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1975
KURULUŞ

2001
BÜSAN FABRİKAYA TAŞINILDI

2013
OSB FABRİKAYA TAŞINILDI

2014
ISIL İŞLEM TESİSİ KURULDU

1975 yılında kurulan firmamız Konya Organize Sanayi bölgesinde bulunmakta olup, 4.000 m2 ‘si kapalı toplam
10.000 m2 alanda faaliyetini sürdürmektedir. Fabrikamızda kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlara ait difransiyel ve
difransiyel parçaları üretilmektedir. Üretimin bütün aşamaları kendi bünyemizde yapılmaktadır.
Firmamız 300’den fazla çeşidiyle ürün çeşidi ve kapasite olarak Türkiye’nin lider difransiyel ve difransiyel
parçaları üreticisidir.
Üretilmekte olan mamüller direkt ve dolaylı olarak ihraç edilmekte ve iç piyasaya satılmaktadır. Tofaş ve Türk Traktör’e after market olarak satılmak üzere firmalara ait markalarla üretim yapılmaktadır. Kendi markamızla ürettiğimiz
ürünler ise yurtiçi ve yurtdışında bayilerimiz aracılığıyla satılmaktadır.
Direkt ihracat yaptığımız bazı ülkeler; Meksika, Brezilya, Kolombiya, İran, Irak, Mısır, Suriye, Malezya, Singapur, Kırgızistan, BAE, Suudi Arabistan, Fas, Yemen, Filistin. Müşterilerimiz vasıtasıyla yapılan ihracatlarla çok daha fazla ülkeye
ihracat yapılmaktadır.
Firmamızın Hedefi; üretim kalitesini, adet ve çeşitliliğini artırmak maksadıyla yeni teknoloji makinalara yatırım yapmak, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarla ihracatı daha da artırmaktır. Ürünlerimizin kalitesi sürekli olarak artırmak
için müşterilerden gelen istekleri AR-GE faaliyetlerimizle geliştirerek üretimimize yansıtarak ürünlerimizin verimliliğini artırmaktır.
Firmamızın Politikası;
• Müşterileri istek ve beklentileri doğrultusunda, ürünümüzle ilgili yasal ve teknik mevzuat şartlarına uygun olarak
en uygun fiyatta, en kaliteli ürün üretmek,
• “Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır.” felsefesi ile çalışanlarımızın niteliklerini sürekli geliştirmek,
• Sistemin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz tedarikçilerle kalite konusunda iş birliği yapmak,
• Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen teknoloji ve araştırmaya yatırım yapmak,
• Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın mutluluğu için sürekli iyileştirme faaliyetlerini tüm
çalışanların katılımı ile uygulamaktır.
Firmamızın Misyonu;
En kaliteli ürünü, en düşük fiyatla ve en kısa zamanda üreterek tüketiciye sunmaktır.
Fabrikamızda, otomotiv dişli üretiminde dünyaca kabul görmüş Amerikan GLEASON sistemi kullanılarak uluslararası
standartlara göre difransiyel ayna mahruti dişli üretimi yapılmaktadır. Yeni ürünlerin teknik resimleri çizilip hesaplar
yapılarak herbirine ait dosyalar oluşturulmakta ve geçmişe dönük inceleme olanağı bulunmaktadır. Dişli dizaynı ve
üretimi komple olarak kendi bünyemizde yapılmakta olup herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duyulmamaktadır.
Ürünler dövülmüş taslaklar kullanılarak üretildiğinden daha uzun ömürlü olmaktadır. Dövülmüş taslaklar CNC tezgahlarda işlendikten sonra diş kesimi yapılmakta ve test edilmektedir. Kendi bünyemizdeki IPSEN marka atmosfer
kontrollü fırınlarda ısıl işlem yapılan dişliler CNC tezgahlarda hassas bir şekilde taşlanıp, GLEASON tezgahlarda özel
alıştırma macunuyla alıştırılıp eşleştirilerek numaralandırılmaktadır.
Nihai olarak kalite kontrol işlemlerinden geçirilen ürünler ambalajlanarak sevk edilmektedir.
Fabrikamızda önem verdiğimiz konuların en başında kalite gelmektedir. Kalite sadece en son aşamada değil üretimin
her aşamasında kontrol edilmektedir.
Dünyaca kabul görmüş USA GLEASON sistemiyle ayna mahruti üretimi yapılmaktadır !
Üretimde CNC kontrollü taşlama ve talaşlı imalat tezgahları kullanılmaktadır !
Kendi bünyemizde bulunan sektörün en iyisi IPSEN marka elektrikli atmosfer kontrollü PLC ısıl işlem hattı ile dişliler
sertleştirilmektedir !
Difransiyellerde FAG-INA rulmanlar, CORTECO keçeler ve orjinal müşür kullanılmaktadır !

Hammadde
tedariği

Sıcak
Dövme
İşlemi

Torna ve
Freze
İşlemi

Diş Kesimi

Işıl İşlem
Sementasyon

Taşlama

Ticari marka, OEM numaraları ve teknik detaylar referans amaçlı kullanılmıştır.

