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ALGEMENE BESCHRIJVING
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Het brandstofsysteem omvat een carburateur met enkele of dubbele venturi, de bedieningsorganen voor de carburateur, het
luchtfilter, de brandstofpomp en de brandstoftank. Tevens worden in dit hoofdstuk alle uitlaatgas-emissie-systemen behandeld, waarvan de meeste alleen betrekking hebben op in Zweden geassembleerde wagens. Deze emissie-systemen zijn
de volgende:
(a) Een luchtfilter met thermostatisch geregelde luchtinlaat (Europese en Zweedse modellen).
1

(b) Een deceleratieklepsysteem, met inbegrip van de driepoorts vacuumschakelklep (alleen voor Zweden).

for
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(c) Een systeem met uitlaatgas-recirculatieklep, met inbegrip van de twee-poorts vacuumschakelklep (alleen voor Zweden).

CT123191
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Fig. 1 Overzicht van het brandstofsysteem (Uitvoering voor links stuur afgebeeld).

w.

Met uitzondering van de Zweedse uitvoering, zijn alle wagens van het model 1977 ook nog voorzien van een carburateur
met verzegelde mengselstelschroeven; dit zegel moet worden verbroken om de stelschroeven van het stationair mengsel te
kunnen bereiken. De bedoel ing hiervan is dat onbevoegden het stationair mengsel van de carburateur niet kunnen wijzigen (waardoor het CO-gehalte in het uitlaatgas wordt gewijzigd), terwijl de bevoegde monteurs toch in staat blijven deze afstelling zonodig te corrigeren.

ww

We wijzen er nogmaals op dat een goed afgesteldbrandstofsysteem een belangrijke rol speelt in de beperking van de luchtverontreiniging door het uitlaatgas, een aspect dat belangrijker wordt naarmate er strengere voorschriften worden uitgevaardigd. Om die reden is het van groot belang dat de juiste reparatie- en afstelprocedures worden gevolgd in combinatie
met de betreffende specificaties die in het hoofdstuk Technische Gegevens zijn vermeld.
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Carburateur
De wagens in de Taunus/Cortina modellenreeks zijn uitgerust met drie verschillende typen carburateurs, die
door de naam van de fabrikant worden aangeduid.
(a) Motorcraft, fig. 2.
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De Motorcraft carburateur is gemonteerd op de 1,3 1 Kentmotor en de standaard uitvoeringen van 1,3 en 1,6 1
motoren met bovenliggende nokkenas. De 1,3 1 uitvoeringen hebben een handbediende choke, terwijl de 1,6 1
zowel met een automatische als met een handbediende
choke kan zijn uitgerust.

s.n
l

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Alle carburateurs hebben een stationair 'by-pass' systeem
(beschreven onder 'Werkingsprincipe'), terwijl de uitvoeringen voor de 1977 modellen een verzegelde mengselstelschroef hebben, waardoor het onbevoegd nastellen van
het stationair mengsel onmogelijk werd gemaakt.

Fig. 2. Motorcraft carburateur (uitvoering met handbediende choke afgebeeld)
A - stelschroef voor stationair toerental
B - verzegelde mengselstelschroef

(b) Weber, fig. 3 (Alle landen behalve Zweden.)

dta

Alle motoren met bovenliggende nokkenas en dubbele
carburateur zijn uitgevoerd met een Weber carburateur
van het registertype met een automatische choke. In deze
carburateurs is een stationair ' by-pass' systeem toegepast,
terwijl alle wagens van het model 1977 met een verzegelde stelschroef voor het stationair mengsel zijn uitgevoerd,
waardoor onbevoegd nastellen van het stationair mengsel
onmogelijk is gemaakt.

for

Sommige uitvoeringen, hoofdzakelijk wagens met een
automatische transmissie, zijn voorzien van een carburateur met een ' anti-afslagregelaar'.
Om de mate van uitlaatgas-emissie zo laag mogel ijk te
houden zijn alle Weber carburateurs als standaard uitvoering voorzien van brandstof-retourleidingen.

Fig. 3. Weber dubbel-venturi (2V) carburateur
(voor alle landen behalve Zweden)
Let op de verzegeling van de mengselstelschroef en de hoofdstelschroef voor het
stationair toerental

4

w.

Weber, fig. 4. (Alleen Zweden)

ww

De op de Zweedse modellen gemonteerde carburateurs
zijn uitgevoerd met een stationair systeem van het nor maal gebruikelijke type; deze carburateurs zijn niet
voorzien van een verzegeling. Bepaalde modellen zijn
ook voorzien van een anti-afslagregeling die in principe .
gelijk is aan de regeling die op alle andere Weber carburateurs wordt toegepast. Tevens behoort een brandstofretourleiding tot de standaarduitvoering.
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Fig. 4. Weber dubbel-venturi (2V) carburateur
(alleen voor Zweden)
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ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)
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(c) Solex, fig. 5.
De op alle Duitse 2,0 en 2,3 1 V6 modellen gemonteerde Solex-carburateur is van het type met synchroon werkende gaskleppen en een automatische choke. Evenals
bij de andere typen carburateurs is ook hier een stationair bypass-systeem toegepast, en is de stelschroef voor
het stationair mengsel verzegeld om het nastellen van
het mengsel door onbevoegden onmogelijk te maken.
Tot de standaarduitvoering behoren tevens een anti-afslagregeling en een brandstofretourleiding.
Carburateur bedieningsorganen

un
u

Gaskleppen

De gaskleppen worden bediend door een gaspedaal in de
wagen dat d.m.v. een flexibele kabel met de carburateur is verbonden.

Choke

Fig. 5. Solex dubbel-venturi (2V) carburateur
A - anti-afslag regeling
B - automatische choke

dta

Alle uitvoeringen, behalve de 1,3 en 1,6 (1V) stan daarduitvoering, zijn uitgerust met een op de carbura teur gemonteerde automatische choke. De 1,3 en 1,6 1
standaarduitvoeringen zijn voorzien van een handbediende
choke met een chokekabel en een trekknop in het bestuurderscompartiment.
Luchtfilters

Alle wagens in de Taunus/Cortina modellenreeks zijn
uitgerust met één van twee hoofdtypen luchtfilter, beide
voorzien van een papieren filterelement. De twee typen
zijn de volgende:

CTr23125
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(a) Luchtfilter met draaibare luchtinlaat, fig. 6.

Dit type luchtfilter wordt op alle modellen toegepast,
behalve de Duitse 2,0 en 2,3 1 V6 en alle Zweedse
wagens. Bij dit luchtfilter kan de draaibare luchtinlaat
met de hand in de zomer- of winterstand worden gezet.

C

Fig. 6. Luchtfilter met draaibare luchtinlaat (type
voor motoren met bovenliggende nokkenas
afgebeeld)

w.

(b). Luchtfilter met thermostatisch geregelde luchtinlaat,
fig. 7.

ww

Dit luchtfilter is als standaarduitvoering op alle Duitse
V6 en Zweedse modellen gemonteerd. De luchtfilters met
thermostatisch geregelde luchtinlaat hebben de eigenschap dat zijde temperatuur van de aangezogen lucht
onder normale bedrijfsomstandigheden op een vooraf bepaalde konstante waarde houden, terwijl onder volle belasting koelere lucht wordt aangezogen.
Dit luchtfilter komt daardoor tegemoet aan de in Zweden
heersende strengere voorschriften m.b.t. de uitlaatgas emissies, doordat er een betere brandstofverstuiving optreedt en de aangezogen lucht de voor een optimale
verbranding noodzakelijke temperatuur heeft.
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T
Fig. 7. Luchtfilter met thermostatisch geregelde luchtinlaat (Duitse uitvoering voor V6-motoren afgebeeld)
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Brandstofpomp, fig. 8.
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De mechanische brandstofpomp is aan de linkerzijde
van het cilinderblok gemonteerd; de pomp is uitgerust
met een onder het pompdeksel gemonteerd nylon gaas filter. Met uitzondering van het deksel en het filter
is de pomp niet demontabel en kan daarom niet worden
gerevideerd.
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ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

Fig. 8. Brandstofpomp, kompleet
A - pakkingring
B - nylon zeefje
C - pompdeksel

Brandstoftank, fig. 9.
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De brandstoftank is onder de vloer van de bagageruimte
gemonteerd en in twee strippen opgehangen. Aan de
voorzijde van de tank bevindt zich de gecombineerde
brandstofuitlaat en brandstofmeterzender; deze kan, nadat de tank is afgetapt, worden verwijderd zonder de
tank uit de wagen te nemen. De vulpijp komt uit in
het linker zijpaneel. De tankbeluchting geschiedt via
de vuldop; daarom is het van belang dat altijd een vul dop met een luchtgaatje wordt gebruikt.

V

Fig. 9. Brandstoftank, kompleet
A - tank
B - brandstofvulpijp
C - zender voor brandstofmeter

w.

Deceleratiek lepsysteem, fig. 10.
(alleen voor Zweden)
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Bij de voor Zweden geassembleerde wagens zal een deceleratieklep als standaarduitvoering worden gemonteerd
op alle modellen met handgeschakelde versnellingsbak.
De deceleratieklep wordt bediend door het vacuum in
het inlaatspruitstuk, waardoor extra brandstof in het inlaatspruitstuk wordt gevoerd wanneer op de motor wordt
afgeremd; dit bevordert een komplete verbranding. Door
het totale effekt van deze klep wordt de schadelijke
uitlaatgas-emissie verminderd.
Het systeem omvat tevens een driepoorts vacuumschakelklep, die de deceleratieklep tijdens het warmdraaien van
de motor uitschakelt.

In de fig. 12a en 12d is de deceleratieklep met toebehoren afgebeeld als onderdeel van de komplete systemen
die de uitlaatgas-emissie beperken.
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Fig. 10. Systeem voor deceleratieklep (schematisch)
A - deceleratieklep
B - vacuumbron
C - driepoortsvacuumschakelklep
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WERKINGSPRINCIPE

Verzegeling, fig. 13.
(alle uitvoeringen behalve voor Zweden)
Voor alle landen, behalve Zweden, is de carburateur
verzegeld d.m.v. een klein plastic plugje of dopje dat
moet worden verwijderd om de stelschroef voor het stationair mengsel te kunnen bereiken. Bij alle carburateurs is het mengsel in produktie afgesteld, zodat het
CO-gehalte in het uitlaatgas na de inloopperiode aan
de voorgeschreven eisen zal voldoen.
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Dientengevolge zal de mengselstelschroef normaliter
niet behoeven te worden nagesteld en de stationaire afstelling kan dan worden beperkt tot het afstellen van de
schroef voor het stationair toerental. Reserve zegelplugjes, die moeten worden gemonteerd in geval het meng sel moet worden nagesteld, zijn uitsluitend verkrijgbaar
voor officiële werkplaatsen.

s.n
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Carburateur

(a) Motorcraft.
Stationair by-pass-systeem.

Fig. 13. Motorcraft carburateur met verzegelde stati onaire mengselstelschroef
A - stelschroef voor stationair toerental
B - plastic zegel op mengselstelschroef

De Motorcraft-carburateur heeft twee stelschroeven
voor het stationair systeem.

De stelschroef voor het stationair toerental. Door
deze schroef te verdraaien, verandert de stand van
de gasklep en daardoor de luchtstroom door de ven turi.

dta

(i)

(ii) De 'mengsel'-stelschroef: de mengselstelschroef heeft
invloed op de lucht/brandstofverhouding van het
stationair mengsel. Deze schroef is verzegeld en behoeft alleen te worden nagesteld als het CO-gehalte tijdens stationair draaien buiten de voorgeschreven toleranties ligt.

f ig, 14.
tationatr by-pass-systeem
A - luchtinlaat voor by-pass-systeem
B - sonisch mengselbuisje
C - stationair-mengselstelschroef
D - lucht/brandstof mengkamer
E - luchtdistributiekanaal
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De carburateur omvat een 'By-pass' of sonisch stationair systeem, dat van het gebruikelijke systeem
verschilt doordat het merendeel van de lucht en alle
brandstof tijdens het stationair draaien door het bypass-systeem stroomt. De verder nog nodige hoeveelheid lucht stroomt langs de gasklep, die een weinig
open wordt gehouden. Deze kleine opening van het
hoofdgasklepsysteem is noodzakelijk om te voorkomen dat de gasklep in de boring van de carburateur
vastklemt wanneer deze afkoelt nadat de motor is afgezet.
Tijdens het stationair draaien is de gasklep bijna gesloten en wordt lucht in het by-pass-systeem aangezogen
bij punt 'A', zie fig. 14 en 15. De lucht stroomt door
het ' kanaal 'E', wordt daar vermengd met het rijke
lucht/brandstofmengsel dat via de mengselstelschroef
'C' wordt verkregen en het lucht/brandstofmengsel
wordt vervolgens door het sonische mengselbuisje 'B'
in de motor aangezogen.

N.B.: Het punt 'A' waar de lucht in het bypasssysteem komt, is zichtbaar als de carburateur wordt
omgekeerd en de gasklep open wordt gehouden (zie
fig. 15.).
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G/5/366/ N
Fig. 15. Stationair by-pass-systeem
A - luchtinlaat voor by-pass-systeem
B - sonisch mengselbuisje
C - stationair-mengselstelschroef
E - luchtdistributiekanaal
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WERKINGSPRINCIPE (vervolg)
(i i i) De' mengselstelschroef': de mengselstelschroef beinvloedt de door het basis-stationair systeem geleverde
hoeveelheid lucht/brandstofinengsel. Deze schroef
is verzegeld en behoeft alleen te worden nagesteld
als het CO-gehalte tijdens stationair draaien buiten
de voorgeschreven toleranties ligt.

(b) Weber.
Stationair by-pass-systeem, fig. 16.

s.n
l

De Weber carburateur met het stationair bypasssysteem heeft drie stelschroeven.
(i) De 'By-pass ' -stelschroef voor het toerental: deze
schroef heeft een afstelbereik voor het stationair toerental van ongeveer 300 t/min vanaf de volledig uit gedraaide tot de volledig ingedraaide stand; deze
stelschroef heeft slechts éen zeer geringe invloed op
het mengsel . Voor alle routine-afstellingen moet deze
schroef worden gebruikt. Normaliter zal " het dan ook
voldoende zijn deze schroef na te stellen.

De brandstof komt vanuit de vlotterkamer door de secundaire hoofdsproeier 'A'. (zie fig. 16.) en stroomt vervolgens naar de stationaire sproeier 'B'. Via de boring
'C' boven de stationaire sproeier wordt de brandstof dan
met lucht vermengd. Het lucht/brandstofinengsel wordt
dan door inwendige kanalen gezogen en passeert een
gekalibreerde doorlaat die de doorstroming regelt; vervolgens wordt het mengsel verder verstoven door lucht
die via een boring 'D' in de boring van de hoofdventuri wordt bijgemengd.

un
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(ii) De stelschroef voor de 'basis ' -afstelling van het stationair toerental: door deze schroef te verdraaien verandert de stand van de gasklep en daardoor de hoeveelheid door de venturi stromende lucht. Deze schroef is
verzegeld en de afstelling er van moet dan ook alleen
worden gewijzigd na een complete carburateurrevisie,
of wanneer het stationair toerental niet volgens voorschrift kan worden afgesteld m.b.v. de ' by-pass'-schroef
voor het toerental.
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Het mengsel wordt dan door de motor aangezogen, hetzij door het uitstroombuisje voor het basismengsel 'F'
of door het uitstroombuisje ' G', waarbij de hoeveelheid door de by-pass-stelschroef voor het stationair toerental 'E' wordt geregeld.

