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MOTOR

21

Inhoud

blz.

Algemene beschrijving
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Speciale gereedschappen
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Technische Gegevens
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Controle- en afstelwerkzaamheden .. 6
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Taunus: sectie 21-1

MOTOR

In de TC-modellen wordt, afhankelijk van de uitvoering, hetzij
een OHV- of OHC- lijnmotor, hetzij een OHV-V6-motor ingebouwd.
OHV • overhead valves
OHC - overhead camshaft

• kopklepmotor
• motor met bovenliggende nokkenas

Ter vereenvoudiging worden de motoren in de navolgende beschrijvingen, evenals in de overige werkplaatshandboeken,
slechts met een afkorting aangeduid.

OVERZICHT VAN DE MOTOREN

1,3
1,3
1,3 *
1,6
1,6 **

type

Pk (kW)

Motorcode
type plaatje

wrk. pis.
hand boek

HC

OHV/1-4

57(42)

J2

A

LC

OHC/1-4

55(40)

JA

B

HC

OHC/1-4

59(43)

JC

B

LC

OHC/1-4

67(50)

LA

B

LC

OHC/1-4

73(54)

LF

B

HC

OHC/1-4

72(53)

LC

6

w.

1,6

compressieverhouding

for

cilinderinhoud
Itr.

dta

un
u

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de motoren welke
worden ingebouwd.

s.n
l

ALGEMENE BESCHRIJVING

HC

OHC/1-4

88(65)

LE

B

2,0 **

LC

OHC/1-4

87(64)

NA

B

2,0

HC

OHC/1-4

98(72)

NE

B

2,0

HC

OHV/V6

90(66)

NY

C

HC

OHV/V6

108(79)

YY

C

ww

1,6 *

2,3

* alleen export
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** alleen Zweden

Taunus: sectie 21-3

MOTOR

un
u

s.n
l

De "A " -motor, afb. 1, is een watergekoelde 4-cilinder-4-takt benzinemotor met in lijn geplaatste cilinders. De in de cilinderkop
gemonteerde kleppen worden via stoters, stoterstangen en tuimelaars bediend. De nokkenas is zijdelings in het cilinderblok
gemonteerd en wordt via een rollenketting aangedreven. Het
aandrijftandwiel voor de stroomverdeler en de oliepomp bevindt zich achter de tweede nok van de as en het excentriek
voor de aandrijving van de benzinepomp is tussen de zesde
en de zevende nok gelegen. De cilinderkop heeft dwarsstroomspoeling (cross-flow); de verbrandingskamers zijn komvormig
in de zuigers uitgespaard.

dta

Afb. 1 "A"-motor

w.

Afb. 2 "B"-motor

for

De "B"-motor, afb. 2, is een watergekoelde 4-cilinder-4-takt benzinemotor met in lijn geplaatste cilinders. De kleppen zijn onder
een kleine hoek ten opzichte van elkaar in de cilinderkop gemonteerd (V-opstelling) en worden rechtstreeks door middel van
tuimelaars bediend. De nokkenas is centraal boven de tuimelaars in de cilinderkop gemonteerd en wordt via een getande
distributieriem door de krukas aangedreven. De distributieriem drijft tevens de hulpas aan, die op zijn beurt de stroomverdeler, de oliepomp en de benzinepomp aandrijft. De verbrandingskamers bevinden zich in de cilinderkop die dwarsstroomspoeling heeft ( "Cross-flow" ).

ww

De "C " -motor,,afb. 3, is een watergekoelde 6-cilinder-4-takt benzinemotor met in V-vorm geplaatste cilinders (blokhoek 60 0 ). De
in de cilinderkoppen gemonteerde kleppen worden via stoters, stoterstangen en tuimelaars door een centraal in het cilinderblok geplaatste nokkenas bediend. Het aandrijftandwiel voor de
stroomverdeler en de oliepomp bevindt zich voor het achterste
nokkenaslager. De benzinepomp wordt door een excentriek achter het voorste nokkenaslager bediend. De verbrandingskamers
bevinden zich in de cilinderkoppen die dwarsstroomspoeling
hebben ("Cross-flow").
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Afb. 3 "C"-motor

Taunus: sectie 21-4

MOTOR

In sommige landen is het wettelijk voorgeschreven dat de motoren
van een type-code en een serienummer zijn voorzien. Uit de afbeeldingen 4,5 en 6 kunt u opmaken op welke plaats deze gegevens
op het cilinderblok zijn 'ingeslagen. De letters en cijfers moeten
minimaal 6 mm hoog zijn. De type-code en het serienummer
moeten zodanig worden ingeslagen (b.v. bij ruilmotoren) dat
ze door de controlerende instanties duidelijk zijn af te lezen.
Uit de drieletterige type-code kunnen de cilinderinhoud en de
compressieverhouding van de motor worden afgelezen, alsmede
het wagentype dat bij de motor behoort.

un
u

Het motornummer bestaat uit een tweeletterige code voor het
jaar en de maand waarin de motor is gebouwd en een vijfcijferig serienummer (zie sectie 00 voor de verklaring).

s.n
l

TYPE-CODE EN MOTORNUMMER

Afb. 4 " A"-motor
A • typecode van motor
B • motornummer

le codeletter • cilinderinhoud
J • 1300 cm 3
L • 1600 cm3
N • 2000 cm3
Y - 2300 cm3

dta

verklaring van de motor-type-code

A- LC
C- HC
E • HC(GT)
Y:HC

for

2e codeletter • compressieverhouding

Afb. 5 "B"-motor A - typecode van motor
B • motornummer

3e codeletter - wagentype

w.

Deze codeletter wordt tijdens de assemblage van de wagen ingeslagen en geeft alleen het wagentype aan.

ww

Voorbeeld: LAA
L -1600 cm3
A - " LC " compressieverhouding
A - Taunus
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Afb. 6 "C"-motor
A - typecode van motor
B - motornummer

Taunus: sectie 21-5

MOTOR

s.n
l

CONTROLE- EN AFSTELWERKZAAMHEDEN

Trek de peilstaaf eruit, veeg hem met een niet-pluizende doek
af, breng hem weer op zijn plaats en trek hem er nogmaals uit.
De oliefilm op de peilstaaf geeft het oliepeil in het carter aan;
de olie moet zich tussen de twee merkstrepen bevinden (zie afb.
7, 8 en 9). Afhankelijk van het motortype komt de afstand tussen de bovenste en onderste merkstreep overeen met een olievolume van 0,75 tot 1,0 Itr.

Vul zo nodig via de vulopening in het kleppendeksel motorolie
bij van de voorgeschreven Ford-specificatie.

Afb. 7 Oliepeilstaaf "A"-motor

dta

Bijvullen is alleen dan vereist wanneer het oliepeil tot aan de
onderste merkstreep is gezakt. Het oliepeil mag echter nooit
lager zijn. Vul nooit bij tot boven de bovenste merkstreep, daar
het teveel aan olie verloren gaat resp. het olieverbruik verhoogt.

un
u

Tijdens het controleren van het oliepeil moet de wagen op een
vlakke vloer staan en moet de motor warm zijn. Na het afzetten
van de motor moet enige tijd worden gewacht om de olie gelegenheid te geven in het carter terug te lopen.

for

Tenminste één maal per zes maanden moet de motorolie worden ververst en het filter worden vervangen.
Onder ongunstige bedrijfsomstandigheden, zoals korte ritten,
veelvuldig koud starten en stoffige wegen, moeten de olie en
het filter met kortere tussenpozen worden ververst resp. vervangen.

Afb. 8 Oliepeilstaaf " B " -motor

ww

w.

Indien niet de voorgeschreven motoroliesoort wordt gebruikt
zal slijtage of beschadiging van de motor het onvermijdelijke
gevolg zijn. De oliefilm wordt onderbroken en tussen de onderdelen die aan zeer hoge temperaturen worden blootgesteld
ontstaat droge wrijving. In het oliecarter verzamelen zich metaaldeeltjes die de oliekanalen verstoppen. Olie van slechte
kwaliteit heeft bovendien geen korrosiewerende werking, zodat
roestvorming op de cilinderwanden zal optreden.
Binnen betrekkelijk korte tijd zal het vermogen van de motor
verminderen en zullen het benzine- en olieverbruik toenemen.
Gebruik uitsluitend een door ons aanbevolen oliesoort van
een gerenommeerd merk.
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Afb. 9 Oliepeilstaaf " C " -motor

Taunus: sectie 21-6

MOTOR

Speciale Gereedschappen
Europese
uitvoering

Duitse
uitvoering

,,benaming

s.n
l

Engelse
uitvoering

Sleutel v oo r ci linderko p bouten

21-002
I

Cilinderkopcentreerpennen

un
u

21-003

.

Borgmoersleutel, klepspelinga f ste lli ng

21-004-A

Klepveerspanner

dta

21-005

Kleptegenhouder

for

21 -006

Montagestempel voor klepsteelcups

21-007

"^
_

Trekker voor nokkenas-, krukas- en
hulpasoliekeerrin g

Pers voor nokkenas-, krukas- en hul asoliekeerring

21-009-A

ww

2^

w.

21-008-A
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Trekker voor achterste krukasoliekeerring

21- 010
j`

Stempel voor achterste krukasoliekeerring

21-011-A

Taunus: sectie 21-7

MOTOR

Speciale Gereedschappen
Europese
uitvoering

Benaming

Duitse
uitvoering

s.n
l

Engelse
uitvoering

Dopsleutel voor oliepomp en spanrol

21-012
s

Gereedschap voor verwijderen en monteren van nokkenaslagers

un
u

21-013
l e^
itt

Zuigerpen-montagegereedschap

'^-

I"_

t

t

21-014

.;

Universele as

,, .- ==

V
^, •

dta

21-023

-

Klepveerspanner
(basis gereedschap)

21-024

for

Ik

Klepveerspanner (.hulpstuk
voor 21-024)

21-024-02

3

Trekker voor krukastandwiel

w.

21-028

Centreerbus voor achterste krukasoliekeerrin9 (vanaf oktober ' 71)

/^

)mei

ww

21-029

21-034
P-6129
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Stempel voor achterste krukasoliekeerring
21-030

Sleutel voor cilinderkopbouten
21-034
(G2-6065)

Taunus: sectie 21-8

MOTOR

Speciale Gereedschappen
Europese
uitvoering

Duitse
uitvoering

`

^^^

21-035
(P-6116)

0

n,

•

±t,

.....
.

/-^
Sa

Trekker voor krukastandwiel

21-036
(G1-7600-A)

Trekker voor toplager in krukasboring

ti,a^í,)M

21-037
( G3-7600-A )

Trekker voor toplager in krukasboring

15-048
(G2-4676-A1)

Trekker voor nokkenas- en krukasoliekeerrmg

dta

/

21-035
G2-6306

un
u

.00

15-048-01
(G2-4676-A2)

®

15-048-01

Benaming

s.n
l

Engelse
uitvoering

fl 1

Hulpstuk voor G2-4676-Ai

for

r^

w.

J

21-031
F-200-1

7\ ^

ww

21-0 31
P- 6107
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G1-6000

Motor-hijsogen, hulpstukken voor
G2-6000

G2-6000

Motor-hijsbalk

21-031
(G1-6010)

Motorsteun

1 s

-•.
_

21-031
G2-6010

^

GH-6010

Motorsteun

Motorsteun

--1

Taunus: sectie 21-9

MOTOR

Speciale Gereedschappen
Europese
uitvoering

Duitse
uitvoering

G3-6059

• lii)

GC-6059

Centreer- en montagegereedschap voor
distributiedeksel-oliekeerring

Centreer- en demontagegereedschap voor
distributiedeksel- oliekeerring

un
u

^

Benaming

s.n
l

Engelse
uitvoering

Klepgeleiderruimer 0,2 mm overmaat

GC-6085-C

Klepgeleiderruimer 0,4 mm overmaat

dta

GC-6085-B

GC -6085-D

for

GC-6085-E

ww

w.

GV-6200

november 1975

I I
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b

Klepgeleiderruimer 0,6 mm overmaat

Klepgeleiderruimer 0,8 mm overmaat

Montagegaffel voor drijfstang

G3-6316

Trekker voor trillingsdemper

G2-6513-A

Klepveerspanner

Sr. 00'4

G2-6513-B

Kleptegenhouder

Taunus: sectie 21-10

MOTOR

Speciale Gereedschappen
Engelse

Duitse
uitvoering

Europese
uitvoering

uitvoering

Benaming

/

P-6161-A

G2-6362

`

s.n
l

1

i

GC-6701-B1

Montagestempel voor achterste krukasoliekeerring

GV-6883

Oliefiltersleutel

dta

4.4e '

Trekker voor achterste krukasoliekeerring

un
u

GC-6701 -A

Demontage _ en montagegereedschap voor
voorste krukasoliekeerring

Oliefiltersleutel

GH-7554

Centreerpen voor koppelingsplaat

for

GV-6883-A

.. ... .. ...

21- 044
(G1 - 7600 - B)

Montagestempel voor toplager en centreerpen voor k oppeli ngsp laat

^)

G2-7600-B

Montagestempel voor toplager en centreerpen voor koppelingsplaat

/^ ^^

G3 - 7600 - B

Montagestempel voor toplager en oliekeerring van distributiedeksel

w.

21 044
CP-7112-A

-,

P-7137

ww

11G
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G3-9424

Sleutel voor inlaatspruitstuk

Taunus: sectie 21 . 11

MOTOR

Speciale Gereedschappen
Europese
uitvoering

Benaming

Duitse
uitvoering

s.n
l

Engelse
uitvoering

Sleutel voor inlaatspruitstuk

GH-9424-A

P-4063-A

un
u

Cilinderkop-centreerpennen

Trekker/pers voor nokkenaslager
(basis gereedschap)

P-6031

P-6031-3

C
'•
CP-6032-A
or.B

-0

t

^-diofg

dta

Hulpstukken voor trekker/pers P-6031

Trekker voor krukastandwiel

^f

21-042
P-6056
.015"

for

21-042

21-043
P-6056
030

w.

ww

P-6118-3A

21-043

6132A

k,

Klepgeleiderruimer .015" overmaat

Klepgeleiderruimer .030" overmaat

Klepveerspanner
(hulpstuk voor 21-024)

Trekker voor krukaspoelie

---e,

O .

P-6171
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Motorhijsogen

Taunus: sectie 21-12

MOTOR

Speciale Gereedschappen
Europese
uitvoering

Duitse
uitvoering

.

512

4.

*‘40f'

Trekker voor toplager in krukasboring
(basisgereedschap)

1

for

21-037
CP-7600

/.

>>'^^

Handgreep

dta

21-036
CP-7600

r

Verwarmingselement

un
u

/

7600-A

415-C

Zuigerkaliber

s^

550

Benaming

s.n
l

Engelse
uitvoering

w.

. ro

ww

316-X

GV-127-C

Trekker voor toplager in krukasboring
(hulpstuk voor 7600-A of B)

Trekker voor toplager in krukasboring
(hulpstuk voor 7600-A of B)

Bougiesleutel

Houder voor klepzetelfrees
(basisgereedschap)

316-10

Geleider voor klepzetelfrees

F1-316
10

Geleider voor klepzetelfrees .015 " overmaat
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Taunus: sectie 21-13

MOTOR

Speciale Gereedschappen
Europese
uitvoering

F2-316
10

:00r klepzetelfrees .030 "
ermaat

.,0

Klepzetelfrees•45° uitlaat

un
u

317-20

'

317 - P20

Klepzetelfrees 75° uitlaat

317-G22

317-T20
Í,

,

.f

‘Irr/'''

w.

317-25

for

^.

dta

Klepzetelfrees 45° uitlaat

317-P22

317-G25

Benaming

Duitse
uitvoering

s.n
l

Engelse
uitvoering

ww

t

317-T25

•

0

Klepzetelfrees 75° inlaat

Klepzetelfrees 15° uitlaat

Klepzetelfrees 45° inlaat

Klepzetelfrees 45° inlaat

Klepzetelfrees 15° inlaat

Stempel voor voorste krukasoliekeerring

21-046
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Taunus: sectie 21-14

MOTOR

Speciale Gereedschappen

CP-6173

Europese
uitvoering

Duitse
uitvoering

Benaming

1

kr
''
^

G 26701

s.n
l

Engelse
uitvoering

voor achterste krukasolie

keerring

.

GV 2113

un
u

Klepzetelfreesset

Snijgereedschap voor houder van achterste
krukaskeerring

• [^^^
4N

ww

w.

for

dta

21-047
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Taunus: sectie 21-15

MOTOR

21 112

ALLE MOTOREN

21 112 OLIEDRUK METEN

s.n
l

Benodigde apparatuur:
Oliedrukmeter

Toerental
T/min

Motor

Oliedruk
kg / cm2

un
u

De hoogte van de oliedruk is van verschillende faktoren afhankelijk (motortoerental, olietemperatuur, rotorspeling, enz).
De meting moet altijd bij een olietemperatuur van 80°C
plaats vinden. Uit de onderstaande tabel blijkt hoe hoog de
oliedruk bij de betreffende motor moet zijn: de maximum
druk bij toerentallen boven 2000 toeren/min mag echter
nooit meer dan 5 kg/cm 2 bedragen.

B21-3

Afb. 24 Gedemonteerde oliepomp "A"-motor

"A"

750
2000

0,6
1,5

"B"

750
2000

2,1
2,4

"C"

750
2000

1,0
2,8

E • buitenste rotor
F • binnenste rotor
G • aandrijftandwiel

dta

Bij afwijkingen moet eerst de oliepomp worden gecontroleerd,
afb. 24. Hieraan kunnen b.v. de volgende defecten optreden:

A . deksel
B • pakking
C • oliepomphuis
D - regelventiel

Te hoge druk bij toerentallen boven 2000 T/min:
het regelventiel gaat niet open als gevolg van vervuiling.

Te lage druk over het gehele toerenbereik:
vervuiling van de aanzuigzeef, aanzuigpijp los of gebroken,
oliepomp versleten, enz.

Meten van de oliedruk

for

Te lage druk bij lage toerentallen:
het regelventiel blijft in geopende stand hangen als gevolg van
vervuiling.

Afb. 25 Oliedrukschakelaar verwijderen "C"-motor

1. Trek de aansluitdraad van de oliedrukschakelaar en verwijder
deze laatste, afb. 25. Bij wagens met een oliedrukmeter moeten de drukleiding en het aansluitstuk worden verwijderd,
afb. 26.

w.

2. Schroef de oliedrukmeter met de aansluitnippel op het cilinderblok. Gebruik zo nodig een verloopstuk.
3. Start de motor en meet de oliedruk bij stationair draaien en
bij 2000 toeren/min.

ww

4. Verwijder de . oliedrukmeter met de aansluitnippel. Monteer
de oliedrukschakelaar resp. het aansluitstuk en sluit de draad
of de leiding aan.
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Afb. 26 Aansluiting van oliedrukleiding "A"-motor
A: drukleiding
B : aansluitstuk

. Taunus: sectie 21-26

w

21 111 COMPRESSIE METEN
Benodigde apparatuur:
Compressiemeter

un
u

Met de diverse in de handel verkrijgbare compressiemeters is
het meestal alleen mogelijk om de compressiedruk in de afzonderlijke cilinders te meten. De hoogte van de compressiedruk is van meerdere faktoren afhankelijk. In ieder geval
moet er op worden gelet dat de motor op bedrijfstemperatuur is.

s.n
l

ALLE MOTOREN

21 111

dta

Afb. 22 Zelfregistrerende compressiemeter

Controleren

ww

w.

for

1. Verwijder de bougiekabels en draai de bougies uit de cilinderkop(pen). Plaats een diagramkaartje in de meter en druk
deze stevig met het afdichtrubber in het bougiegat, afb. 22.
Bij volledig geopende gasklep moet de motor nu zo lang
met de startmotor worden rondgedraaid, tot de naald van
de meter niet verder uitslaat.

2. Ontlucht de compressiemeter, stel het diagramkaartje in
op de volgende cilinder en herhaal de onder punt 1 beschreven procedure voor alle volgende cilinders, monteer
de bougies en sluit de bougiekabels aan, afb. 23.
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Afb. 23 Aansluiting van de bougiekabels bij " B " -motor
(ontstekingsvolgorde)

Taunus: sectie 21-25

MOTOR

"B"- EN "C"-MOTOR

21 154

s.n
l

Monteren,
10. Verwijder de oude pakkingsresten van het cilinderblok- en
het carterpasvlak. Richt een eventueel verbogen carterrand .
Plak de nieuwe pakkingset met vet op het cilinderblok,
monteer het oliecarter en zet de bevestigingsboutjes met
het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
Let op de juiste stand van de dliecarterpakking, afb. 19.

12. Licht de motor iets op, verwijder de steun onder de
versnellingsbak en laat de motor daarna zakken.
13. Zet de motorsteunrubbers met het voorgeschreven aantrekkoppel op de voortreindwarsbalk vast, afb. 20.

un
u

11. Krick de voortrein op, breng de achterste bouten op hun
plaats en zet de voortrein met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Afb. 19 Oliecarterpakking monteren, " B " -motor

14. Bouw de startmotor in en sluit de kabels aan. Monteer bij
de "B"-motor de steun van motor-versnellingsbak, afb. 21.
15. Sluit de brandstofleiding aan op de verbindingsslang onder
het rechter spatscherm en op de benzinepomp.
16. Bevestig de remleidingen en -slangen aan de steunen op de
rechter en linker langsligger. Ontlucht het remsysteem op
de voorgeschreven wijze.

dta

17. Schuif de stuuraskruiskoppeling op zijn plaats en bevestig
de klembeugel; let er daarbij op dat de voorwielen en de
stuurwielspaken in de rechtuit-stand staan. Buig het borgplaatje om.
18. Monteer de voorwielen, laat de wagen zakken en zet de
wiel moeren met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

for

19. Vul de motor met olie en sluit de massakabel van de accu aan. Laat de motor lopen en controleer het oliecarter op lekkage.

ww

w.

Afb. 20 Motorsteunrubbers bevestigen, " B " -motor
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Afb. 21 Steun van motor-versnellingsbak bevestigen,
"B"-motor

Taunus: sectie 21-24

MOTOR

"B" - EN "C" - MOTOR

21 154

Geen speciale gereedschappen vereist.

Verwijderen
1. Maak de massakabel van de accu los.

un
u

Bij de "A"-motor is het in ingebouwde toestand niet mogelijk
om het oliecarter te verwijderen.

s.n
l

21 154 OLIECARTER VERWIJDEREN EN MONTEREN

Afb. 16 Stuuraskruiskoppeling losmaken

2. Draai de bevestigingsmoeren van de voorwielen los, zet de
voorzijde van de wagen op bokken en verwijder de voorwielen.
3. Buig het borgplaatje van de stuuraskruiskoppeling open,
draai de bouten los, verwijder één van de bouten en draai
de klembeugel opzij, afb. 16.

dta

4. Maak de remleidingen en -slangen los van de steunen op
de rechter en linker langsligger, afb. 17.

5. Maak de brandstofleiding onder het rechter spatscherm los
van de verbindingsslang, afb. 18, en verwijder het andere
uiteinde van de benzinepomp.
6. Maak de startmotorkabels los en bouw de startmotor uit
(2 resp. 3 bouten). Bij de "B"- motor moet tevens de
steun van motor- versnellingsbak worden verwijderd (2
bouten).

for

7. Maak de motorsteunrubbers los van de voortreindwarsbalk (2 moeren).

8. Licht de motor iets op en ondersteun de versnellingsbak.
Plaats de krick onder de voortrein, draai de beide achterste bouten uit de langsliggers, draai de voorste bouten los
en laat de voortrein voorzichtig met behulp van de krick
zakken.

