


Ford Taunus.
Zijn ideale
formaat spreekt
miljoenen aan.

Ruim genoeg om met het hele geatn
op vakantie te gaan en ekonomisch
genoeg voor alledaags gebruik.
Voeg daarbij de uitgekiende vorm-
geving, die luxueuze ruimte optimaal
kombineert met kompakte buiten-
afmetingen en u weet: de Ford
Taunus is uw formaat auto. De betrouw-
bare prestaties van 's werelds meest
beproefde motoren en de soepel en
nauwkeurig schakelende versnel-
Iing'sbak dragen natuurlijk in niet
geringe mate bij tot de beste keuze:
Ford Taunus. Een ideale auto, van een
ideaal formaat.

Alles-omvattende, ingebouwde
veiligheid is standaard bij alle
Ford-modellen.

De Ford Taunus is ontworpen voor
alle rij-omstandigheden, die men
zich kan voorstellen. Daar horen
natuurlijk rij-eigenschappen bij, die



de bestuurder in staat stellen, zijn
Ford Taunus altijd moeiteloos onder
kontrole te houden. Deveilige weglig-
ging van de Ford TaWlUSis het log-i-
sche resultaat van een zeer laag
zwaartepunt, een lange wielbasis en
de grootste spoorbreedte in z'n klasse.
De bekrachtigde remmen werken
natuurlijk via een gescheiden rem-
systeem met schijfremmen vóór.
De karrosserie heeft vóór en achter
kreukelzones, die met behulp van een
computer zijn ontworpen en die in het
geval van een botsing de vrijkomende
krachten geleidelijk absorberen. Om
de hoeken rondlopende richting-
aanwijzers geven de bedoeling van de
bestuurder duidelijk weer aan
medeweggebruikers.
Standaard heeft de Ford Taunus
halogeen koplampen, waarmee u dus
verzekerd bent van een zee van licht.
Zeer royaal bemeten achterlichten,
met daarbij nog een mistachterlicht -

Ford TaUllUS GL.Veiligheidsgordels achterin zijn tegen meerprijs leverbaar.

ook standaard - zorgen dat u gezien
wordt. Een wel bijzonder indruk-
wekkende lijst van extra veilig-
heidsvoorzieningen maakt het beeld
van een ideale gezinsauto voor u
kompleet. Om er maar enige te
noemen; voorruit van gelaagd glas,
achterruitverwarming, een met zacht
materiaal bekleed stuurwiel, open
hoofdsteunen en staalgordel-
radiaalbanden. Allemaal standaard!

Buitengewoon Iag'e onderhouds-
kosten

Volgens officiele ECE-normen is het
verbruik van de Ford Taunus met
1,6 liter HCmotor slechts 1 ;1.4.1 bij
een konstante snelheid van 90 km/ho
De 2 liter lijn - of V6 motor en de
2,3 liter V6 motor verbruiken
weliswaar iets meer brandstof, maar
komen totaal niet in de buurt van een
verbruik, wat men op grond van het

extra vermogen van deze motoren zou
verwachten. Onder meer is dit te
danken aan een exklusieve Ford
vinding, de karburateur met variabele
venturi, die voor een uiterst efficiënt
benzinejluchtmengsel zorgt bij elke
belastingsgraad van de motor. Een
andere bijdrage aan het lage benzine-
verbruik van de Ford motoren wordt
gevormd door de ventilator met
vloeistofkoppeling die alleen werkt
als het werkelijk nodig is. Daarbij
hebben alle V6 motoren een kontakt-
puntloze elektronische ontsteking.
Prettig voor de Ford-rijder is ook het
feit, dat de servicekosten bijzonder
laag zijn. Onderdelen die bij veel
andere auto's aandacht en onder-
houd behoeven, zijn bij de Ford
Taunus volledig onderhoudsvrij,
zodat slechts na iedere 20.000 kilo-
meter (of na 12 maanden) een grote
onderhoudsbeurt nodig is.
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Anatomisch
gevormde voor-
stoelen.Ruimte en komfort.

~ De Ford Taunus
heeft het. {] merkt
het speciaal op
lange ritten.

