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KOELSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING

4 Cilinder in lijn OHV en OHC

Beide motoren hebben geforceerde koeling onder druk. De pomp en de ventilateur zijn als één geheel met bouten bevestigd
aan de voorzijde van het cilinderblok.

De ventilateur is aangebracht op de pomppoel ie, direct achter de radiateur. Waterpomp en ventilateur worden met dezelfde
riem aangedreven door de krukaspoelie. De 1,6 liter Automatic en alle 2,0 liter typen zijn uitgerust met een ventilateur-
scherm.

Bij typen met automatische transmissie is een oliekoeler in de onderbak van de radiateur geplaatst.

Alle systemen zijn gevuld met een 45% FORD anti-vriesmengsel, waaraan een krachtig werkend anti-corrosiemiddel is
toegevoegd, dat niet moet worden verdund.

In bepaalde gebieden behoeft, met het oog op het klimaat, geen anti-vries te worden gebruikt en is het koelsysteem
gevuld met een anti-corrosiemiddel in een concentratie van één deel anti-corrosiemiddel op 39 delen water.
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KOELSYSTEEM

.i

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

6 Cilinder OHV V-motor (Ford Duitsland 2,0 en 2,3 liter V6)

De V6-motor heeft geforceerde koeling onder druk. De waterpomp is op het distributiedeksel geplaatst en wordt direct
aangedreven vanaf de ventilateur. De ventilateur en de wisselstroomdynamo worden aangedreven met een riem vanaf de
krukaspoel ie.

Alle typen met handgeschakelde bak zijn uitgerust met een ventilateurscherm.

Alle systemen zijn gevuld met een 45% FORD anti-vriesmengsel, waaraan een krachtig werkend anti-corrosiemiddel is
toegevoegd, dat niet moet worden verdund.

In bepaalde gebieden behoeft, met het oog op het klimaat, geen anti-vries te worden gebruikt en is het koelsysteem
gevuld met een anti-corrosiemiddel in een concentratie van één deel anti-corrosiemiddel op 39 delen water.

D12415
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Fig. 3 OHV V6-systeem (2,0 en 2,3 liter)
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KOELSYSTEEM

WERKING

KOELVLOEISTOFSTROOM

4 Cilinder in lijn OHV en OHC (fig. 1 en 2)

Koelvloeistof op bedrijfstemperatuur of daarboven stroomt van de onderbak van de radiateur via de pomp naar de cilinder-
kop en naar de thermostaat aan de voorzijde van de cilinderkop.

Vervolgens gaat de koelvloeistof terug naar de bovenbak van de radiateur en stroomt door de koelbuisjes naar beneden en
wordt daarbij gekoeld door lucht die door de ventilateur door het koelblok wordt gezogen.

De vloeistofstroom naar de verwarming en automatische choke, indien gemonteerd, gaat van de cilinderkop en het inlaat-
spruitstuk door slangen naar de choke en de verwarmingsradiateur en weer terug naar de waterpomp.

Een was-type thermostaat zorgt samen met een by-pass voor snel opwarmen en een redelijk constante bedrijfstemperatuur.
Bij koude koelvloeistof is de thermostaat gesloten en wordt de circulatie via de by-pass binnen de motor en het verwar-
mingscircuit gehouden. De thermostaat bevindt zich in de slangaansluiting van de waterslang naar de radiateur, bovenop
de cilinderkop.

6 Cilinder OHV V-motor (2 en 2,3 liter V6), (fig. 3)

Koelvloeistof op bedrijfstemperatuur of daarboven stroomt
van de onderbak van de radiateur via de thermostaat om-
hoog naar de pomp en verder naar het linker en rechter
deel van het cilinderblok. De openingen in de cilinderkop-
pakkingen zijn van zodanige afmeting, dat de koelvloei-
stof gelijk wordt verdeeld over de cilinderkoppen en het
inlaatspruitstuk.

De koelvloeistof verlaat het spruitstuk via de opening aan
de voorzijde, stroomt naar de bovenbak van de radiateur,
door de koelbuisjes naar beneden en wordt daarbij gekoeld
door de lucht die het koelblok passeert.

Net als bij de 4 cilinder motoren zorgt een was-type
thermostaat in de inlaat naar de pomp, samen met een in-
wendige by-pass voor snel opwarmen.

Verklaring bij figuren 4, 5 en 6

A - Circuit radiateur naar pomp
B - Retourcircuit verwarming
C - Circuit inlaatspruitstuk naar by-pass van thermostaat
D - Toevoer circuit pomp
E - Circuit pomp naar cilinderblok (rechts en links)

De motorkoeling vindt plaats in drie fasen.

Fase één: Het opwarmen van koud tot normale bedrijfs-
temperatuur. Deze bestaat uit het aaneengesloten circuit
van motor en automatische choke, verwarmingsradiateur
(bij geopende regelklep) en by-pass, zie fig. 4.

Fase twee: Werking van de thermostaat onder normale be-
drijfsomstandigheden. Deze bestaat uit fase één plus het
radiateurcircuit, dat erbij komt wanneer de thermostaat
gedeeltelijk open gaat, zie fig. 5.

