Biuletyn Techniczny
Ford Mondeo III, Transit

Zalecenia montażowe
Producent

MODEL

Silnik

Kod silnika

FORD
FORD

Mondeo III
Mondeo III

2.0 Tdci
2.2 Tdci

Duratorq
Duratorq

FORD

Transit

2.0 Tdci

Duratorq

W powyższych aplikacjach wymiana paska alternatora wymaga demontażu
napinacza paska multi-v, ponieważ pasek prowadzony jest pomiędzy napinaczem
a blokiem silnika. Demontaż napinacza możliwy jest po demontażu podstawy
alternatora i samego alternatora.

VKM 34031

VKMV
6PK1642

VKM 34032
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VKM 34030

VKMA
MA 34030
VKMA 34031

VKMA 34030-34031

Biuletyn Techniczny
Zalecenia montażowe

1) Używając odpowiedniego narzędzia (Ford
T303676) zmniejsz napięcie paska, tak
aby swobodnie odkręcić dolną śrubę
mocującą ramię napinacza VKM 34032.

Ford T303676
2) Rozłącz
akumulator
I
wymontuj
alternator (należy odkręcić 2 śruby
mocujące alternator).

3) Zdemontuj podstawę alternatora wraz z
napinaczem VKM 34032.

2I www.vsm.skf.com

VKMA 34030
VKMA 34031

VKMA 34030-34031

Biuletyn Techniczny
4) Wymień rolkę VKM 34030
5) Na stanowisku warsztatowym
wymień napinacz VKM 34032
(montowany
do
postawy
alterntora) oraz rolkę VKM
34031..
6) PRZED montażem napinacza
należy właściwie ułożyć pasek.
Do napięcia paska użyj
właściwego narzędzia (Ford
T303676)
oraz
sprawdź
poprawne ułożenie paska na
wszystkich kołach pasowych.

7) Zamontuj uprzednio
zedemontowane elementy

Właściwa długość paska jest podstawą poprawnie wykonanej naprawy całego układu
osprzętu ! Niewłaściwa długość paska (zbyt długi lub zbyt krótki) może spowodować
uszkodzenia każdego z elementów układu osprzętu silnika.
W celu właściwej wymiany oraz uniknięcia ewentualnych problemów wykonuj w oparciu o kompletny zestaw osprzętu VKMA !
® SK F jest zast rzeżonym znak iem handlowym Grupy SK F.
© Grupa SK F 2010
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uzysk a się wcześniej zezwolenia w f ormie pisemnej. Dołożono wszelk ich st arań, aby inf ormacje zawart e w t ej publik acji były
możliwie dok ładne, nie mniej wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewent ualne st rat y – bezpośrednie lub
pośrednie – wynikające z ich użycia.

3 I www.vsm.skf.com

naprawę

VKMA 34030
VKMA 34031

VKMA 34030-34031

