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REMSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING

s.n
l

Het remsysteem van de Taunus en Cortina modellen werkt hydraulisch op alle vier de wielen. Het hydraulisch
systeem is uitgevoerd als gedeeld remsysteem met twee kringen, waardoor de voorwielen en achterwielen elk
een afzonderlijk hydraulisch circuit hebben. Mocht een van de circuits uitvallen, dan kan de wagen m.b.v.
het andere circuit veilig tot stilstand worden gebracht. De hydraulische remdruk wordt vanaf de hoofdremcilinder
naar elke wielremcilinder gevoerd door metalen 'bundy ' leidingen met flexibele slangen bij elk voorwiel en één bij de
achteras, om de wieluitslag voor de vering en het sturen mogelijk te maken.
De voorremklauwen zijn elk voorzien van twee zuigers en gemonteerd aan de achterzijde van het veerelement. De
gietijzeren remschijven hebben een diameter van 247,5 mm (9,74 in).

un
u

De achterremtrommels zijn uitgerust met één primaire en één secundaire remschoen, die d.m.v. een dubbel werkende
cilinder worden bediend. De Taunus en Cortina modellen zijn voorzien van of Bendix remtrommels met een diameter
van 203,0 mm (8,0 in) of Girling remtrommels met een diameter van 229,0 mm (9,0 in). De reparatiemethode voor
deze typen remtrommels verschilt en wordt in dit werkplaatshandboek beschreven. De Bendixremmen zijn voorzien
van remschoenen van 38,1 mm (1,50 in) breed en de Girlingremmen zijn voorzien van remschoenen van 44,5 mm
(1,75 in) breed. Bij beide typen is het remvoeringmateriaal op de remschoenen gelijmd.
Zowel de voor- als de achterwielremmen zijn zelfnastellend d.m.v. een mechanisme dat tijdens het indrukken van
het rempedaal in werking treedt. De handrem werkt op de achterwielen. Het handremhandel, dat tussen de voorzit tingen is gemonteerd, bedient via een gaffel de handremkabels voor de achterwielen.
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De remservo is van het vacuumtype en verlaagt de vereiste pedaalkracht. De remservo is direkt tussen het rempedaal
en de hoofdremcilinder op het schutbord in het motorcompartiment gemonteerd.

Fig. 1. Taunus type ' 76/Cortina type '77 hydraulisch remsysteem
September 1976
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J - kleine pal
K - remankerplaat

dta

E - borgplaatjes
F - afstandsstang
G- remschoen (voor)
H - grote pal

for

Fig. 2A. Bendix achterwielrem
A - veer remschoen
B - remschoen (achter)
C - remschoenveer
D - wielremcilinder
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REMSYSTEEM
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Fig. 2B. Girling achterwielrem
A - remschoen (achter)
B - veer remschoen
C - stelmechanisme
D - wielremcilinder
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E - borgplaat handremhefboom
F - remschoen (voor)
G - remschoenveren
. H - handremhefboom

J - remankerplaat
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REMSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE

s.n
l

Door het rempedaal in te drukken, wordt de zuiger van de hoofdremcilinder in de boring tegen de vloeistofdruk in
geschoven. Omdat vloeistof niet samendrukbaar is, wordt deze beweging over de gehele lengte van de leidingen
overgebracht.
De schijfrem van elk voorwiel wordt in werking gesteld door de vloeistofdruk die de zuigers tegen de remblokken
drukt zodat de remblokken de remschijf stevig vastklemmen. Wanneer het rempedaal wordt losgelaten, trekken de
zuigerafdichtringen de` zuigers over een geringe afstand terug zodat de remschijf weer vrij kan draaien. Naar mate
de remblokken slijten, bewegen de zuigers tijdens de drukslag verder dan deze tijdens het loslaten van het rempedaal door de zuigerafdichtringen worden teruggetrokken; daardoor is de rem zelf-nastellend.

un
u

Beide typen achterwielremmen t.w. de Bendix met een diameter van 203,0 mm (8,0 in), zie fig. 2A, en de
Girling met een diameter van 228,6 mm (9,0 in), zie fig. 2B, kunnen onderling worden herkend aan de verschillende typen nastelmechanismen en de wijze waarop beide remschoenen worden vastgehouden.
Het Bendix zelf-nastellende mechanisme, zie fig. 2A, bestaat uit een afstandsstang (F) gemonteerd aan de bovenzijde tussen de twee remschoenen (B en G) direkt onder de wielremcilinder (D) en een paar pallen (H en J). Deze
vertande pallen bewegen tijdens het nastellen en, daar de afstandsstang bevestigd is aan de grote pal, vergroot deze
beweging de effektieve lengte van de afstandsstang. De remschoenen worden met de veren (A) bevestigd en kunnen
met een aangepaste schroevedraaier worden losgemaakt, zoals in het hoofdstuk Service- en onderhoudswerkzaamheden
wordt beschreven.

dta

Het Girling zelf-nastellende mechanisme, zie fig. 2B, bestaat uit een tweedelige drukstang (C) met een getand
stelwiel en een nok, die eveneens aan de bovenzijde tussen beide remschoenen (A en F) zijn gemonteerd. Een hefboom is aan de achterste mschoen bevestigd en deze hefboom bedient de pal tijdens het stellen en draait het getande
stelwiel op de drukstang en zorgt er voor dat de lengte van de drukstang toeneemt. De remschoenen zijn met spiraalveren,
veerschotel en een pen- gevestigd (B). De remschoenen kunnen worden verwijderd door de veerschotel in te drukken en
900 te draaien, terwijl de stift aan de achterzijde van de remankerplaat (J) wordt vastgehouden.
De trommelremmen op de achterwielen worden door de remvloeistofdruk in werking gesteld; door deze druk bewegen
de zuigers in de wielremcilinderboring de remschoenen naar buiten tot zij in de remtrommel aanliggen.
Het handremhandel -. dient een gaffel, die de handremkabels op spanning trekt, waardoor de handremhefbomen de
remschoenen uitzet tot zij in de remtrommel aanliggen.
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De gemonteerde remservo is van het z.g. ' balans-vacuum ' type. Bij draaiende motor wordt er in de servocilinder via
een terugslagklep vacuum gezogen en dit vacuum heerst in gelijke mate aan beide zijden van het servomembraan.
Wanneer het rempedaal wordt ingedrukt, wordt allereerst bij het begin van de rempedaalslag atmosferische druk aan
de achterzijde van het membraan toegelaten, zodat er een drukverschil ontstaat waardoor het membraan naar voren
beweegt. De op het rempedaal uitgeoefende kracht wordt dus ondersteund door beweging van het membraan, zodat
de pedaaldruk lager kan zijn.
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REMSYSTEEM

ONDERHOUDSAFSTELLINGEN EN CONTROLES

s.n
l

De volgende punten moeten met gelijkmatige tussenpo zen nauwkeurig worden gecontroleerd.
Controleer het vloeistofpeil in het remvloeistofreservoir
en vul dit zonodig bij.
1. Maak de omgeving van de vuldop goed schoon.
I
2. Draai de dop los en 'controleer het vloeistofpeil,
zie fig. 3. Vul zonodig bij met de juiste Ford
remvloeistof, SAM-6C-9101 ,-A of C amber of ESEAM6C-1001-A groen.

3. Monteer de dop op het reservoir.

un
u

Attentie: Deze vloeistofsoorten kunnen met elkaar
worden vermengd zonder het remsysteem te beschadigen (zie Technische gegevens). Zorg dat de remvloeistof altijd boven het minimummerkteken, maar
niet boven het maximummerkteken staat.

Fig. 3. Remvloeistofreservoir

Controleer de remslangen en -leidingen op tekenen van
lekkage of doorschuren.

dta

1. Controleer alle remslangen en -leidingen op sporen
van lekkage of tekenen van doorschuren, zie fig.
4.
2. Een eventuele verdachte slang of leiding moet onmiddellijk worden vervangen.

for

3. Na het vervangen van een remleiding of -slang
moet het remsysteem worden ontlucht. Zie bewerkingsnummer 12 141 voor het ontluchten van de
remmen.

Fig. 4. Remleiding en -slangverbindingen

w.

Controleer of de voorremblokjes en -schijven in goede
staat verkeren.

1. Verwijder de moerdoppen (indien gemonteerd), los
de wielmoeren op, blokkeer de achterwielen, krik
de wagen aan de voorzijde op.
2. Verwijder de voorwielen.

ww

3. Meet de dikte van het remti lokmateri aa l , 'A' in
fig. 5. Indien deze minder dan 1,5 mm (0,060 in)
bedraagt, moeten de remblokken worden vernieuwd.

4. Controleer de remschijven en -blokjes op tekenen
van slijtage of schade.
Attentie: Remblokjes dienen altijd per set van 4
stuks te worden vervangen.

5. Monteer de voorwielen, Iaat de wagen zakken.

Fig. 5. Schijfrem, compleet
A - dikte remblokken

6. Verwijder de krik, zet de wielmoeren vast, monteer
de moerdoppen (indien van toepassing) en verwijder
de wielblokken.
7. Druk het rempedaal een of twee maal stevig in, om
de remblokjeste stellen.
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Controleer de achterwielremmen op slijtage.
1. Verwijder de moerdoppen (indien gemonteerd), los
de wielmoeren op, blokkeer de voorwielen en krik
de wagen aan de achterzijde op.
2. Verwijder de achterwielen en de remtrommels.
3. Controleer of ''de voeringen in goede staat verkeren.
De voeringen, 'A' in fig. 6., moeten tenminste
1,5 mm (0,060 in) dik zijn.

un
u

4. Verwijder het stof uit de remtrommels en van de
voeringen.

s.n
l

REMSYSTEEM

Attentie: Zorg er voor dat u NOOIT het stof van
de voeringen inhaleert. Asbeststof kan, indien het
geinhaleerd wordt, schadelijke gevolgen hebben
voor de gezondheid. Blaas het stof niet met pers lucht uit de remtrommels. Verwijder het stof voorzichtig met een stofzuiger, een borstel of een doek.
Gooi het stof in een gesloten zak weg.

Fig. 6. Slijtage van remvoeringmateriaal
A - dikte remvoeringmateriaal

dta

5. Controleer het zelf-nastellend mechanisme en overtuig u er van dat het juist werkt. Indien het zelfnastellend mechanisme van de achterwielremmen niet
goed werkt, moet de oorzaak hiervan worden opge zocht, zodat het euvel kan worden verholpen. Het
zelf-nastellend mechanisme mag niet met de hand
worden afgesteld.
6. Monteer de remtrommels en de wielen.