Fig. 4 Fase één
Circuit (A) radiateur naar pomp gesloten
(Thermostaat aan voorzijde gesloten, achterzijde
open)

Fig. 5 Fase :twee
Alle circuits geopend
(Voor- en achterzijde van thermostaat geopend)
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KOELSYSTEEM

WERKING (vervolg)

Fase drie: Hoge temperatuursomstandigheden. Deze omvat
de fasen één en twee minus het by-pass-circuit dat bij
uitzonderlijk hoge bedrijfstemperatuur wordt afgesloten
door de thermostaat. Hierdoor wordt de vloeistofstroom
naar de radiateur geleid in plaats van door de by-pass,
fig. 6.

Fig. 6 Fase drie
Circuit inlaatspruitstuk naar by-pass van thermo-
staat gesloten
(Voorzijde van thermostaat geopend, achterzijde
gesloten)

ONDERHOUDSAFSTELLINGEN EN CONTROLES

Controleer bij de normale service-beurten het vloeistof-
peil in de radiateur en controleer tevens of het anti-vries-
mengsel het juiste soortelijk gewicht van 1,065 heeft.

Controleer het systeem op mogelijke lekkage en de venti-
lateurriem op de juiste spanning. Stel, indien nodig, af
als hierna omschreven.

VENTILATEURRIEM - AFSTELLEN

1. Maak de spanstangklembout en scharnierbout en
de bevestigingsbouten van de dynamo los, fig. 7.

2. Kantel de wisselstroomdynamo naar buiten om de riem
te spannen.

Fig. 7 Bevestigingsbouten van de wisselstroomdynamo
(Type Kent OHV afgebeeld)

3. Controleer de vrije slag van de riem op het langste ge-
deelte; deze moet ongeveer 13 mm (0.5 in) zijn bij
normaal met de vinger uitgeoefende druk, fig. 8.

Ook kan een riemspanningsmeter voor het meten van
de spanning worden gebruikt, zoals bijv. in fig. 8 is
weergegeven. Zie Technische gegevens voor de juiste
riemspanningen.

4. Zet de bouten van de spanstang (aan beide uiteinden)
en dê bevestigingsbouten van de dynamo vast.

CONCENTRATIE VAN ANTI-VRIESMIDDEL -
CONTROLEREN

Controleer het soortelijk gewicht van de koelvloeistof
periodiek met een hydrometer; dit moet 1,065 bedragen
voor een 45% oplossing. FORD anti-vries bevat een
krachtig werkend anti-corrosiemiddel en kan gedurende
twee jaar in her koelsysteem blijven voordat het moet
worden vernieuwd. Als uitsluitend water als koelmiddel
wordt gebruikt, kan ernstige corrosie optreden, tenzij een
alternatief anti-corrosiemiddel wordt gebruikt.

Fig. 8 Vrije slag van de riem gemeten op het langste
gedeelte

September 1976

	

TAUNUS VANAF '76/CORTINA VANAF '77: HOOFDSTUK 24-5

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



KOELSYSTEEM

IDENTIFICATIE VAN SPECIAAL GEREEDSCHAP

Engelse oorsprong

	

Europese oorsprong Duitse oorsprong Gereedschapbenaming

92-A
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92-A

Drukmeter voor het koelsysteem

CPT-8000

Handpers met drukblok

P-8000-4B

Hulpstukken met waterpompsets
te gebruiken in combinatie met
CPT-8000

F^ 24/12/N

SERVICE EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN, INHOUD

KOELSYSTEEM
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24 111

	

Druk in koelsysteem meten x x x x x
24 122

	

Koelsysteem aftappen en vullen x x x x x
24 122 4

	

Koelsysteem omgekeerd doorspoelen
(radiateur uitgebouwd)

x x x x x

24 203

	

Ventilateurriem afstellen x x x x x
24 205

	

Ventilateurriem vervangen (inclusief afstellen) x x x x x
24 212

	

Ventilateur uit- en inbouwen x x x x x
24 216

	

Ventilateurpoelie uit- en inbouwen - 24 212 x x x x
24 254

	

Radiateur uit- en inbouwen x x x x x
24 404

	

Waterpomp, compleet, uit- en inbouwen x x x x x
24 404 4

	

Waterpomp, compleet, uit- en inbouwen
(motor uitgebouwd)

- 24 404 x x x x

24 404 8

	

Waterpomp, compleet, revideren
(waterpomp uitgebouwd)

x x x x x

24 454

	

Thermostaat uit- en inbouwen x x x x x
24 454 4

	

Thermostaat uit- en inbouwen
(motor uitgebouwd)

- 24 454 x x x x

24 451 1

	

Thermostaat testen (thermostaat uitgebouwd) x x x x x
24 604

	

Bovenste radiateurslang vervangen - 24 618 x x x x
24 605

	

Onderste radiateurslang vervangen - 24 618 x x x x
24 618

	

Alle radiateurslangen vervangen x x x x x
24 627

	

Waterpompverbindingsslang vervangen - 24 618 x x x x
24 648

	

Alle waterslangen van de motor vervangen, -
x x x x

Duitse Ford V6
24 654

24 654

	