Afb. 17 Remleidingen en -slangen bij langsliggers losmaken
A - wartelmoeren van remleidingen
B • bevestigingsmoeren van remslangen

ww

w.

9. Tap de motorolie af, verwijder de carterboutjes en neem
het carter weg. Indien het carter vastgeplakt zit, kan het
met een schroevedraaier zijdelings worden los gedrukt.
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Afb. 18 Brandstofleiding onder rechter spatscherm losmaken.

Taunus: sectie 21-23

MOTOR

21 134

ALLE MOTOREN

Inbouwen

s.n
l

9. Verwijder de centreerbussen zonodig uit het koppelingshuis
en monteer ze op het cilinderblok, afb. 13. Breng de tussenplaat aan. Smeer de prise-as van de versnellingsbak licht met
vet en breng de motor weer op zijn plaats met behulp van de
takel. Verwijder de steun onder de versnellingsbak.
1
Let op de juiste stand van de koppelingsvork.

un
u

10.Trek de bouten tussen de motor en koppelingshuis gelijkmatig
aan en zet ze vervolgens met het voorgeschreven aantrekkoppel vast. Monteer de moeren van de voorste motorsteunrubbers.

Afb. 13 Centreerbussen zonodig overzetten op cilinderblok.

11. Verwijder de hijsbalk en de hijsogen (indien van toepassing).
Monteer de afsluitplaat op het koppelingshuis en breng bij
de " B "-motor de steun voor motor- versnellingsbak aan, afb. 14.

dta

12. Monteer de uitlaatpijp(en) op de spruitstuk(ken). Bouwde
startmotor in en sluit de kabels aan.

13. Controleer de vrije slag van de koppeling en stel deze zo nodig af; monteer de vacuumslang van de rembekrachtiger.
14. Sluit de brandstofleiding op de pomp aan. Sluit de gaskabel
aan en monteer hem op de steun. Monteer de chokekabel
(indien van toepassing) en sluit bij de " B "-motor resp. "C "

-motrdebansfulig.

for

15. Sluit de draden van de dynamo, de temperatuurzender en de
bobine aan, monteer de massakabel van de motor en sluit de
draad resp. leiding van de oliedrukmeter aan.

Afb. 14 Steun van motor- versnellingsbak bevestigen
"B"-motor

w.

16. Bouw de radiateur in en monteer de waterslangen, afb. 15.
Vul het koelsysteem.
17. Controleer het oliepeil en vul zonodig olie bij. Monteer de
motorkap en stel deze af. Sluit de massakabel van de accu
aan.

ww

18. Breng de motor op bedrijfstemperatuur en stel hem volgens
de voorschriften af (contacthoek, ontstekingstijdstip, stationair toerental en CO-percentage). Monteer tenslotte de
aanzuiggeruisdemper.
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Afb. 15 Warmwaterslang op aansluitingsstuk bevestigen
"C"-motor.

Taunus: sectie 21-22

MOTOR

21 134

ALLE MOTOREN

s.n
l

21 134 MOTOR UIT- EN INBOUWEN
Benodigde speciale gereedschappen,
G2-6000
G1-6000

un
u

Hijsbalk
Hijsogen

Afb. 10 Gaskabel losmaken en uit steun nemen
"B"-motor

Uitbouwen

dta

1. Maak de massakabel van de accu los en verwijder de motorkap (4 bouten).
2. Tap het koelsysteem af door de waterslangen bij de radiateur, de waterpomp en de cilinderkop los te maken en te
verwijderen. Maak de radiateur compleet met Iuchtgeleideplaat los (4 bouten) en licht hem uit de wagen.
3. Maak de draden van de dynamo, de temperatuurzender
en de bobine los evenals de massakabel van de motor;
verwijder de draad resp. de leiding van de oliedrukaansluiting.

for

4. Maak de brandstoftoevoerleiding bij de benzinepomp
los. Maak de gaskabel bij het gasklepbedieningsmechanisme los en neem de kabel uit de steun, afb. 10. Maak
verder de chokekabel en de brandstof-retourleiding
(indien toegepast) los.

Afb. 11 Moeren van motorsteunrubbers verwijderen
"B"-motor

w.

5. Verwijder de rembekrachtigerslang van het inlaatspruitstuk resp. de carburateur-tussenflens. Maak de
startmotorkabels los, verwijder de startmotor (2
resp. 4 moeren) en verwijder de moeren (2 stuks) van
de voorste motorsteunrubbers, afb. 11.

6. Verwijder de bouten van de afsluitplaat van het koppelingshuis en neem de plaat weg.
7. Maak de motor los van het koppelingshuis (6 bouten). Bij
de "B"-motor moet bovendien de steun van motor- versnellingsbak worden verwijderd.

ww

8.Ondersteun de versnellingsbak en takel de motor met behulp
van de hijsbalk G2-6000 (bij de " B "-motor tevens hijsogen
G1-6000 gebruiken) uit de wagen, afb. 12.
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Afb. 12 Motor met hijsbalk uit wagen takelen
" B " -motor

Taunus: sectie 21-21

MOTOR

"B"-MOTOR

ww

w.

for

dta

un
u

s.n
l

211348

Afb. 76 " B " -motor gedemonteerd
1 • beschermkap van distributieriem
2 - tuimelaar
3 • tuimelaarveer
4 • krukas-oliekeerringhouder

november 1975

5 • hulpas- oliekeerringhouder
6 • hulpas- drukplaat
7 • hulpas
8 • nokkenas- drukplaat

9
10
11
12

- carterventilatie- regelventiel
- olie-afscheider
• achterste krukaskeerring
• halve-drukring

Taunus: sectie 21-45

MOTOR

"B"-motor

21 134 8

s.n
l

Smeersysteem, afb. 77

dta

un
u

De olie wordt via een zeef door de oliepomp uit het carter aangezogen en vervolgens via een kort kanaal (dat aan één zijde
door de hulpas-drukplaat wordt afgesloten) in het hoofdstroom- oliefilter gepompt. Vanuit de boring in het midden
van het oliefilterelement wordt de gefiltreerde olie naar het
hoofdoliekanaal gevoerd. De vijf hoofdlagers en de drie nokkenaslagers zijn rechtstreeks op het hoofdoliekanaal aangesloten. De drijfstanglagers worden via in de krukas geboorde
kanalen door de hoofdlagers van olie voorzien. Sproeierboringen in de drijfstangvoeten zorgen voor de smering van de
drukzijde van de zuigers. De hulpas staat rechtstreeks in verbinding met het hoofdoliekanaal. De stroomverdeleras wordt
vanaf de doorboorde hulpas onder gereduceerde druk gesmeerd.
Vanuit het middelste nokkenaslager worden de nokken en de
tuimelaars gesmeerd door middel van een naast de nokkenas
gemonteerde olieleiding met sproeierboringen.

ww

w.

for

Afb. 77 Oliecirculatie

Gesloten carterventilatie-systeem, afb. 78

De ventilatie van de krukkast is afhankelijk van de hoeveelheid
lucht die door de draaiende motor wordt aangezogen en van de
doorlaatopening van het regelventiel. De buitenlucht treedt de
motor binnen via de olievulhals in het kleppendeksel; na circulatie in de krukkast wordt de lucht aan de linker zijde van het
blok via een olie-afscheider met regelventiel door het inlaatspruitstuk aangezogen. Het regelventiel moet regelmatig, zoals
in de rubriek "Onderhoud " is beschreven, met een reinigingsmiddel worden schoongemaakt en na doorblazen weer in de
olie-afscheider worden gemonteerd.
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TC121B/8
Afb. 78 Gesloten carterventilatiesysteem
Taunus: sectie 21-46

MOTOR

"B"-motor

211348

s.n
l

21 1 34 8 MOTOR DEMONTEREN EN MONTEREN
( motor uitgebouwd)
Benodigde speciale gereedschappen:
21-002
21-003
21-004-A
21-009-A
21-011-A
21-012
21-028
21-031
21-036
21-044
GV-6883

un
u

sleutel voor cilinderkopbbuten
cilinderkop-centreerpennen
borgmoersleutel voor klepspelingafstelling
stempel voor oliekeerringen
stempel voor achterste krukasoliekeerring
dopsleutel voor oliepomp en spanrol
trekker voor krukastandwiel
motorsteun
trekker voor toplager van prise-as
stempel voor toplager van prise-as resp. centreerpen voor koppelingsplaat
oliefiltersleutel

Afb. 79 Motor met behulp van steun 21-031 op demontagestandaard bevestigen

dta

Demonteren

for

1. Bevestig de motor met behulp van de steun 21-031 op de demontagestandaard, afb. 79.

2. Verwijder de drukgroep (6 bouten) en de koppelingsplaat van
het vliegwiel.

w.

0

Afb. 80 Oliefilter met speciale sleutel GV-6883 verwijderen

3. Tap de motorolie af. Verwijder het oliefilter met behulp van
de sleutel GV-6883, afb. 80. Trek de peilstaaf uit het blok.

ww

4. Trek de bougiekabels van de bougies en verwijder de verdelerkap met de bougiekabels. Draai de bougies uit de cilinderkop
en verwijder de verdeler compleet met vacuumslang.
5. Verwijder de beschermkap van de distributieriem ( 3 bouten).
Trek de beschermkap zijdelings los van de klembout waarmee
ook de waterpomp is bevestigd, afb. 81. Verwijder het kleppendeksel (10 boutjes).
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D 21-22

Afb. 81 Beschermkap van distributieriem verwijderen

Taunus: sectie 21-47

MOTOR

"B"-motor

211348

s.n
l

6. Verwijder de dynamo met diens steun (4 bouten). Neem de
V-riem weg en verwijder de ventilateur en de poelie ( 4 bouten) van de waterpomp.
7. Verwijder de bevestigingsbout van de krukaspoelie en trek de
poelie tesamen met de vulring van de astap.
8. Verwijder de bout en de ring van het krukastandwiel.

un
u

9. Draai de distributieriemspanner met behulp van de speciale sleutel 21-012 los (1 gewone en 1 speciale bout). Druk het spanwiel
tegen de veerdruk in, opzij en zet de klembout weer vast, afb.
82. Verwijder de distributieriem.

Afb. 82 Distributieriemspanner met behulp van speciaal gereedschap
21-012 losdraaien.

for

dta

10. Verwijder de tandwielen van de hulpas en de krukas. Gebruik zonodig de trekker 21-028 om het krukastandwiel te verwijderen.
afb. 83.

Afb. 83 Krukastandwiel met behulp van speciaal gereedschap 21-028
verwijderen.

ww

w.

11. Maak de brandstofleiding los van de carburateur en trek de carterventilatieslang met het regelventiel uit de olie-afscheider.

12. Verwijder de cilinderkopbouten (10) met behulp van de speciale
sleutel 21-002; draai daarbij de bouten in omgekeerde aantrekvolgorde los, afb. 84 (zie afb. 117 voor aantrekvolgorde).
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Afb. 84 Cilinderkopbouten met behulp van speciaal gereedschap 21002 losdraaien.

Taunus: sectie 21-48

MOTOR

211348

13. Licht de cilinderkop compleet met in- en uitlaatspruitstuk van het
blok. Verwijder de koelvloeistof-uitlaatpijp (2 bouten). Neem de
klemveer weg en verwijder de thermostaat en de pakking.
14. Verwijder de benzinepomp (2 bouten) met de brandstofleiding.
Neem de stoterpen uit het blok.
15. Draai de oliedrukschakelaar los en werk de olie-afscheider met
behulp van eenschroevedraaierlos, afb. 85.

s.n
l

" B"-motor

?YM^

un
u

ieWM

y'y

Afb. 85 Olie-afscheider met behulp van een schroevedraaier verwijderen

0

dta

16. Verwijder het oliecarter. Neem het carter naar onderen toe weg om
te voorkomen dat er sludge en vuildeeltjes in de motor komen, afb.
86.

for

17. Verwijder de keerringhouder van de hulpas (3bouten) en de keerringhouder van de krukas ( 4 bouten) .

c

*:1

TC!21 B/3a

Afb. 86 Oliecarter verwijderen

ww

w.

18. Verwijder de drukplaat van de hulpas ( 2 bouten ) en-trek de hulpas uit het blok.

19. Trek het toplager van de prise-as met behulp van de trekker 21-036
uit de krukasboring, afb. 87.
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Afb. 87 Toplager van prise-as met behulp van speciaal gereedschap
21-036 uit krukasboring trekken.

Taunus: sectie 21-49

MOTOR

"B " -motor

21 134 8

s.n
l

20. Breng de zuigers van het midden van hun slag en verwijder de koolaanslag aan de bovenzijde van de cilinders
met behulp van een stootrandruimer, afb. 88; Iet er daarbij op dat het loopvlak voor de zuigerveren niet wordt
beschadigd.

un
u

21. Plaats een grote lekbak onder de motor om de resterende olie, kooldeeltjes en koelvloeistof op te vangen en
draai de motor vervolgens om.

Afb. 88 Koolafzetting van cilinderstootrand verwijderen

dta

22. Verwijder de waterpomp (2 bouten, 1 klembout).

23. Draai de 3 bevestigingsbouten van de oliepomp los met
behulp van de speciale sleutel 21-012, afb. 89, en verwijder de pomp en het aandrijfasje.

for

D21-26

ww

w.

Afb. 89 Oliepomp met behulp van speciale sleutel 21-012
verwijderen

24. Controleer de merktekens op de drijfstang- en hoofdlagerkappen, afb. 90, opdat het geheel later in de oorspronkelijke toestand kan worden gemonteerd.
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Afb. 90 Merktekens op drijfstang- en hoofdlagerkappen

Taunus: sectie 21-50

MOTOR

211348

25. Verwijder de drijfstangkappen met lagerschalen. Druk de
zuigers compleet met drijfstangen en lagerschalen uit de
cilinders. Indien de lagerschalen van de drijfstangen t.b.v.
het verwijderen van de zuigers worden verwijderd, moeten
ze zodanig worden gemerkt dat ze later weer op hun oorspronkelijke plaatsen kunnen worden gemonteerd.

un
u

26. Verwijder het vliegwiel (6 bouten), afb. 91.

s.n
l

"B"-motor

Afb. 91 Vliegwiel verwijderen

dta

‘104

for

27. Verwijder de hoofdlagerkappen met de lagerschalen. Let
bij het verwijderen van de middelste hoofdlagerkap op de
plaatsing van de halve-drukringen, afb. 92, en merk ze
dienovereenkomstig.

0

Afb. 92 Halve-drukringen van middelste hoofdlager

ww

w.

28. Licht de krukas uit het cilinderblok en verwijder de achterste oliekeerring, afb. 93.

29. Neem de lagerschalen en halve-drukringen uit het cilinderblok en merk ze zo nodig in verband met het eventueel
opnieuw monteren.
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Afb. 93 Krukas verwijderen

Taunus: sectie 21-51

MOTOR

211348

" B " -motor

s.n
l

Montren

dta

un
u

Het aantal km dat met de motor is gereden, de ernst van de
eventuele defecten alsmede het aantal opnieuw te gebruiken
onderdelen zijn bepalend voor de aard en de omvang van de
reiniging welke aan de montage vooraf gaat. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het cilinderblok met zijn hoeken en boringen. Verwijder alle pluggen en deksels en reinig
hun pasranden met daarvoor geschikte gereedschappen (borstels, schrapers) en een reinigingsmiddel. De oliekanalen van
cilinderblok, cilinderkop, enz. moeten volkomen vrij van
vuil en metaaldeeltjes zijn, afb. 94. Indien de ingeperste kernplaatjes en afsluitpluggen worden verwijderd, moeten ze beslist door nieuwe worden vervangen.

KRUKAS LAGERS
Grondboring in cilinderblok

for

Afb. 94 Motor smeersysteem

w.

De grondboring in het cilinderblok is niet gemerkt indien, het
de standaardmaat betreft. Bij boringen met 0,38 mm overmaat
zijn de lagerkappen met een witte verfstreep gemerkt, afb. 95.

ww

Hoofdlagertappen

De hoofdlagertappen van de krukas zijn niet gemerkt indien ze
de standaarddiameter hebben. Bij lagertappen met 0,25 mm
ondermaat is de krukas bij het eerste contra gewicht met een
groene verfstreep gemerkt, afb. 95.
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Afb. 95 Verfmerktekens op hoofdlagerkap en krukas

Taunus: sectie 21-52

MOTOR

21 134 8

Kruktappen
De kruktappen zijn eveneens niet gemerkt indien ze de standaarddiameter hebben. Bij kruktappep met 0,25 mm ondermaat is de
krukas bij de eerste kruktapwang met een groene verfstip gemerkt,
afb. 96.

un
u

Krukassen waarvan zowel de hoofdlagertappen als de kruktappen
op 0,25 mm ondermaat zijn geslepen, zijn van beide verf merktekens (streep en stip) voorzien, , afb. 96.

s.n
l

" B " -motor

D21-30

Afb. 96 Verfmerktekens op krukas

dta

Drijfstangen

Lagerschalen

for

De drijfstangvoet en de lagerkap zijn aan de zijkant voorzien van
een rood verf merkteken, afb. 97. Om een verkeerde montage te
voorkomen, moeten beide verf merktekens zich aan de zelfde zijde bevinden.

Afb. 97 Verfmerktekens op drijfstang

w.

Standaard hoofd- en drijfstanglagerschalen hebben geen verfmerkteken. Lagerschalen voor ondermaat-krukassen resp. overmaat-cilinderblokken zijn aan de achterzijde dienovereenkomstig gemerkt
( zie onderdelenboek) en in geval bij de produktie niet- standaardmaten worden toegepast, zijn de lagérschalen aan de zijkant, afb. 98,
met verf gemerkt, behalve indien hoofd- en drijfstanglagerschalen
van de gebruikelijke ondermaten zijn gemonteerd (0,5/0,75/1,0
mm ondermaat-krukastappen).

ww

Bij de keuze van nieuwe lagerschalen moet in ieder geval de combinatiemogelijkheid in het onderdelenboek worden gecontroleerd
en moeten de schalen worden nagemeten!
Om binnen de tolerantiegrenzen van de voorgeschreven lagerspeling
(zie Technische Gegevens) te blijven, moeten de lagertapper. en boringen met lagerschalen afzonderlijk worden opgemeten.
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Afb. 98 Verfmerkteken op lagerschaal

Taunus: sectie 21-53

MOTOR

" B " -motor

211348

Zuigerspeling meten

Het opmeten van de lagers (ook bij ondermaat- krukassen) kan vervallen en het bepalen van de vereiste lagerschaalmaten wordt belangrijk
vereenvoudigd indien "plastigage" ,(type PG-1) van de firma:

a) monteer de hoofdlagerkappen zonder lagerschalen en zet de
bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Perfect Circle Corporation,
Hagerstown, Indiana/USA

s.n
l

Lagerspeling meten

b) draai het cilinderblok 180° en meet de cilinderboring met
het gebruikelijke meetgereedschap.
I

c) indien de diameter van de cilinderboring te groot is ten opzicht van de zuigerdiameter, moet het cilinderblok gereviseerd of vernieuwd worden. Monteer nieuwe zuigers van de
maatklasse die met de cilinderboringen correspondeert.

wordt gebruikt.

un
u

d) controleer v66r het monteren van de zuigers de slotspeling
van de zuigerveren.

dta

" Plastigage" is de handelsnaam voor nauwkeurig gekalibreerde kunststof meetdraden.

Voorwaarden voor een meting met " Plastigage " :

a) de lagertap en de lagerschalen moeten droog.en schoon zijn.
b) de krukas mag niet worden gedraaid tijdens de meting.

c) het meetpunt moet zo dicht mogelijk bij het hoogste resp. laagste
punt van de lagertap worden gekozen.
d) de lagerkap mag niet op zijn plaats worden getikt.

for

Leg een stukje meetdraad in dwarsrichting op de hoofdlager- of
kruktap, afb. 99, breng vervolgens de bijbehorende lagerkap op
zijn plaats en zet de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast. Afhankelijk van de lagerspeling wordt het meetdraadje
meer of minder samengeperst. Verwijder de lagerkap weer.

Afb. 99 Plaats van het "Plastigage"-meetdraad
A • gekalibreerde kunststofdraad

Alle hoofdlagers moeten afzonderlijk worden gemeten, waarbij
de overige lagerkappen niet mogen zijn gemonteerd.

w.

De breedte van het geplette meetdraadje kan met behulp van de
op de PLASTIGAGE- verpakking afgedrukte schaal, afb. 100,
worden gemeten; de lagerspeling wordt daarbij rechtstreeks afgelezen!

ww

Gebruik uitsluitend onbeschadigde bouten voor de krukaslaqerkappen. Het voorgeschreven aantrekkoppel van de bouten maq
niet worden overschreden!
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Afb. 100 Lagerspeling meten
A - geplette kunststofdraad
B - meetschaal

Taunus: sectie 21-54

MOTOR

21 134 8

30. Tik het nieuwe toplager voor de prise-as met behulp van de
stempel 21-044 in de krukasboring, afb. 101.

un
u

31. Plaats de hoofdlagerschalen droog in het cilinderblok, smeer
de binnenzijde van de lagerschalen vervolgens met motorolie
en breng de krukas op zijn plaats.

s.n
l

"B"-motor

D21-31

dta

Afb. 101 Montage van het toplager met behulp van het speciaal
gereedschap 21-044.

32. Monteer de hoofdlagerkappen compleet met ingeoliede lagerschalen. Smeer een weinig vloeibare pakking op het achterste
gedeelte van de pasvlakken van de achterste hoofdlagerkap
alvorens deze te monteren(onderdeel nummer van vloeibare
pakking: A 70 SX-19554-BA). Let er bij de montage van de
middelste lagerkap op dat de halve-drukringen zijn aangebracht.

Afb. 102 Pasvlakken van achterste hoofdlagerkap met vloeibare
pakking insmeren

ww

w.

for

De pijlen op de hoofdlagerkappen moeten naar de distributiezijde wijzen.

33. Zet de lagerkapbouten gelijkmatig met het voorgeschreven
aantrekkoppel vast. Bij deze motor vindt de centrering van
de achterste en de middelste hoofdlagerkap plaats door middel van twee centreerbussen, afb. 103.

november 1975

Afb. 103 Centreerbussen van middelste hoofdlager.

