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Ford Mondeo

Ford Mondeo cieszy się w Pol-
sce olbrzymią popularnością. 
Prezentowana generacja jest 
powszechnie oznaczana jako 
Mk4, ale nie jest to zbyt precy-
zyjne i wskazuje na sporą nie-
konsekwencję w oznaczeniu 
kolejnych wydań tego modelu. 

Większość uważa tak:
Mk1 – 93-96, Mk2 – 96-01
Mk3 – 01-07, Mk4 – 07-14
Mk5 – od 14 do teraz.

Taki system został przyjęty na 
większości portali ogłoszenio-
wych, ale nie jest precyzyjny, 
bo przecież w 1996 r. był tylko 
lifting Mk1. A jeśli lifting jest 
pretekstem do wprowadzenia 
kolejnego oznaczenia, to cze-
mu pomija się liftingi z 2004 
i 2010 roku?

W takim wypadku: 
Mk1 – 93-96, Mk2 – 96-01
Mk3 – 01-04, Mk4 – 05-07
Mk5 – 07-10, Mk6–10-14
Mk7 – od 14 do teraz
Ale nikt przecież tak nie podaje.

Jeśli wyróżnimy kolejne mo-
dele – mamy tylko czter y  
g e n e r a c j e :  93 - 01,  01- 07,  
07-14, od 14 do teraz.

Jak widać – jest wiele możliwych 
wersji. Lepiej podawać zatem rok 
modelowy. 

  Sytuacja 
rynkowa

Ogłoszenia są zdominowa-
ne przez samochody sprze-
dawane po flotach. Z tego 
względu najpopularniejsze 
kolory to granatowy, biały  
i srebrny. 
Najtańsze egzemplarze kosz-
tują ok. 20 tys. zł, ale to zazwy-
czaj wyeksploatowane wer-
sje 1.8 TDCi z pięciobiegową 
skrzynią. Za dobrego diesla 
2.0 TDCi trzeba zapłacić przy-
najmniej 25 tys. zł. Dobrze wy-
posażone auta po liftingu od 
prywatnych użytkowników to 
wydatek minimum 30 tys. zł.

  Wyposażenie
O ile do jakości wykończenia 
podstawowych wersji można 
mieć wiele uwag, już podsta-
wowy poziom (Ambiente) ma 
7 poduszek powietrznych, ABS, 
EBD, ESP, TCS. Seryjna jest także 

To bez wątpienia jeden z najbardziej 
udanych modeli Forda ostatnich lat. 
Mondeo Mk4 jest ładne, przestronne, 
świetnie się prowadzi, a na dodatek 
w gamie silnikowej każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Historia modelu

Ford Mondeo: WYBrAne SILnIKI BenZYnoWe
1.6 16V 1.6 16V 2.0 16V 2.5 T

 pojemność (cm3) 1596 1596 1999 2521
 moc (KM) 110 125 145 225
 prędkość maks. 
(km/h) 190 195 210 245

 przysp. 0-100 km/h (s) 12,7 12,3 9,9 7,5
 zuż. paliwa (l/100 km)  7,2 7,3 8,1 9,3

Ford Mondeo: WYBrAne SILnIKI dIeSLA
1.8 TDCi 2.0 TDCi 2.0 TDCi 2.2 TDCi

 pojemność (cm3) 1753 1997 1997 2179
 moc (KM) 125 115 140 175
 prędkość maks. 
(km/h) 192 192 210 223

 przysp. 0-100 km/h (s) 11,4 11,2 9,5 8,7
 zuż. paliwa (l/100 km)  5,8 5,9 6,3 8,4

1996-2001:
Mondeo Mk2 

Auto przechodzi 
niewielki lifting 
i otrzymuje tzw. 
kocie oczy. To 
pretekst do nowego 
oznaczenia: Mk2.

1993-1996:
Mondeo Mk1

Ford Mondeo 
zastępuje 
model Sierra. 
Jest pierwszym 
globalnym 
produktem 
koncernu.

2001-2005:
Mondeo Mk3

Dopiero to jest 
druga generacja 
modelu. 
Ale powszechnie 
oznacza się ją jako 
Mk3.