De Ford Taunus is net zo komfortabel
als hij er uit ziet.
Ook na lange, lange afstanden.
Dat zit 'm in de eerste plaats in de
ruimte: vijf volwassenen kunnen ont-



spannen plaatsnemen in het r-usttge,
luxueuze interieur.
Voor de bestuurder zit dat 'm in het
ongehinderde zicht op de weg en de
moeiteloze bediening. De belangrijkste
bedierung'sor-ganen zitten daartoe
onder direct handbereik op de stuur-
kolom.
Ford's onvolprezenaeroflow ventilatie
systeem heeft de kapaciteit alle lucht
in het interieur iedere 20 seconden
geheel te verversen.
Komfor-t omvat bij de Ford Taunus

natuurlijk ook een sigare-aansteker,
een klokje, een intervalschakelaar
voor de ruitewissers, een verlicht
handschoenenkastje, tapijt
vloerbedekking en een harmo-
nieus kleur-gebr-uik in het interieur,
Door de strakke daklijn en het grote
glasoppervlak heeft u in de Ford
'Iaun us niet het benauwde gevoel dat
u van andere auto's misschien kent.
De stoelen bieden door hun vorm-
geving en konstruktie optimaal steun
aan het lichaam, terwijl met de trap-

loos verstelbare r-ug'leurung'en ieder-
een de meest komfortabele zitpositie
kan vinden. De fraaie, maar vooral
duurzame bekledingsstoffen in tal
van aantrekkelijke kleuren dragen
er mede toe bij dat het plezierig
toeven is in de Ford Taunus.
Het efficiënte verwar-ming's- en
ventilatiesysteem werkt ideaal en
doeltreffend door de aanwezigheid
van extra ventdlatie-openmgen voor
frisse lucht, die centraal in het instru-
mentenpaneel zijn aangebracht.
De ventilatie openingen aan weers-
zijden van het dashboard kunnen ook
warme lucht blazen om de zijruiten
snel te ontwasemen,



Ford Taunus:
•synoruem voor zorge-

loos, ontspannen
autorijden.
Rij naar onbekende verte in een
auto, die u volledig kent en beheerst!

heden, op weg-en van de meest uiteen-
lopende soort.
U kunt er beslist van opaan, dat er
zelden een auto geweest is die zo
uitgebreid en grondig werd beproefd
als de Ford 'Iaunus. Daarbij is in iedere
Ford TaUIlUSbehalve de kennis van 's
werelds meest ervaren autokonsta-uk-
teurs ook de modernste techniek ver-
werkt die men in een auto wensen kan.
Een perfekt mechaniek bestaat niet,
maar de Ford Taun.us komt aardig in

Als er één auto is, die miljoen malen
z'n betrouwbaarheid en veiligheid
heeft bewezen, dan is dat de Ford
Taunus.
Gaat u maar na: miljoenen Taunus-
rijders in heel Europa hebben letterlijk
miljarden veilige, komfortabele, en
probleemloze kilometers afgelegd
onder alle denkbare weer-somstandtg-

de buurt. Want vergeleken met heel
wat auto's in z'n klasse is de Ford
Taunus uitzonderlijk ekonomisch,
heeft hij een indrukwekkend lange
levensduur, en kan hij met een rmni-
mum aan onderhoud perfekt f'unktto-
neren.

Veel rijden met weinig onderhoud.

Zelfstellende mechanieken, onder-
houdsvrije onderdelen en zelfsmeren-
de lagers: dàt is de autotechniek van
de toekomst, die u nu al in de Ford
Taunus aantreft.
Voor u betekent dit: onder-honds-
beurten alleen elke 20.000 kilometer
(of na elke 12 mnd.).
De r-uitesproeier- en remoliereservoirs
zijn evenals de akku, natuurlijk door-
zich tig , zodat kontrole in één oog-
opslag mogelijk is.
Onderdelen zoals ventilatorriem,
remvoeringen en r-uitewisaerbla-
den hebben een veel langere levens-



U vindt letterlijk duizenden
Ford Dealers door heel Europa.

Ford Taunus. Buitenspiegel rechts, en veiligheidsgordels achter zijn tegen meerprijs leverbaar.

duur (soms wel tweemaal zo lang)
als u van andere auto's gewend bent.

El' zijn meer dan 6.500 Ford
Dealers door heel Europa om u
met eventueel benodigde service van
dienst te zijn. Bij deze Ford Dealers
vindt u vakkundig geschoold perso-
neel en 'n komplete onderdelen
voorraad.
Om uw Ford TaW1US in topkonditie te
houden, beschikt iedere officiële Ford
Dealer over moderne diagnose-appara-
tuur, waarmee sneller en doeltreffender
en dus goedkoper gewerkt kan worden.

