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MOTOR

ALGEMEEN

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de wijzigingen aan de V6-motoren (2,0/2,3 liter), die gelijk -
tijdig met de introduktie van de TAUNUS/CORTINA 1980-modellen zullen worden doorgevoerd. Verder worden
alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden behandeld, die afwijken van hetgeen voor de voorgaande
modellenserie van toepassing is. Voor alle overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden wordt verwezen
naar hoofdstuk 21 van het in uw bezit zijnde werkplaatshandboek voor de TAUNUS'76 / CORTINA'77.

Bij alle 2,0 en 2,3 liter v6-motoren werd de doorstroming van het brandstofmengsel en de uitlaatgassen
verbeterd door een gunstiger vorm van de kanalen in het inlaatspruitstuk, de uitlaatspruitstukken en de
cilinderkoppen.

Door deze en enkele andere maatregelen, waarop in de navolgende beschrijving nader wordt ingegaan, bleef
bij de 2,0 liter motor ondanks de verlaagde compressieverhouding het vermogen van 66 kW (90 pk) gehand -
haafd.

Het vermogen van de 2,3 liter motor werd van 79 kW (108 pk) tot 84 kW (114 pk) verhoogd.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de motoren welke worden ingebouwd met de nieuwe vermogens.

OVERZICHT VAN DE MOTOREN

Motortype
Compressieverhouding

en kW (pk)
Motorcode

op
Motorcode

	

in
werkplaats -

carburateur typeplaatje handboek

1,3 liter

	

OHV/1-4 HC - 1V 44 (60) J2 A

1,3 liter

	

OHC/1-4 LC - 1V 43 (59) JA B

1,3 liter

	

OHC/1-4 HC - 1V 46 (63) JC B

1,6 liter

	

OHC/1-4 LC - 1V 51 (70) LA B

1,6 liter

	

OHC/1-4 HC - 1V 54 (73) LC B

1,6 liter

	

OHC/1-4 * HC - 2V 57 (78) LE B

1,6 liter

	

OHC/1-4 HC - 2V 66 (90) LE B

2,0 liter OHC/1-4 * LC - 2V 64 (87) NA B

2,0 liter OHC/1-4 * HC - 2V 70 (95) NE B

2,0 liter

	

OHC/1-4 HC - 2V 74 (101) NE B

2,0 liter OHV/V6 LC - 2V 66 (90) NW C

2,3 liter OHV/V6 HC - 2V 84 (114) YY C

LC = low compression = lage compressieverhouding (geschikt voor gebruik van normale benzine)

HC = high compression = hoge compressieverhouding (alleen geschikt voor gebruik van superbenzine)

= alleen voor Zweden
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MOTOR

ALGEMEEN (vervolg)

De 'C' -motor, Fig. 1, wordt reeds vele jaren met succes in Ford-automobielen toegepast.

Door voortdurende verbeteringen, vooral op grond van de strenger wordende uitlaatgasvoorschriften, werd
deze motor aan de nieuwste eisen aangepast.

Fig. 1 Gewijzigde V6-motor.
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MOTOR

ALGEMEEN (vervolg)

TYPECODE EN MOTORNUMMER

In sommige landen is het wettelijk voorgeschreven
dat de motoren van een typecode en een serienummer
zijn voorzien. In de figuren 2, 3 en 4 is te zien
op welke plaatsen deze gegevens op het cilinderblok
zijn ingeslagen. De letters en cijfers moeten mini -
maal 6 mm hoog zijn. De typecode en het serienummer
moeten zodanig worden ingeslagen (b.v. bij ruil -
motoren), dat ze door de controlerende instanties
duidelijk zijn af te lezen.

Uit de uit drie letters samengestelde typecode
kunnen de cilinderinhoud en de compressieverhouding
worden afgelezen, alsmede het wagentype waarvoor
de motor bestemd is.

Het motornummer bestaat uit een uit twee letters
samengestelde code voor het jaar en de maand waar -
in de motor is gebouwd en een uit vijf cijfers
samengesteld serienummer.

Verklaring van de motor-typecode

le codeletter = cilinderinhoud

J = 1300 cm3

L = 1600 cm3

N = 2000 cm3

Y = 2300 cm3

2e codeletter (of -cijfer) = compressieverhouding

A = LC

W = LC

2 = HC

C=HC

E = HC (GT)

Y=HC

3e codeletter = wagentype

Deze codeletter wordt tijdens de assemblage van
de wagen ingeslagen en geeft alleen het wagen -
type aan waarin de motor is ingebouwd.

Voorbeeld: LAR

L = 1600 cm3

A = 'LC' - compressieverhouding

R = Taunus

Fig. 2

	

'A' -motor.

A - Typecode van motor
B - Motornummer

Fig. 3

	

'B' -motor.

A - Typecode van motor
B - Motornummer

Fig. 4

	

'C' -motor.

A - Typecode van motor
B - Motornummer
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MOTOR

CONTROLE EN AFSTELLING

Bij het controleren van het motoroliepeil moet de
wagen op een vlakke vloer staan. Na het afzetten
van de motor moet even worden gewacht om de olie
gelegenheid te geven in het carter terug te stromen.

Trek de peilstaaf eruit, veeg deze 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 carter aan,
dat zich tussen de twee merkstrepen moet bevinden
(zie Fig. 5, 6 en 7). Afhankelijk van het motor -

type komt de afstand tussen de bovenste en onder -

ste merkstreep overeen met een olievolume van ca.
0,75 tot 1,0 liter.

Fig. 5 Oliepeilstaaf, 'A' -motor.

Vul zonodig via de vulopening in het kleppendeksel
motorolie bij van de voorgeschreven FORD-specifi -
katie.

Bijvullen is allleen noodzakelijk wanneer het olie -
peil (bijna) tot de onderste merkstreep is gezakt.
Het oliepeil mag echter nooit lager zijn. Vul nooit
bij tot boven de bovenste merkstreep, daar de over -

tollige olie verloren gaat en zodoende het oliever -
bruik verhoogt.

Elke 10.000 km moet men de motorolie verversen en
het oliefilter vervangen. Onder ongunstige bedrijfs -
omstandigheden, zoals korte ritten, veelvuldig koud
starten en rijden op stoffige wegen, moet het ver-
versen van de olie en het vervangen van het filter
met kortere tussenpozen plaatsvinden.

Indien niet de voorgeschreven oliesoort wordt ge-
bruikt, zullen slijtage of beschadiging van de

motor de onvermijdelijke gevolgen zijn. De oliefilm
wordt dan onderbroken en de onderdelen die aan zeer
hoge temperaturen zijn blootgesteld zullen snel
slijten. In het oliecarter verzamelen zich metaal-
deeltjes die de oliekanalen verstoppen. Olie van
slechte kwaliteit heeft bovendien geen corrosie -
werende werking, zodat roestvorming op de cilinder-
wanden zal ontstaan. Binnen betrekkelijk korte tijd e
zal het vermogen van de motor verminderen en zullen
het benzine- en olieverbruik toenemen. Gebruik daar -
om uitsluitend een door ons aanbevolen oliesoort
van een gerenommeerd merk.

Fig. 6 Oliepeilstaaf, 'B' -motor.

Fig. 7 Oliepeilstaaf, 'C' -motor.
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MOTOR

TECHNISCHE WIJZIGINGEN AAN v6-MOTOREN

Cilinderkoppen

De V6- cilinderkoppen zijn op de volgende punten
gewijzigd:

- Bredere inlaat- en uitlaatkanalen in cilinder -
koppen; Fig. 8.

Fig. 8

	

Inlaatkanalen in cilinderkop.

A - Oude uitvoering
B - Nieuwe uitvoering

- De gewijzigde compressieverhouding (zie 'Techni -
sche gegevens') werd bereikt door aanpassing van
de vorm van de verbrandingsruimten, Fig. 9, als -
mede verandering van de zuigerhoogte.

- Tegelijkertijd zullen nieuwe cilinderkoppakkingen
worden toegepast.

9 Verbrandingsruimten.

A - Oude uitvoering
B - Nieuwe uitvoering

Fig.

- De klepkopdiameter van zowel de inlaat- als de
uitlaatkleppen is vergroot (zie 'Technische ge-
gegevens'); Fig. 10.

Fig. 10 Kleppen.

A - Oude uitvoering
B - Nieuwe uitvoering
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MOTOR

TECHNISCHE WIJZIGINGEN AAN V6-MOTOREN (vervolg)

- De inlaatkleppen zijn voorzien van nieuwe olie -
afschermkapjes; Fig. 11. De uitlaatkleppen blij -
ven met de tot heden toegepaste afschermkapjes
uitgerust.

- De uitlaatkleppen zijn in tegenstelling tot de
inlaatkleppen voorzien van drie groeven in de
klepsteel, Fig. 11, en moeten met overeenkomstige
klepspieën worden gemonteerd.

Fig. 11 Olieafschermkapjes van klepstelen.

A - Oude uitvoering
B - Nieuwe uitvoering

- Bovendien zullen stuggere klepveren worden toe-
gepast.

Uitlaatspruitstukken

De uitlaatspruitstukken zijn versterkt en voorzien
van gewijzigde en verbrede kanalen; Fig. 12.

Inlaatspruitstuk

Door de gewijzigde vorm van de aanzuigkanalen wordt
een betere en gelijkmatiger mengselverdeling bereikt;
Fig. 13.
Daarnaast is het inlaatspruitstuk voorzien van een
nieuwe bovenste pakking. De voorverwarming van het
mengsel geschiedt thans door de uitlaatgassen.