7. Laat de wagen zakken, verwijder de krik, zet de
wielmoeren vast.
Monteer de moerdoppen (indien van toepassing) en
verwijder de wielblokken bij de voorwielen.

Fig. 7. Remschoenen, gemonteerd (Girling 9,0 in)

w.

for

Attentie: Het remvoeringmateriaal of de remschoenen
moeten in sets van vier stuks worden vervangen.
Nooit mag één remschoen of een paar remschoenen
worden vervangen.

Smeer het handremmechanisme en stel dit zonodig bij.
Controleer of de handremkabels in de juiste stand liggen
en in de klemmen zijn bevestigd. Smeer alle scharnier punten; en controleer of deze vrij kunnen draaien, zie
fig. 8.

ww

Zie voor het afstellen van de handrem bewerkingsnummer 12 662.
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Fig. 8. Handremkabels, compleet
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REMSYSTEEM

ALGEMENE OPMERKINGEN

De onderdelen van het remsysteem moeten schoon wor den gehouden. Zonodig moeten de onderdelen van het
hydraulisch systeem in schone remvloeistof, spiritus of
methylalcohol worden gereinigd en vervolgens met een
schone, niet pluizende doek worden afgedroogd. Gebruik geen vloeistoffen op minerale oliebasis zoals benzine, petroleum enz..

IDENTIFICATIE VAN SPECIAAL GEREEDSCHAP
Engelse herkomst

Europese herkomst

/#
j

1

-

t
SM-991-A

15-046

KIokmicrometerhouder

Metrische klokmicrometer

for

4201

w.
ww

Gereedschapbenaming

GV-3311

dta

'

P-2006

r

!

15-022

P-4008

Attentie: Zorg ervoor het stof van de remvoeringen NIET
te inhaleren. Bij inademing kan asbeststof nadelig zijn
voor de gezondheid. Blaas het stof niet met een luchtslang weg. Verwijder remvoeringstof voorzichtig met een
stofzuiger, een borstel of een doek. Gooi het stof weg
in een gesloten zak.

Duitse herkomst

IC
i4

Wanneer bij ongeluk remvloeistof op de lak wordt gemorst,
moet dit onmiddellijk met koud water worden afgespoeld
om beschadiging van het lakwerk te voorkomen.

un
u

Zorg er voor dat de remvloeistof niet in aanraking komt
met de remblokjes/remschoenen of op het oppervlak van
de remschijven of remtrommels komt.

Ten gevolge van de verscheidenheid van remsystemen
moet er bij het vernieuwen of revideren van het remsysteem altijd op worden gelet dat uitsluitend de juiste
onderdelen worden gemonteerd.

s.n
l

Wij raden aan elke 60 000 km (36 000 mijl) de cups
van de wielremcilinder en de remslangen te vemieuwen
en de remvloeistof te verversen.

'ee

`

Ontl uchtslang

Zuigerspreider

í1r^

G E-2031

Trekker remblokjes

G E-2034

Slaghamer

15—011
Hulpstuk (te gebruiken met
slaghamer)

CP 3072-4A
T/12/28
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REMSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD - DEEL 'A'
Vervat
in werknummer

Beschreven
in deze
uitgave

12 662

Handrem - bijstellen

12 675

Handremkabel -verwijderen en monteren

Alleen voor Taunus
vanaf '76 en
Cortina vanaf '77

s.n
l

REMSYSTEEM

X

X

X

X

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD - DEEL 'B'

Zie
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REMSYSTEEM

.E >
c
a)

0

>^.
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s

°'
a) aai
-a
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12 249 5
12 275
12 285
12 305
12 305 8
12 313
12 333
12 334
12 335
12 337
12 341
12 343
12 343 8
12 361
12 361 8
12 451
12 457
12 481
12 664
12 665,

Remmen - controleren
Remmen - ontluchten
Remschijf - op slingering controleren
Remschijf - uit- en inbouwen
Remb lok jes - vervangen
Remklauw, compleet - uit- en inbouwen
Remklauwzuigers - verwijderen en monteren
(remklauw uitgebouwd)
Spatplaat - verwijderen en aanbrengen
Remtrommel, achter - verwijderen en monteren
Achterremschoenen - uit- en inbouwen
Wielremcilinder - achterwielrem - uit- en inbouwen
Wielremcilinder - achterwielrem - revideren
Achterwielremankerplaat - uit- en inbouwen
Rempedaal - uit- en inbouwen
Rubber van rempedaal - vervangen
Bussen - rempedaal - vervangen
Terugtrekveer - rempedaal - vervangen
Hoofdremcilinderreservoir - uit- en inbouwen
Hoofdremcilinder - uit- en inbouwen
Hoofdremcilinder - revideren
Remdrukverliesschakelaar - uit- en inbouwen
Remdrukverliesschakelaar - revideren
Remservo - uit- en inbouwen
Servoklep - vervangen
Vacuumslang - remservo - vervangen
Handremhandel, compleet - uit- en inbouwen
Hoes - handremhandel - verwijderen en aanbrengen

for

12 121
12 141
12 221
12 223
12 233
12 243
12 247 4

L
)

c E
E

v

c

L-L

a)
>

a)

X
X
X
X
X
X
X

X

v
L-

0

o
>

-
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12 664

-°a
o
c

0

U

k-°

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

c

u
w"

12 285

12 333
12 333
12 333
12 343

U

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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* N.B.: Geld ook voor enkele varianten op dit type.
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REMSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - DEEL 'A'

s.n
l

12 662 HANDREM - AFSTELLEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
1. Controleer of de kabel in de juiste stand ligt, goed
in de klemmen is bevestigd, goed in de kabelbalans
ligt en alle scharnierpunten goed zijn gesmeerd en
)
vrij kunnen draaien.,
2. Controleer of het handremhandel los staat.

un
u

3. Controleer of de hefbomen in de remtrommel tegen
de stelnokken liggen, d.w.z. dat er GEEN speling
voelbaar is, zie fig. 9.
4. Monteer de rechter kabelgeleider met de groef in de
uitsparing van de montagesteun in de tunnel.

5. Draai de stelmoer die zich in de rechter geleider
bevindt, zie fig. 10. zo, dat de speling van de
handremkabel wordt opgeheven. Overtuig u er van
dat de speling van 1,0 mm (0,04 in) tot 1,5mm(0,06in)
tussen de beide hefbomen en de stelplunjers, geme ten bij de stelplunjers, blijft bestaan. Trek de kabels met de hand aan beide zijden aan om verschil
in speling op te heffen wanneer dit door wrijving
mocht ontstaan.

Fig. 9. Speling controleren bij plunjer

De stelmoer en de gegroefde geleider komen automatisch in aangrijping bij de eerste maal dat het hand remhandel wordt aangetrokken. De tapse stelmoer kan
worden gelost door een schroevedraaier tussen de twee
raakvlakken te steken.

for

7.

dta

6. Controleer of de totale speling tussen de 1,0 mm
(0,04 in) en 2,5 mm (0,10 in) bedraagt wanneer de
speling aan de linker en de rechter zijde wordt
opgeteld. Dit betekent dat er slechts aan één zijde
geen speling kan voorkomen.

Handrem afstellen nadat de remtrommel of de handremkabel werd verwijderd
1. Controleer of het handremhandel los staat.

w.

2. Controleer of de hefbomen in de remtrommel tegen
de stelnokken liggen, d.w.z. dat er GEEN speling
voelbaar is, zie fig. 9.
3. Monteer de rechter kabelgeleider met de groef in de
uitsparing van de montagesteun in de tunnel.

ww

4. Draai de ,stelmoer die zich in de rechter geleider
bevindt, zie fig. 10. zo, dat de speling van de
handremkabel wordt opgeheven. Overtuig u er van
dat de speling van 1,0 mm (0,04 in) tot 1,5 mm (0,06
in) tussen de beide hefbomen en de stelplunjers, gemeten bij de stelplunjers, blijft bestaan. Trek de kabels met de hand aan beide zijden aan om verschil
in speling op te heffen wanneer dit door wrijving
mocht ontstaan.
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Fig. 10. A - Stelmoer
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REMSYSTEEM

12 675 HANDREMKABEL VERWIJDEREN EN AANBRENGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen
1. Verwijder de moerdoppen (indien gemonteerd), los
de wielmoeren op. Krik de achterzijde van de wagen op, plaats bokken, blokkeer de voorwielen en
zet de handrem los.
2. Verwijder de wielen.

un
u

3. Maak de handremkabel vanaf de onderzijde van de
wagen los door de borgclip, borgring en gaffelpen
te verwijderen.

s.n
l

DEEL 'A'

4. Neem de handremkabel uit de linker en rechter
steun op de wagenbodem en de reaktie-armen.

Fig. 11. Ligging handremkabels

5. Verwijder de remtrommels, maak de handremkabels
los van de hefboom en trek de kabels uit de anker platen (zie handremkabel, fig. 11.).
Aanbrengen

dta

6. Steek de kabels door de ankerplaten, bevestig de
kabels aan de hefbomen, breng de remtrommels aan.

7. Bevestig de kabels aan de steunen op de wagenbodem en op de reaktie-armen. Controleer of het stel mechanisme op de juiste wijze in de montagesteun,
rechts, is aangebracht.
8. Bevestig de handremkabel aan het handremhandel,
bevestig deze met de borgpen, de ring en de borg veer.

for

9. Breng de wielen aan.

Fig. 12. Speling bij plunjer controleren

w.

10. Stel de handremkabel af zoals onder bewerkingsnummer 12 662 is beschreven. (Zie controlepunt fig. 12.
en stelmoer, fig. 13.)

ww

11. Verwijder de bokken, laat de wagen zakken, zet de
wielmoeren vast. Breng de moerdoppen aan (indien
gemonteerd).
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Fig. 13. A - Stelmoer gezien vanaf de rechter
montagesteun onder de wagen
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REMSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - DEEL 'B'

12 141 REMSYSTEEM ONTLUCHTEN

s.n
l

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP
P-2006

Ontluchtslang

1. Open de motorkap en leg dekens over de spatschermen
Maak de accukabels los. Neem de dop van het reservoir en vul dat bij, zie fig. 14, zodat beide reservoir helften zijn gevuld met amberkleurige remvloeistof
overeenkomstig Ford specificatie SAM-6C-9101-A of
C, of groene remvloeistof volgens specificatie
ESEA-M6C- 1001-A.