Allekokerprofie-
len zijn vóórmon-
tage uitgespoeld
met gedeïoniseerd
water.

Bovendienzijn
natuurlijk ook alle
gebruikelijke anti-
korrosie behande-

2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lingen toegepast.

Veerkrachtige vinylcoating op alle
binnenschermen voorbescherming
tegen opspattende stenen.Taaie,zeer sterke kar-rosser-ie-

bodembescherming op was-
basis. Was-injektieonder
druk in alledeuren en andere
afgesloten karrosserie delen.

Optimale bescherming van de
kar-rosaerfe.

Europa onderzocht.
Ford heeft daarbij een aantal eigen
auto's blootgesteld aan kondities,
overeenkomend met 6 jaren van
extreem koude winters in een uiterst
korrosieve omgeving.

Het resultaat: nieuwe, nog meer ver-
fijnde konstruktietechnieken,
exklusief ontwikkeld om de levensduur
van elke Ford nog meer te verlengen
en aan uiterlijk en mechaniek nog
langer bescherming te bieden.

Ford heeft over een periode van een
aantal jare114.500 auto's van ver-
schillende merken in 13 landen in



Zegt u maar, hoe u
uw Ford Taunus wilt
hebben.

Een uitgebreide keuze aan modellen,
motoa-en en kleuren en extra toebe-
horen.

Van Noorwegen tot aan Griekenland
zijn in de afgelopen jaren miljoenen
exemplaren van de Ford Taunus
verkocht.
De Ford Taunus is dan ook één van de
populairste, of misschien wel dè
populairste gezinswagen in Europa.
Maar, zoveel er ook rondrijden, zo
weinig zijn er aan elkaar gelijk! Dat
komt door de overweldigende keuze
mogelijkheden, die de Ford Taunus-
serie biedt.
Want neemt u maar van ons aan:
op het moment dat u uw keuze tot het
laatste detail heeft bepaald, is het heel
goed mogelijk dat u een nog nooit
eerder geproduceerde Taunus heeft
gekozen.
Een auto dus, zoals alleen u bezit.
Deze broch ure is dan ook speciaal



samengesteld om u bij het bepalen van
uw keuze zo goed mogelijk van dienst
te zijn.
Op de volgende bladzijden vindt u de
voornaamste gegevens van ieder model
in de serie. Terwijl op de laatste pagi-
na's van de brochure de technische
specifikaties zijn vermeld.
Natuurlijk begint u met de keuze of
het een 2- dan wel een 4-deurs Sedan
moet zijn of een 5-deurs Station
Wagon.
Daarna komt de keuze, hoe luxueus
u uw Ford Taunus uitgevoerd wilt zien.
Ruimte en komfort zijn vanzelfspre-
kend standaard in elke Ford Taunus
ingebouwd, maar de luxe aksenten
variëren met de diverse uitvoeringen.
Er zijn 4 mogelijkheden:
De eerste is de Ford Taunus L.
Dan, in een oplopende volgorde van
luxe (en natuurlijk ook prijs) de
TaUllUS GL en Ghia ... die allemaal
leverbaar zijn met het sportieve
S-pakket.

Nu komt de keuze, welk type motor het
moet zijn. Ukunt kiezen uitmaal' liefst
6 motoren, van de uiterst ekonomische
1,3 liter LClijnmotor tot en met de
krachtige, soepele 2,3 liter V6 motor.
Motoren met een hoge kom pressie-
verhouding zijn in het algemeen
krachtiger en daardoor wat zuiniger
dan motoren met een lage kompressie-
verhouding. Maar het is wel zo, dat
motoren met een hoge kom pressie-
verhouding op superbenzine moeten
lopen, terwijl motoren met een lage
kompressieverhouding met normale
benzine toekunnen.
Als het prijsverschil tussen super- en
gewone benzine voor u van belang is,
zou dit van invloed kunnen zijn op
uw keuze.
Voor de versnellingsbak is keuze uit
2 typen mogelijk: een 4-versnellings-
bak (std.) of automatische transmissie
(tegen meerprijs) echter niet met
1,3ltr. motor. Beide overbrengingen

ZIjnbetrouwbaar en werken zeer
efficiënt, zodat de keuze geheel van
uw persoonlijke voorkeur afhangt.
De keuze aan extra's en accessoires
is zonder meer aanzienlijk te noemen.
Koplampsproeiers, schuifdak,
radio/cassette-speler, lichtmetalen
sportvelgen: u heeft maar voor het
kiezen.
En dan is er natuurlijk nog de kleur.
Uw Ford Dealer kan u alle stalen van
metallic en non-metallic kleuren
tonen, en zal u met plezier behulpzaam
zijn bij het vaststellen van passende
kleurschema's voor de interieur-
aiwerking.