Alle waterslangen van motor en radiateur ver-
vangen, Duitse Ford V6

x x x x x
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KOELSYSTEEM

KOELSYSTEEM
TEST

24 111 DRUK IN KOELSYSTEEM METEN

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Monteer de druktester, breng het koelsysteem op druk

en controleer op lekkage als volgt:
Laat de motor draaien tot de normale bedrijfstempera-
tuur is bereikt en verwijder de radiateurdop; maak de
accu-aansluiting los.
N. B.: Bedek de radiateurdop bij het verwijderen met
voldoende poetslappen om geen brandwonden op te
lopen. Draai de dop eerst ongeveer 90° en wacht tot
de druk geheel uit het systeem is ontsnapt alvorens de
dop te verwijderen.
Bevestig het juiste hulpstuk aan de drukmeter en plaats
het geheel op de vulhals van de radiateur, fig. 9.
Pomp het koelsysteem op tot max. 1,40 bar, 1,4 kg/cm 2
(20 lb/in2 ) en wacht gedurende 10 seconden. Contro-
leer op lekkage indien de druk gedurende die tijd ver-
mindert.

3. Controleer de max. druk van de radiateurdop. Verwis-
sel het hulpstuk en zet de radiateurdop op de druk-
meter; pomp het testapparaat op druk en controleer
hoe hoog de max. druk is, fig. 10. De specificatie
voor het overdrukventiel is boven op de radiateurdop
ingeslagen.

4. Controleer het koelvloeistofpeil en vul zonodig bij;
sluit de accu aan.

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

24 122 KOELSYSTEEM AFTAPPEN EN VULLEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen.
1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Verwijder de spatplaat (indien gemonteerd) en de radi-

ateurdop.
4. Plaats een schone, droge lekbak onder het voertuig,

open de aftapkraan aan de zijkant van het motorblok,
maak de onderste radiateurslang los en laat het koel-
systeem leeglopen.
N. B.: Het koelsysteem is gevuld met een anti-vriesop-
lossing en in sommige gebieden met een anti-corrosie-
middel. Bewaar daarom de koelvloeistof.

5. Sluit de aftapkraan aan het motorblok.
6. Sluit de onderste radiateurslang weer aan en zet hem

vast. Monteer de spatplaat (indien aanwezig).
7. Vul het systeem opnieuw met de koelvloeistof en zet

de radiateurdop vast.
8. Sluit de accu aan.
9. Laat de motor draaien en controleer op lekkages.

Vul zonodig het systeem bij
10. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de motor-

kap.

24 122 4 KOELSYSTEEM OMGEKEERD DOORSPOELEN
(radiateur uitgebouwd)

Alle modellen uitgezonderd Duitse Ford V6-uitvoeringen
1. Let op of de radiateurdop is vastgedraaid, draai de

radiateur ondersteboven en zet de slang van de water-
leiding in de aansluiting voor de onderste radiateur-
slang; spoel de radiateur in omgekeerde richting door.

2. Verwijder het thermostaathuis en de thermostaat, zie
werknummer 24 454.

3. Breng de slang van de waterleiding in de motor via het
thermostaathuis en spoel de motor in omgekeerde

Fig. 9 Drukmeter voor het koelsysteem

Fig. 10 Controle van de maximum druk van de radiateur-
dop
A - Radiateurdop
B - Hulpstuk voor drukmeter
C - Drukmeter

Fig. 11 Motor in omgekeerde richting doorspoelen
(type Kent motor afgebeeld)

richting door, fig. 11.
4. Monteer de thermostaat en het thermostaathuis met

een nieuwe pakking.
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KOELSYSTEEM

VENTILATEURRIEM

24 122 KOELSYSTEEM OMGEKEERD DOORSPOELEN
(radiateur uitgebouwd)
Alleen Duitse Ford V6-uitvoeringen

1. Controleer of de radiateurdop is vastgezet en draai de
radiateur ondersteboven en plaats de slang van de water-
leiding in de aansluiting voor de onderste radiateurslang;
spoel de radiateur in omgekeerde richting door.

2. Verwijder het thermostaathuis en de thermostaat, zie
werknummer 24 454, fig. 12.

3. Verwijder de bovenste waterslang.
4. Plaats de slang van de waterleiding via de aansluiting

voor de bovenste waterslang in de motor en spoel de
motor in omgekeerde richting door.

5. Breng de bovenste waterslang weer aan.
6. Monteer de thermostaat en het thermostaathuis met een

nieuwe pakking.

24 203 VENTILATEURRIEM AFSTELLEN

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Draai de drie bevestigingsbouten van de dynamo los,

span de riem en zet de dynamo weer vast.

Span de ventilateurriem tot een vrije slag van 13 mm
(0.5 in) is verkregen in het midden tussen de poelies
van dynamo en ventilateur, fig. 13.

Ook kan een riemspanningsmeter worden gebruikt voor
het meten van de riemspanning, zoals weergegeven in
fig. 8. Zie Technische gegevens voor de juiste riem-
spanningen.

4. Sluit de accu weer aan.
5. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de motor-

kap.

24 205 VENTILATEURRIEM VERVANGEN

Verwijderen

1. Maak de motorkap open en leg dekens over de spat-
schermen.

2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Draai de stelbouten en bevestigingsbouten van de

dynamo los en verwijder de ventilateurriem.

Kantel de dynamo naar de motor en verwijder de riem
van de dynamopoel ie door de ventilateur te draaien
m.b.v. de schoepen, fig. 14.