2005-2007:  
Mondeo Mk3 Fl

Niewielki lifting 
(zderzaki, konsola 
centralna). Tym 
razem wciąż 
pozostaje 
oznaczenie Mk3.

od 2014:  
Mondeo Mk5

Obecnie 
produkowany, 
nowy model 
Forda Mondeo. 
Wkrótce zostanie 
zmodernizowany.

2007-2010:  
Mondeo Mk4 

Kolejna, nowa 
generacja modelu. 
Auto należy do 
największych 
w swoim segmencie.

2010-2014:  
Mondeo Mk4 Fl

Modernizacja 
modelu. Auto 
otrzymuje 
w zderzaku światła 
LED lub atrapy tych 
świateł.
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klimatyzacja (manualna, jedno-
strefowa) i elektryczne sterowanie 
szyb w drzwiach przednich. Kolej-
ne poziomy to Trend, (skórzana 
kierownica, klimatyzacja automa-
tyczna), Ghia oraz Ghia X. Na ryn-
ku można także spotkać odmiany 
Titanium, Titanium X oraz pakiety 
dealerskie – SilverX, GoldX. 

  Trzy wersje, 
dwie deski

Najpopularniejsze w Pol-
sce wersje to liftback i kom-
bi. Gamę uzupełnia sedan, ale 
w ogłoszeniach pojawia się 

bardzo rzadko i z racji ograni-
czonej funkcjonalności nie jest 
specjalnie poszukiwany. 
Mondeo było produkowane 
w dwóch odmianach, różnią-
cych się zestawem wskaźników. 
W pierwszym przypadku były to 
klasyczne zegary. W drugim – po-
łączenie zegarów i wyświetlacza 
LCD (Convers+). Niestety, był to 
bardziej gadżet niż funkcjonal-
ny element. Liczba podawanych 
przez niego informacji jest sto-
sunkowo ograniczona. 
Pierwszy lifting miał miejsce 
w 2010 roku. Auto otrzyma-
ło nową atrapę chłodnicy, paski 
LED do jazdy dziennej (lub czar-
ne miejsca na te światła), nowe 

zderzaki oraz nowe wykończenie 
konsoli centralnej. Tuż przed koń-
cem produkcji ponownie zmo-
dernizowano zderzaki i światła. 

  Pełna gama 
silników

W ogłoszeniach dominują wer-
sje wysokoprężne. Najtańszą 
z nich jest odmiana 1.8 TDCi, 
najbardziej polecaną –mo-
del 2.0 TDCi. Uzupełnieniem 
gamy był wprowadzony po 
liftingu silnik 1.6 TDCi. Rolę 
flagowego diesla pełni silnik 
2.2 TDCi.  W gamie benzynowej 

najpopularniejsze silniki to 
wolnossąca dwulitrówka oraz 
wolnossący 1.6.
O ile w poprzedniej genera-
cji znalazło się miejsce dla spor-
towego modelu ST 220, o tyle 
w przypadku MK4 producent 
nie stworzył już takiej odmia-
ny. Osoby, które oczekują do-
brych osiągów, mogą sięgnąć 
po wersję z silnikiem turbodoła-
dowanym 2.5, zaprojektowanym 
przez Volvo. Dobre osiągi ma tak-
że wprowadzony po liftingu silnik 
2.0 Ecoboost, który jest już kon-
strukcją Forda. Równolegle z nim 
w ofercie debiutował silnik 1.6 
Ecoboost. To z kolei ukłon w stro-
nę mody na downsizing. 

Przed liftingiem: gęsta 
siatka na atrapie 
chłodnicy, brak świateł 
LED do jazdy dziennej,  
niezbyt duży wlot  
powietrza w zderzaku.

Po liftingu: atrapa 
chłodnicy z jednym 
poziomym paskiem, 
duży wlot powietrza 
w zderzaku, światła 
LED do jazdy dziennej.

Srebrne 
wykończenie 
konsoli 
środkowej.

Ciemne 
wykończenie 
konsoli 
środkowej.

Zdecydowanym  
liderem na rynku  
wtórnym jest wersja  
2.0 TDCi z silnikiem 
wysokoprężnym  
opracowanym wspólnie  
z francuską grupą PSA.

