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Ford Taunus Accessoires

Inhoud

De filosofie van Ford is, dat een automobilist een bijna onbegrensde vrijheid dient te
hebben in de keuze van accessoires voor

zijn auto ... en dat de auto uiteindelijk een
getrouwe weerspiegeling geeft van de persoonlijkheid van de eigenaar. Daarom biedt
Ford een uitgebreid assortiment accessoires - accessoires die u in staat stellen

om dat extra persoonlijke tintje aan uw Ford

Motorcraft Onderdelen

digd en getest volgens de hoogste tech-

Motorcraft is de Ford-merknaam voor een
uitgebreide serie onderdelen van topkwaliteit, van onderdelen voor het koelsysteem tot
onderdelen voor de elektrische ontsteking,
van wisserbladen en -armen tot wiellagers,
plus onderhoudsmiddelen en antivries.
Motorcraft onderdelen worden vervaardigd

nische specificaties en standaards om er

volgens de specificaties voor "eerste

zeker van te zijn dat u de kwaliteit ontvangt
die u verwacht van de naam Ford. Wendt
u voor adviezen betreffende service onderdelen tot uw Ford Dealer ... en u krijgt een
expert-advies van een expert.

montage" onderdelen en ze worden op alle
Ford modellen toegepast als standaard
uitrusting, Motorcraft onderdelen zijn de

Taunus te geven en om uw rijplezier verder

te vervolmaken.

Ford Onderdelen
Ford service onderdelen worden vervaar-

aangewezen

vervangingsonderdelen

uw Ford Taunus.
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Ford Audio Apparatuur
CD Ford

M 21 Een laaggeprijsde

van lange- en middengolf.
@)Ford

Eenvoudige

P 21 Een laaggeprijsde

6 drukknoppen

radio met drukknopselectie
handafstemming.

lange- en middengolf

voor de keuze van golfbereik

radio met

en zendersta-

trens.
@Ford

drukknoppen.
drukt

Ford P 32 Aantrekkelijke

storing

Een speciaal

circuit)

onder-

op de FM-band.

@ Ford M 32 Radio metlG.
d.m.V. drukknoppen.
onderdrukt

IC (geïntegreerd

d.m.V.

storing

LG, MG en FM radio met 6 druk-

knoppen

voor keuze van golfbereik

speciaal

IC {geïntegreerd

circuit)

en zenderstations
onderdrukt

Een

storing

op de FM-

®

Ford P 42 Door zijn prestaties

gebied

Radio met 4 golfbereiken

6 drukknoppen

CV

®

Ford SRT 32 Gecombineerde

bereiken

en stereo

6 Zendervoorkeuze

het summum
(lG,

voor zendervoorkeuze
storingsonderdrukldng

op autoradio

MG, KG en FM) en

MG en FM met golfbereikkeuze

Op de FM-band.

IC (geïntegreerd

circuit)

van favoriete

stations.

op de FM-band.

de autoradio

® Antennes
schuifbare

Ford RST 21 Een sublieme

autoradio

® Ford
stereo

mogelijkheden

radio met drie golf-

kwalitatief

de beste!

met automatische

@ Ford ST 11 Een stereo cassettespeler

met een stereo

combinatie

golfbe-

SRT 22 Een gecombineerde
cassettespeler,

ten te kort te doen.

zonder

die onafhankelijk

van

kan speren.
leverbaar
typen,

in met de hand of automatisch

uit-

al of niet afsluitbaar.

van een lG en MG
@StereoLuidsprekersGeven

cassettespeler.

uw tavonete

Een speciaal

stereo

cassettespeler;

reik omschakeling.

band.

Automatische
M 22 Radio met MG en FM golfbereikkeuze

•

®

®

®

MG, FM-stereo

aan hun afzonderlijke

een getrouwe

weergave

van

muziek.

radio met
kwalitei-

@ fnbouwpakketten
zijn van het leveren
kelten

en Ontstoringssets
van topprestaties

en ontstoringssets

speciaal

aan de eisen van elk Ford model.

Om verzekerd
worden

ontworpen

te

Ford inbouwpaken aangepast
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Veiligheid voor Passagiers en
Extra Verlichting

Uw
passagiers hebben recht op dezelfde veiligheid als u.

@)VeiligheidsgordelsvoordeAchterpassagiers

zijn niet inbegrepen - deze worden geleverd als onder-

®

<D

H4 Halogeen Ombouwset
voor Koplampen
helder wit halogeen licht voor uw Taunus.

daagse verkeer.

®

Portierspiegels
Een tweede spiegel op uw rechterportier geeft extra veiligheid.
Een vereiste in het heden-

@Spor1spiegel
Lichtgewicht
male luchtweerstand.

portierspiegel

met mini-

@luchthoorn
Geeft een duidelijke
en aangenaam
klinkende waarschuwing.
Veiliger autorijden
voor u en
uw medeweggebruikers.
4

(j) Verstralers Maken het rijden 's nachts op lange verlaten wegen minder vermoeiend.
Halogeen gloeilampen

Extra

Mistlampen
Halogeen lampen voor meer zicht op
het moment dat u het nodig hebt. Halogeen qloeilarnpen zijn niet inbegrepen
- deze worden geleverd als
onderdeel
van een afzonderlijke
bedradingset

deel van een afzonderlijke

®

Mistachterlicht

Helpt

bedradingset.
om het verkeer

achter

u op

afstand te houden en voorkomt verrassingen in mistbanken.