Nokkenas

De onlangs in bronzen bussen gelagerde nokkenas
werd door een gewijzigde montagestand op het tand -
wiel 2,5° 'vervroegd', hetgeen een verandering van
de openings- en sluitingstijden van de kleppen tot
gevolg heeft (zie 'Technische gegevens').
Bovendien wordt op de 2,3 liter motor thans een
nylon tandwiel toegepast.

Fig. 12 Uitlaatspruitstuk.

A - Oude uitvoering
B - Nieuwe uitvoering

Fig. 13

	

Inlaatspruitstuk.

A - Oude uitvoering
B - Nieuwe uitvoering
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MOTOR

TECHNISCHE WIJZIGINGEN AAN V6-MOTOREN (vervolg)

Z uigers

Door een kleinere zuigerhoogte werd bij de 2,0
liter motor de compressieverhouding verlaagd, ter -
wijl daarentegen bij de 2,3 liter motor door ver -
groting van de zuigerhoogte een hogere compressie -
verhouding werd bereikt. Bovendien zijn de zuigers
van alle motortypen voorzien van gewijzigde olie -
schraapveren met een geringere wrijving; Fig. 14.

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Wegens constructieve wijzigingen aan de motoren
moeten enkele reeds voorhanden zijnde speciale
gereedschappen worden veranderd. Onderstaand treft
u een beschrijving aan van deze veranderingen,
resp. worden aanwijzingen gegeven voor het juiste
gebruik van de gereedschappen.

- Montagestempel voor achterste krukasoliekeerring
A/B/E/F- motoren	 21-011-A

Door geringe nabewerking, zoals in Fig. 15 is
aangeven, kan dit gereedschap ook voor de A/E/F -
motoren worden gebruikt. In enkele gevallen bleek
de passing te nauw te zijn. Fig. 15 Speciaal gereedschap 21-011-A.

L21-225

	

I+

Fig. 14 Zuiger van V6-motor.

A - Olieschraapveer

TI/79/3

- Trekker voor voorste krukasoliekeerring
A/C/L- motoren	 21-051

Bij het aanbrengen van dit speciaal gereedschap
moet er op worden gelet dat de haak zich in en
niet achter de keerring bevindt; zie 'A' in Fig.
16. Als het gereedschap te ver naar binnen wordt
geschoven, kan bij het naar buiten trekken van
de keerring ' de boring in het distributiedeksel
worden beschadigd; zie 'B' in Fig. 16.

Fig. 16 Gebruik van speciaal gereedschap 21-051

A - Goed
B - Fout
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MOTOR

SPECIAAL GEREEDSCHAP (vervolg)

- Montagestempel voor naaldtoplager in krukas -
boring, tevens centreerpen voor koppelingsplaat
C/D -motoren	 21-067 (GH-7554)

Door de geringe wijzigingen aan te brengen die
in Fig. 17 zijn aangegeven, kan dit gereedschap
voor alle C- en D-motoren worden gebruikt.

Het gewijzigde gereedschap krijgt het nummer
21-067-A.

Fig. 17 Speciaal gereedschap 21-067.

- Trekker voor trillingsdemper
C- motor	 21-075 (G3-6316)

Door het aanbrengen van twee extra boringen in
de trekkerplaat (zie Fig. 18) kan de trekker,
in combinatie met het speciaal gereedschap 21-
076 en twee bouten M8 x 85, voor het verwijderen
van alle trillingsdempers op C-motoren worden
gebruikt.

Het gewijzigde gereedschap krijgt het nummer
21-075-A.

Fig. 18 Speciaal gereedschap 21-075.

- Sleutel voor inlaatspruitstuk
C- motor	 21-092

Om ervan verzekerd te zijn dat de minder goed
bereikbare bouten en moeren van het inlaatspruit-
stuk met het voorgeschreven aantrekkoppel worden
vastgezet, moet het gereedschap licht worden ge-
wijzigd zoals in Fig. 19 is aangegeven.
Vervolgens dient de bovenzijde van de ring te
worden afgeschuind.

Het gewijzigde gereedschap krijgt het nummer
21-092-A.

Fig. 19 Speciaal gereedschap 21-092.
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MOTOR

SPECIAAL GEREEDSCHAP (vervolg)
(De letters boven de gereedschapbenamingen geven aan voor welke motortypen het desbetreffende gereedschap
bestemd is)

21-002

B

Sleutelvoor cilinderkopbouten

21-003 :entreerpennenvoor cilinderkop

21 _004-A :orgmoersleutel -
klepstelkogelbouten

21-005-A

B

Klepveerspanner

21-006

B

Klepblokkeergereedschap

21-007

B

Montagestempel

	

voor
kle psteelcu p s

21-008-A

B

Trekker voor nokkenas-,

	

krukas -

en hulpasoliekeerring

,,
21-009-A

B

Pers voor nokkenas-, krukas- en
hulpasoliekeerring

21-010

A/B

Trekker voor achterste
1_'" ' , ^illlll l ^ l krukasoliekeerring

21-011-B
A/B

Montagestempel voor
achterste krukasoliekeerring
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MOTOR

SPECIAAL GEREEDSCHAP (vervolg)

0040 21-012 :leutel voor oliepomp en spanrol

_

	

- ie
®) 21-0134

8

Gereedschap voor verwijderen en
monteren van nokl<enas l ag er s

1►
:-

ti
21-014

B/C

Zuigerpen-montagegereedschap

A/B/C

,.^
21-023 Universele as

(wordt alleen tezamen met demontage-/
montagestandaard gebruikt)

21-024 Klepveerspanner

L (basisgereedschap)
0

`N.
21-024-02

A

Klepveerspanner
21-024)(hulpstuk voor

21-028

B

Trekker voor
krukastandwiel

A
21-030 Montagestempel voor

achterste krukasoliekeerring

TM

	

( A/ B

,/ 21-031 Motorsteun11
^)-^ combinatie met(alleen

	

te gebruiken

	

in
d e universe l e as 21-023)\^

21-034

A

Sleutel

	

voor
ci1inderkopbouten
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MOTOR

SPECIAAL GEREEDSCHAP (vervolg)

21-036

A/B

Trekker voor naaldtoplager
in krukasboring

21-037-A Trekker voor naaldtoplager
in krukasboring

0000.
21-042

A

Klepgeleiderruimer

í^^

21-044

B

Montagestempel

	

voor naaldtoplager
in krukasboring,

	

tevens centreerpen
voor koppelingsplaat

21-046

A

Montagering voor
voorste krukasoliekeerring

Ó

21-047

A

Snijgereedschap voor houder
van achterste krukasoliekeerring

akr^l 21-051

A/C

Trekker voor voorste
krukasoliekeerring

^, U1111 111 21-055
C

•^,"=^'^rumu,j Trekker voor achterste
krukasoliekeerring

® A/C

21-056 Klepveerspanner

21-057
A/C

Klepblokkeergereedschap
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MOTOR

SPECIAAL GEREEDSCHAP (vervolg)

21-059

C

Montagestempel voor
achterste krukasoliekeerring

A

il:,11111i11U1;U}a 21-062 Gereedschap voor verwijderen en
monteren van nokkenaslagerbussen
(basisgereedschap)

!\' 21-062-01

A

Gereedschap voor verwijderen en
monteren van nokkenaslagerbussen
(hulpstuk voor 21-062)

iá

21-064

C

Motorsteun
(alleen

	

te gebruiken

	

in combinatie met
de

	

universele as

	

21-023)

21-065

C

Sleutel

	

voor
inlaatspruitstuk

`b 21-066

C

Sleutel

	

voor
inlaatspruitstuk

21-067-A

C

Montagestempel

	

voor naaldtoplager

	

in
krukasboring,

	

tevens centreerpen voor
koppelingsplaat

111
c

	

(?

21-068

•1

A/B/C

Motorhijsbalk

.^

21-069

C

Centreer- en montagering voor
oliekeerring

	

in distributiedeksel

21-071
B/C

Klepgeleiderruimer - 0,2 mm overmaat
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MOTOR

SPECIAAL GEREEDSCHAP (vervolg)

21-072

B/C

Klepgeleiderruimer

	

0,4 mm overmaat

B/C

21-073 Klepgeleiderruimer - 0,6 mm overmaat

a^ 21-074

B/C

Klepgeleiderruimer - 0,8 mm overmaat

^
(

-A21-075-A

C

voor
trillingsdemper

21-080

A

Montagestempel

	

voor naaldtoplager

	

in
krukasboring,

	

tevens centreerpen voor
koppelingsplaat

21-092-A

C

Sleutel

	

voor
inlaatspruitstuk

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN -- INHOUD

Beschreven voor motortype

MOTOR
Opgenomen

in

'A' 'B' ,C, Bewerking

	

nr.

21

	

134

	

Motor uit- en

	

inbouwen

21

	

15 14	Oliecarter verwijderen en monteren

X

-

X

X

X

- 21

	

332

21

	

332

	

Distributietandwielen verwijderen en _ _ X
monteren
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MOTOR

ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN 	 —	 BESCHRIJVING

	

ALLE MOTOREN

21 134	 MOTOR UIT- EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap:

Motorhijsbalk	 21-068

Uitbouwen

1. Maak de massakabel van de accu los en verwijder
de motorkap door deze los te maken van de schar -

nieren.

