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BRANDSTOFSYSTEEM

ALGEMENE BESCHRIJVING
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Het brandstofsysteem van de Taunus/Cortina 1980 is voor wat betreft vele onderdelen gelijk aan het brand stofsysteem van het voorgaande model. Zo zijn luchtfilters, benzinepompen, Weber carburateurs en benzine tanks voor beide modellen gelijk en voor het verrichten van afstel- of reparatiewerkzaamheden aan deze
onderdelen wordt verwezen naar Hoofdstuk 23 van het werkplaatshandboek Taunus '76 /Cortina '77. In geval
van twijfel verdient het aanbeveling de inhoudsopgave op blz. 5 van dit hoofdstuk te raadplegen; hierin
zijn alle nieuwe werkzaamheden voor de Taunus/Cortina '80 opgenomen.

De drie belangrijkste wijzigingen aan het brand stofsysteem van de Taunus/Cortina modellenserie
zijn de volgende:
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) Ford carburateur met variabele venturi; Fig. 1

De Motorcraft carburateur met vaste venturi is
vervangen door een carburateur met variabele
venturi, die op alle 1,3 en 1,6 liter (1V)
motoren zal worden gemonteerd. De variabele venturi carburateur is geheel nieuw op Ford
automobielen en om er van verzekerd te zijn
dat u op dit punt over voldoende informatie
beschikt, is een afzonderlijk hoofdstuk (23V)
uitgegeven dat alle aspekten van deze nieuwe
carburateur behandelt.

2) Automatische choke van Solex dubbele carburateur;
Fig. 2

Fig. 1 Ford carburateur met variabele venturi.
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De automatische choke van de Solex (2V) carbura teur, zoals gemonteerd op de in Keulen geproduceerde V6-motoren, is van een volledig door de
koelvloeistoftemperatuur geregeld type gewijzigd
in een elektrisch verwarmd type. Het nieuwe
chokesysteem omvat een temperatuurgevoelige scha kelaar die in het koelsysteem van de motor is
aangebracht.

3) Stationaire systemen van Solex dubbele carburateur; Fig. 2
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Behalve de verbetering die aan het chokesysteem
is aangebracht, zijn zowel het stationaire by-pass
systeem als het stationaire basissysteem gewijzigd.
De belangrijkste verandering betreft de weglating
van de regelschroeven voor de stationaire mengsel samenstelling van het basissysteem. Verder wordt
de toerentalregelschroef van het basissysteem
thans tijdens de produktie afgesteld, waarna het
uiteinde wordt afgebroken; zie Fig. 2. Dit bete kent dat het voortaan onmogelijk is om het statio naire basissysteem af te stellen. Daarmee wordt
de stationaire afstelling tot het by-pass systeem
beperkt.

Fig. 2 Solex (2V) carburateur met synchroon
werkende gaskleppen.
A - Toerentalregelschroef van basissysteem
tijdens produktie afgesteld, waarna het
uiteinde wordt afgebroken
B - Chokehuisdeksel met elektrische verwar mingselementen

Op de volgende bladzijden treft u een gedetailleerde beschrijving aan van de werking van deze nieuwe syste men op de Solex carburateurs. Tevens worden in dit hoofdstuk de reparatieprocedures behandeld die afwijken
van de voorgaande carburateurs. De afstelgegevens van alle carburateurs die op de Taunus/Cortina 1980 worden
toegepast, met uitzondering van de variabele-venturi carburateur, zijn op blz. 8 vermeld.