2. Neem het rubber stofkapje van de ontluchtschroef
op de rechter voorrem, zie fig. 15., monteer de
ontluchtslang.

un
u

N.B.: Deze remvloeistoffen kunnen worden gemengd
zonder het remsysteem te beschadigen. Zie Technische
gegevens. Indien er remvloeistof op de lak is gemorst
moet de betreffende plaats direkt met koud water worden afgespoeld. Wij raden aan elke 60 000 km
(36 000 mijl) de cups van de wielremcilinders en de
remslangen te vernieuwen en de remvloeistof te ver versen.

Fig. 14. Remvloeistofreservoir

dta

3. Hang het andere uiteinde van de slang in een glazen pot, zie fig. 16., waarin een weinig van de
voorgeschreven vloeistof is gegoten. Gedurende het
ontluchten moet het uiteinde van de slang in de rem vloeistof volgens de Ford specificatie SAM-6C-9101A of C amber of ESEA-M6C-1001-A groen worden gehouden.

for

4. Draai de ontluchtschroef ongeveer een halve slag los,
zie fig. 15. Druk het rempedaal volledig in en laat
het langzaam opkomen. Nu moet er remvloeistof en/
of lucht in de pot zijn gepompt; als dit niet het geval is, moet de ontluchtschroef verder worden losge draaid zodat er vloeistof en/of lucht in de pot kan
worden gepompt.
5. Wacht ongeveer 3 sekonden zodat de hoofdremcilinder zich weer volledig kan vullen.

Fig. 15. Ontluchtnippel op voorremklauw, met ontluchtslang

w.

6. ,Blijf met het rempedaal pompen en wacht telkens
nadat het pedaal weer is opgekomen; ga zo voort
tot de vloeistof die in de pot wordt gepompt schoon
is en vrij van luchtbelletjes.

7. Druk het rempedaal op de wagenbodem en houd het
daar vast terwijl de ontluchtschroef met een aantrekkoppel van max. 10,2 Nm (1,0 kgm) (8 lbf.ft)
wordt vastgezet.

ww

Zet de ontluchtschroef niet te vast.

8. Tijdens het ontluchten moet het reservoir van de
hoofdremcilinder steeds worden bijgevuld met de
voorgeschreven remvloeistof.
9. Verwijder de ontluchtslang en zet het rubber stofkapje weer op de ontluchtschroef.

10. Ontlucht de linker voorrem op de zelfde wijze.

Fi g . 16. Ontluchtslang en pot

11. Ontlucht de rechter achterrem op de zelfde wijze.
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12, Vul het hoofdremreservoir met remvloeistof volgens
de Ford specificatie SAM-6C-9101-A of C amber of
ESEA-M6C-1001-A groen en zet de vuldop op het
hoofdremreservoir na te hebben gecontroleerd of het
ventilatiegaatje open is. Sluit de accu aan, verwijder de dekens en sluit de motorkap.
12 221 REMSCHIJF - OP SLINGERING CONTROLEREN
(WIEL VERWIJDERD)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
GV-3311 of P4008
15-046

un
u

Klokmicrometerhouders
Metrische klokmicrometer

s.n
l

r

1. Controleer de slingering van de remschijf (t.o.v. de
fuseehartli jn) als volgt:
a. maak de spoorstang los van de fuseearm, nadat
splitpen en de kroonmoer zijn verwijderd en nadat het kogelgewricht is gescheiden.

C/14/i 2

Fig. 17. Slingering van remschijf controleren m.b.v.
metrische klokmicrometer en klokmicrometerhouder GV-3311

b. plaats een in de houder nr. GV-3311 gemonteerde klokmicrometer op de fuseearm, controleer
de slingering van de remschijf, zie fig. 17.
De slingering mag niet meer dan 0,089 mm
(0,0035 in) bedragen.

dta

Indien een grotere slingering wordt vastgesteld,
moet de oorzaak daarvan worden verholpen.

c. verwijder de klokmicrometersteun en bevestig de
spoorstang, zet de kroonmoer met een aantrekkoppel van 24 - 30 Nm (2,5 - 3,1 kgm) (18 22 lbf.ft) vast en breng een splitpen aan.

for

Een alternatieve methode is het gebruik maken
van de klokmicrometerhouder nr. P-4008 en de
klokmicrometer te zamen met een grondplaat,
dan wel het geheel te monteren in een van de
wielboutgaten zoals in fig. 18. is weergegeven.

Fig. 18. Slingering van de remschijf controleren m.b.v.
klokmicrometer en klokmicrometerhouder
P-4008

12 223 REMSCHIJF - UIT- EN INBOUWEN
(EEN ZIJDE)

w.

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen

ww

1. Verwijder de moerdoppen (indien gemonteerd), los
de wielmoeren op en krik de voorzijde van de wagen op. Plaats de wagen op bokken; verwijder het
wiel.
2. Maak de remslang los van de steun bij de remklauw,
zodat de bevestigingsbouten van de remklauw kunnen
worden bereikt, zie fig. 19. Sluit de remslang met
een plug af.

September

1976

Fig. 19. Remklauwbevestigingsbouten
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3. Buig . de vier borglippen terug, verwijder de twee
remklauwbevestigingsbouten en neem de complete
remklauw los.

un
u

4. Verwijder de naafdop, de splitpen, de stelmoerhou der, de stelmoer, de drukring en het buitenste lager zoals in fig. 20. is weergegeven. Trek de rem schijf en de naaf van 'de asstomp.

Fig. 20. Voorwielnaaf, gedemonteerd (remschijf
verwijderd)

Inbouwen

dta

5. Neem de remschijf van de naaf nadat de borgplaten
van de bevestigingsbouten zijn teruggebogen en de
bevestigingsbouten zijn verwijderd. Vernieuw de
borgplaten en de bevestigingsbouten, zie fig. 21.

6. Reinig de pasvlakken van de remschijf en de naaf
grondig.
Dit is uiterst belangrijk.

7. Leg de remschijf op de naaf, breng de nieuwe borgplaten en de bouten aan.

for

8. Zet de bouten met een aantrekkoppel van 40,7 46,1 N m (4,2 - 4,7 kgm) (30 - 34 Ib f . ft) vast; borg
de bouten door de borgplaten om te tikken.

Fig. 21. Borgplaat verwijderen

ww

w.

9. Schuif de naaf met de remschijf op de asstomp,
zie fig. 22. Monteer het buitenste lager, de drukring en de stelmoer.

September 1976

Fig. 22. Naaf en remschijf op asstomp schuiven
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10. Zet de stelmoer met een aantrekkoppel van 37 Nm
(3,7 kgm) (27 lbf.ft) vast terwijl de naaf wordt gedraaid, zie fig. 23. Draai de stelmoer een kwart
slag los zodat een speling van 0,03 mm (0,002 in)
tot 0,13 mm (0,005 in) ontstaat. De lagerspeling
moet juist voelbaar zijn.
1

11. Monteer de stelmoerhouder zo, dat een van de gaten correspondeert met de boring voor de splitpen
in de as. Monteer een nieuwe splitpen.

un
u

12. Breng de remklauw aan, monteer een nieuwe borgplaat en zet de twee bevestigingsbouten met een
aantrekkoppel van 47 - 68 Nm (4,8 - 6,9 kgm)
(35 - 50 lbf.ft) vast. Borg de bouten door de vier
borglippen terug te tikken.

s.n
l

DEEL 'B'

13. Verwijder de plug uit de remslang, sluit de rem slang aan op de remklauw en bevestig de remslang
in de steun. Zet de borgmoer vast met een aantrek koppel van 13 - 16 Nm (1,3 - 1,6 kgm) (10 - 12
lbf.ft).

Fig. 23. Naafmoer met het juiste aantrekkoppel
vastzetten

dta

14. Monteer het wiel, laat de wagen op de grond zakken en zet de wielmoeren definitief vast.
Monteer de moerdoEtpen (indien gemonteerd).

for

15. Ontlucht het remsysteem, zie bewerkingsnummer
12 141.

Fig. 24. Pennen verwijderen

12 233 REMBLOKKEN - VERVANGEN
(EEN ZIJDE)

w.

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Zuigerspreider
Rembloktrekker

GE-2031
GE-2034

Uitbouwen

ww

1. Verwijder de moerdoppen (indien gemonteerd), los
de wielbouten op, krik de voorzijde van de wagen
op en plaats hem op bokken. Verwijder het wiel.
2. Verwijder de borgveren, trek de pennen uit de boringen, zie fig. 24. en verwijder de anti-rammel klemmen. Neem de remblokken en de shims uit de
remklauw, zie fig. 25. Gebruik zonodig remblok trekker GE-2034 of een punttang.
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Fig. 25. Remblokken en shims verwijderen
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un
u

s.n
l

Ni b.: Bij het monteren van nieuwe remblokken moet worden gecontroleerd of deze van het juiste type zijn. Zorg
er ook voor dat de remblokken, de pennen en de remschijf
vrij zijn van vet, olie en vuil en de shims niet verbogen
zijn.
zijn.
Inbouwen
3. Om de nieuwe remblokkeln te kunnen monteren,
moeten de zuigers eerst verder in hun boringen worden gedrukt m.b.v. gereedschap nr. GE-2031 of
met een plat stuk ijzer zoals in fig. 26. is weergegeven. Hierbij wordt remvloeistof in de hoofdremcilinder teruggedrukt waardoor, wanneer het reservoir zojuist werd bijgevuld, dit kan overstromen.
Om dit te voorkomen, moet eerst het remvloeistofpeil worden gecontroleerd en zonodig een hoeveelheid remvloeistof worden opgezogen. Controleer of
de rubber zuigercups niet zijn beschadigd.

Fig. 26. Zuiger in cilinder terugdrukken m.b.v.
ijzeren staaf

N.B.: Indien er remvloeistof op de lak is gemorst,
moet de betreffende plaats direkt met koud water
worden afgespoeld.

for

dta

4. Monteer de nieuwe remblokken en de shims en zorg
er voor dat beide op de juiste wijze zijn gemonteerd.

5. Monteer de anti-rammelklemmen, zie fig. 27. en
de pennen; borg de pennen met de borgveer.

w.

