัวเติมการปด
ซึ่งปด รูเล็กๆของ โฟมโพลียูรีเทนยืดหยุน

ช้ินสวนใหมสามารถดีเลิศดวยกวางหลากหลายของรองพ้ืน
น้ันสามารถใชได หากไมมีโรงงานผลิตคือกําหนด มันตอง
ทดสอบได องคประกอบและความเหมาะสมสําหรับ การ
ดําเนินการ ตอไป

ช้ินสวนทําสีใหมดูดวยตาไมมีเสียหายดวยการเคลือบสีสา
มารถที่งายทําสีใหมไมมีปญหาอื่น หลังจากการขัดและ
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ทําความสะอาดตลอดดวยตัวทําความสะอาดพลาสติกและ
ถูกละลายมันสามารถทําสีได

ไมรูจักรองพื้น

ในกรณีไมรูจักการเคลือบขางใต มันสําคัญมากท่ีทําทดสอบ
การเกาะติดของสีคงอยู กอนทํา - สีใหม คร้ังแรก ทดสอบ
กลไก สําหรับตัวอยางควยตัด - กากบาทและ ลอกฉีกขาด
คือถอดออก หากการเกาะติดของสีเกาผิด ตองเอาออก
ทางกลไกและระบบการเคลือบตองผลิตอีกครั้ง

มี การติดตามในคําสั่ง ติดตามทดสอบไมไดแกปญหาใน
ดวย 2K- ภาวะที่ถูกละลาย เปนการกอตั้งนั้น ที่นั่น ไมมี
ภาวะท่ีถูกละลาย มากกวาเร่ิมโดยตรงดวยระบบการเคลือบ
มิฉะนั้น เอาสีเกาออกและทําสีใหม

ดวยรองพิ้นสากลหรือที่กําหนดและเคลือบพื้นฐาน
พลาสติกดวยการเพิ่มเติมวัสดุเล็กนอย ที่ผลิตภัณฑที่คง
อยูเรียบรอยแลว ชางสีจะสามารถทําสีชิ้นสวนรถยนต
ทั้งหมดทําดวยพลาสติกถาวร

ขอบกพรองสีบนพื้นพลาสติกบนพื้นเคลือบ

หมายเหตุ : ขอบกพรองสีคือ ในบทเรียนสีเสียหาย และ
บรรยายเสียหายในรายละเอียด

ขอบกพรองสีปกติสวนมากในการเคลือบของชิ้นสวน
พลาสติกและมันวัดการซอมเปนบรรยายสรุป .

รอยเปอน

สาเหตุของเสียหาย :

• วัสดุพลาสติกคือไมเหมาะสมสําหรับ ทําสี

• นํ้ายา การเชื่อมตอผิดพลาด

• ไมสามารถละลาย - ใชความตานทานการเคลือบ

การตัดสินใจเสียหาย :

• การกอสรางสีใหมดัวยหลายวัสดุที่เหมาะสม

• ชิ้นสวนใหมไมทําสี ที่ถูกเคลื่อนยาย

ทําใหนิ่มนวล

สาเหตุของเสียหาย :

• ดิน / พื้น คือไม สะอาดเหมาะสม

• ความชื้นสูงมากหรืออุณหภูมิการดําเนินการตํ่ามาก

• เวลาทําใหแหงไมพอ ( สั้นมาก )

• วัสดุสําหรับใตพื้นดินคือไมถูกตองและไมประสานกัน
ดวย หรือไดผสม

ตัดสินใจเสียหาย :

• ภายหลังการทําใหแหง การเจียร แยกออก และทําสี
ใหม

• ชั้นสีเสียหาย ที่ตองขัดและชั้นสีทําใหม

โดยการเลาะสีเสียหาย การเกาะติดบกพรอง

สาเหตุของเสียหาย :

• การเกาะติดไมเพียงพอระหวาง เคลือบบนสุดและ
รองพื้น นั่นคือ การถอดออกของระบบสีทั้งหมดจาก
พลาสติก

• วัสดุพลาสติกตองทําความสะอาดไมเพียงพอหรือให
ความรอนไมเพียงพอ

• วัสดุที่ใช และนํ้ายาทําความสะอาดไมเหมาะสม

• การขัด ไมเพียงพอหรือไมอยูระหวางกลาง

• ที่ ระบบการเคลือบหรือใตไฟ / เผา

วิธีการแกไขเสียหาย :

• ชั้นสีเสียหายที่ไดขัดและระบบชั้นสีที่ทําใหม

สีเสียหายจากฟองอากาศ หลุมอากาศ รูทําใหหดตัว

สาเหตุของเสียหาย :