Alıştırma

Ambalaj ve
Sevkiyat

DİFRANSİYEL REVİZYONU VE AYNA MAHRUTİ MONTAJINDA

UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR
ÖNCELİKLE ÜRÜNLERİMİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA
UYULMASINI RİCA EDERİZ.
AKSİ TAKTİRDE ÜRÜN KISA SÜREDE BOZULACAK VE BEKLENİLEN PERFORMANS ALINAMAYACAKTIR.
- Ayna mahruti dişlilerin çalışma boşluğu ve temasları (basmaları) arka sayfadaki resimler ve açıklamalara göre ayarlanmalıdır.
- Mahruti rulmanının altına eskisiyle aynı ölçüde yeni şim konularak montaj edilmeli ve temasların arka sayfadaki
3 ve 4 nolu resimdeki gibi doğru olduğu kontrol edilmelidir. Doğru değilse belirtilen müdahaleler yapılmalıdır. Temasların yanlış olması, çalışma boşluğunun az veya çok olması dişlinin kısa sürede bozulmasına ve ses yapmasına sebep
olacaktır.
- Araçtan çıkan orjinal dişli ile ürünlerimizden aynı özelliklere sahip eşdeğer ürün takılmalıdır. Diş sayıları farklı ürün
takılması durumunda şanzuman-difransiyel oranları bozulacağından üründe ve araçta problem yaşanabilir.
- Montaja başlamadan önce difransiyel kovanı iyice temizlenmeli, özellikle çapak, yağ ve pisliklerin birikme yerleri olan
aks giriş boruları güzel bir şekilde gazyağı ve sıcak suyla yıkanmalıdır.
- Yüklü araçlarda difransiyel kovanı(buat) söküldükten sonra esneme yaptığı için aks millerinin çamur takviyesi senkromecine ve aks dişlisine geçmesi zorlaşır. Geçirmek için zorlanması durumunda aks milleri kasıntılı olacak ve telafisi
mümkün olmayan arızalara sebep olacaktır. Bu yüzden montaj yapılacağında çekici araçlarda mutlaka dorse çıkarılmalı
veya çıkarılması mümkün değilse dorse ayakları indirilip arka aksa binen yük olabildiğince azaltılmalıdır. Montaj yapılan
araç çekici değilse montaja başlamadan önce difransiyel kovanının altları kriko ve takozlarla beslenerek esnemesi engellenmelidir.
- Rulmanlar, keçeler, şimler ve civata, somun gibi bağlantı elemanları yeni olmalıdır. Kullanılmış ve kalitesiz rulmanlar
kesinlikle takılmamalıdır.
- Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıtaların bazılarında mahruti rulmanları arasına esnek boru konulmamalı, ambalajımızın içindeki mevcut düz boru kullanılmalıdır. Ambalajımızda boru yoksa orjinal boru kullanılmalıdır.
- Mahruti somunu sıkılmadan önce araya oring konularak yağ sızması engellenmelidir.
- İstavroz kutusunun montajdan önce mutlaka ayna ile uyumu kontrol edilmeli eğer istavroz kutusu bol ve kolay geçiyorsa asla kullanılmamalı yenisi takılmalıdır. Bol ve kolay geçen istavroz kutusu ayna civatalarının gevşemesi, kopması
ve kırılmasına sebep olur. İstavroz kutusunun yatakları aşınmamış olmalı, alnının ve çapının salgısı kontrol edilmeli(tornada) salgılıysa yenisi takılmalıdır.
- Mutlaka kovan ve buattaki çene ve çene ağızları kontrol edilmeli aşınma varsa montaj yapılmamalıdır. Buatın kepleri
ve somunları sağlam olmalıdır.
- Difransiyel çatlak veya kaynaklı olmamalıdır. Mahrutinin takıldığı boğaz kısmı çatlak olmamalıdır.
- Aks millerin salgısına bakılmalı salgılıysa yenisi takılmalıdır. Şaft salgılı olmamalı salgısı kontrol edilmelidir.
- Ayna dişli 70°-80° sıcaklığa kadar mümkünse sıcak suyla ısıtılmalıdır. Ayna dişli sıcak halde istavroz kutusunun
üzerine takılmalı ve civatalar sıkılarak oda sıcaklığına gelmesi beklenmelidir. Civatalar gevşetilip loktaytlanıp, tekrar
sıkılarak gevşemesi önlenmelidir. Ayna dişli bu şekilde takılmazsa kasıntılı olacak ve çalışırken civataların zamanla gevşemesine ve kopmasına sebep olacaktır.
- Civatalar ve mahruti somunu mutlaka normlara uygun biçimde ve gereken kilo kadar sıkılmalıdır. Mahruti somunu
tam olarak eğilerek tırnağa oturtulmalı ve loktayt sürülerek gevşemesi engellenmelidir.
- Dişlilerin en önemli ihtiyacı yağlamadır. Bu nedenle yetersiz ve doğru olmayan yağlama dişlilerde ciddi hasarlara
sebep olabilir. Montaj bitirilip doğru temas ve çalışma boşluğu sağlandıktan sonra difransiyele 75-90 numara sentetik
kaydırıcı hypoid difransiyel yağı konulmalıdır. Difransiyel yağı aracın bakım kitapçığında belirtilen periyotlarda kontrol
edilmeli ve yine kitapçıkta belirtilen sürede/kilometrede değiştirilmelidir.
- Difransiyel çamur takviyesi zorunlu durumlarda kullanım amaçlıdır. Asla sürekli ve lüzumsuz kullanılmamalıdır. Çamur takviyesi kullanıldıktan sonra devre dışı bırakılmalı unutulmamalıdır. Takılı unutulduğunda sağa ve sola dönüşlerde
kilitleme yapacağından istavroz dişlilerinin kırılmasına ve ayna mahrutinin deformasyonuna yol açar.
Araç teslim edilmeden önce talimatın en arka yüzündeki ürün takip kartı montajı yapan servis yetkilisi tarafından doldurulmalıdır. Kartlardan biri montajı yapan serviste, biri de satıcıda muhafaza edilmelidir. Ayrıca kartlardan biri 3 gün
içerisinde 0 332 345 16 08 nolu faks numarasına fakslanmalı veya info@htvgear.com adresine email gönderilmelidir.
Takip kartı tarafımıza ulaşmayan ürünle ilgili şikayetler dikkate alınmayacaktır.
- Reterdarlı araçlarda reterdar lüzumlu hallerde kullanılmalı, reterdar otomatik değilse kademeli değiştirilmelidir.
Ani reterdar kullanımlarında mahruti dişliye ters yönde basınç yaptığı için ayna mahruti ömrü azalır ve sırt tarafından
dökülme yapar yada sarar.
- Ürünlerimiz araçların istihap hadleri içinde ve kanuni tonajlarında kullanılmasına uygundur. Aracın ruhsatındaki tonaj
limiti aşılmamalı ve ani zorlamalardan kaçınılmalıdır. Ağır tonaj, kullanım hatası ve montaj hatasından doğacak arızalar
firmamızı bağlamamaktadır.

