
Wymiana linek hamulca ręcznego Ford Mondeo Mk3 
 
Często zdarzającą się usterką w Mondeo jest zapieczona linka hamulca ręcznego, jeŜeli masz 
pewność Ŝe Twój ręczny nie działa jak powinien, a winnym jest właśnie ten kawałek drutu to 
znalazłeś metodę na rozwiązanie problemu :). Samochody produkowane do roku 2002 były 
wyposaŜone w automatyczny napinacz ręcznego, późniejsze egzemplarze mają juŜ normalną 
regulację przy pomocy śruby. PoniŜej opiszę obie wersje, zaczynając od czynności które 
trzeba wykonać w przypadku samochodu z automatycznym napinaczem. 
 
Przed rozpoczęciem prac musimy być wyposaŜeni w : 
 
- kanał lub podnośnik warsztatowy ( myślę Ŝe da się to zrobić bez nich, posiadając tylko 
lewarek i koziołki, ale raczej będzie cięŜko  ) 
- zestaw narzędzi ( śrubokręt krzyŜakowy lub dwa w róŜnych rozmiarach, klucze nasadowe 
10,12 i 19mm + przedłuŜki, klucz imbusowy 12mm ) 
- duŜo cierpliwości ☺ 
- linka hamulca ręcznego ( lepiej wymienić dwie, by mieć pewność Ŝe siła hamowania obu 
kół będzie taka sama ) 
- kilka plastikowych opasek zaciskowych ( tzw. trytek ) 
 
W przypadku samochodu z regulacją automatyczną musimy niestety zdjąć plastikowy tunel 
środkowy. śeby dowiedzieć się jaką mamy regulację naleŜy najpierw rozebrać samochód od 
spodu - jeŜeli naszym oczom ukaŜe się miejsce łączenia linek w postaci orczyka, jak na 
rysunku numer 1 ( bez śruby regulacyjnej ) , będziemy wiedzieć Ŝe czeka nas dodatkowa 
przyjemność rozbierania wnętrza. Jeśli masz regulację ręczną moŜesz pominąć ten fragment 
manuala. 
 

 
 



JeŜeli wiemy Ŝe regulacja jest automatyczna, wówczas wskakujemy do wnętrza i kolejno 
zajmujemy się plastikami wokół tunelu. Zaczynamy od osłony dźwigni zmiany biegów - 
łapiąc ją od wewnątrz pociągamy do góry - ma cztery zatrzaski które powinny bez 
najmniejszego problemu wyskoczyć ze swoich miejsc ( rys.2 ). 
 

 
 Następnie odkręcamy śruby znajdujące się w okolicach stóp kierowcy i pasaŜera ( w 
otworach osłony tunelu środkowego ). Jedna śruba z kaŜdej strony ( numer 1 na rysunku 
numer 3 ) i moŜemy powtórzyć procedurę podobną do pierwszego plastiku - pociągamy 
zdecydowanie, gdyŜ jest umocowany na pięciu zatrzaskach znajdujących się w jego górnej 
części, to samo robimy z drugiej strony ( rys.3 ). 

 



Teraz zabieramy się za tunel wraz z podłokietnikiem ( rys.4 ). Wyjmujemy popielniczkę wraz 
z dziurą na kubek ( odłączamy kable od zapalniczki po jej wyjęciu ). Pod nim jest jedna śruba, 
kolejne dwie są z przodu tunelu, przed dźwignią zmiany biegów ( 1 ). Następnie wyjmujemy 
ze schowka w podłokietniku plastikową wyściółkę z dna, pod nią znajdują się trzy śruby ( 2 ), 
które teŜ wykręcamy. 
 

