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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURtEN

INLEIDING

De periodieke onderhoudsbeurten zijn bedoeld om storingen te voorkomen en eventuele defekten vroegtijdig te,
ontdekken, in het bijzonder bij onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en van tijd tot tijd vernieuwd .
dienen te worden. Uit het oogpunt van Ford's reputatie van lage bedrijfskosten is het belangrijk dat deze
onderdelen gemakkelijk te vervangen of te repareren zijn. De ontwerpstaf van Ford is daarom voortdurend
bezig met het herzien en verbeteren van de produkten, om zodoende het onderhoud te vereenvoudigen. Daar
naast worden bij het ontwerp en de fabrikage moderne technologieën en materialen toegepast, teneinde de
levensduur te verlengen en de onderhoudskosten te verminderen.

Het doel van dit hoofdstuk is het verklaren van de afzonderlijke punten van het Ford Onderhoudsschema.
Deze punten zijn in numerieke volgorde vermeld in de overzichten op de bladzijden 5 t/m 10 en door bepaalde
werkzaamheden op een logische en efficiënte manier te combineren, worden dubbel werk en improduktief werk
zo veel mogelijk voorkomen.

De volgende onderhoudsbeurten worden behandeld:

• Afleveringsinspektie (mechanisch gedeelte)

• Gratis inspektiebeurt (bij 2500 km)

• Tusseninspektie (10000 km)

• Grote onderhoudsbeurt (20000 km)

• Extra werkzaamheden die elke 40 000 km moeten worden uitgevoerd

• Onderhoud op langere termijn

In de rubriek "Beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden" treft u in numerieke volgorde een beschrijving
aan van alle onderhoudswerkzaamheden, waar nodig voorzien van afbeeldingen. Deze numerieke volgorde corres -
pondeert met de nummering van de werkzaamheden in de overzichten van de onderhoudsbeurten op de bladzijden
5 t/m 10.

ONDERHOUDSPLAN

Het Ford Serviceboekje dat bij elke wagen wordt verstrekt, verschaft de eigenaar/bestuurder niet alleen
informatie omtrent de garantiebepalingen en de toepassing hiervan, maar biedt bovendien de mogelijkheid om
de onderhoudsbeurten te registreren die aan de wagen zijn verricht. Tijdens het uitvoeren van een onder -
houdsbeurt dient de monteur een controleformulier in te vullen en hierop eventuele reparatieadviezen te
vermelden. Vervolgens moet men er op toezien dat de noodzakelijke gegevens in het Ford Serviceboekje worden
ingevuld en dat eventuele reparatieadviezen aan de eigenaar/bestuurder worden voorgelegd.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

INLEIDING

IN ACHT TE NEMEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN -

Eventuele veiligheids- of voorzorgsmaatregelen die bij werkzaamheden aan bepaalde componenten noodzakelijk
zijn, zijn vermeld in de desbetreffende hoofdstukken van het werkplaatshandboek. Indien een monteur niet
vertrouwd is met een bepaald onderdeel, dient hij het desbetreffende hoofdstuk in het werkplaatshandboek
te raadplegen alvorens met het werk te beginnen.
Voorbeelden van hoofdstukken waarin veiligheids- of voorzorgsmaatregelen zijn vermeld:

Hoofdstuk 22B, blz. 1

	

: Voorzorgsmaatregelen bij het werken
aan het elektronische onstekingssysteem

Hoofdstuk 23V, blz. 19 : Veiligheidsmaatregelen bij het werken met benzine

Hoofdstuk 24, blz. 3

	

Voorzorgsmaatregelen bij het werken met antivries

In het algemeen geldt:

• Maak altijd de massakabel van de accu los bij werkzaamheden onder de motorkap van een wagen, behalve
wanneer de afstellingen of controles bij draaiende motor moeten worden verricht.

• Loshangende kleding moet door een overall worden bedekt en onder geen voorwaarde mag men stropdassen
of testkabels bij of over draaiende delen laten hangen.

• Bij het gebruik van een hulpstartschakelaar moeten altijd de laagspanningsdraden van de bobine worden
losgekoppeld. Als dit wordt nagelaten, kan brandgevaar ontstaan of kan de monteur elektrische schokken
van de hoogspanningskabels ontvangen. Bij sommige werkzaamheden moeten de bougiekabels worden losgemaakt.
Let er in zo'n geval op dat de kabels op een veilige plaats worden gelegd.

• Ga nooit in de baan van draaiende onderdelen staan, omdat eventuele voorwerpen die per ongeluk daarop
terechtkomen zullen worden weggeslingerd.

• Sluit een afzuigslang op het uitlaatsysteem aan zodra een wagen in de werkplaats is gereden.

q Voordat aan wagens met een automatische transmissie bij draaiende motor werkzaamheden worden verricht,
moet men de volgende veiligheidsmaatregelen treffen:

- Blokkeer de AANGEDREVEN WIELEN.

- Controleer of de keuzehefboom in de P-STAND is geplaatst en de HANDREM is aangetrokken.

- Werk vanaf de ZIJKANT van de wagen.

• Wagen op hefbrug

Bij het omhoog- of omlaagbrengen van de wagen m.b.v. een armhefbrug moet erop worden gelet dat:

- De wagen midden op de hefbrug is geplaatst.

- De handrem is aangetrokken.

- Het versnellingshendel in de neutrale stand (handgeschakelde versnellingsbak) resp. de keuzehefboom
in de P-stand (automatische transmissie) is geplaatst.

- Kleding en schoeisel niet onder of tussen de hefbrug geklemd kunnen raken.

In geval geen armhefbrug beschikbaar is en de wagen m.b.v. een hydraulische krik wordt opgelicht,
moet erop worden gelet dat:

- De krik in goede staat verkeert.

- De krikschotel goed en veilig is geplaatst.

- De handrem is aangetrokken of de wielen die op de grond blijven geblokkeerd zijn.

BELANGRIJKE OPMERKING: Licht voor- en achterzijde van de wagen nooit gelijktijdig op met twee
hydraulische kriks.

Werk nooit onder een wagen die alleen door een hydraulische krik wordt ondersteund, maar gebruik altijd
as-/carrosseriesteunen en breng deze op de juiste plaatsen aan.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE.EN
PERIODIEKEN ONDERHOUDSBEURTEN.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN (vervolg)

• Asbeststof

Adem nooit het stof van de remvoeringen in. Asbeststof is bij inademing gevaarlijk voor de gezondheid.
Blaas het stof daarom nooit met perslucht uit de remmen, maar gebruik een stofzuiger, kwast of doek.
Vang het stof zorgvuldig op in een zak en gooi deze vervolgens dichtgebonden in de vuilnisbak.

• Remvloeistof

Afgetapte remvloeistof mag niet opnieuw worden gebruikt. Ook remvloeistof die enige tijd aan de lucht
is blootgesteld mag niet worden gebruikt. Bewaar remvloeistof altijd in een afgesloten bus. Zorg ervoor
dat de remvloeistof niet in aanraking komt met de remblokken/-schoenen of met het oppervlak van de
schijven of trommels. Wanneer per ongeluk remvloeistof op de lak wordt gemorst, moet de desbetreffende
plek onmiddellijk' met koud water worden afgenomen om beschadiging van het lakwerk te voorkomen.

o

	

Accuzuur en aansluiting van accu

EEN GELADEN ACCU MAG NIMMER MET ZUUR WORDEN GEVULD.

- Accuzuur dat op de huid, de kleding of het lakwerk wordt gemorst, moet onmiddellijk worden
verwijderd.

- Bij het aansluiten van de accu of het gebruik van een tweede accu als starthulp, moéten de
accukabels goed worden aangesloten (nagatief aan negatief, positief aan positief).
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

AANBEVOLEN VOLGORDE VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE AFLEVERINGSINSPEKTIE

IDENTIFIKATIE VAN DE WAGEN

Het identificeren van een niet-geregistreerde wagen vindt plaats door de identifikatienummers op werkorder
en wagen met elkaar te vergelijken. Dit voorkomt dat verkeerde kentekenplaten op een wagen worden gemonteerd.
Het identifikatienummer van de wagen is vermeld op het identifikatieplaatje dat op de bovenste dwarsbalk van
het voorpaneel is geklonken, terwijl het tevens naast de bestuurdersstoel op de vloer is ingeslagen.

1.	 Bij het instappen van de wagen

Open het bestuurdersportier m.b.v. de sleutel. Controleer of de interieurverlichting en het portier
goed werken.
Controleer de werking van de bestuurdersstoel, incl. de rugleuningverstel1ing.
Zet het contact aan en controleer de werking van: waarschuwingslampjes, meters, klokje, achterruit -
verwarming en koplampen (dim- en grootlicht).
Controleer of de wagen alleen in de standen 'P' en 'N' kan worden gestart (alleen automatische trans -
missie).

2. Wagen werkplaats binnenrijden

Controleer de werking van de bedieningsorganen.
Controleer de werking van de snelheidsmeter.
Let op eventuele abnormale geluiden.
Controleer de werking van de claxon bij het binnenrijden van de werkplaats.

3. In de wagen

Controleer de werking van de handrem.
Controleer de veiligheidsgordels op de voorstoelen (en op de achterbank, indien van toepassing)
op goede conditie van het weefsel en op de juiste werking van het vergrendelingsmechanisme en de
gespen.
Controleer de werking van het slot en de verlichting van het handschoenenkastje.
Controleer de werking van: verwarming/ventilatie, sproeiers, wissers, schuifdak, zonnekleppen en
eventuele accessoires.

4. Onder de motorkap

(Controleer bij het openen van de motorkap de werking van het slot en de veiligheidshaak.)

5. Tijdens het verrichten van de onderstaande werkzaamheden kan de monteur in het motorcompartiment een
visuele controle uitvoeren op eventuele lekkages van motor, koelvloeistofslangen, verwarmingsslangen
en aansluitingen van brandstof- en remsysteem.

Controleren/bijvullen:
6. Motorolie.
7. Remvloeistof.
8. Koelvloeistof/antivriesconcentratie.
9. Reservoirs van sproeierinstallaties.

10. Accuelektrolyt.

11. Controleer de ladingstoestand van de accu. Controleer de bevestiging van de accukabels, zet deze
zonodig vast en bescherm de accupolen met een laagje vaseline.

12. Controleer of de kroonmoeren van stuurinrichting/wielophanging goed met splitpennen zijn geborgd,
voor zover deze in de motorruimte bereikbaar zijn.

31. Plaats de inlaat van het luchtfilter in de juiste stand overeenkomstig het jaargetijde.
13. Controleer de contacthoek en stel deze zonodig af.
14. Controleer het ontstekingstijdstip en stel dit zonodig af.

(Controleer tijdens het sluiten van de motorkap of het slot goed vergrendelt.)
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

AANBEVOLEN VOLGORDE VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE AFLEVERINGSINSPEKTIE (vervolg)

Onder d2 wagen

15. Tijdens het verrichten van de hieronder vermelde werkzaamheden kan de monteur een visuele controle
uitvoeren op eventuele lekkages van motor, versnellingsbak, stuurinrichting, wielophanging, benzine -
leidingen/-tank, uitlaatsysteem en achterbrug. Eventuele defekten of beschadigingen aan deze onder -
delen moeten genoteerd en gerapporteerd worden.

16. Controleer stuurinrichting en wielophanging op slijtage en beschadiging en inspekteer de conditie
van de afdichtmanchetten en -kappen.
Controleer of de kroonmoeren goed met splitpennen zijn geborgd.

17. Controleer de remslangen/-leidingen op lekkage en beschadiging en let op eventueel inschuren van
de remslangen.

18. Controleer het oliepeil van de handgeschakelde versnellingsbak en vul zonodig olie bij.
19. Controleer het oliepeil van de achterbrug en vul zonodig olie bij.

Wielen vrij van de grond

20. Controleer de banden op beschadiging en ga na of de banden van het juiste type zijn.

Wagen op de grond

(met ingeschakeld stadslicht)

22. Controleer of de portieren, de motorkap en het kofferdeksel of de achterklep goed zijn afgesteld en
controleer tegelijkertijd de werking van de resterende portiersloten (beide sleutels), de ruitmechanismen,
de stoelen (verstelling) en de stadslichten.

23. Controleer of de wielmoeren goed vastzitten en meet de bandenspanning (reservewiel niet vergeten).
24. Controleer de werking van de koplamp- en ruitesproeiers en stel deze zonodig af.
25. Controleer en corrigeer zonodig de afstelling van de koplampen.
35. Controleer de werking van de stoplichten.

Proefrit of controle op rollentestbank

26. Maak een proefrit of controleer de wagen op een rollentestbank.

Na proefrit of controle op rollentestbank

27. Controleer het vloeistofpeil van de automatische transmissie en vul zonodig vloeistof bij.
28. Controleer het vloeistofpeil van de servo-stuurinrichting en vul zonodig vloeistof bij.
29. Controleer het warm starten van de motor en controleer of de automatische choke geheel terugkeert in de

uitgeschakelde stand.
30. Controleer het stationaire toerental en stel dit zonodig af.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

AANBEVOLENVOLGORDEVAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE GRATIS.INSPEKTIEBEURT(bij 2500 km)

Bij het instappen van de wagen

Breng beschermhoezen aan over de bestuurdersstoel en het stuurwiel.

