
Hoe een bougie op een
FORD MONDEO III
vervangen

www.autodoc.nl 1–3

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Verwijder de motorkap.

2.1

Ontkoppel de hoogspanningskabels van de
bougies.

2.2

3.1

Verwijder de bougies met een bougiesleutel en
plaats hen op een werkoppervlak in de volgorde
van installatie in de motor.

3.2

Gebruik een momentsleutel om de bougies te vervangen.

http://www.autodoc.nl
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4

Schroef nieuwe bougies vast.

5

Verbind de hoogspanningskabels aan de
bougies.

6

Installeer het motordeksel en maak het vast.

AutoDoc raadt aan:

Schroef de bougies in uw Ford Mondeo lll enkel los met een
koude motor. Bij het verwijderen van de bougies met een
warme motor, kunt u de draad beschadigen in de
bevestigingspunten op de cilinderkop gemaakt uit een
lichtmetalen legering.

AutoDoc raadt aan:

Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het
schuintrekken kan schade veroorzaken aan de
draadverbinding.

Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het
aandraaimoment overschrijden kan schade aan de
draadverbinding aanbrengen.

We hopen dat deze informatie
nuttig voor u was!

Videohandleidingen
Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze
FORD MONDEO III reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk
videohandleidingen.

AutoDoc online
Bougies van de hoogste kwaliteit voor uw FORD MONDEO
III zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

http://www.autodoc.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrmeEHOsCqBgqy1pdw-GgtvKPsCqWUSuQ
http://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/bougie-10251/ford/mondeo/mondeo-iii-b5y?utm_source=pdf
http://www.autodoc.nl
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AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT FORD

BOUGIES FORD MONDEO III

BOUGIES VOOR FORD BOUGIES VOOR FORD MONDEO III

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA

Disclaimer:
Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik
of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve
doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste
aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-
onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.
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