2. Verwijder het luchtfilter van de carburateur
(2 boutjes) en neem bij een 'B'-motor het klep -

pendeksel weg. Bij een 'A'-motor moet het lucht -
filter van de steunen worden losgemaakt.

3. Plaats een schone lekbak onder de wagen en tap
het koelsysteem af door de onderste en bovenste
radiateurslang los te maken. Maak de onderste
slang los van de waterpomp resp. het thermo -
staathuisdeksel ('C'-motor; Fig. 20) en maak
de bovenste slang los van het thermostaathuis -
deksel resp. de wateruitlaatpijp op het inlaat -
spruitstuk ('C'-motor).

4. Maak de verwarmingsslangen los van de waterpomp
en het huis van de automatische choke; Fig. 21.
Bij een 'C'-motor moeten de verwarmingsslangen
worden losgemaakt van de wateruitlaatpijp op
het inlaatspruitstuk en het thermostaathuis -
deksel.

5. Trek de verbindingsslang tussen radiateur en
expansietankje bij de radiateur los en bouw de
radiateur uit (4 bouten).

Fig. 20 Onderste radiateurslang losmaken van
thermostaathuisdeksel ('C'-motor).

Fig. 21 Verwarmingsslangen losmaken ('B'-motor).

6. Maak de aansluitdraden los van de dynamo, de
bobine en het zendelement van de koelvloeistof -
temperatuurmeter. Bij een 'C'-motor moet boven -
dien de stekker tussen stroomverdeler en elek -
tronische ontstekingseenheid worden losgemaakt.
Maak verder de massakabel van de motor los en
verwijder de draad resp. leiding van de olie -
drukaansluiting.

7. Trek de voedingsdraad los van het stationaire
afsluitventiel en verwijder de rembekrachtiger -
slang van het inlaatspruitstuk resp. de carbu -
rateurtussenflens; Fig. 22.

8. Maak de benzinetoevoerleiding los van de ben -
zinepomp, evenals de retourleiding (indien toe -
gepast).

Fig. 22 VacuUmslang van rembekrachtiger losmaken
('B'-motor).

A - Voedingsdraad van stationaire
afsluitventiel
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MOTOR

21	 134

9. Koppel de gaskabel bij het gasklepbedienings -
mechanisme los en maak de kabelsteun los.
Verwijder gaskabel en steun van de motor.

10. Maak de startmotorkabels los en bouw de start -
motor uit (2 resp. 3 bouten). Verwijder de
uitlaatpijp (2 uitlaatpijpen bij 'C'-motor) van
het spruitstuk (2 resp. 4 moeren); Fig. 23.

11. Bevestig de hijsbalk 21-068 aan de motor en
maak de beide motorsteunrubbers los van de voor -
treindwarsbalk (2 moeren).
Haak de koppelingskabel uit de koppelingshef -
boom en trek de kabel door de motorsteun.

ALLE MOTOREN

Fig. 23 Uitlaatpijp losmaken ('C'-motor).

12. Verwijder de afsluitplaat van het koppelings -
huis en maak de motor los van het koppelings -
huis (6 bouten), waarbij gelijktijdig de massa -
kabel van de accu kan worden losgenomen.
Bij een 'B'-motor moet bovendien de steunstrip
tussen motor en versnellingsbak worden wegge -
nomen.

13. Ondersteun de versnellingsbak, trek de motor
naar voren en takel deze uit de wagen; Fig. 24.

Inbouwen

14. Verwijder de centreerbussen zonodig uit het
koppelingshuis en monteer ze in het cilinder-
blok; Fig. 25. Breng de tussenplaat aan.
Smeer de prise-as van de versnellingsbak licht
met vet en breng de motor weer op zijn plaats
m.b.v. de hijsbalk 21-068 en een takel.

15. Schuif de motor op de prise-as van de versnel -
lingsbak tot de achterzijde van het cilinder -
blok rondom tegen het koppelingshuis aanligt.
Trek de bevestigingsbouten gelijkmatig aan en
zet ze vervolgens met het voorgeschreven aan -
trekkoppel vast. Vergeet daarbij niet de massa -
kabel van de accu met een van de bouten te
monteren. Verwijder de steun onder de versnel -
lingsbak.

16. Monteer de moeren van de voorste motorsteun -
rubbers en zet ze met het voorgeschreven aan -
trekkoppel op de voortreindwarsbalk vast.
Trek de koppelingskabel door de motorsteun en
haak de kabel vast aan de koppelingshefboom.

Fig. 24 Motor m.b.v. hijsbalk 21-068 uitbouwen.

Fig. 25 Centreerbussen zonodig overzetten op
cilinderblok.
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17. Verwijder de hijsbalk en monteer de afsluit -
plaat op het koppelingshuis. Breng bij een
'B'-motor tevens de steunstrip tussen motor
en versnellingsbak aan; Fig. 26.

18. Monteer de uitlaatpijp met pakking en flens op
het uitlaatspruitstuk (2 uitlaatpijpen bij 'C' -
motoren). Bouw de startmotor in en sluit de
kabels aan.

19. Haak de gaskabel aan het gasklepbedienings -
mechanisme en monteer de kabelsteun; Fig. 27.
Sluit de benzinetoevoerleiding op de benzine -
pomp aan en monteer bij 'B'- en 'C'-motoren
tevens de benzineretourleiding.

20. Monteer de vacuUmslang van de rembekrachtiger
en sluit de voedingsdraad op het stationaire
afsluitventiel aan.

21. Sluit de draden aan op de dynamo, het zend -
element van de koelvloeistoftemperatuurzender
en de bobine. Bij een 'C'-motor moet bovendien
de stekker tussen stroomverdeler en elektroni -
sche ontstekingseenheid worden aangesloten.
Monteer de massakabel van de motor en sluit
de draad resp. leiding van de oliedrukmeter
aan.

22. Bevestig de verwarmingsslangen aan de water -
pomp en het huis van de automatische choke.
Bij een 'C'-motor moeten de verwarmingsslangen
worden aangesloten op de wateruitlaatpijp op
het inlaatspruitstuk en het thermostaathuis;
Fig. 28.

23. Bouw de radiateur in en sluit de slang naar
het expansietankje en de beide radiateurslangen
aan. Vul het koelsysteem vervolgens met koel -
vloeistof. Controleer het motoroliepeil en vul
zonodig olie bij.

24. Monteer de motorkap en stel deze af. Sluit de
massakabel op de accu aan. Breng de motor op
bedrijfstemperatuur en stel hem af (contact -
hoek, ontstekingstijdstip, stationair toeren -
tal en CO-percentage).

25. Controleer nogmaals het koelvloei stofniveau
nadat de openingstemperatuur van de thermo -
staat is bereikt. Monteer tenslotte het lucht -
filter.

ALLE MOTOREN

Fig. 26 Steunstrip tussen motor en versnellings -
bak ('B'-motor).

Fig. 27 Gaskabel in gemonteerde toestand ('C' -
motor).

Fig. 28 Verwarmingsslangen aansluiten ('C'-motor).
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'B'-MOTOR

21 154	 OLIECARTER VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Rijd de wagen op een hefbrug of boven een
werkkuil.

2. Maak de massakabel van de accu los en tap de
motorolie af.

3. Maak de startmotorkabels los en bouw de start -
motor uit (3 bouten). Verwijder de steunstrip
tussen motor en versnellingsbak (2 bouten);
Fig. 29.

Fig. 29 Steunstrip tussen motor en versnellings -
bak.

4. Trek de hoogspanningskabel uit de bobine en
maak de benzinetoevoerleiding los van de
benzinepomp.

5. Maak de beide motorsteunrubbers los van de
voortreindwarsbalk (2 moeren); Fig. 30. Licht
de motor iets op en ondersteun de versnellings -
bak.

6. Verwijder de rechter motorsteun van het
cilinderblok (4 bouten).

7. Verwijder de bevestigingsbouten (23) van het
oliecarter en maak het carter los van het cilin -
derblok. Indien het carter vastgeplakt zit, kan
het met een schroevedraaier zijdelings worden
losgedrukt.

N.B.: Het oliecarter moet voor het verwijderen
zo worden gedraaid, dat het naar linksachter
tussen de voortreindwarsbalk en het koppelings -
huis kan worden weggenomen; Fig. 31.

Fig. 30 Motorsteunrubber losmaken van voortrein -
dwarsbalk.

Fig. 31

	

Oliecarter verwijderen.
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Monteren

8. Verwijder de oude pakkingresten van het cilin -
derblok en het oliecarter. Richt de carterrand
indien deze verbogen is. Plak de nieuwe pakking -
set met vet tegen het cilinderblok en let daar -
bij op de juiste stand van de uiteinden van de
carterpakking; Fig. 32.

9. Monteer het oliecarter en draai de bevestigings -
bouten in drie fasen met de voorgeschreven aan -
trekkoppels (zie 'Technische gegevens') vast.
Daarbij moet de onderstaande volgorde worden
aangehouden (zie Fig. 33):

le fase te beginnen bij bout 'A'
2e fase te beginnen bij bout 'B'
3e fase te beginnen bij bout 'A'

'B'-MOTOR

Fig. 32 Oliecarterpakking monteren.

10. Monteer de rechter motorsteun op het cilinder-
blok. Licht de motor iets op, verwijder de
steun onder de versnellingsbak en laat de motor
op zijn plaats zakken.

11. Zet de motorsteunrubbers met het voorgeschreven
aantrekkoppel op de voortreindwarsbalk vast.

12. Bouw de startmotor in, Fig. 34, en sluit de
kabels aan. Monteer bij een 'B'-motor de
steunstrip tussen motor en versnellingsbak.