Ford Taunus L.
De voordeligste Taunus, maar toch
met een ontegenzeglijk komplete
uitrusting en een aantal luxueuze
aksenten. St.andaaa-duitgerust met
de r.a nter LCmotor, die op normale
benzine loopt.

De standaard uitrusting van de Ford
Taunus L omvat onder andere:
open hoofdsteunen en veiligheids-
gordels op de voorstoelen waarbij
de sluiting op de stoel is gemonteerd,
drukknopradio in de middenkonsole.

Zie voor uitgebreide gegevens
blz. 22 en 23.

Windsor stoelbekleding en deurgreep
met geïntregreerde armleuning" en
ruim. opbergvak.





Ford Taunus Gl.
Gedistingeerde luxe en riant
komfort. Standaard uitgerust met
de 1.6 liter He motor.
Bij de Taunus GL ligt de nadruk op
komfort. Van de met zachte stof
beklede stoelen de met een midden-
armsteun uitgevoerde achterbank
tot en met het - van portier tot
portier - doorlopende dikke tapijt
op de vloer in de GL is een lange reis
een ontspannen aangelegenheid.
Zie voor uitgebreide gegevens
blz. 22 en 23.

Veiligheidsgordels achter tegen
meerprijs leverbaar.
De achterbank heeft een neerklapbare
armleuning.

De richtingaanwijzers die zowel
vanaf de voorzijde als vanaf de zijkant
van de auto zichtbaar zijn.

Interieur van de Ford Taunus GL met
-a-spaktg stuurwiel, van binnenuit
verstelbare buitenspiegel links en stoelen
met "York" bekleding.





Ford Taunus Ghia.
De meest luxueuze Ford Taunus.
standaard voorzien van exklusieve
lichtmetalen wielen en tal van
luxueuze interieurverfijningen.
De Ford Taunus Ghia is standaard
uitgerust met de 1,6 liter He motor.
Zie voor uitgebreide gegevens
blz. 22 en 23.

De met tapijt beklede koffer-r-uimte
van de Ford Taunus Ghta.

Het weelderige interieur van de
Ford Taunus Ghia. Stoelen met luxueuze
Cashmère bekleding, mtddenkonsole
filet beklede armsteun, met Cashmere
stof beklede hoofdsteunkussens en het
in kleur daarop afgestemde hoogpolige
tapijt, waarmee ook de onderzijde van
de portieren zijn bekleed.

Het dool' een onafha.nkeltjke jury
bekroonde instrumentenpaneel: links
de snelheidsmeter. rechts de toerenteller
en in het midden o. a. waarschuwtngs-
lampjes,





Ford Taunus Station
Wagon.

Van alle Ford 'I'aurrus modellen,
uitgezonderd de Ghia, zijn St.atf.on
Wagon uitvoeringen leverbaar.

Boven:
Ford Taunus GL Station Wagon.
Koplampsproeters en veiligheidsgordels
achter zijn tegen meerprijs leverbaar.

Ten aanzien van motoren geldt
dezelfde keuze als voor de Sedans.
Voor mensen die nog meer ruimte
nodig' hebben dan de Taunus Sedans al
bieden, is de Taunus Station Wagon
ideaal; van alle vergelijkbare Station
wagons heeft hij de grootste laad-
ruimte en met de achterbank neer-
geklapt is de lengte van de laadvloer
bijna 2 meter: meer dan genoeg voor
uw ski's of een trapleer.
Zie voor uitgebreide gegevens
blz. 22 en 23.

De reuze-laadruimte van maal' liefst
1,77 m'', die vrijkomt als u in de
Ford TaUllUS Station Wagon de achter-
leuning neerklapt.
De laadruimte is bekleed met tapijt.





Ford Taunus
S-pakket.

Sdnstrumentenpaneel met o. a. toeren-
teller, 4-spakig, bekleed stuurwiel en
sportieve versnellingsknop.