Monteren

4. Breng de ventilateurriem aan, stel af en zet de bevesti-
gingsbouten vast.

Span de ventilateurriem tot de vrije slag bij normale
vingerdruk 13 mm (0.5 in) bedraagt in het midden tussen
de poelies van dynamo en ventilateur, fig. 13.

5. Sluit de accu weer aan.
6. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de motor-

kap.

D/24/22N
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Fig. 12 Thermostaat verwijderen
A - Thermostaathuis
B - Pakkingring
C - Thermostaat

Fig. 13 Ventilateurriem afstellen
(type Kent-motor afgebeeld)

Fig. 14 Ventilateurriem verwijderen
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KOELSYSTEEM

VENTILATEUR

24 212 VENTILATEUR UIT- EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Demonteer de spatplaat. Verwijder de radiateurdop.

N. B.: Draai de dop eerst ongeveer 90° los om de druk
uit het systeem te laten ontsnappen en neem de dop
er daarna af.

4. Plaats een schone, droge lekbak onder het voertuig,
maak de onderste slang los van de radiateur en tap de
vloeistof af.

N. B.: Door de plaats van de thermostaat bij de Duitse
Ford V6-typen zal na het losmaken van de onderste
slang alleen de radiateur leegstromen, en niet het
gehele koelsysteem.

5. Verwijder de complete radiateur

Voor bijzonderheden zie werknummer 24 254.
6. Draai de bevestigingsbouten van de dynamo los en ver-

wijder de ventilateurriem.
7. Draai vier bouten eruit en verwijder de ventilateur met

de poel ie, fig. 15.

Inbouwen

8. Breng de ventilateur en poelie aan en zet ze vast met
alle bouten.

9. Monteer de ventilateurriem, stel hem af en zet de be-
vestigingsbouten van de dynamo vast.

Span de ventilateurriem tot de vrije slag in het midden
tussen de poel ies van dynamo en ventilateur 13 mm
(0.5 in) bedraagt bij normale vingerdruk, fig. 16.

Ook kan voor het meten van de spanning een riemspan-
ningsmeter worden gebruikt, zoals weergegeven in
fig. 8. Zie Technische gegevens voor de juiste riem-
spanningen.

10. Monteer de radiateur en zet de onderste waterslang
vast.

11. Vul het koelsysteem weer tot het juiste peil met een
anti-vriesoplossing of een roestwerende oplossing.

12. Bevestig de spatplaat en draai de radiateurdop vast.
13. Sluit de accu aan.
14. Laat de motor draaien en controleer op lekkages.
15. Controleer opnieuw het koelvloeistofpeil en vul zonodig

bij.
16. Neem de dekens van de spatborden en sluit de motorkap.

Fig. 15 Ventilateur verwijderen
A - Ventilateur
B - Ventilateurpoelie
(type OHC afgebeeld)

Fig. 16 Ventilateurriem afstellen
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KOELSYSTEEM

RADIATEUR

24 254 RADIATEUR UIT- EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Demonteer de spatplaat en' verwijder de radiateurdop.

N. B. : Draai de dop eerst ongeveer 90° los om de druk
het koelsysteem te laten ontsnappen; verwijder daarna
de dop.

4. Plaats een schone, droge lekbak onder het voertuig,
maak de onderste slang los van de radiateur en Iaat
de vloeistof wegstromen, fig. 17.

5. Maak de bovenste slang los van de radiateur.
6. Verwijder vier bouten en hang het radiateurscherm

over de ventilateur (indien van toepassing), fig. 18.
7. Alleen bij Automatic. Zet een andere lekbak onder

het voertuig; maak de beide leidingen van de olie-
koeler los en trek ze uit de radiateur, fig. 19.

8. Draai de vier bouten eruit en verwijder de complete
radiateur.

9. Maak vervolgens de overlooppijp en de klemmen los.

Inbouwen

10. Bevestig de overlooppijp en de klemmen aan de
radiateur.

11. Plaats de radiateur en zet hem vast.
12. Monteer het ventilateurscherm.
13. Zet de onderste slang vast aan de radiateur.

N. B.: Controleer de slangen op scheuren, barsten
enz. en vervang ze indien nodig.

14. Sluit de bovenste slang aan op de radiateur.
15. Alleen bij Automatic. Sluit beide leidingen van de

ol iekoeler aan op de radiateur.
16. Monteer de spatplaat.
17. Vul het koelsysteem weer met het voorgeschreven

anti-vriesmengsel of roestwerend mengsel. Breng de
radiateurdop weer aan.

18. Sluit de accu aan.
19. Laat de motor draaien en controleer op lekkages.
20. Controleer het koelvloeistofpeil en vul zonodig bij.
21'. Alleen bij Automatic. Controleer het vloeistofpeil

in de automatische transmissie en vul zonodig bij.
22. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de

motorkap.

Fig. 17 Onderste slang verwijderd om de vloeistof af te
tappen

Fig. 18 Ventilateurscherm verwijderen, zie pijl
(type Kent-motor afgebeeld)

CT/24/

Fig. 19 Leidingen van de oliekoeler
(alleen bij Automatic)
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KOELSYSTEEM

WATERPOMP

24 404 WATERPOMP, COMPLEET, UIT- EN INBOUWEN
Kent en OHC motoren

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Maak de motorkap open en leg dekens over de spat-
schermen.