13. Sluit de hoogspanningskabel op de bobine aan
en sluit de benzinetoevoerleiding op de
benzinepomp aan.

14. Vul de motor met olie en sluit de massakabel
op de accu aan. Laat de motor draaien en
controleer het oliecarter op lekkage.

Fig. 33 Aantrekvolgorde van oliecarterbouten.

Fig. 34 Startmotor inbouwen.
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'C'-MOTOR

2 1. 332	 DISTRIBUTIETANDWIELEN VERWIJDEREN EN
MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap:

Centreer- en montagegereedschap
voor distributiedeksel	 21-069

Verwijderen

1. Rijd de wagen op een hefbrug of boven een
werkkuil en maak de massakabel van de accu
los.

2. Plaats een schone lekbak onder de wagen en
tap de koelvloeistof af door de radiateur -
slangen los te maken van de aansluitpijpen
op de motor.

3. Verwijder de ventilateur met een platte steek-
sleutel van de waterpomp.

4. Bouw de radiateur met de ventilateurmantel
uit (4 bouten).

5. Draai de bevestigingsbouten van de dynamo los
en verwijder de V-riem. Maak de verwarmings -
slang en de by-pass slang los van het thermo-
staathuis; Fig. 35.

Fig. 35 Verwarmingsslang losmaken van thermostaat -
huis.

Fig. 36 Stuuras losmaken van kruiskoppeling.

6. Buig het borgplaatje van de stuuraskruiskoppe-
ling open, draai de bouten los, verwijder één
van de bouten en draai de klembeugel opzij;
Fig. 36.

7. Maak de benzineleiding onder het rechter spat -
scherm los van de verbindingsslang, Fig. 37,
en verwijder het andere uiteinde van de benzine -
pomp.

8. Maak de startmotorkabels los en bouw de start-

	

Fig. 37 Benzineleiding onder rechter spatscherm
motor uit (2 bouten).

	

losmaken.
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9. Maak de beide motorsteunrubbers los van de
voortreindwarsbalk (2 moeren); Fig. 38.

10. Verwijder het linker en rechter stootrubber
van het bovenste gedeelte van de voortrein -
dwarsbalk (2 moeren).

11. Licht de motor iets op en ondersteun de
versnellingsbak. Plaats de krik onder de
voortrein, draai de beide achterste bevesti -
gingsbouten van de voortrein uit de langs -
liggers en laat de voortrein voorzichtig
m.b.v. de krik zakken.

N.B.: Laat de voortrein zover zakken, tot
het oliecarter kan worden verwijderd.

12. Tap de motorolie af, verwijder de oliecarter -
bouten (24) en neem het oliecarter weg; Fig.
39. Als het carter vastgeplakt zit, kan het
met een schroevedraaier zijdelings worden
losgedrukt.

'C'-MOTOR

Fig. 38 Motorsteunrubber.

Fig. 39 Oliecarter verwijderen.

13. Verwijder de krukaspoelie, maak het distri-
butiedeksel los (9 bouten) en verwijder dit.

N.B.: V66r het verwijderen moeten de distri -
butietandwielen zodanig worden gedraaid, dat
de ingeslagen merktekens tegenover elkaar
staan.

14. Verwijder de bevestigingsbout van het nokken -
astandwiel en trek het tandwiel met de hand
van de as. Verwijder het krukastandwiel ver -
volgens met behulp van een passende trekker;
Fig. 40. Fig. 40 Krukastandwiel m.b.v. passende trekker

verwijderen.
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Monteren

15. Maak de pasvlakken van het distributiedeksel
en het cilinderblok schoon en verwijder daar -
bij zorgvuldig alle pakkingresten.

16. Plaats het krukastandwiel op het uiteinde van
de krukas en tik het met een plastic hamer
iets naar achteren. Breng de krukaspoelie aan,
pers deze met behulp van de bevestigingsbout
en de ring op zijn plaats en verwijder hem
vervolgens weer.

17. Schuif het nokkenastandwiel - met het ingesla -
gen merkteken tegenover het merkteken op het
krukastandwiel - op het uiteinde van de nokken -
as; Fig. 41. Monteer de bevestigingsbout met
ring en zet de bout met het voorgeschreven
aantrekkoppel vast.

N.B.: Aangezien het krukastandwiel twee merk -
tekens heeft, dient het nokkenastandwiel te
worden gemonteerd zoals in Fig. 41 is afge -
beeld.

18. Smeer de nieuwe distributiedekselpakking aan
beide zijden in met een vloeibaar afdichtmiddel
en plaats de pakking op de tussenplaat.

19. Monteer het distributiedeksel en centreer het
daarbij m.b.v. het speciaal gereedschap 21-069
en de krukaspoelie; Fig. 42.

'C'-MOTOR

Fig. 41 Afstelmerktekens op distributietandwielen.

Fig. 42 Distributiedeksel m.b.v. speciaal gereed -
schap 21-069 en krukaspoelie centreren.

20. Zet de bout van de krukaspoelie met het voor -
geschreven aantrekkoppel vast.

21. Verwijder zorgvuldig de oude pakkingresten
van de pasvlakken op cilinderblok en olie -
carter. Richt de carterrand indien deze
verbogen is. Plak de nieuwe pakkingset met
vet tegen het cilinderblok en monteer het
oliecarter. Zet de carterboutjes met het
voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Let op de juiste stand van de oliecarter -
pakking; Fig. 43.

Fig. 43 Oliecarterpakking monteren.

L
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22. Licht de voortrein voorzichtig met de krik op,
breng de achterste bevestigingsbouten op hun
plaats en zet ze met het voorgeschreven aan -
trekkoppel vast.

23. Licht de motor iets op, verwijder de steun
onder de versnellingsbak en laat de motor op
zijn plaats zakken.

24. Monteer aan weerszijden het stootrubber op
het bovenste gedeelte van de voortreindwars -
balk.

25. Zet de motorsteunrubbers met het voorgeschreven
aantrekkoppel op de voortreindwarsbalk vast;
Fig. 44.

26. Bouw de startmotor in en sluit de kabels aan.
Sluit de benzinetoevoerleiding op de benzine -
pomp en de verbindingsslang aan.

27. Schuif de kruiskoppeling op de stuuras en
monteer de klembeugel; let er daarbij op dat
de voorwielen en de stuuras in de rechtuit -
stand staan; Fig. 45. Buig het borgplaatje
om.

28. Sluit de verwarmingsslang en de by-pass slang
op het thermostaathuis aan.

29. Breng de dynamo-aandrijfriem aan en span de
riem met behulp van een riemspanningsmeter;
zie de technische gegevens van hoofdstuk 24
voor de juiste riemspanning. Indien geen
riemspanningsmeter beschikbaar is, moet de
riem zo worden gespannen dat de vrije slag
halverwege de dynamo en de ventilateur 10 mm
bedraagt; Fig. 46.

N.B.: De meting moet in koude toestand
plaatsvinden.

30. Bouw de radiateur met de ventilateurmantel
in en monteer de ventilateur op de waterpomp.

31. Sluit de beide radiateurslangen op de motor
aan.

32. Vul het koelsysteem met koelvloeistof en
giet de voorgeschreven hoeveelheid olie in
de motor. Sluit de massakabel op de accu
aan en laat de motor draaien. Controleer de
motor en het koelsysteem op lekkage.

'C'-MOTOR

Fig. 44 Motorsteunrubber.

Fig. 45 Stuuraskruiskoppeling aansluiten.

Fig. 46 V-riem spannen.
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MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

'A'- MOTOR (OHV/1-4)

1,3 HC

1 -2
J2R
- 4 -3

mm 80,98
mm 62,99
cm3 1 297
cm3 1 263

Compressiedruk	 bij starttoerental
Stationair toerental	
Max. toerental	 kontinu

kortstondig
Max. vermogen	 (DIN)

bij
Max. koppel	 (DIN)

	

Nm(kgf.m)

	

93,0 (9,5)

	

bij

	

1/min

	

3 000

711M-6015-AA
5

mm 84,112 -

	

84,138
mm 80,947 - 80,957
mm 80,957 - 80,967
mm 80,967 - 80,977
mm 80,977 - 80,987
mm 80,987 - 80,997
mm 80,997 -

	

81,007

mm 26,822 - 26,873

mm 54,013 - 54,040
mm 53,759 - 53,786
mm 53,505 -

	

53,532
mm 53,251 - 53,278
mm 57,684 - 57,696
mm 58,064 -

	

58,077
mm 42,888 -

	

42,913
mm 43,396 -

	

43,421

mm 0,075 0,279
mm 53,983 54,003
mm 53,729 53,749
mm 53,475 53,495
mm 53,221 53,241
mm 25,147 25,527
mm 0,010 0,057
mm 49,195 49,215
mm 48,941 48,961
mm 48,687 48,707
mm 48,433 48,453
mm 2,311 2,362
mm 2,502 2,553

Motor, algemeen

Typecode	
Ontstekingsvolgorde	
Boring	
Slag	
Cilinderinhoud

	

	 effektief
vlg. belastingformule

9,2 : 1Compressieverhouding	
kgf/cm2 10,0 -

	

12,0
1/min 800 ± 25
1/min 5 800
1/min 6 100

kW

	

(pk) 44 (60)
1/min 5 750

Cilinderblok

Gietnummer	
Aantal hoofdlagers	
Grondboring voor cilindervoering - 0 	
Cilinderboring - 0	 standaard A