In de wagen

33. Controleer de werking van: interieurverlichting, koplampen (dim- en grootlicht), richtingaanwijzers
en accessoires.

	

1

Onder de motorkap

Open de motorkap en leg beschermhoezen over de spatschermen.
6. Controleer het motoroliepeil en vul zonodig olie bij.

7. Controleer het remvloeistofniveau en vul zonodig remvloeistof bij. Controleer de hoofdremcilinder op
lekkage.

8. Controleer het koelvloeistofniveau, vul zonodig koelvloeistof bij en meet de antivriesconcentratie.
10. Controleer het elektrolytniveau in de accu en vul zonodig gedestilleerd water bij.
37. Controleer de spanning van de V-riem(en) en stel deze zonodig af.
38. Trek de cilinderkopbouten met een momentsleutel na (alleen OHV en V6).
39. Controleer of de bevestigingsbouten van het inlaatspruitstuk goed vastzitten (alleen OHV en OHC).,

Trek de bevestigingsbouten van het inlaatspruitstuk met een momentsleutel na (V-motoren).
40. Controleer of de bevestigingsbouten van het uitlaatspruitstuk en de voorste uitlaatpijp goed vastzitten

(alleen OHV en OHC).
41. Controleer de klepspeling en stel deze zonodig af.
42. TIJDENS BOVENSTAANDE WERKZAAMHEDEN - Voer een visuele controle uit op eventuele lekkages en inspekteer

de slangen op beschadigingen (motor, radiateur, verwarming, brandstof- en remsysteem, vacuumslangen en
slangen van eventueel gemonteerde servo-stuurinrichting).

Onder de wagen

17. Controleer het remsysteem op lekkage en let daarbij vooral op het eventueel inschuren van de remslangen.
43. Controleer op vloeistof- en ui tlaatgaslekkage.
44. Controleer de toestand van de onderzijde van de carrosserie.

Wielen vrij van de grond

21. Controleer de toestand en de slijtage van de banden.

Wagenopde grond

23. Controleer of de wielmoeren goed vastzitten.
34. Controleer de werking van: stadslichten, alarmknipperlichten, achteruitrijlampen, mistachterlamp en

verstralers.

35. Controleer de werking van de stoplichten.
25. Controleer en corrigeer zonodig de afstelling van de koplampen.

Proefrit of controle op rollentestbank

26. Maak een proefrit of controleer de wagen op een rollentestbank.

Na proefrit of controle op rollentestbank

27. Controleer het vloeistofpeil van de automatische transmissie en vul zonodig vloeistof bij.
28. Controleer het vloeistofpeil van de servo-stuurinrichting (indien van toepassing) en vul zonodig

vloeistof bij.
29. Controleer het warm starten van de motor en controleer of de automatische choke geheel terugkeert in de

uitgeschakelde stand.
30. Controleer het stationaire toerental en stel dit zonodig af.
45. Controleer het CO % in de uitlaatgassen en stel zonodig de carburateur af.

ALLEEN ZWEDEN

63. Controleer de deceleratieklep; stel de klep zonodig af of vervang deze.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

AANBEVOLEN VOLGORDE VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE TUSSENINSPEKTIE (10000 km)

Bij het instappen vande wagen

Breng beschermhoezen aan over de stoelen en het stuurwiel.

Onder de motorkap

Reinig de olievuldop.
Smeer de stroomverdeler en reinig de verdelerkap, de hoogspanningskabels en de bovenzijde van de bobine.
Controleer visueel de conditie van de hoogspanningskabels, de verdelerkap en de rotor en controleer of
de hoogspanningskabels goed in de aansluitingen op verdelerkap en bobine zijn bevestigd (alleen OHV en
OHC).
Monteer de bougies.
Controleer de contacthoek en stel deze zonodig af (alleen OHV en OHC).
Controleer het ontstekingstijdstip en stel dit zonodig af (alleen OHV en OHC).
Controleer het stationaire toerental en stel dit zonodig af.

Onder de wagen

50. Tap de motorolie af.

Tijdens het aftappen van de motorolie kan de monteur reeds enkele van de onderstaandé handelingen
verrichten.
51. Controleer de remschoenen van de achterremmen op slijtage.
52. Vernieuw het oliefilter.
53. Controleer de schijfremblokken op slijtage.

MONTEER DE AFTAPPLUG met een nieuwe afdichtring en zet de plug met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Wielen vrij van de grond

21. Controleer de toestand en de slijtage van de banden.

Wagen op de grond

59. Vul de motor met olie.

Open de motorkap en leg beschermhoezen over de spatschermen.
37. Controleer de conditie en de spanning van de V-riem(en) en stel deze zonodig af (alleen Kent OHV).
46. Verwijder de bougies, reinig en controleer deze en stel de elektrodenafstand af (NIET bij V6).

Monteer de bougies nog niet.
47.
49.

13.
14.
30.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

AANBEVOLEN VOLGORDE VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE GROTE ONDERHOUDSBEURT (20000 km)

Bij het instappen van de wagen

Tijdens en na het instappen van de wagen kunnen enige controles worden verricht.

36. Open het bestuurdersportier met de sleutel. Controleer de werking van de interieurverlichting en con-'
troleer of het portier goed sluit.
Breng beschermhoezen aan over de stoelen en het stuurwiel.
Controleer de werking van: koplampen (dim- en grootlicht door tegen een muur of een andere geparkeerde
wagen te schijnen), richtingaanwijzers en accessoires.

Wagen werkplaats binnenrijden

Start de motor. Geef even gas en luister of de uitlaat knalt.

Onder de motorkap

(Controleer tijdens het openen van de motorkap de werking van het slot en de veiligheidshaak.)

4. Smeer zonodig het slot en de veiligheidshaak van de motorkap. Leg beschermhoezen over de spatschermen.
37. Controleer de conditie en de spanning van de V-riem(en) en stel deze zonodig af.
55. Vernieuw de bougies. (Verwijder de oude bougies en stel de nieuwe bougies af, maar monteer deze nog niet.)
41. Controleer de klepspeling en stel deze zonodig af.
42. TIJDENS BOVENSTAANDE WERKZAAMHEDEN: Voer een visuele inspektie uit op eventuele lekkages en controleer

de slangen op beschadigingen (motor, radiateur, verwarming, brandstof- en remsysteem, vacuumslangen en
slangen van eventueel gemonteerde servo-stuurinrichting).

47. Reinig de olievuldop.
39. Trek de bevestigingsbouten van het inlaatspruitstuk met een momentsleutel na (alleen V6).
56. Vernieuw de onderbrekercontactpunten (niet v6).
49. Smeer de stroomverdeler en reinig de verdelerkap, de hoogspanningskabels en de bovenzijde van de bobine.

Controleer visueel de conditie van de hoogspanningskabels, de verdelerkap en de rotor en controleer of
de hoogspanningskabels goed in de aansluitingen op verdelerkap en bobine zijn bevestigd (niet V6).
Monteer de bougies.

13. Controleer de contacthoek en stel deze zonodig af (niet V6).
14. Controleer het ontstekingstijdstip en stel dit zonodig af (alle uitvoeringen).

(Controleer tijdens het sluiten van de motorkap of het slot goed vergrendelt.)

Onder de wagen

50. Tap de motorolie af.

Tijdens het aftappen van de motorolie kan de monteur reeds enkele van de onderstaande handelingen
verrichten.
18. Controleer het oliepeil van de handgeschakelde versnellingsbak en vul zonodig olie bij.
19. Controleer het oliepeil van de achteras en vul zonodig olie bij.
52. Vernieuw het oliefilter.
57. Smeer het stangenstelsel van de automatische transmissie.
58. Smeer het stangenstelsel van de handrem.
51. Controleer de remschoenen van de achterremmen op slijtage.
17. Controleer de conditie van de remslangen en -leidingen en let op eventuele lekkages.
44. Controleer de toestand van de onderzijde van de carrosserie.
43. Controleer de wagen op vloeistof- en uitlaatgaslekkages.
53. Controleer de schijfremblokken op slijtage.

MONTEER DE AFTAPPLUG met een nieuwe afdichtring en zet de plug met het vcorgeschreven aantrekkoppel vast.

Wielen vrij van de grond

54. Controleer stuurinrichting en wielophanging op slijtage en beschadiging en inspèkteer de conditie en
de bevestiging van de afdichtmanchetten en -kappen.

21. Controleer de toestand en de slijtage van de banden.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

AANBEVOLEN VOLGORDE VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE GROTE ONDERHOUDSBEURT (20000 km)
(vervolg)

Wagen op de grond

59. Vul de motor met olie.
35. Controleer de werking van de stoplichten.

Schakel de stadslichten, de achteruitrijlampen, de mistachterlamp en de alarmknipperlichten in.
32. Controleer of bovengenoemde lichten goed werken. Controleer de portierscharnieren, de portier-vangers:

en de portiersloten en smeer deze onderdelen zonodig.

Proefrit of controle op rollentestbank

26. Maak een proefrit of controleer de wagen op een rollentestbank.

Na proefrit of controleoprollentestbank

27. Controleer het vloeistofpeil van de automatische transmissie en vul zonodig vloeistof bij.
28. Controleer het vloeistofpeil van de servo-stuurinrichting (indien van toepassing) en vul zonodig

vloeistof bij.
29. Controleer het warm starten van de motor en controleer of de automatische choke geheel terugkeert in de

uitgeschakelde stand.
30. Controleer het stationaire toerental en stel dit zonodig af.
45. Controleer het CO% in de uitlaatgassen en stel zonodig de carburateur af.

ALLEEN ZWEDEN

63. Controleer de deceleratieklep; stel de klep zonodig af of vervang deze.
65. Test de uitlaatgashercirculatieklep, alsmede de verlatingsklep en de anti-verlatingsklep.

EXTRA WERKZAAMHEDEN VOOR DE 40000 km ONDERHOUDSBEURT

60. Vernieuw de carterventilatieklep.
61. Vernieuw het luchtfilterelement.
62. Stel de voorste remband van de automatische transmissie af.

ALLEEN ZWEDEN

63. Controleer de deceleratieklep; stel de klep zonodig af of vervang deze.
64. Controleer en vervang zonodig het temperatuurelement van het luchtfilter.
65. Test de uitlaatgashercirculatieklep, alsmede de verlatingsklep en de anti-verlatingsklep.

ONDERHOUD OP LANGERE TERMIJN

Naast de werkzaamheden die bij de periodieke
onderhoudsbeurten zijn aangegeven, zijn er nog
enige punten die om redenen van veiligheid en
betrouwbaarheid aandacht vereisen. De frekwen-
tie waarmee deze moeten worden uitgevoerd, hangt
af van het gebruik van de wagen, de klimaats -
omstandigheden en de onderhouds- en reparatie -
werkzaamheden die in de loop der tijd zijn
verricht.

KOELSYSTEEM: Mo torcraft Antifreeze Plus, mits in de
juiste verhouding gebruikt, zal de wagen voor
onbepaalde tijd tegen bevriezing beschermen,
maar de corrosiewerende middelen zullen na lang -
durig gebruik hun werking verliezen.
Daarom moet men het koelsysteem elke twee jaar
of elke 60000 km * doorspoelen en met een nieuw
mengsel van water en Motorcraft Antifreeze Plus
vullen (zie Hoofdstuk 24 voor de juiste meng -
verhouding).

Ongeveer elke 60000 km of elke 3 jaar * moet
de remvloeistof worden ververst (onder zware
bedrijfsomstandigheden, zoals veelvuldig rijden
in bergachtige streken wordt aangeraden de rem

--vloeistof te verversen bij het vervangen van de
schijfremblokken). Tegelijkertijd dient de con -
ditie van de rubber onderdelen van het remsys -
teem te worden gecontroleerd. Als beschadigingen
worden aangetroffen, moeten deze op de werkorder
genoteerd en aan de eigenaar/bestuurder gemeld
worden.

VOORWIELOPHANGING: Ongeveer elke 60000 km of elke
3 jaar * moeten de fuseekogels (onder en boven)
worden doorgesmeerd. Dit geschiedt als volgt:

Reinig de omgeving van de fuseekogelpluggen en
verwijder de pluggen. Monteer op de plaats van
de plug een passende smeernippel en pomp vet in
elk kogelgewricht. Schroef de pluggen weer op
hun plaats en veeg het overtollige vet weg.

REMSYSTEEM: Alle. remvloeistoffen hebben de eigen-
schap vocht uit de atmosfeer te absorberen,
waardoor na langdurig gebruik hun doelmatigheid
vermindert tot een niveau dat onder zware be-
drijfsomstandigheden gevaar kan opleveren.