6. Druk het rempedaal enkele malen in om de remblokken op hun plaats te brengen. Controleer of de remblokken heen en weer kunnen schuiven en niet op
de pennen klemmen.

ww

7. Monteer het wiel, laat de wagen op de grond zakken en zet de wielmoeren definitief vast. Breng de
moerdoppen aan (indien gemonteerd).
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Fig. 27. Anti-rammelklemmen
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U 243 REMKLAUW, COMPLEET - UIT- EN INBOUWEN
(EEN ZIJDE)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
GE 2031

Zuigerspreider
Uitbouwen

l

1. Verwijder de moerdoppen (indien gemonteerd), los
de wielmoeren op, krik de wagen aan de voorzijde
op en zet hem op bokken; verwijder het wiel.

un
u

2. Verwijder de remblokken, zie bewerkingsnummer
12 233. Druk het rempedaal in wanneer de remklauw wordt gerevideerd, zodat de zuigers in kontakt komen met de remschijf, waardoor het verwijderen van de zuigers wordt vereenvoudigd.

s.n
l

DEEL 'B'

Fig. 28. Verbinding remslang

3. Maak de remslang bij de steun los, sluit de slang
met een plug af, zie fig. 28.

4. Buig de vier borglippen open, verwijder de twee
bevestigingsbouten, zie fig. 29. en neem de remklauw los.
Inbouwen

dta

5. Monteer de remklauw en een nieuwe borgplaat, zet
de twee bevestigingsbouten met een aantrekkoppel
van 47 - 68 Nm (4,8 -6,9 kgm) (35 - 50 Ibf. ft) vast,
borg de bouten door de vier borglippen om te tikken.
6. Verwijder de plug uit de remslang, sluit de slang
aan bij de steun. Zet de borgmoer vast met een
aantrekkoppel van 13 - 16 Nm (1,3 - 1,6 kgm) (10 12 Ibf. ft).

for

7. Druk de zuigers in de cilinders, gebruik hierbij gereedschap nr. GE-2031 of een platte ijzeren staaf
zodat de remblokken kunnen worden gemonteerd.
Monteer de remblokken en de shims.
Controleer of de zuigercups op de juiste wijze op
de zuigers zijn gemonteerd.

Fig. 29. Remklauwbevestigingsbouten

8. Bevestig de remblokken met de pennen en breng de
borgveren aan.

w.

9. Monteer het wiel, laat de wagen op de grond zakken en zet de wielmoeren definitief vast. Breng de
moerdoppen aan (indien gemonteerd).
10. Ontlucht het remsysteem, zie bewerkingsnummer
12141.
12 247.4 REMKLAUWZUIGERS - VERWIJDEREN EN
MONTEREN, (REMKLAUW UITGEBOUWD)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN

ww

N.B.: De remklauw, zie fig. 30. bestaat uit twee bij
elkaar behorende helften, die d.m.v. bouten op elkaar
zijn bevestigd. De helften mogen onder geen beding
worden gedemonteerd. Overtuig u er van dat uw handen
schoon zijn voordat u met de werkzaamheden begint.

September 1976

Fig. 30. Remklauw en zuigers

TAUNUS VANAF ' 76/CORTINA VANAF '77: HOOFDSTUK 12-17

REMSYSTEEM

DEEL 'B'

s.n
l

Uitbouwen
1. Neem de zuiger gedeeltelijk uit de cilinderboring,
verwijder de borgveer en schuif de balg van het
onderste gedeelte van de zuigermantel af. Het verwijderen vm de zuiger kan worden vereenvoudigd
door luchtdruk of een lage vloeistofdruk via de ontIuchtpoort op de zuiger te zetten. Neem de zuiger
uit de cilinder.
2. Neem de zuigerafdichtring uit de ringvormige groef
in de cilinder.

un
u

3. Herhaal de handelingen zoals onder punt 1 t/m 3 is
beschreven voor de andere cilinder.

4. Reinig de zuiger en de cilinderboring met spiritus,
methylalcohol of de voorgeschreven remvloeistof.
Gebruik geen vloeistoffen op minerale oliebasis,
zoals benzine, petroleum, carbon tetrachloride, enz.

,CTI12l55

Fig. 31. Zuiger in cilinderboring schuiven

5. Zorg dat de zuiger en de boring vrij zijn van krassen.
Inbouwen

dta

6. Monteer een zuigerafdichtring in de ringvormige
groef in de cilinder.
7. Monteer de rubber balg in de remklauw.

8. Smeer de zuiger met schone remvloeistof. Schuif de
balg over de zuiger, schuif de zuiger in de cilinder.
Schuif de balg over de rand van het huis, monteer
de borgveer, zie fig. 31.
9. Wanneer de zuiger in de cilinder is geschoven, zie
fig. 32, moet de binnenste rand van de balg in de
groef in de zuigermantel worden gedrukt.

for

10. Druk de zuiger zo ver mogelijk in de cilinderboring.
11. Zet de balg met een borgveer vast op het remklauwhuis.

Fig. 32. Zuigers in het remklauwhuis gemonteerd

12. Herhaal de handelingen genoemd in punt 6 t/m 10
voor de andere cilinder.

w.

12 .249 5 SPATPLAAT - VOORWiELREM- VERWIJDEREN EN AANBRENGEN (NAAF EN REMSCHIJF VERWIJDERD)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwi jderen

1. Buig de borglippen terug en verwijder de bouten
waarmee de spatplaat op de fusee is bevestigd.

ww

2. Verwijder de spatplaat, zie fig. 33.
Aanbrengen

3. Breng de spatplaat aan op de fusee.

4. Breng de bevestigingsbouten aan.
Borg met een nieuwe borgplaat.
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Fig. 33. Spatplaat verwijderen
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12 285 ACHTERWIELREMSCHOENEN - UIT- EN INBOUWEN (EEN ZIJDE)
203,0 mm (8,0 i n))
(Bendix

0

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Rechter achterwielrem afgebeeld
Uitbouwen

un
u

1. Verwijder de moerdoppen (indien gemonteerd), los
de wielmoeren op, krik de wagen op en plaats deze
op bokken. Verwijder het achterwiel.

s.n
l

DEEL 'B'

2. Zet de handrem volledig los, verwijder vervolgens
de remtrommel.

3. Verwijder beide trekveren, zie fig. 34.; gebruik
een kort stuk ijzerdraad van
1,5 mm (0,06 in)
waarvan één uiteinde is omgebogen zodat een korte
haak wordt gevormd en bevestig het andere uiteinde
aan een hiervoor geschikt stuk gereedschap.

0

Fig. 34. Trekveren verwijderen

4. Verwijder de opsluitveren van de remschoenen, zie
fi g . 35. Van een schroevedraaier van
6,0 mm
(0,25 in) kan een eenvoudig stuk gereedschap worden vervaardigd, door deze af te zagen en in dit
uiteinde een gleuf te zagen zoals in fig. 35 is
weergegeven. Gebruik het gereedschap om de opsluitveer in de richting van de ankerplaat te drukken en vervolgens de veer van de steun los te haken.

dta

0

for

Eventueel mag de steun worden losgemaakt van de
ankerplaat door deze in lijn te leggen met de twee
groeven van de boring.

Fig. 35. Opsluitveren van remschoenen verwijderen

w.

5. Draai het onderste uiteinde van de voorste remschoen naar voren; hierdoor zal het stelmechanisme
bij de pallen loskomen.

ww

Beweeg de remschoen heen en weer zodat deze los
komt van de afstandsstang en verwijder de remschoen,
zie fig. 36.
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Fig. 36. Voorste remschoen verwijderen
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un
u

s.n
l

6. Maak de achterste remschoen los van de onderzijde
van de ankerplaat. Maak de handremkabet ' los van
de hefboom op de achterste remschoen, die fig. 37.

Fig. 37. Handremkabel losnemen van de hefboom

7. Demonteer de achterste remschoen, zie fig. 38,
als volgt:

dta

a. Verwi jder de borgveer 'B' van de scharnierpen
'D' en tik de scharnierpen uit de remschoen 'C'
en verwijder de hefboom.

for

b. Schuif de hefboom 'E' over de remschoen uit de
sleuf in de afstandsstang 'A'

Fig. 38. Achterwielremschoen
A - afstandsstang
B - borgveer
C - remschoen

D - scharnierpen
E - handremhefboom

ww

w.

c. Neem de afstandsstang los van de remschoen en
verwijder de veer, zie fig. 39.

September 1976

Fig. 39. Veer van handremhefboom verwijderen
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s.n
l

8. Demonteer de voorste remschoen, zie fig. 40, als
volgt:
a. Verwijder de borgveer 'F' en neem de langste
pal 'E' los van remschoen 'A'.
b. Verwijder de borgring 'D' en werp deze weg.
Neem de korte pal 'B' en de veer 'C' van de
remschoen.

un
u

N.B.: In tegenstelling tot achterwielremmen die op
andere typen worden gemonteerd, is geen vorm van
smering noodzakelijk.

Fig. 40. Voorste remschoen
D - borgring
A - remschoen
B - korte pal
E - lange pal
F - borgveer
C - veer

Inbouwen
9. Monteer de achterremschoen als volgt:

dta

a. Druk de scharnierpen in de handremhefboom.

b. Bevestig de handremhefboom op de remschoen en
monteer de borgveer.

for

c. Monteer de terugtrekveer voor de handremhefboom op de remschoen. Haak de afstandsstang
aan de veer en druk hem op zijn plaats, zie
fig. 41.

Fig. 41 ..Terugtrekveer voor handremhefboom monteren
A - achterste remschoen
B - afstandsstang
C - veer

10. Monteer de voorste remschoen als volgt:

ww

w.

a. Plaats de kleine pal en de veer op het scharnierpen van de remschoen. Schuif twee voeler maatjes van 0,2 mm (0,008 in) tussen de remschoen en de pal en monteer een nieuwe borgring voor de veer, zie fig. 42. Let er daarbij
op dat de lippen van de ring goed op hun plaats
komen te liggen. Verwijder de voelermaatjes en
controleer of de pal goed op de scharnierpen
kan draaien en door druk van de veer gemakke lijk wordt teruggedraaid.

b. Monteer de lange pal op de remschoen en zet
deze met een nieuwe borgveer vast, waarbij er
op moet worden gelet dat er tussen remschoen
en pal geen speling bestaat.

