
Wymiana tulei ramy zawieszenia tylnego 
Ford Mondeo Mk3 sedan 

 
 
 

 
 
 
 
1 - rama zawieszenia tylnego 
2 - tuleje ramy 
3 - śruby mocujące ramę do nadwozia (klucz 15mm) 
4 - drąŜek stabilizatora 
5 - śruba mocująca drąŜek stabilizatora do ramy ( klucz 10mm ) 
6 - śruba wahacza poprzecznego przedniego ( klucz 15mm, dokręcamy momentem 120nm ) 



7 - śruba wahacza poprzecznego tylnego ( klucz 15mm, dokręcamy momentem 120nm ) 
 
 
Do wymiany tulejek ramy zawieszenia tylnego potrzebujemy następujących rzeczy : 
 
- dobrego podnośnika 
- dwóch koziołków do podparcia tyłu samochodu 
- zestawu kluczy nasadowych ( musi mieć dobrą grzechotkę, klucze 10 i 15mm, przedłuŜkę i 
parę innych pierdół które mogą się przydać - generalnie to im bogatszy tym lepszy ) 
- klucza dynamometrycznego ( nie jest konieczny, ale przydatny do przykręcania śrub 
wahaczy poprzecznych ) 
- dobrego przecinaka lub nawet dwóch o róŜnych rozmiarach 
- młotka 
- gwintowanego pręta o średnicy 10 - 12mm, trochę podkładek róŜnej średnicy (30,40,50mm), 
nakrętki do pręta (przynajmniej 2 szt.) 
- bieŜnię łoŜyska o średnicy wewnętrznej około 70mm (moŜe być jakaś tuleja lub coś 
podobnego czym będzie moŜna wprasować tuleję metalowo-gumową nie uszkadzając jej - 
najlepiej wybrać się na zakupy mając jedną tuleję zawieszenia ze sobą) 
- kompletu tulejek ( dwie przednie i dwie tylne ) 
- kleju do tulei, który jest dostępny na przykład tutaj:  KLIK  
- piłki do metalu ( wyrzynarka z końcówką do cięcia metalu teŜ da radę - w moim przypadku 
tak się stało ☺ ) 
- duŜo cierpliwości :P 
 
 
Pracę warto rozpocząć od ustawienia samochodu w sposób nie przeszkadzający nikomu, gdyŜ 
do jej zakończenia nie będzie się go dało przestawić.  
Popuszczamy śruby kół, podnosimy pojazd ( zostawiamy go podpartego koziołkami ) i 
zdejmujemy koła. Po obu stronach auta odkręcamy śruby wahaczy poprzecznych ( 6 i 7 ). Są 
takie same, wiec moŜna je pomieszać.  
Następnym krokiem jest wejście pod samochód - tam odkręcamy drąŜek stabilizatora ( 4 ), 
który do ramy jest przymocowany dwiema śrubami ( 5 ). Kolejno odczepiamy trzy ostatnie 
wieszaki wydechu, by opuścić tłumik ( moŜna pod nim coś połoŜyć by nie wisiał ). Teraz 
zabieramy się za cztery śruby ( 3 ) mocujące ramę do nadwozia - odkręcamy je kolejno, tak 
by rama nie spadła nam na ziemię. Gdy wszystko jest juŜ rozkręcone, musimy wyjąć ramę 
spod samochodu - nie jest to łatwe, ale kilka manewrów i powinno nam się udać. Istotne jest, 
by być bardzo ostroŜnym i nie uszkodzić czujników ABS. Gdy rama wraz z wahaczami jest 
juŜ na ziemi, wówczas dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa ☺. MoŜemy obrać dwie drogi 
- pierwszą, bardziej kosztowną i mniej satysfakcjonującą, czyt. pojechać do warsztatu 
wyposaŜonego w mechanika i prasę, by za nas usunął stare tuleje i wprasował nowe. Druga 
droga jest trochę trudniejsza, ale bardziej satysfakcjonująca - usuwamy tuleje ( 2 ) samemu i 
w takim samym składzie osobowym aplikujemy nowe ☺.  
W tym drugim przypadku najłatwiej jest zacząć od usunięcia elementu gumowego 
znajdującego się wewnątrz tulei ( tutaj technika jest dowolna - wypalanie, wyrywanie, 
wygryzanie, jak kto lubi :) ) - ja to zrobiłem za pomocą gwintowanego pręta i podkładek, po 
prostu wyrywając barbarzyńsko jej wnętrze :P. WaŜną rzeczą jest, by zapamiętać która tuleja 
była umieszczona gdzie ( pamiętaj Ŝe są ich dwa rodzaje - przednie i tylne ). Teraz moŜemy 
uŜyć naszej piłki do metalu ( lub wyrzynarki ) i rozciąć tuleję na całej jej długości, co ułatwi 
nam pracę przy jej wyjmowaniu. Gdy nacięcie jest gotowe w ruch idą przecinaki i młotek. 
Jako Ŝe tuleja jest wklejona w otwór, musimy naprawdę solidnie uderzać i ją deformować, by 

http://www.abcford.pl/Pages/ProductView.aspx?p=885&c=&s=


wyszła z miejsca w którym się znajduje. Ja z pierwszą tuleją walczyłem dłuŜej niŜ z 
pozostałymi trzema razem wziętymi, łatwo więc zauwaŜyć jak duŜo moŜe tu zdziałać 
doświadczenie ☺. Gdy obiekt naszego „młotkowania” w końcu się podda i wylezie, warto 
przejechać papierem ściernym miejsca przylegania tulejki w ramie, ot dla ułatwienia sobie 
wprasowania nowej. Na nową tuleję nakładamy klej i wprasowujemy przy pomocy 
gwintowanego pręta - zwracając uwagę na to by wcisnąć odpowiednią tuleję ( przednia, tylna 
) i to do samiutkiego końca ( tak jak były zamontowane stare ). Tą samą procedurę 
powtarzamy przy kaŜdej tulei. Gdy wszystkie tuleje są na miejscu, a nasze ręce odpoczęły od 
tłuczenia młotkiem :P, musimy tylko wrzucić ramę na jej miejsce. Przy tej operacji kolejność 
jest odwrotna jak przy rozbieraniu wszystkiego, wciąŜ zwracając uwagę na czujniki ABS oraz 
moment dokręcania śrub wahaczy poprzecznych ( 6,7 ). Istotną sprawą jest to by drąŜek 
stabilizatora ( 4 ) znalazł się między ramą i bakiem paliwa zanim załoŜymy ramę na jej 
miejsce. 
Po poskładaniu wszystkiego do kupy, moŜemy być z siebie dumni i spodziewać się zakwasów 
następnego dnia ☺ . 
Pracę musimy oczywiście zakończyć wypiciem zimnego piwka ☺. 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na autokącikowy priv - słuŜę pomocą kaŜdemu kto 
jej będzie potrzebował. 
 
Pozdrawiam 
Swiko 


