dta

un
u

s.n
l

WIELEN EN BANDEN

Inhoud

Blz.

Algemene beschrijving

2

Afstellingen en controles , , , ,

,,,,,

Identificatie van Speciale Gereedschappen
•

3
4

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden Inhoud

5

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden .

6

Technische gegevens

9
•

ww

w.

for

WIELE.N EN BANDEN

November 1975

TAUNUS: HOOFDSTUK 11-1

WIELEN EN BANDEN

ALGEMENE BESCHRIJVING

Voor de Taunus- en Cortina-modellen zijn drie typen wielen leverbaar.
Fig.1A Dit is het geperst stalen wiel van het standaard
type, met ventilatie-openingen in de wielschijf. Het wiel
wordt gecompleteerd door een zwarte wieldop en vier
wielmoerdoppen van zwart plastic. Dit wiel wordt beves tigd met de gebruikelijke conische moeren.

Het is zeer belangrijk data! leen de juiste wielmoeren worden gebruikt, aangezien de moeren vooraluminium wielen
en voor stalen wielen onderling niet verwisselbaar zijn, ook
al hebben zij dezelfde draad.
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Fig.1B Dit is het stalen sportwiel, zoals ook op de voor gaande modellen werd gemonteerd. Wanneer dit wiel op
de Ghia is gemonteerd, is het uitgevoerd met een roestvrij stalen wieldop en bolle of vlakke, blank metalen
wielmoeren. Wanneer het sportwiel op alle andere modellen dan de Ghia is gemonteerd, is het uitgevoerd met een
zwarte naafdop en zwart plastic moerdoppen.

Fig.1C Dit geprofileerde gegoten aluminium wiel is alleen
op bepaalde modellen leverbaar . Het aluminium wiel is voorzien van een blanke laklaag als bescherming tegen corrosie .
Daarom moet erbij het monteren van banden en balanceer gewichten op worden gelet dat deze laklaag niet wordt beschadigd. Dit wiel wordt bevestigd met verchroomde, vlakke dopmoer, die van een conische kraag is voorzien. Deze
kraag kan vrij draaien t.o.v. de zeskante moer, waardoor
wordt voorkomen dat de kraag in het aluminium wiel gaat
vreten tijdens het vastzetten van de moer.
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Wielen

Op alle modellen worden in standaard uitvoering radiaalbanden gemonteerd. De bandenmaten, tezamen met de
voorgeschreven bandenspanningen zijn in Technische Gegevens op blz .9 opgenomen .
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De drie typen wielmoeren hebben een conische rand die
het wiel aandrukt.

Banden

Fig.]
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AFSTELLINGEN EN CONTROLES

Bandenspanningen

Voor de veiligheid is het van essentiëel belang dat de
voorgeschreven bandenspanningen altijd worden gehandhaafd.

De in 'Technische Gegevens' voorgeschreven bandenspanningen gelden voor 'koude' banden. Een band wordt geacht koud te zijn, als de wagen een uur heeft stilgestaan.
Het is normaal dat een 'warme' band een hogere spanning
heeft dan een 'koude' band. Laat dus geen lucht weglopen uit een 'warme' band om de spanning te corrigeren.

Wanneer het loopvlak van een band tot op minder dan
1 mm dikte is versleten, moet de band worden vernieuwd
(dit is wettelijk voorgeschreven).

Bandenslijtage

Wanneer de profieldiepte minder dan 1 mm is, moet de
band worden vernieuwd (dit is wettelijk voorgeschreven).
Als onregelmatige slijtage wordt geconstateerd, moeten
de wiellagers en de kogelgewrichten van de voorwielvering op speling worden gecontroleerd; controleer tevens
de uitlijning van de voorwielen.
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Radiaalbanden kunnen op het oog de indruk maken dat zij te
weinig spanning hebben, ook al zijn zij tot de in Technische
Gegevens voorgeschreven spanning opgepompt. Dit is
normaal en deze banden mogen nooit tot hogere dan de
voorgeschreven spanningen worden opgepompt.
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Onderhoud van wielen en banden

Bij het monteren van de banden moet, om beschadiging
te voorkomen, de band altijd om het wiel worden gelegd
vanaf de zijde waar de velgrand het dichtst bij de uitholling in de velg ligt.

Bij montage van een nieuwe tubeless band, moet ook een
nieuw ventiel worden gemonteerd. Het ventiel heeft dezelfde levensduur als de band, maar daarna kan materiaalmoeheid van het rubber oorzaak zijn tot minder goed afdichten in het velggat.