Juli 1979

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 23-2

BRANDSTOFSYSTEEM

WERKINGSPRINCIPE

Zoals onder 'Algemene beschrijving' is vermeld, wijkt de Solex carburateur voor 1980 op twee belangrijke
punten af van de voorgaande carburateur en deze veranderingen zijn in dit hoofdstuk beschreven. Voor verdere
informatie betreffende deze carburateur wordt verwezen naar hetzij Hoofdstuk 23 in het werkplaatshandboek
Taunus '76 / Cortina '77, hetzij het bestaande instruktiemateriaal.
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De twee nieuwe Solex systemen werken als volgt:
a) Elektrisch bediende automatische choke
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De toepassing van een elektrisch bediende automatische choke op de V6-motoren (Keulen) is bedoeld om de
uitlaatemissies en het brandstofverbruik tijdens de opwarmperiode te verminderen. Dit is als volgt te
verklaren:
Bij chokesystemen die alleen door de koelvloeistoftemperatuur worden geregeld, beginnen de chokekleppen
pas te openen nadat de motor de koelvloeistof en daarmee de bimetalen veer heeft verwarmd. Dit betekent
dat de motor gedurende de eerste periode na een koude start een rijker mengsel krijgt toegevoerd dan nood zakelijk is. Dit is bij de elektrisch bediende choke niet het geval, omdat de bimetalen veer wordt verwarmd
door twee verwarmingselementen, waarvan één element onmiddellijk na het aanslaan van de motor de bimetalen
veer begint te verwarmen.
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Zoals hierboven is vermeld, werkt het systeem met
twee verwarmingselementen. Bij het gebruik van
slechts één element zouden de chokekleppen na een
bepaalde periode beginnen te openen, zonder daarbij
rekening te houden met lage buitentemperaturen,
wanneer de choke gedurende langere tijd in werking
moet blijven. Om te verzekeren dat de choke bij
lage buitentemperaturen gedurende de juiste tijd
werkzaam blijft, wordt een tweede verwarmingselement
toegepast. Dit tweede element begint pas te werken
op het moment waarop de motor tijdens de opwarmperiode een bepaalde temperatuur heeft bereikt.
Het is belangrijk te weten dat het eerste element
niet krachtig genoeg is om zelfstandig de choke kleppen geheel te openen.

Fig. 3 Elektrisch chokebedieningssysteem van
de Solex carburateur (luchtfilter voor
de duidelijkheid verwijderd).
A - Thermoschakelaar, gemonteerd in koel systeem
B - Chokehuisdeksel met verwarmingselementen

w.

Het eerste element wordt rechtstreeks door de
wisselstroomdynamo gevoed en begint dan ook onmid dellijk na het aanslaan van de motor de bimetalen
veer te verwarmen. Het tweede element wordt bediend
door een in het koelsysteem gemonteerde thermo schakelaar, die de stroomtoevoer naar het element
onderbreekt tot de motortemperatuur een bepaalde
waarde heeft bereikt.
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Op deze wijze wordt bewerkstelligt dat de chokekleppen reeds beginnen te openen zo gauw als de
motor loopt, waardoor een verlaging van de uitlaat emissies en het brandstofverbruik wordt verkregen.
Daarnaast voorkomt het systeem dat de chokekleppen
volledig openen zolang de motor nog niet zijn
normale bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
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Fig.

Aansluitschema (vereenvoudigd).
A - Wisselstroomdynamo
B - Bimetalen veer
C - Verwarmingselementen
D - Thermoschakelaar
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b) Gewijzigd stationair systeem
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Het nieuwe stationaire systeem werkt in principe
op dezelfde wijze als dat van voorgaande Solex
typen en bestaat uit een by-pass circuit en een
basis- of hoofdcircuit.

Stationair by-pass systeem
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De enige wijziging aan dit systeem is de verplaat sing en verzegeling van de stelschroeven. Op de
carburateurs van het 1980-type bevindt de toeren talregelschroef van het by-pass systeem zich op
dezelfde plaats als op voorgaande carburateurs,
maar de regelschroef is thans verzegeld met een
plastic kapje, 'B' in Fig. 5. De mengselregelschroef
van het by-pass systeem bevindt zich hetzij naast
de toerentalregelschroef in het carburateurhuis,
hetzij in het carburateurdeksel. In het eerste
geval is de mengselregelschroef met een plug verzegeld en in het tweede geval met een kapje.