Taunus: sectie 21-55

MOTOR

21 1348

-motor

un
u

s.n
l

34. Controleer de axiale speling van de krukas met behulp van
een klokmicrometer, afb. 104 (zie Technische Gegevens).

dta

Afb. 104 Axiale speling van krukas controleren

for

35. Smeer de afdichtlip van de nieuwe achterste oliekeerring met
motorolie, schuif de keerring op de stempel 21-011-A en tik
hem tot de aanslagrand in het achterste hoofdlager, afb. 105.

w.

Afb. 105 Achterste oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap 21-011-A monteren.

ww

36. Druk de twee wigvormige pakkingstrips van het achterste
hoofdlager met een stompe schroevedraaier op hun plaats,
na ze met vloeibare pakking (onderdeel nr. A 70SX-19554BA) te hebben ingesmeerd. De ronde zijde van de strips is
met rode verf gemerkt en moet naar de kant van de lagerkap
worden gekeerd.
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Afb. 106 Wigvormige pakkingstrips van achterste hoofdlager met
behulp van stompe schroevedraaier monteren.

Taunus: sectie 21-56

MOTOR

37. Centreer de krukaskeerringhouder - voorzien van een nieuwe
keerring en een nieuwe pakking- op het oliecarterpasvlak van
het blok. Gebruik hiervoor het speciaal gereedschap 21-009-A,
afb. 107, om beschadiging van de afdichtlip te voorkomen.
Zet de keerringhouder met het voorgeschreven aantrekkoppel
vast.

un
u

38. Schuif de hulpas in het blok en monteer de drukplaat. Monteer
de keerringhouder- voorzien van een nieuwe keerring waarvan de
afdichtlip is geolied- op het blok. Gebruik daarbij eveneens het
speciaal gerredschap 21-009-A om beschadiging van de afdichtlip te voorkomen.

s.n
l

"B"-motor

21 134 8

dta

Afb. 107 Krukaskeerringhouder met behulp van speciaal gereedschap
21-009-A centreren.

39. Monteer het vliegwiel, afb. 108, en zet de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

for

Gebruik uitsluitend onbeschadigde bouten en smeer deze vóór montage met olie.

Afb. 108 Vliegwiel monteren.

ww

w.

40. Centreer de koppelingsplaat met behulp van het speciaal gereedschap 21-044, afb. 109, schuif de drukgroep op de paspennen en
zet de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

41. Draai de motor om en smeer de zuigers en de cilinderwanden met
motorolie . Verdeel de zuigerveersloten gelijkmatig over de omtrek
van de zuigers.

november 1975

Afb. 109 Koppelingsplaat met behulp van speciaal gereedschap 21-044
centreren.
A • speciaal gereedschap 21-044

Taunus: sectie 21-57

MOTOR

"B"-motor

21 134 8

s.n
l

42. Druk de zuigerveren samen met behulp van een zuigerveerklembus, afb. 110. Druk elke zuiger met de steel van een hamer
in de cilinder en plaats daarbij de drijfstang op de kruktap.

un
u

Het merkteken op de zuigers (pijl, inkeping enz.) moet naar de voorzijde van de motor zijn gericht.

Afb. 110 Zuiger met behulp van klembus monteren.

43. Draai de motor om, plaats de bovenste lagerschalen in de drijfstangen, smeer ze met motorolie en druk de drijfstangen stevig
op de kruktappen.

dta

44. Monteer de drijfstanglagerkappen compleet met ingeoliede lagerschalen. Zet de drijfstangmoeren met het voorgeschreven
aantrekkoppel vast, afb. 111.

for

Controleer of de drijfstangen voldoende axiale speling op de kruktappen hebben.

45. Monteer de oliepompaandrijfas. Plaats de oliepomp compleet
met aanzuigpijp op de centreerbus in het blok en zet de bevestigingsbouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Afb. 111 Drijfstangmoerén met voorgeschreven aantrekkoppel vastzetten.

w.

Een gereviseerde of nieuwe oliepomp moet vóér het monteren met
de hand wordend rondgedraaid en met motorolie worden gevuld.

ww

46. Plaats de rubber pakkingstrips in de groef van de achterste
hoofdlagerkap en in die van de krukaskeerringhouder. Smeer
het cilinderblokpasvlak bij de verbindingsnaden met de krukaskringkeerringhouder in met vloeibare pakking. Schuif de
uiteinden van de oliecarterpakking onder de uitsparing van
de rubber pakkingstrips, afb. 112.
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Afb. 112 Oliecarterpakiing monteren.

Taunus: sectie 21-58

MOTOR

47. Monteer het oliecarter, afb. 113, en draai de bouten in drie
fasen met het voorgeschreven aantrekkoppel (zie Technische
Gegevens) vast:

un
u

Eerste fase te beginnen bij bout "A"
Tweede fase te beginnen bij bout "B"
Derde fase te beginnen bij bout "A"

s.n
l

" B "-motor

211348

Afb. 113 Aantrekvolgorde van oliecarterbouten

dta

W

48. Schuif de stoterpen van de benzinepomp in de boring van het
blok en monteer de benzinepomp, afb. 114.

for

49. Draai de motor om. Smeer de rand van de olie-afscheider in
met Loctite en tik de olie-afscheider vervolgens in de boring
van het cilinderblok.

Afb. 114 Benzinepomp monteren

ww

w.

50. Monteer de waterpomp en draai daarbij de bout van de dynamospanstang slechts handvast aan.

51. Draai het oliefilterelement zo ver aan tot de rubber pakking
het blok raakt; draai het element daarna nog drie kwart slag
verder aan, afb. 115. De rubber pakking moet vóór montage
met motorolie worden ingesmeerd.
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Afb. 115 Oliefilterelement monteren

Taunus: sectie 21-59

3

MOTOR

52. 134 8

52. Monteer de oliedrukschakelaar en zet deze met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

53. Monteer het krukastandwiel en houd daarbij de afgeschuinde zijde naar binnen gekeerd. Monteer het hulpastandwiel ,
met de versterkte zijde eveneens naar binnen gekeerd.

54. Draai de centreerpennen 21-003, zoals in afb. 116 wordt
getoond, in het cilinderblok en breng de koppakking aan.

TC/22

s.n
l

"B"-motor

dta

un
u

Afb. 116 Cilinderkop met behulp van centreerpennen 21-003
o s blok laatsen.

Afb. 117 Aantrekvolgorde van cilinderkopbouten

w.

for

55. Plaats de cilinderkop op het blok en draai de bouten met
de hand aan. Vervang de centreerpennen door de twee
resterende kopbouten. Zet de kopbouten met behulp van
de sleutel 21-002 in drie fasen- telkens met het voorgeschreven aantrekkoppel - vast in de volgorde die in afb.
117 wordt aangegeven (zie Technische Gegevens voor
de aantrekkoppels).

ww

Om beschadiging van de kleppen en de zuigers tijdens het monteren van de cilinderkop te voorkomen, moet beslist op het volgende worden gelet: De zuiger van de eerste cilinder en daarmee
ook het krukastandwiel moeten zich steeds in het BDE bevinden.
De wijzer op de vulplaat van het nokkenastandwiel moet steeds
tegenover het merkteken op de cilinderkop staan, afb. 118.

Afb. 118 Zuiger van eerste cilinder in BDP- stand.
november 1975

Taunus: sectie 21-60

MOTOR

211348

'B"-motor

56. Monteer de wateruitlaatpijp en breng de distributieriem aan,
afb. 119. Draai de bouten van de spanrol los en draai de krukas twee maal rond waardoor de spanrol onder de vereiste
spanning tegen de distributieriem wordt gedrukt. Zet de
bouten van de spanrol vervolgens vast (eerst de bout met
zeskante kop, daarna de speciale bout).

un
u

Na het omleggen van de distributieriem mag de krukas alleen
in de normale draairichting worden rondgedraaid.

s.n
l

r

D21-34

dta

Afb. 119 Distributieriem omleggen

57. Schuif de vulring en de riempoelie op de krukas. Zet de bevestigingsbouten van de krukaspoelie en het hulpastandwiel met
het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
De vulring is schotelvormig en moet met de holle zijde naar het
tandwiel worden gekeerd.
58. Monteer de dynamo met diens steun. Monteer de ventilateur met de poelie op de waterpomp.

for

D 21-22

w.

0

Afb. 120 Beschermkap van distributieriem monteren.

ww

59. Breng de V-riem aan en span deze zodanig dat de speling in
het midden tussen dynamo en ventilateur in totaal 13 mm
bedraagt, afb. 121.
60. Draai de motor rond tot de zuiger van de eerste cilinder in
het BDP staat en monteer de stroomverdeler.

61. Sluit de vacuumleiding en de brandstofleiding aan op de carburateur.
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Afb. 121 V-riem spannen.

Taunus: sectie 21-61

MOTOR

21 134 8

"B"-motor

s.n
l

62. Controleer de klepspeling en stel deze zo nodig af (zie Bewerking nr. 21-213 ' B'-motor).
63. Plaats het kleppendeksel op de cilinderkop en Iet er daarbij op
dat de zwaluwstaart van de pakking goed in elkaar grijpt.
64. Zet de dekselbouten, afb. 122, in vier fasen met het voorgeschreven aantrekkoppel vast: Í
Eerste fase — bouten 1 t/m 6 vastzetten
Tweede fase — bouten 7 en 8 vastzetten
Derde fase — bouten 9 en 10 vastzetten
Vierde fase — bouten 7 en 8 natrekken.

un
u

Zie Technische Gegevens voor de aantrekkoppels.

dta

Afb. 122 Aantrekvolgorde van bevestigingsbouten van kleppendeksel.

for

65. Monteer de bougies en zet deze met het voorgeschreven
aantrekkoppel vast. Breng de verdelerkap aan en sluit de
bougiekabels in de juiste volgorde aan, afb. 123.

w.

Afb. 123 Aansluiting van bougiekabels (ontstekingsvolgorde).

66. Monteer de olie-aftapplug met een nieuwe pakking en zet hem
met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

ww

Bij elke olieverversing moet een nieuwe pakking voor de aftapplug
worden gebruikt.
67. Druk de carterventilatieslang met het regelventiel in de olieafscheider.

68. Breng de oliepeilstaaf aan en verwijder de motor van de montagestandaard, afb. 124.

november 1975

Afb. 124 Motor van montagestandaard verwijderen.

Taunus: sectie 21-62

MOTOR

"C"-motor

ww

w.

for

dta

un
u

s.n
l

21 134 8

Afb. 125 "C "-motor, gedemonteerd

1 • waterinlaatpijp
2 • thermostaat
3 • waterpomp
4 • distributiedeksel
5 • by-pass flens

november 1975

6 • inlaatspruitstuk
7 • nokkenasdrukplaat
8 • nokkenastandwiel
9 • krukastandwiel
10 • starterkrans

• toplager
- oliekeerring
• oliepompaandrijfas
• hoofdlager met halvedrukringen
15 • oliepomp

11
12
13
14

Taunus: sectie 21-63

MOTOR

211348

"C"motor

un
u

dta

De olie wordt via een zeef door de oliepomp uit het carter
aangezogen en vervolgens in het hoofdstroom-oliefilter gepompt. Vanuit de boring in het midden van het oliefilterelement wordt de gefiltreerde olie naar het hoofdoliekanaal
gevoerd, dat aan de achterzijde door een schroefplug en
aan de voorzijde door de nokkenas-drukplaat wordt afgesloten. De krukas - en nokkenaslagers, de oliedrukschakelaar en de distributietandwielen staan rechtstreeks in verbinding met het hoofdoliekanaal. De drijfstanglagertappen
worden telkens door het dichtst bijzijnde hoofdlager van
olie voorzien via schuin geboorde kanalen in de krukas.
Sproeierboringen in de drijfstangvoeten zorgen voor de
smering 'van de drukzijde van de zuigers. De drie achterste lagertappen van de nokkenas zijn voorzien van een
ringvormige groef. De stroomverdeler wordt vanuit de
laatste lagertap gesmeerd, terwijl de tuimelaarassen vanuit de twee middelste lagertappen van olie worden voorzien.

s.n
l

Smeersysteem, afb. 126

w.

for

Afb. 126 Oliecircuit

Gesloten carterventilatiesysteem, afb. 127

ww

De ventilatie van de krukkast is afhankelijk van de hoeveelheid lucht die door de draaiende motor wordt aangezogen.
Een gedeelte van de in het luchtfilter binnenstromende
lucht wordt via een vlamweerder en een slang afgezogen
naar het rechter kleppendeksel; na circulatie in de motor
verlaat de met carterdampen vermengde lucht het blokvia
een op het linker kleppendeksel aangesloten slang om vervolgens via het regelventiel door de motor te worden aangezogen. In de verbrandingsruimte worden de carterdampen tesamen met het brandstofmengsel verbrand. Het
Novo-regelventiel regelt de luchtdoorlaat overeenkomstig
de belastingstoestand van de motor. Het ventiel is koperrood uitgevoerd.

november 1975

Afb. 127 Gesloten carterventilatiesysteem

Taunus: sectie 21-64

MOTOR

21 134 8

21 134 8 MOTOR DEMONTEREN EN MONTEREN
(Motor uitgebouwd)
Benodigde speciale gereedschappen:

un
u

Trekker voor toplager
21-037
Motorsteun
GH—6010
Demontage - resp. centreergereedschap voor
GC -6059
distributiedeksel - oliekeerring
Montage - resp. centreerring voor distributieG3 -6059
deksel - oliekeerring
GV -6200
Montagegaffel voor drijfstang
Montagestempel voor achterste krukas-oliekeerring
GC -6701 B1
GV — 6883
Oliefiltersleutel
GH -7554
Centreerpen voor koppelingsplaat
G3 — 7600 B
Montagestempel voor toplager

s.n
l

"C"-motor

Afb. 128 Motor met behulp van steun GH-6010 op demontagestandaard bevestigen.

Demonteren

dta

1. Verwijder het linker uitlaatspruitstuk. Bevestig de motor
met behulp van de steun GH-6010 op de demontagestandaard, afb. 128.

Afb. 129 Oliefilter met behulp van speciale sleutel GV-6883
verwijderen.

w.

for

2. Tap de motorolie af. Verwijder het oliefilter met de speciale sleutel GV-6883, afb. 129. Trek de oliepeilstaaf uit
het blok.

3. Verwijder de drukgroep (6 bouten) en de koppelingsplaat
van het Vliegwiel. Neem de tussenplaat aan de achterzijde
van de motor weg.

ww

4. Trek de bougiekabels van de bougies en verwijder de verdelerkap met de bougiekabels. Draai de bougies uit de
cilinderkoppen en verwijder de stroomverdeler met de
vacuumslang.
5. Verwijder de dynamo met diens steun (3 bouten). Neem
de V-riem weg en verwijder de ventilateur en de poelie
(4 bouten) van de waterpomp, afb. 130.

november 1975

D21-40

Afb. 130 Ventilateur en riempoelie verwijderen.

Taunus: sectie 21-65

3

MOTOR

211348

"C"-motor

s.n
l

6. Maak de brandstofleiding bij de carburateur los en verwijder de
carterventilatieslang van het kleppendeksel.

un
u

7. Verwijder de verbindingsslang tussen wateruitlaatpijp en automatische choke en maak de By-pass-slang bij het thermostaathuis los,afb. 131.

Afb. 131 By-pass-slang van thermostaathuis verwijderen.

for

dta

8. Verwijder de carburateur tesamen met de tussenflens , afb.
132.

Afb. 132 Carburateur met tussenflens verwijderen.

w.

9. Verwijder de kleppendeksels (14 bouten) en de tuimelaarassen (6 bouten) met de olie-opvangplaten.

ww

10. Verwijder de stoterstangen en het inlaatspruitstuk (6 bouten,
2 moeren) met de by-pass-slang.
Wrik het inlaatspruitstuk zo nodig voorzichtig los van de cilinderkoppen, afb. 133. Plaats de schroevedraaier nooit tussen de afdichtvlakken.

Let er op dat de stoterstangen en de tuimelaarassen niet worden
verwisseld tijdens het demonteren en monteren,
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Afb. 133 Inlaatspruitstuk met behulp van een hefboom losmaken.

Taunus: sectie 21-66

MOTOR

un
u

11. Verwijder de cilinderkoppen; draai daarbij de cilinderkopbouten in omgekeerde aantrekvolgorde los (zie afb. 137 voor aantrekvolgorde).

s.n
l

"C"-motor

21 134 8

12. Verwijder de benzinepomp (2 bouten) met de brandstofleiding,
afb. 134. Neem de stoterpen uit het blok.

Afb. 134 Benzinepomp verwijderen.

dta

13. Verwijder de oliedrukschakelaar en de krukaspoelie (1 bout).

Afb. 135 Oliecarter verwijderen.

w.

for

14. Verwijder het oliecarter. Neem het carter naar onderen toe
weg om te voorkomen dat er sludge en vuil in de motor terecht komt, afb. 135.

ww

15. Schraap voorzichtig de koolaanslag van de stootrand in de cilinders, zonder daarbij het cilinderloopvlak te beschadigen.

16. Breng het cilinderblok in vertikale stand. Druk de klepstoters
met een gebogen messingdraad, afb. 136, naar buiten, na eerst
een grote lekbak onder de motor te hebben geplaatst.
De stoters mogen niet worden verwisseld.
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Afb. 136 Klepstoters met behulp van een messingdraad naar buiten
drukken.

Taunus: sectie 21-67

9

MOTOR

"C"-motor

21 134 8

un
u

18. Verwijder het distributiedeksel (9 bouten).

s.n
l

17. Verwijder de waterpomp (13 bouten), afb. 137; hiertoe moeten ook het thermostaathuis (3 bouten) en de
thermostaat worden verwijderd. Verwijder vervolgens
de achterste waterpijp.

Afb. 137 Waterpomp verwijderen.

dta

19. Verwijder het nokkenastandwiel (1 bout) en de nokkenas-drukplaat (2 bouten). Trek de nokkenas met de vulring uit het blok. Verwijder de spie en de vulring.

for

20. Trek de twee geleidebussen (distributiedeksel- cilinderblok) met afdichtringen uit het cilinderblok, afb. 138.

Afb. 138 Geleidebus, distributiedeksel-cilinderblok.

ww

w.

21. Verwijder de beide bevestigingsbouten van de voorste
tussenplaat, afb. 139. Neem de plaat weg.

22. Draai de motor langzaam om en vang daarbij de resterende olie en koelvloeistof en de losgeschraapte kooldeeltjes in de lekbak op.
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Afb. 139 Tussenplaat verwijderen.

Taunus: sectie 21-68

MOTOR

un
u

23. Verwijder de oliepomp met de aanzuigleiding (2 bouten),
afb. 140, en trek de aandrijfas uit het blok.

s.n
l

"C "-motor

21 134 8

24. Verwijder het krukastandwiel met behulp van een normaal
in de handel verkrijgbare trekker.

dta

Afb. 140 Oliepomp met aanzuigleiding verwijderen.

Afb. 141 Merktekens op drijfstang - en hoofdlagerkappen.

w.

for

25. Controleer de merktekens op de drijfstang - en hoofdlagerkappen, afb. 141, opdat het geheel later weer in de oorspronkelijke toestand kan worden gemonteerd.

ww

26. Verwijder de drijfstangkappen met lagerschalen. Druk de
zuigers met drijfstangen en lagerschalen uit het cilinderblok; gebruik hiervoor de speciale gaffel GV-6200, afb.
142. Indien de lagerschalen van de drijfstangen t.b.v.
het verwijderen van de zuigers worden verwijderd, moeten ze zodanig worden gemerkt dat ze bij eventueel opnieuw gebruik weer in de oorspronkelijke drijfstangen
kunnen worden gemonteerd.
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Afb. 142 Zuigers met behulp van speciaal gereedschap GV-6200
uit cilinderblok drukken.

Taunus: sectie 21-69

MOTOR

21 134 8

C")

"C"-motor

un
u

28. Verwijder het vliegwiel (6 bouten).

s.n
l

27. Trek het toplager voor de prise-as met behulp van de trekker 21-037 uit de krukasboring, afb. 143.

Afb. 143 Toplager met behulp van speciaal gereedschap 21-037
uit krukasboring verwijderen.

dta

29. Verwijder de hoofdlagerkappen met de bijbehorende
lagerschalen. Let bij het verwijderen van de derde hoofdlagerkap op de plaatsing van de halve-drukringen en
merk deze dienovereenkomstig.

for

30. Licht de krukas uit het cilinderblok en verwijder de achterste oliekeerring, afb. 144.

Afb. 144 Krukas uit cilinderblok lichten.

ww

w.

31. Neem de lagerschalen uit het cilinderblok na ze t.o.v. de
grondboringen te hebben gemerkt.

32. Vervang de keerring in het distributiedeksel met behulp van
de speciale gereedschappen GV-6059 en G3-6059, afb. 145.
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D21-47

Afb. 145 Keerring van distributiedeksel vervangen.

Taunus: sectie 21-70

e

MOTOR

Monteren

dta

un
u

Het aantal km dat met de motor is gereden, de ernst van de eventuele defecten alsmede het aantal opnieuw te gebruiken onderdelen
zijn bepalend voor de aard en de omvang van de reiniging welke aan
de montage vooraf gaat: Bijzondere aandacht moet worden besteed
aan het cilinderblok met zijn hoeken en boringen. Verwijder alle
pluggen en deksels en reinig hun pasranden met daarvoor geschikte
gereedschappen (borstels, schrapers) en een reinigingsmiddel. De
oliekanalen van cilinderblok, cilinderkoppen, enz. moeten volkomen
vrij van vuil en metaaldeeltjes zijn, afb. 146. Indien de ingeperste
kernplaatjes en afsluitpluggen worden verwijderd, moeten ze beslist
door nieuwe worden vervangen.

s.n
l

" C " - motor

21 134 8

Afb. 146 Motorsmeersysteem.

for

KRUKASLAGERS
Grondboring in cilinderblok

ww

w.

De grondboring In het cilinderblok is niet gemerkt indien deze de
standaardmaat heeft. Bij boringen met 0,38 mm overmaat zijn de
lagerkappen met een witte verfstreep, afb. 147, gemerkt

Hoofdlagertappen

De hoofdlagertappen van de krukas zijn niet gemerkt indien ze de
standaarddiameter hebben. Bij lagertappen met 0,25 mm ondermaat
is de krukas bij het eerste contra-gewicht met een groene verfstreep
gemerkt.
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Afb. 147 Verfmerktekens op hoofdlagerkappen.

Taunus: sectie 21 .71

--. '`

MOTOR

"C"-motor

21 134 8

s.n
l

Kruktappen
De kruktappen zijn eveneens niet gemerkt indien ze de standaarddiameter hebben. Bij kruktappen met 0,25 mm ondermaat is de krukas
bij de eerste kruktapwang met een groene verfstip gemerkt, afb. 148.

un
u

Krukassen waarvan zowel de hoofdlagertappen als de kruktappen
op 0,25 mm ondermaat zijn geslepen, zijn van beide verfmerktekens
(streep en stip) voorzien, afb. 148.