AYNA MAHRUTİ BOŞLUK VE TEMAS AYARI
Dişler arasındaki temasın (basmanın) ayarlanması:
Ayna mahruti dişlilerin çalışma boşluğu ve temasları aşağıdaki sıralamaya göre ayarlanmalıdır. Temasların yanlış olması, çalışma boşluğunun az veya çok olması dişlinin kısa sürede bozulmasına ve ses yapmasına sebep olacaktır.
Dişler arasındaki temas izini görebilmek için ayna dişlinin birkaç dişini Resim 1’de gösterildiği gibi boya
fırçası kullanarak sarı veya açık renk boya ile boyayınız. Ayna dişliyi frenleyerek mahruti her iki yöne doğru
döndürülerek dişlerin temas etmesi sağlanmalıdır.
Resim 1

Resim 2

Resim 3 - Dış Yanak

Resim 4 - İç Yanak

Ayna dişlinin dış çapını Resim 2’de
gösterildiği gibi kumpas ile ölçün. Ölçülen değere göre Tablo 1’den verilmesi
gereken çalışma boşluğunu tespit edebilirsiniz.
Resim 3 ve Resim 4 Doğru Temas :
Dişli montaj edildikten sonra ayna dişlideki temasların doğru olduğu kontrol
edilmelidir. Temaslar Resim 3 ve Resim
4’teki gibiyse yapılan ayar doğrudur herhangi bir müdahaleye gerek yoktur.
Yanlış temasın (basmanın) ayarlanması :
Aynanın dişlerinin temas izleri Resim 3 ve Resim 4’teki gibi doğru değilse aşağıdaki müdahaleler yapılmalıdır. Temasları ayarlamak için mahrutiye yapılan eksenel müdahalelerden sonra eski çalışma boşluğuna
getirilmeli kesinlikle unutulmamalıdır.
Resim 5 - Dış Yanak

Resim 6 - İç Yanak

Resim 7

T

R

Resim 5 ve Resim 6 : Diş dibinde temas
Resim 7’deki gibi mahrutiyi ayna merkezinde uzaklaştırın (R), sonra aynayı mahrutiye yaklaştırıp boşluğu eski durumuna getirin (T).
Bunun için mahrutinin şim kalınlığı azaltılmalıdır.

TÜRKÇE - TR
Resim 8 - Dış Yanak

Resim 9 - İç Yanak

Resim 10

T

R

Resim 8 ve Resim 9 : Diş üstünde temas
Resim 10’daki gibi mahrutiyi ayna merkezine
doğru yaklaştırın (R), sonra aynayı mahrutiden
uzaklaştırıp boşluğu eski durumuna getirin (T).
Bunun için mahrutinin şim kalınlığı artırılmalıdır.

Resim 11

Resim 11 : Verilmesi gereken çalışma boşluğu
ve çalışma boşluğunun kontrolü
Çalışma boşluğu aynanın dişleri ile mahrutinin
dişleri arasında bırakılması gereken mesafedir.
Bu mesafe ayna dişlinin diş yüzeyine dikey olarak
komparatör ile ölçülmelidir. Komparatörün ucunu aynanın bir dişine, dişin topuk kısmına gelecek
şekilde Resim 11’de gösterildiği gibi dik olarak
yerleştirin. Mahrutiyi sabit tutup aynayı yavaşça ileri geri döndürün ve komparatör saatinin
değişimine göre çalışma boşluğunu tespit edin.
Saatte görülen değer Tablo 1’deki değer ile aynı
ise verilen çalışma boşluğu doğrudur herhangi
bir müdahaleye gerek yoktur.
Resim 12 ve Resim 13 : Yanlış çalışma boşluğunun ayarlanması
Saatte görülen değer Tablo 1’deki değer ile aynı değil ise aşağıdaki müdahaleler yapılmalıdır.
Resim 12

Resim 13

T

R

Resim 12 : Çalışma boşluğu fazlaysa
Resim 12’deki gibi aynayı mahrutiye yaklaştırıp boşluğu azaltın (T).

Resim 13 : Çalışma boşluğu azsa
Resim 13’deki gibi aynayı mahrutiden uzaklaştırıp
boşluğu artırın (R).

Tablo 1
ÇALIŞMA BOŞLUĞU TESPİT TABLOSU
ARACIN TİPİ

AYNA DİŞLİNİN ÇAPI

ÖNERİLEN BOŞLUK

Otomobil

Ø 140 - Ø 185 mm

0,10 – 0,16 mm

Hafif ticari

Ø 185 - Ø 300 mm

0,16 – 0,27 mm

Ağır vasıta

Ø 300 - Ø 500 mm

0,27 – 0,36 mm

Stoklama esnasında oluşabilecek korozyona dayanımı artırmak için ürün üzerine Mangan Fosfat
kaplama (koyu renk) ya da koruyucu yağ (açık renk)
uygulaması yapılmaktadır. Stoklamadaki korozyon
riskine karşı yapılan işlemle oluşan renk farklılığının ürünün mekanik özelliklerine (özellikle sese)
herhangi bir etkisi yoktur.
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1975
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2013
MOVED TO OSB FACTORY

