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UITLAATSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING

De bij de Taunus Cortina modellen toegepaste uitlaatsystemen zijn in hoofdzaak te verdelen in twee groepen. Eén voor
motoren met bovenliggende nokkenas en kopklepmotoren, een ander voor ' V'-motoren. De OHC- en OHV-motoren hebben
een enkelvoudig systeem; de 'V ' -motoren hebben een dubbel uitlaatsysteem met afzonderlijke dempers vooraan, dat
halverwege het voertuig in een enkelvoudig systeem overgaat.

In de Taunus Cortina-serie komen drie verschillende typen motoren voor en elk type heeft een ander uitlaatspruitstuk.
De OHV-motoren hebben een gietijzeren spruitstuk aan de linker zijde van de motor. De 'V 1 -motoren hebben twee spruit-
stukken van gietijzer, één aan elke kant van de motor. Bij de OHC-motoren komen twee soorten uitlaatspruitstukken voor.
De 1,6 liter 1V-motoren en alle 2 liter-motoren hebben een gietijzeren uitlaatspruitstuk dat met de rest van het uitlaat-
systeem is verbonden d.m.v. bouten en een flens die bereikbaar zijn vanuit het motorcompartiment, fig. 2 nummer 2.
De 1,6 liter 2V-motoren hebben een uit staal vervaardigd spruitstuk met vier pijpen. De vier pijpen gaan over in één pijp,
die op een plaats juist voor de demper is verbonden met de rest van het systeem, fig. 2 nummer 3. De verbinding is
bereikbaar via de onderzijde van het voertuig.

Het uitlaatsysteem is opgehangen middels twee cilindrische isolatierubbers, die een tweeledig doel hebben, n. I. het
ophangen van de uitlaat en tevens het absorberen van uitlaattrillingen.

Het is van belang om bij het vervangen van de uitlaat eerst vast te stellen of de te vervangen uitlaat de originele fabrieks-
montage is of een vervanging. Als de originele uitlaat moet worden vernieuwd, moet de pijp worden afgezaagd. Bij een al
vaker vernieuwde uitlaat kan echter de pijp op de gebruikelijke manier worden losgemaakt bij de pijpverbinding.

Wanneer slechts een gedeelte van het originele uitlaatsysteem moet worden vervangen, is het noodzakelijk dat de pijp op
de juiste plaats wordt afgezaagd. Anders zal het nieuwe gedeelte van de pijp niet goed in lijn komen met het oude gedeelte.

Als bij Taunus 'V'-motoren van voor april 1976 een gedeelte van de fabrieksgemonteerde uitlaat moet worden vervangen,
moet het oude gedeelte eraf worden gezaagd en het nieuwe stuk met een reparatiehuls worden gemonteerd. Bij wagens van
na april 1976 is juist voor de achteras een boutverbinding aangebracht, fig. 2, zodat bij het vervangen van gedeelten van
de uitlaat geen zaag benodigd is.

CT12511

	

11

Fig. 1
A - Voorkant van het voertuig
B - Bij het vervangen van het achterste gedeelte van de

uitlaat moet de fabrieksgemonteerde pijp worden af-
gezaagd op 735 mm (29 in) vanaf de achterkant van
de voorste demper

C - Bij het vervangen van het voorste gedeelte van de
uitlaat moet de fabrieksgemonteerde pijp worden af-
gezaagd op 750 mm (29.5 in) vanaf de achterkant van
de voorste demper.

D - Reparatiehuls
E - Achterste pijp en reparatiehuls moeten elkaar onge-

veer 50 mm (2.0 in) overlappen
F - Voorste pijp en reparatiehuls moeten elkaar onge-

veer 75 mm (3.0 in) overlappen
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UITLAATSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING (vervolg)

CT125114d
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Fig. 2

1. Uitlaatsysteem OHV-motoren

	

4. Dubbel uitlaatsysteem V6-motoren van voor april 1976
2. Uitlaatsysteem OHC 1,6 liter 1V-motoren en alle

	

5. Uitlaatsysteem V6-motoren na april 1976
2 liter motoren

	

6. Reparatiehuls
3. Voorste pijp OHC 1,6 liter 2V-motoren
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UITLAATSYSTEEM

ONDERHOUDSAFSTELLINGEN EN CONTROLES

Onderstaande punten moeten bij regelmatig uit te voeren
onderhoudsbeurten zorgvuldig worden gecontroleerd.