2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Verwijder de spatplaat, radiateurdop, ventilateurriem,

ventilateur en poel ie.

Zie hiervoor werknummer 24 212.
4. Neem de verwarmingsslang los bij de waterpomp.
5. Alleen OHC-motoren. Verwijder het deksel van de

distributieriem met de drie bouten, fig. 20.
6. Maak de onderste slang los van de waterpomp. Fig. 20 Deksel van de distributieriem bij alle

OHC-motoren

7. Draai de drie bouten eruit en verwijder de complete
waterpomp, fig. 21 en 22.

Inbouwen

8. Maak de pasvlakken van pomp en motorblok schoon.
9. Gebruik een nieu .,a pakking, monteer de pomp en

zet hem vast.
10. Alleen OHC-motoren. Monteer het deksel van de

distributieriem.
11. Zet de verwarmingsslang en de onderste slang weer

aan de waterpomp.
12. Monteer de ventilateurpoel ie, de ventilateur, de

ventilateurriem, de radiateur en de spatplaat.
13. Vul het koelsysteem weer met het voorgeschreven

anti-vriesmengsel en zet de radiateurdop vast.
14. Sluit de accu weer aan.
1.5. Start de motor en controleer op lekkages.
16. Controleer het koelvloeistofpeil en vul zonodig bij.
17. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de

motorkap.

Fig. 21 Waterpomp verwijderen
(1,3 liter Kent motor)

Fig. 22 Waterpomp verwijderen
(1,3, 1,6 en 2,0 liter OHC motoren)
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KOELSYSTEEM

WATERPOMP

24 404 WATERPOMP, COMPLEET, UIT- EN INBOUWEN
Type Duitse Ford V6

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Verwijder de spatplaat en de radiateurdop.

N. B.: Draai de dop eerst ongeveer 90° los om de druk
uit het systeem te laten ontsnappen en verwijder daar-
na de dop.

Plaats een droge, schone lekbak onder het voertuig,
maak de onderste slang los van de radiateur en tap
het systeem af.

4. Verwijder de radiateur, de ventilateurriem, de venti-
lateur en de poel ie.

Zie hiervoor werknummer 24 212.
5. Draai, terwijl de lekbak nog onder het voertuig staat,

de drie bouten los en verwijder het thermostaathuis en
de thermostaat, fig. 23.

6. Draai de twaalf bouten eruit en verwijder de water-
pomp, compleet, fig. 24.

Inbouwen

7. Maak de pasvlakken van pomp en motorblok schoon.
8. Monteer een nieuwe pakking, breng de waterpomp

aan en zet hem vast.
9. Reinig de pasvlakken van thermostaathuis en motorblok.

10. Plaats de thermostaat, monteer een nieuwe pakkingring
en pakking en zet het huis vast.

11. Monteer de poel ie, ventilateur, ventilateurriem,
radiateur en spatplaat. Stel de riemspanning af zodat
bij normale vingerdruk een vrije slag wordt verkregen
van 13 mm (0.5 in) in het midden tussen de poel ies
van dynamo en ventilateur. Sluit de onderste water-
slang weer aan.

12. Vul het koelsysteem tot het juiste peil met het voor-
geschreven anti-vriesmengsel of roestwerend mengsel
en zet de radiateurdop vast.

13. Sluit de accu aan.
14. Start de motor, controleer op lekkages en vul zonodig

het koelsysteem bij.
15. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de

motorkap.

D/24/22N
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Fig. 23 Thermostaat verwijderen
A - Thermostaathuis
B - Pakkingring
C - Thermostaat

Fig. 24 Waterpomp verwijderen
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KOELSYSTEEM

24 404 8 WATERPOMP, COMPLEET, REVIDEREN
(waterpomp uitgebouwd)
1,3 liter Kent motor

Benodigd speciaal gereedschap:

Twee halve ringen P-8000-4B
Drukblokken en pers CPT-8000

Revideren

1. Pers de pomppoelienaaf van de as, door de naaf op de
in een pers, 'A' fig. 25, geplaatste halve ringen ' C ' ,
fig. 25, te leggen en de as eruit te persen.

2. Ondersteun het pomphuis in de pers en druk de complete
as met lager, waterkeerring en schoepenwiel eruit,
fig. 25.

Ondersteun het schoepenwiel met de in een pers ge-
plaatste halve ring, fig. 26, en Iet erop dat de pomp-
schoepen vrij liggen in de spleten tussen de halve
ringen. Pers de as uit het schoepenwiel.

4. Schu'f de waterkeerring van de as.

5. Ondersteun het pomphuis in de pers en druk het lager
en de as in het pomphuis; druk daarbij alleen op de
buitenring van ht. lager.

6. Pers m. b. v. de halve ringen en het drukblok, fig. 26,
de pomppoelienaaf op het voorste uiteinde van de as,
tot de as 1,5 mm (0.06 in) buiten de naaf uitsteekt.