Wat het eerst wordt bereikt
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

SPECIAAL GEREEDSCHAP

16.005

17-005-A

21-004 A

21-034

21-065

\si

e

21-066

21-079

21-092-A

32-001

TE/54/ST/E
INLEIDING OP DE BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Op de volgende bladzijden vindt u een uitvoerige beschrijving van alle werkzaamheden die vermeld zijn in
de voorgaande overzichten van de onderhoudsbeurten.

Het belangrijkste doel van de beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden is het voor elke handeling aan -
geven van de juiste werkmethode en het nauwkeurig omschrijven van het daarmee gepaard gaande werk.
Bovendien is, voor een beter begrip van de uit te voeren werkzaamheden, onderscheid gemaakt in diverse
soorten "controles". Zo is bijvoorbeeld in de omschrijving "Visuele controle op eventuele lekkages in het
motorcompartiment" duidelijk vermeld dat het een visuele controle betreft, hetgeen betekent dat men niet de
slangklemmen hoeft na te trekken of een druktest van het koelsysteem hoeft uit te voeren. Verder is bijvoor -
beeld in de omschrijving "Bouten van inlaatspruitstuk met momentsleutel natrekken (alleen V6)" duidelijk
aangegeven dat een momentsleutel nodig is om de bevestigingsbouten met het juiste aantrekkoppel na te trekken.
Daarentegen behoeft men bij handelingen die de woorden "bevestiging controleren" bevatten, b.v. "Bevestiging
controleren van bouten van inlaatspruitstuk (alleen OHV en OHV)" , alleen m.b.v. een ring- of dopsleutel te
controleren of de bevestigingsbouten niet zijn losgedraaid.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

OVERZICHT VANDEFREKWENTIEVANDE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Nummer van Afleverings - Gratis 10.000 km 20.000 km 40.000 km

handeling inspektie inspektiebeurt (Tusseninspektie) (Grote onder -
houdsbeurt)

1 •
2 •.
3 •
4 • • •

5 •
6 • •

7 C •
8 • •

9 •
10 • •

11 •

12 •
13 • • • •

14 • • • •
15 •

16 •
17 S • •

	

..

18 • • •
19 • • •

20 •
21 • • • •

22 •
23 • •
24 •
25 • •
26 • • • •

27 • • • •
28 • • • •

29 • • • •
30 • • • • •

31 •
32 • •

33 •
34 • • •

35 • • • •
36 • •
37 • • • •
38

•
39 • • •
40 •
41 • • •

42 • • •
43 • • •
44 • • •
45 • • •

46 •
47 • • •
48
49 • • •
50 • • •
51 • • •
52 • • •

53 • • •
54 • •

55 • •
56 • •

57 • •
58 • •

59 • • •
60 •

61 •
62 •
63 • • •

64 •
65 • •
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

1. Bij het instappen van de wagen.

Ontgrendel het bestuurdersportier m.b.v. de
sleutel en open het portier. Breng beschermhoe-
zen aan over de bestuurdersstoel en het stuur -
wiel en controleer of de interieurverlichting
goed werkt bij het openen en sluiten van het
portier. Controleer of het portier goed sluit.
Steek de sleutel in het contactslot en draai
hem via stand "I" naar stand "II". Controleer
daarbij de werking van het stuurslot. Hoewel
de volgende punten officieel tijdens de proef-
rit (26) worden gecontroleerd, kan men ook nu
reeds controleren of ze goed werken:
waarschuwingslampjes, meters, achterruitverwar -
ming en koplampen (dim- en grootlicht; contro -
leer de werking van de koplampen door op een
muur of een andere geparkeerde wagen te schij -
nen). Controleer bij wagens met een automatische
transmissie of de motor alleen in 'P' of 'N'
kan worden gestart; zorg daarbij dat de wagen
ruim geparkeerd staat, terwijl het rempedaal
ingedrukt en de handrem aangetrokken moeten
zijn.

2. Wagen werkplaats binnenrijden.

Let na het starten van de motor op abnormale
geluiden. Controleer of alle bedieningsorganen
soepel en goed werken. Controleer of de snel -
heidsmeter werkt. Controleer de werking van de
claxon bij het binnenrijden van de werkplaats.

3. In de wagen.

Trek de handrem aan en controleer de afstelling.
Controleer of de veiligheidsgordels soepel af-
en oprollen en of het vergrendelingsmechanisme
goed werkt; let er verder op dat de gordels
niet beschadigd of vuil zijn. Controleer de
werking van het verwarmings- en ventilatiesys -
teem, de ruitewissers en de eventuele accessoires.
Controleer de werking van het slot en de ver-
lichting van het handschoenenkastje. Controleer
of de bekleding niet beschadigd of vuil is.
Controleer de werking van de ruitesproeiers
(voor en achter, indien van toepassing).
Controleer de werking van de ruitewissers
(voor en achter, indien van toepassing) en let
er op dat de wissers de ruit goed schoonvegen.

Het motorkapslot en de veiligheidshaak moeten
goed en soepel werken. Wanneer het bedienings -
mechanisme niet soepel werkt, kan het gangbaar
worden gemaakt door het slotmechanisme en de
veer met vet te smeren.

Als de scharnieren niet soepel werken, moeten
ze met een paar druppels olie worden gesmeerd.

Fig. 1 Speciaal gereedschap 32-001.

Fig. 2 Smeerpunten van motorkap.

4. Controleer de werking van motorkapslot en
veiligheidshaak; smeer deze- onderdelen zonodig.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

5. Controle op eventuele lekkages van: motor, koel -
systeem, verwarmingsslangen, aansluitingen van
brandstof- en remsysteem.

Eventuele lekken in het motorcompartiment zijn
gemakkelijk op te sporen terwijl de monteur
andere werkzaamheden uitvoert, b.v. V-riem
controleren/afstellen.
Alle wartels en aansluitingen moeten visueel
op lekkagesporen worden gecontroleerd; deze
controle wordt vergemakkelijkt door het feit
dat de meeste vloeistoffen die in automobielen
worden gebruikt een duidelijk herkenbaar spoor
achterlaten. Antivrieslekkage is bijvoorbeeld
te herkennen aan een groen-blauw gekleurde
kristalachtige afzetting. Oliesoorten laten een
dunne film achter waarop stof en vuil blijven
kleven. Accuzuur verwijdert lak en laat een
witte kristalachtige afzetting achter, gewoon-
lijk gepaard gaande met roest. Remvloeistof
verwijdert lak en laat een dunne film achter
waarop stof en vuil blijven kleven. Benzine-
lekkage kan door de kenmerkende benzinelucht
worden ontdekt alsook door een relatief schoon
spoor dat op de wagen wordt gevormd.

Controleer de volgende onderdelen op olielekkage:

Kleppendeksel.
Distributiedeksel.
Voorste krukasoliekeerring.
Cilinderkoppakking.
Pomp van servo-stuurinrichting.
Aansluitingen van servo-stuurinrichting.
Oliefilter.

Controleer de volgende onderdelen op koelvloeistof -
lekkage:

Alle slangen en aansluitingen.
Radiateur en drukdop.
Kernpluggen van motor.
Cilinderkoppakking.
Waterpomp.
Thermostaathuis.

Controleer het uitlaatspruitstuk en de uitlaatpijp -
flenzen op lekkage.

Controleer de volgende onderdelen op benzinelekkage:

Benzinepomp en aansluitingen op pomp.
Benzineleidingen en -aansluitingen.
Carburateur en aansluitingen op carburateur.

Controleer de volgende onderdelen op remvloeistof -
lekkage:

Hoofdremcilinder.
Alle zichtbare remleidingaansluitingen.
Remdrukcontroleklep.

Fig. 3 Onder de motorkap te controleren punten.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

N.B.: Bij het controleren van vloeistofniveau's
moet de wagen op een vlakke vloer staan.

6. Motorolie.

Verwijder de peilstaaf, veeg hem met een
niet-pluizende doek af, breng hem weer op zijn
plaats en trek hem er opnieuw uit. De oliefilm
op de peilstaaf geeft het oliepeil in het car-
ter aan. Het juiste oliepeil wordt door het
'MAX'-merkstreepje aangegeven. Als het peil
beneden dit merkstreepje staat, moet olie wor-
den bijgevuld. De hoeveelheid olie welke nodig
is om het peil van het 'MIN'-merkstreepje tot
het 'MAX'-merkstreepje te verhogen is ongeveer
0,75 liter.

7. Remvloeistof.

	

Fig. 4 Remvloeistofreservoir.

Voor het controleren van het remvloeistof -
niveau in de hoofdremcilinder behoeft de vul -
dop niet te worden verwijderd. Het vloeistof-
peil is door een lichte kleurverandering duide -
lijk zichtbaar en voor de beoordeling ervan
zijn twee merkstrepen ('MAX' en 'MIN') op het
reservoir aangebracht.

8. Koelvloeistof/antivriesconcentratie.

De hoeveelheid koelvloeistof in het expansie-
tankje moet niet als maatstaf worden beschouwd
voor het koelvloeistofpeil in het gehele sys -
teem. Bij koude motor mag het tankje maximaal
voor een kwart met koelvloeistof zijn gevuld.
Om een onderbreking van de koelvloeistofstroom
vanuit de radiateur naar het expansietankje te
voorkomen, mag de radiateurdop nooit worden
verwijderd indien de radiateur warm is. De
radiateur moet tot de onderzijde van de vul -
hals zijn gevuld.

N.B.: Bij sommige wagens is het expansietankje
voorzien van een 'MAX'- en een 'MIN'-merkstreepje.
Deze streepjes moeten worden veronachtzaamd.
Het juiste niveau is tussen leeg en een kwart
vol.

Controleer de antivriesconcentratie door met
een antivriesmeter via de radiateurvulopening
een monster van de koelvloeistof te nemen.
De soortelijke massa moet 1,069 bedragen voor
een 45% antivriesconcentratie. Bij een lagere
concentratie dan 45% is niet alleen de vorst-
bescherming maar ook de corrosieweerstand van
het koelsysteem onvoldoende. In zo'n geval
moet de concentratie tot de voorgeschreven
45% worden teruggebracht. Als de eigenaar/
bestuurder geen antivries wenst, moet een
corrosiewerend middel aan het koelwater worden
toegevoegd. De mengverhouding hiervan bedraagt
1 deel corrosiewerend middel op 39 delen water.

9. Sproeierreservoirs.

Deze moeten met schoon water zijn gevuld. Bij
het vullen moet rekening worden gehouden met
het aanbrengen van de wanzuigpijp.

Fig. 5 Soortelijke massa van antivriesmengel
meten.

Fig. 6 Sproeierreservoir.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

10.. Elektrolytniveau in accu.

Het elektrolytniveau kan visueel worden ge-
controleerd, aangezien de vloeistof duidelijk
afsteekt tegen de donkere accuplaten.

Bij wagens die enige tijd in gebruik zijn,
kan het controleren worden vergemakkelijkt
door de wagen licht te laten in- en uitveren
en daarbij op het elektrolyt te letten.

D^31 /43

Het elektrolytniveau moet zich tussen de
merkstrepen 'MAX' en 'MIN' op het accuhuis
bevinden. Bij accu's zonder niveaumerkstrepen
moet het elektrolytniveau 10 mm BOVEN de
accuplaten staan.

De accupolen dienen met vet of vaseline te
worden ingesmeerd.

N.B.: Bij de afleveringsbeurt moet de bevesti -
ging van de accuklemmen worden gecontroleerd;
draai de klemmen echter niet te vast aan om
breuk van het accuhuis te voorkomen.

Fig. 7 Soortelijke massa van elektrolyt contro -
leren.

f
TC/13/,,̂ 12 T'

Fig. 8 Borgplaat van stuuraskoppeling.

11. Ladingstoestand van accu controleren.

Controleer bij elke cel met een zuurweger de
soortelijke massa van het elektrolyt; bij een
volledig geladen accu moet de soortelijke
massa minimaal 1,275 bedragen.

12. Controleer of de stuuraskoppeling goed vastzit
en alle borglippen goed zijn omgebogen. Contro-
leer de bovenste bevestiging van de wielophanging
en controleer of de stabi1isatorstangbeugels
goed op de carrosserie zijn vastgezet.

Fig. 9 Afstelmerktekens op V6-motor (Keulen).
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

13. Controleer de contacthoek en stel deze zonodig
af.

Sluit een contacthoekmeter aan, start de motor
en stel de contacthoek op de voorgeschreven
waarde af. Bij een te grote contacthoek, is de
lichthoogte van de contactpunten te klein af-
gesteld en omgekéerd.

1
+2 4 6 8 10 12

EDE
TE/54/23

Fig. 10 Afstelmerktekens.