1. Controleer het uitlaatsysteem op lekkage.
Alle verbindingen en het uitlaatsysteem moeten worden
gecontroleerd.

2. Controleer de verbinding van de voorste pijp aan het
spruitstuk, trek zonodig de bouten na.

3. Controleer het gehele uitlaatsysteem op roestvorming.

4. Controleer de uitlijning, staat en bevestiging van de
ophangrubbers.

IDENTIFICATIE VAN SPECIAAL GEREEDSCHAP

Engelse oorsprong Europese oorsprong Duitse oorsprong Gereedschapbenaming

Geen speciaal gereedschap benodigd

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN - INHOUD

Zie ook*
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Uitlaatsysteem vervangen x - x x x x

25 223 Voorste demper vervangen (een) x - x x x x

25 224 Voorste dempers vervangen (beide) x - - x x x

25 243 Achterste demper vervangen (een) x - x x x x

25 261

	

Voorste uitlaatpijp - links - vervangen x - x x x x

25 263 Voorste uitlaatpijp - rechts - vervangen x - x x x x

25 293

	

Pakking tussen spruitstuk en pijp vervangen (een) - 25 204 x x x x

25 294

	

Pakkingen tussen spruitstuk en pijp vervangen
(beide) - 25 204 - x x x

25 424

	

Ophangrubbers vervangen (alle) x - x x x x

* N. B.: Ook van toepassing op bepaalde uitvoeringen van de genoemde model lenserie
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UITLAATSYSTEEM

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN

25 204 UITLAATSYSTEEM VERVANGEN
(OHV- en OHC-motoren)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Zet de wagen op een brug of boven een put, open de
motorkap en leg dekens over de spatschermen.

2. Zaag de pijp door op een plaats ongeveer in de bocht
zoals aangegeven in fig. 3.

N. B.: Het is niet nodig dit punt nauwkeurig te bepa-
len, daar de gehele uitlaat wordt weggegooid.

3. Maak het achterste deel van de uitlaat los van het
enkele ophangrubber en verwijder het stuk via de
bovenzijde van de achteras.

4. Verwijder beide bevestigingsmoeren en maak de flens
los van het uitlaatspruitstuk, fig. 4.

5. Haak het voorste gedeelte van de uitlaat uit het enke-
le ophangrubber en maak de pijp los.

6. Verwijder beide moeren en de voorste uitlaatsteun,
fig. 5.

7. Verwijder de ' U ' -klem waarmee de voorste pijp aan de
voorste demper is bevestigd. Maak de voorste pijp los
van de demper (zaag zonodig af, daar de complete
uitlaat wordt weggegooid) en schuif de flens van de
voorste pijp.

T

Fig. 3 Bij het vervangen van het complete uitlaatsysteem
de pijp ongeveer op deze plaats afzagen
A - Ongeveer hier zagen

Fig. 4 A - Uitlaatflens OHC-motoren
B - Uitlaatflens OHV-motoren
a - Moeren
N. B.: Voor de duidelijkheid zijn de pijpen

doorzichtig afgebeeld

Monteren

8. Verwijder koolaanslag van de pasvlakken van pakking-
ring, flens en spruitstuk m. b. v. schuurpapier.
Controleer of beide ophangrubbers opnieuw te gebrui-
ken zijn, vervang ze zonodig.

9. Schuif de reparatiehuls op het achterste einde van de
voorste demper en de flens op de voorste pijp.

10. Verbind de voorste demper aan de voorste pijp alvorens
deze op de wagen te monteren. Gebruik Ford afdich-
tingsmiddel om een gasdichte verbinding te krijgen.

Fig. 5 A - ' U ' -klem
B - Uitlaatpijp
C - Uitlaatsteun
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UITLAATSYSTEEM

25 204 (vervolg)

Verbind beide stukken maar draai de 'U'-klem nog
niet vast.

11. Monteer het voorste deel van de uitlaat (voorste pijp
en demper) onder de wagen door de achterkant aan
het ophangrubber en de voorkant met de flens aan het
spruitstuk op te hangen, fig. 6. In deze fase de flens
nog niet vastzetten.

12. Breng het achterste gedeelte van de uitlaat over de
achteras en hang het op aan het rubber, dat zich
juist achter de achterste demper bevindt.