B
C
D
E
F

Breedte middelste hoofdlager
(zonder drukringen)	

Binnen 0 gemonteerde hoofdlagerschalen
(vertikaal gemeten)	 standaard

ondermaat 0,254
0,508
0,762

Hoofdlagergrondboring - 0 	 standaard
overmaat

Nokkenaslagerbussen - 0 	 standaard
overmaat

Krukas

Axiale speling	
Hoofdlagertappen - 0	 standaard

ondermaat 0,254
0,508
0,762

Breedte hoofdlagerschalen	
Hoofdlagerspeling	
Kruktappen - 0	 standaard

ondermaat 0,254
0,508
0,762

Dikte halve-drukringen	 standaard
overmaat
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TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Nokkenas

Aantal nokkenaslagers	
Aandrijving	
Dikte nokkenasopsluitplaat 	 mm
Noklichthoogte

	

inlaat

	

mm

	

uitlaat

	

mm
Noklengte (tussen hiel en top) 	 inlaat

	

mm

	

uitlaat

	

mm
Lagertap - 0	 voor, midden, achter

	

mm

	

ondermaat

	

mm
Lagerbus - binnen 0	 voor, midden, achter

	

mm

	

ondermaat

	

mm
Axiale nokkenasspeling	 mm

Distributieketting

Lengte ketting	 mm

Zuigers

Inhoud verbrandingsruimte	 cm3
Zuiger - 0

	

voor reparatiedoeleinden: standaard klasse D

	

mm

	

E

	

mm

	

F

	

mm

	

overmaat 0,064

	

mm

	

0,38

	

mm

	

0,76

	

mm
Zuigerspeling	 mm
Slotspeling zuigerveren (gemonteerd)	 boven

	

mm

	

midden

	

mm

	

onder

	

mm
Stand van zuigerveerslot 	 boven

midden
onder

Zuigerpennen

Lengte	
Diameter	 1

2
3
4

Klempassing in zuiger 	 bij 21° C
Speling in drijfstang	 bij 21° C

Drijfstangen

Drijfstangvoet - 0 grondboring	
Boring van zuigerpenbus - 0	
Binnen 0 gemonteerde drijfstanglagerschalen

(vertikaal gemeten)	 standaard
ondermaat 0,051

0,254
0,508
0,762
1,016

Drijfstanglagerspeling	

Cilinderkop

Gietnummer	
Klepzetelhoek	 y	

Klepgeleiderboring (in- en uitlaat) .... standaard
overmaat 0,076

0,381

"-MOTOR (OHV/1-4)

1,3 HC

3
d.m.v. ketting

4,457 - 4,508
5,984
5,894

33,087
33,310

39,616 - 39,637
39,216 - 39,237
39,662 - 39,682
39,662 - 39,713
0,064 - 0,191

438,15

30,459 - 31,909

80,944 - 80,954
80,954 - 80,964
80,964 - 80,974
80,978 - 81,038
81,294 - 81,354
81,674 - 81,734
0,023 - 0,043
0,23 - 0,36
0,23 - 0,36
0,23 - 0,36

op 180° t.o.v. olieschraapveerslot
op 90° t.o.v. olieschraapveerslot
3-delig, zuigerveersloten op 1200 t.o.v. elkaar

mm 70,99 -

	

71,37
mm 20,623 - 20,625
mm 20,625 - 20,628
mm 20,628 - 20,630
mm 20,630 - 20,633
mm 0,003 -

	

0,008
mm

	

, 0,004 -

	

0,10

mm 5 2 , 89 -

	

52,9 1
mm 20,629 - 20,640

mm 49,221 - 49,256
mm 49,170 - 49,204
mm 48,967 -

	

49,001
mm 48,713 - 48,747
mm 48,459 - 48,493
mm 48,205 - 48,239
mm 0,006 -

	

0,061

37
44° 30' - 45e

mm 7,907 -

	

7,938
mm 7,983 -

	

8,014
mm 8,288 -

	

8,319
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. MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

	

(vervolg)
'A' - MOTOR

	

(OHV/1-4)

1,3

	

HC

Kleppen

Bediening	 d.m.v.

	

stoters,

	

stoterstangen en tuimelaars
Inlaatklep	 opent 29° voor BDP

sluit 63°

	

na

	

ODP
Uitlaatklep	 opent 71° voor ODP

sluit 21°

	

na

	

BDP
Klepspeling,

	

koud

	

(warm)	 inlaat mm 0,25 (0,31)
uitlaat mm 0,56 (0,53)

Klepstoter - 0	 mm 13,081 -

	

13,094
Speling van klepstoter

	

in blok	 mm 0,013 -

	

0,06
Klepveer - binnen 0	 mm 20,37 - 20,68
Klepveer - draad 0	 mm 3,84 -

	

3,89
Aantal windingen	 :	 6
Vrije veerlengte

	

(inlaat/uitlaat)	 mm 37,60

Inlaatklep

Lengte	 mm 110,67 -111,68
Klepkop - 0	 mm 38,024 - 38,278
Klepsteel

	

- 0	 standaard mm 7,869 -

	

7,887
overmaat 0,381 mm 8,250 -

	

8,268
Radiale klepsteelspeling	 mm 0,020 -

	

0,069
Kleplichthoogte

	

(zonder klepspeling)	 mm 9,15

Uitlaatklep

Lengte	 mm 110,45 -111,46
Klepkop - 0	 mm 31,3 4 4 -

	

31,598
Klepsteel

	

- 0	 standaard mm 7,846 -

	

7,864
overmaat 0,381 mm 8,227 -

	

8,245
Radiale klepsteelspeling	 mm 0,043 -

	

0,091
Kleplichthoogte(zonder klepspeling)	 mm 8,251

Klepzetelhoeken

Inlaat

a = 30°
b = 55°
c = 1,3 - 1,7 mm

Uitlaat
a = 30°

b = 70°
c=1,3-1,7mm

Klepzetelhoeken
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MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Ford-specifikatie	
Eerste vulling (incl. filter)	
Olie verversen	 interval

benodigde hoeveelheid:zonder filtervervanging
met filtervervanging

Min. oliedruk	 bij 750/min (80 0 C)
bij 2000/min (80° C)

Oliedrukcontrolelampje gaat branden bij 	
Oliedrukregelventiel opent bij 	
Oliepomp - speling tussen buitenrotor en huis	

- speling tussen binnen- en buitenrotor 	
- axiale speling van rotors 	

Aantrekkoppels

Hoofdlagerkap	
Drijfstanglagerkap	
Houder achterste oliekeerring 	
Vliegwiel	
Koppelingsdrukgroep	
Kettingspanner	
Nokkenasopsluitplaat	
Nokkenaskettingwiel	
Distributiedeksel	
Waterpomp	
Krukaspoelie	
Benzinepomp	
Oliepomp	
Oliepompdeksel	
Oliepomp-aanzuigleiding 	
Oliecarter	 1)

2)
Olieaftapplug	
Oliedrukschakelaar	
Tuimelaarassteun	
Cilinderkop	 1)

2)
3)

na 10- 20 min. wachten 4)
na warmdraaien (15 min. bij 1000/min)

natrekken 5)
Kleppendeksel	
Uitlaatspruitstuk	
Inlaatspruitstuk	
Thermostaathuisdeksel 	
Zender van temperatuurmeter	
Riempoelie op waterpomp (met vulring) 	
Ventilateurkoppeling op waterpomp	
Ventilateur op ventilateurkoppeling	
Bougie	

'A'- MOTOR (OHV/1-4)

1,3

	

HC

HD Multigrade-ole
SAE 10W-30/10W-40/10W-50
SAE 15W-40/15W-50
SAE 20W-40/20W-50
SAE 5W-20/5W-30
SSM-2C-9001 AA

liter 4,15
km 10 000

liter 3,25
liter 3,52
kgf/cm2 0,6
kgf/cm2 1,5
kgf/cm2 0,32 - 0,53
kgf/cm2 2,46 -

	

2,81
mm 0,140 - 0,267
mm 0,051 -

	

0,127
mm 0,025 - 0,064

Nm (kgf.m)

75 82 7,5 8,2
40 47 4,0 4,7
17 21 1,7 2,1
68 75 6,8 7,5
17 21 1,7 2,1

7 10 0,7 1,0
4 5 0,4 0,5

17 21 1,7 2,1
7 10 0,7 1,0
7 10 0,7 1,0

33 38 3,3 3,8
16 20 1,6 2,0
18 21 1,8 2,1

7 10 0,7 1,0
18 21 1,8 2,1

4 7 0,4 0,7
8 11 0,8 1,1

27 34 2,7 3,4
13 15 1,3 1,5
35 41 3,5 4,1

7 0,7
27 40 2,7 4,0
68 75 6,8 7,5
88 95 8,8 9,5

88 95 8,8 9,5
4 5 0,4 0,5

21 25 2,1 2,5
17 21 1,7 2,1
17 21 1,7 2,1
12 16 1,2 1,6

20,5 25,5 2,05 2,55
20 50 2,0 5,0

8 10 0,8 1,0
29 39 2,9 3,9

Motorsmering

Oliesoort	
Viscositeit

	

	 van -23° C tot +32° C
boven -18° C
boven -12° C

beneden -23° C
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MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

	

(vervolg) 'B' -MOTOR

	

(OHC/1-4)

1,3

	

LC 1,3

	

HC 1,6

	

LC 1,6

	

HC 1,6 HC* 1,6

	

HC 2,0 LC* 2,0 HC* 2,0 HC
2V 2V 2V 2V 2V

Motor, algemeen

Typecode	 JAR JCR LAR LCR LE LER NA NE NER
Ontstekingsvolgorde	 1-3-4-2
Boring	 mm 79, 02 79,02 87,67 87,67

	

87,67 87,67 90,82 90,82 90,82
Slag	 mm 66,00 66,00 66,00 66,00

	

66,00 66,00 76,95 76,95 76,95
Cilinderinhoud - effektief cm3 1294 1294 1593 1593

	

1593 1593 1993 1993 1993
vlg.

