
סימון  ביצועלבצעהחלפה/ביצוע כל …כמותמקור ניפוקמק"טסוג/דגם הפריטZתאור הפריט

Z2Cשמן מנוע
              5W30 :סוג           
WSS-M2C946-A :מפרט

FA D10053טיפול4.1מחסן

טיפול1מחסן1070521מקורימסנן שמן מנוע

Z7Eנוזל קירור
סוג : דלקור פורד כתום     

WSS-M97B44-D :מפרט
F8-172410 שנים5.8מחסן

שמן ת"ה אוטומטית לרכב 

(7T) 2007 עד ייצור אוגוסט
Z3E

           MERCON V :סוג       
WSS-M2C202-B :מפרט

FA-D10037 6.7מחסן______

שמן ת"ה אוטומטית לרכב 

(7J) 2007 מייצור ספטמבר
Z3F

            MERCON® LV          
  WSS-M2C938-A

FA-D14199 6.7מחסן______

Z18נוזל בלמים
     DOT 4 SUPER : סוג

ESD - M6C57A :מפרט
שנתיים0.5מחסן98-1507

נוזל הגה הידראולי  (לפי 

הקיים ברכב)
Z6C

     MOTORCRAFT : סוג

WSA-M2C195-AA :מפרט
FE-80000471מחסן______

נוזל הגה הידראולי (לפי 

הקיים ברכב)
Z6D

   WSS-M2C204-A2 :מפרט

(צבע ירוק)
______1מחסן1384110

45,000 ק"מ אם לא קודם1מחסן1232496מקורימסנן אויר

135,000 ק"מ או 6 שנים1מחסן1447501מקורימסנן דלק (במשאבה)

60,000 ק"מ אם לא קודם4מחסןMOTORCRAFT1439595מצתים

120,000 ק"מ או 5 שניםכיוון שסתומים (מ"מ)

120,000 ק"מ או  5 שנים1מחסן1004299מקורירצועת תיזמון

30000 ק"מ או 2 שנים1מחסן1354952מקורימסנן אוויר למזגן

נתונים כלליים

סדר הצתהגירמנועמס' פעולה

15000BPEDuraTech Sigma4F27E1-3-4-2

30000BPE

45000BPEמידה

60000BPEאחוריקדמיאחוריקדמי

75000BPE195/65 R 1531 psi33 psi35 psi41 psi

90000BPEחיזוק אומי גלגל

105000BPEאחוריקדמיכמות שמןכמות גז

120000BPE9 מ"מ23 מ"מ200 מיליליטר600 ± 15 גרם

135000BPE

150000BPE

165000BPE

180000BPE

לחייב בנפרד
הח' נוזל בלמים                           

הח' נוזל קירור

כיוון שסתומים

הח' מסנן דלק

הח' מסנן אוויר למזגן 

הח' רצועת תזמון

סל"ד סרק

725
לחץ אויר

עומס מלאעומס חלקי

מערכת מיזוג

 130 ניוטון/מטר

קוטר תוף מירבי

עובי צלחות מזערי

230.2 מילימטר

(טיפול כל 15,000 ק"מ או  שנה)

חתימת ראש צוות/מכונאי

טיפול 90,000 ק"מ או 72 חודשים

טיפול 105,000 ק"מ או 84 חודשים

טיפול 120,000 ק"מ או 96 חודשים

טיפול 135,000 ק"מ או 108 חודשים

טיפול 150,000 ק"מ או 120 חודשים

טיפול 165000 ק"מ או 132 חודשים

טיפול 180000 ק"מ או 144 חודשים

טיפול 30,000 ק"מ או 24 חודשים

טיפול 45,000 ק"מ או 36 חודשים

טיפול 60,000 ק"מ או 48 חודשים

טיפול 75,000 ק"מ או 60 חודשים

שעתוני טיפולים

תאור הטיפול

טיפול 15,000 ק"מ או 12 חודשים

 פוקוס  Trend/Trend-x/Giha/2004.75/סטיישן  -   1.6

     קוד דגם במחשב:    23   

יניקה 0.23 - 0.17  /  פליטה 0.37 - 0.31
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