Cum se înlocuiește discul
de frână din față al
automobilului Mazda 3 BK

Înlocuiți în următoarea ordine:
1
Înlocuiți discurile automobilului Mazda 3 BK în set separat
pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor.
Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină
mai uniform.

2

Strângeți maneta frânei de parcare.

3

Plasați o pană sub roata din spate.

Slăbiți șuruburile de fixare ale roții cu vehiculul la
sol.
4

5

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu
ajutorul unor suporturi.

Scoateți roțile din față.
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6.1

6.2

Deșurubați fixarea etrierului de frână

7

AutoDoc recomandă:
Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau
caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita
depresurizarea sistemului.
Nu apăsați pe pedala de frână după ce ați demontat
plăcuțele. Acest lucru ar putea duce la ieșirea pistonului din
cilindru, pierderi de lichid de frână și depresurizarea
sistemului.

Scoateți etrierul de frână.

8

AutoDoc recomandă:
Curățați butucul și aplicați un lubrifiant rezistent la temperaturi
ridicate pe suprafața portantă a discului.

Scoateți șuruburile de fixare a discului de frână și
scoateți-l.
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9

Montați noul disc de frână pe butuc și strângeți
șuruburile de fixare corespunzătoare.

11

Montați roata.

10

Montați etrierul de frână și fixați-l.

12

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în
ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare
ale roții.

AutoDoc recomandă:
Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de
compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

Tutoriale video
Priviți tutorialele video detaliate despre repararea
automobilului dvs. Mazda 3 BK pe canalul nostru youtube.
Priviți tutorialele video.

AutoDoc online

Sperăm că aceste informații sau demonstrat utile!
www.autodoc24.ro

Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile discuri de frână pentru
automobilul dvs. Mazda 3 BK de cea mai înaltă calitate. Spre
site.
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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.
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