September 1976
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Fig. 42. Speling tussen remschoen en pal controleren
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u

s.n
l

c. Plaats de twee pallen zo t.o.v. elkaar dat zij
elkaar met vier of vijf tanden overlappen, zoals
in fig. 43 is weergegeven.

Fig. 43. Pallen overlappen elkaar op voorste
remschoen

dta

11. Bevestig de achterste remschoen óan de handremkabel. Leg de remschoen tegen de wielremcilinder en
het onderste scharnierpunt. Controleer of de handremhefboom tegen de kop van de stelplunjerrust.
12. Schuif de voorste remschoen op zijn plaats in de
sleuf in de afstandsstang, zie fig. 44.
Schuif vervolgens de remschoen tegen de wielremcilinder en het onderste scharnierpunt.

for

N.B.: Controleer of de stofhoezen van de wielremcilinder niet zijn beschadigd.

Fig. 44. Voorste remschoen in gleuf in afstandsstang
schuiven

w.

13. Trek de onder veerdruk staande pal m.b.v. een
haakje, zoals in punt 3 is beschreven, terug.
Druk de tweede pal naar voren zodat een minimale
steluitslag wordt verkregen, zie fig. 45.

ww

14. Monteer de opsluitveren van de remschoenen met
het gereedschap zoals in punt 4 is beschreven.
Controleer of de haak in de steun grijpt.
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Fig. 45. Veerbelaste pal tegen veerdruk terugtrekken
en tweede pal naar voren drukken
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15. Monteer de terugtrekveren van de remschoenen, zie
fig. 46. De lange veer moet aan de bovenzijde
bij de wielremcilinder worden gemonteerd. Gebruik
de haak zoals in punt 3 is beschreven.
16. Na montage van de remtrommel moet de rem wor den afgesteld door Eet rempedaal meerdere malen
in te drukken.

18. Maak een proefrit om de remmen te testen.

un
u

17. Monteer het wiel, laat de wagen op de grond zakken en zet de wielbouten definitief vast.
Breng de moerdoppen aan (indien gemonteerd).

s.n
l

DEEL 'B'

Fig. 46. Bevesti gi ngspunten van de terugtrekveren
van de remschoenen

12 285 ACHTERWIELREMSCHOENEN - UIT- EN
INBOUWEN (EEN 'IJDE)
(Girling 228,6 mm (9,0 in))

0

dta

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN

N.B.: De stofhoezen van de wielremcilinder mogen
niet worden beschadigd.
Rechter achterwielrem weergegeven
Uitbouwen

for

1. Verwijder de pen 'C ' , zie fig. 47, van de voorste
remschoen door de veer 'B' en de schotel 'A' in te
drukken en de schotel 'A' 900 te draaien.
Trek de remschoen los van het onderste scharnierpunt. Maak de veer 'D' los van de voorste en
achterste remschoen.

Fig. 47. Bevestiging voorste remschoen
A - ; ;hotel
B - veer
C - pen
D- veer

ww

w.

2. Haak de veer 'A', zie fig. 48, los van de steun
op de achterste remschoen. Trek de voorste remschoen 'C ' , de verstelbare stang 'B' en de veer
los.
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Fig. 48. Veer van voorste remschoen loshaken
A - veer
B - verstelbare stang
C - voorste remschoen
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3. Verwijder de pen 'C ' , zie fig. 49., de veer 'B'
en de schotel 'A' van de achterste remschoen. Maak
de steun 'E' los en schuif de remschoen 'E' van de
scharnierpen op de handremhefboom 'D' af.

Fig. 49. Achterste remschoen
D - hefboom
A - schotel
E - achterste remschoen
B - veer
F - steun
C -pen

Fig. 50. A - aanslag handremhefboom

w.

Inbouwen

for

dta

4. Controleer de aanslag voor de handremhefboom 'A',
zie fig. 50. en vernieuw de aanslag wanneer deze
is beschadigd of zwaar gaat door hem uit de ankerplaat te trekken.

ww

5. Smeer voordat het remmechanisme wordt ingebouwd
de scharnierpen op de handremhefboom, de draad
van de stelstang en het vertande stelwiel dun in
met vet 'volgens de Ford specificatie SM-1C-1024A
(recinusolie op grafietbasis of lithiumvet). Smeer
ook de zes geleidevlakken van de remschoenen en
beide kontaktvlakken van de stelstang dun in met
vet volgens de Ford specificatie ESEA-MIC-1014A
(anti-piepvet), zie fig. 51.

September 1976

Fig. 51. Geleidevlakken van de remschoenen, scharnierpen en draad van de stelstang
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6. Bevestig de achterste remschoen op de scharnierpen
van de handremhefboom en borg de remschoen met
de steun. Leg de achterste remschoen tegen het
onderste scharnierpunt 'C ' , zie fig. 52. en de wielremcilinder 'A ' . Controleer of de handremhefboom
op de aanslag 'B' ligt., Bevestig de remschoen op
de ankerplaat met, de pen, de veer en de ring.

s.n
l

. DEEL 'B'

1114129ID

for

Fig. 52. Achterste remschoen
A - steunpunt bij wielremcilinder
B - aanslag van handremhefboom
C - onderste scharnierpunt van remschoen

w.

7. Schuif de stelstang op de achterste remschoen en de
handremhefboom, zie fig. 53.

ww

N.B.: Het langste uiteinde van de vork moet tegen
de remschoen liggen.
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Fig. 53. A - montagestand stelstang
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8. Schuif de voorste remschoen in de vork van de stelstang en tegen de wielremcilinder. Haak de onderste
veer aan de achterste remschoen en vervolgens aan
de voorste remschoen. Trek de voorste remschoen
op zijn plaats tegen het onderste scharnierpunt.
Bevestig de voorste remschoen op de ankerplaat met
de pen, de veer en de schotel, zie fig. 54.

un
u

Haak de bovenste veer aan de voorste remschoen,
haak het gebogen uiteinde in het ovale gat en vervolgens aan de steun op de achterste remschoen.
Controleer of de lip aan deze steun in de uitsparing
in de remschoen valt.
9. Draai de stelstang uit tot alle speling op deze stang
is opgeheven en de stelarm 'B' in de juiste stand
ligt t.o.v. het stelwiel 'A', zie fig. 55.

Fig. 54. Bevestigingspunten veren

10. Nadat de remtrommel is gemonteerd, moet de rem
worden afgesteld door het rempedaal enkele malen
in te drukken. De slag van het rempedaal wordt
korter bij het afstellen van de rem.

dta

De rem is goed afgesteld wanneer de rempedaalslag
bij het indrukken niet meer wijzigt.

12 305 ACHTERWIELREMCILINDER - UIT- EN INBOUWEN
(EEN ZIJDE)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen

1. Verwijder de achterremschoenen, zie bewerkingsnummer 12 285, de punten 1 - 8 (Bendix
203,0 mm
228,6 mm (9,0
(8,0 in)), punten 1 - 4 (Girling
in)).

for

0

0

2. Maak de remleiding(en) los en sluit deze met een
plug (met pluggen) af.

Fig. 55. A - stelwiel
B - stelarm

Inbouwen

w.

3. Verwijder de twee bevestigingsbouten, zie fig. 56,
uit de achterzijde van de remankerplaat en verwijder de wielremcilinder en de afdichtring. Afdicht ring alleen bij Girling-remmen.

4. Controleer of de afdichtring goed op de achterzijde
van de wielremcilinder is gemonteerd (alleen Girling-remmen).

ww

5. Plaats de wielremcilinder in zijn gat in de remanker plaat en zet hem vervolgens met twee bouten vast.
6. Sluit de remleiding(en) weer aan.

7. Monteer de achterremschoenen, zie bewerkingsnum203,0 mm
mer 12 285, de punten 9 - 16 (Bendix
228,6 mm
(8,0 in)), de punten 5 - 10 (Girling
(9,0 in)).

0

0

8. Ontlucht het remsysteem, zie bewerkingsnummer
12 141.

September 1976

Fig. 56. Bevestigingsbouten achterwielremcilinder
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12 305 8 ACHTERWIELREMCILINDER - REVIDEREN
(EEN ZIJDE) (WIELREMCILINDER UITGEBOUWD)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
N.B.: Zorg dat uw handen schoon zijn voordat u
aan remonderdelen gaat werken.
Demontage

un
u

1. Verwijder de twee rubber stofhoezen en de klemve ren van de wielremcilinder en de zuigers. Schuif de
zuigers een voor een uit de cilinderboring en verwijder de veer uit het midden van de cilinderboring.

s.n
l

DEEL 'B'

2. Schuif de cups van de zuigers.

3. Verwijder de ontluchtschroef (linker wielremcilinder
weergegeven).
Montage

4. Draai de ontluchtschroef in de cilinder (linker wielremcilinder weergegeven) en zet deze vast genoeg
om een goede afdichting te bereiken.

Fig. 57. A - stofkapje (indien gemonteerd)
B - ontluchtschroef (indien gemonteerd)
C - afdichtring
G - zuiger
D - wielremcilinder
H -cup
E - klemveer
J - veer
- stofhoes

dta

5. Veeg de wielremcilinderboring en de zuigers goed
schoon met een schone, niet-pluizende doek gedrenkt in schone remvloeistof, spiritus of methylalcohol. Let er op dat de cilinderboring of de zuigers
geen krassen of groeven vertonen. Als een van beide
krassen of groeven vertoont, moet de complete wielremcilinder worden vervangen.
6. Monteer de nieuwe cups op de zuigers.

for

7. Monteer één van de zuigers in de cilinderboring.
Schuif vanaf de andere zijde de veer en de tweede
zuiger in de cilinderboring. Monteer nieuwe stofhoezen en klemveren.

12 313 REMANKERPLAAT - ACHTERWIELREM - UITEN INBOUWEN (EEN ZIJDE)

Fig. 58. Ligging van handremkabel

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
Slaghamer
Hulpstuk

w.