Het Ford TaW1US S-pakket is leverbaar
voor alle modellen (inklusief de
Station Wagons) in kombinatie met de
1,6 liter (2V), de 2,0 liter (2V) of de
2,3 liter V6 motor.
Het S-pakket omvat onder meer
aangepaste vering en gasdrukschok-
dempers voor en achter.
Zie voor uitgebreide gegevens
blz. 22 en 23.

Brede 185/70 laagprofiel radiaalbanden
op (tegen meerprijs) leverbare

lichtmetalen wielen.
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de standaard radio.
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Extra leverbaar.
Onderstaande lijst toont slechts een
aantal van de vele extra's welke tegen
meerprijs leverbaar zijn. Sommige
hiervan zijn reeds standaard op
bepaalde modellen. Vraag Uw Ford
Dealer naar de mogelijkheden.

Extra's Tau.nus L TaunusGL Taunus Ghia

E S
S
E S

E E
E E
E S

E S
S S
E S

E E
E E
S S

S S

E E

E E
S S
E S

S S
E
E E
E E

E

AI Lichtmetalen velgen
wtelsterrtugen
185/70SR laagprofiel banden

BI Metalen schuifdak
(NIET op Station Wagons)
Metaallak

C) Getint glas
DI Koplampsproeiers

(incl. bumperrozetten)
Ventilatie-ruitjes achter (2-drs.)

EI Hoofdsteunkussens
Halogen vèrstralers
(incl. burnperrozetten)

Ft Radio/cassette speler
Rechte!' buitenspiegel

GI Wis/was op de achterruit
(alleen bij Station Wagons)
Verwarmde de bestuurdersstoel
Verwarmde voorstoelen

Hl Automatische transmissie
(NIET met 1,3Itr. motor)
Bumpert-czetten
Vinyl bekleed dak

Motoren
1,3 4cil. lijn LC 1V
1,6 4eil. lijn HC 1V
1,6 4cil. lijn HC 2V'"
2,0 4eil. lijn HC 2V
2,0 6eil. LC V-motor
2,3 6eil. V-motor

E = EXTRA tegen meerprtjs leverbaar
S = Standaard
- = Niet leverbaar
'" = alleen met S-pakket

E
E
E

E
E
E

E
E
E

E
E
E

E
E

E
E
E

S
E
E
E
E





Afmetingen in cm.

f~~, ,

Sedans=
AI Hoogte
BI Spoorbreedte vóór
Cl Breedte
DI Spoorbreedte achter
EI Wielbasis
FI Beenruimte vóór
GI Beenruimte achter
Hl Hoofdruimte vóór
11 Hoofdruimte achter
KI Heupruimte vóór
LI Schouderbreedte vóór
MI Heupruimte achter
NI Schouderruimte achter
Ol Lengte
Inhoud kofferruimte
Tankinhoud

136
145
170
143
258
103
87
95
94
137
137
136
136
434

483 Itr-.
54 Itr-.

" --0--,

Station Wagons
Gelijk aan die van de Sedans behalve:
Lengte
Breedte
Hoofdruimte achter
Hoogte laadruimte
Breedte laadvloer tussen de
wielkasten
Lengte laad vloer tot de
voorstoelen
Lengte laadvloer tot de
achterbank
Inhoud laadruimte
Inhoud laadruimte met de
achterbank neer

444
171
96
77

113

189

98
943 ltr.