G/5/382/N

Fig. 16. Stationair b -pass systeem - Weber
(i)
luchttoevoer
B - stationaire sproeier
(ii)
brandstoftoevoer
C - mengluchttoevoer
(i i i) Iucht/brandstofinengsel
D - basis-luchttoevoer
A - _hoofdsproeier
E - by-pass stelschroef
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voor stationair toerental
F - uitstroombuisje voor basismengsel
G - uitstroombuis je voor by-pass mengsel
H - secundair (linker) mengbuisje
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WERKINGSPRINCIPE (vervolg)

Stationair by-pass-systeem.
Het Solex stationair by-pass-systeem heeft twee stelschroeven:
(i) De by-pass stelschroef voor het stationair toerental
(fig. 17.). Deze schroef regelt de totale hoeveelheid
van het lucht/brandstofinengsel dat door het stationair
by-pass-systeem stroomt; deze schroef moet altijd worden gebruikt voor het afstellen van het stationair toerental

Deze schroef is eveneens voorzien van een plastic zegel
om te voorkomen dat onbevoegden de mengselafstelling
kunnen veranderen; afstelling van het mengsel moet alleen
worden uitgevoerd met gebruikmaking van eén uitlaatgas tester, waarover de eigenaar van de wagen normaliter
niet beschikt. Wanneer het rijke lucht/brandstofinengsél
bij punt 'E' in de hoofdluchtstroom van het by-passsysteem komt, wordt het mengsel verder verstoven zodat
een optimaal lucht/brandstofinengsel wordt bereikt. Het
lucht/brandstofinengsel wordt vervolgens langs de stel schroef voor het stationair toerental 'F' van het by-passsysteem in een kanaal rondom de voet van de carburateur
gezogen en komt bij punt 'C' in de hoofdluchtstroom terecht. De stelschroef 'F' voor het stationair toerental in
het stationair by-pass-systeem regelt de totale hoeveelheid
van het lucht/brandstofmengsel dat door het stationair bypass-systeem stroomt en daardoor het stationair toerental .
Deze afstelling heeft geen effekt op de lucht/brandstofverhouding tijdens het stationair draaien die op zijn beurt
de CO-emissie van het uitlaatgas beinvloedt.
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(ii) De, by-pass mengselstelschroef ('A' in fig. 17). Deze
schroef regelt de verhouding van het lucht/brandstofmengsel en mag alleen worden verdraaid als het COgehalte buiten de voorgeschreven toleranties ligt.

carburateur naar de mengselstelschroef in het by-passsysteem 'A'. Het mengsel wordt afgesteld door de hoeveelheid van het lucht/brandstofmengsel te regelen die bij
punt 'E' in het by-pass-systeem komt. Door de schroef in
te draaien, wordt het mengsel armer doordat de hoeveelheid doorgelaten luchtbrandstof vermindert; het mengsel
wordt rijker door de schroef uit te draaien .

s.n
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(c) Solex
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Fig. 17. geeft het stationair by-pass-systeem schematisch
weer. Brandstof wordt vanuit de vlotterkamer bij punt 'D'
aangezogen en gaat vervolgens via een boring in het carbu rateurhuis langs het mengbuisje, waardoor lucht die via een
boring 'B' in de bovenhelft van de carburateur wordt aangezogen in het systeem stroomt. Deze boring laat slechts zoveel lucht door, dat de brandstof gedeeltelijk wordt versto ven en er een rijk luchVbrandstofinengsel ontstaat. Dit
mengsel gaat via een dwarskanaal in de bovenhelft van de
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Fig. 17. Stationair by-pass-systeem - Solex
(i) luchttoevoer
B - luchttoevoer
-(ii) brandstoftoevoer
C - mengsel-uitstroomkanaal
(i i i) lucht/brandstofmengsel
D brandstoftoevoersproeier
A - by-pa ss-mengselstelschroef
in vlotterkamer
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E - inlaatkanaal voor lucht/brandstofinengsel
F - by-pass stelschroef voor stationair toerental
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MENGSELVERRIJKINGSSYSTEEM BIJ LAGE VACUUMWAARDE (Anti-afslagregeling)
Weber en Solex.
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Onder normale bedrijfsomstandigheden heerst er in het
inlaatspruitstuk een voldoende hoog vacuum waardoor
het membraantje van de anti-afslagregeling tegen de
veerdruk in wordt teruggetrokken. Hierdoor wordt via
inwendige kanalen brandstof uit het reservoir voor de
acceleratiepomp (Weber) of de vlotterkamer (Solex)
aangezogen, die bij punt 'B', zie fig. 18. en 'C ' , zie
fig. 19. in de anti-afslagregeling komt. Als de motor
bijna afslaat, daalt de waarde van het vacuum en drukt
de veer het membraantje terug, waardoor de reservehoeveelheid brandstof in de inwendige kanalen wordt
teruggepompt en via de uitstroombuisjes 'A' in fig. 18.
en 19. uitstroomt. Deze verrijking van het lucht/brandstofmengsel voorkomt dat de motor afslaat.

011231105

Fig. 18. Weber anti-afslagregeling
A - uitstroombuis je
B - brandstofinlaat voor anti-afslagregeling
C - membraan

N.B.: De brandstof komt vanaf het zelfde punt in de
afslagregeling vanwaar ze deze ook verlaat; de stroomrichting wordt geregeld door twee terugslagklepjes. Eén
klepje bij de acceleratiepomp (Weber) of in de vlotterkamer (Solex) laat de brandstof vanuit de pomp of de
vlotterkamer door de anti-afslagregeling aanzuigen,
maar voorkomt dat de brandstof weer terugstroomt. Het
tweede klepje bevindt zich bij de uitstroombuisjes.
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Luchtfilter, fig. 20.

Luchtfilters met thermostatische regeling.
(Alleen voor Duitse V6 en Zweedse modellen)
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Fig. 19. Solex anti ?afslagregeling
A - uitstroombuis je
B - membraan
C - brandstoftoevoer in anti-afslagregeling

w.

Zoals onder de Algemene Beschrijving reeds werd genoemd, dient dit luchtfilter om de temperatuur van de
aangezogen inlaatlucht automatisch te regelen.

ww

Het luchtfilter met thermostatische regeling heeft twee
luchtinlaten, één vanuit een standaard aanzuigmonding
(voor koele lucht) en een tweede inlaat vanaf een op
het uitlaatspruitstuk gemonteerd heteluchtkastje (voor
hete lucht). De luchttoevoer via het luchtfilter wordt
geregeld via een in de tuit van het luchtfilter gemonteerde tuimelklep. De tuimelklep vermengt koele lucht
vanuit de standaard luchtinlaat en hete lucht vanuit het
op het uitlaatspruitstuk gemonteerde heteluchtkastje om
de vereiste inlaattemperatuur te bereiken.
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Fig. 20. Luchtfilter met thermostatische regeling
A - vacuummotor
B - tuimelklep
C - warmtevoeler
D - warmeluchtinlaat
E - koeleluchtinlaat
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De tuimelklep wordt bediend door een vacuummembraan
dat de klep openhoudt zolang het vacuum sterker is dan
ongeveer 100 mm (4.0 in) kwikkolom. Onder deze omstandigheden kan uitsluitend hete lucht vanuit het heteluchtkastje op het uitlaatspruitstuk in het luchtfilter wor den aangezogen, zie fig. 21.

s.n
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WERKINGSPRINCIPE (vervolg)

F/23124
i I ster vacuum (tuimelklep open)
Fi g. 2
A - vacuumslang
B - vacuummotor
C - membraan
D - tuimelklep
F - warme luchtstroom

r

F/23/25
Fig. 22. Bij zwak vacuum (tuimelklep gesloten)
A - vacuumslang
B - vacuummotor
C - membraan
D - tuimelklep
E - koude luchtstroom
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Ais het op het membraan uitgeoefende vacuum lager is
dan 100 mm (4.0 in) kwikkolom, sluit de tuimelklep
progressief waardoor koelere lucht in het luchtfilter kan
stromen. Bij afnemend vacuum sluit de klep verder, totdat de klep bij een vacuum van 50 mm (2.0 in) kwikkolom geheel gesloten is, zodat daarna alleen nog koele
lucht vanuit de standaard luchtinlaat in het luchtfilter
kan komen. De vacuumtoevoer vanuit het inlaatspruitstuk
naar het membraan wordt via een warmtevoeler geregeld,
zie fig. 22.

ww

De warmtevoeler is in het luchtfilter gemonteerd en
werkt op de temperatuur van de lucht die in werkelijkheid in de carburateur stroomt. De warmtevoeler bestaat
uit een.huisje met twee vacuum aansluitingen, een bimetalen strip en een kogelventiel. Wanneer de langs de
warmtevoeler stromende lucht koud is, is het kogelventiel in de warmtevoeler gesloten, waardoor het volledig
beschikbare vacuum op het membraan werkt. (Zie fig.
23.)
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Fig. 23. Warmtevoeler - koud
A - bi-metalen strip
B
kogelventiel gesloten
C - vacuum
D - aansluiting voor vacuummotor
E - aansluiting voor inlaatspruitstuk
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Als de temperatuur boven een vooraf bepaalde waarde
stijgt, gaat het kogelventiel open, waardoor lucht via
de warmtevoeler in de vacuumleiding kan komen. Hierdoor wordt het effekt van het op het membraan werkend
vacuum verminderd (zie fig. 24.).
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Het gekombineerde effekt van de warmtevoeler, het vacuummembraan en de tuimelklep dient om de verhouding
tussen de aangezogen hete en koele lucht bij gesloten
of gedeeltelijk geopende gasklep te regelen; daardoor
wordt een konstante inlaatluchttemperatuur gehandhaafd.
Bij nagenoeg geheel of volledig geopende gasklep wordt
koelere lucht aangezogen, zodat de motor zijn maximum
vermogen volledig kan ontwikkelen.

s.n
l

WERKINGSPRINCIPE (vervolg)

Brandstofpomp, fig. 25. en 26.

Fig. 24. Warmtevoeler - warm
A - bi-metalen strip
B - lucht stroomt langs ventielkogel
C - luchttoevoer naar spruitstuk
D - zwak vacuum naar vacuummotor
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F/23157
Fig. 25. Brandstofpomp tijdens eerste slag
A - inlaatklepje open
B - uitlaatklepje gesloten
C - brandstofstroom
D - membraan
E - pomparm
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De pomp bestaat in hoofdzaak uit een membraan, een
terugdrukveer, twee terugslagklepjes, een tuimelarm en
een filter. De tuimelarm rust met zijn ene uiteinde op
een excentriek van de nokkenas en het andere uiteinde
is met het pompmembraan verbonden. Als het excentriek
180° draait, trekt de tuimelarm het membraan tegen de
veerdruk in omlaag, waardoor de brandstof via een van
de. terugsiagklepjes in de pomp wordt gezogen, zie fig.
25. Naarmate het excentriek verder draait en een vol ledige omwenteling van 360° heeft gemaakt, kan de
membraanveer het membraan terugdrukken, zodat de
' brandstof door het tweede terugslagklepje uit de pomp
wordt geperst, zie fig. 26.

0
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Fig. 26. Brandstofpomp tijdens tweede slag
A - inlaatklepje gesloten
B - uitlaatklepje open
C - brandstofstroom
D - membraan
E - pomparm
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Brandstoftank
Zender in brandstoftank, fig. 27.
Naarmate het peil in de brandstoftank hoger of lager is,
gaat de vlotter van de zender omhoog of omlaag en
wijzigt daardoor de effektieve waarde van de weerstand
waarop de vlotter scharnierend is gemonteerd. De variatie in de spanning wordt aangewezen door een brandstofmeter van het bi-metalen type.
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Tankbeluchting
Naarmate het brandstofpeil in de tank daalt, moet lucht
in de tank worden toegevoerd om te voorkomen dat er
een gedeeltelijk vacuum ontstaat. De tankbeluchting bij
de Taunus/Cortina geschiedt via een tankdop met een
luchtgaatje.

Deceleratieklepsysteem, fig. 28.
(Alleen voor Zweden)

s.n
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WERKINGSPRINCIPE (vervolg)

Fig. 27. Zender in brandstoftank
A - weerstand
B - vlotter
C - brandstofuitlaatleiding
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Ft23j06
Fig. 28. Deceleratieklepsysteem - schematische doorsnede
A - lucht/brandstof toevoerslang
B - deceleratieklep
C - driepoorts vacuumschakelklep

w.

Deceleratieklep

for
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De deceleratieklep wordt door het inlaatvacuum gecommandeerd en dient om voldoende extra brandstof in het
inlaatspruitstuk toe te voeren om een betere verbranding
te bereiken. Hierdoor ontstaan tijdens het afremmen op
de motor minder koolwaterstof-emissies. Tijdens het warm draaien van de motor wordt het systeem d.m.v. een
driepoorts vacuumschakelklep die in een slang is gemonteerd buiten werking gesteld.

De deceleratieklep is direkt op het inlaatspruitstuk gemonteerd en bestaat uit een veerbelast membraan, een
klep e,n drie poorten.

ww

Tijdens het warmdraaien van de motor staat het inlaatvacuum aan beide zijden op het membraan via de uitlaat van de deceleratieklep en de vacuumaansluiting
van de vacuumschakelklep. Omdat het aan elke zijde
van het membraan heersende vacuum gelijk is, blijft de
klep gesloten (zie fig. 28. en 29.).
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Fig. 29. Deceleratieklep (gesloten)
A - uitlaataansluiting naar spruitstuk
B - inlaataansluiting van carburateur
C - klep (gesloten)
D - membraan
E - vacuumaansluiting van vacuumschakelklep
F - •ruitstuk va uum
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IDENTIFICATIE VAN SPECIAAL GEREEDSCHAP

Europese herkomst

-'^

Duitse herkomst

''~

''*

i

Borgringsleutel voor
zender in brandstoftank

23-009

23-009

23-009

Gereedschapbenaming

s.n
l

Engelse herkomst

Gereedschap voor
choke-afstelling

10

11
^

V

23-010

MS-69

-

Afstelgewcht voor
vacuumbediende
chokeklepopening

23-010

C

dta

F/23/ I8
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GH-9552

Carburateurgereedschap (niet nodig voor Zweedse wagens)

for

Hoewel normaliter alleen de schroef voor het
stationair toerental zal moeten worden nagesteld,
kan het nodig zijn het zegelplugje van de meng selstelschroef te verwijderen om de CO-waarde
te corrigeren.

Een handig stuk gereedschap voor het verwijderen
van het zegelplugje kan als volgt worden gemaakt,
zie fig. 38.
(i) Neem
(a) een dunne schroevedraaier met een totale
lengte van minstens 260 mm (10.2 in).

w.

(b) een bevestigingsschroef voor de onderste
bekledingplaat van de Taunus/Cortina of
een dergelijke schroef.

N.B.: Deze schroeven zijn voor dit doel
ideaal omdat zij een 'zoekertje ' aan de
punt hebben waardoor men er zeker van is
dat de mengselstelschroef tijdens gebruik
van het gereedschap niet wordt beschadigd.

ww

(i i) Zaag de schroevedraaier af op een totale
lengte van 240 mm (9.5 in).
(iii)

Zaag het ' zoekertje' aan het uiteinde van de
schroef af tot 2 mm (0.08 in).

(iv)

Slijp de kop van de schroef af en soldeer
deze met koper op het uiteinde van de
schroevedraaier, zodat de totale lengte
weer 260 mm (10.2 in) + 5 mm (0.2 in)
bedraagt.
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G/6/085/D

Fig. 38. Gereedschap voor het verwijderen van het
verzegelingsplugje - Motorcraft en Weber
B - 2 mm (0.08 in)
A - 260 mm (10.2 in)
+ 5 mm (0.2 in)
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ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD
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Brandstofsysteem en carburateur - reinigen
Luchtfilter - werking controleren
(alleen luchtfilters met thermostatische regeling)
23 174
Luchtfilter, kompleet - verwijderen en monteren
23 184
Element - luchtfilter - vervangen
23 212
Carburateurs - reinigen
23 213
Carburateurs - afstellen
23 217 4 Handbediende choke - versneld stationair draaien afstellen
23 224
Carburateur - uit- en inbouwen
23 224 6 Carburateur - reinigen - controleren en afstellen
(carburateur uitgebouwd)
23 244
VlDtternaald, kompleet - vervangen
23 271
Automatische choke, versneld stationair draaien afstellen
23 274
Automatische choke - afstellen
23 278
Automatische choke - revideren
23 283
Slang - automatische choke - vervangen (één)
23 284
Slang - automatische choke - vervangen (beide)
23 302
Deceleratieklep - controleren en afstellen
23 304
Deceleratieklep - verwijderen en monteren
23 309
Slang - deceleratieklep aansluiting - vervangen
Uitlaatgas-recirculatieklep - testen
23 312
Uitlaatgas-recirculatieklep - verwijderen en monteren
Twee- en driepoorts vacuumschakelklep - testen
23 322
Twee- en driepoorts vacuumschakelklep - verwijderen
en monteren
23 531
Brandstofpompdruk - controleren
23 532
Brandstofpomp - reinigen
23 534
Brandstofpomp - verwijderen en monteren
23 534 4 Brandstofpomp - verwijderen en monteren (motor
uitgebouwd)
23 552 2 Brandstoftank - reinigen (brandstoftank uitgebouwd)
23 554
Brandstoftank - uit- en inbouwen
23 581 2 Brandstofleiding - reinigen
23 583
Brandstofleiding - brandstoftank naar pomp verwijderen en monteren
23 587
Brandstofleiding - brandstofpomp naar carburateur verwijderen en monteren
23 594
Brandstofretourleiding - carburateur naar brandstoftank verwijderen en monteren
..
23 598
Verbindingsslang voor brandstofleiding - vervangen (één)
23 811
Gaskabel - afstellen
23 822
Gaspedaal - uit- en inbouwen
23 824
Gaspedaalasje - verwijderen en monteren
23 826
Gaskabel - verwijderen en monteren
23 872
Chokekabel - afstellen
23 874
Chokekabel - verwijderen en monteren

a
3
c

23 283

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

23 583
23 583

0

* N.B.: Geldt eveneens voor bepaalde uitvoeringen van de vermelde modellen.
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BRANDSTOFSYSTEEM
ALGEMEEN

23 122 BRANDSTOFSYSTEEM EN CARBURATEUR REINIGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Borgringsleutel voor zender in
brandstoftank

23-009

BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerente 1 Ier

2. Maak de accukabels los.
3. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.

un
u

1. Open de motorkap en leg dekens over de spotschermen.

s.n
l

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN

4. Maak de brandstoftoevoerleiding en, indien gemonteerd, de brandstofretourleiding los van de carburateur.
Als de slang met een omgekrompen slangklemmetje
vastzit, moet dit worden doorgeknipt en door een klemmetje van het schroeftype worden vervangen,zie fig.39.

Fig. 39. Toevoerslang naar carburateur losmaken en
aansluiten
Slangklem, omgekrompen type (links)
Slangklem, schroeftype (rechts)

dta

5. Maak de brandstofuitlaatleiding los van de pomp en
verwijder de leiding.

6. Demonteer de carburateur voorzover nodig om deze
te reinigen.
Zie hiervoor werknummer 23 212.
7. Maak de brandstoftoevoerleiding los van de pomp.
8. Verwijder het brandstofpompdeksel en het filter.
Zie hiervoor werknummer 23 532.

for

9. Hevel de brandstof uit de tank in een schoon vat of
schone bus.
10. Verwijder de brandstoftank.
Zie hiervoor werknummer 23 554.

11. Reinig het komplete brandstofsysteem.

Ga te werk met de grootst mogelijke voorzichtigheid
om brandgevaar tot een minimum te beperken .

w.