A - OHV (Kent)
B - OHC

14. Controleer het ontstekingstijdstip en stel dit
zonodig af.

Veeg zonodig de afstelmerktekens en de inkeping
in de krukaspoelie schoon. Maak de vacuumver -
vroegingsslang (en eventueel de vacuUmverlatings -
slang) los van de stroomverdeler en sluit een
stroboscooplamp aan volgens de instrukties van
de desbetreffende fabrikant.

Fig. 11 Stroboscooplamp op merktekens richten.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

14. (vervolg)

Start de motor en richt de stroboscooplamp op
de merktekens. Controleer of het juiste graden -
merkteken zich tegenover de inkeping in de
poelie bevindt. Als dit niet het geval is, moet
de motor worden afgezet. Draai vervolgens de
verdelerklembout iets los, zodat het verdeler -
huis kan worden verdraaid teneinde de juiste
afstelling te bereiken.

N.B.: Tijdens het controleren en afstellen van
het ontstekingstijdstip moet de motor met het
voorgeschreven toerental stationair draaien.

Start de motor en richt de stroboscooplamp
weer op de merktekens.

	

Fig. 12 Verdelerklembout van OHV-motor (Kent).

BELANGRIJK: Bij wagens met een contactpuntloze
ontsteking moet het contact worden afgezet
tijdens het verdraaien van de stroomverdeler.
Start vervolgens de motor om de afstelling te
controleren en herhaal het bovenstaande zonodig.

Door het stroomverdelerhuis in de draairichting
van de rotor te draaien, zal het ontstekings -
tijdstip worden verlaat.

Door het stroomverdelerhuis tegengesteld aan
de draairichting van de rotor te draaien, zal
het ontstekingstijdstip worden vervroegd.

Zodra de merktekens zich in lijn bevinden, kan
men de motor afzetten en de verdelerklembout
vastzetten. Let er daarbij op dat de verdeler
niet wordt verdraaid!

Sluit de vacuUmslang(en) aan en koppel de
stroboscooplamp los.

Fig. 13 Verdelerklémbout van OHC-motor.

Fig. 14 Verdelerklembout van V6-motor, gezien via
de motorkapscharnieren,
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

15. Voer een visuele controle uit op eventuele
lekkages van: motor, versnellingsbak, stuur -
inrichting, wielophanging, benzineleidingen,
uitlaatsysteem en achterbrug.

Controleer deze onderdelen eveneens op bescha -
digingen en rapporteer eventuele defekten.

Fig. 16 Controle van benzineleidingen onder
spatschermen.

A - Achter
B - Voor

Fig. 15 Controlepunten onder de wagen.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN T.
PERIODIEKE. ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

16.. Controleer stuurinrichting en wielophanging op
slijtage en beschadiging en inspekteer de toe-
stand van de afdichtmanchetten en -kappen.
Controleer of de kroonmoeren goed met split -
pennen zijn geborgd.

Beschadigde onderdelen zijn gewoonlijk te
herkennen aan barsten in de lak, verbogen
bevestigingsbouten of vervormde silentblocs.

Controleer of alle splitpennen aanwezig en
goed gemonteerd zijn.

Controleer door samendrukken of de afdicht -
manchetten en -kapjes van de kogelgewrichten
goed gemonteerd en lekkagevrij zijn.

Fig. 17 Splitpennen van voorwielophanging.

A - Benzineleidingklemmen
B - Remleidingwartel

Fig. 18 Controlepunten van voor- en achterwielophanging.
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.AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE. ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

17. Controleer de remslangen op inschuren en
lekkages.

Terwijl in de omgeving wordt gewerkt, kunnen
de remleidingen en -slangen met behulp van
een lamp op scheuren, lekken (vooral bij de
verbind ingen/uiteinden) en beschadigingen
door inschuren of insnijden worden gecontro -
leerd.

Controleer de metalen leidingen op corrosie,
vooral op plaatsen waar water of modder kunnen
achterblijven.

Terwijl men zich naar de voorzijde van de wagen
begeeft om de conditie van de remblokken te
controleren, kan men de leidingen over hun
gehele lengte controleren.

Fig. 19 Remslangen op beschadiging controleren.

Fig. 20 Aansluitingen van remleidingen en -slangen.
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BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

AFLEVER I NGS I . NSP'€1KT1 E ark!"
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

1$. Controleer het oliepeil van -de achteras.

19. Controleer het oliepeil van de handgeschakelde
versnellingsbak.

Tijdens het controleren van het oliepeil in de
versnellingsbak en de achteras moet de wagen op
een vlakke vloer staan. Verwijder de vulplug en
controleer of de olie tot de onderrand van de
vulopening reikt.

Een handig hulpmiddel bij de oliepeilcontrole
van zowel de handgeschakelde versnellingsbak
als de achteras is een haaks gebogen stuk
koper- of ijzerdraad dat als peilstaaf wordt
gebruikt.

20. Controleer de banden op beschadigingen en ga
na of de banden van het juiste type zijn.

De bandwangen en het loopvlak moeten visueel
op beschadigingen, zoals scheuren, uitstulpingen,
separatie, abnormale slijtage en aanwezigheid
van vreemde voorwerpen worden gecontroleerd.
Ga verder na of de gemonteerde banden van het
voorgeschreven type zijn door controle van de
aanduidingen betreffende maat, max. snelheid
en sterkte.

21. Controleer de banden op beschadigingen.

Controleer de bandwangen en het loopvlak
visueel op beschadigingen, zoals scheuren,
separatie, abnormale slijtage en aanwezigheid
van vreemde voorwerpen.

22. Controleer de werking en de afstelling van:
portieren, motorkap, kofferdekdel/achterklep,
portiersloten (beide sleutels), ruitmechanismen,
stoelen (verstelling) en stadslichten.

Schakel de stadslichten in. Controleer bij het
bestuurdersportier of het ruitmechanisme goed
werkt en stel zonodig de slotvanger af (gecon -
troleerd bij punt 1). Controleer of de bestuur -
dersstoel in alle richtingen soepel te verstel -
len is.

Loop naar de voorzijde van de wagen en contro -
leer of de s tadslichten branden.

Loop naar het rechter voorportier en controleer
-hierbij de werking van het slot en de afstelling
van de slotvanger; controleer verder de werking
van het ruitmechanisme en de slotbediening d.m.v.
de binnenste portierhandgreep. Controleer of de
passagiersstoel in alle richtingen soepel te
verstellen is.

Stel de slotvangerplaat zonodig af en controleer
of de interieurverlichting goed werkt bij het
openen en sluiten van het portier.

Herhaal de bovengenoemde controles bij het
rechter achterportier (incl. kinderslot)..

Loop naar de achterzijde van de wagen, contro -
leer of de achterlichten branden, open het
kofferdeksel/de achterklep en controleer de wer -
king van de bagageruimteverlichting (indien
gemonteerd); sluit het kofferdeksel/de achter-
klep en stel zonodig de slotvanger af.

Herhaal de bovengenoemde controles bij het
linker achterportier (incl. kinderslot).

23. Controleer of de wielmoeren goed vastzitten
en breng alle banden op de voorgeschreven
spanning.

Verricht handeling 23 in combinatie met
handeling 32.

Controleer eerst bij het linker voorwiel de
bevestiging van de wielmoeren en de bande-
spanning. Loop naar de voorzijde van de wagen,
controleer de werking van de verlichting en
controleer daarna bij het rechter voorwiel de
bevestiging van de wielmoeren en de bande-
spanning. Loop naar het rechter voorportier
en controleer/smeer het portierslot.

Loop naar het rechter achterwiel en controleer
de bevestiging van de wielmoeren en de bande -
spanning. Controleer/smeer het slot van het
rechter achterportier.

Loop naar de achterzijde van de wagen en con-
troleer de werking van de verlichting. Open
het kofferdeksel/de achterklep en controleer
de conditie en de spanning van het reservewiel.
Controleer de werking van de bagageruimtever-
lichting (indien gemonteerd). Controleer ten -
slotte bij het linker achterwiel de bevestiging
van de wielmoeren en de bandespanning en contro -
leer/smeer de sloten van de linker portieren.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

24. Controleer de werking van de koplamp- en
ruitesproeiers en stel deze zonodig af.

Stel elke ruitesproeier zodanig af dat de
waterstraal op de meest gunstige plaats van
de ruit is gericht.

Controleer de koplampsproeiers en stel deze
zonodig af m.b.v. het speciaal gereedschap nr.
32-001.

Controleer of de bumperrozet goed is gemonteerd.
Breng op 85 mm vanaf de buitenrand een merk -
streep op het koplampglas aan.

Breng op 80 mm vanaf de bovenrand een merk -
streep op het koplampglas aan.,

Merk het snijpunt van beide lijnen met een
duidelijke stip. Plaats het afstelgereedschap
in de BUITENSTE sproeier en draai het gereed -
schap zodanig dat de punt van het gereedschap
de merkstip op het koplampglas raakt.
Stel de BUITENSTE sproeier van de andere kop -
lamp op dezelfde wijze af.

Stel de BINNENSTE sproeier als volgt af:
Breng op 70 mm vanaf de binnenrand een merk -
streep op het koplampglas aan.

Breng op 80 mm vanaf de bovenrand een merk -
streep op het koplampglas aan.

Merk het snijpunt van beide lijnen met een
duidelijke stip. Plaats het afstelgereedschap
in de BINNENSTE sproeier en draai het gereed-
schap zodanig dat de punt van het gereedschap
de merkstip op het koplampglas raakt.
Stel de BINNENSTE sproeier van de andere kop -
lamp op dezelfde wijze af en verwijder ten -
slotte de merkstrepen.

Fig. 21 Afstelschema van de koplampsproeiers.

TE/54/16

F - 85 mm
G - 58 mm

A -. 80 mm
D - 80 mm
E - 70 mm
B en C - 8,0 mm tolerantie

25. Controleer en corrigeer zonodig de afstelling
van de koplampen.

Stel de koplampen af met behulp van een
speciaal koplampafstelapparaat en volg daarbij
de instrukties van de desbetreffende fabrikant
op.

Fig. 22 Stelinrichtingen van koplamp.
A - Bovenste stelinrichting
B - Onderste stelinrichting
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BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

26. Proefrit of controle op rollentestbank.

Zet het contact aan en controleer of de waar -
schuwingslampjes voor laadstroom en oliedruk
branden. Controleer de werking van het contact -
slot door de sleutel in alle standen te draaien
en controleer of de cilinder goed vastzit.
Controleer of de sleutel alleen in stand '0'
verwijderd kan worden en of het stuurslot goed
vergrendelt en ontgrendelt.

Controleer of de motor vlot start en let op
ongewone geluiden van de startmotor.

Controleer of de controlelampjes doven en de
tank voldoende benzine bevat voor de test.
Controleer de werking van de snelheidsmeter,
de ampèremeter en het . klokje (indien van toe -
passing).

Verhoog geleidelijk het motortoerental en let
op abnormale geluiden, bijvoorbeeld van klep -
stoters, waterpomp en ventilateurriem.

Zet de handrem los en controleer of de voetrem
werkt. Druk het rempedaal krachtig in om ervan
verzekerd te zijn dat de zelfstellende achter-
remmen goed zijn afgesteld.

Controleer of de koppeling soepel werkt en
niet slipt, schokt of abnormale geluiden maakt.

Controleer of het gasklepbedieningsmechanisme
soepel werkt. Let op eventuele ongewone geluiden
van de motor.

Handgeschakelde versnellingsbak.

Controleer de inschakeling en arrêtering van
alle versnellingen en controleer of de versnel -
lingsbak soepel en geruisloos werkt.

Controleer of de motorprestaties normaal zijn.

Controleer of de snelheidsmeter stabiel werkt
en nauwkeurig aanwijst. Controleer of de totaal -
kilometerteller en de dagkilometerteller goed
werken.

N.B.: Stel de dagkilometerteller niet op '0'.

Let op abnormale geluiden van de achteras,
zowel bij het accelereren als bij het afremmen
op de motor.

Controleer of de wielophanging soepel en geruis -
loos werkt.

Controleer de voetrem onder zowel lichte als
sterke padaaldruk op trillen, bruusk aangrijpen,
scheeftrekken of abnormale pedaaldruk.

Controleer of de handrem goed werkt.

Controleer de wegligging in bochten en de stabi -
liteit bij rechtuitrijden. Controleer de zelf -
centrerende werking van de stuurinrichting.

Stel zo nauwkeurig mogelijk de oorzaak van even -
tuele piep- of rammelgeluiden vast.
Let op eventuele onbalans van de wielen.

Controleer tijdens de test regelmatig de aan -
wijzing van de oliedrukmeter en de koelvloeistof -
temperatuurmeter.

Controleer de werking van: claxon, verwarmings -
en ventilatiesysteem, ruitewissers en -sproeiers
en richtingaanwijzers (controleer ook de auto -
matische afslag van de richtingaanwijzers).

Controleer nogmaals het motoroliepeil en het
koelvloeistofniveau. Controleer de vloeistof -
niveau's van de servo-stuurinrichting en de
automatische transmissie. Als op deze punten
belangrijke afwijkingen worden geconstateerd,
moet het desbetreffende systeem worden geïnspek
teerd.