	

belastingform. cm3 1285 1285 1576 1576

	

1576 1576 1954 1954 1954
Compressieverhouding

	

.... 8,0:1 9,0:1 8,2:1 9,2:1

	

9,2:1 9,2:1 8,2:1 9,2:1 9,2:1
Compressiedruk..bij

	

start -
toerental kgf/cm2 9-11 11-13 9-11 11-13 10-12 11-13 11-1311-13

	

11-13
Gemiddelde werkdruk	 kgf/cm 2 9,0 9,0 9,0 9,54

	

10,0 10,0 9,0 9,5 9,7
Stat,

	

toerental	 1/min 800 ± 25
Max.

	

toerental

	

...

	

kontinu 1/min 5800 5800 5800 5800

	

6300 6300 5800 5800 5800
kortstondig 1/min 6100 6100 6100 6100

	

6600 6600 6100 6100 6100
Max.

	

vermogen	 (DIN) kW(pk) 43(59) 46(63) 51(70) 54(73)

	

57(78) 66(90) 64(87) 70(95) 74(101)
bij 1/min 5750 5750 5300 5300

	

5600 5700 5300 5200 5200
Max.

	

koppel	 (DIN) Nm 92 98 113 117

	

113,5 125 140 148 153
(kgf.m) (9,4) (10,0) (11,5) (11,9)

	

(11,6) (12,75) (14,3) (15, 1 ) ( 1 5,6)
bij 1/min 3500 3500 2700 2700

	

4300 4000 3500 3800 4000

Cilinderblok 1,3

	

LC/HC 1,6

	

LC/HC

	

2,0

	

LC/HC

Gietnummer	 13 16 20
Aantal

	

hoofdlagers .............................. 5
Cilinderboring

	

-

	

0 	 standaard klasse

	

1 mm 79,000 -

	

79,010 87,650 -

	

87,660 90,800 -

	

90,810
2 mm 79,010 -

	

79,020 87,660 - 87,670 90,810 - 90,820
3 mm 79,020 -

	

79,030 87,670 -

	

87,680 90,820 - 90,830
4 mm 79,030 -

	

79,0 140 87,680 -

	

87,690 90,830 - 90,840
overmaat klasse A mm 79,510 -

	

79,520 88,160 -

	

88,170 91,310 -

	

91,320
B mm 79,520 -

	

79,530 88,170 -

	

88,180 9 1 ,320 -

	

91,330
C mm 79,530 -

	

79,540 88,180 -

	

88,190 91,330 -

	

91,3 140
voor

	

revisiedoeleinden:

	

standaardmaat mm 79,030 -

	

79,0 140 87,680 - 87,690 90,830 -

	

90,8 140
overmaat 0,5 mm 79,530 -

	

79,540 88,180 -

	

88,190 91,330 -

	

91,3 140
1,0 mm 80,030 -

	

80,0 140 88,680 - 88,690 91,830 -

	

91,840
Breedte middelste hoofdlager

(zonder drukringen)	 mm 27,17 - 27,22
Binnen 0 gemonteerde hoofdlagerschalen

mm 57,000 -

	

57,033(vertikaal

	

gemeten)	 standaard
ondermaat 0,25 mm 56,750 - 56,788

0,50 mm 56,500 -

	

56,538
0,75 mm 56,250 - 56,288
1,00 mm 56,000 -

	

56,038
Hoofdlagergrondboring - 0	 standaard mm 60,620 - 60,640

overmaat

	

0,4 mm 61,020 -

	

61,040

Krukas

Axiale speling	 mm
Hoofdlagertappen - 0	 standaard mm

ondermaat 0,25 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,00 mm

Hoofdlagerspeling	 mm
Kruktappen - 0	 standaard mm

ondermaat 0,25 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,00 mm

Dikte halve-drukringen	 standaard mm
overmaat mm

alleen Zweden

0,08 - 0,28
56,970 - 56,990
56,720 - 56,740
56,470 - 56,490
56,220 - 56,240
55,970 - 55,990
0,010 - 0,064

51,980 - 52,000
51,730 - 51,750
51,480 - 51,500
51,230 - 51,250
50,980 - 51,000
2,30 - 2,35
2,50 - 2,55

Juli 1979

	

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 21-29

www.fo
rd

tau
nu

s.n
l



MOTOR

Nokkenas

Aantal lagers	
Aandrijving	
Dikte nokkenasopsluitplaat	
Noklichthoogte (in- en uitlaat)	
Noklengte (tussen hiel en top)	
Lagertap - 0

	

voor
midden
achter

Lagerbus - binnen 0	 voor
midden
achter

Axiale speling	

Hulpas

Axiale speling

Zuigers

Zuiger - 0	 standaard 1
2
3
4

voor revisiedoeleinden: standaard
overmaat 0,5

1,0
Zuigerspeling	
Slotspeling zuigerveren

	

(gemonteerd) .... boven
midden

onder
Stand van zuigerveerslot 	 boven

midden

Zuigerpennen

Lengte	
Diameter

	

	 rood
blauw
geel

Speling in zuiger	
Perspassing in drijfstang	

'B'- MOTOR (OHC/1-4)

1,3 LC/HC

	

1,6 LC/HC

	

1,6 HC 2,0 LC/HC

2V

	

2V

3
d.m.v. getande riem

mm 3,98 -

	

4,01
mm 5,9639 6,3323
mm 35,234 - 35,894 36,26 - 36,60
mm 41,987 -

	

142,013
mm 44,607 -

	

14 14,633
mm 44,987 -

	

145,013
mm 142,035 -

	

142,055
mm 144,655 -

	

14 14,675
mm 145,035 -

	

145,055
mm 0,104 -

	

0,20 14

mm 0,04 -

	

0,17

1,3

	

LC/HC 1,6

	

LC/HC 2,0

	

LC/HC

mm 7 8 ,965

	

78,975 87,6 1 5 -

	

87,625 90,765 - 90,775
mm 78,975

	

78,985 87,625 -

	

87,635 90,775 - 90,785
mm 7 8 ,985

	

78,995 87,635 - 87,645 90,785 - 90,795
mm 78,995

	

79,005 87,6 4 5 - 87,655 90,795 - 90,805
mm 78,980

	

79,005 87,630 -

	

87,655 90,780

	

- 90,805
mm 79,480

	

79,505 88,130 -

	

88,155 91,280

	

-

	

91,305
mm 79,980

	

80,005 88,630 - 88,655 9 1 ,780

	

-

	

91,805
mm 0,025 -

	

0,060
mm 0,38 -

	

0,58
mm 0,38 -

	

0,58
mm 0,40 -

	

1,40

mm

	

68,0 - 68,8

	

72,0 - 72,8
mm

	

23,99 14 - 23,997
mm

	

23,997 -.24,000
mm

	

2 14,000 - 24,003
mm

	

0,008 - 0,01 14
mm

	

0,018 - 0,039

' TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Op 150 0 t.o.v. expanderveerslot.
Op 150 0 (in tegengestelde richting). t.o.v.
expanderveerslot. De aanduiding 'Top' moet naar

de zuigerbodem zijn gekeerd.
onder

	

Expanderveerslot tegenover de inkeping (voorzijde)
in de zuigerbodem. Tussenringen 25 mm links en

rechts van expanderveerslot.

Drijfstangen

Grondboring drijfstangvoet - 0	 mm
Boring drijfstangoog - 0	 mm
Binnen 0 gemonteerde drijfstanglagerschalen
(vertikaal gemeten)

	

. standaard

	

mm

	

ondermaat 0,25

	

mm

	

0,50

	

mm

	

0,75

	

mm

	

1,00

	

mm
Drijfstanglagerspeling	 mm

Cilinderkop

Gietnummer	
Inhoud verbrandingsruimte 	 F0G

	

cm3
FOB cm3

Klepzetelhoek	
Klepgeleiderboring (in- en uitlaat) 	 standaard

	

mm

	

overmaat 0,2

	

mm

	

0,4

	

mm
Nokkenasla9erbus - 0

	

voor mm
midden mm
achter mm

55,00 - 55,02
23,96 4 - 23,976

52,006 - 52,044
51,756 - 51,794
51,506 - 51,544
51,256 - 51,294
51,006 - 51,044
0,006 - 0,060

3

	

6

	

20
32,7 - 34,2

	

37,5 - 39,0

	

48,6 - 50,1

	

37,5 - 140,5

	

1+8,6 - 51,6
440 30 ' - 450

8,063 - 8,088
8,263 - 8,288
8,463 - 8,488

45,072 - 45,102
47,692 - 47,722
48,072 - 1+8,102
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MOTOR

Klepveer - binnen 0	 mm
- draad 0	 m
- aantal windingen	

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Kleppen

Bediening	
Klepspeling, koud

	

inlaat
uitlaat

Inlaatklep	 opent
sluit

Uitlaatklep

	

opent
sluit

'B' -MOTOR (OHC/1-4)

1,3 LC/HC

	

1,6 LC/HC

	

1,6 HC-2V

	

2,0 LC/HC

d.m.v. getande riem en tuimelarmen
mm
mm

0,20
0,25

22° voor BDP 24° voor BDP
54° na ODP 64° na ODP
64° voor ODP 70° voor ODP
12° na BDP 18° na BDP

23,45 - 23,95
3,87 - 3,93

4,7

Inlaatklep

Lengte	 :	 mm
Klepkop - 0	 mm
Klepsteel - 0	 standaard

	

mm

	

overmaat 0,2

	

mm

	

0,4

	

mm

	

0,6

	

mm

	

0,8

	

mm
Radiale klepsteelspeling	 mm
Kleplichthoogte (zonder klepspeling) 	 mm
Vrije lengte klepveer

	

mm

Uitlaatklep

Lengte	
Klepkop - 0	
Klepsteel - 0	 standaard

overmaat 0,2
0,4
0,6
0,8

Radiale klepsteelspeling	
Kleplichthoogte (zonder klepspeling)	
Vrije lengte klepveer	

Klepzetelhoeken

1,3/1,6/2,0 liter motoren (FOG)

Inlaat

	

Uitlaat

112,65 - 113,65

	

.