Fig. 6 A - Pakkingring
B - Uitlaatflens

13. Breng voorste en achterste deel in lijn en schuif de
reparatiehuls over de verbinding, fig. 7. Gebruik af-
dichtmiddel om een gasdichte verbinding te krijgen.
Breng de 'U'-klemmen aan maar zet ze nog niet vast.

14. Richt de gehele uitlaat zo, dat de ophangrubbers
spanningsvrij zijn en overal minstens 20 mm (0.8 in)
speling bestaat tussen uitlaatpijp en carrosserie of as.
Controleer tevens of de pijp goed aansluit aan het
spruitstuk.

15. Zet alle 'U'-klemmen en de uitlaatflens goed vast.
16. Start de motor en controleer de uitlaat op lekkage.

25 204 UITLAATSYSTEEM VERVANGEN
('V'-motoren van voor april 1976)

N. B.: De aanduidingen 'links' en 'rechts', 'voor' en
'achter', enz. in deze instructies zijn bepaald vanaf de
plaats van de bestuurder.

Demonteren

1. Zaag de uitlaatpijp af op een punt ongeveer in de
bocht zoals getoond in fig. 8.
N. B.: Het is niet nodig dit punt nauwkeurig te bepa-
len, daar de hele uitlaat wordt weggegooid.

2. Verwijder de klem die het rechter deel met de voor-
demper verbindt met het achterste deel.

3. Haak het achterste deel van de uitlaat los van het
ophangrubber, maak dit deel los van het rechter deel
met voordemper en verwijder het achterste gedeelte
van de pijp.

4. Maak de rechter uitlaatflens los en maak de voorste
pijp vrij van het spruitstuk. Haak de rechter voorpijp
uit het ophangrubber en laat het voorste dempergedeelte
vrij hangen.

Fig. 7 A - ' U ' -klemmen
B - Reparatiehuls

Fig. 8 A - Originele verbinding in rechter uitlaatpijp
B - Uitlaatpijp ongeveer op dit punt afzagen
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UITLAATSYSTEEM

5. Verwijder de ' U ' -klem die zich juist voor de voorste
demper bevindt. Maak de voorste pijp los van het
demperdeel m. b. v. kruipolie. Schuif de flens van de
voorste pijp.

6. Verwijder de uitlaatsteun van het voorste demperdeel,
fig. 9.

7. Herhaal de punten 4, 5 en 6 voor de linker voorpijp
en het voorste demperdeel.

Monteren

8. Verwijder koolaanslag van de pasvlakken van pakking-
ringen, flenzen en spruitstukken m. b. v. schuurpapier.
Controleer of alle ophangrubbers nog bruikbaar zijn;
vervang ze indien nodig.

9. Schuif de rechter uitlaatflens op de voorste pijp. Breng
de uitlaatsteun aan op het achterste einde van het
voorste demperdeel, fig. 10. Draai de moeren nog niet
vast, teneinde de steun in de juiste stand te kunnen
zetten na bevestiging aan het voertuig. Zet de voorste
pijp aan de voordemper en gebruik afdichtmiddel om
een gasdichte verbinding te krijgen; monteer de ' U '-
klem, maar zet deze nog niet vast.

10. Breng het gehele rechter voorste deel aan onder de
wagen en hang he: achterste einde op in het rubber en
het voorste einde met de flens aan het spruitstuk.

11. Herhaal de punten 9 en 10 voor de linker voorpijp en
voordemper.

Fig. 9 A - 'U'-klem
B - Uitlaatpijp
C - Uitlaatsteun

Fig. 10 A - Juiste stand van de rechter uitlaatsteun
B - Juiste stand van de linker uitlaatsteun

12. Schuif de reparatiehuls op het achterste einde van het
1 inker voordemperdeel.

13. Breng het achterste deel van de uitlaat aan onder de
wagen en verbind het aan beide voorste demperdelen;
gebruik Ford afdichtmiddel om een gasdichte verbin-
ding te verkrijgen. Monteer de ' U ' -klem op de rechter
pijpverbinding, maar zet hem nog niet vast.

14. Richt het hele uitlaatsysteem zo, dat de ophangrubbers
spanningsvrij zijn, fig. 11, en dat overal een speling
van minstens 20 mm (0.8 in) aanwezig is tussen uit-
laatpijpen en carrosserie of as. Controleer tevens of
de uitlaatpijpen goed aansluiten op de uitlaatspruit-
stukken.