Verwijder eventuele vingerafdrukken van de
wagen, vooral van: stuurwiel, versnellings -
hendel, portierhandgrepen, motorkap, spatscher-
men en bumpers. Controleer of de stoelen niet
vuil zijn gemaakt.
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AFLEVER I NGS I NSPEKT I E EN
,.PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

27. Controleer het vloeisto-fPiveau vande automa-
tische transmissie.

Plaats de wagen op een vlakke vloer, trek de
handrem aan en druk het rempedaal in. Beweeg,
terwijl de motor stationair draait, de keuze -
hefboom 3-maal door alle standen en zet het
tenslotte in stand 'P'. Wacht één minuut, ver-
wijder de peilstaaf en veeg deze met een niet-
pluizende doek af; steek de peilstaaf weer in
de pijp en trek hem er opnieuw -uit. Het vloei -
stofpeil moet tot het 'MAX'-merkstreepje reiken.
Vul de transmissie zonodig via de peilstaafpijp
bij.

28. Controleer het vloeistofniveau van de servo-
stuurinrichting (indien van toepassing).
Vul zonodig vloeistof bij.

Het vloeistofniveau van de servo-stuurinrichting
moet bij normale bedrijfstemperatuur en onmiddel -
lijk na het afzetten van de motor worden gecon -
troleerd. Verwijder de vuldop en lees het vloei -
stofpeil af op de peilstaaf welke aan de vuldop
is bevestigd. Vul het reservoir zonodig tot het
'FULL HOT' -merkstreepje bij met vloeistof.

29. Controleer het warm starten van de motor en
controleer of de automatische choke geheel
terugkeert in de uitgeschakelde stand (motor
op normale bedrijfstemperatuur).

De motor moet vlot aanslaan en regelmatig
stationair draaien. Als de automatische choke
niet geheel in de uitgeschakelde stand is
teruggekeerd, zal de motor niet regelmatig
stationair draaien.

30. Stel het stationaire toerental af (motor op
normale bedrijfstemperatuur).

Sluit een toerenteller op de motor aan volgens
de instrukties van de desbetreffende fabrikant.
Start de motor en stel het stationaire toeren -
tal op de voorgeschreven waarde af door het
verdraaien van de stationaire toerentalregel -
schroef.

31. Plaats de luchtinlaat van het luchtfilter in
de juiste stand overeenkomstig het jaargetijde.

32. Controleer de werking van de stadslichten, de
alarmknipperlichten, de achteruitrijlampen en
de mistachterlamp. Controleer en smeer de
portierscharnieren, de portiervangers en de
portiersloten. Controleer de werking van de
interieurverlichting.

Verricht handeling 32 in combinatie met hande -
ling 23.

Fig. 23 Vloeistofniveau van automatische trans -
missie, controleren.

Fig. 24 Vloeistofniveau van servo-stuurinrichting
controleren.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

33. Controleer de werking van: interieurverlichting,
koplampen (dim- en grootlicht) en richtingaan -

wijzers.

Controleer de werking van de interieurverlich -
ting door het bedienen van de schakelaar op
het lamphuis. Schakel de koplampen in en con -
troleer de werking van dim- en grootlicht door
op een muur of een andere geparkeerde wagen te
schijnen. Controleer de werking van de rich -
tingaanwijzers op dezelfde wijze.

34. Controleer de werking van: stadslichten, alarm -
knipperlichten, achteruitrijlampen, mistachter -
lamp en verstralers.

Schakel de bovengenoemde verlichting in en
controleer aan de voorzijde van de wagen of de
stadslichten, de voorste alarmknipperlichten
en de verstralers (indien van toepassing)
werken, loop daarna naar de achterzijde van de
wagen en controleer de werking van de achter -
lichten, achterste alarmknipperlichten, mist -
achterlamp en achteruitrijlampen.

N.B.: De mistachterlamp(en) mag (mogen) alleen
branden bij ingeschakeld dimlicht.

35. Stoplichten.

De werking van de stoplichten kan eenvoudig
worden gecontroleerd door gebruik te maken van
spiegels, die op de hoeken van de werkplek zijn
geplaatst. Stel de spiegels zodanig af dat u
vanuit de bestuurdersstoel de stoplichtwerking
kan gadeslaan.

Wanneer dit niet mogelijk is, kan de stoplicht -
werking ook worden gecontroleerd d.m.v. weer -
kaatsing tegen een muur of een andere gepar -
keerde wagen.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van
een pedaaldrukstang.

Fig. 25 Gebruik van een rempedaaldrukstang voor
het controleren van de stoplichtwerking.

36. Controleer de werking van: interieurverlich -
ting, koplampen (dim- en grootlicht) en
richtingaanwijzers. Controleer het openen en
sluiten van het bestuurdersportier.

Open het bestuurdersportier met de sleutel en
controleer de werking van de interieurverlich-
ting en het portierslot. Controleer daarna
het in- en uitschakelen van de interieurver -
lichting door middel van de schakelaar op het
lamphuis. Schakel de koplampen in en controleer
de werking van dim- en grootlicht door op een
muur of een andere geparkeerde wagen te schij -
nen. Controleer de werking van de richtingaan-
wijzers op dezelfde wijze.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE 'ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

37. Controleer de conditie en de spanning van de
V-riem(en).

Conditie

Controleer de V-riem op barstjes, scheuren en
gerafelde randen. De riem kan over de gehele
lengte worden gecontroleerd tijdens het rond -
draaien van de motor t.b.v. het afstellen van
de klepspeling (indien deze afstelling even -
eens tot de onderhoudsbeurt behoort).

Fig. 26 Riemspanning controleren.

Fig. 27 Stelbouten van V-riemen (OHC-motor).

Spanning

Voor het controleren van de riemspanning moet
een riemspanningsmeter worden gebruikt.
Controleer de spanning altijd halverwege de
langste overspanning van de riem.

Indien afstelling noodzakelijk is, moeten de
stelbouten/dynamosteunbouten worden losgedraaid
waarna men de riem onder de vereiste spanning
kan brengen. Indien geen riemspanningsmeter '
beschikbaar is, kan men de riemspanning ook
controleren door de vrije slag halverwege de
langste overspanning te meten; de vrije slag
moet 10 mm bedragen. Zet na het afstellen de
stelbouten goed vast.

Fig. 28 Stelbouten van V-riem (OHV V6-motor).
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

38: Trek de cilinderkopbouten met een momentsleutel
na (alleen OHV en U6).

Trek de cilinderkopbouten met het voorgeschreven
aantrekkoppel na in de volgorde die in Fig. 29
en 30 is aangegeven.

Speciaal gereedschap: 21-034.

Fig. 29 Aantrekvolgorde van cilinderkopbouten
(OHV-Kent).

39. Trek de bouten van het inlaatspruitstuk met
een momentsleutel na (alleen V6).

a. Trek de spruitstukbouten met-het voorgeschreven
aantrekkoppel na in de volgorde die in Fig. 31
is aangegeven.
Speciaal gereedschap: 21-079 , 21-065 en
21-066.

b. Controleer de bevestiging van de bouten van
het inlaatspruitstuk (alleen OHV-Kent en OHC).

Controleer met een dopsleutel of een andere
passende sleutel

	

of de spruitstukbouten goed
vastzitten. Fig.

	

30 Aantrekvolgorde van cilinderkopbouten
(V6-Keulen).

Controleer met een dopsleutel of een andere
passende sleutel of de bevestigingsbouten van
het uitlaatspruitstuk en de uitlaatpijpflenzen
goed vastzitten.

Fig. 31 Aantrekvolgorde van de bevestigingsbouten
van het inlaatspruitstuk (V6).

40. Controleer de bevestiging van het uitlaat -
spruitstuk en de voorste uitlaatpijp.
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BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervol .d)

41. Stel de kleespeling_af (OHV-Kent).
----------- - ---- --------------

Verwijder het kleppendeksel en breng de inke-
ping in de krukaspoelie in lijn met het BDP -
merkteken op het distributiedeksel. Wanneer nu
de poelie iets heen en weer wordt gedraaid,
zullen beide tuimelaars van cilinder Nr. 1 of
Nr. 4 in tegengestelde richting bewegen,
m.a.w. de kleppen staan "op tuimelen". Als de
kleppen van cilinder Nr. 4 op tuimelen staan,
kunnen de kleppen van cilinder Nr. 1 worden
afgesteld en omgekeerd. Na het afstellen van
de kleppen van de eerste cilinder draait men
de krukaspoelie een halve slag in de normale
draairichting om de kleppen van de volgende
cilinder af te stellen. De volgende cilinder
is hetzij Nr. 2 of Nr. 3, afhankelijk van
welke cilinder het eerst is afgesteld.

Kleppen op tuimelen

	

Kleppen afstellen
van cilinder Nr.

	

van cilinder Nr.

1

	

4
2

	

3
4

	

1
3

	

2

Stel de klepseeling_af - (OHC)_

Verwijder het kleppendeksel. Stel achtereen -
volgens bij elke klep de speling af op het
moment dat de nok met de punt naar boven wijst.
Meet de speling tussen de achterzijde van de
nok en het draagvlak van de tuimelarm. Afstel -
ling vindt plaats door verdraaiing van de in
de cilinderkop geschroefde kogelbout. Deze is
geborgd met een moer, die na het afstellen met
het voorgeschreven aantrekkoppel moet worden
vastgezet m.b.v. de speciale sleutel 21-004-A.

Stel_de_kleQspeling_af_(V6Keulen).	 ..............

Verwijder de kleppendeksels. Breng de inkeping
in de krukaspoelie in lijn met het BDP-merkteken
op het distributiedeksel. Wanneer nu de poelie
iets heen en weer wordt gedraaid, zullen beide
tuimelaars van cilinder Nr. 1 of Nr. 5 in
tegengestelde richting bewegen, m.a.w. de klep -
pen staan "op tuimelen". Als de kleppen van
cilinder Nr. 1 op tuimelen staan, kunnen de
kleppen van cilinder.Nr. 5 worden afgesteld
en omgekeerd. Na het afstellen van de kleppen

de krukas -van de
poelie
om de
stellen.
4 of Nr.

eerste cilinder draait
normale

men
1/3

	

slag

	

in de draairichting
kleppen

Deze
van de volgende cilinder af te

Nr.volgende cilinder

	

is hetzij
cilinder3,

	

afhankelijk van welke

Kleppen

het eerst

Kleppen

is afgesteld.

afstellenop tuimelen
van cilinder Nr.

	

van cilinder

	

Nr.

5 1
3 4
6 2
1 5
4 3
2 6

N.B.: Bij het gebruik van een hulpstartschake -
laar moeten altijd de laagspanningsdraden van
de bobine worden losgekoppeld.

Fig. 32 Klepspeling afstellen (OHV-motor).

Fig. 33 Klepspeling afstellen (OHC-motor).

Fig. 34 Aantrekvolgorde van de bevestigingsbouten
van het kleppendeksel (OHC-motor). Zie de
rubriek "Technische gegevens" voor de
juiste aantrekkoppels.
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BESCHRIJVING VAN DE" ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg.) .

42. Visuele controle op eventuele lekkages van:
motor, koelsysteem, verwarmingsslangen, aan -
sluitingen van brandstof- en remsysteem.
Controleer tevens. alle slangen op beschadiging.

Eventuele lekken in het motorcompartiment zijn
gemakkelijk op te sporen terwijl de monteur
andere werkzaamheden uitvoert, b.v. V-riem
controleren/afstellen.
Alle wartels en aansluitingen moeten visueel
op lekkagesporen worden gecontroleerd; deze
controle wordt vergemakkelijkt door het feit
dat de meeste vloeistoffen die in automobielen
worden gebruikt een duidelijk herkenbaar spoor
achterlaten. Antivrieslekkage is bijvoorbeeld
te herkennen aan een groen-blauw gekleurde,
kristalachtige afzetting. Oliesoorten laten
een dunne film.achter waarop stof en vuil
blijven kleven. Accuzuur verwijdert lak en
laat een witte kristalachtige afzetting achter,
gewoonlijk gepaard gaande met roest. Remvloei -
stof verwijdert lak en laat een dunne film
achter waarop stof en vuil blijven kleven.
Benzinelekkage kan door de kenmerkende benzine -
lucht worden ontdekt alsook door een relatief
schoon spoor dat op de wagen wordt gevormd.

Controleer visueel de volgende onderdelen op
olielekkage:

Kleppendeksel.
Distributiedeksel.
Voorste krukasoliekeerring.
Cilinderkoppakking.
Pomp van servo-stuurinrichting.
Aansluitingen van servo-stuurinrichting.
Oliefilter.

Controleer visueel de volgende onderdelen op
koelvloeistoflekkage:

Alle slangen en aansluitingen.
Radiateur en drukdop.
Kernpluggen van motor.
Cilinderkoppakking.
Waterpomp.
Thermostaathuis.