®

Motoreraft
Universele lampenset
(H4 en Duplo)
Om altijd bij de hand te hebben - u weet nooit wanneer
u het nodig hebt.

®

Comfort en Gerief, Op reis

® Windscherm

CDHoofdsteunen Geven extra comfort en steun met
minimale belemmering van het zicht. Leverbaar In
zwart, bruin en rood.

® Ford Schaapsvacht Bekledingshoezen Wollen be-

@KaartleeslampVerstelbaaren

door de gerichte

licht-

straal wordt de bestuurder niet gehinderd.
@ Rubber matten

Slijtvaste

Sierlijk gestyleerd

en doelmatig,

ver-

vaardigd van groen hard plastic materiaal.

rubber matten. Ook zijn

leverbaar geriefelijke cocosmatten, op maat gesneden
voor uw Ford Taunus in naturel of gekleurd.

kledingshoezen garanderen comfort - behaaglijk warm
op koude en aangenaam koel op hete dagen.

o Trekhaak

Ontwikkeld om aan strenge eisen te kunnen voldoen. (In verband met wettelijke bepalingen
wordt in Nederland een afwijkend model geleverd dan
afgebeeld).

® Imperiaal Geheel verstelbaar imperiaal in zwarte
uitvoering. Demonteerbaar voor gemakkelijke berging
wanneer niet in gebruik.

® Ford Speed Control (Automatische

Snelheidsregelaar) Stelt de bestuurder in staat een van te voren
bepaalde snelheid te rijden zonder gebruik te behoeven maken van het gaspedaal.

@Kofferdeksel Opener Voor het openen van het kofferdeksel vanuit de bestuurdersstoel.

@ Rechthoekige

Rubber matten Onverslijtbare rubber
matten. Gemakkelijk schoon te houden,
5

®

Uiterlijke Verfraaiing, Bescherming voor de Auto

@)AfsluitbareTankdopDe
veilige en verstandige
manier om diefstal van brandstof te voorkomen.

(J) Uitlaalsierstuk

®

® Bumper Beschermers Extra bescherming voor uw

Spatlappen

Stevige, van duurzaam

rubber vervaar-

sportwielen Modern gestyleerde wielen; resultaat van precisietechniek en een doordacht
ontwerp.

digde spatlappen beperken opspattend vuil en bieden
bescherming aan de Jaken de onderzijde van de
wagen.

cv Verchroomde

® Reflecterende Portierstootrubbers

Q) Lichtmetalen

Wielmoeren Voor een schitterende
afwerking van de wielen.

@Wielsierringen Fraai uitgevoerde wielsierringen. Eenvoudig te monteren.

6

Een accessoire
met een tweeledig doel, ze beschermen de lak en
waarschuwen het achteropkomende verkeer.

Bevorderd het fraaie uiterlijk van uw

auto.
auto in de stad, voorkomt parkeerschade.

® Sportstuurwiel

Stevige en veilige constructie. De
zachte bekleding draagt bij tot een positieve greep
onder alle omstandigheden.

@Sportieve Knop voor Pookversnelling
greep bij sportieve prestaties.

Een sportieve

Voor Noodgevallen
CDBrandblusser

In het gunstigste geval hebt u 't nooit
nodig - in het ongunstigste geval zou u wensen er
een te hebben. (N.B. In Nederland wordt een afwijkend
type geleverd. voorzien van rijkskeur),

® Gereedschapset

Kleine reparaties zijn zo voor elkaar
met deze gereedschapset. In slijtvaste oprolbare verpakking.

@Sleepkabels{StaalofNylon)

Het door alle automo-

bilisten bij panne meest begeerde artikel. Sterke
constructie

berekend

om u uit de problemen

te trekken.

@)ReserveBenzinetankVoldoet
aan alle eisen. Een
gemak wanneer u onverwacht zonder benzine komt te
staan.

® Bougies Motorcraft natuurlijk - de kracht achter

® E.H.B.O. set Altijd prettig om bij de hand te hebben

® Wielmoersleutel

ontelbare Grand Prix overwinningen. Een reserve stel
bougies is altijd handig.

voor kleine ongevallen.

Eenvoudige maar stevige constructie voor doelmatig gebruik

® Gevarendriehoek Een verplichte waarschuwing voor

lJj) Bougiesleutel

andere automobilisten als u met pech langs de weg
staat.