Ford mondeo mk4 (2002-2014)

Przed liFtingiem

Po liFtingu

2007-2010

2007-2010
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HAMULCE PRZEDNIE - tarczowe wentylowane.

HAMULCE TYLNE - tarczowe pełne lub wentylowane.

Wszystkie wersje Forda Mon-
deo MK4 są wyposażone 
w identyczne, wentylowane 
tarcze hamulcowe. Numer 
oryginału: OEM 1469085. 

Podczas przeglądu dokładnie 
obejrzyj elastyczne przewo-
dy hamulcowe. Zużywają się 
dość szybko. Jeśli „spuchną”, 
utrudniają przepływ płynu.

WersJe Forda mondeo

Wymieniasz koła? 
nie popełnij tego błędu!

Fabrycznie tarcze hamul-
cowe Mondeo są pod-
trzymywane na piastach 
blaszanymi pierścieniami. 
Oryginalne felgi aluminio-
we mają na te pierścienie 
specjalne podtoczenia. 
Przed założeniem felg 
stalowych z kołami zi-
mowymi lub innych, nie-
oryginalnych felg należy 
pierścienie zdemontować. 
W przeciwnym wypadku 
uniemożliwią one prawi-
dłowe dopasowanie się 
felgi. Dokręcimy ją krzywo, 
będzie generować wibra-
cje podczas jazdy.

Sedan 4d

Dł./szer./wys.: 484/188/150 cm, rozstaw osi: 285 cm.
Pojemność bagażnika: 550 l.

Dł./szer./wys.: 483/188/150 cm, rozstaw osi: 285 cm.
Pojemność bagażnika: 540-1460 l.

Liftback 5d

Dł./szer./wys.: 483/184/150 cm, rozstaw osi: 264 cm.
Pojemność bagażnika: 555-1745 l.

Kombi

Wszystkie wersje Mondeo są 
wyposażone z tyłu w hamulce 
tarczowe (na zdjęciu). Propozy-
cja  Girling: GIR 6047664. Jeśli 

zacisk hamulcowy jest spraw-
ny, po zwolnieniu hamulca 
pomocniczego dźwigienka (1) 
musi opierać się o wspornik (2).

Z przodu wszystkie wersje Forda Mondeo MK4 mają wentylowane 
tarcze hamulcowe. Z tyłu są to niewentylowane tarcze. Co cieka-
we,  wszystkie wersje tego samochodu wykorzystują tylko jeden 
wzór tarcz  i jeden wzór klocków. Obniża to koszty produkcji, kosz-
ty serwisowania i ułatwia dobór części zamiennych. Najlepsze jest 
jednak to, że „oszczędności” nie odbiły się na jakości. Długość drogi 
hamowania Mondeo wynosi ok. 38 metrów. To wciąż bardzo dobry 
wynik, porównywalny np. z wynikiem Opla Insignii, Hondy Accord, 
VW Passata czy Citroëna C5. 

Niezależnie od wersji nadwozia – olbrzymia ilość miejsca  
w kabinie i bardzo wygodne fotele.

Po prawej: 
podto-

czenie na 
pierścień 

w oryginal-
nej feldze 

Forda.

Po lewej: 
strzałka 
wskazuje 
pierścień 
podtrzy-
mujący 
tarczę. 

FoRd mondeo: układ hamulcoWy
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ad elementy układu hamulcoWego FoRda mondeo
W naszej ofercie znajdują się części większości czołowych producentów. 
W poniższej tabeli podajemy przykładowe numery referencyjne jedynie dwóch
wybranych marek. Są to: nasza własna marka AD oraz oryginalne części Forda.

częŚci RegeneRoWane  
W oFeRcie ad polska

Delco Remy (lub Remy) to części 
zamienne po fabrycznej regene-
racji. Najwyższa, pisemnie gwa-
rantowana jakość w połączeniu 
z bezkonkurencyjnie niską ceną 
jest pokusą nie do odparcia. Do-
datkowym atutem, o którym na-
leży pamiętać, jest poszanowanie 
środowiska naturalnego. Remy to 
amerykański, a w zasadzie świa-
towy gigant w  branży części me-
chanicznych  i elektrycznych.