15. Zet alle ' U ' -klemmen en beide uitlaatflenzen goed
vast.

16. Start de motor en controleer het systeem op lekkage.

Fig. 11 A - Steun aan carrosserie C - Uitlaatsteun
B - Ophangrubber

Beide steunen moeten in lijn liggen. Max, tolerantie
5 mm (0.2 in) uitsluitend in voorwaartse richting
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UITLAATSYSTEEM

25 204 UITLAATSYSTEEM VERVANGEN
('V'-motoren vanaf april 1976)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Plaats het voertuig op een brug of boven een put, open
de motorkap en leg dekens 'over de spatschermen.

2. Verwijder de 'U'-klem die zich juist voor de achteras
bevindt, fig. 12.

3. Spuit kruipolie op de verbinding en draai het achterste
gedeelte linksom en rechtsom tot het los is van het
voorste deel.
Haak het achterste deel uit het ophangrubber en ver-
wijder het langs de bovenkant van de achteras.

4. Verwijder beide moeren van de linker en rechter uit-
laatflens, fig. 13, en maak de flenzen los. Haak de
achterkant van het voorste uitlaatgedeelte uit het op-
hangrubber en laat het vrijhangen.

5. Verwijder beide 'U'-klemmen die zich juist voor de
voorste dempers bevinden. Maak de voorpijpen los van
het gedeelte met de dempers en schuif beide flenzen
van de voorpijpen.

Monteren

6. Verwijder koolaanslag van de pasvlakken van pakking-
ringen, flenzen en spruitstukken m. b. v. schuurpapier.
Controleer of alle ophangrubbers nog bruikbaar zijn;
vervang ze indien nodig.

7. Schuif beide uitlaatflenzen op de voorste pijpen. Sluit
beide voorpijpen aan op de voorste dempers en gebruik
daarbij afdichtmiddel om een gasdichte verbinding te
verkrijgen; monteer de 'U ' -klemmen, maar zet deze
nog niet vast.

8. Plaats het gehele voorste uitlaatgedeelte onder de
wagen en hang het aan de achterkant in het ophang-
rubber, aan de voorkant met de flenzen aan de uitlaat-
spruitstukken.

9. Breng het achterste gedeelte langs de bovenkant van
de achteras op zijn plaats en maak het vast aan het
voorste gedeelte; gebruik Ford afdichtmiddel om een
gasdichte verbinding te verkrijgen.

Hang het achterste deel op aan het ophangrubber.

Monteer de ' U' -klem, maar zet deze nog niet vast,
10. Richt de complete uitlaat zo, dat de ophangrubbers

spanningsvrij zijn, fig. 14, en dat overal minstens 20
mm (0.8 in) speling bestaat tussen uitlaatpijpen en
carrosserie of as. Controleer tevens of de uitlaat goed
aansluit aan de uitlaatspruitstukken.

11. Zet alle 'U'-klemmen en beide uitlaatflenzen goed
vast.

12. Start de motor en controleer het uitlaatsysteem op
lekkages.

Fig. 12 A - ' U ' -klem

Fig. 13 A - Linker uitlaatflens
a & b - Flensmoeren
B - Rechter uitlaatflens
N. B.: Voor de duidelijkheid is het oliefilter
doorzichtig weergegeven

Fig. 14 A - Steun aan carrosserie C - Uitlaatsteun
B - Ophangrubber

Beide steunen moeten in lijn liggen. Max. tolerantie
5 mm (0.2 in) uitsluitend in voorwaartse richting
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UITLAATSYSTEEM

25 223 VOORSTE DEMPER VERVANGEN (EEN)
(OHV- en OHC-motoren)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Plaats het voertuig op de brug of boven een put, open
de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

2. Zaag bij een fabrieksgemonteerde demper de uitlaat-
pijp af op een plaats 750 mm (29.5 in) achter de
voorste demper.

Verwijder bij een reeds eerder als vervanging gemon-
teerde uitlaat beide klemmen, waarmee de reparatie-
huls is bevestigd en schuif de huls naar achteren om de
verbinding vrij te maken. Fig. 15 A - Zaag de pijp hier af

B - Afstand tot demper 750 mm

J. Verwijder de 'U ' -klem bij de verbinding van de voorste
pijp aan het voorste demperdeel, fig. 16.

4. Haak het voorste deel uit het ophangrubber en verwij-
der dit gedeelte nadat het is losgemaakt van de voor-

.
pi j p.