2014 ESTABLISHED THE NEW
HEAT TREATMENT LINE

The leader differential and differential parts manufacturer of the Turkey !
Hatve Gear Industry Co. Ltd. with its headquarters located in Konya, Turkey is proud to manufacture the best quality Crown Wheel and Pinions, achieve a high level of customer satisfaction and supply widest selection of drivetrain
components on the condition of advantageous Turkish Industry since 1975.
Hatve Crown wheel and pinions are precision engineered to superior than original specification from high tensile
steel billets for increased wear resistance and quality inspected to ISO 9001-2008 standards.
We have the ability to take a customer’s initial requirements, generate a concept and manage the process right
through R&D, design, production and testing final delivery of a precision engineered, high performance, fully reliable,
finished Crown Wheel and Pinions.
The main policy of our company is to realy more on the quality of the products, rather than the quantity.
It is the target of our company policy to assure with a wide spread company quality and customer orientation pertaining all company processes, that our customers receive on time top quality, reliable and reasonably priced products
as well as to guarantee a consequent orientation to the requirements of our customers in all areas of our company.
The main domestic customers of our company is Fiat-Tofaş A.Ş. and New Holland-Türk Traktör A.Ş.
We export the goods directly and indirectly via our distributors.The factory exports the goods to; Mexico, Brazil,
Colombia, Iran, Iraq, Egypt, Suria, Malaysia, Singapore, Kirghizistan, UAE, Morocco, Yemen, Palestine.
Our firm principles are;
• Producing the best quality products with the most suitable prices in line with legal and technical regulations and
legislations about our products and our customers’ satisfaction,
• Improving our workers with the principle: “Our workers are our primary resource“,
• Cooperating with the suppliers about quality, who are a primary part of our production system,
• Investing in technology in research that may affect our the quality of our firm’s products,
• Applying reforms for the satisfaction of our customers, workers and partners in union of all people involved in
our production.
Our firms mission;
Thereby production to offer top quality, best competitive price and at the earlist for our customers.
We are able to manufacture all kind of crown wheel pinion gears and others. We can produce all kind crown wheel
pinion gears between 50 mm to 800 diameters. We are using conventional and CNC gear cutting machines and gear
generators on our production. Our all crown wheel pinion gears have been paired on working conditions which supplied
by the noise testing equipments.
The forging of the gears, heat treatment and other process has been made on our own plants. On the production
we are using NC and CNC gear cutting machinery, gear generators, gear shavers and gear hobbing machines. We are
on your serve on the production of all kind helical, worm, internal worm, spur, bevel and hypoid gears. We produce our
goods from forged materials to enhance the hardness and durability. After the forging process, we work the forged
materials first in CNC machinery, then they’re cut and tested in GLEASON machinery. After the high quality gassy system heat treatment, the gears get coupled in GLEASON machinery with special lapping paste. After the quality control
processes they’re carefully packaged and stocked.
Our firm focuses facility investments in the area of spiral-hypoid and straight bevel gear production machines and
we’re proud of our quality in the crown wheel and pinion gears, also spider kits we make. We use the GLEASON system
in the production of differential crown wheel and pinion gears and we adhere to the AGMA standarts.
USA GLEASON system gear production !
Atmospheric IPSEN electrical heated PLC heat treatment line !
CNC grinding and turning machines !
FAG-INA bearing and CORTECO seals usage in the complete differentials !
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The trademarks, OEM numbers and technical terms are only for reference.
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THIS REQUIREMENTS TO BE FOLLOWED ON DIFFERENTIAL
REVISION AND CROWN WHEEL PINION INSTALLATION
THANKS FOR YOUR PREFERRED OUR PRODUCTS. PLEASE RESPECT TO THE REQUIREMENTS
BELOW.
OTHERWISE THE PRODUCT SHOULD BE BROKEN IN A SHORT TIME AND EXPECTED
PERFORMANCE CANNOT BE PROVIDED.
The backlash and contacts of the crown wheel pinion gears must be adjusted according to the pictures and descriptions on the rear page.
Have to use the same size pinion’s shim as the old one during assembly. The contact patterns must be checked as
shown on the 3 and 4 nos pictures in the back page. If it is not correct, the indicated interventions should be done. If
the contact patterns are wrong and the backlash is too small or too large, it will cause the gear to break down in a short
time and make a noise.
The teeth numbers have to same with original one. If use the number of teeth is different, the gearbox-differential
ratios will deteriorate and problems may occur.
The differential must be thoroughly cleaned before installation. Particularly, the axle inlet pipes, which are places of
accumulation of burrs, oil and dirt, should be cleaned with kerosene and hot water.
It is difficult for the axle shaft to go to the synchromesh and the axle gear because the axle beam is flexed after the
differential gear has been removed. If it is forced to pass, the axle will be asymmetric and will cause a fault that can not
be compensated. Therefore it is absolutely necessary to remove the trailer for the tow trucks before installation. If it is
not possible the load on the rear axle should be reduced as much as possible. In other types of vehicles, the underside
of the differential must be fed with jacks and wedges to prevent twisting before beginning assembly.
Bearings, felts, shims and fasteners such as bolts and nuts should be new. Used and cheap bearings should never be
fitted.
In some of the heavy vehicles, such as trucks, tow trucks and buses, flexible pipes should not be placed between the
conical roller bearings and the existing straight pipe in our packaging should be used. If there is no pipe in our package,
the original pipe must be used.
It must be placed o-ring in front of the pinion nut to prevent oil leakage.
Be sure to check the compatibility of the differential housing with the crown gear before installation. It must be use
new differential housing. Otherwise, the screws of crown gear will loosen and break.
The jaws on the axle beam and jaw mouths to be checked if there is a wear must not be. The axle beam caps and nuts
must be intact.
The differential must not cracked or welded. The throat part where pinion is fitted must not cracked.
The secretion of axle shafts and main shaft must be checked.
The crown gear must be heated up to 70°-80° temperature. The heated gear should be mounted on the differential
housing and screw the bolts. Than wait till room temperature. The bolts must be fastened with loctite to avoid loosening.
If the crown gear is not assembled in this way, it will be asymmetric and will cause the bolts to loosen and break with
time.
The bolts and pinion nut must be tightened to the in accordance with norms and to the required weight. The pinion nut
must be tightened with loctite to avoid loos.
The most important requirement of the gears is lubrication. For this reason, inadequate and incorrect lubrication can
cause serious damage to the gears. After the assembly is finished, 75-90 numbered synthetic hypoid oil should be pour.
Differential oil should be checked at the intervals specified in the user manual of the vehicle and should be changed in
the period specified or km.
Differential reinforcement is for use in compulsory case. It should never be used continuously and unnecessarily. It
should not be forgotten that the sludge reinforcement should be deactivated after use. Otherwise it will lock during the
right and left turns, leading to breakage of the side gear and deformation of the crown wheel pinion.
Before delivery of the vehicle, the tracking card on the back of the instruction must be filled by the service officer who
installs. One of the cards must be stored in the servicing station and one in the seller. Also, one of the cards must be
faxed to the +90 332 345 16 08 within 3 days or emailed to info@htvgear.com
The retarder should be used in situations where it is necessary. Also must be gradually switched if the retarder is not
automatic. Otherwise the life of the crown wheel pinion is reduced.
Our products are suitable for the acceptable load limits and legal tonnages. The tonnage limit in the license of the
vehicle must not be exceeded and sudden forcings should be avoided. Defects arising from heavy tonnage, use fault and
assembly fault do not connect our company.