Dawniej – Delco Remy. Od 2004 
roku po prostu Remy. Tak brzmi 
nazwa światowego potentata, 

który specjalizuje się w produk-
cji podzespołów elektrycznych 
o wysokiej wytrzymałości  (także 
z przeznaczeniem dla wojska), 
elementów elektryki samochodo-
wej, osprzętu do silników wyso-
koprężnych oraz komponentów 
do budowy pociągów i statków. 
Zgodnie z wymaganiami współ-
czesnego rynku, Remy tam, gdzie 
jest to możliwe, korzysta z moż-
liwości powtórnego przerobu 
zużytych elementów. AD Polska 
daje nam właśnie dostęp do tej 
bardzo atrakcyjnej f inansowo 
oferty.

Ford Mondeo:  
ŚWIECE ŻAROWE AD

SilniK ŚWiecA żAroWA

1.6 TDCi AD12 8472

1.8 TDCi AD12 8616

2.0 TDCi AD12 8930

Ford Mondeo:  
POMPY CIECZY CHłODZąCEj

Typ  opiS  nr AD 

1.6 16V  Pompa cieczy  AD11 133 06 

2.0 16V Pompa cieczy  AD11 150 06

2.3 Pompa cieczy  AD11 150 06

2.5 Pompa cieczy  AD11 190 17

1.6 TDCi Pompa cieczy  SKF VKPC83259 

1.8  TDCi Pompa cieczy  AD11 201 06

2.0 TDCi Pompa cieczy  AD11 127 03

2.2 TDCi Pompa cieczy  AD11 127 03

FORD MONDEO IV WERSjA SEDAN: KLOCKI I TARCZE HAMULCOWE
PRZÓD TYŁ

Model LATA INFO KOD KLOCKI TARCZE INFO KOD KLOCKI TARCZE

2.0 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
flexifuel 03.07- AD AD5 930781 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.0 TDCi 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.2 TDCi 03.08- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.3 07.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.5 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536

FORD MONDEO IV WERSjA KOMBI: KLOCKI I TARCZE HAMULCOWE
prZÓD TyŁ

Model LATA INFO KOD KLOCKI TARCZE INFO KOD KLOCKI TARCZE

1.6 Ti 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536

1.8 TDCi 03.07- AD AD5 930781 AD 786573
AD AD5 930781 AD 673536

elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.0 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
flexifuel 03.07- AD AD5 930781 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.0 TDCi 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.2 TDCi 03.08- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.3 07.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.5 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536

FORD MONDEO IV WERSjA LIFTBACK: KLOCKI I TARCZE HAMULCOWE
prZÓD TyŁ

MoDel lATA inFo KoD KlocKi TArcZe inFo KoD KlocKi TArcZe

1.6 Ti 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536

1.8 TDCi 03.07- AD AD5 930781 AD 786573
AD AD5 930781 AD 673536

elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.0 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
flexifuel 03.07- AD AD5 930781 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.0 TDCi 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.2 TDCi 03.08- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.3 07.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
2.5 03.07- AD AD5 930781 AD 786573 elec(-) AD AD5 930781 AD 673536
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FoRd mondeo – zaWieszenie

zaWieszenie tylne

zaWieszenie Przednie

Z przodu producent postawił na 
sprawdzony w eksploatacji układ 
McPherson. W wahaczach może-
my wymienić zarówno sworznie 
(1), jak i silentbloki (2, 3). Orygi-
nalne sworznie są przynitowane. 
Przed wymianą nity trzeba usu-
nąć. Zamienniki sworzni mają 
w komplecie śruby mocujące.

Zawieszenie tylne jest konstruk-
cją niezależną, wielowahaczową. 
Na każde tylne koło przypada 
jeden duży (dolny) wahacz po-
przeczny, dwa mniejsze wahacze 
poprzeczne oraz jeden wahacz 
wzdłużny.