Spoel de tank met schone benzine uit.
Gebruik gereedschap nummer 23-009 om de zender
uit de tank te verwijderen; reinig het filter en monteer
de zender met een nieuwe pakkingring.
Reinig de carburateur en de pomp zoals in. werknummer
23 212 en 23 532 is beschreven.
Blaas de brandstofleidingen uit met perslucht.

ww

12. Monteer de brandstoftank.
Zie hiervoor werknummer 23 554.

13. Plaats het pompfilter en de pakkingring in het pomp deksel en monteer dit geheel op de pomp.
N .B . : Overtuig u er van dat de pakkingring niet is
beschadigd en dat het nokje van het pompdeksel bij
montage in de groef in het pomphuis komt te zitten.

14. Sluit de inlaatslang op de pomp aan.
Zie punt 4 en fig. 39.

15. Sluit de pompuitlaatslang aan.
Zie punt 4 en fig. 39.
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Fig. 40. Weber carburateur, zoals gemonteerd op 1,6
en 2,0 liter modellen
A - brandstofretourslang
B - brandstoftoevoerslang
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16. Monteer de carburateur.
Zie hiervoor werknummer 23 212.
17. Sluit de brandstoftoevoerleiding op de pomp aan en,
indien gemonteerd, ook de brandstofretourleiding.
Bij Weber en Solex carburateurs is het belangrijk
dat de slangen op de juiste mondingen worden aangesloten. Zie hiervoor fig. 40. en 41.
18. Monteer het komplete luchtfilter.

un
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19. Vul de tank met schone benzine.
20. Sluit de accukabels aan.

21. Controleer het stationair toerental en het stationair
mengsel en stel dit zonodig bij.
Zie hiervoor werknummer 23 213.
22. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit
de motorkap.
LUCHTFILTER - WERKING CONTROLEREN
(Alleen luchtfilters met thermostatische regeling)
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:

Fig. 41. Solex carburateur zoals gemonteerd op Duitse
V6 model
A - brandstofretourslang
B - brandstoftoevoerslang

dta

Handbediende vacuumpomp.

s.n
l

LUCHTFILTERS

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2.

Kijk in welke stand de luchtfilterklep staat.
Bij stilstaande motor moet de klep volledig gesloten
zijn, zie fig. 42.

for

N.B.: De werking van de klep kan via de luchtaanzuigtuit worden geobserveerd.

Fig. 42. Inlaatpijp 'van luchtfilter
A - de klep sluit de luchttoevoer vanaf het
spruitstuk af
B - hoofdluchttoevoer

w.

3. Start de motor en controleer de werking van de
tuimelklep. Bij stationair draaiende motor moet de
klep geheel opengaan en open blijven staan om
warme lucht vanaf het uitlaatspruitstuk in het luchtfilter te voeren, zie fig. 43.

ww

N.B.: Het is belangrijk deze test bij een koude motor uit té voeren, d.w.z. als de motor voldoende
is afgekoeld, zodat de temperatuur rondom het uitlaatspruitstuk lager is dan de temperatuur waarop de
warmtevoeler is afgesteld (25°C) (77°F). Dit dient
om er zeker van te zijn dat de warmtevoeler de
vacuumtoevoer , naar het membraan volledig vrij geeft.
Als de klep werkt zoals hierboven is omschreven,
funktioneert het luchtfilter naar behoren.

Als de tuimelklep gesloten blijft nadat de motor is
gestart, moeten het membraan en de warmtevoeler
als volgt worden gecontroleerd om vast te stellen
welk van de twee defekt is.
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Fig. 43. Inlaatpijp van luchtfilter
A - klep geopend, hoofdluchttoevoer geblokkeerd
B - luchttoevoer vanaf spruitstuk
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4. Controleer de vacuumleiding op lekkage en vernieuw
deze zonodig.
5. Maak de verbindingsleiding tussen membraan en
warmtevoeler bij de warmtevoeler los en sluit de
handbediende vacuumpomp aan, zie fig. 44.

un
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6. Pomp het vacuum op tot 100 mm (14 in) kwikkolom
en houd het op deze waarde. Als het membraan nu
werkt en de tuimelklep opengaat, is dit een bewijs
dat de warmfevoeler defekt is en moet worden vernieuwd.
Als de tuimelklep gedurende deze test gesloten
blijft, is hetzij het membraan hetzij de tuimelklep
defekt.
Als een visuele inspektie aangeeft dat de tuimelklep gemakkelijk kan bewegen, schuilt de fout in
het membraan en moet dit worden vernieuwd.

s.n
l

LUCHTFILTERS

Belangrijke aanwijzing:

Fig. 44. Handbediende vacuumpomp op membraanhuis
aangesloten

Zorg er bij het monteren van een luchtfilter altijd
voor dat de vacuumleiding volledig in de verbindingsleiding naar het inlaatspruitstuk komt te zitten.
7. Verwijder de vacuumpomp en sluit de leiding aan.

dta

8. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit
de motorkap.

23 174 LUCHTFILTER KOMPLEET - VERWIJDEREN EN
MONTEREN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

for

2. Maak de accukabels los.

3. Verwijder het komplete luchtfilter.

Bij 1,3 en 1,6 liter 1V motoren (IV = met enkele
venturi).
Maak de drie steuntjes met een schroevedraaier
voorzichtig los van het luchtfilter.

CT/23/60

7

Fig. 45. Luchtfilter, kompleet - 1,3 en 1,6 liter
modellen met 1V carburateur

w.

Bij 1,6 en 2,0 liter 2V motoren met bovenliggende
nokkenas (2V = met dubbele venturi).
Verwijder de vier schroeven en maak de twee steuntjes voorzichtig los van de carburateur. Maak bij
een luchtfilter met thermostatische regeling (zie fig.
47) de vacuumslang bij de carburateur los.

ww

Bij 2,0 en 2,3 liter 2V motoren (V6).
Verwijder de twee schroeven, licht het luchtfilter
van de carburateur en maak de vacuumleiding bij
de carburateur los.

4. Verwijder het Iuchtfilterelernent (indien noodzakelijk).
Zie hiervoor werknummer 23 184.
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CTI23125

C

Fig. 46. Luchtfilter, kompleet - 1,6 en 2,0 liter
modellen met 2V carburateur (met draaibare
inlaatpijp)
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LUCHTFILTERS

s.n
l

Monteren
5. Monteer het element in het luchtfilterhuisa
6. Plaats het luchtfilter op de motor en zet het vast.
1,3 en 1,6 liter 1V motoren.
Overtuig u er van dat de montagerubbers goed in
de steuntjes zitten; smeer de rubbers en druk het
luchtfilter op zijn plaats.

un
u

1,6 en 2,0 liter 2V motoren met bovenliggende
nokkenas.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van het
in punt 3 beschrevene; overtuig u er van dat de
montagerubbers goed in de steuntjes op hun plaats
zitten.

CT/23/74

Fig. 47. Luchtfilter, kompleet
1,6 en 2,0 liter met bovenliggende nokkenas .
Thermostatisch geregelde luchtinlaat naar
luchtfilter. (Alleen bij in Zweden geassembleerde wagens)

2,0 en 2,3 liter 2V motoren (V6).
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van het
in punt 3 beschrevene; overtuig u er van dat de
vacuumleiding goed op de carburateur is aangesloten.
7. Sluit de accukabels aan.

dta

8. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit
de motorkap.

23 184 ELEMENT - LUCHTFILTER - VERVANGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.

for

3. Verwijder het Iuchtfilterelement.

1,3 en 1,6 liter 1V motoren.
Verwijder de twee zelftappende schroeven, neem
het deksel van het luchtfilter en verwijder het element.

Fig. 48. Luchtfilter,.kompleet - 2,0 en 2,3 liter V6
Thermostatisch geregelde luchtinlaat naar
luchtfilter

w.

1,6 en 2,0 liter 2V motoren met bovenliggende
nokkenas.
Verwijder het komplete luchtfilter, verwijder dan
de vijf schroeven, neem het deksel er af en verwijder het element.
2,0 en 2,3 liter 2V motoren (V6).
Verwijder het komplete luchtfilter, neem het deksel
er af en verwijder het element.
Monteren

ww

4. Monteer het luchtfilterelement.

Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van het
in punt 3 beschrevene; overtuig u er van dat het
deksel goed op het luchtfilterhuis wordt vastgezet.

5. Sluit de accukabels aan.

6. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
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WEBER CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.
3. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174,
4. Maak de carburateur van buiten schoon.

un
u

5. Verwijder het brandstoffiltertje; dit bevindt zich
onder een messingplug, onder aan de aansluiting
voor de brandstofleiding op de carburateur, zie fig.
73.

s.n
l

23 212 CARBURATEUR - REINIGEN

6. Verwijder het 'U'-vormige borgveertje voorzichtig
met een schroevedraaier van het chokestangetje en
maak het chokestangetje los, zie fig. 74.

Fig. 73. Plaats van het brandstofinlaatfiltertje
A - filtertje
B - opsluitplug

7. Verwijder de zes schroeven en neem de bovenhelft
van de carburateur.

dta

8. Zuig de brandstof uit de vlotterkamer.

9. Verwijder de sproeiers en de sproeierpluggen uit het
carburateurhuis.
N.B.: Let bij het ' verwijderen van de hoofdsproeiers,
de stationaire sproeiers en de luchtsproeiers, (zie
fig. 75.) op de respektievelijke maten en de plaatsen waar zij moeten zitten.
10. Reinig de sproeiers, de sproeierboringen in het carburateurhuis en in de bovenhelft, de vlotterkamer
en het inlaatfiltertje.

for

11. Monteer de sproeiers en de sproeierpluggen, zie fig.
75.
Let er op dat de hoofdsproeiers, de stationaire
sproeiers en de luchtkorrektiesproeiers op de juiste
plaatsen worden gemonteerd; raadpleeg bij twijfel
de Technische Gegevens.

Fig. 74. Plaats van het borgveertje voor het chokestangetje

w.

12. Leg de pakking op zijn plaats en monteer de boven helft van de carburateur.
Let er op dat het chokestangetje goed in de stofhuls van de bovenhelft komt te zitten.
13. Sluit het chokestangetje aan en monteer het ' U 'vormige borgveertje.

14. Monteer het brandstofinlaatfiltertje en de opsluitplug.
15. Monteer het komplete luchtfilter.

ww

16. Sluit de accukabels aan.

17. Controleer de afstelling van het stationair toerental
en stationair mengsel en stel deze zonodig af.
Zie hiervoor werknummer 23 213.

18. Verwijder de dekens van de spatschermen en sluit
de motorkap.
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Fig. 75. Sproeiers en sproeierpluggen - v66r het
reinigen verwijderen
A - hoofdsproeiers
B - hoofd-korrektiesproeiers
C - stationaire sproeiers
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23 213 CARBURATEUR AFSTELLEN
(Alle landen behalve Zweden)
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
Gereedschap voor het verwijderen van het verzegel ingsplugje
N.B.: Een beschrijving voor het vervaardigen van het demontagegereedschap voor het zegelplugje, is op blz. 23-21 .
onder Speciaal Gereedschap gegeven:1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

un
u

2. Laat de motor draaien tot deze op normale bedri jfs ..
temperatuur "is gekomen.
3. Sluit de uitlaatgastester en de toerenteller aan op de
motor overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.
4. Laat de motor gedurende ongeveer 30 seconden met
3000 t/min draaien om de motor te stabiliseren en iaat
hem vervolgens stationair draaien.
5. Wacht tot de meters tot rust zijn gekomen en noteer
het percentage CO en het stationair toerental.

Fig. 76. Weber carburateur met stationair by-pass
systeem
Taunus/Cortina 1977
A - stelschroef voor stationair toerental in by-pass
systeem

dta

6. Stel de schroef voor het stationair toerental van het
'by-pass ' stationaire systeem af om het juiste stationaire toerental te bereiken, zie fig. 76. en 77. (zie
Technische Gegevens).
.
N .B . U zult bemerken dat het stationair mengsel bij
Weber carburateurs met het 'by-pass' stationaire
systeem tijdens een gewone servicebeurt niet behoeft
te worden nagesteld. Als het CO-gehalte in het uitlaatgas echter onjuist blijkt te zijn, moet u als.volgt
te werk gaan:

Fig. 77. Weber carburateur met stationair by-pass
systeem. Alleen Taunus 1976:
A - stelschroef voor stationair toerental in by-pass
systeem
B - mengselstelschroef (gezien vanaf achterzijde van
carburateur)

for

7a. Alleen voor Taunus model 1976 (met nog niet verze gelde carburateurs).
Stabiliseer de motor zoals onder punt 4 is beschreven
en noteer het percentage CO en het stationair toerental.
7b. Stel de mengselstelschroef en de 'by-pass'-stelschroef
voor het stationair toerental af zodat het voorgeschreven CO-percentage bij het voorgeschreven sta tionaire toerental is bereikt, zie fig. 77.

w.

8a. Taunus en Cortina model 1977 (met verzegelde carburateur).
Verwijder het komplete luchtfilter (zie hiervoor het
betreffende werkplaatshandboek).
8b. Verwijder het zegelplugje met het daarvoor bestemde gereedschap als volgt:
Plaats het gereedschap op het midden van het plug ie en steek het er door. Draai het gereedschap
rechtsom, waardoor het plugje uit de boring wordt
getrokken.

ww

N.B.: Het gereedschap blijft stuiten op de stationaire mengselstelschroef; door het gereedschap verder te draaien, wordt het plugje uit de boring getrokken.
VERWIJDER HET ZEGELPLUGJE NOG NIET VAN
DE STELSCHROEF VOOR DE BASISAFSTELLING
VAN HET STATIONAIR TOERENTAL.
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Fig. 78. Demontagegereedschap voor zegelplugje.
Taunus/Cortina 1977 (zie identificatie van
Speciaal Gereedschap).
A - 260 mm (10.2 in) + 5 mm (0.2 in)
B - 2 mm (0.08 in)
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8c. Licht het middenstukje van het plugje met een fittingschroevedraaiertje uit de boring voor de stationaire mengselsteischroef.
8d. Plaats het komplete luchtfilter los op de carburateur.
N.B.: Het luchtfilter behoeft niet te worden vast gezet.
8e. Stabiliseer de motor zoals in punt 4 is beschreven
en noteer het CO-percentage en het stationair toerental.

dta

un
u

8f. Stel de mengselsteischroef en de 'by-pass'-stelschroef
voor het stationair toerental af zodat het voorgeschreven CO-percentage bij het voorgeschreven stationaire toerental is bereikt.
N.B.: De afstelling moet worden uitgevoerd binnen 1030 seconden nadat de meters tot rust zijn gekomen. Als
de afstelling langer duurt dan 30 seconden moet de motor weer gedurende 30 seconden op 3000 t/min worden
gebracht, waarna opnieuw wordt gecontroleerd.
N.B.: Bij nieuwe motoren kan het maximum toerental
wei 50 t/min lager liggen dan voorgeschreven. Dit is
een tijdelijk verschijnsel dat verdwijnt naarmate de
motor verder is ingelopen.
Als het daarna nog niet mogelijk blijkt te zijn het voorgeschreven stationaire toerental te bereiken, moet de
stelschroef voor de basisafstelling van het stationair
toerental worden nagesteld.

s.n
l

WEBER CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI'S

Fig. 79. Weber carburateur met stationair by-pass systeem
(Taunus/Cortina 1977)
A - stelschroef voor stationair toerental in by-pass systeem
B - schroef voor basisafstelling van stationair toerental
C - mengselsteischroef

ww

w.

for

9. Controleer het basis stationair systeem en stel dit
zonodig bij. (Alle modellen.)
N.B.: De hier volgende afstelling behoort alleen nodig te zijn als het stationaire toerental niet op de
normale wijze kan worden afgesteld, of na een carburateurrevisie.
(i) Zorg er voor dat alle afstellingen aan de motor
juist zijn uitgevoerd, d.w.z. dat de ontsteking
op tijd staat en de kontakthoek juist is.
(i i) Neem het komplete luchtfilter van de carburateur.
(i i i) Draai de stelschroef voor het stationaire toerental in het ' by-pass'-systeem volledig in, zie fig
79.
(h') Verwijder het zegelplugje van de stelschroef
voor de basisafstelling van het stationair toerental.
N.B.: Bij de Taunus modellen van 1976 kan het zegelplugje met een schroevedraaier worden verwijderd;
bij de Taunus en Cortina modellen van 1977 moet
het ,speciaal gereedschap worden gebruikt. Om het
gereedschap op het plugje te zetten, moeten de gas kleppen gedeeltelijk worden geopend.
Verwijder het middengedeelte van de verzegeling op
de stelschroef voor het stationair toerental.
(v) Stabiliseer de motor en stel beide mengselstelschroeven ( ' V' in fig. 79.) en de stelschroef
voor de basisafstelling van het stationaire toerental ('B') zodanig af dat het voorgeschreven
CO-percentage wordt bereikt bij een stationair
toerental dat 100 t/min lager ligt dan is voorgeschreven.
N.B.: Voor het afstellen van de schroef voor de basisafstelling van het stationaire toerental behoeft het
luchtfilter niet te worden gemonteerd.
(vii) Plaats het luchtfilter los op de carburateur, stabiliseer de motor en stel de 'by-pass'-stelschroef voor het
stationair toerental ('A'in fig. 79.) en de mengselstel-
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s.n
l

schroef af zodat het voorgeschreven stationair toe rental en CO-percentage wordt bereikt.
10. Verwijder het luchtfilter en monteer de zegeiplugjes
als volgt, zie fig. 80.
(a) Zegelplugje voor stationaire mengselstelschroef.

(b) Monteer zonodig een nieuw zegelplugje op de
schroef voor de basisafstelling van het stationair
toerental. Plaats het nieuwe plugje op het
carburateurhuis en druk het plugje met een tang
op zijn plaats.
N.B.: De vervangingsplugjes voor servicedoeleinden
zijn blauw.
11. Monteer het komplete luchtfilter.

Fig. 80. Zegelplugje voor mengselstelschroef volledig
op zijn plaats.
N.B.: Het plugje moet gelijk liggen met de
rand van het huis.

dta

12. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

un
u

Plaats het nieuwe plugje op het carburateurhuis
en tik het plugje op zijn plaats.