 
 
Podciągamy dźwignię ręcznego w górę i próbujemy wyjąć cały tunel wraz z podłokietnikiem. 
Teraz spędźmy chwilę czasu nad rozgryzieniem na jakiej zasadzie działa mechanizm regulacji 
naciągu linek. Po naciśnięciu odpowiedniej zapadki przy dźwigni hamulca ręcznego i jej 
przesunięciu, a następnie zablokowaniu w pozycji "luźna linka" ( tutaj się przydadzą dwa 
śrubokręty ) moŜemy wrócić pod samochód. 
Tutaj procedura postępowania jest identyczna w modelach ze starym jak i nowym rodzajem 
regulacji naciągu. 
Podnosimy tył samochodu ( wystarczy tylko strona z której wymieniamy linkę ), zdejmujemy 
koło/a. 
Odczepiamy trzy ostatnie wieszaki tłumika, tak Ŝeby ładnie wisiał pod samochodem ( 
powinniśmy go jakoś podeprzeć Ŝeby nie był zbyt mocno napięty ). Po stronie przy której 
pracujemy naleŜy odkręcić śruby zacisku hamulcowego ( dwie sztuki ) i odczepić linkę od 
dźwigni zacisku. Odkręcamy plastikową osłonę przy progu ( 3 śruby 10mm ).Następnie 
wyjmujemy zawleczkę przy końcu pancerza linki - tak by móc ją wysunąć z uchwytu w 
którym się znajduje. Następnie wyczepiamy pancerz z uchwytu zamontowanego na wahaczu 
wzdłuŜnym ( zazwyczaj uchwyt ten jest juŜ połamany, więc trzeba poprzecinać opaski 
zaciskowe które ktoś zastosował jako zamiennik ).  
 
 
 
 
 



Gdy jesteśmy na tym etapie moŜemy zdjąć aluminiową osłonę termiczną znajdującą się 
powyŜej wydechu ( rys. 5 ), w tym celu musimy odkręcić sześć „pseudo śrub” ( 19mm lub 
17mm - nie pamiętam ), które ją mocują do podwozia. 
 

 
 
Od tej chwili całą linkę mamy jak na widelcu :). Wyhaczamy ją z orczyka, zahaczamy nową, 
prowadząc w ten sam sposób w jaki była poprowadzona stara. JeŜeli nowa linka jest za krotka 
by dać się podczepić do zacisku, naleŜy wkręcić odrobinę tłoczek ( do tego celu uŜywamy 
imbusa 12mm ). Tłoczka nie moŜna wciskać, bo to moŜe uszkodzić cały mechanizm !  
Po załoŜeniu linek kręcimy kołem, by mieć pewność Ŝe nic nie jest za ciasno. Posiadacze 
egzemplarzy z ręczną regulacją muszą wrócić do samochodu i sprawdzić czy ręczny łapie na 
odpowiedniej wysokości, jeśli nie jest jak być powinno naleŜy udać się znów pod samochód i 
wyregulować ręczny śrubą która przechodzi na wylot przez orczyk. 
Gdy będziemy zadowoleni z efektu musimy wszystko poskładać w kolejności odwrotnej do 
rozbierania - ręczny będzie jak Ŝyleta ☺.  
Właściciele samochodów z automatyczną regulacją mogą poskładać całość pod samochodem, 
by wrócić do jego wnętrza i wyjąć śrubokręty którymi zablokowali zapadkę mechanizmu 
samoregulacji. Następnie kilkanaście silnych szarpnięć dźwignią powinno go wyregulować w 
odpowiedni sposób.  
Sugeruję jeszcze potem podnieść tył samochodu i sprawdzić czy któreś z kół nie kręci się z 
wyczuwalnie większym oporem. W takim wypadku trzeba wyregulować tłoczek - jak w 
poprzednim wypadku wkręcamy go kluczem imbusowym 12mm. 
Na koniec składamy wnętrze w odwrotnej kolejności do tego jak je rozłoŜyliśmy :). 
 
Od tej pory zostawianie samochodu na wzniesieniach nie jest nam juŜ straszne :P.  
 
W razie jakichkolwiek pytań słuŜę pomocą na Autokąciku. 
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