CROWN WHEEL & PINION ASSEMBLY PROCEDURE
Adjusting the tooth contact pattern :
The backlash and contacts of the crown wheel pinion must be adjusted according to the following sequence. If the contact patterns are wrong and the backlash is too small or too large, it will cause the gear
to break down in a short time and make a noise.
To make the tooth contact pattern visible, paint several tooth of the crown wheel gear with a yellow
using a paint brush as shown in Figure 1. Braking the crown wheel, turn the pinion in both directions.
Figure 1

Figure 2

Figure 3 - Convex Side

Figure 4 - Concave Side

Measure the outside diameter of
the crown wheel with caliper as shown
in Figure 2. Find the recommended
backlash from the Table 1 according to
the measured value.
Figure 3 and Figure 4 : Correct
contact pattern
The adjustment is correct if the
contant pattern looks like Figure 3 and
Figure 4 after the installing. There is no
need for any correction.
Adjusting the wrong contact pattern :
If the contact patterns of the crown wheel gear are not seen as in Figures 3 and 4, the following
corrections must be made. It must not be forgotten that after changing the axial position of the pinion, it’s
necessary to restore the gear set backlash.
Figure 5 - Convex Side

Figure 6 - Concave Side

Figure 7

T

R

Figure 5 ve Figure 6 : Low contact pattern
Move the pinion away from the crown wheel as
shown in Figure7 (R), then restore the backlash by
moving the crown wheel towards the pinion (T).
For this, the thickness of the shim of the pinion must
be reduced.

ENGLISH - EN
Figure 8 - Convex Side

Figure 9 - Concave Side

Figure 10

T

R

Figure 8 and Figure 9 : High contact pattern
Move the pinion towards the crown wheel as
shown in Figure 10 (R), then restore the backlash
by moving the crown wheel away from the pinion
(T). For this, the thickness of the shim of the pinion must be increased.
Figure 11

Figure 11 : Recommended backlash and
control of the backlash
The backlash is the space between the teeth of
the crown wheel and the teeth of the pinion. This
distance must be measured with a comparator
perpendicular to the tooth surface of the crown
wheel. To measure the backlash, position the
comparator at the a teeth of the crown, close
to the base of the teeth perpendicularly, like in
Figure 11. Hold the pinion steady and slowly
turn the crown wheel back and forth and
determine the backlash according to the change
in the comparator clock. If the value seen in the
clock is the same as the value in Table 1, the
backlash given is correct and there is no need for
any correction.

Figure 12 ve Figure 13 : Adjusting the wrong backlash
If the value seen in the clock is the different as the value in Table 1, the following corrections must be made.
Figure 12

Figure 13

T

R

Figure 12 : Too much backlash

Move the crown wheel towards to pinion as shown in
Figure 12 and reduce the backlash. (T).

Figure 13 : Deficient backlash

Move the crown wheel away from the pinion as shown
in Figure 13 and increase the backlash. (R).

Table 1
RECOMMENDED BACKLASH
OUTSIDE DIAMETER
OF CROWN WHEEL

RECOMMENDED
BACKLASH

Automobile

Ø 140 - Ø 185 mm

0,10 – 0,16 mm

Light comm.
vehicle

Ø 185 - Ø 300 mm

0,16 – 0,27 mm

Commercial
vehicle

Ø 300 - Ø 500 mm

0,27 – 0,36 mm

VEHICLE TYPE

The manganese phosphate coating (dark color) or
protective oil (light color) is applied on the product
in order to increase the resistance to corrosion that
may occur during storage. There is no effect on the
mechanical properties of the product (especially the
noise) of the color difference caused by the process
performed against the corrosion risk in stock.

ARABIC - AR
الصورة 9

الصورة 10

ر

Concave Side

الصورة 8

Convex Side

ت

الشكل ( )9-8منطقة تماس عالية ؛

حرك البنيون تجاه حلقة ت
ال�س [ر] ثم أعد ضبط المسافة
َ
ف
ت
الفاصلة بتحريك البنيون باتجاه حلقة ال�س [ت] ي� الصورة 10
الصورة 11

المسافة الفاصلة المفضلة ؛
ت
ت
ن
ال� يجب أن تراعى يب� أسنان ال�س
المسافة الفاصلة هي المسافة
و البنيون و يجب أن تقاس عموديياً لسطح أ
السنان .هذا القياس هام
جداً ألنه إن قلت قيمة هذا القياس عما يجب قد ينتج عنها تلف ت
ال�س ,
لل�س ثم كرس ت
و إن زادت القيمة عما يجب ينتج عنها صوت عال ت
ال�س
ي
لقياس المسافة الفاصلة ,يتم وضع ش
مؤ� رقمي بحيث يكون
ف
ش
حرك
المؤ� عىل السن ,أاغلق قاعدة السن عمودياً كما ي� الصورة َ .11
الكرون ببطء إىل المام و الخلف مع منع البنيون من الحركة .حركة
ش
المؤ� الرقمي سوف تعطي القيمة الفعلية للمسافة الفاصلة .يتم
ضبط المسافة الفاصلة عن طريق حشوات ت
ح� يتم الوصول إىل القيمة
المطلوبة للمواصفات الفنية للمحور
الصورة 12