23 213 CARBURATEUR AFSTELLEN
(Alleen bij voor Zweden geassembleerde wagens)
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:

for

CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatscher men.
2. Laat de motor warmdraaien tot de normale werktemperatuur is bereikt.

w.

3. Sluit een CO-meter (uitlaatgastester) en een toeren teller overeenkomstig de fabrieksvoorschriften aan
op de motor.
4. Laat de motor gedurende ongeveer 30, seconden met
3000 t/min draaien om. de motor te stabiliseren en
laat hem vervolgens stationair draaien.
5. Wacht tot de meters tot rust zijn gekomen en noteer
het percentage CO en het stationair toerental.

ww

6. Stel de stelschroef voor het stationair toerental en
de stationaire mengselstelschroef zonodig bij tot het
voorgeschreven CO-percentage bij het juiste stationair toerental is bereikt.
N.B.: De afstelling moet binnen 10-30 seconden
nadat de meters zi jn gestabiliseerd worden uitgevoerd. Ais de afstelling langer duurt dan 30 secon den moet de onder punt 4 beschreven handeling
worden herhaald.

7. Controleer het stationair toerental en het CO-percentage opnieuw en stel dit zonodig na.
8. Verwijder de meters.

Fig. 81. Carburateurstelschroeven (Alleen bij Zweedse
uitvoering)
A - stelschroef voor stationair toerental
B - mengselstelschroef

9. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
September 1976
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23 224 CARBURATEUR - UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatscher men.
2. Maak de accukabels los.
3. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.

5. Maak het chokestangetje los.

un
u

4. Maak de beide slangen voor de automatische choke
los van de carburateur.
Voordat de slangen worden losgemaakt, moet er op
worden gelet of het koelsysteem niet onder druk
staat. (Verwijder daartoe de radiateurdop en draai
deze dan weer vast.) De radiateurdop moet op zijn
plaats zitten.
Draai de losgemaakte slangen met de uiteinden omhoog; er gaat dan slechts een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid koelvloeistof verloren, zie fig. 82.

s.n
l

WEBER CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

Fig. 82. Chokeslangen met de uiteinden omhoog

dta

6. Maak de brandstoftoevoer- en retourslangen los van
de carburateur.
Als de slangen met een omgekrompen slangklem vastzitten, moet deze worden doorgeknipt en vervangen
worden door een nieuwe slangklem van het schroeftype, zie fig. 83.
7. Maak de vacuumleiding van de carburateur naar de
stroomverdeler los bij de carburateur.

for

8. Maak de voedingsleiding voor de deceleratiekiep
los van de carburateur.
N.B.: De deceleratieklep is alleen gemonteerd op
voor Zweden gebouwde wagens, zie fig. 84.
9. Verwijder de vier moeren en neem de carburateur
met de pakking van het spruitstuk.
Inbouwen

Fig. 83. Brandstoftoevoerleiding naar carburateur los maken en aansluiten
A - slangklem omgekrompen type
B - slangklem, schroeftype

10. Maak de pakkingvlakken schoon.

w.

11. Zet de klem voor het gasklepasje op de nieuwe carburateur.
12. Plaats de carburateur met een nieuwe pakking op
het spruitstuk en zet hem vast.
N.B.: Let er op dat de pakking met de deflektor plaat in de juiste stand wordt gemonteerd.

ww

13. Sluit de vacuumleiding tussen de carburateur en de
stroomverdeler weer aan.

14. Sluit de toevoerleiding voor de deceleratieklep,
indien gemonteerd, weer aan, zie fig. 84. (Alleen
bij wagens voor Zweden.)
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Fig. 84. Toevoerslang naar deceleratieklep (Alleen
bij in Zweden geassembleerde wagens)
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15. Sluit de' brandstoftoevoer- en retourslangen weer
aan en , let er op dat ze in de juiste volgorde worden aangesloten, zie fig. 85.
16. Sluit het chokestangetje aan.
17. Sluit de beide slangen voor de automatische choke
aan.

1

18. Monteer het komplete luchtfilter.
19. Sluit de accukabels aan.

un
u

20. Controleer de afstelling van het stationair toeren .tal en stationaire mengsel en stel deze zonodig af.
Zie hiervoor werknummer 23 213.

s.n
l

WEBER CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

21. Controleer de koelvloeistof en vul deze zonódig bij.
22. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

23 224 6 CARBURATEUR - REINIGEN - CONTROLEREN
EN AFSTELLEN (carburateur uitgebouwd)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
1. Maak de buitenzijde van de carburateur schoon.
2. Verwijder het enkele ' U ' -vormige borgveertje en
maak het chokestangetje los.

Fig. 85. Brandstofinlaat bij Weber carburateur
A - brandstofretourslang
B - brandstoftoevoerslang

for

dta

Licht het borgveertje met een schroevedraaier voorzichtig van het stangetje, zie fig. 86.

Fig. 86. Borgveertje voor het chokestangetje

ww

w.

3. Verwijder de zes schroeven en neem de bovenhelft
van de carburateur, zie fig. 87.
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Fig. 87. Bovenhelft van carburateur verwijderen
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4. Demonteer de bovenhelft van de carburateur.
Verwijder de messing plug van de brandstofinlaat
en neem het brandstoffiltertje er uit.
Tik de vlotterscharnierpen er uit en verwijder de
vlotter en de vlotternaald.
Verwijder de drie schroeven, het komplete membraan
met toebehoren voor het vol lastventiel en verwijder
de vlotternaaldzetel, zie fig. 88.

s.n
l

WEBER CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI'S

CT/23/34

TI

Fig. 88. Bovenhelft van carburateur - gedemonteerd
A - vlotterscharnierpen
B - filtertje
C - vlotternaald
D - vollastventie!

dta

5. Verwijder de sproeiers en de sproeierpluggen uit het
carburateurhuis, zie fig. 89.
Let op de maten en de plaatsen waar deze onderdelen zijn gemonteerd.
6. Keer de carburateur om en verwijder de twee mengbuisjes.

N.B.: Houd de buisjes afzonderlijk, om er zeker van
te zijn dat zij bij montage weer op de oorspronke lijke plaatsen komen te zitten.

Fig. 89. Voor reiniging te verwijderen sproeiers
A - hoofdkorrektiesproeiers
B - hoofdsproeiers

w.

for

De twee mengbuisjes 'Y' in fig. 92. zitten onder de
twee luchtkorrektiesproeiers 'A' in fig. 89.

7. Verwijder de vier schroeven en neem het komplete
acceleratiepompmembraan van de carburateur.

ww

Let op dat de membraanveer niet wegraakt, zie fig.
90.
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CT/23136:
Fig. 90. Acceleratiepompmembraan verwijderen
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9. Verwijder de vier schroeven en het komplete mem braan van de anti-afslagregeling, zie fig. 91.
Zorg dat de membraanveer niet wegraakt.

un
u

Dit geldt alleen bij bepaalde modellen, hoofdzakelijk die met een automatische transmissie zijn uitgerust.

' Fig. 91. Anti-afslagmembraan verwijderen
A - membraanveer
B - membraanhuis

10. Reinig de vlotterkamer van de carburateur, de bovenhelft, de sproeiers en het filtertje.

for

dta

Zorg dat alle sproeiers en sproeierboringen in het
carburateurhuis en de bovenhelft grondig worden
gereinigd, zie fig. 92.

Fig. 92. Te reinigen onderdelen
Y - mengbuisjes

11. Controleer het carburateurhuis en de onderdelen.

w.

De belangrijkste te controleren onderdelen zijn in
fig. 93. weergegeven.

ww

Controleer de vlotter op lekkage, de membranen en
de pakking op scheuren, de mengselstelschroef, het
vlotternaáldventiel en het gasklepasje op beschadiging of slijtage.
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Fig. 93. Te controleren onderdelen
A - controleren op beschadiging of slijtage
B - controleren op scheuren
C - controleren op lekkage
D - anti-afslagmembraan controleren op scheuren
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12. Monteer het acceleratiepompmembraan met toebehoren en de mengselstelschroef.
Zie fig. 94. voor de juiste volgorde.
Zorg dat het membraan niet wordt geknakt.
13. Schuif de twee mengbuisjes op hun plaats en monteer de sproeiers en de sproeierpluggen.

un
u

Zorg er voor dat de mengbuisjes en de sproeiers
op de oorspronkelijke plaatsen worden gemonteerd.

s.n
l

WEBER CARBURATEUR
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CT1231381N

TI

Fig. 94. Acceleratiepomp - gedemonteerd
A - acceleratiepomphuis
B - acceleratiepompmembraan
C - mengselstelschroef
D - pompmembraanveer

for

dta

14. Monteer het komplete membraan voor de anti-afslagregeling (indien gemonteerd).
Zie fig. 95. voor de juiste volgorde.

15. Monteer het komplete membraan voor het vollastventiel, zie fig. 96.

C1123194

'

G

Fig. 95. Anti-afslagregeling - gedemonteerd
A - membraan
B - membraanveer
C - huis

w.

Belangrijk: Draai de drie bevestigingsschroeven voor
het membraan nog niet vast. Druk nu de veer in,
zodat het membraan niet verwrongen of gedraaid
zit, zet daarna de bevestigingsschroeven vast en
laat de veer weer los.

ww

Om. het membraan te controleren, houdt u het membraan omlaag gedrukt en sluit u het luchtgaatje
met een vinger af; laat het membraan vervolgens
los. Als het membraan in ingedrukte stand blijft
staan, is het goed op het huis afgedict, zie fig.96.

16. Monteer de vlotternaaldzetel, de vlotternaald en de
vlotter.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde van punt
4.
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Fig. 96. Vollastventiel en membraan, kompleet
A - vollastventiel
B - beluchtingsgaatje voor membraan
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17. Stel het vlotterniveau af.
Houd de bovenhelft van de carburateur vertikaal en
meet, terwijl de vlotternaald gesloten is, de afstand vanaf het pakkingvlak tot de onderzijde van
de vlotter, zie fig. 97.
Het afstellen geschiedt door de afstellip te buigen,
zie fig. 97.
.
)
N.B.: Tijdens het controleren moet de pakking van
het bovendeksel zijn verwijderd.

un
u

18. Monteer de pakking en de bovenhelft op de carbu rateur.
Let er op dat het chokestangetje goed in de stof afdichting in de bovenhelft van de carburateur
komt te zitten.

Fig. 97. Vlotterniveau afstellen.
De pijl wijst naar de afstellip.

19. Sluit het chokestangetje aan en monteer het ' U '
-vormigeb tj.

23 244 VLOTTERNAALD, KOMPLEET - VERVANGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen

2. Maak de accukabels los.

dta

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

3. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.

4. Reinig de buitenzijde van de carburateur.

for

5. Maak de brandstoftoevoer- en retourslangen los van
de carburateur.
Als de slangen met omgekrompen slangklemmen zijn
gemonteerd, moeten deze worden doorgeknipt en
door nieuwe slangklemmen van het schroeftype worden vervangen, zie fig. 98.
6. Verwijder het enkele ' U ' -vormige borgveertje en
maak het chokestangetje los van het chokeas je .
Licht het borgveertje voorzichtig met een klein
.schroevedraaiertje van het stangetje.

Fig. 98. Brandstoftoevoerslang naar carburateur losmaken en aans'uiten
A - slangklem, omgekrompen type
B - slangklem, schroeftype

w.

7. Verwijder de zes schroeven en neem de bovenhelft
te zamen met de vlotter van de carburateur.

8. Tik de vlotterscharnierpen er uit, verwijder de vlotter en de vlotternaald, zie fig. 99.
9. Draai de vlotternaaldzetel er uit.

10. Zuig de brandstof uit de vlotterkamer.

ww

Aanbrengen

11. Reinig de vlotterkamer en de sproeiers van de car burateur.

12. Monteer de vlotternaaldzetel met de koperen ring.

13. Zet het verende klemmetje op de nieuwe vlotter. naald.

14. Monteer de vlotternaald, de vlotter en de vlotterscharnierpen, zie fig. 99.
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Fig. 99. Vlotternaald, kompleet - gedemonteerd
A - vlotternaaldzetel
B - vlotternaald
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15. Stel het vlotterniveau af.
Houd de bovenhelft van de carburateur vertikaal en
meet, terwijl de vlotternaald gesloten is, de afstand vanaf het pakkingvlak tot de onderzijde van
de vlotter, zie fig. 100.
Het afstellen geschiedt door de afstellip te buigen,
zie fig. 100.
N.B.: Tijdens- het controleren moet de pakking van
het bovendeksel zijn verwijderd.

un
u

16. Monteer de pakking en de bovenhelft op de carburateur.

s.n
l

WEBER CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

Let er op dat het chokestangetje goed in de stof afdichting in de bovenhelft van de carburateur
komt te zitten.

Fig. 100. Vlottemiveau afstellen.
De pijl wijst naar de afstellip.

dta

17. Sluit de brandstoftoevoer- en retourslangen aan.
Het is belangrijk dpt de leidingen in de juiste volgorde worden aangesloten, zie fig. 101.
18. Sluit het chokestangetje aan en monteer het ' U 'vorm i ge borgveertje.
19. Monteer het komplete luchtfilter.

20. Controleer het stationair toerental en het stationaire mengsel en stel deze zonodig af. (Zie hier voor werknummer 23 213.)

Fig. 101. Weber dubbel-venturi carburateur
A - brandstofretourslang
B - brandstoftoevoerslang

ww

w.

for

21. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
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SOLEX CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

REINIGEN

s.n
l

23 212 CARBURATEUR

BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.
3. Verwijder het komplete luchtfilter. Zie hiervoor
werknummer 23 174.

un
u

4. Maak de buitenzijde van de carburateur schoon.
5. Verwijder de enkele bout en neem het buitenste
huisje voor de automatische choke van de carbura teur; hang het huisje zo hoog mogelijk op, vrij van
de carburateur, zie fig. 102.
Voordat u het huisje losmaakt, moet u er op letten dat
het koelsysteem niet onder druk staat (draai daarvoor
de radiateurdop los en weer vast) en dat de radiateurdop vastzit. Er gaat dan slechts een verwaarloosbaar
kleine hoeveelheid koelvloeistof verloren.

Fig. 102. Buitenste huisje van automatische choke ver wi jderen
A - buitenste huisje van automatische choke
B - 0-ring

dta

6. Verwijder de zeven schroeven, maak het chokestangetje los en neem de bovenhelft van de carburateur,
zie fig. 103.

7. Maak het nylon opsluitplaatje voor de vlotter voorzichtig los en verwijder de vlotter te zamen met de vlotternaald. Zie hiervoor werknummer 23 244.
8. Zuig de brandstof uit de vlotterkamer.

for

9. Verwijder de twee stationaire sproeiers, de twee hoofdsproeiers en de sproeierbuisjes van de acceleratiepomp.
De sproeierbuisjes voor de acceleratiepomp moeten met
TWEE schroevedraaiers voorzichtig worden losgemaakt.
De sproeiers zijn in fig. 104 weergegeven.
10. Reinig de sproeiers, de sproeierboringen en het carburateurhuis.

Fig. 103. Bovenhelft. van carburateur verwijderen

11. Monteer de sproeiers. Controleer de ' 0 ' -ring van het
sproeierbuisje voor de acceleratiepomp en monteer zonodig een nieuwe.

w.

12. Monteer de vlotternaald en de vlotter.
Zie hiervoor werknummer 23 244.

13. Sluit het chokestangetje aan, plaats de bovenhelft op
het carburateurhuis en zet de schroeven vast.
14. Monteer het buitenste huisje van de automatische choke.
Controleer de ' O ' -ring en monteer zonodig een nieuwe,
zie fig. 102.

ww

15. Monteer het komplete luchtfilter.
16. Sluit de accukabels aan.

17. Controleer het stationaire 'by'pass ' -systeem en stel dit
zonodig af. Zie hiervoor werknummer 23 213.

18. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
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Fig. 104. Voor reiniging te verwijderen sproeiers
A - acceleratiepompsproeierbuisjes
B - stationaire sproeiers
C - hoofdsproeiers
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23 213 CARBURATEUR - AFSTELLEN
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Laat de motor op normale werktemperatuur komen.

un
u

3. Sluit een uitlaatgastester (CO-meter) en een toerenteller volgens de voorschriften van de fabrikant aan
op de motor.

s.n
l

SOLEX CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI'S

4. Stabiliseer de motor door deze ongeveer 30 seconden
met 3000 t/min te laten draaien en Iaat de motor vervolgens stationair draaien.

Wagens van model 1977.

dta

5. Wacht tot de meters zijn gestabiliseerd en noteer het
CO-percentage en het stationair toerental. Stel de
schroef voor het stationair toerental in het ' by-pass '
--sytem('Binfg.1056)dezichntar
burateurhuis bevindt, af zodat het juiste stationair
toerental wordt bereikt (zie Technische Gegevens).
N .B.: U zult bemerken dat het stationaire mengsel bij
deze carburateurs tijdens een gewone servicebeurt niet
behoeft te worden nagesteld. Als het CO-gehalte in
het uitlaatgas echter onjuist blijkt te zijn, moet u als
volgt te werk gaan.

Fig. 105.- "Plaats van de 'by-pass ' -stelschroeven voor het
stationair- en mengseltoerental
(Niet verzegelde carburateurs, alleen voor '76)
A - mengselstelschroef
B - stelschroef voor stationair toerental

7. Verwijder het zegelplugje van de 'by-pass ' -mengsel stelschroef ('A' in fig. 106.). Om het plugje te verwijderen, wordt het met een tang samengedrukt. Hierdoor scheurt de buitenzijde van het dopje en kan het
plugje uit de boring worden gelicht.

