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Zestaw narzędzi do demontażu świec żarowych M9 w 

silnikach 1.3 Mj (Fiat Opel Suzuki) 

Instrukcja obsługi 

007935063390 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nr 
 

Nr kat. 
 

OPIS 
 

A 311101001 Prowadnica do wiercenia 

  Prowadnica do wiercenia z 

 311101007 elementem oporowym + 
B 311098005 

311098004 
nakrętka M12 CH30 + cięgno 

  stalowe M12 do wyjmowania 

C 311096007 Świder z uchwytem 

D 311101008 Gwintownik M5 z przedłużką 

E 311101009 Gwintownik M8 z przedłużką 

F 311096006 Gwintowana tuleja M5 

G 311031007 Tuleja typu torx E10 

 

H 
311031005 
311031018 

Rurka prowadząca dla świdra Ø 

3.5 + świder Ø 3.5 

I 311101006 Śruba M7 mocująca do silnika 

Zestaw do 
wyjmowania 

niesprawnych świec 
żarowych 

montowanych w 
silnikach 

Fiat 1.3 MultiJet 

Elementy zestawu: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 Świeca żarowa musi wytrzymać wysoką 

temperaturę, wysokie ciśnienie, wibracje oraz 

działanie czynników korodujących, które 

powstają w czasie spalania. 

 Końcówkę świecy żarowej należy prawidłowo 

ustawić w celu doprowadzenia paliwa do 

zapłonu. Nie może zbytnio wchodzić do komory 

spalania, ponieważ mogłaby uruchomić spalanie 

w nieprawidłowy sposób. Z tego względu, 

wymiana świec żarowych jest problemem. 

Ponadto, świece żarowe łatwo ulegają 

zniszczeniu w swoim siedzisku. 

 Jeżeli świeca żarowa jest w nienaruszonym 

stanie i jeżeli nie można jej odkręcić przy 

pomocy standardowego jednostronnego klucza 

szczękowego, należy użyć dostarczonego w 

zestawie klucza szczękowego typu torx (poz. G) 

i spróbować odkręcić ją oddziałując na górny 

trzpień (zdj. 1). 

 Jeżeli świeca żarowa jest niesprawna lub 

powyższa czynność nie powiedzie się, należy 

świecę nawiercić i wyjąć. 

 Użyć klucza szczękowego typu torx do wyjęcia 

górnej części przyłącza elektrycznego. 

N.B. W czasie tej czynności przyłącze 

elektryczne może zostać wyjęte w całości lub 

częściowo. W pierwszym wypadku należy 

zrezygnować     z     nawiercania     i    wykonać 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA WYJMOWANIA NIESPRAWNYCH ŚWIEC ŻAROWYCH 
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 Wyjąć prowadnicę (poz. B) wysuwając 

wewnętrzny gwintowany drążek i górną 

nakrętkę. Włożyć prowadnicę do siedziska 

płyty w taki sposób, by opierała się o świecę 

żarową (zdj. 5). 

 Włożyć podwójny świder z uchwytem    (poz. 

C) i nawiercać  świecę  elektrycznym 

świdrem, dopóki świder nie dojdzie do 

ogranicznika (zdj. 6). W taki sposób zostanie 

usunięta górna część świecy żarowej. 

 Gwintownik M5 z przedłużką (poz. D)  

założyć na pokrętkę do gwintowników i 

ręcznie zagwintować (zdj. 7). 

 Po wykonaniu gwintowania użyć prowadnicy 

(poz. B), gwintowanej tulei M5 (poz. F) i 

nakrętki CH30 i dokręcić całość (zdj. 8), aż 

świeca żarowa zostanie w całości wyjęta 

(zdj. 9). 

 Użyć gwintownika M8 (poz. E) do  

odnowienia gwintu, na którym została 

zamontowana nowa świeca żarowa. 

N.B. Aby zapobiec przedostaniu się 

pozostałości gwintowania do siedziska 

świecy żarowej, należy umieścić na 

gwintowniku odrobinę smaru w celu 

zatrzymania tych pozostałości (zdj. 10). 
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