Fig. 5 Solex (2V) carburateur met synchroon
werkende gaskleppen.
A - By-pass mengselregelschroef
B - By-pass toerentalregelschroef

De verzegelingsplug komt overeen met die welke op
de Ford en Weber carburateurs wordt toegepast,
terwijl het verzegelingskapje gelijk is aan de
kapjes die op voorgaande Solex carburateurs werden
aangetroffen.

Stationair basis- of hoofdsysteem

w.
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Bij de carburateurs die vóór 1980 werden toegepast,
was het stationaire basissysteem volledig afstel baar. Dit vond plaats door verdraaiing van twee
in conische naaldsproeiers aangebrachte regelschroe ven, die de verhouding van het lucht/brandstofmengsel
regelden, en door verdraaiing van een derde regel schroef die d.m.v. vergroting of verkleining van de
gasklepopening het stationaire toerental regelde.
Bij de vanaf 1980 toe te passen carburateurs is het
stationaire basissysteem niet afstelbaar. De coni sche naaldsproeiers zijn vervangen door sproeiers
met een vaste diameter en de uiteinden van de
sproeierkanalen zijn afgesloten. De toerentalregel schroef, die de gasklepopening regelt, wordt tijdens
de produktie afgesteld en door afbreking van het
uiteinde is naderhand afstellen onmogelijk. Zie
Fig. 6.
Dit betekent dat de stationaire afstelling tot het
by-pass systeem wordt beperkt.
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Het afstellen van de carburateur is beschreven in
Bewerking nr. 23 213.

In Fig. 7 zijn het stationaire basis- en by-pass
systeem schematisch afgebeeld.
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Fig. 6 Solex (2V) carburateur; de toerentalregel schroef is tijdens de produktie afgesteld
en door afbreking van het uiteinde is nader hand afstellen onmogelijk.
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Fig. 7 Stationair systeem van Solex (2V) carburateur.
A - Stat. benzinesproeier
E - By-pass mengsel B - Stat. luchtsproeier
regelschroef
C - Luchttoevoer van
F - By-pass toeren by-pass systeem
talregelschroef
D -.Mengselsp.roeier met vaste
diameter van basissysteem
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23 224
23 224 6
23 244
23 271
23 274
23 277

23 278
23 283
23 284
23 302
23 304
23 309
23 311
23 312
23 321
23 322
23 531
23 532
23 534
23 534 4
23 552 2
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23 174
23 184
23 212
23 213
23 217 4

Brandstofsysteem en carburateur - reinigen
Luchtfilter - werking controleren
(alleen thermostatisch geregelde filters)
Luchtfilter - verwijderen en monteren
Luchtfilterelement - vervangen
Carburateur - réinigen
Carburateur - afstellen
Handbediende choke - versneld stationair
toerental - afstellen
Carburateur - verwijderen en monteren
Carburateur - reinigen, controleren en
afstellen (carburateur verwijderd)
Vlotternaald - vervangen
Automatische choke - versneld stationair
toerental - afstellen
Automatische choke - afstellen
Chokehuisdeksel met verwarmingselementen elektrisch bediende automatische choke verwijderen en monteren
Automatische choke - revideren
Slang - automatische choke - vervangen
(één)
Slangen - automatische choke - vervangen
(beide)
Deceleratieklep - controleren en
afstellen
Deceleratieklep - verwijderen en
monteren
Slang - deceleratieklep - vervangen
Uitlaatgashercirculatieklep - testen
Uitlaatgashercirculatieklep verwijderen en monteren
Vacuumschakelklep - testen
VacuUmschakelklep - verwijderen en
monteren
Benzinepompdruk - controleren
Benzinepomp - reinigen
Benzinepomp - verwijderen en monteren
Benzinepomp - verwijderen en monteren
(motor uitgebouwd)
Benzinetank - reinigen
(benzinetank uitgebouwd)
Benzinetank - uitbouwen en inbouwen
Benzineleiding - reinigen
Benzineleiding - benzinetank naar pomp verwijderen en monteren
Benzineleiding - benzinepomp naar
carburateur - verwijderen en monteren
Benzineleiding (retourleiding) carburateur naar benzinetank verwijderen en monteren
Verbindingsslang van benzineleiding vervangen (één)
Gaskabel - afstellen
Gaspedaal - verwijderen en monteren
Gaspedaalas - verwijderen en monteren
Gaskabel - verwijderen en monteren
Chokekabel - afstellen
Chokekabel - verwijderen en monteren
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23 122
23 172