Monteren

5. Controleer eersr J het ophangrubber nog bruikbaar is
alvorens de nieuwe demper aan te brengen. Vervang
het rubber indien nodig.

6. Breng de demper in lijn onder de wagen en sluit hem
aan op de voorpijp; gebruik Ford afdichtingsmiddel om
een gasdichte verbinding te verkrijgen. Hang de
achterkant op aan het ophangrubber.

Fig. 16 A - ' U ' -klem bij fabrieksgemonteerde uitlaat

7. Breng het voorste en achterste deel van de uitlaat in
lijn en schuif de reparatiehuls over de verbinding,
fig. 17; gebruik daarbij zonodig Ford afdichtmiddel.
Breng de 'U'-klemmen aan bij reparatiehuls en voorste
verbinding.

8. Richt de uitlaat zo, dat minstens 20 mm (0.8 in) spe-
ling blijft tussen uitlaatpijp en carrosserie.

Zet de drie ' U'-klemmen vast.

9. Start de motor en controleer het systeem op lekkages.

Fig. 17 A - 'U'-klemmen
B - Reparatiehuls
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UITLAATSYSTEEM

25 224 VOORSTE DEMPERS VERVANGEN (beide)
('V'-motoren tot april1976)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Zaag de linker pijp, bij inde fabriek gemonteerd uit-
laatsysteem, af op 750 mm (29.5 in) achter de voorste
demper. Verwijder bij reeds eerder als vervanging ge-
monteerd uitlaatsysteem de klem en spuit kruipolie op
de verbinding als hulp bij het losmaken.

2. Verwijder de 'U'-klem die het rechter deel met de
voordemper verbindt aan het achterste deel en spuit
kruipolie op de verbinding als hulp bij het losmaken.

3. Verwijder de rechter uitlaatflens en maak de voorpijp
vrij van het spruitstuk.

Haak het ophangrubber los, fig. 19, en maak het
voorste deel met de demper los van het achterste deel
door tijdens het trekken linksom en rechtsom te
draaien.

4. Verwijder de 'U'-klem die zich juist voor de voorste
demper bevindt. Maak m. b. v. kruipolie de verbinding
voorpijp met demper los.

5. Verwijder de linker uitlaatflens en maak de voorste
pijp vrij van het spruitstuk. Haak het ophangrubber
los, fig. 19, en hang de voorpijp en de demper vrij
onder de wagen.

6. Verwijder de ' U ' -klem die zich juist voor de voorste
demper bevindt. Maak m. b. v. kruipolie de verbinding
van voorpijp met demper los.

7. Verwijder beide uitlaatsteunen van de voorste demper-
delen.

Fig. 18 A - Linker pijp 750 mm voorbij voorste demper
afzagen

B - Rechter pijp

Fig. 19 A - Rechter uitlaatsteun
Monteren

	

B - Linker uitlaatsteun

8. Verwijder koolaanslag van de pasvlakken van pakking-
ringen, flenzen en spruitstukken m. b. v. schuurpapier.
Controleer of Je ophangrubbers nog bruikbaar zijn;
vervang ze zonodig.

9. Verbind beide voorste pijpen aan de voorste dempers
en gebruik Ford afdichtingsmiddel om een gasdichte
verbinding te krijgen. Breng de 'U'-klemmen aan,
maar zet deze nog niet geheel vast, fig. 20.

10. Breng het complete voorste deel van de rechter uitlaat-
pijp aan onder het voertuig en hang de achterkant op
aan het ophangrubber en de voorkant met de flens aan
het uitlaatspruitstuk. Doe hetzelfde met het linker
voorste deel.

11. Verbind de voorste delen met de achterste en gebruik
Ford afdichtingsmiddel bij de verbindingen. Monteer
de ' U ' -klem bij de rechter verbinding en de reparatie-
huls bij de linker, maar zet de klemmen nog niet
geheel vast.

Fig. 20 A - Verbindingen met ' U ' -klemmen volgens
fabrieksmontage
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UITLAATSYSTEEM

12. Richt het uitlaatsysteem zo, dat de ophangrubbers
spanningsvrij zijn, fig. 21, en overal minstens 20 mm
(0.8 in) speling aanwezig is tussen uitlaatpijpen en
carrosserie. Let ook op de juiste aansluiting van de
pijpen aan de uitlaatspruitstukken.