	

110,65 - 111,65
38,30 - 38,70

	

41,80 - 42,20
8,025 - 8,043
8,225 - 8,243
8,425 - 8,443
8,625 - 8,643
8,825 - 8,843
0,020 - 0,063

10,1219,5034
47,0

mm

	

112,05 -
mm

	

29,80 - 30,20
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

113,75

	

110,10 - 112,05
34,00 - 34,40

	

35,80 - 36,20
7,999 - 8,017
8,199 - 8,217
8,399 - 8,417
8,599 - 8,617
8,799 - 8,817
0,046 - 0,089

9,503 4 10,121
47,0

a = 35°
b = 650
c=1,5-2,Omm

1,6/2,0 liter motoren (FOB)

Inlaat

a = 35°
b = 78 - 82°
c=1,5-2,Omm

a = 35°
b = 65°
c=1,5-2,Omm

Uitlaat

a = 35°
b = 65°
c = 1,5 - 2,0 mm

	 '

C

L21—237

Klepzetelhoeken
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MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Ford-specifikatie	 '	
Eerste vulling (incl. filter)	
Olie verversen	 interval

benodigde hoeveelheid:zonder filtervervanging
met filtervervanging

Min. oliedruk	 bij 750/min (80 C)
bij 2000/min (80° C)

Oliedrukreqelventiel opent
bij	 (oliepomptoerental 1000/min)

Oliedrukcontrolelampje gaat branden bij	
Oliepomp - speling tussen buitenrotor en huis	

- speling tussen binnen- en buitenrotor 	
- axiale speling van rotors	

Aantrekkoppels

Hoofdlagerkap	
Drijfstanglagerkap	
Krukaspoelie	
Nokkenas- en hulpastandwiel 	
Vliegwiel	
Oliepomp op cilinderblok	
Oliepompdeksel op pomp	
Oliecarter	 1)

2)
nadat motor 20 min. heeft gedraaid 3)

Olieaftapplug	
Oliedrukschakelaar	
Kogelbout voor klepafstelling 	
Cilinderkop	 1)

2)
na 10- 20 min. wachten

	

3)
na warmdraaien (15 min. bij 1000/min)

natrekken 4)
Kleppendeksel	 bouten 1 t/m 6 1)

bouten 7 + 8 2)
bouten 9 + 10 3)
bouten 7 + 8 4)

Distributiedeksel	
Inlaatspruitstuk	
Uitlaatspruitstuk	
Benzinepomp	
Drukgroep op vliegwiel 	
Waterpomp

		

(2 bouten M8)
(1 bout M10)

Thermostaathuisdeksel 	
Bevestigingsbout van spanrol	
Spanrolveer	
Riempoelie op waterpomp	
Vent.ilateurkoppeling op waterpomp	
Ventilateur op ventilateurkoppeling	
Bougie	

'B'- MOTOR (OHC/1-4)

1,3 LC/HC

	

1,6 LC/HC

	

2,0 LC/HC

HD Multigrade-olie
SAE 5W-20
SAE 5W-30

SAE 1OW-30/40/50
SAE 15W-40/50
SAE 20W-40/50

SS-M2C-9001 AA
liter 3,75

km 10 000
liter 3,25
liter 3,75
kgf/cm2 1,0
kgf/cm2 2,5

kgf/cm2 4,00 - 4,70
kgf/cm2 0,30 - 0,60

mm 0,150 -

	

0,301
mm 0,05 -

	

0,20
mm 0,028 -

	

0,104

Nm (kgf.m)

88 102 8,8 10,2
41 48 4,1 4,8
55 60 5,5 6,0
45 50 4,5 5,0
64 70 6,4 7,0
17 21 1,7 2,1

9 13 0,9 1,3
2 0,1 0,2

6 8 0,6 0,8
8 10 0,8 1,0

21 28 2,1 2,8
12 15 1,2 1,5
45 50 4,5 5,0
20 40 2,0 4,0
49 69 4,9 6,9
83 93 8,3 9,3

88 108 8,8 10,8
5 7 0,5 0,7
2 2,5 0,2 0,25
5 7 0,5 0,7
5 7 0,5 0,7

13 17 1,3 1,7
17 21 1,7 2,1
21 25 2,1 2,5
14 18 1,4 1,8
17 21 1,7 2,1
17 21 1,7 2,1
36 43 -3,6 4,.3
17 21 1,7 2,1
20 25 2,0 2,5
17 21 1,7 2,1

20,5 25,5 2,05 2,55
20 50 2,0 5,0

8 10 0,8 1,0
20 28 2,0 2,8

Motorsmering

Oliesoort	
Viscositeit	 beneden -23° C tot -12 ° C

beneden -23° C tot 0 ° C
van -23° C tot +32° C

boven -18° C
boven -12° C
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MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

Motor, algemeen

Typecode	
Ontstekingsvolgorde	
Boring	
Slag	
Cilinderinhoud

	

	 effektief
vlg. belastingformule

Compressieverhouding 	
Compressiedruk	 bij starttoerental
Gemiddelde werkdruk	
Stationair toerental 	
Max. toerental

	

kontinu
kortstondig

Max. vermogen	 (DIN)
bij

Max. koppel	 (DIN)
bij

Cilinderblok

Gietnummer	
Aantal hoofdlagers	
Cilinderboring - 0	 standaard klasse 1

2
3
4

overmaat klasse A
B
C

voor revisiedoeleinden: standaardmaat
overmaat 0,5

1,0
Breedte 3e hoofdlager
Binnen 0 gemonteerde hoofdlagerschalen
- (vertikaal gemeten) 	 standaard

ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020

Hoofdlagergrondboring - 0	 standaard
overmaat 0,38

Grondboring voor nokkenaslagerbussen- 0 	 voor
midden 1
midden 2

achter

Krukas

Axiale speling	
Tandflankspeling	
Hoofdlagertappen - 0	 standaard

ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020

Breedte 3e hoofdlagertap	 standaard
overmaat 0,38

Dikte halve-drukringen	 standaard
overmaat 0,38

Hoofdlagerspeling	
Kruktappen - 0	 standaard

ondermaat 0,254
0,508
0,762
1,020

'C' -MOTOR (OHV/V6)

2,0 LC

	

2,3 HC

NWR YYR
1-4-2-5-3-6

mm
mm
cm3
cm3

84,03
60,10
1 999
1 981

90,03
60,10
2 294
2 274

8,2

	

:

	

1 9,0

	

:

	

1
kgf/cm2 9,5 -

	

11,5 10

	

-

	

12
kgf/cm 2 9,6 9,9

1/min 850 ± 50
1/min 5 700
1/min 6000

kW

	

(pk) 66 (90) 84

	

(114)
1/min 5 100 5 300

Nm

	

(kgf.m) 141 (14,4) 176

	

(18,0)
1/min

	

3 000

C A
4

mm 84,000 84,010 90,000 90,010
mm 84,010 84,020 90,010 90,020
mm 84,020 84,030 90,020 90,030
mm 84,030 84,040 90,030 90,040
mm 84,510 84,520 90,510 90,520
mm 84,520 84,530 90,520 90,530
mm 84,530 84,540 90,530 90,540
mm 84,030 84,040 90,030 90,040
mm 84,530 84,540 90,530 90,540
mm 85,030 85,040 91,030 91,040
mm 21,560 -

	

21,610

mm 57,008 57,042
mm 56,754 56,788
mm 56,500 56,534
mm 56,246 56,280
mm 55,992 56,026
mm 60,620 60,640
mm 61,000 61,020
mm 45,025 45,060
mm 44,645 44,680
mm 44,265 44,300
mm 43,885 43,920

mm 0,08 0,28
mm 0,050 0,140
mm 56 , 980 57,000
mm 56,726 56,746
mm 56,472 56,492
mm 56,218 56,238
mm 55,964 55,984
mm 26,390 26,440
mm 26,771 26,821
mm 2,30 2,35
mm 2,50 2,55
mm 0,008 0,062
mm 53,980 54,000
mm 53,762 53,746
mm 53,472 53,492
mm 53,218 53,238
mm 52,964 52,984
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MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

	

(vervolg) 'C' -MOTOR

	

(OHV/V6)

2,0 LC

	

2,3 HC
Nokkenas

Aantal

	

lagers ................................... 3
Aandrijving ..................................... d.m.v.