• สีบนไม - โรงงาน - ทําสีวัสดุพลาสติกโพลียูรีเทน

• พื้นผิวของวัสดุพลาสติกที่เปนรูพรุน

• กระพริบ - ปด คือไมเอาใจใส

• การทําใหแหงอุณหภูมิสูงมาก

• ความชื้นในวัสดุพลาสติก

• ความหนาฟลมมากเกินไป
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สาเหตุของเสียหาย :

• พื้นที่เสียหายที่ตองสะอาดและขัด แยกออกและทําสี
ใหม

• ชั้นสีที่คือเอาออกและสรางใหม

การแตก

สาเหตุของเสียหาย :

• การยืดออกมากไปของสีชิ้นสวนพลาสติกโพลียูรีเทน

• ใชของวัสดุสีไมเหมาะสม

• วัสดุสี เขาคูกันไมถุกตองและอัตราสวนการผสมไม
ถุกตอง

สาเหตุของเสียหาย :

• หากมากเกินไป - ชิ้นสวนพลาสติก PU ยื่นออกไม
สามารถซอมได

• เสียหายชั้นขัดของวัสดุพลาสติกอื่นๆ แยกออก และ
ทําสีใหม
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ซอมเปนจุด

ทั่วไป

ท่ัวไปอางถึง การเลือกการเคลือบพ้ืนผิวบางสวนเชนซอม
เชื่อมจุด . ดวยเทคนิคนี้ เสียหายสีเล็กนาจะซอมได
ประหยัดหรือ อายุและคา

ประโยชนของวิธีนี้

เพราะวา การใชจํากัดที่พื้นที่เสียหาย บอยที่ในผลลัพธ
ไม ถอดออกและสีไมปรับตั้งที่สวนประกอบติดตอกัน .
การบริโภควัสดุจะลดขนาดลงใหมากท่ีสุดต่ืนเตนเราใจเชน
เราเทานั้นทํางานบนพื้นที่จํากัด

มีเหตุผลใชของ

ในศูนยกลางของพื้นที่กวาง และ / หรือยากไมคอยมี
สามารถมีความพอใจผลลัพธที่สําเร็จ . เพิ่มเติมใน ขอบ
รอยสัมผัสไมเหมาะสมเกิดขึ้นในแลคเกอรใส แนะนํา
เทานั้นสําหรับการใชที่แนนอน

หมายเหตุ : การตัดสินใจค้ังสุดทายบนซอมเช่ือมจุดหรือ
ไมและสวนประกอบการเคลือบคือถอดออก นาจะทําโดย
มืออาชีพ !

ใช :

• 2- ชั้น การเคลือบ

• สีเสียหาย ขึ้นอยูบนเขตเสียหาย ขึ้นถึง
เสนผาศูนยกลางของ 3.5 cm และความยาวของ 10
cm.

• ในกรณีของขวน

• นํ้ามันเคลือบเงามากขึ้นถึง พื้นที่ของ A4.

• พื้นที่เล็กกวา ซึ่งจากอุปกรณอื่นๆ ดังเชน แผงขาง
หลอดไฟ แผง และขอบ เปนการขัดขวางดวยสายตา

• ขอบและพื้นที่ขอบดวย สวนประกอบใหญกวา

เชนพ้ืนท่ีการใชเหมาะท่ีสุด มีเสนเขตแดนเก่ียวกับตาเชน
เดียวกัน ดังเชน หัวโคง หนาลูกศร ปก และ สวนโคงลอ
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พ้ืนท่ีสี - สีมวงแดง คือจากตําแหนงท่ี 4 สําหรับของซอม
เชื่อมจุดสีที่เหมาะสม พื้นที่สี - สีนํ้าเงินอมเขียวคิอพื้นที่
จํากัดและคงเหลือคือไมเหมาะสมสําหรับซอมเชื่อมจุด

กระบวนการซอม

การเตรียมพื้นผิวที่ดีคือตองทํากอนสําหรับ สีแวววาวที่
เสร็จ บกพรองใน ลาชาการทําใหเสร็จสมบูรณ และ
สาเหตุไมจําเปนงานพิเศษ บรรยายงานที่นี่แสดงสําคัญ
อยางไร ที่ตองตาม การแนะนํานี้ทีละขั้นทีละตอน

อาการเสียหาย

กรณีเปนตัวอยางของ ซอมเชื่อมจุดคือ เศษหินเล็กๆใน
บังโคลน

การทําใหสะอาด

ครั้งแรก อุปกรณจะสะอาดตลอดดวยตัวถอดซิลิโคนและ
ขัดเงา ดวยการเจียร - และนํ้ายาขัดเงา การเก็บใหมนี้
ระดับความแวววาวและใหแนใจวา สีถูกตองเขากันบนพ้ืน
ผิว กลมกลืนกัน

การขัดออก

พื้นที่เสียหายดวย P180 - P320 ที่ไดขัดออก สําหรับ
พื้นที่ซอม ที่เล็กที่สุดเล็กที่เปนไปได การเจียรกอนเล็ก
และอุปกรณการเจียร ตองใช .