Onderling verwisselen van de banden

Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn de
banden onderling te verwisselen om de levensduur te verlengen. Zie hiervoor Werknr. 11 221 in dit hoofdstuk.
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N.B.: Let er bij het monteren van Michelin-radiaalbanden op dat de rode stip op de zijwand van de band altijd
naar de buitenzijde van het wiel is gekeerd.
Wielen

De gegoten aluminium wielen, waarmee sommige modellen zijn uitgerust, hebben een speciale behandeling ondergaan, zodat zij tegen corrosie zijn beschermd. Het is
belangrijk ervoor te zorgen dat deze beschermende laag
bij het verwisselen van banden niet wordt beschadigd.
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Daarom moeten ook uitsluitend FORD-balanceergewichten
worden gebruikt; deze zijn leverbaar via de Afdeling
Onderdelen.
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IDENTIFICATIE VAN SPECIALE GEREEDSCHAPPEN
Europese oorsprong

Duitse oorsprong

Gereedschapbenaming
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Engelse oorsprong
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Geen speciaal gereedschap nodig
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In deze uitgave
beschreven

Vervat in Werknr.

Ook van toepassing op bepaalde uitvoeringen
in onderstaande modellenseries

Escort vanaf '75

11 122

Wielen compleet - voor en achter - balanceren

11 211

Wiel, compleet - verwijderen en monteren

11 221

Wielen, compleet - onderling verwisselen
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11 254 4 Binnenbandloze band (tubeless band) - vervangen

Capri 11 -

11 234 4
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11 122
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11 122 WIELEN COMPLEET - VOOR EN ACHTER BALANCEREN
(Incl . statisch en dynamisch balanceren)
Benodigd speciaal gereedschap: Geen
De volgende instructies geven de algemene grondbeginse len aan die bij het wielen balanceren moeten worden gevolgd. De methode van balanceren zal echter variëren al
naar gelang de voor het balanceren gebruikte machines
van verschillend fabrikaat. Voor specifieke details wordt
verwezen naar de instructies van de fabrikant.
Gegoten aluminium wielen

Te vast aantrekken van de bouten kan tot gevolg hebben
dat de boutgaten van de wielen uitscheuren.
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Bij het balanceren van gegoten aluminium wielen is het belangrijk dat de bouten waarmee het wiel op de machine
wordt vastgezet zijn voorzien van een conische rand onder
de kop. De bouten mogen niet sterker worden aangetrokken
dan nodig is om het wiel stevig te bevestigen.

- Te gebruiken voor aluminium wielen.
Fig.2 A
B & C - Te gebruiken voor stalen sportwielen.
- Te gebruiken voor stalen sport- en
D
standaardwielen.

Gebruik uitsluitend FORD-balanceergewichten en monteer
deze bij voorkeur met een niet-metalen hamer, om mogelijke beschadiging van de beschermlaag van de wielen te
voorkomen.
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A - Aan de wagen
1 . Krik de wagen voor of achter op, al naar gelang het
nodig is.

2. Controleer de wiellagers, de kogelgewrichten van de
wielophanging enz. op overmatige speling; controleer
ook of de banden de juiste spanning hebben.
3. Zet de aandrijfmotor goed t.o.v. het te balanceren
wiel.

for

Voor het balanceren van de achterwielen wordt de motor van de wagen gebruikt om die wielen aan te drijven.
4. Verwijder alle wielgewichten.

5. Plaats het pick-up hulpstuk op de wielophanging, zo
dicht mogelijk bij het hart van het wiel .

Fig.3 Voorbeeld van een machine voor balanceren
'aan de wagen' .

6. Breng het wiel op snelheid en balanceer het overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
7. Laat de wagen zakken en verwijder de krik.

w.

8. Herhaal de bewerkingen 1 tot 7 voor het balanceren
van de overige wielen.
B - Afzonderlijk wiel

1 . Krik de wogen voor of achterop, al naargelang dit nodig
is; plaats bokken onder de wagen en verwijder de wiel doppen en de wielen.
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2 . Verwijder al Ie gewichten van het wiel en monteer dit op
het bij de machine behorende hulpstuk; monteer het geheel op de machine en controleer het ventiel .
Er moet een hulpstuk worden gebruikt in het centrale
gat van het wiel past, zie fig.4. Zie Technische Gegevens voor de afmetingen.

3. Balanceer het wiel statisch door het vrij te laten draaien, zodat het zwaarste punt onder is en breng de juiste
gewichten aan.
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Fig .4 Hulpstuk voor wielbevestiging en centrering in het
centrale gat.

TAUNUS: HOOFDSTUK 1166

WIELEN EN BANDEN

4. Laat het wiel draaien met de aandrijfmotor en balanceer het dynamisch overeenkomstig de instructies van
de fabrikant.
5. Herhaal zonodig het statisch balanceren.
6. Neem het wiel van de machine en verwijder het hulpstuk uit het wiel .
7. Herhaal de bwerkingen 2 tot 6 voor het andere wiel .
8. Monteer beide wielen onder de wagen, zet de wielmoeren vast, verwijder de bokken, Iaat de wagen op
de grond zakken en verwijder de krik.

un
u

9. Trek tenslotte de wielmoeren na, monteer de wieldop pen en, waar nodig, de moerdoppen.
11 211 WIEL, COMPLEET - VERWIJDEREN EN MONTEREN
Benodigd speciaal gereedschap: Geen
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11 221