Controleer het uitlaatspruitstuk en de uit -
laatpijpflenzen op gaslekkage.

Controleer visueel de volgende onderdelen op
benzinelekkage:

Benzinepomp en aansluitingen op pomp.
Aansluitingen van benzineleidingen.
Carburateur en aansluitingen op carburateur.

Controleer visueel de volgende onderdelen op
remvloei stof lekkage:

Hoofdremcilinder.
Aansluitingen op hoofdremcilinder.
Remdrukcontroleklep.

Fig. 35 Koelsysteem van OHC-motor.

Fig. 36 Controle van benzineleidingen onder
spatschermen.

A - Achter
B - Voor
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43. Controleer de onderzijde van de wagen visueel
op eventuele vloeistof- of uitlaatgaslekkages.

Vloeistoflekkages

Uit de aanwezigheid van vloeistofsporen op de
onderzijde van de wagen kan de monteur twee
dingen afleiden:

1. De oorzaak van het lek door te letten op
vloeistofsoort en -kleur, alsmede door het
lokaliseren van de vermoedelijke plaats van
lekkage.

2. De ernst van de lekkage door op het ver -
spreidingsgebied en de hoeveelheid vloei -
stof te letten.

N.B.: Vanwege het feit dat elke keerring iets
doorsijpelt, behoeft aan een lichte vloeistof -
waas rond keerringen geen aandacht te worden
geschonken (behalve bij schokdempers waar geen
vloeistofverlies toelaatbaar is).

Bij wagens die regelmatig worden onderhouden
kan daarnaast de hoeveelheid bij te vullen
vloeistof als maatstaf dienen voor de ernst
van een eventuele lekkage.

Ui tlaatgaslekkages

Bij het binnenrijden van de werkplaats of het
oprijden van de hefbrug kan de monteur horen
of de uitlaat abnormale geluiden maakt en
tevens globaal vaststellen in welk gedeelte
zich het lek moet bevinden. De exakte plaats
van lekkage kan worden vastgesteld aan de
hand van donkere afzettingen die rondom het
lek worden gevormd.

44. Controleer de algehele conditie van de onder -
zijde van de carrosserie.

De onderzijde van de carrosserie moet op de
aanwezigheid van beschadigingen en corrosie-
vorming worden geTnspekteerd.

Corrosievorming

Corrosievorming aan de onderzijde van de car -
rosserie treedt alleen op bij wagens die lang-
durig onder ongunstige omstandigheden . zijn
gebruikt. Corrosie treedt gewoonlijk daar op
waar vuil en modder kunnen achterblijven.

Beschadigingen

Beschadiging van de onderzijde van de carros -
serie is niet altijd zichtbaar. Ernstige
beschadigingen kunnen visueel worden opgespoord,
maar lichte beschadigingen kunnen lange tijd
onopgemerkt blijven indien de eigenaar/bestuur -
der ze niet meldt.

Fig. 37 Controle van de onderzijde van de
carrosserie.

CM17-111

2e

Fig. 38 Oliekoelerleidingen met aansluitingen
(alleen automatische transmissie).
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45. Controleer, terwijl de motor op normale bedrijfs -
temperatuur is, het CO % in de uitlaatgassen en
stel zonodig de carburateur af.

	

'

Sluit een CO-meter en een toerenteller aan
volgens de instrukties van de desbetreffende
fabrikanten. Stabiliseer de motor door deze
gedurende ca. 30 sekonden met 3000 t/min te
laten draaien. Laat de motor vervolgens statio -
nair draaien, wacht tot de meters zijn gesta -
biliseerd en lees het CO% en het stationaire
toerental af.

N.B.: Indien afstelling noodzakelijk is, moet

	

Fig. 39 Regelschroeven van Solex carburateur.bij Solex carburateurs het verzegelingskapje
van de stationaire toerentalregelschroef

	

A - Stat. toerentalregelschroef
worden verwijderd. Druk hiertoe het kapje met

	

B - Mengselregelschroef
een tang samen, waardoor de buitenzijde los -
scheurt en het kapje uit de boring kan worden

	

i
gelicht.

N.B.: Bij Weber en Ford carburateurs is de
verzegelingsplug verzonken in het carburateur -
huis aangebracht. Verwijdering ervan is alleen
mogelijk met een gewijzigde schroevedraaier,
waarvan het uiteinde is voorzien van een aange -
laste zelftappende schroef. Door de schroef in
de plug te steken en de schroevedraaier te
draaien kan men de plug verwijderen.

Stel het stationaire toerental op de juiste
waarde af.

N.B.: Bij alle carburateurs zal het tijdens
de periodieke onderhoudsbeurten gewoonlijk niet
nodig zijn om de stationaire mengsel (CO %) af
te stellen. Mocht echter het CO% afwijken van
de voorgeschreven waarde, dan gaat men als volgt
te werk:

Verwijder het verzegelingskapje of -plugje van
de by-pass mengselregelschroef. Stabiliseer de
motor zoals hierboven is beschreven en stel
zowel de mengselregelschroef als de toerental -
regelschroef van het by-pass systeem af, tot
het CO-percentage en het stationaire toerental
overeenkomen met de voorgeschreven waarden.

N.B.: De afstelling moet worden uitgevoerd
binnen 10 tot 30 sekonden nadat de meters zich
hebben gestabiliseerd. Wanneer de afstelling
langer dan 30 sekonden duurt, moet men de motor
opnieuw gedurende 30 sekonden met 3 000 t/min
laten draaien, waarna het controleren en
afstellen kan worden herhaald. Verzegel ten -

Fig. 40 Regelschroeven van Weber carburateur.

A - Stat. toerentalregelschroef
B - Mengselregelschroef

slotte de regelschroeven
by-pass systeem door ze
kapje te voorzien.

van
van

het
een

stationaire
nieuw plugje/ Fig.

	

41 Regelschroeven van Ford carburateur met
variabele venturi.

A - Stat. toerentalregelschroef
B - Mengselregelschroef

Juli 1979

	

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 54-32

www.fo
rd

tau
nu

s.n
l



AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
?ERIODIEKE' ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

46. Reinig en controleer de bougies en stel de
elektrodenafstand af.

Maak de bougiekabels los door aan de kapjes
en niet aan de kabels zelf te trekken.
Verwijder de bougies en maak met een koper-
draadborstel de elektroden, de schroefdraad
en de conische zitting schoon. Controleer de
isolator op scheurtjes en vonksporen, vooral
rondom de centrale elektrode. Vijl bij conven -
tionele bougies de centrale elektrode vlak en
stel de elektrodenafstand op de voorgeschreven
waarde af. Bij koperkernbougies, b.v. AGR 22C
of WR6DC, mag de centrale elektrode niet worden
gevijld.

N.B.: Bij het monteren van 18 mm bougies met
conische zitting is het belangrijk dat de
schroefdraad en de zitting volkomen schoon
zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan gas -
lekkage langs de zitting ontstaan waardoor de
bougie later moeilijk zal kunnen worden ver -
wijderd. Onder geen beding mag het voorgeschre -
ven aantrekkoppel worden overschreden, omdat
dit tot vervorming van de bougiehuls kan
leiden.

47. Reinig de olievuldop.

Verwijder de, vuldop van het kleppendeksel,
spoel de dop schoon in petroleum, blaas hem
met perslucht droog en monteer hem weer.

48. Controleer de conditie van de onderbreker -
contactpunten en stel zonodig de lichthoogte
af.

Controleer het oppervlak van de contactpunten
op inbranden en metaaloverdracht en controleer
het sleepnokje van de onderbrekerhamer op
slijtage. Controleer verder of de laagspannings -
draad goed is bevestigd.
Stel de lichthoogte van de contactpunten op
de voorgeschreven waarde af.

Fig. 42 Trek de kabels los door aan het aansluit -
kapje te trekken en niet aan de kabel
zelf'.

Fig. 43 Reinig de bougiezitting en vijl de centrale
elektrode vlak.

Fig. 44 Olievuldop met perslucht droogblazen.
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49. Smeer de stroomverdeler en reinig de verdeler-
kap en de hoogspanningskabels.

Veeg voor het monteren de verdelerkap en de
rotor schoon en controleer ze op haarscheurtjes,
beschadigingen en inbranden. Maak ook de hoog -
spanningskabels schoon en controleer of ze goed
in de verdelerkap zijn gemonteerd. Reinig de
bovenzijde van de bobine en controleer deze op
beschadigingen, vonksporen en haarscheurtjes.
Smeer het stroomverdelerviltje met 2 druppels
olie en smeer de onderbrekernokken met vet.
Zie de rubriek "Technische gegevens" voor de
juiste oliespecifikatie.
Monteer de rotor en de verdelerkap.

Fig. 45 Stroomverdeleras smeren.

A - Oliekan
B - As

Fig. 46 Onderbrekernokken smeren.

A - Vet met hoog smeltpunt
B - Onderbrekernokken

Fig. 47 Bevestiging van hoogspanningskabels
controleren.
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50. Tap de motorolie af.

Verwijder de carterbeschermplaat (indien ge-
monteerd) en draai de aftapplug van het carter
een halve slag los. Plaats een aftapbak onder
het carter en verwijder de plug; let erop dat
de alle olie in de bak stroomt.

N.B.: Tijdens het aftappen vermindert de druk
op de olie, waardoor de uitstroomhoek verandert.
Plaats de bak daarom zodanig dat alle olie
wordt opgevangen en zorg dat de bak voldoende
groot is.

Fig. 48 Remschoenen via inspektieopeningen
TIJDENS HET AFTAPPEN VAN DE OLIE kunnen enkele

	

controleren (achter). De brede pijl
controles aan de onderzijde van de wagen worden

	

wijst op de plunjer.
verricht. A - Remtrommel

B - Remschoen

51. Controleer de remschoenen van de achterremmen.

Verwijder de inspektieplug uit de remankerplaat
en controleer met een lamp de conditie van de
remvoeringen. Voor een goede controle kan het
nodig zijn om met een schroevedraaier wat verf
van de randen van remschoen en -voering te
verwijderen.

52. Vernieuw het oliefilter.

Draai met behulp van een bandsleutel het olie-
filter één slag los. Plaats een aftapbak onder
het filter en schroef dit met de hand los.
Reinig het pasvlak op het cilinderblok. Smeer
de afdichtring van het filter in met motorolie
en draai het niéuwe filter zover aan tot de
afdichtring het pasvlak op het cilinderblok
raakt; draai het filter vervolgens nog 3/4
slag verder aan.

Controleer in deze fase of alle aftappluggen
aangebracht en vastgezet zijn. Gebruik altijd
een nieuwe afdichtring bij het monteren van
de motorolieaftapplug.

Fig. 49 Oliefilter verwijderen m.b.v. bandsleutel.

Fig. 5Q Controleer voor het monteren van het olie -
filter of het pasvlak op het cilinderblok
schoon is en de afdichtring geolied is.
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Controleer de remblokken m.b.v. een spiegel
en een lamp. Als de dikte van het voering-
materiaal 1,5 mm of minder bedraagt, moet de
eigenaar worden meegedeeld dat onmiddellijke
vervanging van de remblokken noodzakelijk is.
Als het voeringmateriaal 1,5 tot 3,0 mm dik is,
moet de eigenaar worden meegedeeld dat de rem -
blokken binnen zeer korte termijn vervangen
dienen te worden en dat bij het nalaten hier -
van ernstige schade kan ontstaan.

54. Controleer stuurinrichting en wielophanging
op slijtage en beschadiging en inspekteer de
conditie van de afdichtmanchetten en -kappen.

Om de wielophanging op slijtage of speling te
controleren, plaatst men een hefboom tussen de
binnenrand van het wiel en de bovenzijde van
de bovenste draagarm óf tussen de binnenrand
van het wiel en de onderste draagarm. Druk het
uiteinde van de hefboom voorzichtig omlaag
voor de bovenste draagarm en omhoog voor de
onderste draagarm. De totale vrije slag van
een fuseekogel mag niet meer dan 3,0 mm be-
dragen.
Onder "vrije slag" wordt verstaan de afstand
waarover het uiteinde van de bovenste of
onderste draagarm beweegt voordat de beweging
op de naaf wordt overgebracht.
Als bij bovenstaande controle een overmatige
vrije slag wordt geconstateerd, moet de eige -
naar worden geadviseerd om de slijtage te laten
opmeten (m.b.v. klokmicrometer) en eventuele
versleten kogelbouten te laten vervangen.

Controleer alle rubber bussen van de wielop -
hanging visueel op scheuren, barstjes, ver -
schuiving en slijtage. Controleer of alle
splitpennen en moeren gemonteerd zijn en goed
vastzitten.

Controleer de schijf van de flexibele stuuras -
koppeling op scheuren en controleer of de
bouten goed vastzitten.