การขัดคือ สมบูรณโดยซึ่งพื้นผิวโดยรอบ เปนทราย ดวย
แผนรองสารขัดที่ดีเยี่ยม หรือกระดาษ -P1000. การขัด
ที่เหลือตัวเอาออกและพื้นที่ซอมสะอาดดวยตัวถอดซิลิ
โคน . ดังนั้นคือเขตสันกอนทําสีที่ตองซอนเรน

หมายเหตุ : ขนาดของพื้นที่ซอมตองถูกจํากัดที่ พื้นที่
เล็กที่สุดที่เปนได ( ขึ้นถึง ขนาด -A4 ).

ตัวเติม

คําสั่งของชั้นตัวเติมคือทําในหลายขั้นตอน . ครั้งแรก
เทาน้ัน น่ัน สถานท่ีขัดคือ ข้ันพ้ืนฐาน หลังจาก การระเหย
หยุดช่ัวคราว ช้ันท่ี 2 ไดทํา ดังน้ัน มันขยาย ข้ึนบน มีอยู
จนเสร็จ

ตัวเติมตองใหแหงใน ความสอดคลองดวยการกําหนดของ
ผูจัดหา วัสดุ
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การขัด

พื้นที่ซอมคือเดี๋ยวนี้ ดวย P400-P500 และพื้นที่ติดตอ
กัน ดวยทราย P2000-P4000 . ขัดทรายท่ีเหลือท่ีเอาออก
และทําพื้นที่ซอมใหสะอาด ดวยตัวถอดซิลิโคน

ทําสี

กอนการทําชั้นสีสุดทายดวยทําใหสะอาดดวยการผูก ผา
ที่ไดปฏิบัติได ดังนั้น เคลือบฐาน การใช ปนพน พนใน
ชั้นบางๆจนกระทั่งการครอบคลุมเพียงพอคือสําเร็จ

หลังจากทําใหแหงใน in 1-2 เคลือบของเคลือบใส ( ขึ้น
อยูบนผลิตภัณฑ ) น้ีโดยการเคลือบใส ดังน้ันเคลือบฐาน
ใหมคือครอบคลุมโดยสมบูรณเทานั้น เหนือสันของแลค
เกอร ใส สุดทาย สิ่งที่ถูกละลายกลมกลืน ไดพน สําหรับ
พนเหนือจากเคลือบใสที่ทําใหละลาย

ทําใหแหง

เดย๋วน้ีเคลือบใสใหแหง โดยใช IR ตัวแพรกระจาย ท่ีการ
กําหนดเฉพาะของโรงงานผลิต

การขัดเงา

การขัดเงาชิ้นสวน ดวยการชวยเหลือของ เครื่องมือการ
ขัดเงา และการขัดเงาหยุดชั่วขณะและตรวจสอบ พื้นที่
สําหรับ การลงเอยภาพสามมิติอื่น ภาพสามมิตขัดเงา
คงเหลืออยู

การวมสิ่งสกปรกเขาไป

การขัดออก
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เสียหายเล็กนอย สามารถทําดวยเครื่องเจียรเล็ก หรือ
พอใจมากดวยการสุมเครื่องขัดทรายเปนวงรอบดวย
P1500 - P2000 คือ ไดถอด สีพรามัวมากๆสามารถดวย
กระดาษ P2000-P4000 และเครื่องขัดเยื้องศูนย สําคัญ
มากไดถอดออก .
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การปองกันสนิม

ทั่วไป

ถึงแมวาการปองกันการกัดกรอนและการทําสี ในการผลิต
ไดประสบความสําเร็จระดับเทคนิคที่สูงมากและตอเนื่อง
การพัฒนายังคงมีการกัดกรอนบนรถยนต หลีกเล่ียงอยาง
ไมสมบูรณในระยะยาว . ในการทําสีจึงมีความเชี่ยวชาญ
มาทํางานอื่น ๆ ที่ตองการนอกเหนือไปจากความรูของ
เขา การทําเสร็จใหม ปกติของการซอมแซม รถยนต
อุบัติเหตุเพ่ิมความเช่ียวชาญในการประเมินและการกําจัด
การกัดกรอน .