الصورة 13

T

R

الشكل ( )13زاءدة فاصلة مسافة عذ
هذا الشكل الخاطئ ناتج عن عدم وجود مسافة فاصلة(R) .
حرك الكرون بعيداً عن البنيون ت ز
ل�يد المسافة الفاصلة بحيث ال
تتعدى النسبة المسموحة لها

الشالل ([ )12فاصاة مسافة وخود عدمعذ
هذا الشكل الخاطئ ناتج عن مسافة فاصلة زائدة(T) .
حرك حلقة ت
ال�س ف ي� اتجاه البنيون لتقليل المسافة الفاصلة
َ
أ
حافظ عىل الحد ال ن
د� للمسافة الفاصلة

الجدول 1

المسافة الفاصلة المثىل
نوع السيارة

الدائرة الخارجية لحلقة ت
ال�س

المسافة الفاصلة المثىل

سيارة

Ø 140 - Ø 185 mm

0,10 – 0,16 mm

التجارية الخفيفة

Ø 185 - Ø 300 mm

0,16 – 0,27 mm

الشاحنات والحافالت

Ø 300 - Ø 500 mm

0,27 – 0,36 mm

معايرة نقاط تماس و انفصال الكرون و البنيون
صيانة دورية ؛
أ
ف
ت
ت
ز
ز
ساس للحفاظ عىل سالمة مجموعة نقل الحركة (الكرون و البنيون) .أهم عنرص ي� الصيانة هو ال�ييت أو التشحيم الجيد ,حيث أن ال�ييت
الصيانة الدورية هي العامل ال ي
ف
تغي�ه ف ي� مواعيد منتظمة و الحفاظ عىل معدل تواجده
بطريقة يغ� سليمة أو انعدامه يؤدي إىل تلف شديد ي� المسننات .يوىص دائماً باستخدام .الشحم المناسب و ي
		
التجديد و الضبطة ؛
الجزاء التالفة أو المت�ض رة يعت� ف� غاية أ
التقان ف� إعادة تركيب و تجميع أ
يعت� التنظيف و المتابعة الدقيقة أمراً ض�ورياً .للحصول عىل
الحركة.
ناقل
حياة
عىل
للحفاظ
همية
ال
إ
ب
ب ي
ي
الجزاء أ
المعد� الفاصل ,القفل (سيل) ,البطانة المعدنية بالضافة إىل أ
أعىل مستوى ف� التجديد ينصح بتغي� أ
ن
الساسية التالفة .يجب مراعاة اتباع
الجزاء منخفضة السعر مثل القرص
إ
ي
ي
ي
تعليمات ت
ال�كيب للمسند بشكل حذر .ألن طريقة ضبط و تركيب المسند تختلف اختالفاً شديداً حسب عمل المحور و طرازه .لهذا يوىص دائماً بالعودة إىل تعليمات التشغيل الخاصة
أ
صل
بالمنتج ال ي
الصورة 2
الصورة 1

ف
ت
(� الصورة  .)2يمكنك
قياس قطر الدائرة الخارجية لحلقة ال�س ي
الصورة 4
الحصول عىل قيمة المسافة الفاصلة المثىل من الجدول 1
شكل ضبط تماس أ
السنان ؛
أ
ت
ح� يمكن رؤية شكل أو نمط تماس السنان يتم وضع طبقة رقيقة
أ
أ
ت
من الدهان البيض أو الصفر عىل ربع محيط سن ال�س (الصورة  .)1لف
ح� يضمن لطقم ت
ال�س ت
لالتجاه� مع فرملة حلقة ت
ين
ال�س أن يعمل
البنيون
ألطول تف�ة وبدون صوت ,يمكن أن تكون منطقة تماس أ
السنان متوسطة �ف
ي
مركز سطح أ
السنان كما موضح بالصورة 4 - 3
أ
يجب مالحظة شكل منطقة تماس السنان بصورة منتظمة عىل الجانب
المحدب لسنون ت
بتغي� المسافة
ال�س .يمكن ضبط وضع منطقة التماس ي
ت
ين
ب� البنيون و مركز حلقة ال�س .هذا الوضع يحدد عن طريق مقاس
الحشوة .ال بد من مالحظة أنه ليس هناك قاعدة عامة تحكم هذه الحالة
بعض المحاور يصمم عىل أساس إضافة حشوات تقرب البنيون ف ي�
ال�س ,و �ف
ال�س ,بينما إزالة الحشوات يبعد البنيون عن حلقة ت
إتجاه حلقة ت
ي
طرازات أخرى من المحاور يكون العكس صحيح
فيما يل ش
مؤ�ات عملية عن كيفية تصحيح الوضع الخاطئ لتماس
أ ي
السنان عن طريق ضبط حشوات البنيون
تغي� الوضع المحوري للبنيون يكون من ال�ض وري إعادة ضبط المسافة الفاصلة ت
لل�س
تذكر أنه بعد ي
الشكل ( )4 - 3منطقة التماس الصحيحة
يكون ت
نن
المس�
ال�كيب صحيح إذا شكل التماس كان كما ف ي� الصورة ( )4 - 3بعد تركيب
الصورة 7

الصورة 6

ر

ت

الشكل ( )6-5منطقة تماس سفلية
حرك البنيون بعيداً عن حلقة ت
ال�س [ر] ثم أعد ضبط المسافة
)الفاصلة بتحريك البنيون باتجاه حلقة ت
ال�س [ت] ف ي� الصورة 7