Fig. 106. Plaats van de 'by-pass ' -stelschroeven voor het
stationair toerental en mengsel
(Verzegelde carburateurs, vanaf '77)
A - mengselstelschroef
B - stelschroef voor stationair toerental

w.

for

8. Stabiliseer de motor zoals onder punt 4 is beschreven
en stel zowel de 'by-pass ' -mengselstelschroef en de
schroef voor het stationair toerental af om de juiste
afstelling voor het CO-percentage en het voorgeschre ven stationair toerental te bereiken.
Als geen juiste afstellingen kunnen worden bereikt,
moet de basisafstelling voor het stationair toerental
worden gecorrigeerd.
N .B .: De volgende afstelling behoeft alleen te worden uitgevoerd als zich met de wagen een probleem
voordoet of nadat de carburateur is gerevideerd.

ww

9. Controleer de basisafstelling van het stationair
systeem en stel dit zonodig na.
(i). Sluit het 'by-pass ' -stationair systeem af door de
'by-pass ' -stelschroef voor het stationair toerental 'B' (zie fig. 105. en 106.) geheel in te
draaien. Verwijderde plastïc zegelplugjes van
de aanslaggroef' voor de gaskleppen 'A', fig.
107. en 108. en de mengselstelschroef ' B'.
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Fig. 107. Basisafstelling - carburateur
A - basisstelschroef voor stationair toerental
B - basisstelschroef voor stationair mengsel
(alleen 1976)
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(ii)

Draai bij stilstaande motor de twee mengselstelschroe ven geheel aan en draai elke schroef vervolgens vijf
hele slagen los. Start de motor.

(iii)

Stel de aanslagschroef 'A' voor de gaskleppen zodanig
af dat de basisafstelling voor het voorgeschreven stationair toerental wordt bereikt. Het CO-gehalte in het
uitlaatgas kan worden nagesteld door de twee mengsel stelschroeven 'B' elk in gelijke mate te verdraaien,
zodat het voorgeschreven-CO-gehalte voor de basisafstelling wordt bereikt.

s.n
l

SOLEX CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

(v)

un
u

(iv) Nadat de basisafstelling voor het stationair toerental
nauwkeurig is uitgevoerd, moeten nieuwe plastic plug jes op de mengselstelschroeven en de aanslagschroef
voor de gaskleppen worden gemonteerd.

Fig. 108. Carburateur - basisafstelling
A - basisstelschroef voor stationair toerental
B - basisstelschroef voor stationair mengsel
(vanaf 1977)

Draai het 'by-pass ' -stationair systeem weer open en
stel dit af zoals onder de punten 6 en 8 is beschreven.

10. Monteer bij wagens van het model 1977 een nieuw
plastic zegelplugje op de 'by-pass ' -mengselstelschroef.
11. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
23 224 CARBURATEUR - UIT- EN INBOUWEN

CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
Uitbouwen

dta

BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.

for

3. Verwijder het komplete luchtfilter. Zie hiervoor
werknummer 23 174.

4. Maak de beide slangen los van het huisje voor de
automatische choke, zie fig. 109.
Voordat u de slangen losmaakt moet u er op letten dat
het koelsysteem niet onder druk staat (draai daarvoor
de radiateurdop los en weer vast) en dat de radiateurdop vastzit. Er gaat dan slechts een verwaarloosbaar
kleine hoeveelheid koelvloeistof verloren.

Fig. 109. Slangen van de automatische choke

w.

5. Maak de gaskabel bij de carburateur los.

6. Maak de brandstoftoevoer- en retourslangen los.
Als de slangen met omgekrompen slangklemmen vastzitten, moeten deze worden doorgeknipt en bij montage door nieuwe slangklemmen van het schroeftype worden vervangen, zie fig. 110.

ww

7. Maak de vacuumleiding los.

8. Verwijder de vier moeren en neem de komplete carburateur en de pakking van het spruitstuk.
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Fig. 110. Brandstoftoevoerslang naar carburateur los maken en aansluiten
A - slangklem, omgekrompen type
B - slangklem, schroeftype
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Inbouwen
9. Maak de pakkingvlakken schoon.
10. Plaats de carburateur met een nieuwe pakking op
het spruitstuk en zet hem vast.
11. Sluit de brandstoftoevoer- en retourslangen aan. Het
is belangrijk dat deze slangen in de juiste volgorde
worden aangesloten.
De richting van de brandstofdoorstroming wordt door
twee pijlen op het aansluitstuk aangegeven.
Zie fig. 111.

13. Monteer het komplete luchtfilter.

Fig. 111. A - brandstofretourslang
B - brandstoftoevoerslang

14. Sluit de accukabels aan.

tfl

un
u

12. Sluit de vacuumleiding, de gaskabel en de slangen
voor de automatische choke weer aan.

s.n
l

SOLEX CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

15. Controleer het 'by-pass ' -stationaire systeem en stel
dit zonodig af. Zie hiervoor werknummer 23 213.

16. Controleer het peil van de koelvloeistof en vul zonodig vloeistof bij.

dta

17. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

23 224 6 CARBURATEUR - REINIGEN - CONTROLEREN
EN AFSTELLEN (carburateur uitgebouwd)
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
Dieptemaat

1. Maak de buitenzijde van de carburateur schoon.

for

2. Verwijder de zeven schroeven, maak het chokestangetje los en neem de bovenhelft van de carburateur,
zie fig. 112.
3. Verwijder het nylon opsluitplaatje voor de vlotter,
verwijder de vlotter en de vlotternaald.

Fig. 112. Bovenhelft van carburateur verwijderen

ww

w.

4. Verwijder de vijf sproeiers en licht de sproeierbuis jes voor de acceleratiepomp uit het carburateurhuis;
hiervoor moeten TWEE schroevedraaiers worden gebruikt. De sproeiers zijn in fig. 113. weergegeven.
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Fig. 113. Voor reiniging te verwijderen sproeiers
X - acceleratiepompsproeierbuisjes
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MET TWEE VENTURI 'S

s.n
l

23 224 6 (vervolg)
5. Verwijder de vier schroeven en het komplete membraan voor de acceleratiepomp.
Zorg er voor dat de membraanveer niet wegraakt,
zie fig. 114.
6. Verwijder de drie schroeven en het komplete membraan voor het vollast'ventiel, zie fig. 114.
7. Verwijder de zegelplugjes en de mengselstelschroeven.

un
u

N.B.: Bi j verzegelde carburateurs kunnen de zegelplugjes worden verwijderd door ze met een tang
samen te drukken. De buitenzijde van het dopje
scheurt dan, waarna het plugje kan worden verwijderd.

Fig. 114. Acceleratiepompmembraan verwijderen
A - acceleratiepompmembraan
B - membraanveer
C - membraan voor vollastventiel

8. Verwijder de vier schroeven en het komplete membraan van de anti-afslagregeling.

dta

Zorg dat de membraanveer niet wegraakt, zie fig.
115.

for

CT(231191 N
Fig. 115. Anti-afslagregeling verwijderen
A - membraan
B - membraanveer

ww

w.

9. Reinig de vlotterkamer, de bovenhelft van de carburateur en de sproeiers. Zorg dat alle sproeiers
en sproeierboringen in het carburateurhuis ook goed
worden gereinigd, zie fig. 116.
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Fig. 116. Te reinigen onderdelen
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10. Controleer het carburateurhuis en de onderdelen.
De belangrijkste te controleren onderdelen zijn in
fig. 117. weergegeven.
Controleer de vlotter op lekkage, de membranen en
pakkingen op scheuren, de vlotternaald en het gasklepasje op beschadiging of slijtage.
11. Monteer de twee mengselstelschroeven.

un
u

N.B.: Nadat de carburateur is gemonteerd en de
aasisafstelling is uitgevoerd, moeten nieuwe zegelplugjes worden gemonteerd.

s.n
l

SOLEX CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

Fig. 117. Te controleren onderdelen
A - controleren op lekkage
B - controleren op scheuren
C - controleren op slijtage of beschadiging

dta

12. Monteer de komplete membranen met toebehoren
voor de acceleratiepomp en het vollastventiel en
zet de schroeven vast. Let er bij montage op dat
de membranen vlak liggen en dat de veer op de
in fig. 118. aangegeven plaats is gemonteerd.

13. Monteer het komplete membraan van de anti-afslag regeling en zet de schroeven vast, zie fig. 118.
Zorg dat het membraan niet wordt geknikt of verwrongen.

for

14. Monteer de vijf sproeiers en tik de sproeierbuisjes
voor de acceleratiepomp op hun plaats.
Monteer de kleine centrale stationaire sproeier het
eerst en Iet er daarbij op dat deze niet in de boring voor de hoofdsproeier valt.

11

Fig. 118. Acceleratiepomp en vollastventiel gedemonteerd
A - acceleratiepompmembraan
B - membraan voor vollastventiel

w.

15. Monteer de vlotter en de vlotternaald, zie fig. 119.

ww

Let er bij montage van de vlotternaald op dat het
verende klemmetje goed op de naald wordt gemonteerd. Monteer de vlotter door de vlotternaald
eerst op de vlotter te zetten en daarna het geheel
in de carburateur te plaatsen; de lip van de vlotter
moet achter het veertje van de vlotternaald komen
te zitten.
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Fig. 119. Vlottemaald, kompleet - gedemonteerd
A - vlotterscharnierpen
B - vlotternaald
C - nylon borgplaatje
D - vlotter
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s.n
l

16. Stel het vlotterniveau af. Zie Technische Gegevens.

un
u

Vul de vlotterkamer zo ver met benzine totde naald
de toevoer geheel afsluit. Meet met een dieptemaat de afstand tussen het pakkingvlak en de vlot ter. Stel het vlotterniveau zonodig bij door de afstellip van de vlotter te verbuigen, zie fig. 120.

Fig. 120. Vlotterniveau afstellen
A - dieptemaat
B - afstellip voor vlotterniveau

17. Controleer de richting van de acceleratiepompstraal
en stel deze zonodig bij.

dta

Beweeg de acceleratiepomp terwijl de vlotterkamer
gedeeltelijk met benzine is gevuld en kijk of de
pompstraal de gaskleppen op de juiste plaats raakt,
zie fig. 121. Zie ook Technische Gegevens.

for

18. Sluit het chokestangetje aan, monteer de pakking
en de bovenhelft van de carburateur en zet deze
vast.

Fig. 121. Straalrichting tijdens acceleratiepompslag.
Zie Technische Gegevens voor maat 'A'.

ww

w.

19. Controleer de synchronisatie-afstelling van de gas kleppen, zie fig. 122.
Verwijder het zegelplugje van de schroef voor de ba
s.isafstelling van het stationair toerental en draai de
schroef zo ver terug dat deze vrij komt van het gas klepmechanisme; draai de stelschroef voor de gasklepsynchronisatie los. Houd de automatische chokekleppen
open en beweeg het gaskleparmpje, zodat de gasklep pen volledig sluiten. Tik de gaskleppen voorzichtig
aan om er zeker van te zijn dat zij volledig zijn gesloten en zet de synchronisatiestelschroef vast. Con troleer de afstelling door de stelschroef voor het stationair toerental zo ver aan te draaien dat er 0,05
mm (0.002 in) ruimte is tussen een van de gaskleppen
en de boring van de carburateur. Controleer of de
andere gasklep dan evenveel openstaat.
N.B.: De stelschroef voor de synchronisatie heeft
LINKSE DRAAD.
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Fig. 122. Afstelling van de synchronisatie
A - basisafstelschroef voor stationair toerental
B - gasklepsynchronisatieschroef
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23 244 VLOTTERNAALD, KOMPLEET - VERVANGEN
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
Dieptemaat
Verwijderen
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.
3. Verwijder het komplete luchtfilter. Zie hiervoor
werknummer 23 174.
4. Maak de buitenzijde vdn de carburateur schoon.

un
u

5. Verwijder de enkele bout en neem het buitenste huisje
voor de automatische choke van de carburateur; hang
het huisje zo hoog mogelijk op, vrij van de carbura teur, zie fig. 123.
Voordat u het huisje losmaakt, moet u er op letten
dat het koelsysteem niet onder druk staat (draai hier voor de radiateurdop los en weer vast) en dat de radiateurdop vastzit. Er gaat dan slechts een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid koelvloeistof verloren.

s.n
l

SOLEX CARBURATEUR
MET TWEE VENTURI ' S

Fig. 123. Buitenste huisje van automatische choke
verwijderen
A - buitenste huisje van automatische choke
B - 0-ring

6. Verwijder de zeven schroeven, maak het chokestangetje los en neem de bovenhelft van de carburateur;
maak het mechanisme van de automatische choke los.

dta

7. Verwijder voorzichtig het nylon opsluitplaatje, verwijder de vlotter te zamen met de vlotterscharnierpen en
neem de vlotternaald er af.
8. Zuig de brandstof uit de vlotterkamer.

9. Reinig de vlotterkamer en de sproeiers.

Aanbrengen
10. Monteer het verende klemmetje van de oude vlotternaald op de nieuwe.

for

11. Monteer de vlotternaald, de vlotter, de vlotterscharnierpen en het nylon opsluitplaatje, zie fig. 124.
Let er bij montage van de vlotternaald op dat het verende klemmetje goed op de naald wordt gemonteerd.
Monteer de vlotter door de vlotternaald eerst op de
vlotter te zetten en daarna het geheel in de carburateur te plaatsen; de lip van de vlotter moet achter het
veertje van de vlotternaald komen te zitten.

CTI23118/N
Fig. 124. Vlotternaald, kompleet - gedemonteerd
A - vlotterscharnierpen
B - vlotternaald
C - nylon borgplaatje
D - vlotter

w.

12. Controleer het vlottemiveau en stel dit zonodig bij.
Zie Technische Gegevens.
Vul de vlotterkamer zo ver met benzine tot de naald
de toevoer geheel afsluit. Meet met een dieptemaat
de afstand tussen het pakkingvlak en de vlotter. Stel
het vlotterniveau zonodig bij door de afstellip van de
vlotter te verbuigen, zie fig. 125.

ww

13. Sluit het chokestangetje aan, monteer de bovenhelft
te zamen met de pakking op het carburateurhuis en
zet de schroeven vast.

14. Monteer het buitenste huisje van de automatische choke.
Controleer de 0-ring en monteer zonodig.een nieuwe,
zie fig. 123.

15. Monteer het komplete luchtfilter.
16. Sluit de accukabels aan.

17. Controleer de afstelling van het 'by-pass ' stationair
systeem en stel dit zonodig bij. Zie hiervoor werknummer 23 213.

Fig. 125. Vlottemiveau controleren
A - dieptemaat
B - afstellip voor vlotterniveau

18. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
September 1976
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s.n
l

23 271 AUTOMATISCHE CHOKE - VERSNELD STATIONAIR
DRAAIEN - AFSTELLEN
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Controleer het stationair ' toerental en het stationaire
mengsel en stel dit zonodig bij.
Zie hiervoor werknummer 23 213.

5. Monteer het komplete luchtfilter.

Fig. 126. Mechanisme van automatische choke in de
stand voor versneld stationair draaien.
De pijl wijst naar de afstellip voor versneld
stationair draaien

dta

4. Start de motor en controleer het versneld stationair
toerental, zonodig wordt het als volgt bijgesteld:
Laat de motor op normale werktemperatuur komen en
sluit een toerenteller op de motor aan; zet het kontakt
af. Open de gasklep en draai de nok in de stand voor
versneld stationair draaien (het ' V'-merkteken op de
nok moet in lijn staan met de bovenrand van het gaskleparmpje). Laat het gaskleparmpje los zodat de nok
in deze stand wordt vastgehouden, zie fig. 126.
N .B.: Controleer of de chokeklep volledig open staat;
als dat niet het geval is, is de motor niet op werktemperatuur of is de automatische choke defekt. Start de
motor zonder het gaspedaal aan te raken en noteer het
toerental . Stel het toerental zonodig bij door de afstellip op het gaskleparmpje te buigen.
De afstellip kan met een tang worden verbogen, maar
het is gemakkelijker als u daarvoor een speciaal stuk
gereedschap maakt volgens de in fig. 127. gegeven
maten.

un
u

3. Verwijder het komplete luchtfilter. Zie hiervoor werknummer 23 174.

for

6. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de motorkap.
23 274 AUTOMATISCHE CHOKE - AFSTELLEN

Fig. 127. Speciaal gereedschap voor versneld stationair
draaien
A - 25 mm (1.0 in)
D - 2,5 mm (0.1 in)
B -50mm (2.0 in)
E - 8,0 mm (0.32 in)
C - 10 mm (0.38 in)

BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
Gereedschap voor choke-voorspanning

w.

Belangrijke aanwijzing: Als de betreffende monteur weinig
ervaring heeft in het repareren van automatische chokes,
verdient het aanbeveling de komplete carburateur te verwijderen, voordat afstellingen voor het 'V'-merkteken of
de choke-ontgrendel i ng worden uitgevoerd.

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

ww

2. Controleer het stationair toerental en het mengsel en
stel deze zonodig bij.
Zie hiervoor werknummer 23 213.
3., Maak de accukabels los.

4. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.