Nowe wahacze dokręcamy 
dopiero po opuszczeniu samo-
chodu na koła. W przeciwnym 
wypadku po postawieniu auta 
na kołach guma w tulejkach po-
pęka. Po każdej większej napra-
wie tylnego zawieszenia warto 
poddać kontroli jego zbieżność. 
W wielu egzemplarzach nie była 
kontrolowana od nowości.

Konstruktorom Forda udało się doskonale zestroić za-
wieszenie czwartej generacji Mondeo. Auto wyjątkowo 
posłusznie reaguje na ruchy kierownicą. Bardzo dobrze 
tłumi także nierówności.

obecna generacja Mondeo. W USA auto debiutowało w 2012 r. 
jako Fusion. W europie – nadal jako Mondeo, ale z 2-letnim opóź-
nieniem.

Nowością w gamie jest 
luksusowo wykończona 

wersja Vignale.

Wnętrze wersji Vignale 
– luksus niespotykany 

wcześniej nawet 
w odmianach Ghia.

Mondeo Mk4 sprzedawało się 
w Europie doskonale. Początko-
wo na poziomie 140-160 tys. szt 
rocznie. Ostatni rok zamknął się 
wynikiem 45 tys. szt. Prezentowa-
na w tej ramce piąta generacja nie 
ma już szans na powtórzenie tak 
dobrych wyników. Wystartowała 

z poziomu niespełna 80 tys. szt. 
Ten rok może być minimalnie lep-
szy, ale i tak zanosi się na najgorszy 
wynik w historii tego modelu.
W ubiegłym roku Ford wprowa-
dził na polski rynek specjalną 
wersję Mondeo, superluksusową 
Vignale. Z zewnątrz auto wy-
różnia się innymi zderzakami, 
chromowanymi akcentami oraz 
20-calowymi obręczami kół. 
We wnętrzu znalazła się wyso-
kiej jakości skórzana tapicerka  
i niemal kompletne wyposażenie 
z zakresu komfortu.

mondeo mk5

RÓŻne 
modele, 
ta sama 
koncepcja!

Ty l n e  z a w i e s z e n i e 
Mondeo MK4 kombi 
oraz prezentowanego 
niedawno Focusa MK2 
są bardzo podobne do 
siebie. Poszczególne czę-
ści nie są współzamienne.

Mondeo 
Mk4

Focus 
Mk2

12

3Seryjna 
deska 
rozdzielcza.
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1

FoRd mondeo – elementy zaWieszenia

FoRd mondeo – amoRtyzatoRy

to Wymienia się najczęŚciej:

FORD MONDEO IV – ELEMENTY ZAWIESZENIA SWAG

OPIS KOŃCÓWKA 
DRĄŻKA

DRĄŻEK 
KIEROWNICZY

ŁĄCZNIK
STABILIZATORA WAHACZE ELEMENTY 

WAHACZY

Wszystkie 
wersje  
silnikowe 
i nadwoziowe

50930723 
końcówka drążka  
kierowniczego lewa
50930724 
końcówka drążka  
kierowniczego prawa

50934384 
(L=P)

50 92 7897 
(przedni L=P)

50 93 4583  
(lewy przedni)
50 93 4584  
(prawy przedni)

50 93 6733  
(tylna "kość" L=P)

50 93 2163 
sworzeń wahacza (L=P)
50936963  
tuleja tylna wahacza lewego

50936964  
tuleja tylna wahacza prawego

pRzykładoWe numeRy ReFeRencyjne częŚci do napRaW zaWieszenia

Duży silentblok  
wahacza przód

Sworznie wahacza 
przedniego

łącznik przednie-
go stabilizatora

Końcówki drążków  
kierowniczych

Tylny wahacz 
poprzeczny

łącznniki 
stabiliz. tył

elementy układu 
kieRoWniczego 

Przed wymianą sprawdź,  
czy ktoś wcześniej nie 
pomylił końcówek i nie są 
zamienione stronami!