D21-49

Drijfstangen

Afb. 148 Verfmerktekens op krukas.

dta

De drijfstangvoet en de lagerkap zijn aan de zijkant voorzien van een
rood verfmerkteken, afb. 149. Om een verkeerde montage te voorkomen, moeten beide verfmerktekens zich aan de zelfde zijde bevinden.

Lagerschalen

for

Standaard hoofd- en drijfstanglagerschalen hebben geen verfmerkteken. Lagerschalen voor ondermaat-krukassen resp. overmaat-cilinderblokken zijn aan de achterzijde dienovereenkomstig gemerkt (zie
Onderdelenboek) en in geval bij de produktie niet- standaardmaten
worden toegepast, zijn de lagerschalen aan de zijkant, afb. 150, met
verf gemerkt, behalve indien hoofd- en drijfstanglagerschalen van de
gebruikelijke ondermaten zijn gemonteerd (0,5/0,75/1,0 mm ondermaat-krukastappen).

w.

Afb. 149 Verfmerktekens op drijfstang.

ww

Bij de keuze van nieuwe lagerschalen moet in ieder geval de combinatie-mogelijkheid in het Onderdelenboek worden gecontroleerd en
moeten de schalen worden nagemeten!
Om binnen de tolerantiegrenzen van de voorgeschreven lagerspeling
(zie Technische Gegevens) te blijven, moeten de lagertappen en boringen met lagerschalen afzonderlijk worden opgemeten.

nóvember 1975

Afb. 150 Verfmerkteken op lagerschaal.

Taunus: sectie 21-72

MOTOR

"C"-motor

21 134 8

Zuigerspeling meten.

Het opmeten van de lagers (ook bij ondermaat-krukassen) kan vervallen en het bepalen van de vereiste lagerschaalmaten wordt belangrijk vereenvoudigd indien " plastigage " (type PG-1) van de
firma:

a) monteer de hoofdlagerkappen zonder lagerschalen en zet de
bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Perfect Circle Corporation,
Hagerstown, Indiana/USA

s.n
l

Lagerspeling meten

b) draai het cilinderblok 180 0 en meet de cilinderboring met
het gebruikelijke meetgereedschap.

c) indien de diameter van de cilinderboring te groot is ten opzichte van de zuigerdiameter, moet het cilinderblok gereviseerd of vernieuwd worden. Monteer nieuwe zuigers van de
maatklasse die met de cilinderboringen correspondeert.

wordt gebruikt.

un
u

d) controleer vóór het monteren van de zuigers de slotspeling
van de zuigerveren.

"Plastigage" is de handelsnaam voor nauwkeurig gekalibreerde
kunststof meetdraden.

dta

Voorwaarden voor een meting met " Plastigage " :

a) de lagertap en de lagerschalen moeten droog en schoon zijn.
b) de krukas mag niet worden gedraaid tijdens de meting.
c) de lagerkap mag niet op zijn plaats worden getikt.

d) het meetpunt moet zo dicht mogelijk bij het hoogste resp.
laagste punt van de lagertap worden gekozen.

c

for

Leg een stukje meetdraad in dwarsrichting op de hoofdlager- of
kruktap, afb. 151, breng vervolgens de bijbehorende lagerkap op
zijn plaats en zet de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast. Afhankelijk van de lagerspeling wordt het meetdraadje
meer of minder samengeperst. Verwijder de lagerkap weer.

Afb. 151 Plaats van het " Plastigage"-meetdraad
A • gekalibreerde kunststofdraad

Alle hoofdla e rs moeten afzonderli'k worden remeten waarbi'
de overige lagerkappen niet mogen zi j n gemonteerd.

w.

De breedte van het geplette meetdraadje kan met behulp van de
op de PLASTIGAGE-verpakking afgedrukte schaal, afb. 152,
worden gemeten; de lagerspeling wordt daarbij rechtstreeks afgelezen!

ww

Gebruik uitsluitend onbeschadigde bouten voor de krukaslagertappen. Het voorgeschreven aantrekkoppel van de bouten
mag niet worden overschreden!
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Afb. 152 Lagerspeling meten
A - geplette kunststofdraad
B - meetschaal.

Taunus: sectie 21-73

MOTOR

"C"-motor

211348

un
u

34. Plaats de hoofdlagerschalen droog in het cilinderblok,
smeer ze vervolgens met motorolie en breng de krukas
op zijn plaats.

s.n
l

33. Pers het nieuwe toplager voor de prise-as met behulp van de
stempel G3-7600-B, afb. 153, in de krukasboring. Pers het
tandwiel op de krukas. Monteer de waterpomp en de thermostaat op het distributiedeksel.

D21-50

Afb. 153 Toplager met behulp van speciaal gereedschap
G3-7600-B in krukasboring monteren.

dta

35. Monteer de hoofdlagerkappen compleet met ingeoliede
lagerschalen. Let er bij de montage van de derde lagerkap
op dat de halve-drukringen zijn aangebracht, afb. 154.
Smeer een weinig vloeibare pakking op het achterste gedeelte van de pasvlakken van de achterste hoofdlagerkap,
afb. 155, alvorens deze te monteren (onderdeel nr. van
vloeibare pakking : A 70SX-19554-BA).

for

Pijlen op de hoofdlagerkappen moeten naar de distributiezijde wijzen.

w.

Afb. 154 Halve-drukringen voor het opnemen van de axiale
krukasspeling.

ww

36. Zet de lagerkapbouten gelijkmatig met het voorgeschreven
aantrekkoppel vast. Draai de bouten van de derde hoofdlagerkap alleen met de hand vast. Druk de krukas tot de aanslag naar achteren en daarna langzaam naar voren. Houd
de krukas zo aangedrukt en draai pas nu de twee bouten
van de derde hoofdlagerkap met het voorgeschreven aantrekkoppel vast. (Hiermee bereikt men dat de drukringen
voor het opnemen van de axiale speling goed worden gecentreerd).

november 1975

Afb. 155 Achterste hoofdlagerkap met vloeibare pakking insmeren.

Taunus: sectie 21-74

MOTOR

un
u

37. Smeer de afdichtlip van de nieuwe achterste oliekeerring
met motorolie, schuif de keerring op de stempel GC-6701B1 en tik hem tot de aanslagrand in het achterste hoofdlager, afb. 156.

s.n
l

"C"-motor

21 134 8

Afb. 156 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
GC-6701-B1 monteren

dta

38. Druk de twee wigvormige pakkingstrips van het achterste
hoofdlager met een stompe schroevedraaier op hun plaats,
na ze met vloeibare pakking (onderdeel nr. A 70SX-19554BA) te hebben ingesmeerd. (De ronde zijde van de strips
is met rode verf gemerkt en moet naar de lagerkap worden
gekeerd.)

Afb. 157 Wigvormige pakkingstrips van achterste hoofdlager
met behulp van stompe schroevedraaier monteren.

ww

w.

for

39. Controleer de axiale speling van de krukas met behulp van
een klokmicrometer, afb. 158 (zie Technische Gegevens).

40. Draai de motor en olie de nokkenaslagers, de nokkenas en de
drukplaat.

november 1975

Afb. 158 Axiale speling van krukas meten.

Taunus: sectie 21-75

3

MOTOR

"C"-motor

21 134 8

un
u

s.n
l

41. Plaats de nokkenas voorzichtig vanaf de voorzijde in het cilinderblok, afb.159,Schuif vóór het monteren de afstandsring op de nokkenas en plaats de spie in de gleuf. Monteer
de drukplaat en zet de zelfborgende bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Afb. 159 Nokkenas monteren.

for

dta

42. Smeer de achterzijde van de tussenflens en de buitenomtrek
van het pasvlak op de voorzijde van het cilinderblok in met
vloeibare pakking. Breng de pakking aan gevolgd door de
tussenplaat en draai de bevestigingsbouten alleen met de
hand vast, afb. 160. Centreer het geheel door twee extra
bouten in de onderste boringen van de tussenplaat te
draaien en zet nu alle bouten vast; verwijder de onderste
bouten daarna weer.

ww

w.

Afb. 160 Tussenplaat mét pakking monteren.

43. Schuif de beide geleidebussen met de daarop aangebrachte
afdichtringen zonder vloeibare pakking in het cilinderblok;
de afgeschuinde zijde van de bussen moet naar het distributiedeksel wijzen, afb. 161.

november 1975

Afb. 161 Geleidebussen met afdichtringen.

Taunus: sectie 21-76

MOTOR

44. Schuif het nokkenastandwiel, met de merkstip tegenover de
stip op het krukastandwiel, op de tap van de nokkenas ( de
spiegleuven van de beide assen moeten tegenover elkaar
staan) ; draai de krukas daarbij iets heen en weer om het
aanbrengen van het nokkenastandwiel te vergemakkelijken.

un
u

Aangezien het krukastandwiel van twee merktekens is voorzien,
mag het nokkenastandwiel alleen zo worden gemonteerd als in
afb. 162 wordt getoond.

s.n
l

"C"-motor

211348

Afb. 162 Merktekens op nokkenas- en krukastandwiel.

dta

45. Controleer de axiale speling van de nokkenas met behulp van
een klokmicrometer, afb. 163, en meet vervolgens op vier punten aan de omtrek van het tandwiel de tandflankspeling (zie
Technische Gegevens).

for

46. Smeer vloeibare pakking op het pasvlak van het distributiedeksel en op de buitenrand van de voorste tussenplaat.

Afb. 163 Axiale nokkenasspeling controleren.

ww

w.

47. Breng de pakking aan en monteer het complete distributiedeksel; centreer het daarbij met behulp van het speciaal gereedschap G3-6059 en de krukaspoelie, afb. 164. Zet de
bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

48. Monteer de krukaspoelie en zet de bevestigingsbout met
het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
Smeer de ring van de krukaspoelie aan één zijde in met vloeibare pakking.

november 1975

Afb. 164 Distributiedeksel met behulp van speciaal gereedschap G3-6059 en krukaspoelie centreren.

Taunus: sectie 21-77

MOTOR

" C"-motor

211348

s.n
l

49.Draai de motor, monteer het vliegwiel en zet de bouten met
het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
Gebruik uitsluitend onbeschadigde bouten en smeer deze vóór
montage met olie.

un
u

50. Smeer de zuigers en de cilinderboringen met motorolie.
Verdeel de zuigerveersloten gelijkmatig over de zuigeromtrek, afb. 165.

CIbA/3b

Afb. 165 Zuigerveersloten gelijkmatig over omtrek verdelen.

dta

51. Druk de zuigerveren met een standaard-zuigerveerklembus samen. Tik de zuigers met de steel van een hamer in
de cilinders en plaats daarbij de drijfstangvoeten . met behulp van de gaffel GV-6200 op de kruktappen, afb. 166.

Het merkteken op de zuiger (pijl, inkeping, enz.) moet naar de
voorzijde van de motor zijn gericht.

for

52. Draai de motor, plaats de bovenste lagerschalen in de drijfstangen, smeer ze met motorolie en druk de drijfstangen
stevig op de kruktappen.

C16A/37

w.

Afb. 166 Zuiger met behulp van.klembus en gaffel GV-6200
monteren.

ww

53. Monteer de drijfstanglagerkappen compleet met ingeoliede
lagerschalen. Zet de drijfstangmoeren met het voorgeschreven aantrekkoppel vast, afb. 167.

Controleer of de drijfstangen voldoende- axiale speling op de
kruktappen hebben.
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Afb. 167 Drijfstangmoeren met voorgeschreven aantrekkoppel
vastzetten.

Taunus: sectie 21-78

un
u

54. Schuif de oliepompaandrijfas met de daarop geperste drukring (let op montagerichting en afstand), met het puntige
uiteinde naar de stroomverdeler gekeerd, in het cilinderblok, afb. 168.

s.n
l

MOTOR

Afb. 168 Oliepompaandrijfas.

dta

55. Monteer de oliepomp compleet met de aanzuigieiding en
zet de bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast,
afb. 169.

Afb. 169 Oliepomp .monteren.

w.

for

Een nieuwe of gereviseerde oliepomp moet vóór het monteren
met de hand worden rondgedraaid en met motorolie worden
gevuld.

ww

56. Plaats de rubber pakkingstrips in de groef van de achterste
lagerkap en in die van het distributiedeksel. Smeer de cilinderblokpasvlakken bij de verbindingsnaden met het distributiedeksel in met vloeibare pakking. Breng de oliecarterpakking aan en schuif de uiteinden van de kurkpakking
onder de uitsparingen in de rubber pakkingstrips, afb.
170.
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TC/21A/42
Afb. 170 Oliecarterpakking monteren.

Taunus: sectie 21-79

MOTOR

211348

" C " -motor

s.n
l

57. Breng het oliecarter op zijn plaats. Monteer de bevestigingsbouten en zet deze in twee fasen met het voorgeschreven aantrekkoppel vast (zie Technische Gegevens).
58. Monteer de olie aftapplug met een nieuwe pakking en zet
hem met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
Bij elke olieverversing moet de aftapplug van een nieuwe pakking
worden voorzien.

un
u

59. Schuif de stoterpen van de benzinepomp in de boring en monteer de benzinepomp, afb. 171.

Afb. 171 Benzinepomp monteren.

dta

60. Draai de motor om, olie de klepstoters en schuif deze in het
cilinderblok.

61. Schuif de cilinderkoppakkingen over de geleidebussen op het
cilinderblok, afb. 172. De linker en rechter cilinderkoppakking zijn verschillend.

/45

Afb. 172 Cilinderkoppakkingen aanbrengen.

ww

w.

for

De pakkingen zijn met "Oben-Vorn" _ " Boven-Voor gemerkt."
Let op de onderdeelnummers!

62. Breng de cilinderkoppen op hun plaats. Monteer de kopbouten
en zet deze in drie fasen - telkens met het voorgeschreven aantrekkoppel - vast in de volgorde die in afb. 173 wordt aangegeven (zie Technische Gegevens).
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Afb. 173 Aantrekvolgorde van cilinderkopbouten.

Taunus: sectie 21-80

MOTOR

un
u

63. Smeer een weinig vloeibare pakking op de buitenrand van de pasvlakken op de cilinderkoppen en het inlaatspruitstuk, afb. 174.
Breng nieuwe . spruitstukpakkingen aan.

s.n
l

"C"-motor

21 134 8

Afb. 174 Buitenrand van pasvlakken op cilinderkoppen met
vloeibare pakking insmeren.

for

dta

64. Breng het spruitstuk op zijn plaats, monteer de bouten en zet
deze in vier fasen -telkens met het voorgeschreven aantrekkoppel - vast in de volgorde die in afb. 175 wordt gegeven
(zie Technische Gegevens).

w.

65. Olie de beide uiteinden van de stoterstangen;en plaats ze in
de komvormige uitsparingen van de stoters. Breng de olieopvangplaten en de tuimelaarassen op hun plaats en plaats
daarbij de klepstelboutjes in de stoterstangkommen. Draai
de bevestigingsbouten van de tuimelaarassen met de hand aan
en zet ze vervolgens met het voorgeschreven aantrekkoppel
vast, afb. 176.

Afb. 175 Aantrekvolgorde - inlaatspruitstuk.

'1

ww

66. Draai de krukas rechtsom tot de zuiger van de eerste cilinder
in het BDP staat en monteer de stroomverdeler.

67. Stel de klepspeling af (zie Bewerking nr. 21 213 "C"-motor).

november 1975

Afb. 176 Tuimelaaras met voorgeschreven aantrekkoppel vastzetten.

Taunus: sectie 21 .81

MOTOR

"C"-motor

21 134 8

s.n
l

68. Monteer de kleppendeksels overeenkomstig de voorschriften.
Plaats de carburateur–tussenflens met de pakkingen op het
inlaatspruitstuk en monteer de carburateur, afb. 177.

69. Monteer een nieuw oliefilterelement; draai het filterelement
zover aan tot de rubber pakking het huis raakt en draai het
vervolgens nog drie kwart slag verder aan. De rubber pakking
moet voor het monteren met motorolie worden ingesmeerd.

un
u

70. Monteer de oliedrukschakelaar en zet deze met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

71. Monteer de bougies met het voorgeschreven aantrekkoppel in
de cilinderkoppen. Breng de verdelerkap aan en sluit de
bougiekabels in de juiste volgorde aan, afb. 178. Sluit de vacuumslang op de carburateur aan.

Afb. 177 Carburateur met tussenflens monteren.

dta

72. Sluit de carterventilatieslang op het kleppendeksel en de brandstofleiding op de carburateur aan.

73. Monteer de verbindingsslang tussen wateruitlaatpijp en automatische choke en bevestig de by-pass slang aan het thermostaathuis.

for

74. Breng de dynamo en de dynamosteun aan. monteer de ventilateur met poelie op de waterpomp.

75. Breng de V-riem aan en span deze zodanig dat de totale riemspeling tussen dynamo en ventilateur 13 mm bedraagt.

Afb. 178 Aansluiting van bougiekabels(ontstekingsvolgorde).

w.

76. Centreer de koppelingsplaat met behulp van het speciaal gereedschap G H-7554, afb. 179. Schuif de drukgroep op de
paspennen en zet de bevestigingsbouten met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

77. Breng de oliepeilstaaf aan en verwijder de motor van de standaard.

ww

78. Monteer het linker uitlaatspruitstuk met nieuwe pakkingen.
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Afb. 179 Koppelingsplaat met speciaal gereedschap GH-7554
centreren.

Taunus: sectie 21-82

MOTOR

"B"-motor

21 163

Benodigde speciale gereedschappen:
21-002
Sleutel voor cilinderkopbouten
21-003
Cilinderkop - centreerpennen
Borgmoersleutel voor klepspelingafste l l i ng
21-004-A
Dopsleutel voor oliepomp en spanrol 21-012

Verwijderen.

un
u

1. Maak de massakabel van de accu los. Tap het koelsysteem af
door de onderste radiateurslang bij de radiateur, afb. 192, en
de bovenste radiateurslang bij de wateruitlaatpijp op de motor
los te maken. Vang de koelvloeistof in een schone bak op.

s.n
l

21 163 CILINDERKOP VERWIJDEREN EN MONTEREN.

Afb. 192 Radiateurslang van radiateur verwijderen.

dta

J

2. Verwijder het luchtfilter, maak de brandstofleiding(en)
en de chokekabel (indien van toepassing) los van de carburateur en trek de carterventilatieslang uit de olie-afscheider.

for

3. Maak de vacuumslang van de rembekrachtiger los van de aansluiting op het inlaatspruitstuk. Maak de gaskabels bij de gasklepbediening los en verwijder de kabel van de steun, afb. 193.

w.

0

Afb. 193 Gaskabel losmaken en van steun verwijderen.

4. Maak de draad van het temperatuur - opneemelement, de bougiekabels en de bobinekabel los. Verwijder de verdelerkap en
de rotor.

ww

5. Trek de vacuumvervroegingsslang van de carburateur, maak de
warmwaterslang los van de aansluiting op de automatische
choke en verwijder de uitlaatpijp van het spruitstuk (2 moeren).
6. Verwijder de beschermkap van de distributieriem (2 bouten)
en het kleppendeksel (10 bouten). Draai de distributieriemspanner met behulp van de speciale sleutel 21-012 los (1 normale en 1 speciale bout), afb. 194. Druk het spanwiel, tegen
de veerdruk in, opzij en zet de klembout weer vast. Verwijder
de distributieriem.
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Afb. 194 Distributieriemspanner met behulp van speciaal gereedschap 21-012 losdraaien.

Taunus: sectie 21-87

MOTOR

" B "-motor

21 163

s.n
l

7. Draai de bougies uit de cilinderkop. Verwijder de 10 cilinderkopbouten met behulp van de speciale sleutel 21-002, afb.195;
draai de bouten in de omgekeerde aantrekvolgorde los (zie
afb. 197 voor aantrekvolgorde).

un
u

Laat de cilinderkop na het verwijderen nooit op het pakkingpasvlak rusten aangezien hierdoor de kleppen die geheel open
staan kunnen beschadigen.

dta

Afb. 195 Cilinderkopbouten met behulp van speciale sleutel
21-002 verwijderen.

Monteren

for

8. Reinig de pasvlakken van cilinderkop en blok, schroef de centreerpennen 21-003 in het cilinderblok en breng de nieuwe
koppakking aan.

w.

Afb. 196 Cilinderkop mét behulp van centreerpennen 21-003
op het blok plaatsen.

ww

9. Breng de cilinderkop op zijn plaats, afb. 196, en draai de kopbouten met de hand aan. Vervang de beide centreerpennen
door de twee resterende kopbouten. Zet de bouten in drie fasen met het voorgeschreven aantrekkoppel vast in de volgorde
die in afb. 197 wordt aangegeven (zie Technische Gegevens
voor de aantrekkoppels).
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Afb. 197 Aantrekvolgorde van cilinderkopbouten.

Taunus: sectie 21-88

3

MOTOR. .

" B " -motor

21 163

dta

un
u

Om beschadiging van de kleppen en de zuigers tijdens het monteren van de cilinderkop te voorkomen, moet beslist op het volgende worden gelet: de zuiger van de eerste cilinder en daarmee het
merkteken van de krukaspoelie moeten zich steeds in de BDPstand bevinden. De wijzerpunt op de vulplaat van het nokkenastandwiel moet steeds tegenover het merkteken op de cilinderkop staan, afb. 198.

s.n
l

•

C

Afb. 198 Zuiger van eerste cilinder in BDP-stand.

for

10. Controleer of de merktekens op de krukaspoelie en op de vulplaat van het nokkenastandwiel in lijn liggen, controleer verder of de stroomverdeler in de ontstekingsstand voor de eerste cilinder staat en leg de distributieriem om de tandwielen.
Draai de bouten van het spanwiel los en draai de krukas 2
maal rond waardoor het spanwiel onder de vereiste spanning tegen de distributieriem komt te liggen. Zet de bouten
van de riemspanner vervolgens vast (eerst de bout met zeskante kop, daarna de speciale bout).

w.

Na het omleggen van de distributieriem mag de krukas alleen
in de normale draairichting worden rondgedraaid.
11. Controleer de klepspeling, afb. 199, en stel deze zonodig af
(zie Bewerking nr. 21 213 " B"-motor).
12. Plaats het kleppendeksel op de cilinderkop en let er daarbij
op dat de zwaluwstaart van de pakking goed in elkaar grijpt.

ww

13. Zet de dekselbouten, afb. 202 , in vier fasen met het voorgeschreven aantrekkoppel (zie Technische Gegevens) vast:
le fase - bouten 1 t/m 6 vastzetten,
2e fase - bouten 7 en 8 vastzetten,
3e fase - bouten 9 en 10 vastzetten,
4e fase - bouten 7 en 8 natrekken.
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TC/6A/17N
Afb. 199 Klepspeling controleren.

Taunus: sectie 21-89

MOTOR

"B"-motor

21 163

s.n
l

14. Monteer de bougies, breng de beschermkap voor de distributieriem aan en bevestig de uitlaatpijp aan het spruitstuk, afb.
200.

un
u

15. Breng de verdelerkap aan en sluit de bougiekabels en de bobinekabel aan, afb. 201. Sluit de draad van het temperatuurmeter - opneemelement aan.