1778 ltr.
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Taunus L
1,3 ltr. 4cil. LC lijnmotor (ook met
1,6ltr. - 2,0 ltr. 4cil. He lijnmotor en
2,0 ltr. 6eil. v-motor leverbaar)
4,5 x 13 inch Sportvelgen
16SSR 13 Staalgordel radiaalbanden
Bekrachtigd remsysteem
Zelfstellende koppeling
Gasschokhrekers achter
Verchroomde bumpers met inleg
Beschermkappen op de uiteinden van de
bumpers
Beschermende sier lijsten op de zijkanten
van de karrosserie
Halogeen koplampen
Noodknipperlicht-installatie
Remdefekt waar-schuwtngsfichtje
Achteruitrijlampen
Mistachterlicht
Sleepogen vóór en achter
Afsluitbare tankdop
Voorruit van gef.aag'd glas
Achterruitverwarming
Veiligheidsportiersloten
Zwarte dorpels en raamlijsten
Van binnenuit verstelbare linker
buitenspiegel
Verstelbare stoelen met afdekschilden
Doorkijk hoofdsteunen
Stoelen met Savannah stof bekleed
3-Punts oprolbare veiligheidsgordels
vóór met aan de stoelen gemonteerde
sluiting
Armsteunen aan de voorportieren
Handg-repen vóór en achter
2 Jashaakjes achter
Handschoenenkastje
Opbergruimte aan de portieren vóór
Twee asbakjes achter
Tapijtvloerbedekking
2-Spakig stuurwiel
3 Aan de stuurkolom gemonteerde
bedieningshandles VOOI' koplampen,
groot- en dimlicht, richtingaanwijzers,
claxon en ruitewissers
Ruitewissers met 2 snelheden en
interval schakelaar
Enkeltonige claxon
Zwart instrumentenpaneel
Verlicht verwarmingspaneel
Interieurverlichting vóór
Drukknopradio
Middenkonsole
Elektrische klok
Sigare-aansteker
Dagteller
Verwarmingsaanjager met 2 snelheden
Centrale ventilatie-roosters voor koele
lucht
Ventilatie-roosters voor warme lucht,
links en rechts
Niet verblindende achteruitkijkspiegel
Zwenkbare zonnekleppen
Make-up spiegel op de rechter zonneklep

TaunusGL
l,6ltr. 4 cil. HClijnmotor (ook met 2,0 ltr.
4 cil. lijnmotor en 2,0 Itr. 6 cil. LCV-motor
leverbaar)
5,5 x 13 inch Sportvelgen met sierringen
165SR 13 Staalgordel radiaalbanden
Bekrachtigd remsysteem
Zelfstellende koppeling
Gasschokbrekers achter
Verchroomde bumpers met inleg
Bumperrozetten
Beschermkappen op de uiteinden van de
bumpers
Beschermende sierlijsten op de zijkanten
van de karrosserie
Te openen ventilatie-ruitjes achter (2-drs.)
Halogeen koplam pen
Noodknipperlicht-installatie
Remdefekt waarschuwingslichtje
Achteruitrijlampen
Mistachterlicht
Sleepogen vóór en achter
Afsluitbare tankdop
Voorruit van gelaagd glas
Achterruitverwarming
Veiligheidsportiersloten
Zwarte dorpels en raamlijsten
Van binnenuit verstelbare linker buitenspiegel
Rechter buitenspiegel
Verstelbare stoelen met afdekschilden
Doorkijk hoofdsteunen
Stoelen met York stof bekleed
a-Punts oprolbare veiligheidsgordels vóór
met aan de stoelen gemonteerde sluiting
Armsteunen aan de voorportieren
Neerklapbare middenarmsteun in de
rugleuning van de achterbank
Handgrepen vóór en achter
2 Jashaakjes achter
Verlicht handschoenenkastje
Opbergruimte aan de portieren vóór
2 Asbakjes achter
Tapijtvloerbedekking in harmoniërende kleur
4~Spakig stuurwiel
3 Aan de stuurkolom gemonteerde
bedieningshandles voor koplampen, groot- en
dimlicht, richtingaanwijzers, claxon
en ruitewissers
Ruitewissera met 2 snelheden en interval-
schakelaar
Enkel tonige claxon
Met hout afg-ewer-kt instrumentenpaneel
Regefbare Inatr-umerrtenver'Hehtdng
Verlicht verwarrning spaneel
Interieurverlichting vóór
Drukknopradio
Middenkonsole
Elektrische klok
Dagteller
Toerenteller
Verwarmingsaanjager met 2 snelheden
Centrale ventilatie-roosters voor koele lucht
Ventilatie-roosters voor warme lucht,
links en rechts
Niet verblindende achteruitkijkspiegel
Zwenkbare zonnekleppen
Make-up spiegel op rechter zonneklep

