41-6837 ල ොරි රථය අළුත්වැඩියාව සදහා උපලදස් පත්රිගකාව
(ශ්රී- ාකා හදම අ අකාකාරිය, ගන්ල ෝරුව පාර, ලේරාලදණිය.)
Make -

Isuzu

Model -

NKR 250

1 ඉදිරි කැබින් කකොටස් ගලවා ඉවත් කර ජපානකෙහි මදක් භාවිතා කළ ක ොද තත්වකේ සම්පූර්ණ
කැබින් කකොටස් සවි කිරීම (41-6837 කලොරි මාදිලිෙට අෙත්) (ලඅඅ කැම න් ලකොටස් ලග ැවිත්
වාහ යට සවි කිරීඅට ලපර යාන්ත්රිගක ජානලන්රු ලවත ලපන්වා අනුඅත කරවා ලග වාහ යට
සවි කිරීඅ සුදුසු ලේ.)
2 ඇලුමිනිෙම් කබොඩිෙ ගලවා ඉවත් කර අබලන් වූ කකොටස් සම්පූර්ණ අළුත්වැඩිොවන් සිදු කිරීම.
3 ඇළුමිනිෙම් කබොඩිෙ ගැලවු පසු භාවිතෙට ගත කනො ැකි කකොටස් කපා ඉවත් කර ඒ කවනුවට
දැනට පවතින කේජ්එකට ගැලකපන ත ඩු කකොටස් අමතරව කෙොදා මනා කලස අළුත්වැඩිො
කිරීම.
4 දිරා ඇති ස නැවත භාවිතෙට ගත කනො ැකි කනු, අළුතින් සකස් කර සවි කිරීම. ඒවා මළ
කනොබැකදන කලස තීන්ත ආකේප කිරීම.
5 කබොඩිකෙහි අළුත්වැඩිොවන් සිදු කරන විට රිවට් කළ ැකි සෑම විටම රිවට් භාවිතා කිරීම ස ඒ
සද ා ඇළුමිනිෙම් රිවට් භාවිතා කිරීම.
6 කබොඩිෙට කෙොදනු ලබන ඇණ මළ කෑමට ඔකරොත්තු කදන ජපන් ඇණ භාවිතා කළ යුතුෙ.
7 දැනට තිකබන එොර් ක්ලීනර් බටෙ ඉවත් කර ඒ කවනුවට අළුතින් එොර් ක්ලීනර් බටෙක් සවි කර
ගැනීම.
8 කබොඩිෙ ස කැබින් කකොටස ගලවා ඉවත් කර සම්පූර්ණ තට්ටුව කම්බි බුරුසු මගින් පවිත්රව කර
අන්ඩ කබොඩි ඝණකමට ආකේප කිරීම. කම් සද ා පිලිගත් අන්ඩ කබොඩි මාදිලිෙක් භාවිතා කිරීම.
9 රිම් තර අළුතින් කෙදීම.
10 සිෙළුම මඩ කවර අළුතින් කෙදීම ස ඒවාකෙහි නිෂ්පාදකොකේ වර්ගෙ සද න් විෙ යුතුයි.
11 පිටු පස දකුණු රිවස් ලයිට් කප් එක අළුතින් කෙදීම.

12 කබොඩිකෙහි පිටුපස කදොර මනා කලස අළුත්වැඩිො කිරීම ස තට්ටුවට නැගීමට ප සු වන පරිදි
ශක්තිමත් පඩිකපලක් ඇළුමිනිෙම් මේ ත ඩු කෙොදාකගන නිර්මාණෙ කිරීම.
13 ඉදිරි බ් ඩස් කැබ් කදක සවි කිරීම ක ෝ ලිෙවා සවිකිරීම.
14 පිටුපස තට්ටුකවහි කදපස කැන්වස් කකොටස අළුතින් මසා සවිකිරීම. කම් සද ා ක ොද වර්ගකෙහි
කැන්වස් කරද්දක් භාවිතා කළ යුතුයි.
15 කැබින් කකොටස ස තට්ටුව අළුත්වැඩිො කර සම්පූර්ණ වෙරින් පද්ධතිෙ අළුත්වැඩිො කල යුතුෙ.
16 ගිෙර් ලිවර් බුෂ් අළුතින් කෙදීම.
17 එන්ජින් මවුන්ට් අළුතින් කෙදීම.
18 කැබින් කකොටස නිෂ්පාදකොකේ කක්තෙට අනුව 2k තීන්ත ආකේප කිරීම. තීන්ත ආකේප කළ
යුතු සිෙළුම කකොටස් ගලපා තීන්ත වර්ග ආකේප කිරීම.
19 ඉ ත සිෙළුම කකොටස් ස අළුත්වැඩිොවන් සද ා වසරක වගකීම් කාලෙක් ලබාදිෙ යුතුෙ.