Uitbouwen

.15-011
CP3072—4A

1. Verwijder de remtrommel en de remschoenen, zie
fig. 59. Zie bewerkingsnummer 12 285, punten 1 8 (Bendix 0 203,0 mm (8,0 in)), punten 1 - 4 (Girling 0228,6 mm (9,0 in)).
2. Verwijder de achterwielremcilinder, zie bewerkings nummer 12 305, de punten 2 - 3.

ww

3. Verwijder de handremkabel, zie fig. 58.

4. Draai de flens van de achteras zo, dat twee van de
vier bevestigingsbouten waarmee de bevestigingsplaat
van de steekas en de ankerplaat op het ashuis zijn
bevestigd, kunnen worden bereikt en verwijder de
twee bouten en veerringen. Draai de as 90° door en
verwijder de twee andere bouten en veerringen.

5. Verwijder de steekas, gebruik de slaghamer nr. 15 011
en hulpstuk nr. CP3072-4A. Verwijder de ankerplaat.
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Fig. 59. Achterwielrem, Girling

0

228,6 mm (9,0 in)
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Montage
6. Breng de ankerplaat aan tegen de steunplaat op de
askoker, breng de steekas en de bevestigingsplaat aan.
7. Zet de bevestigingsplaat van de steekas en de ankerplaat vast op de steun op de askoker, zie fig. 60. Zet
de vier bouten met een adntrekkoppel van 20,6-24,5
Nm (2,1-2,5 kgm) (1'5-18 lbf.ft) vast.
8. Monteer de handremkabel.
9. Monteer de wielremcilinder, zie bewerkingsnummer
12 305, de punten 4 - 6.

0

12 333 REMPEDAAL - UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen

un
u

10. Breng de remtrommel aan, zie bewerkingsnummer 12
285, de punten 9 - 16 (Bendix 0 203,0 mm (8,0 in)),
228,6 mm (9,0 in)).
de punten 5 - 10 (Girling

Fig. 60. Bevestigingsplaat van de steekas en ankerplaat
vastzetten
3. Verwijder de zelfborgende pen uit het rempedaal,
zie fig. 61., druk de drukstang en de scharnierpen
van hun plaats.

1. Open de motorkap, leg dekens over de voorspatschermen en maak de accukabels los.

4. Trek de scharnierpenbussen los van de drukstang in
het rempedaal en laat de drukstang in het pedaal vallen.

ww

w.

for

dta

2. Verwijder het isolerende dashboardpaneel zodat de
pedaalsteun kan worden bereikt.

Fig. 61. Rempedaal gedemonteerd
L - rempedaal
A - pedaalsteun
M -bus
B - aanslag
.N - scharnierpen
C - stoplichtschakelaar
P - pedaallagerbus
D - borgveer
Q - afstandsbus
E - ring
F - pedaallagerbus
R - pedaa l as
G -borgveer
S - afstandsbus
T - pedaallagerbus
H - bus
J - terugtrekveer
U - pedaallagerbus
K - pedaa l rubber
V - platte ring
September 1976

W - gegolfde ring
X - borgplaat
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5. Haak de terugtrekveer van het pedaal los. Trek de
borgveer uit de groef in de pedaalas.
6. Verwijder de borgplaat en schuif de pedaalas door
het pedaal terug zodat de platte ring, het rempe daal, de afstandsbus en de gegolfde ring kunnen
worden verwijderd.
,
1
7. Verwijder, nadat het rempedaal is losgenomen, de
pedaallagerbussen aan weerszijden van het rempedaal,
zie fig. 62.

un
u

N.B.: Indien een nieuw pedaal wordt gemonteerd,
moet het pedaalrubber in het midden en langs de
randen met lijm volgens de Ford specificatie
ESEBM-2C-1006A, b.v. Bostik, worden ingesmeerd
en het pedaalrubber op het pedaal worden geplakt,
zie fig. 63. Let er op dat de verdikking in het
midden van het pedaalrubber in de uitsparing van
het pedaal komt te zitten.

s.n
l

DEEL 'B'

Inbouwen

Fig. 62. Lagerbussen van pedaalas

dta

8. Smeer de boringen en schouders van de pedaallagerbussen met een Molydisulphidevet, volgens de Ford
specificatie S-MIC-75A en breng de bussen zo in
de boringen aan, dat de nokken in de uitsparingen
vallen.
N.B.: Opdat de pedaallagerbussen op de juiste wijze worden gemonteerd, raden wij aan een oude pedaalas als drevel te gebruiken.
9. Smeer de pedaalas met Molydisulphidevet volgens de
Ford specificatie S-MIC-75A. Schuif de gegolfde
ring, de afstandsbus, het pedaal en de platte ring
op de as voordat de as door de boring 'D' in het
pedaal wordt geschoven.

for

10. Schuif het rempedaal, terwijl de as in de boring
'D' wordt gehouden, in de richting van het koppe l i ngpedaa I . Breng de borgveer in de groef aan, ter wijl de platte ring stevig tegen de pedaallagerbus
wordt gedrukt.

Fig. 63. Rempedaal en pedaalrubber

11. Breng de terugtrekveer weer aan.

w.

12. Smeer de scharnierpenbussen met Molydisulphidevet
volgens de Ford specificatie S-MIC-75A. Monteer
de lagerbussen nadat de drukstang en de boringen
in het rempedaal in lijn zijn gebracht.

13. Smeer de scharnierpen, steek de pen door de borin gen ;in het rempedaal en de drukstang en breng de
borgveer aan, zie fig. 64.

ww

14. Stel zonodig de stoplichtschakelaar zodanig af, dat
deze inschakelt nadat het rempedaal 5,0 - 15,0 mm
(0,19 - 0,59 in) vanuit de ruststand is ingedrukt
(gemeten vanuit het midden van het pedaalrubber).

15. Monteer het isolerende dashboardpaneel.
16. Sluit de accu aan, verwijder de dekens en sluit de
motorkap.
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Fig. 64. Plaats van de borgveer
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12 343 HOOFDREMCILINDER - UIT- EN INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen
1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat schermen. Maak de accukabels los.

un
u

2. Maak de vloeistofleidingen los door de wartels los
te draaien en monteer pluggen. N.B.: Door het ven tilatiegaatje in de reservoirdop met een klein stukje
plakband dicht te plakken, kan het vloeistofverlies
tot een minimum worden beperkt. Mocht er remvloeistof op de lak worden gemorst, dan moet deze
plaats onmiddellijk met koud water worden afgespoeld.
3. Verwijder de twee moeren en veerringen waarmee de
hoofdremcilinder op de remservo is gemonteerd. Verwijder de hoofdremcilinder, zie fig. 65, en de afdichtring. Giet de remvloeistof in een hiervoor geschikte lekbak.

Fig. 65. Hoofdremcilinder, uitgebouwd

N.B.: De drukstang (tussen de remservo en de hoofd remcilinder) heeft een vaste lengte die niet nastel baar is.

dta

Inbouwen

4. Schuif de hoofdremcilinder, waarop de afdichtring
op de juiste wijze is aangebracht, over de drukstang
en houd de hoofdremcilinder in deze stand. Verwijder de twee pluggen. Draai de wartels van de vloeistofleidingen met de hand een paar slagen vast.
5. Bevestig de hoofdremcilinder op de remservo met de
twee moeren en ringen.

for

6. Zet de twee wartelmoeren goed vast. Draai de wartelmoeren niet te vast. N.B.: Indien een stuk plakband over het ventilatiegaatje in de dop van het
reservoir was geplakt, moet dit nu worden verwijderd.
Wanneer remvloeistof is gemorst, moet dit worden
verwijderd zoals onder punt 2 is beschreven.

Fig. 66. Hoofdremcilinder en remservo

7. Vul het reservoir van de hoofdremcilinder met schone
remvloeistof volgens de Ford specificaties SAM-6C9101-A of C amberkleurig of ESEA-M6C-1001A
groen.

w.

N.B.: Deze vloeistoffen kunnen worden gemengd
zonder het remsysteem te beschadigen.
8. Ontlucht het remsysteem, zie bewerkingsnummer
12 141.
9. Sluit de accu aan, verwijder de .dekens van de
voorspatschermen en sluit de motorkap.

ww

10. Maak een proefrit om de remmen te testen.

12 343 8 HOOFDREMCILINDER - REVIDEREN
(HOOFDREMCILINDER UITGEBOUWD)

(Taunus modellen)

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Demonteren
1 . Licht het reservoir uit de hoofdremcilinder en verwijder
de rubber afdichtringen, zie fig. 67.

Fig. 67. Plaats van de rubber afdichtringen van het
reservoir

2. Plaats de hoofdremcilinder in een bankschroef met
zachte bekken om beschadiging te voorkomen. Druk
de zuiger met een doorslag in en verwijder de borgveer.
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3. Verwijder de opsluitring en de primaire zuiger,
zie fig. 70.

un
u

4. Verwijder de aanslagbout uit de bovenzijde van de
hoofdremcilinder, zie fig. 68.

s.n
l

DEEL 'B'

Fig. 68. Aanslagbout

5. Verwijder voorzichtig de secundaire zuiger, zie fig.
69, uit de cilinder m.b.v. een luchtslang.
Verwijder de veer.

dta

6. Reinig de hoofdremcilinder en de zuigers in methyl alcohol, spiritus of schone remvloeistof. Gebruik
geen vloeistoffen op minerale oliebasis zoals benzine,
petroleum of tetrachloorkoolstof.
N.B.: Wanneer de cilinderboringen en zuigers kras sen, groeven of corrosieplekken vertonen, moet de
hoofdremcilinder worden vervangen.
Montage

for

7. Smeer de cilinderwanden, de zuigers en de cups
met schone remvloeistof volgens de Ford specificatie
SAM-6C-9101-A of C amberkleurig of ESEA-M6C1001A groen.

Fig. 69. Secundaire zuiger

w.

8. Monteer de secundaire zuiger met de shim, de cups,
de drukring, de veer en de veerschotel. Schuif de
zuiger voorzichtig in de cilinder. Schuif de zuiger
naar binnen, monteer de aanslagbout met een nieuwe
pakking. Laat de zuiger los, zodat deze tegen de
aanslagbout komt te liggen. Zet de bout vast.
N.B.: De lengte van de aanslagbout is belangrijk;
daarom mag de lengte van de bout en de dikte van
de pakking niet worden gewijzigd.

ww

9. Monteer de primaire zuiger met de shim, de primaire
cup, de drukring, de veer, de veerschotel, de huls
en de speciale bout. Draai de speciale bout niet te
vast aan. Monteer het achterste deel van de zuiger
zoals in fig. 70. is weergegeven.