Taunus Ghia
l,6ltr. 4 eil. HC lijnmotor (ook met 2,0 ltr.
4 cil. lijnmotor; 2,0 ltr. 6 cil . LC en 2,3Itr.
6 cil. HC V-motor leverbaar)
5,5 x 13 ineh Lichtmetalen velgen
185/70SR13Laagprofiel staalgordel radiaalbanden
Bekrachtigd remsysteem
Zelfstellende koppeling
Gasschokbrekers achter
Verchroomde bumpers met inleg
Bumperrozetten met koplampsproeiers
Beschermkappen op de uiteinden van de bumpers
Beschermende sierlijsten op de zijkanten
van de karrosserie
Te openen ventilatie-ruitjes achter (2-drs)
Halogeen koplampen
Noodknipperlicht-installatie
Remdefekt waarschuwingslichtje
Achteruitrijlampen
Mistachterlicht
Sleepogen vóór en achter
Afsluitbare tankdop
Voorruit van gelaagd glas
Getint glas rondom
Achterruitverwarming
Veiligheidsportiersloten
Zwarte dorpels en raamlijsten
Uitlaatsierstuk
Met vinyl bekleed dak
Van binnenuit verstelbare linker buitenspiegel
Rechter buitenspiegel
Verstelbare stoelen met afdekschilden
Met stof beklede hoofdsteunkussentjes
Kaartentassen op de achterzijde van de
rugleuningen
3-Punts oprolbare veiligheidsgordels vóór
met aan 'de stoelen gemonteerde sluiting
Beklede armsteunen aan de voorportieren
Houtafwerking op de portieren
Neerklapbare middenarmsteun in de
rugleuning van de achterbank
Handgrepen vóór en achter
2 Jashaakjes achter
Verlicht en afsluitbaar handschoenenkastje
Opbergruimte aan de portieren vóór
Twee asbakjes achter
Hoogpolig tapijtvloerbedekking
Tapijt in de bagage-ruimte
4-Spakig· stuurwiel
3 Aan de stuurkolom gemonteerde
bedieningshandles voor koplampen,
groot- en dimlicht, richtingsaanwijzers,
claxon en ruitewissers
Ruttewissers met 2 snelheden en interval-
schakelaar
Dubbeltonige claxon
Met hout afgewer-kt instrumentenpaneel
Regelbare instrumenten verlichting
Verlicht ver-war-ming'spaneel
Interieurverlichting vóór
Interieurverlichting achter
Verlichting in de bagage-ruimte
Drukknopradio
Elektrisch te bedienen antenne
Middenkonsole
MiddenarIDsteun vóór met opbergruimte
Elektrische klok
Dagteller
Toeren teller
Verwarmingsaanjager met 2 snelheden
Centrale ventilatie-roosters voor koele lucht
Ventilatie-roosters voor warme lucht,
links en rechts
Niet verblindende achteruitkijkspiegel
Zwenkbare zonnekleppen
Make-up spiegel op de rechter zonneklep

Ford Taunus
,S'-pakket
Leverbaar op de Taunus L, GLen Ghia
Sedans en de Station Wagons (niet met
l,3ltr. en de 1,6 ltr. (1V) lijnmotoren en
de 2,0 ltr. V-6 motor).

Wielophanging:
Vóór met gasschokbrekers. Aangepaste
vering.

Exterieur:
2 Vèrstralers.
185/70SR 13laagprofiel radiaalbanden.
Bumperrozetten (std. v. a. GL) ,S'-badge.

Interieur:
4-Spakig stuurwiel. Toerenteller.
Sportieve versnellingsknop.

Taunus
Station
Wagons
Leverbaar in L- en GL-uitvoering, met
dezelfde specifikaties als de betreffende
Sedans.
De achterdeur wordt gesteund door gas-
gevulde dempers. Tapijt op de laadvloer.
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Technische Specifikaties*
Transmissie
Achterwielaandrijving. Volledig
gesynchroniseerde 4·versnellingsbak.
Op de vloer gemonteerde vet-snelltng's-
handle.
Overbrengingsverhoudingen:

I,3ltr. I,Bltr. overige
1venturi motoren

10. 3,66: 1 3,58: 1 3,65' 1
20. 2,18: 1 2,01: 1 1,97: 1
30. 1,43: 1 1,39: 1 1,37: 1
40. 1,00: 1 1,00: 1 1,00: 1
achterruit 4,21 : 1 3,32: 1 3,66: 1

Achteras overbrengingen Sedans:
1,31tr. 4,11: 1; I,Bltr. 1 venturi 3,78: 1;
2,0 ltr. 3,45: 1; 2,3ltr. 3,44: 1 en de
1,6ltr. 2 ventur-f 3,89: 1.

Stuurinrichting
Tandheugel type met veiligheids-
stuurkolom en veiligheidsstuurwiel.