Een stuk kwaliteitsgereedschap
het professioneel vervangen van de bougies.

voor

® Ventilateurriem

Laat het nlet aan het toeval overzorg ervoor altijd een reserve ventilateurriem in de auto
te hebben.
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Voor het Onderhoud
Q) Ford Super Motorolie - Ford olie voor uw Ford Een

speciaal samengestelde multigrade olie voor motoren
met een hoog specifiek vermogen zoals van uw Ford
Taunus. 10W/30 en 20W/50 zijn leverbaar.
Cg) Autolak in spuitbussen en lakstiften Voor het her-

stellen van lakbeschadigingen is er een complete serie
kleuren leverbaar, zowel in spuitbussen als in lakstiften
met een penseeltje.
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@ leren zeem, Spons, Poetswatten Om het uiterlijk

@ Ford Remvloeistof Van superieure kwaliteit voor een

van uw Ford Taunus in topkonditie te houden
@) Motorcraft Antivries-Plus Voor zomer en winter.

superieure wagen. Speciaal ontwikkeld om te voldoen
aan de zware eisen die de hedendaagse verkeersomstandigheden met zich mee brengen.

Voorkomt bevriezing in de winter, koelt in de zomer,
roestwerend. Voor 2 jaar lang bescherming!

® Ford Automatische Transmissie Olie Om maximaal
profijt te hebben van de Ford automatische transmissie
is het gebruik van de speciaal ontwikkelde transmissie
olie aan te bevelen.

®

Motoreraft Onderhoudsmiddelen
CDAuto Shampoo Om lastig te verwijderen vuil van de
carrosserie te wassen.
(iJ Auto Shampoo met was Wassen en in de was zetten

in

een

behandeling.

@ Vaste Autowas Voor het reinigen en polijsten van

dof geworden lak.

®

@

®
® Teerverwiideringsmiddel

de lak.

Voor het verwijderen van
teerspatten van de carrosserie.

® Chroomreiniger Voor hel reinigen en polijsten van

@ De-teer Voor hel doeltreffend

chroom.

en portiersloten.

3 in 1 Autopolish

CDBekledingsreiniger

Reinigt, polijst en beschermt

Voor het verwijderen

van alle vuil

en vlekken van stoffen en vinyl interieur bekleding.

ontdooien van ruiten

{!IJ Universal Spray Een doelmatig produkt mei vele

toepassingsmogelijkheden. Te gebruiken als roestwerend middel met vochlverdringende eigenschappen.

® Vinyl Dak Reiniger Voor het grondig schoonmaken
van vinyl daken.

@ RuitenreinigerVoorkomt

tevens bevriezing van de
wis/was installatie tot min 24° C.

® Vloeibare Autowas Voor de reiniging en de bescherming van de lak van nieuwe wagens.
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Motorcraft-Boutique

@RoodRallyJackModern rally jack uitgevoerd in rood
nylon, gewatteerd, gebreide manchetten, twee steek-

CDZwart Super Rally Jack Zwart nylon jack met rode
binnenvoering, 2-weg ritssluiting, capuchon verborgen
in de kraag.

zakken en een borstzak.
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® Baseball Petje

Rood/wit

petje met extra lange klep.

@
@) Werkhandschoenen
Vervaardigd van leer, handig
voor alle karweitjes waarbij bescherming
van de handen gewenst wordt

@T-ShirtTop-kwaliteitT-shirt

van 100 % katoen.

Motorcraft Produkten Originele Uitrusting voor alle
Ford modellen
Vervangingsonderdelen van topkwaliteit - voor prestatie en betrouwbaarheid voor Ford en andere auto's.
Stringente prestatie-tests en rigoreuze kwaliteitskontrole in alle fases van de produktie zorgen ervoor, dat
voordurend de hoogste standaards worden gehandhaafd. Laat uw Ford op z'n best functioneren. eis
Motorcraft ... de onderdelen die ontwikeld zijn om
samen te werken.

Ford Service Onderdelen
De zware specificatie-eisen die door onze kunstrukteurs gesteld worden, verzekeren dat Ford onderdelen
van de hoogste kwaliteit zijn. Van spatschermen tot de
knop van de versnellingspook, van motoren tot hel
kleinste ringetje - dit alles vindt u in het Ford endereetenpakket. Het wijdvertakte net van Ford Dealers zorgt
ervoor dat deze onderdelen en produkten gemakkelijk
verkrijgbaar zijn - bovendien worden ze geruggesteund
door de Ford Garantie-bepalingen.

"

Tenzij anders aangegeven, zijn de accessoires. die in
deze catalogus afgebeeld staan, verkrijgbaar voor alle
huidige Ford personenauto mobielen, ofschoon zij in
uitvoering voor de diverse types kunnen verschillen.

Ford Accessoires
Ford Service Onderdelen

Motorcmft
Motorcraft Onderdelen
Onderhoudsmiddelen

&

Ford Nederland NV., die er immer naar streeft haar
producten en werkmethoden te verbeteren, behoudt
zich te allen tijde het recht voor, specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen:zonder voorafgaande
kennisgeving of enige andere verplichting.
Ford Nederland N,V.
Postbus 795
Amsterdam
Printed by ~Reiff-Druck,

7600 Oftenburq. West-Germany
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