13. Zet alle 'U'-klemmen en beide uitlaatflenzen goed
vast.

14. Start de motor en controleer het systeem op lekkages.

25 224 VOORSTE DEMPERS VERVANGEN (beide)
( ' V'-motoren vanaf april 1976)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demontage

1. Plaats de wagen op een brug of boven een put, open de
motorkap en leg dekens over de spatschermen.

2. Verwijder de 'U'-klem waarmee het voorste deel met
dempers is bevestigd aan het achterste deel. Spuit kruip-
olie op de verbinding om losmaken te vergemakkelijken.

3. Verwijder de uitlaatflenzen en maak de voorste pijpen
vrij van de spruitstukken, fig. 22. Haak het ophangrub-
ber los en maak de verbinding tussen voorste deel met
dempers los van het achterste deel door onder het trek-
ken het uitlaatgedeelte links- en rechtsom te draaien.

4. Verwijder beide ' U ' -klemmen voor de voorste dempers.
Spuit kruipolie op de verbindingen en maak de voorpij-
pen los van de voorste dempers.

Monteren

5. Verwijder koolaanslag van de pasvlakken van pakking-
ringen, flenzen en spruitstukken m. b. v. schuurpapier.
Controleer of de ophangrubbers nog bruikbaar zijn; ver-
nieuw ze zonodig.

6. Verbind beide voorpijpen aan de voorste dempers en ge-
bruik afdichtmiddel om een gasdichte verbinding te ver-
krijgen. Monteer de ' U ' -klemmen maar zet ze nog niet
vast.

7. Breng het voorste uitlaatdeel met de dempers aan onder
de wagen en hang de achterkant op in het ophangrubber,
fig. 23, en de voorkant met de flenzen aan de spruit-
stukken.

8. Verbind het voorste uitlaatgedeelte met het achterste en
gebruik afdichtmiddel voor de verbinding. Monteer de
'U'-klem, maar zet deze nog niet vast.

Fig. 21 A - Steun aan carrosserie

	

C - Uitlaatsteun
B - Ophangrubber

Beide steunen moeten in lijn liggen. Maximum tolerantie
5 mm (0.2 in) uitsluitend in voorwaartse richting

Fig. 22 A - Linker uitlaatflens
a & b - Flensmoeren
B - Rechter uitlaatflens

Fig. 23 Voorste ophangrubber met aan de pijp gelaste
uitlaatsteun 'A', (i. p. v. 'U'-klemmen gebruikt
op systemen tot april 1976)
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UITLAATSYSTEEM

9. Richt de uitlaat zo, dat de ophangrubbers spannings-
vrij zijn en dat overal minstens 20 mm (0.8 in) speling
bestaat tussen uitlaatpijpen en carrosserie. Let er
tevens op dat de uitlaatpijpen goed tegen de spruit-
stukken aansluiten.

10. Zet alle 'U'-klemmen en beide uitlaatflenzen goed
vast.

	

,

11. Start de motor en controleer het systeem op lekkages.

Fig. 24 Gedeelte van de uitlaat waar beide pijpen
samenkomen

25 243 ACHTERSTE DEMPER VERVANGEN (een)
(OHV- en OHC-motoren)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Zet de wagen op de brug of boven een put, open de
motorkap en leg dekens over de spatschermen.

2. Zaag de pijp van een in de fabriek gemonteerde uit-
laat af op 735 mm (29.0 in) achter de voorste demper,
fig. 25. Verwijder bij een reeds eerder als vervanging
gemonteerde uitlaat beide 'U'-klemmen waarmee de
reparatiehuls is bevestigd en schuif de huls naar voren
om de verbinding vrij te maken.

3. Haak het achterste uitlaatdeel uit het ophangrubber en
verwijder het langs de bovenkant van de achteras.

Fig. 25 A - Pijp hier.doorzagen (voor juiste afstand zie
tekst)

Monteren

4. Breng het nieuwe uitlaatgedeelte aan langs de boven-
kant van de achteras en hang het op in het rubber.

5. Breng het voorste en achterste deel van de uitlaat in
lijn en verbind de delen m.b.v. de reparatiehuls en
afdichtmiddel.

