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Înlocuiți în următoarea ordine:

1

Îndepărtați capacul motorului

2.1

Deconectați cablurile de înaltă tensiune de la
bujii.

2.2

3.1

Scoateți bujiile cu o cheie pentru bujii și puneți-le
pe o suprafață de lucru în funcție de ordinea lor
de instalare în interiorul motorului.

3.2

Folosiți o cheie dinamometrică pentru a înlocui bujiile.

http://www.autodoc24.ro
http://www.autodoc24.ro
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4

Înșurubați noile bujii și strângeți-le.

5

Conectați cablurile de înaltă tensiune la bujii.

6

Montați capacul motorului și fixați-l.

AutoDoc recomandă:

Deșurubați bujiile automobilului Ford Mondeo lll doar când
motorul este rece. Dacă îndepărtați bujiile atunci când
motorul este încă fierbinte, există riscul de a dăuna firul în
punctele de montare ale bujiilor pe chiulasa metalică din aliaj
ușor.

AutoDoc recomandă:

Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea
sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de
strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.

Sperăm că aceste informații s-
au demonstrat utile!

Tutoriale video
Priviți tutorialele video detaliate despre repararea
automobilului dvs. FORD MONDEO III pe canalul nostru
youtube. Priviți tutorialele video.

AutoDoc online
Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile bujii pentru automobilul
dvs. FORD MONDEO III de cea mai înaltă calitate. Spre site.

http://www.autodoc24.ro
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_tdCGC6M9J5geQVwCmOHaB043dZT70Xs
http://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/bujie-10251/ford/mondeo/mondeo-iii-b5y?utm_source=pdf
http://www.autodoc24.ro
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AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE FORD

BUJII FORD MONDEO III

BUJII PENTRU FORD BUJII PENTRU FORD MONDEO III

AUTODOC PE REȚELELE DE SOCIALIZARE:

Despre responsabilitate
Documentul conține doar recomandări generale care pot fi utile atunci când efectuați lucrări de reparare sau înlocuire. AutoDoc nu este
responsabil pentru pierderi, prejudicii, deteriorarea bunurilor în procesul de reparare sau înlocuire, din cauza utilizării necorespunzătoare sau
interpretării incorecte a informațiilor furnizate.

AutoDoc nu este responsabil pentru eventualele erori sau incertitudini prezente în acest manual de instrucții. Informațiile sunt oferite doar cu
scop informativ și nu pot înlocui sfatul specialiștilor.

AutoDoc nu este responsabil pentru utilizarea incorectă sau nesigură de echipamente, scule si piese auto. AutoDoc recomandă cu insistență
să fiți atent și să respectați regulile de siguranță în timpul lucrărilor de reparare sau înlocuire. Notă: utilizarea de piese de schimb de slabă
calitate nu garantează siguranța rutieră corespunzătoare.

http://www.autodoc24.ro
http://www.autodoc24.ro?utm_source=pdf
http://www.autodoc24.ro?utm_source=pdf
http://www.autodoc24.ro/piese-auto/ford?utm_source=pdf
http://www.autodoc24.ro/piese-auto/ford?utm_source=pdf
http://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/bujie-10251?utm_source=pdf
http://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/bujie-10251?utm_source=pdf
http://www.autodoc24.ro/piese-auto/ford/mondeo/mondeo-iii-b5y?utm_source=pdf
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http://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/bujie-10251/ford/mondeo/mondeo-iii-b5y?utm_source=pdf
http://www.autodoc24.ro/piese-de-schimb/bujie-10251/ford/mondeo/mondeo-iii-b5y?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.ro/
https://plus.google.com/+Autodoc24Ro/posts
https://twitter.com/autodoc_ro
https://www.youtube.com/channel/UCmeaBQzsyebAkn5dBoVct5Q
https://www.pinterest.com/autodoc_eu/
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
http://www.autodoc24.ro
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