Opgenomen
in
Hoofdstuk 23
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Afzonderlijk
beschreven in
deze uitgave

BRANDSTOFSYSTEEM

23
23
23
23
23
23

811
822

824
826
872
874
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ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN

23 213

SOLEX DUBBELE CARBURATEUR
MET SYNCHROON WERKENDE
GASKLEPPEN (2V)

— BESCHRIJVING

CARBURATEUR - AFSTELLEN

Benodigde speciale uitrusting:
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CO-meter (uitlaatgastester)
Toerenteller
1. Open de motorkap en leg beschermhoezen over de
spatschermen.
2. Breng de motor op de normale bedrijfstempera tuur.
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3. Sluit een CO-meter en een toerenteller aan
overeenkomstig de instrukties van de desbe treffende fabrikanten.

4. Stabiliseer de motor door deze gedurende ca.
30 sekonden met 3 000 t/min te laten draaien
en laat de motor vervolgens stationair draaien.

Fig. 8 Verzegelingskapje van by-pass toerental regelschroef.
(Uitvoeringen met 2,0 en 2,3 liter motor.)

5. Wacht tot de meters zijn gestabiliseerd en
lees het CO-percentage en het stationaire
toerental af.

6. Indien afstelling noodzakelijk is, moet het
verzegelingskapje van de by-pass toerental regelschroef worden verwijderd; Fig. 8.
De by-pass toerentalregelschroef bevindt zich
in het carburateurhuis ('A' in Fig. 9).
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Het kapje kan worden verwijderd door het met
een tang samen te drukken. Hierdoor scheurt
de buitenzijde van het kapje los, waarna men
het kapje uit de boring kan lichten.

7. Stel de by-pass toerentalregelschroef af tot
de motor met het voorgeschreven toerental
stationair draait. Zie 'Technische gegevens'.

Fig. 9 Plaats vande regelschroeven van het
stationaire by-pass systeem.
A - Mengselregelschroef
B - Toerentalregelschroef met verwijderd
verzegelingskapje

w.

8. Als na afstelling van het stationaire toeren tal blijkt dat het stationaire mengsel niet
goed is afgesteld, moet de motor worden afge zet. Verwijder vervolgens het verzegelings kapje of-plugje van de by-pass mengselregel schroef. De mengselregelschroef bevindt zich
hetzij in het carburateurdeksel, hetzij naast
de toerentalregelschroef in het carburateur huis. In het eerste geval is de regelschroef
met een kapje verzegeld en in het tweede geval
met een plugje. Zie Fig. 9 en 10.
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9. Stabiliseer de motor zoals onder punt 4 is
beschreven en stel zowel de mengselregelschroef
als de toerentalregelschroef van het by-pass
systeem af, tot het juiste CO-percentage bij
het voorgeschreven stationaire toerental is
bereikt.

10. Verwijder de CO-meter en de toerenteller.

11. Verzegel de regelschroeven van het stationaire
by-pass systeem door ze van een nieuw plugje/
kapje te voorzien.

12. Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.
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Fig. 10 Alternatieve plaats van de by-pass mengsel regelschroef.
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SOLEX DUBBELE CARBURATEUR
MET SYNCHROON WERKENDE
GASKLEPPEN (2V)

23 277

23 277

CHOKEHUISDEKSEL MET VERWARMINGSELEMENTEN ELEKTRISCH BEDIENDE AUTOMATISCHE CHOKE VERWIJDEREN EN MONTEREN

Verwijderen
Open de motorkap en leg beschermhoezen over
de spatschermen.

2.

Maak de massakabel van de accu los.

3.

Verwijder het luchtfilter. Zie hiervoor Bewer king nr. 23 174 in Hoofdstuk 23.

4.

Maak de meervoudige stekker los van het choke huisdeksel; Fig. 11.