6. Richt het achterste deel van de uitlaat zo, dat het op-
hangrubber spanningsvrij is en overal minstens 20 mm
(0.8 in) speling bestaat tussen uitlaatpijp en carros-
serie of as, fig. 26.

Zet beide 'U'-klemmen goed vast.

7. Start de motor en controleer het systeem op lekkages.

ia.Mil~VaWF

Fig. 26 A - Achterste pijp correct aangebracht op sedan
B - Achterste pijp correct aangebracht op

bestelwagen
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UITLAATSYSTEEM

25 243 ACHTERSTE DEMPER VERVANGEN (EEN)
('V'-motoren tot april 1976)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

N. B.: De aanduidingen ' links ' en ' rechts ' , ' voor ' en
'achter', enz. zijn bepaald vanaf de plaats van de
bestuurder.

Demonteren

1. Zaag bij een in de fabriek gemonteerd uitlaatsysteem
de linker pijp af op 750 mm (20.5 in) achter de linker
voordemper, fig. 27 'B'. Verwijder bij een eerder als
vervanging gemonteerde uitlaat beide klemmen waar-
mee de reparatiehuls is vastgezet.

2. Verwijder de klem waarmee het rechter voorste deel
met demper is verbonden aan het achterste deel, fig.
27 'A'.

3. Haak het achterste deel van de uitlaat uit het ophang-
rubber en verwijder de pijp nadat deze is losgemaakt
van het voorste gedeelte.

Monte ren

4. Controleer of het ophangrubber nog bruikbaar is; ver-
vang het indien nodig.

5. Schuif een reparatiehuls op het eind van de linker pijp
met voordemper.

6. Breng het achterste uitlaatgedeelte aan en verbind het
met het rechter deel met voordemper; gebruik afdicht-
middel om een gasdichte verbinding te verkrijgen.
Schuif de reparatiehuls over de verbinding met het
linker deel en monteer beide 'U'-klemmen.

7. Richt het achterste deel zo, dat het ophangrubber
spanningsvrij is en de uitlaat nergens de carrosserie of
as raakt.

8. Zet alle 'U'-klemmen goed vast.

9. Start de motor en controleer het systeem op lekkages.

25 243 ACHTERSTE DEMPER VERVANGEN
('V'-motoren vanaf april 1976)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Zet het voertuig op een brug of boven een put, open
de motorkap en leg dekens' over de spatschermen.

2. Verwijder de ' U ' -klem die zich juist voor de achteras
bevindt, fig. 29.

3. Gebruik kruipolie en draai het achterste gedeelte van
de uitlaat beurtelings links- en rechtsom teneinde de
verbinding los te maken. Haak het achterste uitlaat-
deel uit het ophangrubber en verwijder de pijp langs
de bovenkant van de achteras.

Fig. 27 A - Verbinding in rechter pijp losmaken
B - Linker pijp afzagen op afstand als genoemd

in tekst

Fig. 28 Aangebrachte reparatiehuls bij linker uitlaatpijp

Fig. 29 A - ' U ' -klem

September 1976

	

TAUNUS VANAF '76/CORTINA VANAF '77: HOOFDSTUK 25-13

ww
w.

fo
rd

ta
un

us
.n

l



UITLAATSYSTEEM

Monteren

4. Controleer of het ophangrubber nog bruikbaar is; ver-
vang het zonodig.

5. Breng het achterste gedeelte van de uitlaat aan langs
de bovenkant van de achteras en maak het vast aan her
voorste deel; gebruik afdichtmiddel om een gasdichte
verbinding te krijgen. Hang het achterste einde aan
het ophangrubber, fig. 30. Monteer de 'U'-klem,
maar zet deze nog niet vast.

6. Richt het achterste deel van de uitlaat zo, dat het
ophangrubber spanningsvrij is en de uitlaat nergens de
carrosserie of as raakt.

7. Zet de 'U'-klem goed vast. Start de motor en contro-
leer het systeem op lekkages.

Cr/25120

Fig. 30 Achterste ophangrubber

25 261 LINKER VOORPIJP VERVANGEN
(OHV- en 'V'-motoren)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Zet het voertuig op een brug of boven een put, open
de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

2. Verwijder beide moeren en maak de uitlaatflens los.
Maak de pijp vrij van het uitlaatspruitstuk.

3. Verwijder de ' U ' -klem waarmee de voorpijp is ver-
bonden aan de voordemper, fig. 31.

4. Maak de voorpijp los van de rest van de uitlaat en
verwijder de pijp. Schuif de uitlaatflens van de pijp.

Fig. 31 Voorpijp bij OHV-motoren
A - 'U'-klem

Monteren

5. Verwijder eerst koolaanslag van de pasvlakken van
pakkingring, flens en spruitstuk m. b. v. schuurpapier,
fig. 32. Schuif de uitlaatflens op de voorste pijp.