50930723, 50930724

50934384

Oferta części zamiennych do tylnego zawieszenia 
Mondeo jest bardzo ograniczona. W zasadzie spro-
wadza się tylko do krótkich wahaczy oznaczonych 
numerem 1. W przypadku pozostałych elementów 
najlepiej kupić oryginały. Niestety – silentbloki wy-
stępują zwykle z wahaczami.

elementy Przedniego 
zaWieszenia

elementy tylnego zaWieszenia

50 92 7897

50936963
50936964

TC2160 L=P

50 93 4583
50 93 4584

Proponowany zestaw  
na przód: KYB 339720 
+ KYB 339721

Proponowany  
zestaw na tył:
KYB 349021

1

50 93 2163

amortyzatory Przednie amortyzatory tylne

W Fordzie Mondeo MK4, podobnie jak 
w poprzedniej generacji tego modelu, 
znajdziemy z przodu klasyczne kolumny 
McPherson. 

Amortyzatory tylne są identyczne do wszystkich wersji nadwoziowych. Co więcej, amortyzatory 
Mondeo pasują także do innych modeli:

S-MAX 06->

FORD GALAXY 06->

VOLVO S80 06->

V70 07->
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FoRd mondeo: piasty kÓł pRzednich i tylnych

2.0 TDCi 115-163 KM

1.6 TDCi 115 KM

2.2 TDCi 175-200 KM

1.8 TDCi 100-125 KM

Flagowy diesel Mondeo, ale niezbyt popu-
larny na rynku wtórnym. Tak jak 2.0 TDCi 
– jest opracowany wspólnie z Peugeotem. 
W przeciwieństwie do wersji stosowanej 
w autach francuskich ma jednak tylko jedną 
turbosprężarkę zamiast dwóch. Ale i tak ma  
naprawdę niezłe osiągi. 

Silnik o starej konstrukcji z żeliwnym blokiem 
i żeliwną głowicą, ale wyposażony w zasilanie 
common rail. Wał korbowy z pompą wtrysko-
wą łączy łańcuch (lub pasek zębaty pracujący 
w oleju), a pompę wtryskową z wałkiem – krót-
ki pasek. Nigdy nie miał filtra cząstek. Słaby 
punkt: koło dwumasowe.

Najlepszy wybór. Bardzo popularny silnik wyso-
koprężny, opracowany wspólnie z Peugeotem. 
Imponuje niezłą kulturą pracy, jest bardzo 
oszczędny. Cieszy się najlepszą opinią w całej 
gamie. Co ciekawe, mimo zastosowania filtra 
cząstek stałych, nie słyszy się zbyt dużo o ich 
awariach. 

Silnik wysokoprężny 1.6 TDCi ,opracowany wspólnie 
z Peugeotem, był oferowany w latach 2010–2014 
jako uzupełnienie oferty po zakończeniu produkcji 
bazowego 1.8 TDCi. To udana konstrukcja, ale za 
mała do rodzinnego Mondeo. Wszystkie wersje są 
wyposażone w filtr cząstek stałych.

1.6 110-125 KM

Podstawowy silnik, który umożliwił 
producentowi obniżenie bazowej 
ceny Mondeo. Dzięki obecnym pro-
mocjom cieszy się dużym zaintere-
sowaniem na rynku pierwotnym. 
Na wtórnym jest raczej aktorem 
drugiego czy nawet trzeciego planu, 
ponieważ jego osiągi nie pasują do 
klasy samochodu.

Zarówno z przodu, jak i z tyłu wymienia się kompletne piasty. Tylną piastę odkręca się, przednią trzeba wyprasować.

Wymiana tylnej piasty nie przysparza 
problemów. Wymiana przedniej jest już 
jednak kłopotliwa. SKF zaleca stosowanie 
odpowiednich narzędzi. W przeciwnym 
wypadku podczas pracy dochodzi do 
nadwerężenia łożyska piasty, ponieważ 
zwykła prasa wywiera nacisk na bieżnię 
wewnętrzną, a piastę powinno się wci-
skać przykładając siłę do bieżni zewnętrz-
nej. Jeżeli łożysko nie jest poprawnie 

zamontowane, przy użyciu właściwych 
metod i narzędzi, jego trwałość ulegnie 
skróceniu. Według statystyk, około 16% 
wszystkich przedwczesnych uszkodzeń 
łożysk jest wynikiem złego montażu lub 
stosowania nieprawidłowych technik 
montażu! W przypadku Forda Mondeo 
ryzyko uszkodzenia przedniej piasty pod-
czas montażu wykracza ponad statystycz-
ny współczynnik.

podczas wprasowywania nowej piasty nie wolno 
przykładać siły do jej wewnętrznej części! 