Afb. 200 Uitlaatpijp monteren.

dta

16. Sluit de vacuumvervroegingsslang aan op de carburateur en
monteer de warmwaterslang op de aansluiting van de automatische choke. Sluit de brandstofleiding (en) en de chokekabel
(indien van toepassing) op de carburateur en de carterventilatieslang op de olie-afscheider aan.

17. Monteer de vacuumslang van de rembekrachtiger op de aansluiting in het inlaatspruitstuk. Sluit de gaskabel aan en stel
deze af.

for

18. Breng de radiateurslangen aan en vul het koelsysteem. Sluit
de massakabel van de accu aan.

Afb. 201 Aansluiting van bougiekabels (ontstekingsvolgorde).

w.

19. Laat de motor ca. 15 min. bij 1000 t. per min. warm draaien.
Stel de contacthoek, het ontstekingstijdstip, het stationnaire
toerental en het CO-percentage af.

ww

20. Trek na het afstellen de bougiekabels van de bougies en verwijder het .kleppendeksel. Trek de cilinderkopbouten met het
voorgeschreven aantrekkoppel na (zie Technische Gegevens)
in de volgorde die in afb. 197 wordt aangegeven.

21. Monteer het kleppendeksel en zet de bouten op de in punt 13
aangegeven wijze vast, afb. 202. Sluit de bougiekabels aan en
monteer het luchtfilter.

november 1975

Afb. 202 Aantrekvolgorde van bevestigingsbouten van kleppendeksel.

f
Taunus: sectie 21-90

MOTOR

" C " -motor

21 164

Benodigde speciale gereedschappen:
Sleutel voor inlaatspruitstuk
Sleutel voor inlaatspruitstuk

GE-9424
GH-9424-A

Verwijderen.

un
u

1. Maak de massakabel van de accu los. Maak de onderste radiateurslang bij de radiateur, *afb. 203, en de bovenste radiateurslang bij de wateruitlaatpijp op de motor los. Vang de koelvloeistof op in een schone bak.

s.n
l

21 164 CILINDERKOPPEN VERWIJDEREN EN MONTEREN.

Afb. 203 Onderste radiateurslang losmaken.

dta

2. Verwijder het luchtfilter, maak de brandstofleidingen los van
de carburateur en verwijder de carterventilatieslang van het
kleppendeksel.

for

3. Maak de rembekrachtiger - vacuumslang bij de carburateurtussenflens los.

Afb. 204 Gaskabel losmaken en uit steun nemen.
A - stelmoer
B - borgmoer

w.

4. Maak de gaskabel los van de gasklepbediening en verwijder de
kabel van de steun, afb. 204.

ww

5. Maak de warmwaterslang van de automatische choke los. Trek
de vacuumvervroegingsslang los van de carburateur en verwijder de carburateur met tussenflens van het inlaatspruitstuk,
afb. 205.

6. Trek de draad van het temperatuurmeter - opneemelement los
evenals de bougiekabels en de bobinekabel. Verwijder de
stroomverdeler (1 bout).

november 1975

Afb. 205 Carburateur met tussenflens verwijderen.

Taunus: sectie 21-91

MOTOR

" C "-motor

21 164

s.n
l

7. Maak de aansluitdraden van de dynamo los en verwijder de
dynamo compleet met steun (3 bouten). Neem de V-riem
weg.

un
u

8. Verwijder de bougies, de kleppendeksels (14 bouten) en het
inlaatspruitstuk (6 bouten, 2 moeren) met de by-pass-slang.
Wrik het inlaatspruitstuk zonodig voorzichtig los met behulp
van een schroevedraaier, afb. 206. Plaats de schroevedraaier
nooit tussen de afdichtvlakken.

dta

Afb. 206 Inlaatspruitstuk verwijderen.

9. Verwijder de tuimelaarassen (6 bouten) met de olie-opvangplaten, afb. 207. Verwijder vervolgens de stoterstangen.

Let er op dat de stoterstangen en de tuimelaarassen niet worden verwisseld tijdens het demonteren en monteren.

for

10. Maak de uitlaatpijpen los van de uitlaatspruitstukken (4 moeren).

w.

Afb. 207 Tuimelaaras met olie-opvangplaat verwijderen.

11. Verwijder de cilinderkoppen; draai daarbij de cilinderkopbouten (16 stuks) in de omgekeerde aantrekvolgorde los (zie afb.
209 voor aantrekvolgorde).
Monteren

ww

12. Reinig de pakkingpasvlakken van cilinderblok, cilinderkoppen
en inlaatspruitstuk en schuif de nieuwe koppakkingen over
de centreerbussen op het cilinderblok, afb. 208.
De cilinderkoppakkingen zijn-met "Oben-Vorn" (- BovenVoor") gemerkt.
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Afb. 208 Cilinderkoppakkingen aanbrengen.

Taunus: sectie 21-92

.,!

MOTOR

un
u

13. Plaats de cilinderkoppen op het blok. Monteer de kopbouten
en zet deze in drie fasen met het voorgeschreven aantrekkoppel (zie Technische Gegevens) vast in de volgorde die in afb.
209 wordt aangegeven.

s.n
l

" C "-motor

21 164

Afb. 209 Aantrekvolgorde van cilinderkopbouten.

for

dta

14. Smeer een weinig vloeibare pakking op de buitenrand van de
pasvlakken op de cilinderkoppen en het inlaatspruitstuk, afb.
210. Breng de nieuwe spruitstukpakking op zijn plaats.

Afb. 210 Buitenrand van pasvlakken op cilinderkoppen met vloeibare pakking insmeren.

w.

15. Plaats het inlaatspruitstuk op de motor. Monteer de bevestigingsbouten en - moeren en zet deze in vier fasen met het
voorgeschreven aantrekkoppel (zie Technische Gegevens) vast
in de volgorde die in afb. 211 wordt aangegeven. Breng de
by-pass slang aan.
16. Monteer de uitlaatpijpen volgens de voorschriften op de uitlaatspru itstukken.

ww

17. Olie de beide uiteinden van de stoterstangen en plaats ze in
de komvormige uitsparingen van de stoters. Breng de olieopvangplaten en de tuimelaarassen aan en plaats daarbij de
klepstelboutjes in de stoterstangkommen. Draai de bevestigingsbouten van de tuimelaarassen met de hand aan en zet
ze vervolgens met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
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Afb. 211 Aantrekvolgorde van inlaatspruitstukbouten en - moeren.

Taunus: sectie 21-93

MOTOR

" C " -motor

21 164

un
u

s.n
l

18. Plaats de zuiger van de eerste cilinder in het BDP aan het einde van zijn compressieslag en monteer de stroomverdeler.
Stel de klepspeling af (zie Bewerking nr. 21 213 "C"-motor).

Afb. 212 Aansluiting van de bougiekabels (ontstekingsvolgorde(.

dta

19. Monteer de bougies en zet deze met het voorgeschreven aantrekkoppel vast. Monteer de kleppendeksels en sluit de draad
van het temperatuurmeter - opneemelement aan evenals de
bougiekabels en de bobinekabel, afb. 212.

for

20. Monteer de dynamo compleet met de steun op de motor en
sluit de dynamodraden aan. Breng de V-riem aan en stel deze
zodanig af, dat de totale riemspeling tussen dynamo en ventilateur 13 mm bedraagt, afb. 213.

Afb. 213 V-riem spannen.

w.

21. Monteer de carburateur met de tussenflens op het inlaatspruit. stuk, afb. 214. Bevestig de vacuumvervroegingsslang aan de
carburateur en sluit de warmwaterslang op de automatische
choke aan.

ww

22. Bevestig de gaskabel opde steun en sluit hem op de gasklepbediening aan. Sluit de vacuumleiding van de rembekrachtiger aan op de tussenflens van de carburateur.

novemeber 1975

Afb. 214 Carburateur met tussenflens monteren.

Taunus: sectie 21-94

MOTOR

"B"-motor

21 165 5

s.n
l

21 165 5 CILINDERKOP VERVANGEN
(Cilinderkop verwijderd)
Benodigde speciale gereedschappen:
21 .004-A
21-005
21-007
21-009-A
21-012

Demonteren.

un
u

Borgmoersleutel voor klepspelingafstelling
Klepveerspanner
Montagestempel voor klepsteelcups
Pers voor oliekeerring
Sleutel voor oliepomp - en spanrolbouten

D21-87

Afb. 223 Inlaatspruitstuk met carburateur verwijderen.

1. Plaats de cilinderkop aan de voor- en achterzijde op twee evengrote houten blokken om beschadiging van de kleppen te voorkomen.
2. Verwijder het inlaatspruitstuk (4 bouten, 2 moeren) compleet
met carburateur van de cilinderkop, afb. 223. Verwijder vervolgens de wateruitlaatpijp (2 bouten).

dta

3. Verwijder de afschermplaat van het uitlaatspruitstuk (2 bouten), gevolgd door het spruitstuk (8 bouten).

for

4. Draai de tapeinden van het inlaatspruitstuk en het uitlaatspruitstuk (2 resp. 8 stuks) met behulp van 2 moeren uit de
cilinderkop en verwijder vervolgens het opneemelement van
de temperatuurmeter.

Afb. 224 Tuimelaar met behulp van klepveerspanner 21-005
verwijderen.

5. Verwijder de klemveren van de tuimelaars, druk de klepveren
en de veerschotels in met behulp van de klepveerspanner
21-005 en verwijder de tuimelaars, afb. 224, en de klepspietjes, afb. 225.

•

w.

Bij het verwijderen en monteren van de klepveren met behulp
van de veerspanner moet er op worden gelet dat de klepsteel
niet door de omlaag gedrukte veerschotel wordt beschadigd.
Een beschadigde klepsteel kan olieverbruik en slijtage van de
klepgeleider tot gevolg hebben.

ww

6. Ontspan de klepveren en verwijder de veerschotel en de klepveren. Trek de kleppen uit de cilinderkop en verwijder daarbij de
rubber klepsteelcups.

Afb. 225 Klepspietjes, - veerschotels en - veren met behulp van
klepveerspanner 21-005 verwijderen.

l
november 1975

Taunus: sectie 21-98

MOTOR

7. Houd de nokkenas bij de afgeplatte zijden achter de zesde
nok met behulp van een steeksleutel vast, draai de bevestigingsbout van het nokkenastandwiel los en verwijder dit tesamen met de vulplaat. Verwijder de olieleiding (3 bouten).

un
u

8. Verwijder de nokkenasdrukplaat (2 bouten) en trek de nokkenas voorzichtig naar achteren toe uit de cilinderkop. Verwijder de kogelbouten (8).

s.n
l

" B " -motor

211655

Afb. 226 Distributieriemspanner verwijderen.

dta

Wanneer de nokkenas, de tuimelaars en de kogelbouten later
weer worden gebruikt, moeten de tuimelaars en de kogelbouten in de juiste volgorde worden bewaard om verwisseling te
voorkomen.

9. Verwijder de distributieriemspanner (2 bouten, 1 veer) met
behulp van de speciale sleutel 21-012, afb. 226, en draai de
verlengstukken (2) voor de bouten van de distributieriembeschermkap uit de cilinderkop.
Monteren.

Vóór het monteren van de nieuwe cilinderkop moeten de
eventueel opnieuw te gebruiken onderdelen van de oude
cilinderkop op slijtage worden gecontroleerd.

w.

for

Bij het gebruik,van nieuwe onderdelen, zoals b.v. nokkenas,
tuimelaars of kleppen, gaat u als volgt te werk:

10. Schroef de tapeinden voor het inlaat- en het uitlaatspruitstuk
in de cilinderkop en monteer het opneemelement van de temperatuurmeter.

ww

11. Smeer de nokkenaslagers, de nokkenas, de drukplaat, de kogelbouten en de tuimelaars met SAE 80/90 Hypoid olie.

12. Schuif de nokkenas voorzichtig vanaf het achterste lager in de
cilinderkop, afb. 227. Monteer de drukplaat en meet de axiale
speling van de nokkenas met een klokmicrometer (zie Technische Gegevens).
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Afb. 227 Nokkenas monteren.

Taunus: sectie 21-99

MOTOR

" B "-motor

21 1655

un
u

s.n
l

13. Draai de kogelbouten compleet met borgmoeren in de cilinderkop, afb. 228. Olie de klepgeleiders en de kleppen met SAE
80/90 Hypoid-olie en schuif de kleppen in de geleiders. Plak
de klepspiegroeven met plakband af.

Afb. 228 Kogelbout met borgmoer en klem in cilinderkop
draaien.

dta

14. Olie de klepsteelcups en monteer ze met behulp van het speciaal gereedschap 21-007, afb. 229, op de daarvoor bestemde
randen van de nieuwe cilinderkop. Verwijder het plakband
van de klepspiegroeven.

for

Bij elke demontage en montage van de kleppen moeten nieuwe
klepsteelcups worden gebruikt. Om beschadiging van de cups
te voorkomen, moeten de klepspiegroeven altijd met plakband
worden afgeplakt.

w.

Afb. 229 Klepsteelcup met behulp van speciaal gereedschap
21-007 monteren.

ww

15. Breng de klepveren en de veerschotels aan, druk ze vervolgens met behulp van de veerspanner 21-005 in en monteer de
klepspietjes, afb. 230. Monteer de tuimelaars.
Controleerof de klepspietjes goed op hun plaats zitten.
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Afb. 230 Montage van klepveren, - schotels en - spietjes.

Taunus: sectie 21-100

MOTOR

un
u

16. Smeer de afdichtlip van de nieuwe oliekeerring spaarzaam met
olie en monteer de keerring met behulp van de pers 21-009-A,
afb. 231.

s.n
l

" B "-motor

211655

dta

Afb. 231 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
21-009-A monteren.

for

17. Schuif de vulplaat en het tandwiel,met de versterkte zijde naar
buiten gekeerd,op de nokkenas en zet de bevestigingsbout met
het voorgeschreven aantrekkoppel vast; houd daarbij de nokkenas met een steeksleutel vast, afb. 232.

Afb. 232 Bout van nokkenastandwiel met voorgeschreven aantrekkoppel vastzetten.

ww

w.

18. Borg de tuimelaars met de klemveren, afb. 233. Stel de klepspeling af (zie Bewerking nr. 21 213 " B " -motor).

19. Monteer de verlengstukken voor de bouten van de distributieriembeschermkap en breng de complete riemspanner op
zijn plaats.
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Afb. 233 Tuimelaar met klemveer borgen.

Taunus: sectie 21-101

MOTOR

" B " -motor

21 165 5

un
u

s.n
l

20. Monteer de olieleiding, afb. 234, en bevestig de wateruitlaatpijp compleet met thermostaat en nieuwe pakking op de voorzijde van de cilinderkop.

Afb. 234 Olieleiding monteren.

dta

21. Monteer het inlaatpsruitstuk - voorzien van dè carburateurten het uitlaatspruitstuk met nieuwe pakkingen op de pasvlakken aan weerszijden van de cilinderkop. Bij de waterdoorlaat (cilinderkop - inlaatspruitstuk) moet de pakking aan
weerszijden over een breedte van minstens 5 mm met vloeibare pakking (onderdeel nr. A 70SX-19554-BA) worden ingesmeerd, afb. 235. Breng de afschermplaat van het uitlaatspruitstuk aan.

for

Indien de oude kleppen weer worden gebruikt, moeten de
klepkoppen eerst op een klepslijpapparaat worden geslepen,
waarna de kleppen als volgt in de nieuwe cilinderkop worden gemonteerd:

Afb. 235 Inlaatspruitstuk-pakking aan weerszijden met vloeibare
pakking insmeren.

22. Schuur de kleppen in op de klepzetels in de cilinderkop.
Verwijder de slijppasta van de kleppen en de klepzetels. Olie
de kleppen en monteer ze in de cilinderkop.

w.

23. Plak de klepspiegroeven met plakband af en monteer de geoliede klepsteelcups met behulp van het speciaal gereedschap
21-007, afb. 236.

Om beschadiging van de cups te voorkomen, moeten de klepspiegroeven beslist met plakband worden afgeplakt.

ww

24. Verwijder het plakband, breng de klepveren en -schotels aan,
druk ze vervolgens met behulp van de klepveerspanner 21-005
in en monteer de klepspietjes. Monteer de tuimelaars.
Controleer of de klepspietjes goed op hun plaats zitten.

Ga verder te werk zoals vanaf punt 16 is beschreven.
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Afb. 236 Klepsteelcups met behulp van speciaal gereedschap
21-007 monteren.

Taunus: sectie 21 . 102

MOTOR

"B " -motor

21 213

s.n
l

21 213 KLEPPEN STELLEN
Benodigde speciale gereedschappen:
21 -004-A

Borgmoersleutel

%‘\\\```\```\````
\%
ij "
-&*

un
u

1. Verwijder het luchtfilter. Trek de bougiekabels van de bougies
en verwijder het kleppendeksel (10 boutjes).

\ /
TC/6A/17N

2 Stel de klepspeling als volgt af:

dta

Afb. 240 Klepspeling meten.

Draai de nokken achtereenvolgens met de punt naar boven en
meet de speling tussen de tuimelaar en de achterzijde van de
nok, afb. 240. Stel de speling af door verdraaiing van de kogelbout. Zet de borgmoer van de kogelbout vervolgens met het
voorgeschreven aantrekkoppel vast met behulp van de speciale
sleutel 21-004-A. (zie Technische Gegevens voor afstelwaarden.)

for

De motor mag alleen in de normale draairichting worden rondgedraaid.

w.

Afb. 241 Aantrekvolgorde van bevestigingsboutjes van kleppendeksel.

3. Plaats het kleppendeksel op de cilinderkop. Let er daarbij op
dat de zwaluwstaart van de pakking goedyin elkaar grijpt.
4. Zet de bevestigingsboutjes van het deksel in de volgende vier
fasen,afb. 241, met het voorgeschreven aantrekkoppel vast:

ww

le fase - bouten 1 t/m 6 vastzetten,
2e fase - bouten 7 en 8 vastzetten,
3e fase - bouten 9 en 10 vastzetten,
4e fase - bouten 7 en 8 natrekken.

(zie Technische Gegevens voor aantrekkoppels).

5. Sluit de bougiekabels aan, afb. 242, en monteer het luchtfilter.
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Afb. 242 Aansluiting van bougiekábels (ontstekingsvolgorde).

0Taunus: sectie 21-104

MOTOR

21 213

"C"-motor

Geen speciaal gereedschap vereist.

un
u

1. Verwijder het luchtfilter, trek de bougiekabels van de bougies
en verwijder de kleppendeksels (14 bouten).

s.n
l

21 213 KLEPPEN STELLEN

2. Stel de klepspeling als volgt af:

Afb. 243 Kleppen van 5e cilinder op tuimelen.

Draai de krukaspoelie rechtsom tot het merkteken op de poelie
tegenover het 0°-merkteken van het distributiedeksel staat.
Wanneer de poelie nu iets heen en weer wordt gedraaid, zullen
de beide tuimelaars resp. stoterstangen van de le of 5e cilinder
in tegengestelde richting bewegen, m.a.w. de kleppen staan op
tuimelen, afb. 243.

dta

Als de kleppen van de 5e cilinder op tuimelen staan, kunnen
de kleppen van de le cilinder worden afgesteld.

Draai de krukaspoelie vervolgens een derde slag verder rechtsom.
In deze stand staan de kleppen van de 3e cilinder op tuimelen
en kunnen de kleppen van de 4e cilinder worden afgesteld.
De kleppen van de overige cilinders worden op de zelfde wijze
en in de ontstekingsvolgorde afgesteld, afb. 244. (zie Technische
Gegevens voor afstelwaarden.)

Afb. 244 Kleppen van 4e cilinder afstellen.

ww

w.

for

Kleppen 5e cilinder op tuimelen - kleppen le cilinder afstellen,
Kleppen 3e cilinder op tuimelen - kleppen 4e cilinder afstellen,
Kleppen 6e cilinder op tuimelen - kleppen 2e cilinder afstellen,
Kleppen le cilinder op tuimelen - kleppen 5e cilinder afstellen,
Kleppen 4e ci ,linder op tuimelen - kleppen 3e cilinder afstellen,
Kleppen 2e cit4nder op tuimelen - kleppen 6e cilinder afstellen.

3. Monteer de kleppendeksels en zet de bevestigingsbouten overeenkQmstig de voorschriften vast. Sluit de bougiekabels aan,
afb. 245, en monteer het luchtfilter.
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Afb. 245 Aansluiting van de bougiekabels (ontstekingsvolgorde).

MOTOR

212154

ALLE MOTOREN

s.n
l

`21 215 4 KLEP VERWIJDEREN EN MONTEREN
(Cilinderkop verwijderd).
Benodigd speciaal gereedschap:

un
u

Montagegereedschap voor klepsteelcups
21-007
"B"-motor

Afb. 246 Klepspietjes met behulp van klepveerspanner verwijderen. ("A"-motor).

Verwijderen.

1. Druk de klepveer en de veerschotel met een veerspanner in en
verwijder de klepspietjes, afb. 246.

dta

Bij het verwijderen en monteren van de klepveer met behulp
van de veerspanner moet er op worden gelet dat de klepsteel
niet door de omlaag gedrukte veerspanner wordt beschadigd.
Een beschadigde klepsteel kan olieverbruik en slijtage van de
klepgeleider tot gevolg hebben.

2. Ontspan de veerspanner en verwijder de veerschotel en de klepveer. Verwijder de klepsteelcup en trek de klep uit de cilinderkop.
Monteren.

for

3. Schuur de klep in op de klepzetel in de cilinderkop, afb. 247.
Verwijder de slijppasta van de klep en de klepzetel. Olie de
klep en monteer hem in de cilinderkop. Plak de klepspiegroef
met plakband af.

4. Olie de klepsteelcup en monteer hem op de klepgeleider (bij
" B " -motor speciaal gereedschap 21-007 gebruiken, afb. 248).
Verwijder het plakband van de klepsteel.

Afb. 247 Klep inschuren ("A"-motor).

w.

Bij elke demontage en montage van een klep moet een nieuwe
klepsteelcup worden gebruikt. Om beschadiging van de cup te
voorkomen, moet de klepspiegroef met plakband worden afgeplakt.
5. Druk de klepveer en de veerschotel in met behulp van de klepveerspanner en monteer de klepspietjes.

ww

Controleer of de klepspietjes goed op hun plaats zitten.
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Afb. 248 Klepsteelcup met behulp van speciaal gereedschap
21-007 monteren ("B"-motor).

Taunus: sectie 21-106

MOTOR

21 233-9

ALLE MOTOREN

s.n
l

21 233 9 KLEPGELEIDER RUIMEN
(Klep verwijderd)
Benodigde speciale gereedschappen:
GV-2113

un
u

Klepzetel - freesset

1. Plaats de oude klep in de klepgeleider en controleer de klepspeling door de klep zijdelings te bewegen, afb. 249.

2. Ruim de klepgeleider vanaf de klepzetelzijde met een passende
ruimer, afb. 250.

Afb. 249 Klepgeleiderspeling door zijdelings aandrukken van
klep controleren ("C"-motor).