6. Breng de voorpijp in lijn en verbind hem aan het voor -
demperge!eelte; gebruik Ford afdichtingsmiddel om
een gasdichte verbinding te krijgen.

7. Breng de voorpijp in lijn met het spruitstuk en zet hem
vast met flens en moeren.

8. Zet de achterste verbinding van de voorpijp vast met
de 'U'-klem.

9. Start de motor en controleer het systeem op lekkage.

Fig. 32 A - Uitlaatpakking
B - Uitlaatflens
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UITLAATSYSTEEM

25 263 RECHTER VOORPIJP VERVANGEN
(OHC- en 'V'-motoren)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Demonteren

1. Zet het voertuig op een brug of boven een put, open
de motorkap en leg dekens over de spatschermen.

2. Verwijder beide moeren en maak de uitlaatflens los.
Maak de voorpijp vrij van het spruitstuk.

3. Verwijder de ' U ' -klem waarmee de voorpijp is beves-
tigd aan het voorste demperdeel.

4. Maak de voorpijp los van de uitlaat en verwijder de
pijp. Schuif de flens van de pijp.

Monteren

5. Verwijder eerst koolaanslag van pakkingring, flens en
spruitstuk m. b. v. schuw-papier. Schuif de flens op de
nieuwe voorpijp.

6. Richt de voorpijp en verbind hem aan het voordemper-
deel; gebruik Ford afdichtmiddel om een gasdichte
verbinding te krijgen.

7. Breng de voorpijp in lijn met het spruitstuk en zet hem
vast met beide moeren en flens.

8. Monteer de 'U'-klem en zet de verbinding van voor-
pijp aan demperdeel vast, fig. 33.

9. Start de motor en controleer het systeem op lekkage.

Fig. 33 Voorpijp bij OHC-motoren
A - 'U'-klem

Fig. 34 A - Met bouten bevestigde dubbele ophanging
(eerste V6-typen)

B - Achterste ophanging met gelaste steun
(alle modellen)

25 424 UITLAATOPHANGRUBBERS VERVANGEN (ALLE)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Monteren

1. Plaats het voertuig op een brug of boven een put.

2. Haak het achterste ophangrubber los.

3. Monteer het nieuwe ophangrubber. Smeer het rubber in
met bijvoorbeeld een beetje zeep om de montage te
vergemakkelijken.

4. Haak het voorste ophangrubber los. 'V'-motoren van
de eerste produktie hebben voor twee ophangrubbers,
één voor elke pijp.

5. Monteer nieuwe ophangrubber(s) met behulp van bij-
voorbeeld een beetje zeep.

Fig. 35 A - Uitlaatsteun aan carrosserie
B - Ophangrubber
C - Uitlaatsteun

Beide steunen moeten in lijn liggen. Max. tolerantie
5 mm (0.2 in) uitsluitend in voorwaartse richting
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UITLAATSYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantrekkoppels Nm (Kgm) (Ibf. ft)

Moeren van spruitstuk aan cilinder 20,7 tot 24,4 (2,1

	

tot 2,5) (15,3 tot 18,0)
Moeren van flens aan spruitstuk 20,3 tot 27,1 (2,1

	

tot 2,8) (14,9 tot 20,0)
Moeren van 'U'-klem van pi jpverbinding 20,3 tot 27,1 (2,1

	

tot 2,8) (14,9 tot 20,0)
Moeren van 'U'-klem van uitlaatsteun

(indien van toepassing) 20,3 tot 27,1 (2,1

	

tot 2,8) (14,9 tot 20,0)

Bij het vervangen van het achterste deel van de uitlaat de pijp afzagen op 735 mm (29.0 in) achter de voorste demper.

Bij het vervangen van het voorste deel van de uitlaat de pijp afzagen op 750 mm (29.5 in) achter de voorste demper.

Specificatie van afdichtmiddel:
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