ในระหวางการทําเสร็จใหม เปนในแงของการรับประกัน
ระยะยาวสําหรับฟอรดหน่ึงคือการเปนรถยนต ระมัดระวัง
ในการรักษาและเรียกคืนโรงงานการปองกันการกัดกรอน
. อาจมีการซอมตัวถังรถและ และการทําเสร็จใหม เฉพาะ
การซอมแซมจะใชวัสดุที่ออกโดยฟอรด .

รายละเอียดขอมูลสําหรับการปองกันการกัดกรอนใน
ระหวางการซอมแซมตัวถัง สามารถพบไดในบทที่ 501-
25

นอกจากน้ีในสวนของการใชสีแตละซ้ําจะไดรับคําแนะนํา
ในการปองกันการกัดกรอน .

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตามความหนาของชั้นที่ตั้ง
ไวจะตองมั่นใจ . ทั้งระบบมีการเขาถึงชั้นโมเลกุล - ยูนิ(
Uni) บนแผนเหล็กชุบสังกะสีไมนอยกวา 90 ไมครอน
และระบบสองช้ันท้ังหมดบนแผนเหล็กชุบสังกะสีนอยกวา
105 ไมครอน

เปนสิ่งสําคัญที่งานฉนวนกันความรอนที่พวกเขามีความ
จําเปนตองทําขึ้นอยูกับระบบสีที่ตองการเพื่อใหแนใจ
วาการปองกันการกัดกรอนที่ดีที่สุด . ทุกชิ้นสวนชอง -
แมพิมพ เชน แกน ที่ครอบ คานและอื่น ๆ ที่จะเคลือบ
ดวยการซีลขี้ผึ้งชอง .

สาเหตุของการกัดกรอน

การกัดกรอนของเหล็กเปนกระบวนการทางเคมีไฟฟาใน
เหล็กรวมตัวกับออกซิเจน . ปจจัยตอไปนี้นําไปสูการกัด
กรอน :

• กรดท่ีมีอยูในอากาศเปนกาซคารบอนไดออกไซดและ
กาซซัลเฟอรไดออกไซดรวมกับออกซิเจนจากอากาศ

และ / หรือน้ํา . เชนเกลือโซเดียมคลอไรด, เกลือถนน
ทั้งหมดเรงกระบวนการการกัดกรอน .

• ความเสียหายทางกลเชนเศษหินและรอยขีดขวนที่มี
การซึมไดถึงแผน .

• ขาดการบํารุงรักษาพ้ืนผิวและพ้ืนท่ีท่ีมีการปองกันการ
กัดกรอนหรือบนรถยนตโดยเจาของรถ .

• สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ไมเหมาะสม ที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงปริมาณเกลือสูงของอากาศ
หรือหนักมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการกัดกรอนของ
กาซและฝุนละออง .

ความเสียหายทางกลในหลายกรณีการเกิดสนิมเปนที่
สังเกตซึ่งจะเริ่มแพรกระจายจากจุดหนึ่ง (หิน) หรือสาย
(เร่ิมตน) ในพ้ืนผิวสี . ถาระดับมืออาชีพของการกําจัดขอ
บกพรองเหลานี้จะไมตรงเวลานี้นําไปสูการเกิดสนิมจาก
ดานนอกไปดานใน . เกิดจากการเกิดสนิมจากภายใน
ออกหากตัวอยางการปองกันชองไดไมเพียงพอ

การทํางานหลังจากที่ทําสี

หมายเหตุ : ในระหวางการประมวลผลที่แตกตางกันคํา
แนะนําการใชสารยับย้ังการกัดกรอนเปนผูผลิตท่ีจะปฏิบัติ
ตาม .

• หลังจากที่ทําสี จะทําใหการรักษาทั้งหมดในพื้นที่
ซอมแซมกับชองการซีลข้ีผ้ึง . มีตะเข็บเช่ือมไดรับการ
พิจารณาโดยเฉพาะอยางย่ิง . ระหวางตอโลหะท่ีมีชอง
ใสการซีลขี้ผึ้งคือการไดรับการแนะนําเพื่อใหยังพื้นที่
ที่ทําจากโลหะเงินเต็มแผนสามารถทําได .

• เคลือบหลุมรองโรงงาน - ใชที่ไมไดทําสีตองเปลี่ยน .
. ซีลปองกันชิ้นสวนที่สําคัญของตัวถังออกไปถือ
ความชื้นลมและชวยลดเสียงรบกวนและแรงสั่น
สะเทือนถนนชื้น .

• การใชขี้ผึ้งใส .