Afb. 250 Klepgeleider ruimen ("C"-motor).

w.

for

dta

De klepgeleiders vertonen na langdurig gebruik aan de tuimelaarzijde een ovale slijtage. Daarom moet het ruimen altijd vanaf de klepzetelzijde plaats vinden. De maat waarop moet worden geruimd, hangt af de mate van slijtage van de klepgeleider
en de beschikbare klepsteelovermaten (zie Onderdelenboek).
Bij het ruimen dient men altijd met de kleinste ruimer te beginnen, omdat voor de grotere ruimers de snijdiepte anders
te groot is. Gebruik boorolie of petroleum voor de smering
van de ruimer.

ww

3. Na het ruimen van de klepgeleiderboring moet de klepzetel
volgens de specificaties (zie Technische Gegevens , afb. 330,
331 en 332) worden gefreesd, afb. 251.
Voordat de klepzetel wordt gefreesd, moet altijd de klepgeleiderboring worden gecontroleerd of geruimd.
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Afb. 251 Klepzetel frezen ("A"-motor).

Taunus: sectie 21-107

MOTOR

"A" en "C"-motor

21 238

s.n
l

21 238 KLEPSTEELCUP VERVANGEN
Benodigde speciale gereedschappen:
"A"

Motor

21-024
21-024-02
1. 6118 . 3A

G2-6513-A
G2-6513-B

un
u

Klepveerspanner
Hulpstuk
Klepveerspanner
Kleptegenhouder

"A" en "C"

Verwijderen.

Afb. 252 Tuimelaaras met olie-opvangplaat verwijderen
("C"-motor).

dta

1. Maak de massakabel van de accu los en verwijder het luchtfilter. Maak de aansluitdraden van de dynamo los. Verwijder de
dynamo compleet met diens steun en neem de V-riem weg.

2. Trek de bougiekabels van de bougies en verwijder het (de)
kleppendeksel(s).

3. Verwijder de bougies, de tuimelaarassen (4 resp. 6 bouten) met
de olie-opvangplaten, afb. 252, en de stoterstangen.
Let er op dat de stoterstangen en de tuimelaarassen niet worden verwisseld tijdens het demonteren en monteren.

for

6/3/29

w.

Afb. 253 Verwijderen van de veerschotel met behulp van het speciaal gereedschap G2-6513-A en G2-6513-B
("C"-motor).

4. Schroef de kleptegenhouder G2-6513-B in het bougiegat en
zet hem tegen de klepkop vast. Monteer de klepveerspanner
G2-6513-A, afb. 253, op de cilinderkop.

ww

5. Druk de klepveer met behulp van het speciaal gereedschap
G2-6513-A in, verwijder de klepspietjes, afb. 254, en ontspan
de klepveer. Verwijder de veerschotel met de klepveer, gevolgd
door de klepsteelcup.
Bij het verwijderen en monteren van de klepveer met behulp
van de veerspanner moet er op worden gelet dat de klepsteel
niet door de omlaag gedrukte veerschotel wordt beschadigd.
Een beschadigde klepsteel kan olieverbruik en slijtage van de
klepgeleider tot gevolg hebben.
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Afb. 254 Klepspietjes verwijderen ("C"-motor).

Taunus: sectie 21-108

MOTOR

r

"A"- en "C"-motor

21 238

6. Plak de klepspiegroef met plakband af en schuif de nieuwe
klepsteelcup tot de aanslagrand op de klepsteel, afb. 255. Verwijder het plakband, breng de klepveer en de veerschotel aan,
druk deze met behulp van de klepveerspanner in en monteer
de klepspietjes. Ontspan de klepveer en verwijder de veerspanner.
Controleer of de klepspietjes goed op hun plaats zitten.

un
u

Bij elke demontage en montage van de kleppen moeten nieuwe
klepsteelcups worden gebruikt. Om beschadiging van de cups
te voorkomen, moeten de klepspiegroeven altijd met plakband
worden afgeplakt.

s.n
l

Monteren

dta

Afb. 255 Klepsteelcup aanbrengen.

Afb. 256 Tuimelaarasbouten met voorgeschreven aantrekkoppel
vastzetten ("C"-motor).

w.

for

7. Plaats de stoterstangen in de komvormige uitsparingen van de
stoters. Monteer de olie-opvangplaten en de tuimelaaras(sen)
en plaats daarbij de klepstelboutjes in de stoterstangkommen.
Draai de tuimelaarasbouten met de hand aan en zet ze vervolgens met het voorgeschreven aantrekkoppel vast, afb. 256.

8. Stel de klepspeling af (zie Bewerking nr. 21 213), monteer de
bougies en het (de) kleppendeksel(s).

ww

9. Sluit de bougiekabels aan en monteer het luchtfilter. Monteer
vervolgens de dynamo met diens steun. Breng de V-riem aan
en span deze zodanig dat de totale riemspeling tussen dynamo
en ventilateur 13 mm bedraagt, afb. 257. Sluit de massakabel
van de accu aan.
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Afb. 257 V-riem spannen ("C"-motor).

Taunus:'sectie 21-109

MOTOR

"B"-motor

21 238

s.n
l

21 238 KLEPSTEELCUP VERVANGEN
Benodigde speciale gereedschappen:

un
u

21-005
Klepveerspanner
21-006
Kleptegenhouder
Montagestempel voor klepsteelcup ., 21-007

Afb. 258 Tuimelaarveer losmaken.

Verwijderen.
1. Maak de massakabel van de accu los en verwijder het luchtfilter.
2. Trek de bougiekabels van de bougies en het kleppendeksel.
Verwijder het kleppendeksel en draai de bougies uit de cilinderkop.

dta

3. Verwijder de klemveer van de tuimelaar, afb. 258, druk de klepveer en de veerschotel in met behulp van de klepveerspanner
21-005 en verwijder de ontlaste tuimelaar, afb. 259.

for

Let er op dat de tuimelaars niet worden verwisseld tijdens het
demonteren en monteren.

w.

Afb. 259 Tuimelaar met behulp van speciaal gereedschap
21-005 verwijderen.

4. Verwijder de afschermplaat (2 bouten) van het uitlaatspruitstuk. Draai de kleptegenhouder 21-006 in het bougiegat en
zet hem tegen de klepkop vast.

ww

5. Druk de klepveer en de veerschotel in met behulp van het speciaal gereedschap 21-005, afb. 260. Verwijder de klepspietjes
en ontspan de klepveer.
Bij het verwijderen en monteren van de klepveren met behulp
van de veerspanner moet er op worden gelet dat de klepsteel
niet door de omlaag gedrukte veerschotel wordt beschadigd. Een
beschadigde klep kan olieverbruik en slijtage van de klepgeleider tot gevolg hebben.
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D21-106

t
:°....« .r
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Afb. 260 Klepveer met behulp van speciaal gereedschap
21-005 en 21-006 verwijderen.

Taunus: sectie 21-110

MOTOR

21 238

un
u

6. Verwijder de veerschotel en de klepveer. Verwijder de klepsteelcup met een schroevedraaier van de cilinderkop, afb.
261.

s.n
l

"B"-motor

Afb. 261 Klepsteelcup met schroevedraaier verwijderen.

0
Monteren

dta

7. Plak de klepspiegroef met plakband af en monteer de
nieuwe, geoliede klepsteelcup met behulp van het speciaal
gereedschap 21-007, afb. 262. Verwijder het plakband,
breng de klepveer en de veerschotel aan, druk ze vervolgens met behulp van de klepveerspanner 21-005 in
en monteer de klepspietjes. Ontspan de klepveer en
verwijder het speciaal gereedschap.
Controleer of de klepspietjes goed op hun plaats zitten ;

for

Om beschadiging van de cup te voorkomen, moet de klepspiegroef beslist met plakband worden afgeplakt. Gebruik
bij elke demontage en montage een nieuwe klepsteelcup.

c

TC/6A /31

Afb. 262 Klepsteelcup met speciaal gereedschap 21-007
monteren.

ww

w.

8. Breng de tuimelaar op zijn plaats en borg hem met de
klemveer. Controleer de klepspeling en stel deze zonodig af.

9. Monteer de bougies en het kleppendeksel op de voorgeschreven wijze en bevestig de afschermplaat op het uitlaatspruitstuk.

10. Sluit de bougiekabels, afb. 263, en de massakabel van de
accu aan.
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Afb. 263 Aansluiting van bougiekabels (ontstekingsvolgorde).

Taunus: sectie 21-111

MOTOR

21 255 9

C-

en "C"-motor

TUIMELAARS DEMONTEREN EN MONTEREN
(tuimelaaras verwijderd)

Geen speciaal gereedschap vereist.

s.n
l

"A"-

21 255 9

410 gWAara—,

44

L --a

.-

1

r-

1

--44it«w44#

un
u

L

TC/21/68N

Afb. 264 Gedemonteerde tuimelaaras ("A " -motor)

Demonteren

dta

1. Verwijder de splitpen resp. holle borgpen (C-motor) aan één
uiteinde van de tuimelaaras.
2. Verwijder de ring, de veerring en de tweede ring resp. veerring ("C"-motor).

3. Verwijder de tuimelaars, de assteunen en de drukveren, afb.
264 en 265. Vastzittende assteunen kunnen met een plastic hamer worden losgetikt.

Monteren

for

TC/21A/60

1

Afb. 265 Gedemonteerde tuimelaaras ("C"-motor)

4. Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde van demonteren.

w.

De olieboringen voor de smering van de tuimelaars moeten bij
beide tuimelaarassen ("A"- en " C " -motor) in gemonteerde
toestand naar beneden, d.w.z. naar de cilinderkop, zijn gekeerd. Wanneer de tuimelaarassen van de "C"-motor in deze stand zijn gemonteerd, bevindt de groef in het voorste
uiteinde van de as zich aan de onderzijde.

Bij de "A"-motor moet er op worden gelet dat de schroefgaten
in de assteunen zich aan dezelfde zijde bevinden als de klepstelboutjes. De tuimelaarparen moeten telkens met de klepuiteinden schuin naar binnen wijzend aan weerszijden van de assteun
worden gemonteerd.

ww

Bij nieuwe tuimelaarassen moet op de plug in het voorste uiteinde worden gelet.
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Afb. 266 Groef invoorste uiteinde van tuimelaaras aan
onderzijde ("C " -motor)

Taunus: sectie 21-112

MOTOR

"B"-motor

21 288

s.n
l

21 288 OLIEKEERRING VAN NOKKENAS VERVANGEN
Benodigde speciale gereedschappen:
Trekker voor verwijderen van keerring
Pers voor monteren van keerring
Sleutel voor oliepomp en spanrol

21-008-A
21-009-A
21-012

1. Maak de massakabel van de accu los. Tap het koelsysteem af door de onderste radiateurslang bij de radiateur, afb. 267, en de bovenste radiateurslang bij de
wateruitlaatpijp op de motor los te maken. Vang de
koelvloeistof in een schone bak op.

un
u

Verwijderen

Afb. 267 Onderste radiateurslang losmaken.

dta

C

for

2. Bouw de radiateur uit(4 bouten) en verwijder de beschermkap van de distributieriem (3 bouten), afb. 268,
en de wateruitlaatpijp (2 bouten).

Afb. 268 Beschermkap van distributieriem verwijderen.

w.

f

sf.

D 21-22

ww

3. Verwijder de bevestigingsbout van het nokkenastandwiel. Draai de bouten van de distributieriemspanner
met behulp van de speciale sleutel 21-012 los ( 1 normale en 1 speciale bout), afb. 269.
Druk het spanwiel, tegen de veerdruk in, op zij en zet
de bouten weer vast. Verwijder de distributieriem.
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Afb. 269 Distributieriemspanner met behulp van speciaal
gereedschap 21-012 losdraaien.

Taunus: sectie 21-113

MOTOR

21 288

" B " -motor

un
u

s.n
l

4. Schuif het tandwiel en de vulplaat van de nokkenas.
Verwijder de oliekeerring met behulp van het speciaal
gereedschap 21-008-A, afb. 270.

for

dta

Afb. 270 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
21-008-A verwijderen.

ww

w.

Om beschadiging van de kleppen en de zuigers te voorkomen
moet beslist op het volgende worden gelet: voordat de distributieriem wordt verwijderd, moet de motor zo ver rechtsom
worden gedraaid, tot de krukaspoelie met het merkteken tegenover het BDP - merkteken op het distributiedeksel en de
nokkenasvulplaat met het merkteken tegenover het op de cilinderkop aangebrachte merkteken voor het BDP van de eerste cilinder staat, afb. 271. Laat de motor in deze stand staan,
verwijder de distributieriem en voer de volgende werkzaamheden
zodanig uit dat de motor niet wordt verdraaid. Voordat de
distributieriem weer wordt aangebracht, moet worden gecontroleerd of de merktekens op de vulplaat van het nokkenastandwiel en op de krukaspoelie resp. het krukastandwiel tegenover de BDP - merktekens van de eerste cilinder staan en
of de stroomverdeler in de ontstekingsstand voor de eerste
cilinder staat. Wanneer na het verwijderen van de distributieriem blijkt dat de nokkenas of de krukas niet meer tegenover
het vaste merkteken staat, dan mag de nokkenas of de krukas in geen geval circa 360° worden doorgedraaid om hem tegenover het merkteken te plaatsen. Breng de merktekens via
de kortste weg in lijn en let er daar bij op dat de zuigers en
de kleppen elkaar niet raken.

november 1975

Afb. 271 Zuiger van eerste cilinder in BDP - stand.

Taunus: sectie 21-114

MOTOR

21 288

"B"-motor

un
u

5. Pers de nieuwe keerring (afdichtlip licht inoliën) met behulp van speciaal gereedschap 21-009-A in de cilinderkop,
afb. 272.

s.n
l

Monteren

Afb. 272 Montage van de nokkenaskeerring met behulp van het
speciaal gereedschap 21-009-A.

dta

6. Schuif de schotelvormige vulplaat tesamen met het tandwiel op de nokkenas en draai de bevestigingsbout met de
hand aan; de holle zijde van de vulplaat moet naar het
tandwiel worden gekeerd.
7. Controleer of de nokkenas, de krukas en de stroomverdelerrotor tegenover de BDP - merktekens van de eerste
cilinder staan. Leg de distributieriem om de tandwielen.

for

8. Draai de bouten van de distributieriemspanner los en
draai de krukas vervolgens twee maal rond waardoor het
spanwiel onder de vereiste spanning tegen de riem komt
te liggen, afb. 273. Zet de bouten van de riemspanner
(eerst bout met zeskante kop, daarna speciale bout)
en de bout van het nokkenastandwiel met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Afb. 273 Distributieriemspanner met behulp van speciaal gereedschap 21-012 losdraaien.

w.

Na het omleggen van de distributieriem mag de motor alleen
in de normale draairichting worden rondgedraaid.

ww

9. Monteer de wateruitlaatpijp en de beschermkap van de distributieriem, afb. 274.

10. Bouw de radiateur in, sluit de radiateurslangen aan en vul het
koelsysteem met koelvloeistof.

11.Sluit de massakabel van de accu aan, controleer het motoroliepeil en vul zo nodig olie bij.
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D 21-22

Afb. 274 Beschermkap van distributieriem monteren.

Taunus: sectie 21-115

MOTOR

21 332

"C"-motor

s.n
l

21 332 DISTRIBUTIETANDWIELEN VERWIJDEREN EN MONTEREN
Benodigde speciale gereedschappen:
Centreer- en montagegereedschap voor distributiedeksel ... G3-6059
Centreer- en demontagegereedschap voor distributiedeksel . GC-6059
Verwijderen

2. Draai de bevestigingsmoeren van de voorwielen los, zet de
voorzijde van de wagen op bokken en verwijder de voorwielen.
3. Buig het borgplaatje van de stuuraskruiskoppeling open,
draai de bouten los, verwijder één van de bouten en draai
de klembeugel opzij, afb. 275.

4. Maak de remleidingen en -slangen los van de steunen op
de rechter en linker langsligger, afb. 276.

Afb. 275 Stuuraskruiskoppeling losmaken.

dta

5. Maak de brandstofleiding onder het rechter spatscherm
los van de verbindingsslang, afb. 277, en verwijder het
andere uiteinde van de benzinepomp.

un
u

1. Maak de massakabel van de accu los.

for

6. Draai de bouten van de dynamosteun los en verwijder de
V-riem.

Afb. 276 Remleidingen en -slangen bij langsliggers losmaken.
A= wartelmoeren van remleidingen
B bevestigingsmoeren van remslangen

w.

7. Tap de koelvloeistof af door de onderste radiateurslang bij
de waterpomp en de bovenste radiateurslang bij de wateruitlaatpijp op de motor los te maken; vang de koelvloeistof
in een schone bak op. Bouw de radiateur uit (4 bouten).

ww

8. Maak de startmotorkabels los en bouw de startmotor uit
(2 bouten).

9. Maak de motorsteunrubbers los van de voortrein (2 moeren).
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Afb. 277 Brandstofleiding onder rechter spatscherm losmaken.

(.*

Taunus: sectie 21-116

MOTOR

un
u

10. Licht de motor iets op en ondersteun de versnellingsbak.
Plaats de krick onder de voortrein, draai de beide achterste
bouten uit de langsliggers, draai de voorste bouten los en
laat de voortrein voorzichtig met behulp van de krick zakken.

s.n
l

"C"-motor

21 332

11. Tap de motorolie af, verwijder de carterboutjes (24) en neem
het carter weg. Indien het carter vastzit, kan dit met een
schroevedraaier zijdelings worden losgedrukt.

dta

Afb. 278 Warmwaterslang van thermostaathuis verwijderen.

12. Verwijder de krukaspoelie (1 bout).

w.

for

13. Maak de warmwaterslang los van het thermostaathuis, afb.
278.

ww

14. Verwijder het distributiedeksel (9 bouten).

15. Verwijder de bevestigingsbout van het nokkenastandwiel en
trek het tandwiel met de hand van de as. Verwijder het krukastandwiel vervolgens met behulp van een passende trekker,
afb. 279.
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Afb. 279 Krukastandwiel met behulp van passende trekker verwijderen.

Taunus: sectie 21-117

MOTOR

21 332

"C"-motor

Monteren

s.n
l

16. Maak de pasvlakken van het distributiedeksel en het cilinderblok schoon en verwijder daarbij alle pakkingresten.

un
u

17. Plaats het tandwiel op het uiteinde van de krukas en tik het
vervolgens met een plastic hamer iets naar achteren. Breng
de krukaspoelie aan, pers deze met behulp van de bevestigingsbout en de ring op zijn plaats en verwijder hem vervolgens
weer.

Afb. 280 Merktekens op distributietandwielen.

dta

18. Schuif het nokkenastandwiel - met de merkstip tegenover de
stip op het krukastandwiel - op de tap van de nokkenas, afb.
280. Monteer de bevestigingsbout met ringen zet de bout
met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

for

19. Smeer de nieuwe distributiedekselpakking aan beide zijden
met vloeibare pakking in en plaats de pakking op de tussenplaat. Monteer het distributiedeksel en centreer het daarbij
met behulp van het speciaal gereedschap G3-6059 en de
krukaspoelie, afb. 281.

Afb. 281 Distributiedeksel met behulp van speciaal gereedschap
G3-6059 en krukaspoelie monteren.

20. Sluit de warmwaterslang aan op het thermostaathuis.

ww

w.

21. Monteer de krukaspoelie en zet de bevestigingsbout met
het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

22. Verwijder zorgvuldig alle oude pakkingresten van de pasvlakken
op cilinderblok en oliecarter. Richt de carterrand indien deze
verbogen is. Plak de nieuwe pakkingen met vet tegen het cilinderblok en monteer het oliecarter; zet de carterboutjes met het
voorgeschreven aantrekkoppel vast.

TC12lA/42
Afb. 282 Oliecarterpakking monteren.

Let op de juiste stand van de carterpakking, afb. 282.
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Taunus: sectie 21 -118

MOTOR

23. Krick de voortrein voorzichtig op, breng de achterste
bouten op hun plaats en zet de voortrein met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
24. Licht de motor iets op, verwijder de steun onder de
versnellingsbak en laat de motor daarna zakkken.
25. Zet de motorsteunrubbers met het voorgeschreven aantrekkoppel op de voortrein vast.
26. Bouw de startmotor in en sluit de kabels aan.
27. Bouw de radiateur in en sluit de radiateurslangen aan.

un
u

28. Breng de V-riem aan en span deze zodanig, dat de totale
speling tussen dynamo en ventilateur 13 mm bedraagt,
afb. 283

s.n
l

"C"-motor

21 332

D21-104

Afb. 283 V-riem spannen.

dta

29. Sluit de brandstofleiding aan op de verbindingsslang onder het rechter spatscherm en op de benzinepomp.

for

30. Bevestig de remleidingen en -slangen aan de steunen op de
rechter en linker langsligger, afb. 284. Ontlucht het remsysteem op de voorgeschreven wijze.

Afb. 284 Remleidingen en -slangen aan steunen op langsliggers
bevestigen.
A = wartelmoeren van remleidingen
B = bevestigingsmoeren van remslangen

w.

31. Schuif de stuuraskruiskoppeling op zijn plaats en bevestig
de klembeugel; let er daarbij op dat de voorwielen en de
stuurwielspaken in de rechtuitstand staan, afb. 285.
Buig het borgplaatje om.

ww

32. Monteer de voorwielen, laat de wagen zakken en zet de
wielmoeren met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

33. Vul koelvloeistof en motorolie bij. Sluit de massakabel
van de accu aan . Laat de motor lopen en controleer de
motor en de radiateur op lekkage.
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Lak.
Afb. 285 Stuuraskruiskoppeling aansluiten.

Taunus: sectie 21-119

MOTOR

21 467

"A"-motor

s.n
l

21 467 VOORSTE KRUKASOLIEKEERRING VERVANGEN
Benodigde speciale gereedschappen:
Trekker voor verwijderen van keerring
Hulpstuk
Montagering voor keerring
Trekker voor verwijderen van krukaspoelie
II

15-048
15-048-01
21-046
6132-A

un
u

Verwijderen
1. Maak de massakbel van de accu los. Tap de koelvloeistof af
door de radiateurslangen bij de waterpomp en het thermostaathuis los te maken.

TC/21/19

Afb. 286 Krukaspoelie met behulp van speciaal gereedschap
6132-A verwijderen.

2. Bouw de radiateur uit (4 bouten). Draai de dynamobouten
los en verwijder de V-riem. Verwijder de ventilateur (4 bouten) en trek de krukaspoelie (1 bout) met behulp van het
speciaal gereedschap 6132-A van de as, afb. 286.

dta

3. Verwijder de oliekeerring met behulp van het speciaal gereedschap 15-048 en het hulpstuk 15-048-01, zoals in afb. 287
is afgebeeld.

Monteren

for

4. Monteer de nieuwe keerring (afdichtlip inoliën) met behulp
van het speciaal gereedschap 21-046, de krukaspoelie en de
poeliebout,zoals in afb. 288 is afgebeeld.

Afb. 287 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
15-048 en 15-,048-01 verwijderen.

w.