10. Schuif de zuiger voorzichtig in de hoofdremcilinder
en monteer de borgveer.
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Fig. 70. Primaire zuiger
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N.B.: Om te voorkomen dat er bramen op de kop
van de secundaire zuiger worden gevormd doordat
deze tegen de aanslagbout wordt :gedrukt, raden wij
aan de zuiger niet te verschuiven tot beide kamers
van de hoofdremcilinder zijn gevuld met remvloeistof.

un
u

11. Monteer de rubber afdichtringen en het reservoir,
zie fig. 71.

ww

w.

for

dta

Fig. 71. Rubber afdichtringen van het reservoir

Fig. 72. Hoofdremcilinder, gedemonteerd
13. Ring
1. Reservoir
14. Primaire zuiger
2. Deksel en afdichtring
15. Shims
3. Rubber afdichtringen
16. Primaire cup
4. Aans lagbout
17. Drukring'
5. Pakkingring aanslagbout
18. Veerschotel
6. Hoofdremcilinder
19. Veer
7. Afdichtring
20. Speciale bout
8. Borgring
21. Huls
9. Ring
22. Primaire cup
10. Secundaire cup
23. Secundaire cup
11. Afstandsbus
24. Secundaire zuiger
12. Secundaire cup
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25.
26.
27.
28.
29.

Primaire cup
Veerschotel
Shims
Drukring
Veer

TAUNUS VANAF '76/CORTINA VANAF ' 77: HOOFDSTUK 12-32

3

REMSYSTEEM

DEEL 'B'

0

s.n
l

12 343 8 HOOFDREMCILINDER - REVIDEREN
(HOOFDREMCILINDER UITGEBOUWD)
(Cortina modellen)
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Demonteren
1

o

J

Licht het reservoir voorzichtig van de hoofdremci Iinder en verwijder de rubber afdichtringen.

0

un
u

2. Plaats de hoofdremcilinder in een bankschroef met
zachte bekken om beschadiging te voorkomen.
3. Druk de drukstang een weinig in om de druk op de
wanslagpen voor de zuiger op te heffen en verwij der vervolgens deze pen, zie fig. 73.
4. Verwijder de borgveer, indien deze is gemonteerd,
met een borgveertang. Deze borgveer is uitsluitend
voor transport gemonteerd en mag niet meer worden
gemonteerd, zie fig. 74.

CT/12 /70

0

G

Fig. 73. A - aanslagpen voor zuiger
B - primaire inlaatpoort
C - secundaire inlaatpoort

5. Neem de complete primaire zuiger uit de cilinder.

dta

6. Verwijder de complete secundaire zuiger uit de
hoofdremcilinder door deze voorzichtig op een
zacht oppervlak te stoten, b.v. op een houten
blok of op de handpalm.

7. Verwijder de veer voor de primaire zuiger door de
schroef 'H' in fig. 75 los te draaien, waarna de
veer met de huls kan worden verwijderd. Verwijder
de veer, de veerschotel, de afdichtring en de shim.

Montage

for

8. Licht de andere afdichtring voorzichtig van de primaire zuiger, zodat deze niet wordt beschadigd,
zie fig. 77.

9. Controleer de cilinderboringen en de zuigers op
zichtbare krassen, groeven of corrosie. Vernieuw
de onderdelen zonodig.

Fig. 74. A - borgveer
B - hoofdremcilinder

w.

10. Reinig de hoofdremcilinder en de zuigers in methyl alcohol, spiritus of schone remvloeistof volgens de
Ford specificaties SAM-6C-9101-A of C of ESEAM6C-1001-A. Gebruik geen vloeistoffen op minerale oliebasis zoals benzine, petroleum of tetra chloorkoolstof.

ww

11. Monteer de nieuwe afdichtringen en shim op de
secundaire zuiger en zet ze met de veerschotel en
de veer op de secundaire zuiger vast. Let er op
dat de afdichtringen goed zijn gemonteerd, zie
fig. 77.
12. Dompel de complete secundaire zuiger in schone
remvloeistof en schuif hem voorzichtig, met de
veer het eerst, in de cilinderboring, zie fig. 76.
13. Monteer de nieuwe zuigerafdichtringen en shim op
de primaire zuiger en zet ze met de veerschotel,
de veer, de huls en de schroef op de zuiger vast.
Let er op dat de afdichtringen goed zijn gemonteerd,
zie fig. 75.
14. Dompel de complete primaire zuiger in schone remvloeistof en schuif hem voorzichtig, met de veer het
eerst, in de cilinderboring, zie fig. 76.
October 1976

Fig. 75. Primaire zuiger, compleet
- veerschote
A - afdichtring
F - veer
B - zuiger
G - huls
C - shim
H - schroef
D - afdichtring
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E - secundaire zuiger
F - primaire zuiger
G- borgveer

w.

for

Fig. 76. Hoofdremcilinder
A - reservoir
B - rubber afdichtringen
C - aanslagpen zuiger
D - hoofdremcilinder

dta

un
u

s.n
l

DEEL 'B'

15. Druk de drukstang in en monteer de aanslagpen
voor de zuiger in de secundaire inlaatpoort, zie
fig. 73.
16. Monteer de rubber afdichtringen op de inlaatpoorten
en monteer het vloeistofreservoir.

ww

17. Nadat het geheel in de wagen is gemonteerd en het
remsysteem is ontlucht, moet het rempedaal gedurende ongeveer 10 sekonden ingedrukt worden gehouden
om de hoofdremcilinder te controleren, teneinde er
zeker van te zijn dat er geen vloeistoflekkage optreedt.

October 1976

Fig. 77. Secundaire
A - afdichtring
B - zuiger
C - shim

zuiger, compleet
D - afdichtring
E - veerschotel
F - veer
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s.n
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12 361 REMDRUKVERLIESSCHAKELAAR - UIT- EN
INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen

un
u

1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat schermen.
Maak de accukabels los. Trek de draad voor de
controlelamp los van de remdrukverliesschakelaar,
zie fig. 78.

Fig. 78. Remdrukverliesschakelaar
De pijl wijst naar de aansluiting voor de
controlelamp

b

dta

2. Maak de vijf remleidingen los, zie fig. 79, die op
de remdrukverliesschakelaar zijn aangesloten. Sluit
de boringen met pluggen af.

De remleidingen van de voorwielremmen hebben 13
mm wartels en de remleidingen van de achterwielremmen hebben 11 mm wartels. Hierdoor kunnen de
remleidingen niet op onjuiste wijze op de remdruk verliesschakelaar worden aangesloten.
N.B.: Door het ventilatiegaatje in de dop op het
reservoir met een klein stukje plakband dicht te
plakken, wordt de hoeveelheid wegstromende remvloeistof tot een minimum beperkt.

for

WAARSCHUWING: Wanneer remvloeistof per ongeluk op de lak wordt gemorst, moet deze plaats onmiddellijk met koud water worden schoongespoeld
om beschadiging van het lakwerk te voorkomen.

Fig. 79. Remleidingaansluitingen op de remdrukver liesschakelaar

ww

w.

3. Neem de remdrukverliesschakelaar los van de wagen
door de bevestigingsbout en moer te verwijderen,
zie fig. 80.

September 1976

Fig. 80. Bevestigingsbout
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s.n
l

Inbouwen
4. Breng de remdrukverliesschakelaar op zijn plaats en
zet deze met de bout, de ring en de moer vast.
Verwijder de pluggen.
5. Sluit de vijf remleidingen op de juiste plaatsen aan,
zie fig. 79., zet de. wartels met een aantrekkoppel
van 6,8 - 9,5 Nm (0,7 - 1,0 kgm) (5 - 7 lbf.ft)
vast.

6. Sluit de draad voor de controlelamp aan.
7. Ontlucht het remsysteem, zie bewerkingsnummer
12 141.

un
u

N.B.: Verwijder nu het plakband wanneer het ventilatiegaatje werd dichtgeplakt.

Fig. 81. Remdrukverliesschakelaar

12 361 8 REMDRUKVERLIESSCHAKELAAR - REVIDEREN
(remdrukverliesschakelaar uitgebouwd)

dta

BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Demontage

1. Draai de schakelaar los en draai deze uit het huis.

for

2. Draai de plug uit het uiteinde van het huis, zie
fig. 82.

Fig. 82. Plug in huis

w.

3. Druk voorzichtig vanaf de andere zijde de zuiger,
de twee hulzen 'B' en de rubber afdichtringen 'A'
m.b.v. een fittingschroevedraaier uit de cilinder,
zie fig. 83.
4. Verwijder , de twee rubber afdichtringen en schuif
de twee huizen van de zuiger.
Montage

ww

5. Let er op dat beide borgveren op de zuiger niet
op enigerlei wijze zijn beschadigd. Vervang de
borgringen zonodig.

6. Schuif de hulzen op de zuiger en houd deze in
deze stand vast door nieuwe rubber afdichtringen
te monteren.
7. Schuif de zuiger met de hulzen in de cilinder.
8. Draai de plug in de achterzijde van het huis.
9. Monteer de schakelaar.

September 1976

Fig. 83. Remdrukverliesschakelaar, compleet
A - rubber afdichtringen
B - hulzen
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BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP:
P2012

Pluggen voor remleidingen

De drukstang van de remservo heeft een bepaalde lengte
en kan niet worden nagesteld.
Uitbouwen
1. Open de motorkap en leg dekens over de voorspat schermen. Maak de accukabels los.
2. Verwijder het isolerende dashboardpaneel zodat de
rempedaalsteun bereikbaar wordt.

s.n
l

5. Maak de slangklem los en neem de vacuumslang
van de remservo los, zie fig. 84.

12 451 REMSERVO - UIT- EN INBOUWEN

6. Maak de remleidingen los en sluit ze met pluggen
af.
N.B.: Door het ventilatiegaatje in de vuldop van
het reservoir met een stukje plakband af te sluiten
kan het remvloeistofverlies tijdens het losmaken van
de remleidingen en het monteren van de leiding pluggen tot een minimum worden beperkt. Als
eventueel vloeistof over het lakwerk is gemorst,
moet dit direkt met koud water worden afgespoeld.

un
u

7. Maak de hoofdremcilinder los van de remservo en
neem de hoofdremcilinder uit de wagen.

3. Verwijder de zelfborgende pen uit de scharnierpen
van de drukstang en verwijder de scharnierpen.

4. Neem de scharnierpenbussen uit het rempedaal en
laat de drukstang in het rempedaal vallen. Maak de
terugtrekveer los.

8. Verwijder de vier moeren en ringen van de
bevestiging van de steun.
9. Neem de remservo compleet met de steun uit de
wagen.

ww

w.

for

dta

10. Draai de bevestigingsmoeren waarmee de remservo
op de steun is bevestigd los, neem de remservo van de
steun.

L

Fig. 84. Remservo compleet met steun

September 1976
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Inbouwen
11. Plaats de remservo op de steun en zet hem vast met
de vier moeren en de ringen.
12. Breng de remservo met de steun in het motorcompar timent aan en zet het geheel vast met de vier moeren en ringen.
tt

13. Plaats de hoofdremcilinder op de flens op de voor zijde van de remservo, controleer of de afdichtring
op de juiste wijze is gemonteerd. Zet de hoofdrem cilinder met de moeren en ringen vast.

un
u

14. Sluit de remleidingen aan op de hoofdremcilinder,
zie fig. 85.

s.n
l

DEEL 'B'

N.B.: Indien het ventilatiegaatje in de vuldop van
het reservoir met plakband werd afgesloten, moet
dit nu worden verwijderd. Wanneer vloeistof tijdens
het aansluiten van de remleidingen op de lak is gemorst, moet deze worden gereinigd zoals onder punt
6 is beschreven.