Concave Side

Concave Side

الصورة 3

الصورة 5

Convex Side

Convex Side

PERSIAN - FA
ِشکل ِشماره 9

ِشکل ِشماره 10

ر

Concave Side

ِشکل ِشماره 8

Convex Side

ت

شکلشماره  9-8محل برخورد دنده ها باالتر از استاندارد است
ورده [ر] ِو ِسپس ِبا ِنزدیک
ِپینیون ِرا ِبه ِسمت ِداخل ِکرانویل ِآ ِ
ِکردن ِپینیون ِبه ِکرانویل ِلقی ِآنرا ِتنظیم ِنمائید [ت] شکل شماره 10
اندازه یگ�ی لقی ین
ب� دنده ها
ِ
فضای ِب ین� ِدنده ِای ِبه ِفاصلۀ ِلقی ِب ین� ِدنده ِهای ِپینیون ِو ِکرانویل
ندازه
ِدر ِهنگام ِد ی
رگ�شدن ِبا ِیکدیگر ِاطالق ِمی ِگردد ِو ِجهت ِا ِ
یگ�ی ِآن ِمی ِبایست ِوسیله ِاندازه ِگ ی�ی ِرا ِعمود ِبر ِسطح ِدنده ِقرار
یتواند
ِدادِ .اندازه ِگ ی�ی ِاین ِفاصله ِبسیار ِمهم ِاست ِزیرا ِلقی ِکم ِم ِ
سبب ِگ ی�پاژ ِگردد ِو ِلق ی ِزیاد ِن یز� ِتولید ِصدا ِیا ِخردشدن ِدنده ِها
ِرا ِبه ِهمراه ِخواهد ِداشت
جهت ِاندازه ِگ ی�ی ِلقی ِمی ِبایست ِدستگاه ِاندازه ِگ ی� ِرا ِبر ِروی ِیک
ِدندۀ ِکرانویل ِنزدیک ِبه ِریشۀ ِدنده ِثابت ِنموده ِشکل ِشماره 11
و ِکرانویل ِرا ِبه ِآرامی ِبه ِعقب ِو ِجلو ِحرکت ِدهید ِدر ِاین ِحال ِباید
وزن
ِاز ِحرکت ِکردن ِپینیون ِج ی
لوگ�ی ِنمائیدِ ،در ِاین ِحالت ِس ِ
ین
دستگاه ِاندازه ِگ ی� ِمقدار ِلقی ِب� ِدنده ِها ِرا ِنشان ِمیدهد
بوسیله ِفیلر ِو ِشیم ِهای ِمناسب ِمیتوانید ِبه ِمقدار ِلق ی ِمناسب
ِکه ِدر ِکتاب ِراهنمای ِاکسل ِذکر ِشده ِاست ِدست ِپیدا ِکنید

ِشکل ِشماره 11

ِشکل ِشماره 12

ِشکل ِشماره 13

T

R

شکل شماره  13محل برخورد دنده ها در ریشه دنده است
ِاین ِحالت ِهنگامی ِپیش ِمیاید ِکه ِمقدار ِلقی ِمیان ِدنده ِها ِکم
ین
دی که ِلقی ِب� ِآنها
ِباشدِ .در ِاین ِحالت ِفاصله ِکرانویل ِو ِپینیون ِرا ِتا ِح ِ
ِبه ِحد ِمطلوب ِبرسد ِزیاد ِنمائید [  ] Rـ

شکل شماره  12محل برخورد دنده ها در تاج دنده است
ِنشاندهنده ِلقی ِبیش ِاز ِحد ِمیان ِدنده ِها ِمی ِباشد ِکه ِبا ِحرکت
یز
قی به ِم یز�ان ِاستاندارد
ِدادن ِکرانویل ِبه ِسمت ِپینیون ِو ِکم ِکردن ِم�ان ِل ِ
ِنزدیک ِمیشود [  ] Tـ

الجدول 1

نوع وسیله نقلیه

یز
لقی توصیه شده
م�ان ِ

ب ی� ن
و� ِکرانویل ِرا ِاندازه ِبگ�یید
ِ

یز
م�ان لقی توصیه شده

اتومبیل

Ø 140 - Ø 185 mm

0,10 – 0,16 mm

های سبک

Ø 185 - Ø 300 mm

0,16 – 0,27 mm

کامیون ،اتوبوس

Ø 300 - Ø 500 mm

0,27 – 0,36 mm

م�ان لقی ین
کالی�ه کردن یز
ب� دنده های کرانویل و پینیون
تنظیم و ب
ِ
تعم�و نگهداری دوره ای
ی
ییک از روشهای باالبردن طول عمر کرانویل و پینیون رعایت اصول نگهداری این محصول بخصوص روانکاری درست آن است .هرگونه کمبود روغن یا روانکار ِی ناقص در سیستم
ج�ان ناپذیر در آن گردد .توصیه می شود جهت روانکاری این محصول از روغنهای مناسب استفاده نموده و در فواصل ن
زما� مشخص
این قطعه ممکن است منجر به صدمات جدی و ب
نسبت به تعویض آن اقدام نمائید
نصب و تنظیمات صحیح
شمگ�ی ِسبب ِط ن
وال� تر ِشدن ِعمر ِمحصول ِگردد به ِه ین
م� ِمنظور
چ
رز
ط
ه
ب
یتواند
م
صویل
ا
و
حیح
ص
صورت
ب
عیوب
م
و
یده
د
سیب
آ
ای
ه
ینیون
پ
و
انویل
نصب ِو ِتنظیم ِمجدد ِکر
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
بازدید ِدقیق و ِت یز
وصیه می ِشود ِجهت ِحصول ِنتیجه ِمطلوب ِتمامی ِقطعات ِاز ِقبیل ِو شا�هاِ ،کاسه ِنمدها ِو ِبوشها ِو
م� ِنمودن ِکامل ِقطعاتِ ،امری ض ِ�وری ِو ِلزم ِاالجرا ِبوده ِو ِت ِ
ِ
ِ
ِتمامی ِقطعات ِمعیوب ِاز ِاین ِدست ِبا قطعات ِنو ِتعویض ِگردند
الزم ِبه ِذکر ِاست ِجهت ِنصب ِو ِجازدن ِیاطاقانها ِمی ِبایست ِدقیقا ِمطابق ِدستورالعمل ِش�کت ِسازنده ِعمل ِکنید ِزیرا ِاین ِعمل ِد ِر مورد ِش�کتهای ِسازنده ِمختلف ِو ِمدلهای
ِمختلف ِمتفاوت ِمی ِباشدِ .این ِدستور ِالعملها ِبه ِهمراه ِمحصول ِارائه ِمی ِگردند
ِشکل ِشماره 2