5. Verwijder het gereedschap. Monteer de ventilateur en de krukaspoelie en zet hun bevestigingsbouten met het voorgeschreven
aantrekkoppel vast. Breng de V-riem aan en span deze zodanig
dat de totale riemspeling tussen dynamo en ventilateur 13 mm
bedraagt.

ww

6. Bouw de radiateur in, sluit de radiateurslangen aan en vul het
koelsysteem met koelvloeistof.

7. Sluit de massakabel van de accu aan. Controleer het oliepeil
van de motor en vul zonodig olie bij.
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Afb. 288 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
21-046 monteren.

Taunus: sectie 21-120

9

MOTOR

21 467

" B "-motor

Benodigde speciale gereedschappen:
21-008-A
21-009-A
21-012
21-028

un
u

Trekker voor verwijderen van oliekeerring
Pers voor monteren van oliekeerring
Sleutel voor oliepomp en spanrol
Trekker voor verwijderen van krukastandwiel

s.n
l

21 467 VOORSTE KRUKASOLIEKEERRING VERWIJDEREN

Afb. 289 Distributieriemspanner met behulp van speciaal gereedschap 21-012 losdraaien.

Verwijderen

dta

1. Maak de massakabel van de accu los. Tap de koelvloeistof
af door de radiateurslangen bij de waterpomp en het thermostaathuis los te maken.

2. Bouw de radiateur uit (4 bouten). Draai de dynamobouten
los en verwijder de V-riem. Verwijder de krukaspoelie (1
bout) met de drukring en neem de beschermkap van de distributieriem (3 bouten) weg.

Afb. 290 Krukastandwiel met behulp van speciaal gereedschap
21-028 verwijderen.

w.

for

3. Draai de bouten van de distributieriemspanner met behulp
van de speciale sleutel 21-012 los (1 normale en 1 speciale
bout), afb. 289. Druk het spanwiel, tegen de veerdruk in,
op zij en zet de bouten weer vast. Verwijder de distributieriem . Verwijder het krukastandwiel met behulp van de
trekker 21-028, afb. 290, en verwijder de oliekeerring met
behulp van de trekker 21-008-A, afb. 291.

ww

Om beschadiging van de kleppen en de zuigers te voorkomen,
moet beslist op het volgende worden gelet: voordat de distributieriem wordt verwijderd, moet de motor zover rechtsom
worden gedraaid, tot de krukaspoelie met het merkteken tegenover het BDP - merkteken op het distributiedeksel en de
nokkenasvulplaat met het merkteken tegenover het op de cilinderkop aangebrachte merkteken voor het BDP van de eerste cilinder staat. Laat de motor in deze stand, verwijder de
distributieriem en voer de volgende werkzaamheden zodanig
uit dat de motor niet wordt verdraaid.
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Afb. 291 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
21-008-A verwijderen.

Taunus: sectie 21-121

MOTOR

21 467

"B"-motor

un
u

s.n
l

Voordat de distributieriem weer wordt aangebracht, moet worden
gecontroleerd of de merktekens op de vulplaat van het nokkenastandwiel en op de krukaspoelie resp. het krukastandwiel tegenover
de BDP-merktekens van de eerste cilinder staan en of de stroomverdelerrotor in de ontstekingsstand voor de eerste cilinder staat.
Wanneer na het verwijderen van de distributieriem blijkt dat de
nokkenas of de krukas niet meer tegenover het vaste merkteken
staat, dan mag de nokkenas of de krukas in geen geval circa 360°
worden doorgedraaid om hem tegenover het merkteken te plaatsen. Breng de merktekens via de kortste weg in lijn en lener daarbij op dat de zuigers en kleppen elkaar niet raken.

Afb. 292 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
21-009-A monteren.

Monteren

dta

4. Monteer de nieuwe keerring (afdichtlip licht inoliën) met
behulp van het speciale gereedschap 21-009-A, afb. 292.
Breng het krukastandwiel op zijn plaats.

5. Controleer of de nokkenas, de krukas en de stroomverdelerrotor tegenover de B@P - merktekens van de eerste cilinder staan, afb. 293. Leg de distributieriem om de tandwielen.
Schuif de drukring en de poelie op de krukas en zet de bevestigingsbout met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

for

6. Draai de bouten van de distributieriemspanner met behulp
van de speciale sleutel 21-012 los en draai de krukas vervolgens twee maal rond waardoor het spanwiel onder
de vereiste spanning tegen de riem komt te liggen. Zet
de bouten van de riemspanner (eerst bout met zeskante
kop, daarna speciale bout) en de bout van het nokkenastandwiel met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

w.

Na het omleggen van de distributieriem mag de motor alleen in de normale draairichting worden rondgedraaid.

7. Monteer de beschermkap voor de distributieriem. Breng
de V-riem aan en span deze zodanig dat de totale riemspeling
tussen dynamo en ventilateur 13 mm bedraagt.

ww

8. Bouw de radiateur in, sluit de radiateurslangen aan en vul
het koelsysteem met koelvloeistof.

9. Sluit de massakabel van de accu aan. Controleer het oliepeil van de motor en vul zonodig olie bij.
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Afb. 293 Zuiger van eerste cilinder in BDP-stand.

Taunus. sectie 21 . 122

MOTOR

21 467

21 467 VOORSTE KRUKASOLIEKEERRING VERVANGEN
Benodigde speciale gereedschappen:
15-048
G3-6059

un
u

Trekker voor verwijderen van keerring
Montagering voor keerring

s.n
l

"C"-motor

Verwilderen

1. Maak de massakabel van de accu los. Tap de koelvloeistof
af door de onderste radiateurslang bij de radiateur en de
bovenste radiateurslang bij het thermostaathuis los te maken.

Afb. 294 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
15-048 verwijderen.

Monteren

C

for

dta

2. Bouw de radiateur uit (4 bouten) . Draai de dynamobouten
los en verwijder de V-riem. Verwijder de krukaspoelie (1
bout) en trek de oliekeerring met behulp van het speciaal
gereedschap 15-048 uit de boring, afb. 294.

Afb. 295 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
G3-6059 en krukaspoelie monteren.

3. Monteer de nieuwe keerring (afdichtlip licht inoliën) met
behulp van het speciaal gereedschap G3-6059, de krukaspoelie en een M10 x 1 bout van 50 mm lengte, afb. 295.

w.

4. Verwijder de bout, de krukaspoelie en het speciaal gereedschap. Breng de poelie vervolgens weer op zijn plaats
en zet hem met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.
Breng de V-riem aan en span deze zodanig, dat de totale
riemspeling tussen dynamo en ventilateur 13 mm bedraagt,
afb. 296.
De ring van de krukaspoelie moet aan één zijde met vloeibare pakking worden ingesmeerd.

ww

5. Bouw de radiateur in, sluit de radiateurslangen aan en vul
het koelsysteem met koelvloeistof.

6. Sluit de massakabel van de accu aan. Controleer het oliepeil
van de motor en vul zonodig olie bij.
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Afb. 296 V-riem spannen.

Taunus: sectie 21-123

MOTOR

21 468 4

"B"- en "C "-motor

s.n
l

21 468 4 ACHTERSTE KRUKASOLIEKEERRING VERVANGEN
(Motor of versnellingsbak uitgebouwd)
Benodigde speciale gereedschappen:

"C"-motor
Trekker voor achterste oliekeerring
Montagestempel voor achterste oliekeerring
Centreerpen voor koppelingsplaat

21-010
21-011-A
21-044
GC -6701-A
GC-6701-B 1
GH-7554

un
u

"B"-motor
Trekker voor achterste oliekeerring
Montagestempel voor achterste oliekeerring
Centreerpen voor koppelingsplaat

TC/2lA/57

Afb. 297 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
GC-6701-A verwijderen

Verwijderen
1. Verwijder de drukgroep (6 bouten) en de koppelingsplaat
van het vliegwiel.
2. Verwijder het vliegwiel (6 bouten).

dta

3. Verwijder de oliekeerring met behulp van het speciaal gereedschap 21-010 resp. GC-6701-A, afb. 297. Draai de drukpen
van het gereedschap eerst geheel terug, schroef het konische
gedeelte in de keerring en trek de keerring door het aandraaien
van de drukpen uit de boring.

for

TC/21A/58

Afb. 298 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
GC-6701-B1 monteren ("C"-motor).

Monteren

4. Schuif de nieuwe keerring (afdichtlip inoliën) op het speciale
gereedschap 21-011-A resp. GC-6701-B 1 en tik de keerring tot
de aanslagrand in het achterste hoofdlager, afb. 298.

w.

5. Maak de krukasflens en de pasrand van het vliegwiel schoon.
Monteer het vliegwiel op de voorgeschreven wijze.

ww

6. Monteer de koppelingsplaat en de drukgroep: centreer daarbij
de koppelingsplaat met behulp van het speciaal gereedschap
21-044 resp. GH-7554, afb. 299.
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Afb. 299 Drukgroep met koppelingsplaat monteren.

t
Taunus: sectie 21-124

MOTOR

21 505 5

"B"- en "C "-motor

s.n
l

21 505 5 ZUIGER VERVANGEN
(Zuiger met drijfstang verwijderd)
Benodigde speciale gereedschappen:
Verwarmingselement
Zuigerpen- montage gereedschap

415-C
21-014

Algemeen

un
u

Zuiger en zuigerpen behoren bij elkaar en moeten altijd tesamen
worden vervangen. De zuigerpenboringen en de zuigerpendiameters
zijn in maatklassen verdeeld die met verschillende kleuren zijn gemerkt. Zuiger en zuigerpen moeten altijd het zelfde kleurmerkteken bezitten. Het kleur merkteken is op de zuigerbodem en op
de buitenkant van de zuigerpen aangebracht. Het demonteren
en monteren van zuiger- drijfstang met behulp van het speciaal
gereedschap 21-014 moet beslist op de hieronder beschreven
wijze plaats vinden, aangezien de stand van de zuigerpen na het
afkoelen van de drijfstang niet meer kan worden gewijzigd.

Afb. 308 Zuigerpen met drevel uit zuiger persen.

O-O,lOmm 1

0-0315mm

C/6A181

Afb. 309 Max. toelaatbare vervorming van drijfstang.

•

w.

Verwijderen

for

dta

Wanneer een cilinderboring met 1,0 mm wordt uitgeboord, is
het noodzakelijk ook de andere cilinderboringen met deze maat
uit te boren. Een diameterverschil tussen de boringen zal tot
storingen leiden, aangezien bij 1,0 mm overmaat een verschil in
zuigergewicht van circa 10 gram mogelijk is.

1. Pers de zuigerpen met een drevel uit de zuiger en het drijfstangoog, afb. 308.

ww

2. Controleer de drijfstang op een vlakplaat op vervorming. Meet
de eventuele speling tussen vlakplaat en drijfstang met behulp
van voelermaten; zie afb. 309 voor de max. toelaatbare afwijkingen.

Monteren

3. Klem het speciaal gereedschap 21-014 in een bankschroef.
Trek de geleidepen geheel terug, afb. 310.
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C/6A/82N

Afb. 310 Zuigerpen- montagegereedschap 21-014.

Taunus: sectie 21-128

MOTOR

un
u

4. Bij het monteren moeten het " Front " - merkteken (pijl
of inkeping) op de zuiger en de sproeierboring in de drijfstang zich in de afgebeelde stand bevinden, afb. 311.

s.n
l

"B" en "C"-motor

21 505 5

dta

Afb. 311 Stand van " Front-merkteken" en oliesproeierboring.

C/6A/84 N
Afb. 312 Geleidepen tot de aanslag door de zuigerpenboring
schuiven.

ww

w.

for

5. Klem de zuiger met het " Front-merkteken" (pijl of inkeping) van het gereedschap afgekeerd tussen de bekken.
Schuif de geleidepen tot de aanslag door de zuigerpenboring, afb. 312. Beide zuigerpenboringen moeten tevoren
met motorolie worden ingesmeerd.

6. Schuif de zuigerpen tot de binnenkant ven de tegenoverliggende zuigerpenboring in de zuiger, afb. 313.
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C/6A/85 N
Afb. 313 Zuigerpen in tegenoverliggende boring schuiven.

Taunus: sectie 21-129

MOTOR

21 505 5

"B"- en "C"-motor

un
u

s.n
l

7. Het aanslagkaliber moet overeenkomstig de ingegraveerde
aanwijzingen (motortype) worden gebruikt, afb. 314.

Afb. 314 Kaliber van zuigerpen-montagegereedschap.

for

dta

8. Schuif het aanslagkaliber in het montagegereedschap, afb.
315.

Afb. 315 Kaliber monteren.

ww

Voorbeeld

w.

9. Schuif het verwarmingselement in het drijfstangoog en leg het
geheel op een steen, zoals in afb. 316 wordt getoond. Verwarm
het drijfstangoog tot 260-300 ° C. De temperatuur kan worden
gecontroleerd door het drijfstangoog tevoren met een thermochroom-kleurpotlood (Faber-Castell 2815) te merken. Bij het
bereiken van de op het potlood aangegeven temperatuur verandert de kleur van het merkteken op het drijfstangoog in de
kleur van het potloodomhulsel.

Wanneer de potloodstift groen en het omhulsel zwart is, dan is de
op het potlood vermelde temperatuur (280°C ) bereikt zodra het
groene merkteken op het drijfstangoog in zwart verandert.
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C/6A/88N
Afb. 316 Drijfstangoog met verwarmingselement 415-C
verwarmen.

Taunus: sectie 21-130

MOTOR

21 505 5

un
u

10. Trek het verwarmingselement bij het bereiken van de juiste tem-,
peratuur uit het drijfstangoog en plaats de drijfstang onmiddellijk in de zuiger; schuif de zuigerpen vervolgens zo snel mogelijk
tot de aanslag in de zuiger en door het drijfstangoog, afb. 317.

s.n
l

"B"- en "C"-motor

Afb. 317 Zuigerpen tot aanslag door zuiger en drijfstangoog
schuiven.

for

dta

qi#

ww

w.

11. Laat de drijfstang iets afkoelen en verwijder de drijfstang met
de zuiger pas daarna uit het zuigerpen- montagegereedschap.

Afb. 318 De drijfstang moet tegen het gereedschap aanliggen.

Tijdens het afkoelen moet de drijfstang tegen het gereedschap
aanliggen, afb. 318, en moet de zuigerpen tot de aanslag zijn
doorgeschoven
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Taunus: sectie 21-131

MOTOR

21 553

"B"-motor

s.n
l

21 553 HULPAS VERWIJDEREN EN MONTEREN
Benodigde speciale gereedschappen:
Trekker voor oliekeerring
Sleutel voor oliepomp en spanwiel

21-009-A
21-012

Verwijderen
1. Maak de massakabel van de accu los. Draai de dynamobouten los en verwijder de V-riem.

Afb. 319 Stroomverdeler uitbouwen.

dta

3. Verwijder de verdelerkap en bouw de stroomverdeler uit,
afb. 319. Verwijder de bevestigingsbout van het hulpastandwiel.

un
u

2. Verwijder de distributieriem beschermkap (3 bouten) en de
krukaspoelie (1 bout) met drukring.

4. Draai de bouten van de distributieriemspanner los met behulp
van het speciaal gereedschap 21-012 (1 normale en 1 speciale
bout), druk het spanwiel - tegen de veerdruk in - op zij en zet
de bouten weer vast, afb. 320. Verwijder de distributieriem.

for

Neem de in Bewerking nr. 21 467 behandelde voorzorgsmaatregelen in acht.

w.

Afb. 320 Distributieriemspanner met behulp van speciaal gereedschap 21-012 losdraaien.

5. Bouw de benzinepomp uit (2 bouten) en verwijder de stoterpen uit het cilinderblok. Maak zo nodig eerst de brandstofleidingen los.

ww

6. Verwijder het hulpastandwiel. Verwijder de oliekeerringhouder (3 bouten) en de drukplaat (2 bouten) en trek de hulpas
uit het blok.

7. Tik de oliekeerring met een drevel uit de keerringhouder, afb.
321.
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Afb. 321 Oliekeerring van hulpas uit keerringhouder tikken.

Taunus: sectie 21-132

MOTOR

21 553

Monteren

un
u

8. Monteer een nieuwe oliekeemng in de keerringhouder en Iet
er daarbij op dat de ring gelijk komt te liggen met de buitenzijde van de keerringhouder.

s.n
l

"B"-motor

Afb. 322 Drukplaatbouten met voorgeschreven aantrekkoppel
vastzetten.

dta

9. Plaats de hulpas in het blok en monteer de drukplaat, afb. 322.
Controleer de axiale speling (zie Technische Gegevens) en corrigeer deze zo nodig door een andere drukplaat of hulpas te
monteren.

Afb. 323 Oliekeerring met behulp van speciaal gereedschap
21-009-A monteren.

ww

w.

for

10. Smeer de afdichtlip van de keerring spaarzaam met olie en
monteer de keerringhouder met een nieuwe pakking (nietbenodigde pakkinghelft afsnijden) op het blok; gebruik
daarbij het speciaal gereedschap 21-009-A, afb. 323, om
beschadiging van de afdichtlip te voorkomen.

11. Plaats het tandwiel op het uiteinde van de as en druk het
door het aandraaien van de bevestigingsbout op zijn plaats.
Schuif de stoterpen in het cilinderblok en monteer de benzinepomp.

Afb. 324 Hulpastandwiel, met versterkingsribben naar cilinderblok gekeerd, monteren.

Het hulptandwiel moet met de versterkingsribben naar het cilinderblok gekeerd op de as worden gemonteerd, afb. 324.
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Taunus: sectie 21-133

MOTOR

21 553

'"B"-motor

un
u

s.n
l

12. Controleer of de nokkenas en de krukas tegenover de , BDP merktekens van de eerste cilinder staan. Bouw de stroomverdeler in en plaats de rotor tegenover het merkteken voor de
eerste cilinder, afb. 325.

dta

13. Leg de distributieriem om de tandwielen. Draai de bouten
van de distributieriemspanner los en draai de krukas vervolgens twee maal rond waardoor het spanwiel onder de vereiste spanning tegen de riem komt te liggen. Zet de bouten
van de riemspanner (eerst bout met zes kante kop, daarna
speciale bout) en de bout van het hulpastandwiel met het
voorgeschreven aantrekkoppel vast. Blokker het tandwiel
tijdens het aantrekken van de bout door b.v. een schroevedraaier door één van de gaten in het tandwiel te steken.
Na het omleggen van de distributieriem mag de motor alleen in de normale draairichting worden rondgedraaid.

for

Afb. 325 Zuiger van eerste cilinder in BDP.

ww

w.

14. Schuif de drukring en de poelie op de krukas en zet de bevestigingsbout met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

15. Monteer de distributieriem- beschermkap, afb. 326. Breng
de V-riem aan en span deze zodanig, dat de totale riemspeling tussen dynamo en ventilateur 13 mm bedraagt.

D 21-22

Afb. 326 Distributieriem - beschermkap monteren.

16. Breng de verdelerkap aan en sluit de massakabel van de accu aan.
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Taunus: sectie 21-134

i

MOTOR

s.n
l

ALLE MOTOREN

21 584 5

21 584 5 STARTERKRANS VERVANGEN
(Vliegwiel verwijderd)
Geen speciaal gereedschap vereist.
Verwijderen
1. Center en boor twee gaten van 7 of 8 mm 5 tegenover elkaar
in de starterkrans, afb. 327.

un
u

De boor mag het vliegwiel niet raken.

Afb. 327 Gat in starterkrans boren.

dta

2. Tik de starterkrans voorzichtig van het vliegwiel, afb. 328.

Voorbeeld:

for

3. Plaats de nieuwe starterkrans op een twee tot drie mm dikke
stalen plaat en verwarm de plaat vanaf de onderzijde gelijkmatig tot 260 . 280 ° C , afb. 329. De temperatuur kan worden
gecontroleerd door de starterkrans tevoren met een thermochroom - kleurpotlood (Faber-Castell 2815) te merken. Bij
het bereiken van de op het potlood aangegeven temperatuur
verandert de kleur van het merkteken op de starterkrans in
de kleur van het potloodomhulsel.

B21-12

Afb. 328 Starterkrans van vliegwiel verwijderen.

ww

w.

Wanneer de potloodstift groen en het omhulsel zwart is, dan
is de op het potlood vermelde temperatuur van 260 - 280° C
bereikt, zodra het groene merkteken op de starterkrans in
zwart verandert.

Monteren

4. Plaats de starterkrans met een tang op het vliegwiel en druk
de krans zo ver aan tot deze op de rand van het vliegwiel
rust. Laat hem in deze stand afkoelen.
Let op:

De starterkrans is inductiegehard en verliest boven 290 °
zijn hardheid!
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c

Afb. 329 Starterkrans met lasbrander verwarmen.

Taunus: sectie 21-135

MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor
Typecode
Ontstekingsvolgorde
Boring
Slag
Cilinderinhoud

1,3 LC
JAC

1,3 HC*
JCC

s.n
l

"B"—MOTOR (OHC/1-4)
1,6 LC
LAD

un
u

1,6 LC**
1,6 HC
1,6 GT* 2,0 LC** 2,0 HC
LF
LCJ
LEE
NA
NEG
1 -3 -4 -2
79,02
mm 79,02
87,67
87,67
87,67
87,67
90,82
90,82
mm 66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
76,95
76,95
effectief
cm3
1294
1294
1593
1593
1593
1593
1993
1993
vgl. belastingform.
cm3
1285
1285
1576
1576
1576
1576
1955
1955
Specifiek vermogen
pk/1 (kW/I) 42,5(31,3) 45,6(33,5) 42,7(31,4) 45,9(33,8) 45,2(33,2) 55,3(40,7) 43,7(32,5) 49,2 (36,2)
Compressieverhouding
8,0:1
9,0:1
8,2:1
8,2:1
9,2:1
9,2:1
8,2:1
9,2:1
bij starttoerental
kg/cm2 11—13
Compressiedruk
11—13
11—13
9—11
11—13
11—13 10—12 11—13
handgesch. tr .
Stat. toerental
t/min 750±25
750±25
750±25 800±20 750±25
750±25 800±20 700±20
aut. transm. (stand " D " )
t/min
800+25 800+25 800+25
800+25 800+25 825±25
Max. toerental
continu
t/min 5800
5800
5800
6300
5800
6300
5800
6300
kortstondig
t/min 6100
6100
6100
6600
6100
6600
6100
6600
Motorvermogen
(DIN)
pk(kW) 55(40)
59(43)
68(50)
73(54)
72(53)
88(65)
87(64)
98(72)
bij
t/min 55'00
5500
5500
5500
5000
5700
5300
5200
Koppel
(DIN) Nm(mkg) 90(9,2)
97(9,9)
113(11,5) 111(11,3) 118(12,0) 125(12,7) 140(14,3) 151(15,4)
bij
t/min 3000
3000
2800
3800
2700
4000
3500
3500

1,3 LC/HC

Gietnummer
Aantal hoofdlagers
Cilinderboring — qS

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

for

standaard klasse 1
2
3
4
overmaat klasse A
B
C
voor revisiedoeleinden: standaardmaat
overmaat 0,5
1,0
Breedte middelste hoofdlager
Binnen
hoofdlagerschalen (gemonteerd)
standaard
ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020
Hoofdlagergrondboring —
standaard
overmaat 0,4
Krukas

13
5
79,000 — 79,010
79,010 — 79,020
79,020 — 79,030
79,030 — 79,040
79,510 — 79,520
79,520 — 79,530
79,530 — 79,540
79,030 — 79,040
79,530 — 79,540
80,030 — 80,040

standaard
ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020

w.

