
Wymiana napinacza paska klinowego – Ford Mondeo Mk3 
 
 
Bardzo częstą usterką w benzynowych silnikach Mondeo Mk3 1.8 i 2.0 są dziwne dźwięki 
dochodzące z jego prawej strony ( okolice alternatora ). Dźwięk jest dosyć charakterystyczny, 
bo jest to ewidentne rytmiczne stukanie, które zanika po podniesieniu obrotów silnika - 
najbardziej dokuczliwe jest na obrotach biegu jałowego. 
Ludzie próbują temu zaradzić na róŜne sposoby, wymieniając koła pasowe, rolki napinające, 
pośrednie, ale niestety zazwyczaj efekt jest mizerny. W moim wypadku problemem był 
napinacz paska klinowego, dodatkowo wymieniłem teŜ pasek klinowy. Od tej pory silnik 
pracuje tak jak powinien - bez Ŝadnych podejrzanych odgłosów. 
 
Do przeprowadzenia całej operacji będziemy potrzebować: 
 
- dobry podnośnik 
- klucz do kół 
- zestaw kluczy nasadowych (potrzebujemy nasadki 10 oraz 15mm, grzechotkę + przedłuŜki) 
- zwinne ręce :P 
- 45 minut wolnego czasu 
- napinacz paska klinowego wraz z rolką oraz pasek klinowy 
 
Na początek popuszczamy śruby prawego przedniego koła i unosimy je wraz z samochodem 
do góry. Po zdjęciu koła zaraz za amortyzatorem widzimy plastikową obudowę 
przymocowaną przy pomocy trzech śrub 10mm. Odkręcamy je i demontujemy obudowę. 
Wówczas naszym oczom ukaŜe się napinacz paska klinowego oraz dolne koło pasowe. 
Zakładamy klucz 15mm na śrubę rolki napinacza i przekręcamy ją w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara. Wówczas moŜemy zdjąć pasek, który zrobił się luźny pod 
wpływem tego manewru. Odkręcamy napinacz od silnika - trzy śruby 10mm. W odwrotnej 
kolejności zakładamy nowy napinacz. Teraz wystarczy poprowadzić nowy pasek klinowy ( 
utrzymując napinacz w pozycji luźnego paska ☺ ) w taki sam sposób jak na rysunku poniŜej, 
by następnie zamontować pozostałe elementy wyjęte z samochodu.  
 
 



 
 
1 – pompa wspomagania ukł. Kierowniczego 
2 – pompa cieczy chłodzącej 
3 – pasek wieloklinowy 
4 – spręŜarka klimatyzacji 
5 – koło pasowe wału korbowego 
6 – rolka napinacza paska ( to co nas najbardziej interesuje ☺ ) 
7 – alternator 
8 – rolka pośrednia 
 
 
 
Od tej pory silnik znów będzie pracował tak jak lubimy ☺. 
 
Jakby ktoś potrzebował dodatkowych porad słuŜę pomocą na Autokąciku :). 
 
Pozdrawiam 
Swiko 
 
 