ِشکل ِشماره 1

قطر ب ی� ن
و� ِکرانویل ِرا ِاندازه ِبگ�یید ِشکل ِشماره 2
ِ
شما ِمیتوانید ِمقدار ِلق ی ِمناسب ِرا ِبا ِاستفاده ِاز ِجدول ِ 1زیربدست ِآورید
تنظیم دنده ها از از روی الگوی محل تماس ؛
برای ِآنکه ِبتوانیم ِمحل ِتماس ِدنده ِهای ِکرانویل ِو ِپینیون ِرا ِقابل ِرویت ِکنیم ِمی ِبایست
ِتقریبا ِیک ِچهارم ِدنده ِهای ِکرانویل ِرا ِب ِا الیه ِنازیک ِاز ِرنگ ِسفید ِیا ِزرد ِبپوشانیم ِهمانند
ِشکل  .1دنده ِکرانویل ِرا ِدرجای ِخود ِمحکم ِکنید ِو ِدنده ِپینیون ِرا ِدر ِهر ِدوجهت ِبچرخانید.
پس ِاز یک ِدوره ِاستفاده ِط ن
اقد
وال� ِمدت ِو ِف ِ
ِ
ِ
(همانند ِشکل
صدا ِمی ِبایست ِرنگ ِمحل ِتماس ِدنده ِها ِبایکدیگر ِدر ِمرکز ِسطح ِدنده ِه ِا ِ
ِ )4-3رفته ِباشد ِجهت ِبرریس ِا ِین
لو� ِدنده ِو ِهم ِسطح ِپشت ِآن ِرا ِمی ِبایست ِبازدید ِنمایید
موضوع ِهم ِسطح ِقسمت ِج ی
غی� ِفاصله ِب ین� ِپینیون ِو ِکرانویل ِتنظیم
موقعیت ِمحل ِبرخورد ِدنده ِها ِرا ِشاید ِبتوان ِبا ِت ی
انون
ِنمود ِاما ِباید ِتوجه ِداشت ِکه ِهیچ ِق ِ
خایص برای ِاین وضعیت وجود ِنداردِ ،در ب ض
ع� ِاکسل ِها ِاضافه ِکردن ِشیم ِباعث ِجلو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِکشیدن ِپینیون ِبه ِسمت ِکرانویل ِگشته ِو
برداش� ِآن ِسبب ِفاصله ِگ ت ن
تن
رف� ِاز ِکرانویل ِمیشود ِاما ِدر ِبرخی ِتولیدات ِو ِمدلها ِدقیقا
ِعکس ِاین ِماجرا ِاتفاق ِمی ِافتدِ .در ِزیر ِب ِه
تغی�ات در محور پینیون ض�وری است
برخی ِروشهای ِتنظیم ِدنده ِه یا� ِکه ِمحل ِبرخورد ِنامناسب ِدارند ِبا ِاستفاده ِاز ِشیم ِاشاره ِشده ِاست .توجه داشته باشید که بعد از اعمال ی
که لقی مجموعه را به حالت اول برگردانید
شکل شماره  4-3محل برخورد صحیح ؛ ِدر ِصورتیکه ِتمامی ِتنظیمات ِصحیح ِباشد ِمحل ِبرخورد ِدنده ِها ِهمانند ِشکل ِ 4-3می ِباشد
ِشکل ِشماره 4

ِشکل ِشماره 7

ر

ِشکل ِشماره 6

ت

شکل شماره  6-5محل برخورد دنده ها ین
پائ� تر از استاندارد است ؛

ِپینیون ِرا ِبه ِسمت ِب ی�ون ِکرانویل ِآورده [ر] ِو ِسپس ِبا ِنزدیک ِکردن ِپینیون
ِبه ِکرانویل ِمجددا ِلقی ِآنرا ِتنظیم ِنمائید [ت] شکل شماره 7

Concave Side

Concave Side

ِشکل ِشماره 3

ِشکل ِشماره 5

Convex Side

Convex Side

Powerful Brand Of The Sector

Bilinçli müşteri
kazanılmış
bir fabrikadır !
Conscious customer is
a gained factory !

HATVE DİŞLİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mh. 7 Nolu Sk. No: 18 P.K. 42050 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
T: +90 (332) 345 16 06 - 07 • F: +90 (332) 345 16 08 • E: info@htvgear.com • W: www.htvgear.com

www.htvgear.com

NOTLAR - NOTES

NOTLAR - NOTES

PRODUCT TRACKING CARD
Ürün bilgisi
Descrip�on of product

HTV No

Takım no
Set no

Fabrikadan sevk tarihi
Shipment date

Kullanılan yağ cinsi
Oil Type

Dikkat ! Doldurulan kartlardan biri montajı yapan serviste, biri de satıcıda muhafaza edilmelidir.
Ayrıca kartlardan biri 3 gün içerisinde 0 332 345 16 08 nolu faks numarasına fakslanmalı veya info@htvgear.com adresine email gönderilmelidir.
Attention ! One of the filled cards must be stored in the servicing station and one in the seller.
Also, one of the cards must be faxed to the +90 332 345 16 08 within 3 days or emailed to info@htvgear.com

PRODUCT TRACKING CARD
Ürün bilgisi
Descrip�on of product

HTV No

Takım no
Set no

Satıcı Nüshası
Seller copy
Fabrikadan sevk tarihi
Shipment date

Kullanılan yağ cinsi
Oil Type

Dikkat ! Doldurulan kartlardan biri montajı yapan serviste, biri de satıcıda muhafaza edilmelidir.
Ayrıca kartlardan biri 3 gün içerisinde 0 332 345 16 08 nolu faks numarasına fakslanmalı veya info@htvgear.com adresine email gönderilmelidir.
Attention ! One of the filled cards must be stored in the servicing station and one in the seller.
Also, one of the cards must be faxed to the +90 332 345 16 08 within 3 days or emailed to info@htvgear.com