5. Verwijder de drie schroeven en neem het huisje voor
de automatische choke, te zamen met de veer van de
carburateur. Verwijder de pakking, zie fig. 128.
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Fig. 128.Buitenste huisje van automatische choke verwi jderen
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23 271 AUTOMATISCHE CHOKE - VERSNELD STATIONAIR
DRAAIEN - AFSTELLEN
N.B.: Het versneld stationair toerental moet worden gecontroleerd met de nok in de in fig. 142. weergegeven
stand.
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
1
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Verwijder het komplete luchtfilter. Zie hiervoor werknummer 23 174.

un
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3. Controleer het versneld stationair toerental en stel dit
zonodig als volgt bij:
N .B.: Bij wagens met een uitlaatgas-recirculatiesysteem
(alleen voor Zweden) moet de vacuumslang naar de uitlaatgas-recirculatieklep worden losgemaakt en met een
plug afgesloten, voordat het versneld stationair toerental wordt afgesteld.
Breng de motor op normale werktemperatuur en sluit een
toerenteller aan. Houd de gasklep gedeeltelijk open en
draai de nok voor versneld stationair draaien zo ver dat
de stelschroef voor versneld stationair draaien op het
bovenste gedeelte van de nok rust.
Laat de gasklep los zodat de nok in deze stand wordt
gehouden.
Druk de chokekleppen omlaag totdat de opstaande rand
op de nok juist tegen de stelschroef aanligt, zie fig. 142.
(De gasklep houdt het chokemechanisme dan in deze
stand vast.)
Laat de chokekleppen los en start de motor zonder het
gaspedaal aan te raken; noteer het toerental (zie Technische Gegevens).

dta

Fig. 142. Stand van de nok voor controle van het versneld stationair draaien

for

N .B.: Als de chokekleppen worden losgelaten, moeten
zij in de volledig geopende stand terugkeren. Als dat
niet het geval is, is de motor nog niet op normale werktemperatuur of is de automatische choke defekt.
Afstelling geschiedt door de stelschroef voor versneld
stationair draaien in of uit te draaien, zie fig. 143.
4. Monteer het komplete luchtfilter.

Fig. 143. Versneld stationair draaien - afstelling
A - chokekleppen geopend
B - stelschroef voor versneld stationair draaien

5. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de motor.kap.

w.

23 274 AUTOMATISCHE CHOKE - AFSTELLEN
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
Toerenteller

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.

ww

3. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 21 174.

4. Verwijder de enkele bout en neem het buitenste huisje
voor de automatische choke van de carburateur; hang
het huisje zo hoog mogelijk op, vrij van de carburateur,
zie fig. 144.
Voordat u het huisje losmaakt, moet u er op letten dat
het koelsysteem niet onder druk staat (draai daarvoor
de radiateurdop los en weer vast) en dat de radiateur dop vastzit. Er gaat dan slechts een verwaarloosbaar
kleine hoeveelheid koelvloeistof verloren.

September 1976

Fig. 144. Buitenste huisje van automatische choke verwij deren
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5. Verwijder de drie schroeven en neem het chokehuisje
te zamen met de bi-metalen veer van de carburateur,
zie fig. 145.
Verwijder het inwendige warmteschermplaatje.

s.n
l

WEBER TWEE-VENTURI CARBURATEUR MET
AUTOMATISCHE CHOKE

Fig. 145. Bevestigingsschroeven van chokehuisje

6. Controleer de maximale door vacuum bediende chokeklepopening en stel deze zonodig af.

dta

Doe een elastiekje om het chokekleparmpje, zodat
het de chokeklep gesloten houdt. Open de gasklep
om de chokeklep gelegenheid te geven zich te
sluiten en laat de gasklep vervolgens los.

Duw het membraan tot de aanslag open en meet de
spleet tussen het omlaag gerichte gedeelte van de
chokeklep en de luchtinlaat m.b.v. een kaliberstaafje of de schacht van een boor.

for

N.B.: De membraansteel staat onder veerspanning en
het is belangrijk de steel geheel in te duwen om de
maximale chokeklepopening te kunnen meten, zie
fig. 146.

Fig. 146. Vacuummembraan in volledig geopende stand
vastgehouden om chokeklepopening te controleren
A - elastiekje
B - boor
C - vacuum-verbindingsstangetje

w.

Voer de afstelling zonodig uit door het membraanplugje te verwijderen en de stelschroef in het membraanhuisje in of uit te draaien, zie fig. 147.
N.B.: Bij sommige modellen moet een ingekort fittingschroevedraaiertje worden gebruikt om de afstelling te kunnen uitvoeren.

ww

Monteer het afsluitplugje en verwijder het elastiekje.
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Fig. 147. Vacuumbediende chokeklepopening afstellen
A - fittingschroevedraaier
B - membraanhuis je
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7. Controleer de chokeklepstand t.o.v. de gasklepstand
en stel deze zonodig bij.
Houd de gaskleppen gedeeltelijk open en draai de
nok voor versneld stationair draaien zo dat de stelschroef voor versneld , stationair draaien op het bovenste gedeelte van de nok rust.

un
u

Laat de gaskleppen los zodat de nok in deze stand
blijft staan. Duw de chokekleppen omlaag totdat
de opstaande rand van de nok juist tegen de stelschroef voor het versneld stationair draaien aan ligt,
zie fig. 148.
Laat de chokekleppen los en meet de ruimte tussen
de omlaag hangende zijde van de chokekleppen en
de luchtinlaat m.b.v. een kaliberstaafje of de
schacht van een boor.
Zie Technische Gegevens.

Fig. 148. Stand van de nok voor controle van de
chokeklepopening

for

dta

8. Stel de chokeklepstand zonodig bij door de afstellip te verbuigen, zie fig. 149.

Fig. 149. Chokeklepopening afstellen
A - boor
B - afstellip

9. Monteer het inwendige warmteschermplaatje.

ww

w.

Let er op dat het gaatje in het warmteschermplaatje
over het nokje van het chokehuisje komt te liggen,
zie fig. 150.
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Fig. 150.Inwendig warmteschermplaatje monteren
A - inwendig warmteschermplaatje
B - paspennetje
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10. Monteer het chokehuisje te zamen met de bi-metalen
veer en monteer het buitenste huisje met een nieuwe
pakking.
Haak de bi-metalen veer in het chokearmpje, breng
het huisje op zijn plaats en monteer de drie schroeven, maar zet deze nog niet vast. Breng de juiste
merktekens op het veerhuisje in lijn met het merk teken op het chokehuisje en zet de drie schroeven
vast (in fig. 151. staat het huisje op het middelste
merkteken afgesteld).

un
u

N.B.: Zorg er bij montage van het huisje voor dat
de bi-metalen veer goed op het nokje komt te zit ten.

s.n
l

WEBER TWEE-VENTURI CARBURATEUR MET
AUTOMATISCHE CHOKE

11. Sluit de accukabels aan.

for

dta

12. Controleer het versneld stationair toerental en stel
dit zonodig af, zie fig. 152.
Het versneld stationair toerental wordt gecontroleerd
terwijl de nok in de in de figuur weergegeven stand
staat.
N.B.: Bij wagens met een uitlaatgas-recirculatiesysteem (alleen Zweden) moet de vacuumslang naar
de uitlaatgas-recirculatieklep worden losgemaakt en
met een plug worden afgesloten voordat het versneld
stationair toerental wordt gecontroleerd.
Breng de motor op normale werktemperatuur en sluit
een toerenteller aan.
Houd de gaskleppen gedeeltelijk open en draai de
nok voor versneld stationair draaien zo, dat de stelschroef voor het versneld stationair toerental op het
bovenste gedeelte van de nok rust.
Laat de gaskleppen los zodat de nok in deze stand
wordt vastgehouden.
Duw de chokekleppen omlaag totdat de opstaande
rand van de nok juist tegen de stelschroef voor het
versneld stationair toerental aan ligt, zie fig. 152.
(De gaskleppen houden het chokemechanisme in de
stand voor versneld stationair draaien vast.)

Fig. 151. Afstelmerktekens op huisje van automatische
choke
A - rijke stand
B - op basismerkteken
C - arme stand

Fig. 152. Stand van de nok voor controle van het
versneld stationair draaien.

w.

Laat de chokekleppen los en start de motor zonder
het gaspedaal aan te raken; noteer het toerental
(zie Technische Gegevens).

ww

N.B.: Als de chokekleppen worden losgelaten, moeten
zij in de volledig geopende stand terugkeren. Als dat
niet het geval is, is de motor nog niet op normale werktemperatuur of is de automatische choke defekt.
Afstelling geschiedt door de stelschroef voor versneld
stationair draaien in of uit te draaien, zie fig. 153.

13 y Monteer het komplete luchtfilter.

14. Neem de dekens van de spatschermensen sluit de
motorkap.
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Fig. 153. Versneld stationair draaien - afstelling
A - chokekleppen geopend
B - stelschroef voor versneld stationair draaien
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23 278 AUTOMATISCHECHOKE - REVIDEREN

s.n
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BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatscher men.
2. Maak de accukabels los. !
3. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.
4. Verwijder de drie schroeven en neem het chokehuisje
te zamen met de bi-metalen veer van de carburateur,
zie fig. 154.

un
u

5. Verwijder het inwendige warmteschermplaatje.

6. Verwijder het enkele ' U ' -vormige borgveertje en
maak het chokestangetje los. Verwijder het borgveertje door het voorzichtig met een schroevedraaier
op te lichten.

Fig. 154. Bevestigingsschroeven van chokehuisje
(het buitenste huisje is duidelijkhe+dshalve
verwijderd)

7. Verwijder de drie schroeven, maak het chokestange tje bij het armpje los en neem het komplete automatische chokemechanisme van de carburateur, zie
fig. 155.

for

dta

8. Verwijder de drie schroeven en neem het vacuum membraan met toebehoren van de carburateur.

Fig. 155. Mechanisme van automatische choke verwijderen. 'De pijlen wijzen naar de bevestigingsschroeven.

9. Demonteer de overige delen van het automatische
chokemechanisme.
10. Reinig en controleer alle onderdelen.

ww

w.

Het membraan moet op scheuren worden gecontro leerd; controleer of de pakkingring 'D' in fig. 156.
in goede staat is en controleer de overige onderde len op slijtage of beschadiging.
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23 271 AUTOMATISCHE CHOKE- VERSNELD STATIONAIR
DRAAIEN - AFSTELLEN
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Controleer het stationair toerental en de stationaire
mengselafstelling en stel deze zonodig af.
Zie hiervoor werknummer 23 213.
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3. Verwijder het komplete luchtfilter, zonder de vacuumleiding los te maken en leg het luchtfilter naast de
carburateur.

s.n
l

SOLEX TWEE-VENTURI CARBURATEUR
MET AUTOMATISCHE CHOKE

Fig. 160. Versneld stationair draaien - afstelling
A - chokekleppen volledig open
B - stelschroef voor versneld stationair draaien

for

dta

4. Controleer de afstelling van de automatische choke en
het versneld stationair toerental en stel deze zonodig
af.
Breng de motor op normale werktemperatuur en sluit
een toerenteller aan.
Open de gaskleppen gedeeltelijk, houd de chokekleppen geheel gesloten en laat de gaskleppen los (de gaskleppen houden het mechanisme van de automatische
choke in de stand voor versneld stationair draaien).
Laat de chokekleppen los, start de motor zonder het
gaspedaal aan te raken en noteer het toerental. (Zie
Technische Gegevens.)
N.B.: Als de chokekleppen worden losgelaten, moeten
zij in de volledig geopende stand terugkeren. Als dat
niet het geval is, is de motor nog niet op normale werktemperatuur of is de automatische choke defekt.
Afstelling geschiedt door de stelschroef voor versneld
stationair draaien in of uit te draaien, zie fig. 160.
N.B.: Om de stelschroef te kunnen bereiken, moet
het kontakt worden afgezet en moeten de gaskleppen
gedeeltelijk worden geopend. Een halve slag van de
schroef wijzigt het toerental met ongeveer 100 t/min.
5. Monteer het komplete luchtfilter.

6. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
23 274 AUTOMATISCHE CHOKE - AFSTELLEN

w.

BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Controleer de afstelling van het stationair toerental en
het stationaire mengsel en stel deze zonodig af.
Zie hiervoor werknummer 23 213.

ww

3. Verwijder het luchtfilter, zonder de vacuumleiding los
te maken en leg het luchtfilter naast de carburateur.

4. Verwijder de drie schroeven en neem het chokehuisje te zamen met de bi-metalen veer van de carburateur; verwijder het inwendige warmteschermplaatje,
zie fig. 161.
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Fig. 161. Buitenste chokehuisje en bi-metalen veer
verwijderen
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11. Monteer het mechanisme van de automatische choke,
zie fig. 156.
N.B.: Bij montage moet geen olie of vet worden gebruikt.

s.n
l

WEBER TWEE-VENTURI CARBURATEUR MET
AUTOMATISCHE CHOKE

for
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Fig. 156. Automatische choke, kompleet - gedemonteerd
A - bovenste chokebedieningsstangetje
B - terugtrekveer van nok voor versneld stationair draaien
C - huls voor het asje

TI

D - bi-metalen veer en huisje, kompleet
E - buitenste pakkingring

w.

12. Monteer het vacuummembraan en het bijbehorende
huisje. Let er op dat het membraan vlak I-igt voordat het huisje wordt vastgezet, zie fig. 157.

ww

13. Sluit het onderste chokestangetje aan, breng het geheel op zijn plaats en zet het vast, waarbij er op
moet worden gelet dat het bovenste chokestangetje
goed in de bovenhelft van de carburateur komt te
zitten.
Let er voor montage op dat de 0-ring ( ' D ' in fig. 156.)
goed op zijn plaats ligt.

14. Sluit het bovenste chokestangetje aan op het chokeasje.

15. Controleer de door vacuum geregelde chokeklepope ning en stel deze zonodig af. Zie hiervoor werknum mer 23 274.

16. Controleer de chokeklepstand t.o.v. de gasklepstand
en stel deze zonodig af. Zie hiervoor werknummer
23 274.
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Fig. 157. Vacuummembraan en buitenste huisje, kompleet - gedemonteerd
A - membraanste l schroef
B - vacuummembraan
C - inwendig warmte-afschermplaatje
D - bi-metalen veer en huisje, kompleet
E - buitenste oakkingrinq
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17. Monteer het inwendige warmteschermplaatje, zie
fig. 158.

un
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Let er op dat het gaatje in het warmteschermplaatje over het nokje van het huisje komt te liggen.

s.n
l

WEBER TWEE-VENTURI CARBURATEUR MET
AUTOMATISCHE CHOKE

Fig. 158. Inwendig warmte-afschermplaatje monteren
A - inwendig warmte-afschermplaatje
B - paspennetje

19. Sluit de accukabels aan.

dta

18. Monteer het chokehuisje te zamen met de bi-metalen veer.
Haak de bi-metalen veer in het chokearmpje, breng
het huisje op zijn plaats en monteer de drie schroeven maar zet deze nog niet vast.
Breng het merkteken op het veerhuis in lijn met het
juiste merkteken op het chokehuisje en zet de drie
schroeven vast, zie fig. 159.

20. Controleer het versneld stationair toerental en stel
dit zonodig af.
Zie hiervoor werknummer 23 274.
21. Monteer het komplete luchtfilter.

Fig. 159. Afstelmerktekens op huisje van automatische
choke
A - rijke stand
B - o^ basismerkteken
C - cr;;le stand

ww

w.

for

22. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
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(c) Meet m.b.v. de schacht van een boor van voorgeschreven diameter de speling tussen de modulatorveer 'B' en het chokearmpje 'A'.
Zie fig. 165.
(d) Stel de speling zonodig bij door de veer te verbuigen.
(e) Monteer de bovenhelft op de carburateur.

un
u

(f) Sluit de kabels aan.

s.n
l

SOLEX TWEE-VENTURI CARBURATEUR
MET AUTOMATISCHE CHOKE

8. Monteer het inwendige warmteschermplaatje.
Haak de bi-metalen veer aan het chokearmpje en
monteer de drie schroeven maar zet ze nog niet
vast. Breng de merktekens op het veerhuisje en het
chokehuisje met elkaar in lijn en zet de drie schroeven vast, zie fig. 1.66.

Fig. 166. Afstelmerktekens op huisje van automatische
choke

w.

for

dta

9. Controleer de afstelling van de automatische choke
en het versneld stationair toerental en stel deze zonodig af.
Laat de motor op normale werktemperatuur komen en
sluit een toerenteller aan. Open de gaskleppen gedeeltelijk, houd de chokekleppen volledig gesloten
en laat de gaskleppen los. (De gaskleppen houden
het chokemechanisme vast in de stand voor versneld
stationair draaien.)
Laat de chokekleppen los, start de motor zonder het
gaspedaal aan te raken en noteer het toerental (zie
Technische Gegevens).
N.B.: Als de chokekleppen worden losgelaten, moeten zij in de volledig geopende stand terugkeren.
Als dat niet het geval is, is de motor nog niet op
normale werktemperatuur of is de automatische choke
defekt. Afstelling geschiedt door de stelschroef voor
versneld stationair draaien in of uit te draaien, zie
fig. 167.
N.B.: Om de stelschroef te kunnen bereiken, moet
het kontakt worden afgezet en moeten de gaskleppen
gedeeltelijk worden geopend. Een halve slag van de
schroef wijzigt het toerental met ongeveer 100 t/min.

Fig. 165. Afstelling van de modulatorveer
A - armpje van automatische choke
B - modulatorveer

10. Monteer het komplete luchtfilter.

ww

11. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
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Fig. 167. Versneld stationair draaien - afstelling
A - chokekleppen volledig open
B - stelschroef voor versneld stationair draaien
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23 274 (vervolg)
5. Controleer de door vacuum geregelde choke-opening
en stel deze zonodig af, zie Technische Gegevens.
Breng de motor op normale werktemperatuur en zet
het kontakt af. Open de gaskleppen gedeeltelijk,
houd de chokekleppen geheel gesloten en laat de
gaskleppen los, zie fig. » 162.
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N.B.: De gaskleppen houden het chokemechanisme
in de stand voor versneld stationair draaien (op de
hoge stand van de nok).
Laat de chokekleppen los en start de motor zonder
het gaspedaal aan te raken. Draai de chokekleppen
nu voorzichtig dicht tot u weerstand voelt en houd
de kleppen dan in die stand vast. Meet de spleet
tussen het omlaag gerichte gedeelte van de chokekleppen en. de luchtinlaat m.b.v. de schacht van
een boor van voorgeschreven dikte.
Afstelling geschiedt door de schroef in het membraanhuisje in of uit te draaien, zie fig.162.