Controleer de tandheugellagerbus op slijtage
door de tandheugel aan het uiteinde tegenover
het rondsel op een neer te bewegen. Slijtage
van de spoorstangkogels kan worden vastgesteld
door nauwkeurig op elke kogelbout te letten terwijl
een helper aan het stuurwiel draait. Controle
is ook mogelijk door een hefboom tussen twee
aangrenzende delen van het stangenstelsel te
steken. De kogelgewrichten aan de uiteinden van
de tandheugel kunnen door het samendrukken van
de afdichthoezen en het bewegen van de kogels
worden gecontroleerd.

Fig. 51 Methode voor het controleren van de
schijfremblokken.

Fig. 52 Fuseekogels controleren.

X - Hefboom
Y - Wiel
Z - Wieldraagarm

Fig. 53 Afdichthoezen van tandheugel samendrukken
om binnenste kogelgewrichten op speling
te controleren.

TEI54112

53. Controleer de schijfremblokken op slijtage.
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54. (Vervolg)

Controleer de stafkappen en manchetten visueel
op scheuren en veroudering. Controleer de
plaatsing en de bevestiging van de afdicht -
hoezen en klemmen op het stuurhuis; controleer
de afdichthoezen tevens op scheuren, barstjes
en olielekkage. Controleer of alle splitpennen
en moeren goed zijn bevestigd.

	

.

55. Vernieuw de bougies.

Let er bij het vernieuwen van de bougies op
dat het juiste bougietype wordt gebruikt en
controleer of de schroefdopjes voor de aan -
sluiting van de kabels goed vastzitten. Stel
de elektrodenafstand op de voorgeschreven
waarde af.

Controleer bij bougies zonder conische zitting
altijd of elke bougie van een afdichtring is
voorzien alvorens de bougies te monteren.

N.B.: Bij het monteren van 18 mm bougies met
conische zitting is het belangrijk dat de
schroefdraad en de zitting volkomen schoon
zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan gas -
lekkage langs de zitting ontstaan waardoor de
bougie later moeilijk zal kunnen worden ver-
wijderd. Onder geen beding mag het voorgeschre -
ven aantrekkoppel worden overschreden, omdat
dit tot vervorming van de bougiehuls kan
leiden.

56. Vernieuw de onderbrekercontactpunten (OHV en
OHC).

Maak de klemmen van de verdelerkap los en licht
de kap van de verdeler. Verwijder de rotor.
Draai de krukas in de normale draairichting tot
de sleepnok van de onderbrekerhamer zich op het
hoogste punt van een nok bevindt. Maak de pri -
maire stroomdraad los van de contactpuntenset
en verwijder de schroef(-ven) waarmee de con -
tactpunten op de grondplaat zijn bevestigd.

Smeer de onderbrekernokken met het bijgeleverde
vet. Plaats nieuwe contactpunten op de grond -
plaat, monteer de schroef(-ven) en sluit de
primaire stroomdraad aan. Stel de lichthoogte
van de contactpunten op de voorgeschreven
waarde af. Monteer de rotor en de verdelerkap.

57. Smeer het stangenstelsel van de automatische
transmissie.

Smeer de lagerbussen van de bedieningsstangen
met vet en smeer de kickdownkabel en -hefbomen
met een paar druppels vet.

Fig. 54 Spoorstangkogels controleren.

Fig. 55 Elektrodenafstand van bougies afstellen.

Fig. 56 Bevestigingsschroeven van onderbreker -
contactpunten (Motorcraft stroomverdeler
afgebeeld).

A - Bevestigingsschroef van primaire
stroomdraad

B - Bevestigingsschroeven van . contactpunten
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58. Smeer het stangenstelsel van de handrem.

Smeer de balansarm, de kabelgeleiders en de
scharnierpunten met vet volgens de Ford speci -
fikatie SM-1C 75-A.

59. Vul de motor met olie.

Vul de motor met olie van de voorgeschreven
Ford specifikatie.

N.B.: Wanneer na het olie verversen de motor
wordt gestart, moet met wegrijden en gasgeven
worden gewacht tot de oliecirculatie normaal
is.

60. Vernieuw de carterventilatieklep.

Verwijder de carterventilatieklep uit het
kleppendeksel/de olieafscheider. Maak de klem
los en verwijder de klep uit de slang. Monteer
een nieuwe klep in de slang en monteer het
geheel in het kleppendeksel/de olieafscheider.

61. Vernieuw het luchtfilterelement.

Verwijder het luchtfilter van zijn steunen en
neem het filterdeksel weg. Vernieuw het element
en breng het deksel weer aan. Monteer het lucht-
filter nadat de resterende controle- en afstel -
werkzaamheden aan de motor zijn verricht.

62. Stel de voorste remband van de automatische
transmissie af.

Maak de kickdownkabel los van de kickdownhef -
boom op de transmissie, draai de borgmoer van
de stelbout los en draai de bout enkele slagen
terug. Draai de stelbout vervolgens m.b.v. het
speciaal gereedschap 17-005 of 17-005A (rem-
bandtorsiesleutel) vast, tot de sleutel door -
slaat. Draai de stelbout tenslotte 1 1/2 tot
13/4 slag terug en zet de borgmoer vast. Mon-
teer de kickdownkabel.

N.B.: Tijdens het vastzetten van de borgmoer
mag de stelbout niet verdraaien.

63. Controleer de deceleratieklep, stel de klep
zonodig af of vervang hem.

Hiervoor is het speciaal gereedschap 23-013
nodig (afstelgereedschap).

Controleer of het CO % , het stationaire toeren-
tal, het ontstekingstijdstip en de vervroeging
bij 2 000 t/min volgens de specifikaties zijn
afgesteld. Maak de slang tussen deceleratieklep
en carburateur bij de deceleratieklep los en
sluit een vacuummeter tussen slang en klep aan;
Fig. 59.

N.B.: De binnendiameter van de aansluitingen en
slangen mag niet kleiner zijn dan de diameter
van de inlaatpoort op de deceleratieklep, terwijl
de lengte van de slang tussen klep en vacuummeter
niet groter dan 1,5 m mag zijn.

Fig. 57 Carterventilatieklep vernieuwen.

A - V6 (Keulen)
B - OHC

Fig. 58 Remband van automatische transmissie
afstellen.

A - Speciaal gereedschap 17-005A
B - Borgmoer

Fig. 59 Testcircuit van deceleratieklep.
A - Brandstof/luchttoevoerslang
B - Vacuummeter
C - T-stuk
D - Toevoerslang vanaf vacuumschakelklep

(voor het testen losgemaakt)

Juli 1979

	

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 54-38

www.fo
rd

tau
nu

s.n
l



.AFLEUERINGSJNSPEKTfE EN
PER10DIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

63. (Vervolg)

Maak de vacuumslang aan de onderzijde van de
klep los en sluit de slang met een plug af.
Start de motor en breng het toerental op
3 000 t/min. Houd dit toerental gedurende 2 à 3
sekonden aan en laat dan de gasklephefboom los.

Meet de tijd die verstrijkt tussen het loslaten
van de gasklephefboom en het sluiten van de
deceleratieklep.

N.B.: Bij het sluiten van de gasklep zal het
vacuum dat op de meter wordt afgelezen geleide-
lijk afnemen tot'o'. Op dat ogenblik is de klep
gesloten. De hiervoor benodigde tijd moet 2,5
tot 3,5 sekonden bedragen.

Als dit tijdsinterval langer of korter is, moet
het plastic plugje uit de bovenzijde van de
klep worden verwijderd om de klep d.m.v. de
stelschroef af te stellen.

N.B.: Als het tijdsinterval kleiner is dan
voorgeschreven moet de stelschroef worden
uitgedraaid. Bij een te groot tijdsinterval
moet de stelschroef worden ingedraaid. In Fig.
60 zijn de afstelgrenzen voor deze schroef
weergegeven. Deze grenzen mogen onder geen
voorwaarde worden overschreden.

Monteer een nieuw afsluitplugje en verwijder
de vacuummeter. Sluit de slang naar de carbu -
rateur weer op de deceleratieklep aan.

64. Controleer en vervang zonodig het temperatuur -
element van het luchtfilter.

Controleer de stand van de regelklep in het
luchtfilter door een spiegel voor de aanzuig -
tuit van het filter te houden. Bij stilstaande
motor moet de klep volledig gesloten zijn; zie
Fig. 61.

Start de motor en controleer de werking van de
regelklep. Bij stationair draaien moet de klep
volledig geopend zijn en open blijven, zodat
uitsluitend warme lucht vanaf het uitlaatspruit -
stuk in het luchtfilter stroomt; zie Fig. 62.

N.B.: Deze test moet bij koude motor worden
uitgevoerd, d.w.z. dat de motor zodanig moet
zijn afgekoeld dat de temperatuur van de lucht
rondom het uitlaatspruitstuk lager is dan de
temperatuur waarbij de temperatuursensor in
werking treedt (20°C). Onder deze omstandig -
heden is men er zeker van dat de temperatuur -
sensor het motorvacuum ongehinderd tot het
membraan toelaat. Wanneer de klep funktioneert
zoals hierboven is omschreven, werkt het lucht -
filter naar behoren.

Als de klep gesloten blijft nadat de motor is
gestart, moeten het membraan en de temperatuur -
sensor als volgt worden gecontroleerd om vast
te kunnen stellen welk van de twee onderdelen
defekt is.

Controleer de vacuumslang op lekkage en ver -
nieuw de slang zonodig.

Fig. 60 Afstelgrenzen van deceleratieklep.

A - Maximaal ingedraaid
B - Maximaal uitgedraaid

Fig. 61 Aanzuigtuit van luchtfilter.

A - Regelklep sluit warmeluchttoevoer af
B - Hoofdluchttoevoer

Fig. 62 Aanzuigtuit van luchtfilter.

A - Regelklep geopend waardoor hoofdlucht -
toevoer is afgesloten

B - Warmeluchttoevoer vanaf spruitstuk
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN.
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

64. (Vervolg)

Maak de slang tussen membraan en temperatuur -
sensor bij de laatste los en sluit een handbe-
diende vacuumpomp aan; Fig. 63. Breng het
vacuum op 150 mm kwikkolom en houd het op deze
waarde. Als het membraan nu werkt en de regel -
klep opengaat, betekent dit dat de temperatuur-
sensor defekt is en vernieuwd moet worden.

Als de regelklep tijdens deze test gesloten
blijft, is óf het membraan óf de regelklep
defekt.

Indien uit een visuele inspektie blijkt dat
de klep vrij kan bewegen, schuilt het defekt
in het membraan' en dient dit te worden ver -
nieuwd.

65. Test de uitlaatgashercirculatieklep (EGR-klep),
alsmede de verlatingsklep en de anti-verlat'ings -
klep.

Uitlaatgashercirculatieklep testen

Maak de vacuUmtoevoerslang bij de EGR-klep
los en sluit de slang met een plug af.

Start de motor en breng deze op de normale
bedrijfstemperatuur. Laat de motor stationair
draaien en let erop of de motor regelmatig
en met het juiste stationaire toerental draait.

Sluit een handbediende vacuumpomp aan op de
vacuumaansluiting van de EGR-klep; Fig. 64.

Breng het vacuum op 250 mm kwikkolom. Als de
motor niet onregelmatig gaat lopen of het
stationaire toerental niet daalt, moet de
klep worden vernieuwd.

Fig. 63 Handbediende vacuumpomp op membraan
aangesloten.

Fig. 64 Controle van het uitlaatgashercirculatie -
systeem.
A - Handbediende vacuumpomp
B - Vacuumslang
C - Inlaatspruitstuk
D - EGR-klep

G1514861T

	

w

	

C

Zet de motor af en breng het vacuum weer op
250 mm kwikkolom. Controleer of het vacuum
binnen 30 sekonden niet merkbaar terugloopt.
Als het vacuum snel terugloopt, is het membraan
van de klep lek en moet de klep worden vernieuwd.
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.AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)

65. (Vervolg)

Anti-verlatingsklep/verlatingsklep testen

Sluit de klep aan in een testcircuit, zoals
in Fig. 66 is aangegeven. De klep moet met de.
'CARB'-zijde naar de vacuUmbron en met de
'DIST'-zijde naar de meter worden aangesloten.

N.B.: Het vacuumreservoir moet een voldoende
groot volume hebben teneinde het vacuum op
een redelijk niveau te houden.

Dit kan worden bereikt door twee uitlaatgas -
hercirculatie (EGR) vacuUmreservoirs (onderdeel
nr. 75EB-9E453-CA) en een dubbel T-stuk (onder-
deel nr. 75TC-12224-AA) te gebruiken.

Voor het verkrijgen van juiste meetresultaten
moet de slang tussen de klep en de meter een
lengte van 600 mm hebben.

Sluit de kraan of de klem en pomp met de
handpomp om het vacuum aan de reservoirzijde
van het testcircuit op een waarde van 250 mm
kwikkolom te brengen.