Wymiana łoŻyska pRzedniego Wymiana Piasty tylneJ

Nową piastę (1) musisz 
wprasowywać przykłada-
jąc siłę w miejsce wskazane 
zieloną strzałką. Umożliwia  
to specjalny pierścień (2), 
który składa się z dwóch 
połówek skręcanych ze 
sobą części. Pierscień zakła-
da się w sposób pokazany 
na fot. (3).

1 2

3

Ford Mondeo IV ma z tyłu kom-
pletną piastę, z otworem na 
czujnik układu ABS (na zdjęciu 
jest wskazany strzałką). Czujnik 
układu ABS jest elementem 
niezależnym i podczas wymia-
ny piasty należy go przełożyć 
ze starej piasty, lub – jeśli jest 
uszkodzony – kupić nowy. 

Zwróć uwagę na to, aby czujnik 
był bardzo dokładnie oczyszczony 
i idealnie dopasował się do gniazda. 
Wystarczy 1 mm przesunięcia, aby 
układ ABS nie działał prawidłowo. 

Wymiana piasty jest bardzo prosta – polega  
na odkręceniu starej i przykręceniu nowej. 

Proponowany 
zestaw OPTIMAL 
nr 401501

FoRd mondeo: populaRne silniki benzynoWe i WysokopRęŻne 

Proponowany zestaw 
OPTIMAL nr 302302
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auto-tip

Filtr kabinowy znajduje 
się w tunelu środkowym, 
na prawo od pedału gazu. 
Pracę zacznij od odsunięcia  
fotela kierowcy. 

przed wymianą filtra upewnij się, że kluczyk jest wyjęty ze stacyjki. 

Odkręć pedał przy-
spiesznika i wypnij 
kostkę, która łączy 
jego potencjo-
metr ze sterowni-
kiem. Miejsca na 
śruby są widocz-
ne wokół pedału. 
Czerwona strzałka 
wskazuje gniazdo  
wtyczki.

1
Masz już do-
stęp do dekla 
filtra. Odkręć 
wkręty, które 
go mocują. 
O s t r o ż n i e 
wsuń nowy 
f i l t r  ( ł at wo 
go zgiąć lub 
wsadzić nie-
dokładnie).

32

ModeL WERSjA UWAGI od do FILTR OLEjU FILTR PALIWA FILTR POWIETRZA FILTR KABINOWY

Mondeo IV 1.6 Ti-VCT Automatyczna klimatyzacja 04/07 AD18 8273002 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 1.6 Ti-VCT Manualna klimatyzacja 04/07 AD18 8273002 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 642265 

Mondeo IV 2.0 Automatyczna klimatyzacja 04/07 AD18 8264303 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 2.0 Manualna klimatyzacja 04/07 AD18 8264303 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 642265 

Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi Automatyczna klimatyzacja 03/10 AD18 8264303 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi Manualna klimatyzacja 03/10 AD18 8264303 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 642265 

Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi Manualna klimatyzacja 09/10 AD18 8264303 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 642265 

Mondeo IV 2.3 16V Automatyczna klimatyzacja 04/07 06/10 AD18 82776 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 2.3 16V Manualna klimatyzacja 04/07 06/10 AD18 82776 Filtr dożywotni AD18 9129702 AD18 642265

Mondeo IV 2.5 Automatyczna klimatyzacja 04/07 06/10 AD18 8277302 Filtr dożywotni F AP 165/4 (Filtron) AD18 6422651*

Mondeo IV 2.5 Manualna klimatyzacja 04/07 06/10 AD18 8277302 Filtr dożywotni F AP 165/4 (Filtron) AD18 642265 

ModeL WERSjA UWAGI oZnACZenIe od do FILTR OLEjU FILTR PALIWA FILTR  POWIETRZA FILTR KABINOWY

Mondeo IV 1.6 TDCI Auto. klimat.  02/11   AD18 8277802   AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 1.6 TDCI Manual. klimat.  02/11   AD18 8277802   AD18 9129702 AD18 642265 