ความหมายของเกรดสนิม

เม่ือตองการดําเนินการในทางปฏิบัติในการประเมินความ
สอดคลองกันและวัตถุประสงคของความเสียหายสามารถ
ทราบไดโดย DIN 53 210, สนิม - ชวงองศา 1-5 จะ
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จัดต้ังข้ึน เกณฑหลักจะ ภายใตการเกิดสนิม ของสี . โดย
จะแสดงในมิลลิเมตร (มม. ) .

ภายใตการเกิดสนิม สนิมเกรด : R1 < 1 มิลลิเมตร

แรกเริ่มการกัดกรอนไดมากถึง 1 มิลลิเมตร ภายใตการ
เกิดสนิม (จุดหรือเสนตรง) .

ความเสียหายท่ีสามารถแกไขดวยพ้ืนท่ีความเสียหายท่ีจะ
ทําความสะอาดและภายใตการเกิดสนิม ถูกเอาออกไปใน
ทางกลไก . สําหรับความเสียหายขนาดเล็กโดยมีแปรงใช
ไพรเมอรและท้ิงใหแหง . การซอมแซมบริเวณท่ีเสียหาย
ดวยปากกาสีหรือจัดใหมีระบบการทาสีใหม .

ภายใตการเกิดสนิม สนิมเกรด : R2 < 1 -- 2 มม.

ขั้นสูงการกัดกรอนที่มีถึง 2 มม. ภายใตการเกิดสนิม .

ขจัดความเสียหาย :

• ทําความสะอาดพื้นที่ที่เสียหาย .

• ภายใตการเกิดสนิม ถึงผูใหบริการการเคลือบออก ทาง
กลไก .

• 1K ไพรเมอรฟลเลอรแลวนําสารตัวเติม Vario - 2K
.

• เน้ือท่ีเสียหายท่ีมองเห็นพ้ืนผิวดานนอกใหมีโครงสราง
สีสด . ไมเพียง แตมองเห็นบริเวณท่ีสังเกตเห็นไดชัด
ซอมในทองถิ่น .

ภายใตการเกิดสนิม สนิมเกรด R3 < 2 -- 4 มม.

ขั้นสูงที่มีการกัดกรอนไดถึง 4 มม. ภายใตการเกิดสนิม
. ความเสียหายควรไดรับการซอมแซมใน R2 . เอาออก
ถาวรของความเสียหายดังกลาวยังคงเปนไปได .

ภายใตการเกิดสนิม เกรด R4 < 2 -- 4 มม.

อยางมีนัยสําคัญกับการกัดกรอนสูงข้ึน 5 มม. ภายใตการ
เกิดสนิม . ความเสียหายควรไดรับการซอมแซมใน R2
หากปรากฎวานี้มีอยูในทุกพื้นที่เทานั้นที่มีความพยายาม
ที่ดีหรือไมถาเปนไปไดอีกตอไป, สวนใหมที่จะใช .

ภายใตการเกิดสนิม เกรด R5 > 2 - 4 มม.

การ กัดกรอนปลายสุดมากกวา 5 มม.ภายใตการเกิดสนิม
(จาน, หนาแปลน หรือชิ้นสวนโครงสรางหรือ สนิม ผาน
ตามสถานที่ ) .

ความเสียหายดังกลาวไมสามารถซอมแซมไดอีกตอไป
เพราะความแรงของชิ้นสวนมักจะไมมีอีกตอไป . ความ

เสี่ยงในการซอมแซมสูงเกินไป . และโครงสรางสวนที่
เปลี่ยนสีใหม .
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การระบุสีและความเพี้ยนของสี

Basic color theory

To allow for a visually flawless paintjob the
knowledge of the physical principles of formation of
color impressions is essential.

Paint

Color itself is a sensory perception.

This perception is formed by the interaction of the
following components:

• Light (sunlight or artificial light irradiates the
object).

• Object surface (reflection of certain components
of the light from the object).

• Eye (perception of the reflections of the object).

Because the sensation created by all three color
components, it depends on the type, quality and

function of the individual components. Practical
examples illustrate this:

• If an particular object illuminated with artificial
light, so it leaves a different impression of color,
as if it is exposed to sunlight.

• An object with the same color but different surface
structure appears as it did (ungemasert
dashboard-grained) different color.

• A person with cognitive impairment (color
blindness) may not recognize certain colors or not
different (e.g. red-green-weakness).

The type of paint is in turn determined by the light
absorption capacity of the object. The light shines
with all the color components (spectrum) on an object
, certain amounts of light are absorbed (swallowed),
and other interests reflected (forwarded). The
components that will reflect, give the specific color
impression.