Fig. 65 Montage van de anti-verlatingsklep
(2000 OHC-LC met handgeschakelde
versnellingsbak).
A - Benzinefilter
B - Anti-verlatingsklep

Fig. 66 Testcircuit van anti-verlatingsklep/
verlatingsklep.

A - Vacuummeter E - Vacuumpomp
B - (Anti)-verlatingsklep F - Reservoirs
C - Afsluitkraan G - 600 mm (24.0
D - T-stuk in)

Open de kraan of de klem en meet de tijd die
verstrijkt tot de naald van de vacuUmmeter
tot 200 mm kwikkolom is gedaald. Deze tijd
moet als volgt zijn:

D32E 12A189 AA

	

Zwart/Wit

	

4 tot 12 sek.
D3DE 12A189 AB

	

Zwart/Bruin 1 tot 8 sek.
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AFLEVERINGSINSPEKTIE EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

ONDERHOUD OP LANGERE TERMIJN

Naast de werkzaamheden die bij de periodieke
onderhoudsbeurten zijn aangegeven, zijn er nog
enige punten die om redenen van veiligheid en
betrouwbaarheid aandacht vereisen. De frekwen-
tie waarmee deze moeten worden uitgevoerd,
hangt af van het gebruik van de wagen, de kli -
maatsomstandigheden en de onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden die in de loop der tijd
zijn verricht.

REMSYSTEEM: Alle remvloeistoffen hebben de eigen -
schap vocht uit de atmosfeer te absorberen,
waardoor na langdurig gebruik hun doelmatigheid
vermindert tot een niveau dat onder zware be-
drijfsomstandigheden gevaar kan opleveren.

Daarom moet ongeveer elke 60 000 km of elke
3 jaar* de remvloeistof worden ververst
(onder zware bedrijfsomstandigheden, zoals
veelvuldig rijden in bergachtige streken, wordt
aangeraden de remvloeistof te verversen bij
het vervangen van de schijfremblokken).
Tegelijkertijd dient de conditie van de rubber
onderdelen van het remsysteem te worden gecon -
troleerd. Als beschadigingen worden aangetrof -
fen, moeten deze op de werkorder genoteerd en
aan de eigenaar/bestuurder gemeld worden.

In het algemeen geldt dat de aanbevolen werk -
zaamheden welke hieronder zijn vermeld als
leidraad kunnen dienen bij elk gesprek met
een klant die informatie wenst over het onder -
houd op langere termijn. Uitgelegd dient te
worden dat het uitvoeren van enige noodzake -
lijke werkzaamheden ertoe zal bijdragen dat
het remsysteem gedurende de volgende drie
jaar optimaal blijft funktioneren, behoudens
eventuele storingen die bij de normale perio-
dieke onderhoudsbeurten aan het daglicht
kunnen treden.
Uiteraard dient elk onderdeel,dat geschikt
wordt geacht om gedurende de volgende 60 000 km
of 3 jaar dienst te doen,bij elke volgende
onderhoudsbeurt op verdere bruikbaarheid te
worden gecontroleerd.

1. Ververs de remvloeistof.

2. Vernieuw alle verdachte remslangen.

3. Controleer de schijfremmen op: vloeistof -
lekkage, beschadiging/slijtage van de rubber
afdichtringen en stofkappen, groeven/slijtage
van zuigers en boringen; reviseer de rem-
klauwen zonodig.

4. Controlear de wielremcilinders van de
trommelremmen op: vloeistoflekkage, bescha -
diging van de rubber cups en stofkappen,
groeven/slijtage van zuigers en boringen;
reviseer de wielremcilinders zonodig.

5. Controleer de hoofdremcilinder op lekkage.
Reviseer of vernieuw de cilinder zonodig.
Controleer of geen vloeistof in de rembe -
krachtiger is gelekt.

6. Controleer alle remleidingen en leiding -
aansluitingen op: lekkage, corrosie en
beschadiging. Vernieuw elke verdachte
leiding en herstel eventuele lekkende
aans1uitingeR-

7. Controleer de remdrukcontroleklep op
lekkage en beschadiging.

KOELSYSTEEM: Motorcraft Antifreeze Plus, mits in
de juiste verhouding gebruikt, zal de wagen
voor . onbepaalde tijd tegen bevriezing beschermen,
maar de corrosiewerende middelen zullen na lang -
durig gebruik hun werking verliezen.
Daarom moet men het koelsysteem elke twee jaar
of elke 60 000 km* doorspoelen en met een nieuw
mengsel van water en Motorcraft Antifreeze Plus
vullen.

VOORWIELOPHANGING: Ongeveer elke 60000 km of elke
3 jaar* moeten de fuseekogels (onder en boven)
worden doorgesmeerd. Dit geschiedt als volgt:

Reinig de omgeving van de fuséekogelpluggen en
verwijder de pluggen. Monteer op de plaats van
de plug een passende smeernippel en pomp vet in
elk kogelgewricht. Schroef de pluggen weer op
hun plaats en veeg het overtollige vet weg.

Wat het eerst wordt bereikt

Fig. 67 Fuseekogels smeren.
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.AFLEVERINGSINSPÉKTIE EN.
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Handeling Nr.

6. Motorolie:

	

Specifikatie SSM-2C 9001-AA

	

SAE 10W 30 motorolie
Kan het gehele jaar door worden gebruikt bij buitentemperaturen tussen -20°C en +30°C.
Voor wagens die onder afwijkende temperatuursomstandigheden worden gebruikt, wordt verwezen
naar Hoofdstuk 21 van dit handboek voor bijzonderheden betreffende andere motoroliën.

7. Remvloeistof, specifikatie:

	

Amber SAM-6C 9101-A of C

	

1/2 liter
Groen ESEAM-6C 1001-A

	

FORD Nr. 0800703

8. Soortelijke massa van koelvloeistof: 1,069 bij 45% concentratie, mits geen andere toevoegingen
in koelvloeistof aanwezig zijn.
Specifikatie: SSM-97B 9102-A
1/2 liter FORD Nr. 5002733
1 liter

	

FORD Nr. 5002734
5 liter

	

FORD Nr. 5002735

Anti-corrosiemiddel, specifikatie: SSM-97B 9100-A. Het middel moet in een concentratie van 2,5%
met water worden gemengd (i deel anti-corrosiemiddel op 39 delen water).

13. Contacthoek: Bosch en Motorcraft stroomverdelers (4-cilindermotoren) 	 48° - 52°

Vast ontstekingstijdstip: 1,3 OHV (Kent VV) 	 10° voor BDP
1,3 en 1,6 OHC HC en LC (VV)	 12° voor BDP
1,6 OHC (2V)

	

8° voor BDP
2,0 OHC (2V)	 8° voor BDP
2,3 OHV (2V)	 9° voor BDP

2,0 OHC (2V) HC en LC	 6° voor BDP

18. Handgeschakelde versnellingsbak, oliespecifikatie: SQM-2C 9008-AA

	

SAE 80 EP

19. Achteras, oliespecifikatie:

	

SQM-2C 9003-AA

	

SAE 90 Hypoid
Aantrekkoppel van achterasplug(alle uitvoeringen): 35 tot 42 Nm (3,5 tot 4,2 kgf.m)

Alleen Zweden

23. Bandenspanning:

Bandenmaat

165 x 13
voo r
achter

185/70SR x 13
voor
achter

NORMALE BELASTING

SEDAN/COACH

Bandenspanning

1,8 bar (1,8 kgf/cm2 )
1,8 bar (1,8 kgf/cm 2 )

1,6 bar (1,6 kgf/cm2 )
1,6 bar (1,6 kgf/cm2 )

STATIONWAGON

Bandenmaat----------
165 x 13

voor
achter

185/70SR x 13
voor
achter

175/SR x 13 (versterkt)
voor
achter

23. Aantrekkoppel van wielmoeren:

25. Koplampafstel1ing:

27

	

Vloeistof voor automatische
transmissie, specifikatie:

28. Vloeistof voor servo-
stuurinrichting, specifikatie:

Bandenspanning

1,8 bar (1,8 kgf/cm2 )
1,8 bar (1,8 kgf/cm2 )

1,6 bar (1,6 kgf/cm2 )
1,7 bar (1,7 kgf/cm2)

1,5 bar (1,5 kgf/cm2 )
1,7 bar (1,7 kgf/cm2 )

85 tot 115 Nm (8,7 tot 11,7 kgf.m)

Koplampen in laagste stand afstellen

SQM-2C 9007-AA

SQM-2C 9007-AA
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AFLEVERINGSINSPEKTIE.EN
PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Handeling n r.

. 30. Stationair toerental: alle motortypen (behalve 1,6 2V OHC)	
1,6 2V OHC	

32. Smeerolie voor portierscharnieren, specifikatie:

	

SQM-2C'9002-AA

37. Spanning van V-riemen: Alle OHC en V6-motoren;

	

Nieuwe riem
dynamo-aandrijfriem

	

Gebruikte riem

V6, aandrijfriem van stuurbekrachtiger

	

Nieuwe riem
Gebruikte riem

Alle OHV Kent-motoren

	

Nieuwe riem

	

350 tot 550 N
Gebruikte riem

	

250 tot 350 N
Alle waarden gelden voor koude riemen.
Onder een gebruikte riem wordt verstaan een riem die minstens 10 minuten heeft gedraaid.

38. Aantrekkoppel cilinderkopbouten: OHV (Kent)

	

88 tot 95 Nm (8,8 tot 9,5 kgf.m).
OHV V6

	

88 tot 108 Nm (8,8 tot 10,8 kgf.m)

77.5 tot 825 t/min
825 tot 875 t/min .

SAE 90 Hypoid

400 tot 600 N
300 tot 400 N

450 tot 650 N
350 tot 450 N

39. Aantrekkoppel bevestigingsbouten
van inlaatspruitstuk: OHV v6 21 tot 25 Nm (2,1 tot 2,5 kgf.m)

41.

	

Klepspeling:

	

OHV (Kent)

	

Inlaat

	

0,20 mm
(minstens 5 minuten na het

	

Uitlaat

	

0,55 mm
afzetten van de motor)

	

OHC

	

Inlaat

	

0,20 mm

	

Uitlaat

	

0,25 mm

OHV V6

	

Inlaat

	

0,35 mm

	

Uitlaat

	

0,40 mm

Aantrekkoppel van
kleppendeksel:

	

le fase 1+2+3+4+5+6+9+10 = 5 tot 7 Nm

	

7+8 = 2,5 Nm

	

2e fase 7+8 = 5 tot 7 Nm

45. Mengselafstelling (COC): OHV (Kent) VV

	

1,75 ± 0,5%
OHC

	

VV

	

1,50±0,50
OHC

	

WEBER
OHV V6

	

SOLEX
1,50 ± 0,2%
1,50 ± 0,5%
1,25 - 0,2%

	

OAlleen Zweden 2,0 OHC Handgesch./autom.

	

tr.

	

2V

46. Elektrodenafstand van bougies:
Alleen Zweden

Alle motoren 0,6 mm
Alle motoren 0,75 mm

Aantrekkoppel

	

van bougies: OHC,

	

conische

	

zitting
OHV

	

,

	

rechte zitting
20 tot 27 Nm

	

(2,0

	

tot 2,7 kgf.m)
25

	

tot 38 Nm

	

(2,5

	

tot 3,8 kgf.m)

48. Lichthoogte onderbrekerpunten: Motorcraft

	

0,6 mm
Bosch 0,45 mm

49. Smeermiddel

	

stroomverdeleras: Conventionele ontsteking

	

ESFM-2C 70-A

	

Turbine-olie
Contactpuntloze ontsteking

	

SSM-2C 9001-AA Motorolie

52. Aantrekkoppel

	

motorolieaftapplug:

	

OHC/V6
Kent

21

	

tot 28 Nm
27 tot 34 Nm

(2,1

	

tot

	

2,8

	

kgf.m)
(2,7

	

tot 3,4 kgf.m)

Inhoud motorsmeersysteem

	

(met oliefilter):

	

Kent
OHC

3,35

	

liter
3,75

	

liter
4,50

	

literV6

55. Bougietypen:
(Voor aantrekkoppels:

	

zie
hierboven bij

	

nr.

	

46)

OHV
Alle
OHC
OHC
OHV

(Kent)

	

AGR 12
OHC

	

1,6 en 1,3 OHC HC

	

BF 22
2,0 HC 2V en 1,3 OHC LC

	

BF 32	 (alleen Zweden BRF 32X)
2,0

	

(LC)	 (alleen Zweden BRF 42)
V6

	

AGR 22C

56. Lichthoogte onderbrekerpunten: Motorcraft

	

0,6 mm
Bosch

	

0,45 mm

58. Smeermiddel

	

handremmechanisme: SM-1C 75-A

62. Aantrekkoppel

	

borgmoer van rembandstelbout:

	

47 tot 61

	

Nm (4,7 tot 6,1

	

kgf.m)

Smeermiddel fuseekogels:

	

SM-1C 1020-B Polyethyleen hogedrukvet
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