Hoofdlagertappen — al

Axiale speling
Dikte halve-drukringen

ww

Hoofdlagerspeling (radiaal)
Hoofdlagertappen — QS

1,6 LC/HC

16
5
87,650 — 87,660
87,660 — 87,670
87,670 — 87,680
87,680 — 87,690
88,160 — 88,170
88,170 -88,180
88,180 -88,190
87,680 — 87,690
88,180 -88,190
88,680 — 88,690
27,17 — 27,22
57,000 — 57,038
56,750 — 56,788
56,500 — 56,538
56,250 — 56,288
,56,000 — 56,038
60,620 — 60,640
61,020 — 61,040

dta

Cilinderblok

standaard
overmaat

standaard
ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020

2,0 HC

20
5
90,800 — 90,810
90,810 — 90,820
90,820 — 90,830
90,830 — 90,840
91,310 -91,320 ; •,
91,320 — 91,330
91,330 — 91,340
90,830 — 90,840
91,330 — 91,340
91,830 — 91,840

56,970 — 56,990
56,720 — 56,740
56,470 — 56,490
56,220 — 56,240
55,970 — 55,990
0,08 — 0,28
2,3 — 2,35
2,5 — 2,55
0,010 — 0,064
51,980 — 52,000
51,730 — 51,750
51,480 — 51,500
51,230 — 51,250
50,980 — 51,000

*
Alleen export
** Alleen Zweden
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Taunus: sectie 21-141

MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

"B "-MOTOR (OHC/1 .4)

Hulpas
Axiale speling

Zuigers

0,04 - 0,12

1,6 LCIHC

1,3 LCIHC

Zuiger -

standaard 1
2
3
4
voor revisiedoeleinden: standaard
overmaat 0,5
1,0

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

boven
midden
onder
boven
midden

Stand van zuigerverslot

onder

Speling in zuiger
Perspassing in drijfstang
Drijfstangen

- 78,975
- 78,985
- 78,995
- 79,005
- 79,005
- 79,505
- 80,005

87,615 - 87,625 90,765 - 90,775
87,625 - 87,635 90,775 - 90,785
87,635 - 87,645 90,785 - 90,795
87,645 - 87,655 90,795 - 90,805
87,630 - 87,655 90,780 - 90,805
88,130 - 88,155 91,280 - 91,305
88,630 - 88,655 91,780 - 91,805
0,025 - 0,060
0,38 - 0,58
0,38 - 0,58
0,4 - 1,4
Op 150° t.o.v. expanderveerslot
Op 150° (in tegengestelde richting) t.o.v.
expanderveerslot. Het 'Top "-merkteken moet naar
de zuigerbodem worden gekeerd.
Expanderveersiot tegenover de inkeping (front) in de
zuigerbodem. Tussenringen 25 mm links en rechts
van expanderveerslot.

for

Zuigerpennen
Lengte
Diameter

78,965
78,975
78,985
78,995
78,980
79,480
79,980

rood
blauw
geel

mm
mm
mm
mm
mm
mm

68,0 - 68,8

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

w.

Drijfstangvoet- Q5 grondboring
Drijfstangoog - 56 grondboring
Binnen lagerschalen (gemonteerd)

Drijfstanglagerspel ing

ww

standaard
ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020
alu
trimetaal

Gietnummer
Inhoud verbrandingruimte
Klepzetelhoek
Klepgeleiderboring (inlaat- en uitlaatklep)

Nokkenaslagerbussen -

h>2- c;' .Lot'

november 1975

2,0 HC

dta

Zuigerspeling
Slotspeling (gemonteerd)

I vs^

3
d.m.v. getande riem
3,98 - 4,01
5,9639
6,3323
35,894 - 35,234
36,26 - 36,60
41,99 - 42,01
44,61 - 44,63
44,99 - 45,01
42,035 - 42,055
44,655 - 44,675
45,035 - 45,055
0,04 - 0,12

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

1,6 GT 12,0 HC

s.n
l

Axiale speling

1,6 LC/HC

un
u

voor
midden
achter
voor
midden
achter

Lagerbus - binnen eS

Cilinderkop

I

1,3 LC/HC

Nokkenas
Aantal lagers
Aandrijving
Dikte nokkenasdrukplaat
Noklichthoogte (in- en uitlaat)
Noklengte (tussen hiel en top)
Lagertap -

cm3
standaard
overmaat 0,2
0,4
voor
midden
achter

mm
mm
mm
mm
mm
mm

3
32,7 - 34,2

^

72,0 - 72,8
23,994 - 23,997 23,997 - 24,000
24,000 - 24,003
0,008 - 0,014
0,018 - 0,039

P*/

55,00 - 55,02
23,964 - 23,976
52,006 - 52,044
51,756 - 51,794
51,506 - 51,544
51,256 - 51,294
51,006 - 51,044
0,006 - 0,060
0,006 - 0,064

6
37,5 - 40,5
44°30' - 45°
8,063 - 8,088
8,263 - 8,288
8,463 - 8,488
45,072 - 45,102
47,692 - 47,722.
48,072 - 48,102

0
48,6 - 51,6

cv(, 0)5 m.en

Taunus: sectie 21-142

a

MOTOR

"B "-MOTOR (OHC/1 .4)

s.n
l

TECHNISCHE GEGEVENS
1,3 LC/HC 11,6 LC/HC
Kleppen
Bediening
Klepspeling

inlaat
uitlaat
opent
sluit
opent
sluit

Inlaatklep
Uitlaatklep

mm
mm

Inlaatklep
Lengte
Klepkop —
Klepsteel —

Radiale klepsteelspeling
Kleplichthoogte (zonder klepspeling)
Klepveerlengte, onbelast

standaard
overmaat 0,2
0,4
0,6
0,8

Lengte
Klepkop —
Klepsteel — q1

mm 112,65 -113,65
1
110,65 -111,65
mm 38,30 — 38,701
41,80 — 42,20
mm
8,025 — 8,043
mm
8,225 — 8,243
mm
8,425 — 8,443
mm
8,625 — 8,643
mm
8,825 — 8,843
mm
0,020 — 0,063
mm
9,5034
10,121
1
mm
44,0

standaard
overmaat 0,2
0,4
0,6
0,8

mm 112,05 — 113,05
110,05 -111,05
34,00 — 34,40
35,80 — 36,20
mm 29,80 — 30,201
mm
7,999 — 8,017
mm
8,199 — 8,217
mm
d,399 — 8,417
mm
8,599 — 8,617
mm
8,799 — 8,817
mm
0,046 — 0,089
mm
9,5034
10,121
mm
44,0

for

Radiale klepsteelspeling
Kleplichthoogte (zonder klepspeling)
Klepveerlengte, onbelast

d.m.v. getande riem en tuimelaars
0,20
0,25
22° voor BDP
24° voor BDP
54° na ODP
64° na ODP
64° voor ODP
70° voor ODP
12° na BDP
18° na BDP
23,45 — 23,95
4,27 — 4,33
4,5

dta

Uitlaatklep

1,6 GT 12A HC

un
u

Klepveer — binnen (6
Klepveer — draad (IS
Aantal windingen

mm
mm

I

ww

w.

C
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Afb. 331 Klepzetelhoeken
A = Inlaatklep
B = Uitlaatklep

Taunus: sectie 21-143

MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

s.n
l

'B"-MOTOR (OHC/1 .4)

Motorsmering

1,3 LC/HC 11,6 LC/HC 11,6 GT (2,0 HC

Oliesoort

un
u

HD Multigrade-olie
van -23°C tot +32°C SAE 10W-30/10W-40/ 10W-50
boven +32°C
SAE 20W-40/ 20W-50
beneden -23°C
SAE 5W-20/ 5W-30
Ford-specificatie
SSM-2C-9001 AA
Eerste vulling (incl. filter)
liter
3,75
Olieverversen
km (m)
10.000 (6.000)
zonder filtervervanging
liter
--- - 3,25
met filtervervanging
liter
3,75
Min. oliedruk bij 750 t/min (80°C)
kg/cm 2
2,1
bij 2000 t/min (80°C)
kg/cm2
2,4
Oliedrukregelventiel opent bij
kg/cm2
4,00 - 4,70
Oliedrukcontrolelampje gaat branden bij
kg/cm2
0,30 - 0,60
Oliepomp - speling tussen buitenrotor en huis
mm
0,15 - 0,30
Speling tussen binnen- en buitenrotor
mm
0,05 - 0,20
Axiale speling van rotors t.o.v. pompdeksel
mm
0,028 - 0,104

Aantrekkoppels

1)
2)
Na 20 min. draaien 3)

Olie-aftapplug
Oliedrukschakelaar
Kogelbout voor klepafstelling
Cilinderkop

1)
2)
Na 10-20 min. wachten 3)
Na het warmdraaien van de motor
(15 min. bij 1000 t/min) natrekkend 4)
bouten 1 t/m 6 1)
bouten7+8 2)
bouten 9 + 10 3)
bouten 7 + 8 4)

2 bouten M8
1 bout M10

w.

Distributiedeksel
Inlaatspruitstuk
Bougie
Uitlaatspruitstuk
Benzinepomp
Drukgroep op vliegwiel
Waterpomp

88 - 102
41 - 48
55 - 60
45 - 50
65 - 71
17 -21
9 -13
1-2
6 -8
8 -10
21 - 28
12-15
45 - 50
40 - 55
50 - 70
85 - 95

8,8 - 10,2
4,1 - 4,8
5,5 - 6,0
4,5 - 5,0
6,5 - 7,1
1,7 - 2,1
0,9 - 1,3
0,1 - 0,2
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
2,1 - 2,8
1,2- 1,5
4,5 - 5,0
4,0 - 5,5
5,0 - 7,0
8,5 - 9,5

90 -110
5 -7
2 - 2,5
5-7
5-7
13 -17
17 -21
20 - 28
21 - 25
17 -21
17 - 21
17 -21
36 - 43
17 -21
17-21

9,9 -11,0
0,5 - 0,7
0,2 - 0,25
0,5 - 0,7
0,5 - 0,7
1,3 - 1,7
1,7 - 2,1
2,0 - 2,8
2,1 - 2,5
1,7 - 2,1
1,7 - 2,1
1,7 - 2,1
3,6 - 4,3
1,7 - 2,1
1,7- 2,1

for

Kleppendeksel

mkg

dta

Hoofdlagerkap
Drijfstangbout
Kruk aspoel ie
Nokkenas- en hulpastandwiel
Vliegwiel
Oliepomp op cilinderblok
Oliepompdeksel op pomp
Oliecarter

Nm

ww

Wateruitlaatpijp - thermostaathuis
Ventilateur op waterpompflens
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MOTOR

2,0 HC

Motor

NYK

Typecod e
Ontstekingsvolgorde
Boring
Slag
Cilinderinhoud

s.n
l

"C"-MOTOR (OHV/V6)

TECHNISCHE GEGEVENS

2,3 HC
YYF

1-4-2-5-3-6

effectief
vlg. belastingformule

Specifiek vermogen
Compressieverhouding
Compressiedruk
Stat. toerental

E

Motorvermogen
Koppel

Cilinderblok
Gietmerkteken
Aantal hoofdlagers

kg/cm 2
t/min
t/min
t/min
t/min
pk (kW)
t/min
Nm (mkg)
t/min

90,02.
60,14
2294
2274
47,1(34,6)

8,75:1
9 -11
800+20
800+20
5700
6000

•

un
u

bij starttoerental
autom. transm. (stand "D")
continu
kortstondig
(DIN)
bij
(DIN)
bij

Max. toerental

84,02
60,10
1999
1981
45,1(33,2)

mm
mm
cm3
cm3
pk/1 (kW/I)

90(66)

108(79)

5000

177(18,0)

149(15,2)

3000

I

C

Cilinderboring - 0

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

84,000
84,010
84,020
84,030
84,510
84,520
84,530
84,030
84,530
85,030

- 84,010
90,000
- 84,020
90,010
- 84,030
90,020
- 84,040
90,030
- 84,520
90,510
- 84,530
90,520
- 84,540
90,530
- 84,040
90,030
- 84,540
90,530
- 85,040
91,030
21,560 - 21,610
57,008 - 57,042
56,754 - 56,788
56,500 - 56,534
56,246 - 56,280
55,992 - 56,026
60,620 - 60,640
61,000 - 61;020
45,025 - 45,060
44,645 - 44,680
44,265 - 44,300
43,885 - 43,920

dta

Standaard Klasse 1
2
3
4
Overmaat Klasse A
B
C
voor revisie :Standaard
Overmaat 0,5
1,0
Breedte 3e hoofdlager (zonder drukringen)
Binnenel hoofdlagerschalen (gemonteerd)
Standaard
Ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020
Hoofdlagergrondboring Standaard
Overmaat 0,38
Grondboringen nokkenaslagers voor
midden 1
midden 2
onder
Krukas

w.

Axiale speling
Tandflankspeling
Hoofdlagerkappen -

for

kiJ

ww

Breedte 3e hoofdlagertap
Hoofdlagerspeling (radiaal)
Kruktappen -

november 1975

A

4

Standaard
Ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020

Standaard
Ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

- 90,010
- 90,020
- 90,030
- 90,040
- 90,520
- 90,530
- 90,540
- 90,040
- 90,540
- 91,040

0,080 - 0,280
0,050 - 0,140
56,980 - 57,000
56,726 - 56,746
56,472 - 56,492
56,218 - 56,238
55,964 - 55,984
26,390 - 26,440
0,006 - 0,064
53,980 - 54,000
53,726 - 53,746
53,472 - 53,492
53,218 - 53,238
52,964 - 52,984

Taunus: sectie 21-145

MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

"C"-MOTOR (OHV/V6)

Aantal nokkenaslagers
Aandrijving
Dikte nokkenas-drukplaat
Tandflankspeling
Dikte vulring

mm
mm
mm
rood
mm
blauw mm
mm
mm
voor
mm
midden 1 mm
midden 2 mm
achter mm
voor
mm
midden 1 mm
midden 2 mm
achter mm
mm

i

un
u

Lagerbus - binnen 0

Axiale speling
Zuigers
-

Voor revisie doeleinden:
Zuigerspeling
Slotspeling (gemonteerd)
Stand van zuigerveerslot
Olieschraapveer (onder)

Diameter

Speling in zuiger (zwevend)
Perspassing in drijfstang
Drijfstangen

boven mm
midden .mm
onder mm
boven mm
midden mm

tussenring boven
expanderveer
tussenring onder

rood
mm
blauw mm
mm
mm

standaard mm
ondermaat 0,254 mm
0,508 mm
0,762 mm
1,020 mm
drijfstangvoet
mm
drijfstangoog
mm
Alu
mm
Trimetaal mm

w.

Binnen 0 lagerschalen (gemonteerd)

Grondboring - 0

Drijfstanglagerspeling (radiaal)

89,952 - 89,962
89,962 - 89,972
89,972 - 89,982
89,982 - 89,992
89,978 - 90,002
90,478 - 90,502
90,978 - 91,002

0,028 - 0,062
0,38 - 0,58
0,38 - 0,58
0,38 - 1,40
Op 1500 t.o.v. expanderveerslot.
Op 1500 t.o.v. expanderveerslot (in tegengestelde richting
van bovenste compressieveer)
Op 25 mm t.o.v. expanderveerslot
Tegenover de gemerkte zuigerzijde
Op 25 mm t.o.v. expanderveerslot (in tegengestelde richting
van bovenste tussenring)

for

Zuigerpennen

standaard mm
83,972
2
mm
83,972 - 83,982
3
mm
83,982 -. 83,992
4 mm
83,992 - 84,002
standaard mm
83,978 - 84,002
overmaat mm
84,478 - 84,502
1,0
mm
84,978 - 85,002

dta

Zuiger - 0
83,962

2,3 HC

4
d.m.v. tandwielen
3,960 - 3,985
3,986 - 4,011
0,05 - 0,14
4,075 - 4,100
4,101 - 4,125
6,465 - 6,516
33,998 - 34,201
41,903 - 41,923
41,522 - 41,542
41,141 - 41,161
40,760 - 40,780
41,948 - 41,968
41,567 - 41,587
41,186 - 41,206
40,805 - 40,825
0,02 - 0,10

rood
blauw

Noklichthoogte (in- en uitlaat)
Noklengte (tussen hiel en kop)
Lagertap -

(

s.n
l

2,0 HC

Nokkenas

23,994 - 23,997
23,997 -24,000
0,005 - 0,011
0,018 - 0,042
Alu

54,008
53,754
53,500
53,246
52,992

Trimetaal

- 54,042
- 53,788
- 53,534
- 53,280
- 53,026
56,820 - 56,840
23,958 - 23,976
0,006 - 0,060
0,006 - 0,064

54,006 - 54,046
53,752 - 53,792
53,498 - 53,538
53,244 - 53,284
52,990 - 53,030

ww

Cilinderkop

Gietmerkteken
Inhoud verbrandingsruimte
cm3
Klepzetelhoek
Klepgeleiderboring (inlaat- en uitlaatklep) standaard
mm
overmaat 0,2 mm
0,4
mm

november 1975

AN
35,48 - 36,98

CN
31,936 - 33,436
44°30 ' - 45°
8,063 - 8,088
8,263 - 8,288
8,463 - 8,488

Taunus: sectie 21-146

MOTOR

Kleppen

2,0 HC

Inlaatklep
Uitlaatklep
Klepstoter - 0
Speling - klepstoter in blok
Klepveer - binnen 0
Klepveer - draad 0
Aantal windingen

Inlaat mm
uitlaat mm
opent
sluit
opent
sluit
mm
mm
mm
mm

Inlaatklep

mm
mm
standaard mm
mm
overmaat 0,2
mm
0,4
mm
0,6
mm
0,8
mm
Radiale klepsteelspeling
mm
Kleplichthoogte (met 0,35 mm klepspeling)
mm
Klepveerlengte (onbelast)

105,000 — 106,200

32,560 — 32,940

mm
mm
standaard mm
overmaat 0,2
mm
mm
0,4
mm
0,6
mm
0,8
Radiale klepsteelspeling
mm
Kleplichthoogte (met 0,40 mm klepspeling)
mm
Klepveerlengte (onbelast)
mm

37,130 — 37,520

8,025 — 8,043
8,225 — 8,243
8,425 — 8,443
8,625 — 8,643
8,825 — 8,843
0,020 — 0,063
9,08 — 9,16
48,5

105,200 — 106,200

30,000 — 30,380

32,030 — 32,410
7,999 — 8,017
8,199 — 8,217
8,399 — 8,417
8,599 — 8,617
8,799 — 8,817
0,046 — 0,089
9,03 — 9,11
48,5

ww

w.

for

Lengte
Klepkop - 0
Klepsteel - 0

d.m.v. stoters, stoterstangen en tuimelaars
0,35
0,40
20° voor BDP
56° na ODP
62° voor ODP
14° na BDP
22,190 — 22,202
0,023 — 0,060
25,25 — 25,76
4,1
7

dta

Lengte
Klepkop - 0
Klepsteel - 0

Uitlaatklep

2,3 HC

un
u

Bediening
Klepspeling

s.n
l

"C "-MOTOR (OHVN6)

TECHNISCHE GEGEVENS

november 1975

0

Afb. 332 klepzetelhoeken
A = Inlaatklep
B = Uitlaatklep

Taunus: sectie 21-147

MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

s.n
l

"C"-MOTOR (OHV/V6)

Motorsmering

2,0 HC/2,3 HC
van -23°C tot +32°C
boven +32°C
beneden -23°C

Ford-specificatie
Eerste vulling (incl. filter)
Olieverversen
zonder filtervervanging
met filtervervanging
Min. oliedruk bij 750 t/min (80°C)
bij 2000 t/min (80°C)
Oliedrukcontrolelampje gaat branden bij
Oliedrukregelventiel opent bij
Oliepomp - speling tussen buitenrotor en huis
Speling tussen binnen- en buitenrotor
Axiale speling van rotors

liter
km (m)
liter
liter
kg/cm 2
kg/cm 2
kg/cm 2
kg/cm 2
mm
mm
mm

Aantrekkoppels

1)
2)
Na het warmdraaien van de motor
(15 min. bij 1000 t/min) natrekken 3)

Kleppendeksel
Inlaatspruitstuk

mkg

90 -104
29 - 34
42 - 50
42 - 50
65 - 71
17-21
14-17
9 -13
60 - 68
4-7
7 -10

9,0 -10,4
2,9 - 3,4
4,2 - 5,0
4,2 - 5,0
6,5 - 7,1
1,7- 2,1
1,4- 1,7
0,9 - 1,3
6,0 - 6,8
0,4 - 0,7
0,7 - 1,0

10-11
21 - 28
12 -15
40 - 55
55 - 70
90-110

1,0- 1,1
2,1 - 2,8
1,2 - 1,5
4,0 - 5,5
5,5 - 7,0
9,0-11,0

1)
2)
Na 10-20 min. wachten 3)
Na het warmdraaien van de motor
(15 min. bij 1000 t/min) natrekken 4)

90 -110
4-7
4-8
8 -15
15 -21
21 -25

9,0 -11,0
0,4 - 0,7
0,4 - 0,8
0,8 - 1,5
1,5 - 2,1
2,1 - 2,5

21 - 25
30 - 40
17 -21
17 -21
7-10
7 -10
17 -21

2,1 3,0 1,7 1,7 0,7-.
0,7 1,7 -

for

Olie-aftapplug
Oliedrukschakelaar
Cilinderkop

Nm

dta

Hoofdlagerkap
Drijfstangbout
Krukaspoelie
Nokkenastandwiel
Vliegwiel
Distributiedeksel
Oliepomp op cilinderblok
Oliepompdeksel op oliepomp
Tuimelaaras
Oliecarter

HD Multigrade-olie
SAE 10W-30/ 10W-40/ 1OW-50
SAE 20W-40/ 20W-50
SAE 5W-20/ 5W-30
SSM-2C-9001 AA
4,7
10.000 (6.000)
4,0
4,25
1,0
2,8
0,30 - 0,60
4,00 - 4,70
0,15 - 0,30
0,05 - 0,20
0,03 - 0,10

un
u

Oliesoort
Viscositeit

1)
2)
3)
4)

Na het warmdraaien van de motor
(15 min. bij 1000 t/min) natrekken 5)

2,5
4,0
2,1
2,1
1,0
1,0
2,1

ww

w.

Bougie
Benzinepomp
Drukgroep op vliegwiel
Waterpomp
Wateruitlaatpijp - thermostaathuis
Ventilateur op waterpompflens
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