Fig. 162. Chokemechanisme in de stand voor afstellirg
van de chokeklepopening
A - werkspeling
B - nok voor versneld stationair draaien
C - afstellip voor chokeklepopening

dta

6. Controleer de chokeklepstand t.o.v. de gasklepstand
en stel deze zonodig af. Zie Technische Gegevens.
Let er op dat de motor nog steeds op werktempera tuur is en het mechanisme van de choke op de hoge
stand van de nok staat, zie fig. 162.
Start de motor zonder het gaspedaal aan te raken
en draai de chokekleppen voorzichtig in de gedeeltelijk geopende stand, zie punt 5. Houd de choke kleppen in deze stand en open de gaskleppen gedeeltelijk, zodat de nok voor versneld stationair
draaien in zijn neutrale stand terugvalt.
Laat de gaskleppen los, zet het kontakt af en controleer de stand van de chokekleppen t.o.v. de gaskleaaen. Wanneer de chokekleppen in de hierboven
beschreven gedeeltelijk geopende stand worden gehouden, moet de stelschroef voor het versneld stationair draaien op de op één na hoogste stand van de
nok staan, waarbij een geringe speling moet overblijven, zoals in fig. 163. bij X is weergegeven.
Zie Technische Gegevens.
Het afstellen geschiedt door de afstellip te verbuigen, zie fig. 163. Start de motor, controleer de afstelling en herhaal deze zonodig.

CT/23

for

CTI23/88l N

Fig. 163. Chokeklepstand afstellen
normale speling
A - nok voor versneld stationair draaien
B - afstellip

x-

w.

7. Speling van modulatorveer controleren en afstellen.

N.B.: De hiervolgende bewerking moet alleen worden
uitgevoerd als het afstellen van de chokeklepopening
t.o.v. de gasklepstand niet afdoende is.
(a) Maak de accukabels los.

ww

(b) Verwijder de zeven schroeven, maak het chokestangetje los en neem de bovenhelft van de car burateur, zie fig. 164.
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Fig. 164. Bovenhelft van carburateur verwijderen
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for

dta

un
u

13.* Monteer het mechanisme van de automatische choke
aan de hand van de in fig. 171. gegeven volgorde.
N.B.: Bij montage mag geen olie of vet worden gebruikt.

s.n
l

SOLEX TWEE-VENTURI CARBURATEUR
MET AUTOMATISCHE CHOKE

w.

Fig. 171. Automatische choke, kompleet - gedemonteerd
A - bovenste chokebedieningsstangetje
E - chokehuisje en bi-metalen veer
B - nok voor versneld stationair draaien
F - stelschroef voor versneld stationair draaien
C - veer voor nok B
G- vacuummembraan
D - inwendig warmte-afschermplaatie
14. Plaats het geheel op de bovenhelft van de carburateur
en zet het vast. Overtuig u *er van dat het bovenste
chokestangetje goed in de bovenhelft van de carburateur op zijn plaats ligt.

ww

15. Sluit het chokestangetje aan op het chokeklepasje,
monteer het ' U i -vormige borgveertje en druk het stofdekseltje op zijn plaats.

16. Controleer de speling van de modulatorveer en stel
deze zonodig af. Zie hiervoor werknummer 23 274.

17. Monteer de bovenste pakking, sluit het chokestangetje aan en monteer de bovenhelft op de carburateur.

18. Controleer de door het vacuum geregelde chokeklepopening en stel deze zonodig af. Zie hiervoor werknummer
23 274.

19. Controleer de stand van de chokekleppen t.o.v. de gas kleppen en stel deze zonodig af. Zie hiervoor werknummer 23 274.
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SOLEX TWEE-VENTURI CARBURATEUR
MET AUTOMATISCHE CHOKE

s.n
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23 278 AUTOMATISCHE CHOKE - REVIDEREN
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Controleer de afstelling van het stationair toerental
en het stationaire mengsel en stel deze zonodig af.
Zie hiervoor werknummer 23 213.
3. Maak de accukabels los.

un
u

4. Verwijder het komplete luchtfilter zonder de vacuumleiding los te maken en leq het luchtfilter naast de
carburateur.
5. Verwijder de drie schroeven en neem het chokehuis je te zamen met de bi-metalen veer van de carburateur; verwijder het inwendige warmteschermplaatje,
zie fig. 168.

Fig. 168. Buitenste huisje van automatische choke
verwijderen

6. Maak het stofdekseltje los, verwilder het ' U ' -vormi ge borgveertje en maak het chokestangetje los van
het chokeklepasje.
Het borgveertje moet met een kleine schroevedraaier
voorzichtig worden opgelicht.

for

dta

7. Verwijder de zeven schroeven, maak het chokestangetje los en neem de bovenhelft van de carburateur,
zie fig. 169.

Fig. 169. Bovenhelft.van carburateur verwijderen

8. Verwijder de twee bevestigingsschroeven van de automatische choke op de bovenhelft van de carburateur en neem het geheel er af, zie fig. 170.

w.

9. Buig het borgplaatje terug, verwijder de enkele moer
en neem het mechanisme van de automatische choke
uit elkaar.
10. Verwijder de drie schroeven en neem het vacuummembraan met toebehoren uit elkaar. Zorg dat de
membraanveer niet wegraakt.
11. Reinig en controleer alle onderdelen op slijtage of
beschadiging.

ww

12. Monteer het vacuummembraan te zamen met de membraanveer en zet het geheel vast.
Let er op dat het membraan vlak ligt voordat de
schroeven worden vastgezet.
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Fig. 170.Bovenhelft van carburateur
A - chokearmpje
B - bevestigingsschroeven van automatisch choke mechanisme
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20. Monteer het inwendige warmteschermplaatje en het
chokehu is je te zamen met de bi-metalen veer.
21. Haak de bi-metalen veer aan het choke-armpje en
monteer de drie schroeven maar zet ze nog niet vast.
Breng de merktekens op het veerhuisje en het chokehuisje in lijn en zet de ,drie schroeven vast, zie fig.
172.
'
22. Sluit de accukabels aan.

24. Monteer het komplete luchtfilter.

un
u

23. Controleer de afstelling van de automatische choke
en het versneld stationair draaien en stel deze zonodig af. Zie hiervoor werknummer 23 274.

s.n
l

SOLEX TWEE-VENTURI CARBURATEUR
MET AUTOMATISCHE CHOKE

25. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

ww

w.

for

dta

Fig. 172. Afstelmerktekens op huisje van automatische
choke

September 1976

TAUNUS VANAF '76/CORTINA VANAF '77: HOOFDSTUK 23-72

BRANDSTOFSYSTEEM

23 322 TWEE- EN DRIEPOORTS VACUUMSCHAKELKLEP
- VERWIJDEREN EN MONTEREN
(Alleen Zweden)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen
1 . Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.

4. Maak de twee vacuumslangen los.

un
u

3. Zorg er voor dat het koelsysteem niet onder druk
staat (draai daartoe de radiateurdop los en weer
vast) en dat de radiateurdop vastzit.

s.n
l

VACUUMSCHAKELKLEPPEN

5. Draai de vacuumschakelklep los en verwijder deze.

Monteren

6. Monteer de nieuwe vacuumschakelklep en zet deze
vast.

Fig. 186. Driepoorts vacuumschakelklep
A - aansluiting naar deceleratieklep
B - aansluiting naar vacuumbron
C - aansluiting naar buitenlucht

dta

7. Sluit de vacuumslangen aan, zie fig. 186. en 187.
N.B.: Driepoorts ,vacuumschakelklep
De bovenste aansluiting komt aan de deceleratieklep
en de middelste aansluiting aan de vacuumbron. De
onderste aansluiting blijft open.
Tweepoorts vacuumschakelklep
De bovenste aansluiting komt aan de vacuumbron
en de onderste aansluiting aan de uitlaatgas-recirculatieklep.
8. Sluit de accukabels aan.

, \ ril ,

0
O

ll
t

for

9. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

23 531 BRANDSTOFPOMPDRUK - CONTROLEREN
BENODIGDE SPECIALE UITRUSTING:
Drukmeter

CT/23 116
Fig. 187. Twéepoorts vacuumschakelklep
A - aansluiting naar vacuumbron
B - aansluiting naar uitlaatgas-recirculatieklep

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

w.

2. Zorg dat er voldoende brandstof in de carburateur
zit om de motor te laten draaien.

ww

3. Maak de van de brandstofpomp komende brandstoftoevoerslang los en sluit de drukmeter aan op de
pomp. Als de slang met een omgekrompen slangklem
vastzit, moet deze worden doorgeknipt en door een
nieuwe slangklem van het schroeftype worden vervangen, zie fig. 188.
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Fig. 188. Brandstoftoevoerslang losmaken en aansluiten
A - slangklem, omgekrompen type
B - slangklem, schroeftype

TAUNUS VANAF '76/CORTINA VANA F '77: HOOFDSTUK 23-79

BRANDSTOFSYSTEEM

BRANDSTOFPOMP

s.n
l

4. Controleer de pompdruk, zie fig. 189. Start de motor en noteer de druk bij stationair toerental; laat
de motor even snel lopen en noteer de druk opnieuw.
Zie Technische Gegevens.
5. Maak de meter los en sluit de brandstofleiding weer
op de pomp aan.
6. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
23 532 BRANDSTOFPOMP - REINIGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN

un
u

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

i1r

2. Maak de accukabels los.

3. Verwijder de enkele schroef, neem het deksel van
de pomp, verwijder de pakkingring en neem het
filter uit het pompdeksel.
4. Reinig de pomp en het filter.

:•

Fig. 189. Drukmeter op pomp aangesloten voor druk controle
(uitvoering van motor met bovenliggende
nokkenas afgebeeld)

6. Sluit de accukabels aan.

dta

5. Plaats het filter en de pakkingring in het pompdek sel en monteer dit op de pomp.
Let er op dat de pakkingring niet beschadigd is en
overtuig u er bij motoren met bovenliggende nokkenas van dat het nokje van het pompdeksel goed in de
groef in het pomphuis valt.

7. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

23 534 BRANDSTOFPOMP - VERWIJDEREN EN MONTEREN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN

for

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.

3. Maak de inlaat- en uitlaatslang los van de pomp.
Als de slangen met een omgekrompen slangklem vastzitten, moeten deze worden doorgeknipt en door een
nieuwe slangklem van het schroeftype worden vervangen, zie fig. 191.

11
CT123190
Fig. 190. Brandstofpompdeksel voor reiniging verwijderd
A - brandstofpompdeksel
B - pompfilter
C - pakkingring

Monteren

w.

4. Verwijder de twee bouten en neem de pomp van de
motor.

5. Maak dé pakkingvlakken van de-.pomp en het blok
schoon.

ww

6. Plaats de pomp met een nieuwe pakking op de motor
en zet hem vast.
7. Sluit de in- en uitlaatslangen weer op de pomp aan,
zie punt 3 en fig. 191.
8. Sluit de accukabels aan.

9. Controleer de pompwerking.

10. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
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Fig. 191. Uitlaatslang van brandstofpomp losmaken en
aansluiten
A - slangklem, omgekrompen type
B - slangklem, schroeftype
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BRANDSTOFTANK

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Borgringsleutel voor zender in brandstoftank

s.n
l

23 554 BRANDSTOFTANK - UIT- EN INBOUWEN
23-009

Uitbouwen
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.
3. Hevel de brandstof over in een schone bus.

un
u

4. Krik de achterzijde van de wagen op en plaats hem
op bokken.
5. Maak de voorzijde van de tank, rondom de meterzender, schoon.

6. Maak de brandstoftoevoerleiding en, indien gemonteerd, de brandstofretourleiding los van de zender,
zie fig. 192.
7. Maak de bedrading van de zender los.

8. Maak de twee ophangstrippen van de tank los (één
daarvan is in fig. 192. weergegeven); houd de tank
op zijn plaats en verwijder de strippen.

11

Fig. 192. Zender voor brandstofmeter in tank
A - brandstoftoevoerleiding
B - zender
C - tankbevesti gi ngsstri p
D - brandstofretourleiding (zoals gemonteerd bij alle
modellen met 2V carburateur)

dta

9. Verwijder de komplete brandstoftank van onder de
wagen.

10. Verwijder de zender uit de tank.
Draai de zender met gereedschap nr. 23-009 linksom en neem de zender uit de tank, zie fig. 193.
Inbouwen

for

11. Monteer de zender met een NIEUWE pakkingring in
de tank, zie fig. 193.
De gebruikte pakkingring verwringt gewoonlijk tijdens het losmaken van de zender, waardoor de ring
moeilijk weer kan worden gemonteerd.
12. Overtuig u er van dat de vijf rubber isolatiestroken
op de juiste plaatsen op de tank zijn aangebracht
en goed vastzitten, zie fig. 194.

Fig. 193. Zender voor brandstofmeter uit tank verwijderen
A - zender in tank
B - wringijzer
C - gereedschap nr. 23-009

w.

13. Plaats de tank onder de wagen en zet hem vast.
Dit geschiedt in omgekeerde volgorde van hetgeen
onder punt 8 en 9 is beschreven.
N.B.: De ophangstrippen kunnen het gemakkelijkst
met een pijpsleutel worden vastgezet.

f;'g. k4c

14. Sluit de bedrading op de zender aan.

15. Sluit de brandstoftoevoerleiding en, indien gemon teerd, ook de retourleiding aan, zie fig. 192.
16. Verwijder de bokken en laat de wagen zakken.

ww

17. Vul de tank met schone benzine.
18. Sluit de accukabels aan.

19. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
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Fig. 194. Brandstoftank
De pijlen wijzen naar de isolatiestroken
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BRANDSTOFLEIDINGEN
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23 583 BRANDSTOFLEIDING - BRANDSTOFTANK NAAR
POMP - UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen .
2. Maak de accukabels los.
3. Breng de wagen omhoog met de hefbrug.

un
u

4. Maak de leiding los van de tank en dicht de aansluiting op de tank af met een dop.
N.B.: De tank alleen met een dopje afsluiten wanneer deze meer dan driekwart vol is.
5. Maak de leiding los bij de benzinepomp.

CT123111

6. Maak de leiding los uit de klemmen aan het chassis en
verwijder de leiding.
7. Verwijder de flexibele stukken van de leiding.
Inbouwen

Fig. 195. Aansluiting van de brandstoftoevoerleiding
aan de tank.

8. Monteer de flexibele stukken weer aan de leiding,
en zorg ervoor dat de slang tot het witte merkteken
op de leiding is geschoven.

dta

9. Bevestig de leiding in de klemmen aan het chassis.

10. Verwijder de dop uit de tankaansluiting en maak de
leiding weer vast aan de tank.
11. Sluit de leiding weer aan op de pomp.

12. Breng de wagen omlaag met de hefbrug.
13. Sluit de accukabels aan.

14. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de motorkap.

for

23 587 BRANDSTOFLEIDING - BRANDSTOFPOMP NAAR
CARBURATEUR - UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen

1 . Opende motorkapen leg dekens over de spatschermen.

w.

2. Maak de accukabels los.
3. Verwijder het luchtfilter.
Zie Bewerkingsnummer 23-174.

4. Maak de leiding losbij de brandstofpompen carburateur, en verwijder de leiding.
N . B . : Als een gestuikte slangklem gebru ikt is moet deze
worden doorgesneden en vervangen door een slangklem
met een schroef, zie f ig . 196.

ww

Inbouwen

5. Monteerde slang weer aan de pompende carburateur
en zorg ervoor dat de slang goed aansluit. Zet de
slangklemmen vast.

6. Monteer het luchtfilter.

7. Sluit de accukabels aan.

8. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de motorkap.
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Fig. 196. Slang aan uitlaat van brandstoftank verwijderen
en aansluiten.
A - gestuikte slangklem
B - slangklem met schroef
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23 811 GASKABEL AFSTELLEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.
3. Verwijder het komplete_ luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.

un
u

4. Maak de stelmoer van de kabel los (alleen bij kabels met stelmoeren), zie fig. 197.
N .B .: Kabels met stelmoeren worden gemonteerd
op wagens uit de Duitse produktie van de modellen
met bovenliggende nokkenas (1V) en V6 met auto matische transmissie.

5. Draai de gasklep volledig open en houd hem in deze
stand vast met een passend blokje hout.
N.B.: Bij modellen met automatische transmissie moet
de afstelling van de kickdown-kabel eveneens worden
gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het volledig openen van de gasklep niet door de kickdownkabel wordt belet.

Fig. 197. Gaskabel (Type met stel- en contramoer
A - stelmoer
B - contramoer
(uitvoering van V6 afgebeeld)

dta

6. Draai de stelhuls zo ver terug dat het gasklepmechanisme van de carburateur in de volledig open stand
staat, zie fig. 198. Draai, indien gemonteerd, de
contramoer van de kabelafstelling vast.
7. Laat het gaspedaal los en controleer opnieuw of de
gasklep volledig kan worden geopend; stel de kabel
zonodig opnieuw af.
8. Monteer het komplete luchtfilter.
9. Sluit de accukabels aan.

for

10. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

23 822 GASKABEL - UIT- EN INBOUWEN

CTI

Fig. 198. Gaskabel met afstelhuls
(uitvoering van motor met bovenliggende
nokkenas afgebeeld)

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen

w.