The colors we see are, accordingly, reflected a
combination of spectral colors. These are physically
electromagnetic waves with different wavelengths (
frequencies). The healthy human eye can see
wavelengths between 0.36 microns (violet) and 0.78
microns seen (red).

Take all observable spectral simultaneously to the
human eye the impression of white light.
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Additive and subtractive color mixing

In the additive color mixing, light from different
sources are added to white. By varying degrees of
intensity of the additive primary colors red, green
and blue can represent millions of different colors (
RGB colors).

The additive color mixing method is used whenever
light is to go directly (without reflection by an object
) in the eye. For example, monitors and projectors.

In the subtractive color mixing the primary colors
cyan, magenta and yellow mixed to a desired color
display (CMY colors).

The subtractive color mixing method applies when
light is reflected from an object pass through the eye
of the beholder. When painting or pressure for
example.

Oswald shear color wheel

Oswald, the color wheel, is based on the subtractive
color mixing and allows the behavior of the colors
when mixing paints.

Opposite colors are complementary colors and should
not be mixed because they generate a gray color
results. If you mix green to red, the red is not only
a gray green.

Adjacent shades are partners colors, resulting in a
mixed color. If you mix red and blue, for example,
produces a pure violet.

In addition, black and / or white to create a particular
shade can be required.

• With white the color is brighter.

• With the black the color is darker.

• With black and white, the color is dull and gray.

Metamerism

As metamerism refers to the effect that if two colors
look the same in a particular light (eg tungsten), but
in light of another light (daylight), the colors appear
different.

The reason for this is the fact that the human brain,
with the help of the eye, is not to assess the
wavelength, but the spectral intensity of the reflected
light.
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Therefore, comparisons should shade in practice only
in daylight or special, be modeled to daylight artificial
light.

Metallic and pearl pigment

Coloured paints achieve their effect by the addition
of pigments. Pigments are colored, firm, very fine,
not in the binder soluble organic and inorganic
particles.

Metallic Pigments

With metallic paints aluminum flakes are to be mixed
as a pigment.

Depending on the size and shape of the aluminum
plate can achieve different metallic effects:

• Cornflake aluminum (1) cause a strong scattering
by rough edges, low brightness, very low flop and
give silver-gray tones.

• U.S. dollars aluminum (2) causes practically no
scattering by a smooth surface, high brilliance, is
very bright, almost white, silver tones.

For metallic paints is, however, only a
bright-dark-light reflection effect.

Colored metallic paints are prepared by further
addition of color pigments in the metallic paint.

Pearl Pigments

The basis for Pearl pigments is mica, which is coated
with a silver or gold layer.

The mica platelets reflect depending on light and
viewing angle, different light components. Therefore
, it changes to the viewer apparently the color of the
paint.

Pearl pigments create a color-and light-dark light
reflection effect.

Color code and color matching for Ford
vehicles

For the technically flawless paint repair, it is
necessary to correct the color of the original painting
to be determined.
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The original paint color can be determined by:

• The type nameplate with printed color code.

– newer version

– older version

• Hue color catalogs or systems by paint
manufacturers.

• The raw materials construction sign with a color
code.

Type schield

Nameplate - arrangement on Ford vehicles:

• Right B-pillar - door fold

• Left B - pillar - door fold

• Lock carrier

• Standing left edge, inner front fender

• Standing right edge, inner front fender

• Right side rails engine compartment

• Left bulkhead

• Right bulkhead

• Boot floor inside

• Tail plate inside - trunk

The type nameplate is on the last line to the color
code.
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On newer type nameplates, the color code in the left
column at the penultimate position.

Hue color catalogs and systems repairs from
the paint manufacturers

The paint manufacturers offer a variety of possible
systems to series color identification for motor
vehicles. There are electronic systems, color card
systems and manuals to determine the paint shade.

Most repair paint manufacturers use the following
systems:

• A tabular system based on the following
parameters:

– Color Code

– Brand

– Modell

– Construction year

– Paint or paint name

– Aid Codes

• A system with color maps based on the following
parameters:

– Brand

– Paint color

– Construction year

The large number of parameters used in the tabular
system, the hue can be determined even if a
parameter.

For using color maps of the visual comparison of
original color with the color pattern in the foreground
. Therefore, this method is very helpful if other
parameters are not available.

A comparison of both methods increases the security
of the correct original color and the formulation used.

Additional security for the color determination can
be achieved through the creation of a color sample
sheet. It is important to the entire base and top coat
with clear coat on a pattern plate (1) apply a hue and
color coverage check to implement.
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The color balance is achieved through a comparison
of vehicle paint and pattern plate (1). The color
registration control is based on the black control strip
(2) possible is to recognize the test coating of the
pattern sheet (1) of the Control Line (2) still is
insufficient to cover.