7. Druk een nieuwe waterkeerring over de as in de uitspa-
ring in het waterpomphuis.

Fig. 25 Pomppoelie van de as en as met lager uit het
pomphuis persen
A - Pers
B - Drukblok
C - Twee halve ringen

Fig. 26 Schoepénwiel van as en pomppoelienaaf op het
voorste einde van de as persen
A - Pers
B - Drukblok
C - Twee halve ringen

8. Pers het schoepenwiel op de as, fig. 27, tot tussen de
schoepen en het pasvlak van het huis een speling van
0,8 mm (0.03 in) overblijft, fig. 27.

Fig. 27 Schoepenwiel op de as persen en speling contro-
leren met voelermaat
A - Drukblok
B - Twee halve ringen
C - Voelermaat
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KOELSYSTEEM

24 404 8 WATERPOMP, COMPLEET, REVIDEREN
(waterpomp uitgebouwd)
1, 3, 1,6 en 2,0 liter OHC-motoren

Benodigd speciaal gereedschap:

Twee halve ringen P-8000-4B
Drukstukken en pers CPT-8000

Revideren

1. Pers de pomppoelienaaf van de as, door de naaf op de
in een pers, 'A' fig. 28, geplaatste halve ringen ' C ' ,
fig. 28, te leggen en de as eruit te persen.

2. Ondersteun het pomphuis in de pers en druk de as,
waterkeerring en schoepenwiel als één geheel uit het

	

Fig. 28 Pomppoelienaaf van as en as met lager en
pomphuis, fig. 28.

	

schoepenwiel uit het pomphuis persen
A - Pers
B - Drukblok
C - Twee halve ringen

3. Ondersteun het schoepenwiel met de in een pers ge-
plaatste halve ringen, fig. 29, en Iet erop dat de
pompschoepen vrij liggen in de spleten tussen de halve
ringen. Pers de as uit het schoepenwiel.

4. Schuif de waterkeerring van de as.

5. Ondersteun het pomphuis en de pers en druk het lager
en de as in het pomphuis; druk daarbij alleen op de
buitenring van het lager

6. Pers m. b. v. de halve ringen en het drukblok, fig. 29,
de pomppoelienaaf op het voorste uiteinde van de as,
tot de as 1,5 mm (0.06 in) buiten de naaf uitsteekt.

7. Druk een nieuwe waterkeerring over de as in de uit-
sparing in het waterpomphuis

Fig. 29 Schoepenwiel van as en pomppoelienaaf op het
voorste einde van de as persen
A - Pers
B - Drukblok
C - Twee halve ringen

8. Pers het schoepenwiel op de as, fig. 30, tot tussen de
schoepen en het pasvlak van het huis een speling van
0,8 mm (0.03 in) overblijft, fig. 30.

Fig. 30 Schoepenwiel op as persen en speling controleren
met voelermaat
A - Drukblok
B - Twee halve ringen
C - Voelermaat
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KOELSYSTEEM

24 404 8 WATERPOMP, COMPLEET, REVIDEREN
(waterpomp uitgebouwd)
Duitse Ford V6-motor

Benodigd speciaal gereedschap:

Twee halve ringen P-8000-4B
Drukblokken en pers CPT-8000

Revideren

1. Pers de pomppoel ienaaf van de as, door de naaf op de
in de pers geplaatste halve ringen te leggen, fig. 31,
en de as eruit te persen.

2. Leg het pomphuis op twee evenwijdig lopende staven
op de pers, fig. 31, en druk de as, samen met de water -
keerring en het schoepenwiel uit het pomphuis.

3. Ondersteun het schoepenwiel met de in de pers ge-
plaatste halve ringen, fig. 32, en let erop dat de pomp-
schoepen vrij liggen in de spleten tussen de halve
ringen. Pers de as uit het schoepenwiel.

4. Schuif de waterkeerring van de as.

Fig. 31 A - Pomppoelienaaf van de as persen
B - As, samen met keerring en schoepenwiel

uit het pomphuis persen

Fig. 32 As uit het schoepenwiel persen

5. Ondersteun het pomphuis in de pers en druk het lager
en de as in het pomphuis, druk daarbij alleen op de
buitenring van het lager.

6. Pers m. b. v. de twee halve ringen en het drukblok de
pomppoelienaaf op het voorste uiteinde van de as, tot
de as 1,5 mm (0.06 in) buiten de naaf uitsteekt.

7. Druk een nieuwe waterkeerring over de as in de uit-
sparing in het waterpomphuis.

8. Pers het schoepenwiel op de as, tot tussen de schoepen
en het pasvlak van het huis een speling overblijft van
0,8 mm (0.03 in), gemeten m. b. v. een voelermaat.

Fig. 33 Onderdelen van de waterpomp
A - Schoepenwiel

	

D- Poelienaaf
B - Waterkeerring

	

E - Pomphuis
C - As
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KOELSYSTEEM

THERMOSTAAT

24 454 THERMOSTAAT UIT- EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

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

2. Maak de accu-aansluitingen los.

3. Verwijder de spatplaat en de radiateurdop.

N. B.: Draai de dop eerst ongeveer 90° los om de
druk uit het systeem te laten ontsnappen en verwijder
daarna de dop.

4. Plaats een schone, droge lekbak onder het voertuig,
maak de onderste slang los van de radiateur en tap het
systeem af.