1. Duw de flens van het pedaal van het pedaalasje af
en neem de pedaal te zamen met de veer uit de
wagen.
Inbouwen

ww

2. Plaats de veer op het pedaalasje en druk het pedaal
vervolgens met de flensgaten op de uiteinden van
het pedaalasje. Controleer of de pedaalflenzen goed
op hun plaats zitten en het pedaal goed kan schar nieren, zie fig. 199.
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Fig. 199. Gaspedaal en torsieveer
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GASPEDAAL MET TOEBEHOREN

23 824 GASPEDAALASJE - VERWIJDEREN EN MONTEREN

s.n
l

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los. I
3. Verwijder het centrale opbergvak indien gemonteerd;
dit is met vier schroeven vastgezet.
4. Verwijder de vijf schroeven en neem het onderste
dashboardpaneel in zijn geheel weg, zie fig. 200.

un
u

5. Maak de kabel als volgt los van het pedaal:

CT/23/51
Fig. 200. Schroeven van onderste isolatieplaat

dta

Verwijder het borgklemmetje door het in de richting van pijl 'A' in te drukken, zie fig. 201. en
licht het voorste gedeelte van het klemmetje vol gens pijl 'B' uit de stang.
Maak nu de achterzijde van het klemmetje los.
Trek de binnenkabel door de stang en licht deze
uit de sleuf.

6. Verwijder de linker borgveer, de rechter lagerbus
en verwijder de as, zie fig. 202.
Om de bus te verwijderen, moet deze 90° worden
gedraaid waarna hij er uit kan worden getrokken.

■

7. Maak het pedaalrubber los en verwijder de over blijvende borgveer.

for

D/23/51

Fig. 201. Bevestigingsklemmetje van gaskabel
verwijderen

Monteren

8. Monteer het pedaalrubber en de rechter borgveer
op de as.

ww

w.

9. Breng de pedaalas op zijn plaats, monteer de rech ter lagerbus en de linker borgveer.
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CT/23/52
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Fig. 202. Gaspedaal, kompleet - gedemonteerd
A - borgveren van gaspedaalas
B - lagerbus
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10. Sluit de gaskabel op de stang aan, zie fig. 203.
Leg de binnenkabel in de sleuf in het bovenste
uiteinde van de pedaa lstang .
Monteer de borgklem door het onderste gedeelte
onder de binnenkabel door de stang te steken en
het bovenste gedeelte over de kabel heen in de
sleuf te drukken.
11. Stel de gaskabel af.
Zie hiervoor werknummer 23 811.

13. Monteer zonodig het centrale opbergvak.

un
u

12. Monteer de onderste isolatieplaat onder het dashboard.

s.n
l

GASPEDAAL MET TOEBEHOREN

D/23/52

14. Sluit de accukabels aan.

15. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

Fig. 203. Bevestigingsklemmetje van gaspedaal
monteren

23 826 GASKABEL - VERWIJDEREN EN MONTEREN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen

2. Maak de accukabels los.

dta

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

3. Verwijder het centrale opbergvak-indien gemonteerd;
dit is met vier schroeven vastgezet.

for

4. Verwijder de vijf schroeven en neem het onderste
dashboardpaneel in zijn geheel weg, zie fig. 204.

Fig. 204. Schroeven van onderste isolatieplaat

w.

5. Maak de gaskabel los van het pedaal, verwijder
de schroef en trek de kabel via het motorcompartiment uit het schutbord.

ww

Verwijder het borgklemmetje door het in de richting van pijl 'A' in te drukken, zie fig. 205. en
licht het voorste gedeelte van het klemmetje volgens pijl 'B' uit de stang.
Maak nu de achterzijde van het klemmetje los.
Trek de binnenkabel door de stang en licht deze
uit de sleuf.
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D/23/51
Fig. 205. Bevestigingsklemmetje van gaskabel
verwijderen
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GASPEDAAL MET TOEBEHOREN

s.n
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6. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.
7. Maak de kabel bij de carburateur los en neem de
kabel uit de wagen.
Opmerking voor alle modellen, behalve wagens met
bovenliggende nokkenas (1V) en V6 met automatische
transmissie uit de Duitse produktie:

un
u

Maak van een reservekabelsteun een stukje speci aal gereedschap om de kabel uit de steun los te
maken.

Om dit stukje gereedschap te maken, slijpt u onge veer 3 mm (0.12 in) van de buitenrand en stuikt u
het materiaal op vier plaatsen met een centerpunt
in, zoals in fig. 207. k weergegeven.

Fig. 206. Opsluitklem van gaskabel verwijderen
A - opsluitklem van gaskabel
B - gaskIbel

dta

Om de kabel uit de steun los te maken, moet de
opsluitklem (fig. 206.) er uit worden gelicht en
schuift u het gereedschap er tussen, zodat de vier
pootjes van de klem geheel zijn ingedrukt.
Schuif de kabel uit de steun en verwijder het gereedschap.

N.B.: Door het gebruik van dit stukje gereedschap
is u er zeker van dat de buitenkabel tijdens demontage niet beschadigt en kan tevens efficienter wor den gewerkt.
Een alternatieve methode is de pootjes van de klem
afzonderlijk met een schroevedraaier in te drukken
en de kabel er uit te draaien.

for

N.B.: Deze methode is lastig en kan bovendien de
oorzaak zijn dat de kabel wordt beschadigd,.

Voor alle Duitse Fordprodukten met bovenliggende
nokkenas (1V) en V6 met automatische transmissie
geldt het volgende:
Maak de binnenkabel bij de carburateur los, draai
de contramoer terug en neem de buitenkabel uit de
. steun, zie fig. 208.

w.

Monteren

Fig. 207. Demontagegereedschap voor gaskabel
Maat 'A' - 25 mm (1:0 in)
'B' - 4 centerpuntgaatjes om het materiaal te
stuiken

8. Steek de kabel door het schutbord en sluit hem op
de pedaalstang aan. Monteer de opsluitklem en de
bevestigingsschroef.
9. Sluit de kabel aan op het mechanisme van de carburateur en stel de kabel zonodig af. Zie hiervoor
werknummer 23 811.

ww

10. Monteer het komplete luchtfilter.

11. Monteer de isolatieplaat onder het dashboard.
12. Monteer het centrale opbergvak.

13. Sluit de accukabels aan.

14. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.
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Fig. 208. Kabel met stel- en contramoer
A - kabelstelmoer
B - contramoer
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23 872 CHOKEKABEL - AFSTELLEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.
3. Verwijder het ' komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.

un
u

4. Controleer de afstelling van de chokekabel en stel
deze zonodig af, zie fig. 209.
Maak de bevesti gi ngsschroeven van de binnen- en
buitenkabel los. Trek de binnenkabel vanaf het
dashboard ongeveer 6 mm (4 in) uit; trek bij volledig openstaande chokeklep de kabel strak en zet
de schroeven vast. Druk de chokeknop volledig in.

s.n
l

CHOKEKABEL

Fig. 209. Binnenste en buitenste chokekabelbevesti gi ngsschroeven

5. Controleer de werking.
6. Monteer het komplete luchtfilter.
7. Sluit de accukabels aan.

8. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

dta

23 874 CHOKEKABEL - VERWIJDEREN EN MONTEREN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accukabels los.

3. Verwijder het komplete luchtfilter.
Zie hiervoor werknummer 23 174.

for

4. Maak de kabelbij de carburateur los. Maak de
klemschroeven van de binnen- en buitenkabel los
en trek de kabel uit de carburateur.

5. Maak het doorvoerrubber voor de kabel in het schutbord los.
6. Verwijder de instrumentengroep.
Zie hiervoor werknummer 33 214.

Fig. 210. Chokekabel, kompleet, zoals gezien door
de opening voor de instrumentengroep
A - binnenste steun
B - bevestigingsmoer

w.

7. Maak vanaf de achterzijde van het dashboard de
kabelmoer los, zie fig. 210.

ww

8. Maak aan het uiteinde van de kabel onder de motorkap een touwtje vast en trek de kabel via het interieur uit de wagen, zie fig. 211.
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Fig. 211. Chokekabel verwijderen
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CHOKEKABEL

s.n
l

23 874 (vervolg)
9. Maak de kabel los van het touwtje; de binnenste
steun 'B' en de kabelmoer blijven op het touwtje
hangen, zie fig. 212.
Monteren

i
f

10. Maak de nieuwe kabel aan het touwtje vast en trek
de kabel op zijn plaats.
Verwijder het touwtje.

11. Monteer de kabelmoer achter het dashboard.
12. Monteer de instrumentengroep.
13. Monteer het doorvoerrubber voor de kabel in het
schutbord.
14. Sluit de kabel aan op de carburateur en stel de
kabel af.
Zie hiervoor werknummer 23 872.
15. Monteer het komplete luchtfilter.
16. Sluit de accukabels aan.

CT123177

Fig. 212. Chokekabel, kompleet
A - choke-binnenkabel
B - binnenste steun
C - kabelbevestigingsmoer

ww

w.

for

dta

17. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de
motorkap.

un
u

Let er op dat de binnenste steun en de moer bij
het dashboard op hun plaats blijven zitten.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Brandstoftank
Inhoud

54 liter (12 Gallons)

Carburateur
Afstelgegevens
motortype
en cc

Bar
(0,21-0,36)
(0,28-0,36)

Alle landen behalve Zweden

transmissietype

stationair
toerental
t/min

mengsel
% CO

versneld station.
toerental handbediende choke

Kent 1300

handbediend

OHC 1300

handbediend

versneld station.
toerental autom.
choke

+ 0,2

+ 100

+ 100

1,5

1,400

-

800

1 ,0
**

OHC 1600
automatisch

1 ,000

29,0
(1,14)

+ 25
handbediend

OHC 1600

**

+02
- '

+ 100
-

+ 100
-

-

2,000

1 ,5%

handbediend
OHC 2000

825

SOLEX (2V}

+ 20
-

messing vlotter
41 , 0(1 , 61 )
plastic vlotter
35,3 (1.39)

+ 0,5
-

-

Pompslag richting 'A'
+ 100
-

+0,5
-

handbediend
V6 2000

w.

automatisch

800

V6 2300

i

+ 0,5
(+0,02)

basisafstelling
l
staf. toerental
en ,o CO

toelaatbare
afwijkingen

2,9
(0, 11)

-

for

automatisch

2,8
(0.11_)

aunus '76 (niet-verzegelde carburateur) - 0,5%.

800
automatisch

2,6
(0,13)

---

2,000

dta

toelaatbare
afwijkingen

+ 0,13
(+ 0.005)

2,200

* 1300 Economy motor - 2,2 mm (0.09 in).
WEBER (2V)

acceleratiepompslag

+0,75
(+ 0, 03)

-

handbediend

afstelling
vlotterniveau

un
u

+ 25

-

(Ibf/int)
(3-5)
(4-5)

Alle maten in mm (inches tussen haakjes)

MOTORCRAFT (1V)
toelaatbare
afwijkingen

(kgf/cm2)
(0,21-0,35)
(0,27-0,35)

s.n
l

Brandstofpomp
Pompdruk, Kent 0 . H . V .motor
O . H . C en V6 motor
O.H.C.
OHV = kopklepmotor; OHC = met bovenliggende nokkenas

2,75 %
%
b^ 1600

1,5%

0,5-3,5
(0.02-0.14)
2 9 00

,11,0
(0.43)

handbediend
automatisch

3,5-6,5
(0.14-0.26)

, Alleen Zweden

transmissietype

ww

motortype
en cc

stationair
toerental
e/min

mengsel
% CO

versneld station,
toerental handbediende choke

versneld station,
toerental autom,
choke

afstelling
vlotterniveau

WEBER (2V)
toelaatbare
af wi jkingen

_

OHC 1600

handbediend
automatisch

OHC 2000

handbediend
automatisch
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j

+ 25
-

800

+ 0, 2%
-

-

+ 100
-

-

2,300

-

2,100

1,25%

± 0, 5
(+ 0.02)
messing vlotter
41, 0 (1.61)
plastic vlotter
35,3 (1.39)
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TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)
Chokespec if icat ie

(handbediende en automatische choke)

Handbediende choke
Transmissietype

Motortype
en cc

Toelaatbare
afwijking

Automatische choke

Chokespleet

Versneld stat. Door vacuum
toerental
geregelde
chokespleet

Versneld stat. Choke-onttoerental
grendeling

' V ' -merkteken

Gaatje in vacuumzuigerstangetje

Sleuf in thermostaatveer

+ 0,25
(± 0,01)

± 100

± 0,25
(± 0,01)

+ 100

± 0,5
(t 0,02)

-

-

-

-

-

-

-

-

_

BUITENSTE

MIDDELSTE

Kent 1300

handbediend

3,0 (0,12)

1400

-

-

-

OHC 1300

handbediend

3,5 (0,14)

1000

-

-

-

3,8 (0,15)

2000

3,3 (0,13)

1000

automatisch

5,0
(0,20)

5,3
(0,21)

un
u

handbediend
OHC 1600

s.n
l

MOTORCRAFT (1V)

3,0 (0,12)

2200

4,5

(0,18)

WEBER (2V) (Behalve Zweden)
Handbediende choke

Transmissietype

Chokespleet

Versneld stat.
toerental

Toelaatbare
afwijking

-

+ 0,5 (± 0,02)

± 100

OHC 1600

handbediend
automatisch

-

-

OHC 2000

`

handbediend
automatisch

-

Automatische choke

Maximum vacuum geregelde
luchtspleet

Versneld stat.
toerental*

Chokeklepopening

Afstelling
bi-metaal

± 0,25 (± 0,01)

+ 100

+
_ 0,25
(+ 0,01)

-

6,0 (0,24)

2,3 (0,09)

dta

Motortype
en cc

-

ZIE
'TECHNISCHE
GEGEVENS'

20 00

7,0 (0,28)

2,8 (0,11)

Alleen Taunus '76 (niet-verzegelde carburateur) - 2,3 mm (0,09 in.).

WEBER (2V) (Alleen Zweden)

Handbediende choke
Motortype
en cc

Transmissietype

-

OHC 1600

handbediend
automatisch

OHC 2000

handbediend
automatisch

SOLEX (2V)
Motortype
en cc

± 0,5
(+ 0,02)

Automatische choke

Chokeklep-

Versneld stat.
toerental

Maximum vacuum geregelde
luchtspleet

Versneld stat.
toerental

± 100

± 0,25
(t 0,01)

+_ 100

+
_ 0,25
(t 0,01)

for

Toelaatbare
afwijking

Chokespleet

opening

-

-

5,0 (0,2)

2,300

1,0
(0 ,041

-

-

6,0 (0,24)

2,100

2,0

Afstelling
bi-metaal
-

4 mm
rijk

(0,08)

Versneld stat.
toerental

Chokespleet

Speling
chokeklep

Speling
modulatorveer

Toelaatbare
afwijking

-

± 100

± 0,2
(± 0,008)

-

+
_ 01
(t 0,004)

V6 2000

handbediend

2,5 (0,10)

0,1 tot 0,4
(0,004 tot 0,016)

1,8 (0,07)

V6 2000

automatisch

handbediend
automatisch

ww

V6 2300

w.

Transmissietype
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2,900

2,3 (0,09)
3,1 (0,12)

1,5 (0,06)
0,3 tot 0,6
(0,012 tot 0,02)

1,9 (0,07)
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TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)
Carburateur

MOTORCRAFT (1V)
Motortype
en cc

Carburateur
Onderdeelnr,

Transmissietype

Choketype

Kent 1300
Econ.

77 IF 9510 KEA

handbediend

handbediend

Kent 1300

77 IF 9510 KBA
KGA

handbediend

handbediend

OHC 1300

75 HF 9510 KCA
K AA

handbediend

handbediend

OHC 1600

77 HF 9510 KBA

handbediend

handbediend

OHC 1600

75 HF 9510 KKA
K CA

handbediend

OHC 1600

75 HF 9510 KDA

automatisch

Carburateur
Onderdeelnr.

Transmissietype

OHC 1600

^7 HAF 9510 G6

handbediend

OHC 1600

^7 HF 9510 HB

OHC 2000

76 HF 9510

115

34,0

25,0

122

34,0

25 ,0

127

36,0

27,0

137

automatisch

36 ,0

27 ,0

135
137

automatisch

36,0

27 ,0

135

Diameter
gasklepbuis

Diameter
venturi

Hoofdsproeier

Luchtsproeier

Mengbuis

Stationaire
sproeier

32/36

26/27

130/125

160/125

F66/F66

50/45

130/125

160/125

F66/F66

45/45

handbediend

32/36

26/27

137/127

170/125

F66/F66

45/60

automatisch

32/36

26/27

135/127

170/125

F66/F66

45/60

handbediend

32/32

23/24

115/105

185/140

F50/F50

50/45

automatisch

32/32

23/24

112/110

185/140

F50/F50

55/45

76 HF 9510 LA

handbediend

32/36

26/27

.132/127

175/145

F66/F66

55/50

76 HF 9510 MA

automatisch

32/36

26/27

132/127

175/145

F66/F66

55/50

AB

^7 HF 9510 BB

OHC 1600

76 HF 9510 VA

for

76 HF 9510 UA

Carburateur
Onderdeelnr.

w.

Motortype
en cc

23,0

26/ 27

OHC 1600

SOLEX (2V)

34,0

32/36

WEBER (2V) ALLEEN ZWEDEN

OHC 2000

Hoofdsproeier

automatisch

77

OHC 2000

Diameter
venturi

dta

Motortype
en cc

OHC 2000

Diameter
gasklepbuis

un
u

WEBER (2V) BEHALVE ZWEDEN

s.n
l

Specificaties

Transmissietype

Diameter
gasklepbuis

Diameter
venturi

Hoofdsproeier

Stationaire
sproeier

V6 2000

75 TF 9510 LA
DA
76

handbediend

32/32

23/23

115/115

42,5/42,5

V6 2000

^^ TF 9510 EA

automatisch

32/32

23/23

115/115

42,5/42,5

V6 2300

^75 TF 9510 A
FA
TF 9510 GA
^^
A

handbediend

35/35

25/25

130/130

42,5/42,5

automatisch

35/35

25/25

130/130

42,5/42,5

ww

V6 2300
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