Fig.5 Voorbeeld van een machine voor balanceren van
afzonderlijke wielen ('van de jagen')
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Verwijderen
1 Verwijderde wieldoppen, waar gemonteerd de moerdop penen draai de wielmoeren los.
2 . Krik de wagen op, plaats voor of achter bokken (rondom
als de 4 wielen worden verwijderd).
3. Verwijderde moerenen de wielen.
Bij gegoten aluminium wielen moet de centrale sierplaat
worden verwijderd door aan de binnenzijde van het wiel
tegen de verende nokjes te drukken.
Gebruik aan de buitenzijde van het wiel geen schroevedraaier of wielsleutel, aangezien daardoor beschadiging
ontstaat.
Montage
4. Monteerde wielen, de moerenen zet deze matig vast.
5. Verwijderde bokken en de krik.
6 . Trek tenslotte de wielmoeren na en monteer de moerdoppen (indien gemonteerd) en de wieldoppen.
11 221 WIELEN, COMPLEET - ONDERLING VERWISSELE N
Benodigd speciaal gereedschap: Geen
1 . Verwijder de wieldoppen, de moerdoppen (indien gemonteerd), draai alle wielmoeren los.
2 . Krik de wagen open plaats bokken voor en achter.
3 . Verwijderde wielmoeren en de wielen.
4. Open het kofferdeksel en verwijder het reservewiel .
5 . Verwissel de wielen onderling zoals in figuur6 isweergegeven en zet alle wielmoeren vast .
6 . Plaats het reservewiel inde kofferruimte en sluit het deksel.
7. Krik de wagen op, verwijderde bokken en laat de wagen op de grond zakken.
8. Trek tenslotte alle wielmoeren na en monteer de moer doppen (indien gemonteerd) en de wieldoppen.
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D/I 1/4
Fig.6 Schema voor het onderling verwisselen van de
wielen.
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112344

Benodigd speciaal gereedschap: Geen
1 . Verwijder het ventiel en druk de band los van de velg.
2. Plaats het complete wiel in de standaard.
3. Neem de band van het wiet.
4. Neem het wiel van de standaard.
5. Plaats het nieuwe wiel op de standaard.
6. Monteer de band om het wiel.

8. Monteer een nieuw ventiel in het wiel .
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9. Pomp de band op.
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7. Neem het complete wiel van de standaard.
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11 234 4 WIEL - VERVANGEN
(Wiel compleet verwijderd)
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TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL

VOOR

Combi's

Volbelast (2)
(Normaal gebruik) (3)

Normaal belast (1)
(Normaal gebruik) (3)

BANDENMATEN

Personenwagens

s.n
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AANBEVOLEN BANDENSPANNINGEN, KOUD - bar (kgf/cm 2)(lbf/in. 2)

165 SR x 13

1.8 (1.8) (26)

185/70 SR x 13

1.6 (1.6) (23)

165 SR x 13

1.8 (1 .8) (26)

185/70 SR x 13

1.6 (1.6) (23)

VOOR

ACHTER

1.8 (1.8) (26)

2.0 (2.0) (28)

2.5 (2.5) (25)

1.6 (1.6) (23)

1.8 (1.8) (26)

2.1 (1.1) (30)

1 .8 (1.8) (26)

2.0 (2.0) (28)

2.8 (2.8) (40)

1.7 (1.7) (24)

1.8 (1.8) (26)

2.3 (2.3) (33)

1.7 (1.7) (24)

1.8 (1.8) (26)

2.8 (2.8) (40)
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175 SR x 13 (VERZWAARD) 1.5 (1.5) (21)

ACHTER

(1) Bandenspanningen voor normale belasting gelden voor een bezetting tot 3 personen.

(2) Bandenspanningen voor volbelaste wagen gelden voor de wagen, beladen met meer dan de normale belasting
tot de maximaal toelaatbare volle belasting.
(3) Normaal gebruik geldt als gebruik op alle wegen bij alle snelheden, behalve voor langdurig achtereen gereden hoge
snelheden.

dta

(4) Wanneer langdurig met hoge snelheden worden gereden, moeten de bandenspanningen als volgt worden verhoogd:
'SR' Banden: 0,1 bar (kg/cm 2 ) (1.5 !b/in .2) voor elke 10 km/h (6 mph) boven 160 km/h (100 mph) .
Handhaaf de voorgeschreven bandenspanningen voor een betrouwbare besturing van de wagen.

Wielen balanceren

Het is beslist noodzakelijk bij het balanceren van een afzonderlijk wiel dit te centreren op het centrale gat en niet op de
boutgaten, zoals normaal gebruiktelijk is.
De diameter van de pasrand van het hulpstuk op de balanceermachine moet 63,25 mm (2.490 in.) tot 63,28 mm (2,491 in.)
bedragen en de rand moet 15 mm (0.59 in.) buiten het pasvlak van het wiel uitsteken.
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Aantrekkoppels

kg.m

lb.ft

70 tot 90

7,0 tot 9,0

50 tot 65
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Wielmoeren - stalen wielen en aluminium wielen ...
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