5.

Verwijder de drie bevestigingsschroeven van
het chokehuisdeksel en neem het deksel weg.
In Fig. 11 zijn twee van de drie bevestigings schroeven afgebeeld.
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1.
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Benodigd speciaal gereedschap: geen

Monteren

Haak de bimetalen veer aan de chokebedieningsarm, plaats het deksel op het chokehuis en
draai de drie bevestigingsschroeven aan, maar
zet ze nog niet vast.

7.

Draai het deksel in een zodanige stand dat de
afstelmerktekens op deksel en huis met elkaar
corresponderen (zie Fig. 12) en zet de drie
bevestigingsschroeven definitief vast.

8.

Sluit de meervoudige stekker aan op het deksel.

9.

Monteer het luchtfilter.
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6.

Sluit de accu aan.

11.

Verwijder de spatschermhoezen en sluit de
motorkap.

A - Meervoudige stekker
B - Twee van de drie bevestigingsschroeven
van het chokehuisdeksel

Fig. 12 Afstélmerktekens op deksel en huis van
automatische choke in lijn gebracht (de
afbeelding toont de 'normale' afstelling).
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10.

Fig. 11 Chokehuisdeksel met verwarmingselementen Solex (2V) carburateur.
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TECHNISCHE GEGEVENS
AFSTELGEGEVENS VAN CARBURATEURS
Motorcraft variabele-venturi carburateur

Alle afmetingen in mm (in)

Weber (2V) (Behalve Zweden)

Toelaatbare
afwijking
OHC 1600
OHC 2000

Versnellings - Stat. toerental in t/min
baktype
_
Handgesch./
Automatisch
Handgesch./
Automatisch

+ 25
-

800

Alleen Zweden
OHC 1600
OHC 2000

Handgesch.
Automatisch

Versneld
stationair
toerental

+ 0^2
-

+ 100
-

800

Handgesch./
Automatisch

Afstelling
vlotter niveau
± 0,5
(+ 0.02)

1,5

Messing vlotter
41,0 (1.61)

2000

Plastic vlotter
35,3 (1.39)

2150

Messing vlotter
41,0 (1.61)
Plastic vlotter
35,3 (1.39)

2300

1,25

1900

Pompslag in
richting A

Solex (2V)
Toelaatbare
afwijking

f 20
Handgesch./
Automatisch

v6 2300

Handgesch./
Automatisch

800 in
neutrale
stand

: 100

± 0,5

± 0,5
(± 0.02)

2900
* met nok
in hoogste
stand

1,5
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v6 2000

Chokegegevens

Mengselafstelling
C0-
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Motortype
en cilinder inhoud (cm 3 )
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Alle voor onderhoud en reparatie benodigde gegevens van de Motorcraft variabele-venturi carburateur zijn
vermeld in Hoofdstuk 23V.

0,5 tot 3,5
(0.02 tot 0.14)

14,5 (0.57)

3,5 tot 6,5
(0..14 tot 0.26)

Weber (2V) (Behalve Zweden)
Motortype
en cilinder inhoud (cm 3 )
Toelaatbare
afwijking

_

Handgesch./
Automatisch

Max. vacuumbediende
chokeklepopening

± 0,25 (0.01)

Handgesch./
Automatisch

+ 100

6,5 (0.26)

Chokeklepopening
bij versneld stat.
toerental
± 0 ,25 (0.01)

Afstelling van
bimetalen veer

-

2,0 (0.08)
Middelste
merkteken

2000
1,5 (0.06)

ww

OHC 2000

Versneld stat.
toerental

5 5 (0.22)
'

w.