About this determination of the original hue can be
calculated by the formula and the information on a
potentially necessary nuance.

Building shell plate

The building shell plate is:

• On the lock carrier.

• Near the nameplate.

EIt contains the last line of the color names as
embossed.

Color filler incorporated into the color code

หมายเหตุ : Color Samples must always be created
with the same materials as the subsequent refinishing
. Hue comparison when cured in sunlight or suitable
artificial light to carry.

For the factory different paint colors are used. In
order to obtain the refinishing paint color accuracy
of the work, one should paid attention to the use of
color-matched fillers.

The refinish paint manufacturers offer corresponding
to pre-dyed primers. With filler color cards, the
matching color can be determined.
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เคล็ดลับและการพลิกแพลง

Matching the paint structure

Especially for small repairs, it may happen that this
place is perceived visually after repairs. This is due
to the structural change of the paint surface at the
repair area compared with the original finish. The
original finish has a slight "orange peel" during the
repair area is extremely smooth.

This effect is reduced by using a very fine abrasive
(P3000) in the area around the repair area and then
polished.

Partially dissolving bases

If the surface can dissolve in the solvent test, an
adequate preparation must be carried out

Steps:

หมายเหตุ : Dependent on the manufacturers material
follow all instructions.

• Sanding down damaged area widely with an
eccentric grinding machine and P80 and P120.
Regrinding with P150 and P180.

• Sanding dust to be removed and the sanded area
to be cleaned with sealant remover.

• Polyester filler apply to the bare metal and the
damaged area.

• Dried polyester filler with P80 - P150 to "surface
" grinding. Regrinding with P180 - P240. If
necessary, again to fill up with polyester filler,
only on the bare metal.

• Other old finish with P600 - P800 wet sanding.
Transitions with P400 - P600. Cleaning with
silicon remover.

• Bare metal body with acid primer coating.

• Apply after appropriate drying time of the acid
primer 2K primer filler in thin layers, with
sufficient intermediate exhaust, apply to the entire
repair part.

• Filler after drying wet sanding or dry P800 P400
. By grinding true spots, they must be isolated
again with 2K-Nonstop-Primer Filler.

Another way to prevent the dissolving of the substrate
, the use of aqueous bases and filling materials.

Masking the vehicle

Taping and masking jobs are one of the important
works in preparing a high-quality refinishing. Paint
jobs to adjacent parts, paint overspray and sharp
transitions are poor quality defects. For this reason,
special attention for the careful use of suitable cover
materials is extremely important.

หมายเหตุ : When using water-based paints all
materials must be water resistant.

Masking plan:

• Masking series, set sequence. Eventually after you
put up the cover foil, certain areas cannot be
reached or poorly reached.

• Preparing cover materials.

• Start with difficult and small areas.

Particular areas to consider are sealing profiles, edges
, openings and paint transitions.

Masking tape

For special applications, masking tapes are available
in different widths. In practice, however, a wide range
has of tape for almost all fields, including with
respect to the time required for the successful
masking.
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หมายเหตุ : The use of different cover materials can
be time consuming.

Advantages

• Good coverage. Small masking tape types need
often to be used in several layers.

• Tear-resistant.

• Broad tape can be well introduced into joints and
protect against overspray and dirt.

• The removal of the masking tape is often easyer.

Cover foil

As a practice, extensive coverage of the entire vehicle
, the transparent plastic film has succeeded. Of the
role it can be applied quickly and easily on the
vehicle.

หมายเหตุ : Vehicle only to be covered in dry
condition. Moisture under the film during the drying
process can lead to dull paintwork.

Utillisation the cover film

• Vehicle before covering, to be cleaned.

• Pull the foil over the vehicle. Due to the static
load, the foil lays as a second skin on the vehicle.

• The repair area to be cut with the foil blade and
then tape it.

Other ways to cover a vehicle are:

• Masking with masking paper.

• Varnishing blanket (used mostly only for filler
work).

Sealing Profiles

If a removal of the sealing profile is not possible,
then it must be covered so that no edges can be
caused by paint accumulation.

The sealing profile is raised slightly and taped off.
The following techniques are used:

รายละเอียดรายกา
ร

Masking tape with plastic strips1

Sealing lip2

Sandpaper with masking tape3

• In place of a string or cord in the sealing profile.
Suitable for soft and elastic sealing lip profile.

• Special masking tape with plastic strips for hard
sealing lip profile.

• Instead of the plastic strips, also a strip of
fine-grained sandpaper can be inserted and
mounted with ordinary masking tape.

• Can the sealing profile move easily enough than
conventional masking tape is sufficiant.