Mondeo IV 1.8 TDCI Auto. klimat.  04/07   AD18 8265702 C10194 (Fram) AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 1.8 TDCI Manual. klimat.  04/07   AD18 8265702 C10194 (Fram) AD18 9129702 AD18 642265 

Mondeo IV 2.0 TDCI Auto. klimat. Duratorq 04/07 02/10 AD18 827784 C10778ECO (Fram) AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 2.0 TDCI Auto. klimat. Duratorq 03/10   AD18 827784 C10778ECO (Fram) AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 2.0 TDCI Manual. klimat. Duratorq 04/07 02/10 AD18 827784 C10778ECO (Fram) AD18 9129702 AD18 642265 

Mondeo IV 2.0 TDCI Manual. klimat. Duratorq 03/10   AD18 827784 C10778ECO (Fram) AD18 9129702 AD18 642265 

Mondeo IV 2.0 TDCI DPF Auto. klimat. Duratorq 03/10   AD18 827784 C10778ECO (Fram) AD18 9129702 AD18 6422651*

Mondeo IV 2.0 TDCI DPF Manual. klimat. Duratorq 03/10   AD18 827784 C10778ECO (Fram) AD18 9129702 AD18 642265 

FoRd mondeo: oleje, inne płyny eksploatacyjne

Typowa dla Forda klasa 5W-
30 nie jest zbyt popularna 
na rynku. co mam zrobić, 
jeśli w trasie okaże się, że 
muszę uzupełnić olej, a na 
stacji benzynowej nie mają 
takiego oleju?

Na „dolewkę” możemy śmia-
ło użyć popularnego oleju 
10W-40. Trzeba pamiętać, że 
silniki 1.8 TDCi tolerują więk-
szość współczesnych olejów do 
diesli. W przypadku jednostek 
2.0 TDCi z filtrem cząstek do-
puszczalne są wyłącznie oleje 
niskopopiołowe LowSAPS.

czy jest to możliwe, że w sil-
niku 2.0 TDci FAp podnosi 
się poziom oleju w misce 
olejowej?
 
Podczas jazdy co pewien czas 
silnik zwiększa dawkę paliwa, 
aby jej nadmiarem dopalić sa-
dzę w filtrze FAP. Jeśli warunki 
jazdy nie pozwalają na prze-
prowadzenie całej procedury, 
która trwa kilkanaście minut, 
inicjowanie procesu zwiększo-
nymi dawkami paliwa staje się 
bardzo częste. Nadmiar paliwa 
spływa po tulejach cylindro-
wych i rozcieńcza olej. 

co ma jakość oleju do skła-
du spalin diesla?

W każdym silniku spalinowym 
pewna ilość oleju dostaje się 
do komór spalania i po spa-
leniu trafia do układu wyde-
chowego. Oleje do silników 
z filtrem cząstek stałych są 
opracowane tak, aby podczas 
tego procesu tworzyły jak 
najmniejsze ilości popiołu, 
a konkretnie trzech związ-
ków: popiołu siarczanowego 
(SA), fosforu (P) i siarki (S).  
Od ich nazw bierze się właśnie 
określenie Low SAPS.

Wybrane diesle Forda Mondeo Mk4:

POjEMNOŚć 
SILnIKA

MoC KM
SILnIK

PłYN  
CHłODNICZY

ILOŚć 
LITRóW

ILOŚć 
LITRóW

1.8 TDCi 125 KM 5,6 8,2

2.0 TDCI 140 KM 5,3 8,7

2.2 TDCI 175 KM 5,3 8,7

Wybrane benzynowe silniki Forda Mondeo

POjEMNOŚć 
SILnIKA

MoC KM
SILnIK

PłYN  
CHłODNICZY

ILOŚć 
LITRóW

ILOŚć 
LITRóW

1.6 16V 110 KM 3,8 6,8

1.6 16V 125 KM 3,8 6,8

2.0 16V 145 KM 4,5 6,8

*Filtr z węglem aktywowanym

Ford mondeo: Filtry ad

FoRd mondeo: Wymiana FiltRa kabinoWego