N. B.: Tap bij Duitse Ford V6-motoren de radiateur af
door de slang los te nemen bij het thermostaathuis.

5a. Type Kent motor (1,3 liter).

Neem de bovenste waterslang los bij de radiateur.
Verwijder twee bouten, trek het huis los van de motor
en verwijder de thermostaat, fig. 34.

5b. OHC-motoren (1,3, 1,6 en 2,0 liter).

Neem de bovenste slang los bij het thermostaathuis,
draai beide bouten eruit en verwijder het huis met de
thermostaat, fig. 35.

Verwijder de borgveer en neem de thermostaat en de
keerring uit het huis.

Fig. 34 Thermostaat verwijderen (Kent motor)
A - Thermostaathuis
B - Thermostaat

Fig. 35 Thermostaat eh huis verwijderen (OHC-motor)

5c. Duitse Ford V6-motoren (2,0 en 2,3 liter).

Neem de verwarmingsslang los bij het thermostaathuis,
draai drie bouten eruit en verwijder het huis met de
thermostaat, fig. 36.

D/24/22N
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Fig. 36 Thermostaat en huis verwijderen (Duitse V6-motor)
A - Thermostaathuis
B - Waterkeerring
C - Thermostaat
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KOELSYSTEEM

THERMOSTAAT

Inbouwen

6. Reinig de pasvlakken van het thermostaathuis en het
motorblok. Controleer of geen resten van de oude'
pakking zijn achtergebleven.

7a. Kent motor (1,3 liter).

Plaats de thermostaat, monteer het huis met een nieuwe
pakking en zet het vast met twee bouten; sluit de
bovenste slang aan.

7b. OHC-motoren (1,3, 1,6 en 2,0 liter).

Monteer keerring, thermostaat en borgveer in het huis,
fig, 37. Breng het geheel aan met een nieuwe pakking
en zet het vast.

Sluit de bovenste waterslang weer aan.

7c. Duitse Ford V6-motoren (2,0 en 2,3 liter).

Breng de thermostaat aan en monteer het huis met een
nieuwe keerring en pakking. Bevestig de waterslang
weer aan het thermostaathuis.

8. Sluit de onderste . slang weer aan.

9. Monteer de spatplaat.

10. Vul het koelsysteem opnieuw met het voorgeschreven
anti-vriesmengsel of roestwerend mengsel.

Draai de radiateurdop vast.

11. Sluit de accu aan.

12. Laat de motor draaien en controleer op lekkages.

13. Controleer het koelvloeistofpeil en vul bij indien
nodig.

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

CT/24/3
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Fig. 37 Thermostaat gedemonteerd (OHC-motor)
A - Borgveer
B - Thermostaat
C - Keerring
D - Thermostaathuis

24 451 1 THERMOSTAAT TESTEN
(thermostaat uitgebouwd)

1. Hang de thermostaat op in een daarvoor geschikt bakje,
fig. 38.

Zorg ervoor dat de thermostaat de zijkanten of de
bodem van het bakje niet raakt.

2. Verwarm het water niet te snel en controleer de tem-
peratuur daarbij herhaaldelijk met een nauwkeurige
thermometer.

De thermostaat moet beginnen te openen bij 82 °C
tot 92 °C (180 °F tot 198 °F) en moet geheel open zijn
bij 99 °C tot 102 °C (210 °F tot 216 °F).

Tracht een niet goed functionerende thermostaat niet
bij te stellen, maar monteer een nieuwe.

Fig. 38 Thermostaat testen
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KOELSYSTEEM

WATERSLANGEN

24 618 ALLE RADIATEURSLANGEN VERVANGEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Verwijder de spatplaat en de radiateurdop.

N. B.: Draai de dop eerst ongeveer 90° los om de druk
uit het systeem te laten ontsnappen en verwijder daar-
na de dop.

4. Plaats een schone, droge lekbak onder het voertuig,
maak de onderste slang los van de radiateur en tap het
systeem af, fig. 39.

5. Maak de slangklem los bij de radiateur en het thermo-
staathuis en verwijder de slang.

6. Maak de onderste slang los aan de onderzijde en ver-
wijder de slang.

Monteren

7. Zet de klemmen over op de nieuwe slangen.
8. Monteer de onderste slang tussen pomp en radiateur en

zet vast.
9. Monteer de bovenste slang tussen thermostaathuis en

radiateur en zet hem vast.
10. Vul het systeem opnieuw met het juiste anti-vries-

mengsel of roestwerend mengsel.
11. Monteer de spatplaat. Breng de radiateurdop aan.
12. Sluit de accu aan.
13. Laat de motor draaien en controleer op lekkages.
14. Controleer het koelvloeistofpeil en vul zonodig bij.
15. Neem de dekens van de spatschermen en sluit de

motorkap.

24 654 ALLE SLANGEN VAN MOTOR EN RADIATEUR
VERVANGEN
Duitse Ford V6-motoren

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen.
2. Maak de accu-aansluitingen los.
3. Verwijder de spatplaat en de radiateurdop.
4. Plaats een schone, droge lekbak onder het voertuig,

maak de onderste waterslang los van de radiateur en
tap de vloeistof af.