Remmen
Bekrachtigd, gescheiden hydraulisch
remsysteem. Schijfremmen vóór en
trommelremmen achter.

Wielen/Banden

Taunus L: 4,5 x 13 inch sportvelgen
met 165SR 13 staal-
gordel radiaalbanden.

Taunus GL: 5,5 x 13 inch sport-
velgen met wielsierrin-
gen 165SR 13 staal-
gordel radiaalbanden.

Taunus Ghia: 5,5 x 13 inch licht-
metalen velgen met
185/70SR 13 laag-
profiel staalgordel
radiaalbanden.

Wielophanging

Voor: onafhankelijk met korte en
lange armen, schroefveren,
stabilisator en telescoop
schokbrekers.

Achter: starre as met draagarmen,
schroefveren en gasschok-
brekers (behalve op Station
Wagons). Het ,S'-pakket heeft
aangepaste vering en gas-
schokbrekers vóór en achter.

Motoren 1,3Itr. LC
4cil. lijn

Inhoud cm''
Boring/slag mmo
Max. vermogen kW/pk. Din
toeren p/min.
Max. koppel Nm/kg-m
toeren p/min.
Kompressie verh.
Topsnelheid krn.ru
Acceleratie (0-100 km.) sec.
Brandstof ver-br. (ECE norm)

bij 90 km.ru
bij 120 km./u
stadsverkeer

Karburateur
Wisselstroom dynamo volts
Batterij Ah (4-bak)
Koelsysteem inh. Itr-.
Carter inh. ltr. (incl. filter)

1294
79/66
43/59
5750
92/9,4
3500
8,0' 1
138
19,2

1: 12,5
1: 10,0
1: 8,8
1 venturi
12
44
5,8
3,75

1,6Itr. HC 1,6Itr. HC 2,Oltr. HC 2,0 ltr. LC 2,3ltr. HC
4cil. lijn 4cil. lijn 4cil. lijn 6cil. V 6cil. V

1593 1593 1993 1999 2294
88/66 88/66 91/77 84/60 90/60
54/73 66/90 74/101 66/90 84/114
5300 5700 5200 5100 5300
117/11,9 125/12,8 153/15,6 141/14,4 176/18,0
2700 4000 4000 3000 3000
9,2: 1 9,2: 1 9,2: 1 8,2: 1 9,0: 1
152 162 169 163 176
14,5 12,4 10,7 12,6 10,3

1: 14,1 1: 13,3 1: 13,3 1: 12,5 1: 11,9
1: 10,5 1: 10,8 1: 10,2 1 , 9,8 1, 9,3
1, 9,5 1 , 9,0 1 , 9,0 1, 7,8 i . 7,4
1 venturi 2 venturi 2 venturi 2 venturi 2 venturi
12 12 12 12 12
44 44 44 44 44
5,8 5,8 6,1 6,9 6,9
3,75 3,75 3,75 4,5 4,5

Alle motoren zijn voorzien van automatische choke en
thermostatisch geregelde ventilator.

Ford en Motoreraft reserveonderdelen

Strikte specifikaties en zware normen
opgesteld door de Ford ingenieurs
zorgen er voor dat de hoge kwaliteit
van Ford reserve-onderdelen konstant
blijft.
De reeks Ford reserve-onderdelen is
uitermate kompleet en strekt zich uit
van een gehele veiligheidskooi tot de

V-6 motoren zijn uitgerust met
kontaktpuntloze elektrische ont-
steking.

knop van de versnellingshandle, van
een komplete motor tot het kleinste
ringetje. Let verder op de merknaam
Motorcraft. Dit is de naam voor een
reeks produkten die door Ford
ontworpen is voor alle populaire mer-
ken auto's. Motorcraft onderdelen wor-
den origineel gemonteerd in alle Fords.

Ford en Motorcraft onderdelen zijn
direkt leverbaar via het uitgebreide
Ford Dealernet.
Zie er op toe dat Uw Ford altijd wordt
voorzien van kwaliteitsonderdelen.

~Voorlopige gegevens.

Ford Nederland N.V., die er immer naar streeft haar prottukten en werkmethoden te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specifikaties, uitrus-
tingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verpflichting. De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn
afgebeeld met extra accessoires welke niet in de advies katalogusprijs zijn inbegrepen. Neem kontact op met uw Ford Dealer voor de in Nederland te leveren
typen erve- modellen reeksen.
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