OHC 1600

Versnelling baktype

Afstelling van versneld stationair toerental: alleen Solex (2V).
De werkwijze voor het afstellen van het versneld stationair toerental bij Solex (2V) carburateurs is
gewijzigd ten opzichte van hetgeen in het werkplaatshandboek Taunus'76/Cortina'77 is vermeld. In het
werkplaatshandboek is beschreven dat het versneld stationair toerental dient te worden gecontroleerd
terwijl de nok zich in de normale bedrijfsstand bevindt. Volgens de huidige methode, waarop bovenstaande
gegevens zijn gebaseerd, moet het versneld stationair toerental worden gecontroleerd terwijl de nok
zich in de hoogste stand bevindt. Druk hiertoe de gaskleppen gedeeltelijk open terwijl de chokekleppen
geheel gesloten worden gehouden en laat de gasklephefboom los. Start vervolgens de motor, zonder daarbij
op het gaspedaal te drukken, en lees het motortoerental af.
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TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)
Chokegegevens. (vervolg)
Weber (2V) (Alleen Zweden)
Max. vacuambediende
chokeklepopening

Toelaatbare
afwijking
OHC 1600
OHC 2000

± 0,25 (0.01)
Handgesch.
Automatisch
Handgesch.
Automatisch

Solex (2V)
Motortype
en cilinderinhoud (cm3)

V6 2000

Versnellings baktype

v6 2300

OHC 1600
OHC 2000
OHC 2000
Aleen Zweden
OHC 1600
OHC 1600
OHC 2000
OHC 2000

1900

2,0 (0.08)

2 mm
' ARM'

2,3 (0.09)
3, 1

Onderdeel nr.
carburateurr

(0.12)

Versnel - Diameter
lingsbak- gasklepbuis
type

77HF 9510 GB
77HF 9510 AB
77HF 9510 BB

78HF 9510 CA
78HF 9510 DA
78HF 9510 AA
76HF 9510 MA

Hand/Auto
Hand
Auto

Hand
Auto
Hand
Auto

w.

Solex (2V)

5,0 (0 . 20)

Versneld stat.
toerental

Diameter
venturi

Verbindingsstangen
tussen chokekleppen
en gaskleppen,
bedrijfsspeling

0, 1 tot 0,4
(0.004 tot 0.016)

2900
* met nok
in hoogste
stand
tand

fo
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Motortype
en cilinde r inhoud (cm )

'R IJ K'

Automatisch

Weber (2V) (Behalve Zweden)

± 0,25 (0.01)

± 100

1 ,5 (0 .06)

2,5 (0.10)

Sproeierbezetting van carburateurs

0,3 tot 0,6
(0.012 tot 0.020)

Hoofd sproeier

Menglucht sproeier

Meng buisje

(0.07)

Stationaire
sproeier

170/120
170/125
175/125

F50/F50
F66/F66
F66/F66

45/45
45/45
45/45

32/32
32/32
32/36
32/36

23/24
23/24
26/27
26/27

122/100
120/105
132/132
132/127

180/120
180/130
170/135
175/145

F50/F50
F50/F50
F66/F66
F66/F66

45/45
45/45
50/50
45/60

V6 2000

80TF 9510 ACA
ANB
80TF 9510
A RB
80TF 9510 AEA
AFA
80TF 9510 AGA
AJA

Hand

32

24/24

127,5/127,5

Auto

32

24/24

127,5/127,5

45/45

Hand

35

26/26

137,5/137,5

47,5/47,5

Auto

35

26/26

137,5/137,5

47,5/47,5

ww

1,5 (0.06)

137/125
135/130
132/140

Versnel lingsbaktype

V6 2300

1,8 (0 ' 07)

26/27
26/27
26/27

Onderdeel nr.
carburateur

V6 2300

Speling van
modulatorveer

32/36
32/36
32/36

Motortype
en cilinder inhoud (cm 3 )
V6 2000

Afstelling van
bimetalen veer

X15
2300

Handgesch.

Automatisch

Chokeklepopening
bij versneld stat.
toerental

5,5 (0.22)

Vacuumbediende
chokeklepopening

Handgesch.

Versneld stat.
toerental

.n
l

Versnellings baktype

ta
un
us

Motortype
en cilinder inhoud (cm3 )

Diameter Diameter
gasklep- venturi
buis

Hoofd sproeier

Stationaire
sproeier
45/45

Zie opmerking op blz. 8

Juli 1979

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 23-9