Edges / openings

By placing of adhesive tapes, soft paint transitions
are made.

หมายเหตุ : Tapes to be removed immediately after
painting and control paint transitions.
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รายละเอียดรายกา
ร

Edge vehicle of1

Adhesive surface2

Covering paper3

Possible variants

• On a edge of a strip of masking tape, attach half
of the tape on the painted area and to the paper
with a second half strip.

• In areas two masking tapes are glued to each half
to its adhesive surface. The resulting tape stip is
now stuck half on the edge of the painting area.
The other half is set up and the curves fixed
additionally.

• Stick masking paper one side over the area to be
painted. Turn the masking paper and secure.

• Round foamprofile stick with a strip on the edge
of the area to be painted .

With openings, such as door columns, the use of
glued foam tapes is possible.

หมายเหตุ : Suitable profile and diameter. A too thick
profile swells out of the opening, too thin leaves a
gap.

The door opening to be cleaned well and glue the
appropriate profile.

Shade Problems

Is on hot summer days, the the color taken from the
vehicle and the mixed color painted , it can cause
color problems. Some colors change at high
temperatures so strong that it can lead to an incorrect
result. Especially red hues show this color behavior.

A color check should therefore always be performed
on the body at about the same temperature as in the
subsequent processing temperature. The optimum
substrate temperature is between 15 ° and 25 ° C.

Isopropanol and water

Coating areas can be very good with a mixture of
70% water and clean 30% isopropanol (available
from retailers for laboratory or pharmacy).

Cold spray

The need for repainted areas and new painted plastic
parts or finishing work to be performed, it can cause
problems. The paint and the transitional areas are not
yet fully cured.

G506677th2011.50 Ranger

501-36-74สี - ขอมูลทั่วไป501-36-74

รายละเอียดและการทํางาน



หมายเหตุ : When working with the polishing machine
, make sure that the particular grinding operation
takes no longer than 5 - 10 seconds to avoid heating
the paint.

To polish any transitions away, cold air must be
sprayed onto the surface. The transition area is then
sprayed alternately and polished till a flawless
transition surface is present.

Lacquer mistakes on soft plastic parts, which were
used for painting additional elesticity need to be
sanded with P2000 grit paper - P2500 wet ground
out.

The to be sanded body and the surrounding area is
sprayed with cold spray and the paint defect sanded
out by hand. Subsequently the area as described above
, to be polished.

Lacker shaver

Dirt inclusions and paint runs can be eliminated with
the grinding cylinder (Finiball) and hand sanding or
orbital sander for wet sanding method.

Another practical tool to eliminate errors from
protruding paint coating plan is the lacker shaver.

หมายเหตุ : Carefully move the tool with little effort
. It must not tilt, as it may easily cause more damage
.

With this tool, Paint defects are carefully shaved off
in layers. Subsequently the surface must be polished
with the appropriate materials.

Nuance the

Even if all the rules, steps, and appropriate
instructions have been followed for possible nuances
, it may happen that not the mixed color fits exactly
with the body color.

In such cases all repairs must be balanced. Because
of this lack of fixed formulas, experience and a
practiced eye is important. For the Nuance the, some
rules are to be followed.

หมายเหตุ : Self-made color sample sheets of the
most common colors in the color matching is very
helpful. See chapter color matching and color theory.

• When possible, use only the Nuance the mixing
paints, which are also foreseen in the color
formula.

• The known rules of complementary colors (
complementary colors) and partner colors according
to the Ostwald color circle note.

• Complementary colors are the Nuance the is not
recommended because they cancel each other and
result in dirty mixtures.

Grinding marks

In bright metallic colors previously recommended
grinding technology also is no longer sufficient. By
a wet grinding gray paper with a grit P1200 or
sanding can cause abrasive scratches, which can be
highly visible in certain light.

To achieve an excellent paint finish in critical tones
, following three work rules:

• Filler sand as before, an area to be painted with
3M matting swam ultra fine grind and 3M matting
gel.

• Filler sand as before,an area to be painted with
soaked sand paper 3M-P1500 - P2000 grind.

• Filler as before grinding, an area to be painted
with 3M L-260 P1000 grind cam (Interface Pad)
.
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Improvement of Blending

Effect in the coating of basecoat to judge the effect
of particles in the still liquid Paint film exactly
parallel to the surface. Purpose, a certain thickness
of the coating layer is required.

As for painting the layer thickness in the transitional
zone from normal to zero decreases, the effect can
not align more particles. It is lighter to darker or
cloudy areas.

By injecting 1K clear Paint before the base coat paint
, this effect is preventable. The result is a visually
perfect transition.
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