5. Maak de slangklem los bij de waterpomp en verwijder
de onderste waterslang.

Fig. 39 Onderste waterslang verwijderen en aftappen

Fig. 40 Waterslangen
A - Bovenste radiateurslang
B - Verwarmingsslang, inlaat
C - Slang van thermostaat naar automatische choke
D - Verbinding tussen slangen van uitlaat verwarming en autom. choke
E - Verwarmingsslangen, uitlaat
F - Slang van cilinderkop naar blok
G - Onderste radiateurslang
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KOELSYSTEEM

6. Maak de klemmen los bij de radiateur en bij het
thermostaathuis en verwijder de bovenste slang.

7. Maak de klemmen los bij het thermostaathuis en de
automatische choke en verwijder de slang.

8. Maak de klemmen los van de slang naar de verwar-
ming en verwijder de slang.

9. Maak de bevestigingsbeugel en klemmen los en ver-
wijder de slang van de verwarmingsuitlaat.

10. Maak de slangklemmen los en neem de slangen van de
verwarming en de automatische choke los.

11. Maak de klemmen bij cilinderblok en kop los en ver-
wijder de slang.

Monteren

12. Zet de klemmen over op de nieuwe slangen.

13 Monteer de slang tussen cilinderkop en blok en zet
hem vast.

14. Monteer de slang tussen de slangen van de automa-
tische choke en de verwarmingsuitlaat en zet hem vast.

15. Zet de bevestigingsbeugel aan de motor. Monteer de
slang van de verwarmingsuitlaat en zet hem vast.

16. Monteer de inlaatslang van de verwarming en zet hem
vast.

17. Monteer de slang tussen automatische choke en ther-
mostaathuis en zet hem vast.

18. Monteer de slang tussen het thermostaathuis en de
radiateur en zet hem vast.

19. Monteer de slang tussen pomp en radiateur en zet hem
vast.

20. Vul het koelsysteem met het voorgeschreven anti-vries-
mengsel of roestwerend mengsel, breng de spatplaat
aan.

21. Monteerde radiateurdop

22. Sluit de accu aan.

23. Laat de motor draaien en controleer op lekkages.

24. Controleer het koelvloeistofpeil .en vul zonodig bij.

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

TECHNISCHE GEGEVENS

Type

	

Geforceerde circulatie onder druk

INHOUD (inclusief verwarming)

1,3 liter OHV (Kent)
1,3 liter OHC
1,6 liter OHC
2,0 liter OHC
2,0 liter Duitse Ford V6
2,3 liter Duitse Ford V6

Anti-vries

Concentratie:

Soortelijk gewicht
(indien aan koelvloeistof
geen ander middel is

	

toe-
gevoegd)

Percentage anti-vries in
volumedelen
(bij benadering)

Bliift vloeibaar tot Bevriest bij

°C °F °C °F

1,065 45 -31 -25 -38 -41

Een 45%-concentratie van Ford Antifreeze Plus, dat een krachtig werkend anti-corrosiemiddel bevat, kan gedurende
maximum twee jaar in het koelsysteem blijven (ongeacht het klimaat) voordat de koelvloeistof moet worden vernieuwd.
Als alleen water als koelmiddel wordt gebruikt, kan ernstige corrosievorming optreden.

Anti-corrosiemiddel

	

Ford specificatie SSM-97B 9100-A

Een anti-corrosiemiddel dat aan bovengenoemde specificatie voldoet, wordt gefabriceerd door Ciba-Geigy Ltd. , en
wordt geleverd onder de naam ' Inhibitor Type 71 C'; het middel is over de gehele wereld te verkrijgen via het hoofd-
kantoor van de Ciba-Geigy-groep in uw omgeving.
Het anti-corrosiemiddel type 71 C moet in de verhouding één deel anti-corrosiemiddel op 39 delen water worden
vermengd.

Radiateur

Type

	

Met gegolfde lamellen op koelbuisjes voor krachtig . koelende werking
Drukdop

	

0,9 bar, 0,9 kg/cm 2 , 13 lbf int

Thermostaat

Type

	

was
Openingstemperatuur

	

82 tot 92 °C (180 tot 198 °F)
Temperatuur voor volledige opening

	

99 tot 102 °C (210 tot 216 °F)
(bij gebruikte thermostaten ± 3 °C (5 °F) bij de bovengenoemde waarden tellen)

Waterpomp

Type

	

centrifugaal

Ventilateurriem

Vrije speling

	

13 mm (0.5 in) bij normale vingerdruk, gemeten in het midden van de grootste
afstand tussen twee poel ies

R iemspann i ng

	

20 tot 25 kgf (45 tot 55 lbf)

Aantrekkoppels

	

Nm

	

kgf. m

	

Ibf.ft

Ventilateurbladen

	

6,8 tot 9,5

	

0,69 tot 0,97

	

5 tot 7
Waterpomp

	

6,8 tot 9,5

	

0, 69 tot 0, 97

	

5 tot 7
Thermostaathuis

	

16,3 tot 20,3

	

1,66 tot 2,07

	

12 tot 15

4,96 liter( 8.7 pt)
5,76 liter (10.2 pt)
5,76 liter (10.2 pt)
6,13 liter (10.8 pt)
6,90 liter (12.1 pt)
6,90 liter (12.1 pt)

Ford Antifreeze Plus; onderdeelnummer SSM-97 B 9101-A
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