Fig. 85. Hoofdremcilinder en remservo

15. Sluit de vacuumslang aan op de remservo, zie fig.
86.; zet de slangklem vast.
16. Bevestig de terugtrekveer van het rempedaal.

dta

17. Smeer de scharnierpenbussen met vet volgens de
Ford specificatie S-MIC-75A, en monteer de bussen
nadat de drukstang en de boringen in het pedaal in
lijn zijn gebracht.

18. Smeer de scharnierpen, schuif de pen door het rempedaal en de boring in de drukstang en borg de pen
met de ze l fborgende pen.

for

19. Stel zonodig de stoplichtschakelaar zodanig af dat
deze inschakelt nadat het rempedaal 5,0 - 15,0
mm (0,19 - 0,59 in) (gemeten vanuit het midden
van het pedaalrubber) vanuit ruststand wordt ingedrukt.

Fig. 86. Vcicuumslang aansluiten

20. Breng het isolerende dashboardpaneel weer aan.

21. Sluit de accu aan, verwijder de dekens en sluit de
motorkap.

w.

22. Ontlucht het remsysteem, zie bewerkingsnummer
12 141.

12 457 TERUGSLAGKLEP VAN REMSERVO - VERVANGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen

ww

1. Open de motorkap, leg dekens over de voorspatschermen, maak de accukabels los. Maak de vacuumslang los.

2. Trek de terugslagklep uit de rubber tule op het vacuumhuis (Iet op de stand van de aansluiting).
Verwijder de terugslagklep, zie fig. 87.

Inbouwen

3. Schuif een nieuwe terugslagklep in de rubber tule,
zorg er voor dat de aansluiting onder de zelfde
hoek t.o.v. het vacuumhuis wordt gemonteerd.

Fig. 87. Terugslagklep uit remservo verwijderen

4. Sluit de vacuumslang aan, sluit de accukabels aan,
verwijder de dekens en sluit de motorkap.

September 1976
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12 481 VACUUMSLANG - REMSERVO - VERVANGEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Verwijderen
1. Open de motorkap, leg dekens over de voorspatschermen, maak de accukabels los.
Maak de slangklem 'los bij het inlaatspruitstuk.
2. Maak de slangklem los bij de terugslagklep. Verwijder de slang, zie fig. 88.
Aanbrengen

un
u

3. Schuif de slangklemmen over de uiteinden van de
slang en schuif de slang op de terugslagklep en de
aansluiting op het inlaatspruitstuk.

s.n
l

DEEL 'B'

4. Zet de slangklemmen stevig vast. Sluit de accu aan,
verwijder de dekens en sluit de motorkap.

Fig. 88. Slang losmaken van terugslagklep

12 664 HANDREMHANDEL, COMPLEET - UIT- EN
INBOUWEN
BENODIGD SPECIAAL GEREEDSCHAP: GEEN
Uitbouwen

dta

1. Verwijder vanaf de onderzijde van de wagen de
borgveer en trek de scharnierpen en de gegolfde
ring uit het vorkstuk van het handremhandel, zie
fig. 89.

2. Maak in de wagen de hoes van het handremhandel
bij de handgreep los, verwijder de vier schroeven
en schuif de hoes met de klem van het handremhandel af, zie fig. 90.

for

3. Verwijder de zes schroeven waarmee de bevestigingsstrip van de hoes op de tunnel is bevestigd, verwijder de bevestigingsstrip en schuif de hoes over het
handremhandel.
4. Verwijder de twee bouten en neem het handremhandel met de pakking van de tunnel.
Inbouwen

} ::}:yrti7;:}r:r•

Fig. 89. Scharnierpen gezien vanaf de onderzijde
van de wagen - pijl wijst op borgveer

w.

5. Plaats het handremhandel en de pakking op de tunnel, zorg er voor dat de zijde met het verfmerkteken op de pakking naar boven is gekeerd. Zet het
handremhandel met de twee bouten op de tunnel
vast.

6. Steek de hoes door de bevestigingsstrip en schuif de
hoes over het handremhandel. Zet de bevestigingsstrip met zes schroeven op de tunnel vast.

ww

7. Schuif de hoes geheel over het handremhandel,
schuif de hoes verder naar de bevestigingsstrip,
breng de boringen in lijn met de boringen in de
bevestigingsstrip en zet de hoes met vier schroeven
vast. Zet de klem bij de handgreep van het handel
vast.

8. Smeer vanaf de onderzijde van de wagen het vork stuk en de scharnierpen met vet volgens de Ford
specificatie S- MIC-75A. Breng de handremkabel
in het vorkstuk met de gegolfde ring in het vork stuk aan, schuif de scharnierpen door de boringen
en borg de pen met een borgveer.
Controleer de afstelling van de handrem. Zie bewerkingsnummer U 662.

September 1976

Fig. 90. Handremhandel, compleet
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TECHNISCHE GEGEVENS

Tweekrings, gedeeld remsysteem in voor en achter. Vacuumbekrachtigd. De voor- en achterwielremmen zijn zelf-nastellend.

Type

Voor - schijf van
247,5 mm (9,74 in) met remklauw met
twee zuigers, gemonteerd op alle typen.

s.n
l

Systeem

0

0

Achter - trommel van
203,0 mm (8,0 in) gemonteerd op alle
1300 cc (1V) en 1600 cc (1V) sedan en besteltypen.

0

un
u

- trommels van
228,6 mm (9,0 in) gemonteerd op alle
1300 cc (1V) en 1600 cc (1V) bestelwagens (verzwaarde uitvoering); 1600 cc (2V) sedans en bestelwagens,
2000 cc en 2300 cc sedans en bestelwagens.
Remtrommel - één oplopende en één aflopende remschoen per wiel, gemonteerd op alle typen.

Handrem

Voorwiel remmen
Schijfdiameter, mm (in)

for

Remschijfdikte, mm (in)

dta

Handbediende hefboom tussen de voorstoelen, de handremkabel
is nastelbaar, de handrem werkt alleen op de achterwielen.

247,5 (9,74)
12,72 (0,50)

Slingering van de remschijf, mm (in)
;nclusief naaf)

0,05 (0,002)

Diameter van wielremcilinder, mm (in)

54,0 (2,13)

Werkzaam remschi jfoppervlak (totaal voor
twee wielen) cm2 (in2)

1 254,8 (194,49)

Minimale dikte van de remschijf, mm (in)

11,40 (0,45)

w.

Achterwiel remmen

1300 (1 V) 1600 (1 V)
_

sedan/bestelwagen

1300 (1 V) 1600 (1 V)
bestelwagen
verzw. uitv.
228, 6 (9, 0)

1600(2V) 2000/2300
sedan/bestelwagen

203, 2 (8, 0)

Remschoenbreedte, mm (in)

38,1 (1,50)

44,5 (1,75)

44,5 (1,75)

19,05 (0,75)

19,05 (0,75)

17,78 (0,70)

ww

Remtrommel diameter, mm (i n)

Diameter van de wielremcilinder, mm (in)
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228, 6 (9, 0)
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TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

s.n
l

Remvoeringmateriaal
Remblokjes

Don 227, Textar en Mintex V1431

Remvoeringmateriaal remschoenen
(N.B.: de voering van de primaire en secundaire
remschoenen zijn op de remschoenen vastgelijmd)

Mintex M79

Smeermiddelen

Remvloeistoffen
Remvloeistof
of:
Remvloeistof (deze remvloeistof wordt vervangen
door SAM-6C-9101-A of C (amberkleurig))

EM-1C-18

S-MIC-75A
ESEA-MIC-1014-A
SM-1C-1024-A

un
u

Universeel vet
Vorkstuk op handremhandel/scharnierpen en
scharnierpen rempedaal/bussen
Geleidevlakken voor remschoenen op ankerplaat
Stelstang van remschoenen

SAM-6C-9101-A of C (amberkleurig)

ESEA-M6C-1001-A (groen)

Li imen
Lijm voor pedaalrubber
Aantrekkoppels

dta

N.B.: Deze vloeistoffen kunnen worden gemengd, d.w.z. het reservoir kan worden bijgevuld met de andere soort
remvloeistof, zonder het remsysteem te beschadigen.

Nm

kgm

Ibf. ft

65-75
40,7 - 46,1
20,6 - 24,5

6,5-7,5
4,2 - 4,7
2,1 - 2,5

45-55
30 - 34
15 - 18

for

Remklauw op voorveerelement
Remschijf op naaf op voorveerelement
Remankerplaat op asbuis
Leidingwartels op remdrukverliesschakelaar (13 mm voor
voorwielen en 11 mm voor achterwielen)
0ntluchtschroeven

ESEBM-2C-1006-A

5-7
8 maximaal
9- 11
10 - 12

ww

w.

Verbinding remslang/remleiding
Contramoer op verbinding remslang/remleiding

6,8 - 9,5
0,7 - 1,0
Voldoende voor lekvrije afdichting
10,2 maximaal
1,0 maximaal
12- 15
1,2 - 1,5
13 - 16
-1,3- 1,6

L
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for
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