	

tandwielen
mm 3,960 -

	

3,985
mm 3,986 -

	

4,011
mm 0,17 -

	

0,27
mm 0,05 -

	

0,14
mm 4,075 -

	

14,100
mm 4,101 -

	

14,125
mm 6,465 -

	

6,516
mm 34,355 - 34,495
mm 41,903 -

	

41,923
mm 41,522 -

	

41,542
mm 41,141 -

	

41,161
mm 40,760 - 40,780
mm 41,948 - 41,968
mm 41,567 -

	

1+1,587
mm 41,186 -

	

41,206
mm 40,805 -

	

1+0,825
mm 0,02 -

	

0,10

mm 83,962 8 3,972 89,962 - 89,972
mm 83,972 83,982 89,972 - 89,982
mm 83,982 83,992 89,982 - 89,992
mm 83,992 84,002 89,992 - 90,002
mm 83,978 84,002 89,978 - 90,002
mm 84,478 84,502 90,478 - 90,502
mm 84, 97 8 85,002 90,978 -

	

91,002
mm 0,026 0,062
mm 0,38 0,58
mm 0,38 0,58
mm 0,38 1,40

Op 150 0 t.o.v. expanderveerslot.
Op 150 0 t.o.v. expanderveerslot

(in tegengestelde richting van bovenste zuigerveer).
Op 25 mm t.o.v. expanderveerslot.
Tegenover gemerkte zuigerzijde.
Op 25 mm t.o.v. expanderveerslot

(in tegengestelde richting van bovenste tussenring).

Zuigerpennen

Diameter	 rood

	

mm

	

blauw

	

mm
Speling in zuiger (zwevend)	 mm
Perspassing in drijfstang	 mm

Drijfstangen

	

Boring - 0 (zonder lagerschalen)....drijfstangvoet

	

mm

	

drijfstangoog

	

mm
Binnen 0 gemonteerde lagerschalen

(vertikaal gemeten)	 standaard

	

mm

	

ondermaat 0,254

	

mm

	

0,508

	

mm

	

0,762

	

mm

	

1,020

	

mm
Drijfstanglagerspeling (radiaal) 	 mm

Cilinderkop

	

Gietmerkteken	

	

Klepzetelhoek	

	

Klepgeleiderboring (in- en uitlaat) .... standaard

	

mm

	

overmaat 0,2

	

mm

	

0,4

	

mm

Dikte nokkenasopsluitplaat	 rood
blauw

Tandflankspeling	 nylon tandwiel
stalen tandwiel

Dikte vulring	 rood
blauw

Noklichthoogte	
Noklengte (tussen hiel en top) 	
Lagertap - 0

	

	 voor
midden 1
midden 2

achter
Lagerbus - binnen 0

	

	 voor
midden 1
midden 2

achter
Axiale speling	

Zuigers

Zuiger - 0	 standaard 1
2
3
4

voor

	

revisiedoeleinden:

	

standaard
overmaat 0,5

1,0
Zuigerspeling	
Slotspeling

	

zuigerveren (gemonteerd)	 boven
midden
onder

Stand van zuigerveerslot .................. boven
midden

olieschraapveer (onder): bovenste tussenring
expanderveer

onderste tussenring

23,994 - 23,997
23,997 - 24,000
0,005 - 0,011
0,018 - 0,042

56,820 - 56,840
23,95 8 - 24,976

54,006 - 54,046
53,752 - 53,792
53,498 - 53,538
53,244 - 53,284
52,990 - 53,030
0,006 - 0,064

C9
44° 30' - 45°

8,063 - 8,088
8,263 - 8,288
8,463 - 8,488

A9
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MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)

	

'C'- MOTOR (OHV/V6)

2,0 LC

	

2,3 HC

Kleppen

Bediening	
Klepspeling, koud	 inlaat

	

mm

	

uitlaat

	

mm
Inlaatklep	 opent

sluit
Uitlaatklep

	

opent
sluit

Klepstoter - 0	 mm
Speling van klepstoter in blok	 mm

Inlaatklep

Lengte	 mm
Klepkop - 0	 mm
Klepsteel - 0	 standaard

	

mm

	

overmaat 0,2

	

mm

	

0,4

	

mm

	

0,6

	

mm

	

0,8

	

mm
Radiale klepsteelspeling	 mm
Kleplichthoogte (met 0,35 mm klepspeling) 	 mm
Klepveer - vrije lengte	 mm

- veerdruk	 klep open kgf

	

klep dicht

	

kgf
- lengte, samengedrukt	 klep open mm

	

klep dicht

	

mm

Uitlaatklep

Lengte	 mm
Klepkop - 0	 mm
Klepsteel - 0	 standaard

	

mm

	

overmaat 0,2

	

mm

	

0,4

	

mm

	

0,6

	

mm

	

0,8

	

mm
Radiale klepsteelspeling	 mm
Kleplichthoogte (met 0,35 mm klepspeling) 	 mm
Klepveer - vrije lengte	 mm

- veerdruk	 klep open

	

kgf

	

klep dicht

	

kgf
o lengte, samengedrukt	 klep open mm

	

klep dicht

	

mm

d.m.v. stoters, stoterstangen en tuimelaars
0,35
0,40

250 voor BDP
51° na ODP
67° voor ODP
9° na BDP

22,190 - 22,202
0,023 - 0,060

105,00 - 106,20

	

37,13 - 37,52

	

39,67 - 40,06
8,025 - 8,043
8,225 - 8,243
8,425 - 8,443
8,625 - 8,643
8,825 - 8,843
0,020 - 0,063

9,0824 - 9,1568
53

66,2 - 71,9
33,0 - 37,0

31,04
40,26

105,20 - 106,20

	

32,03 - 32,4 1	33,83 - 34,21
7,999 - 8,017
8,199 - 8,217
8,399 - 8,417
8,599 - 8,617
8,799 - 8,817
0,046 - 0,089

9,0324 - 9,1068
53

66,2 - 71,9
33,0 - 37,0

31,04
40,26

a = 18°
b = 700
c = 1,61 - 2,33 mm

a = 18°
b = 65°
c = 1,61 - 2,33 mm

a = 18°
b = 70°
c = 1,61 - 2,33 mm

a = 18°
b = 65°
c = 1,61 - 2,33 mm

"11111111
▪ h,

k

	

P'	

L21—237

c

Klepzetelhoeken (2,0 liter motor)

Inlaat

	

Uitlaat

Klepzetelhoeken (2,3 liter motor)

Inlaat

	

Uitlaat

Klepzetelhoeken
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MOTOR:

2,0 LC

TECHNISCHE GEGEVENS (vervolg)
'Cl- MOTOR (OHV/V6)

2,3 HC

Motorsmering

Oliesoort	
Viscositeit	 beneden -23° C tot -12° C

beneden -23°C tot 00 C
van -23°C tot +32° C

boven -18° c
boven -12° C

Ford- specifikatie	
Eerste

	

vulling

	

(incl.

	

filter)	
Olie verversen	 interval

benodigde hoeveelheid:zonder filtervervanging
met

	

filtervervanging
Min.

	

oliedruk	 bij

	

750/min

	

(80° C)
bij

	

2000/min

	

(80° C)
Oliedrukregelventiel

	

opent
bij	 (oliepomptoerental

	

1000/min)
Oliedrukcontrolelampje gaat branden bij 	
Oliepomp -

	

speling

	

tussen

	

buitenrotor en huis	
-

	

speling

	

tussen

	

binnen- en buitenrotor 	
-

	

axiale speling

	

van

	

rotors

liter
km

liter
liter
kgf/cm 2
kgf/cm2

kgf/cm 2
kgf/cm2

mm
mm
mm

SS-M2C-9001

	

AA
4,7

10 000

4,00
0,30

0,150
0,05

0,028

4,0
4,25
1,0
2,5

- 4,70
-

	

0,50
-

	

0,301
-

	

0,20
-

	

0,104

Aantrekkoppels Nm (kgf.m)

Hoofdlagerkap	 90 104 9,0 10,4J

Drijfstanglagerkap	 29 34 2,9 3,4
Krukaspoelie	 42 50 4,2 5,0
Nokkenastandwiel	 42 50 4,2 5,0
Vliegwiel	 64 70 6,4 7,0
Distributiedeksel

	

op

	

cilinderblok	 17 21 1,7 2,1
Distributiedeksel

	

op

	

tussenplaat	 13 17 1,3 1,7
Oliepomp	 14 17 1,4 1,7
Oliepompdeksel	 9 13 0,9 1,3
Tuimelaaras	 59 67 5,9 6,7
Oliecarter	 1) 4 7 0,4 0,7

2) 7 10 0,7 1,0
Olieaftapplug	 21 28 2,1 2,8
Oliedrukschakelaar	 12 15 1,2 1,5
Cilinderkop	 1) 39 54 3,9 5,4

2) 54 69 5,4 6,9
na

	

10 -

	

20 min.

	

wachten 3) 88 108 8,8 10,8
na warmdraaien

	

(15 min.

	

bij

	

1000/min )
natrekken 4) 88 108 8,8 10,8

Kleppendeksel	 4 7 0,4 0,7
Inlaatspruitstuk	 1) 4 8 0,4 0,8

2) 8 15 0,8 1,5
3) 15 21 1,5 2,1
4) 21 25 2,1 2,5

na warmdraaien

	

(15 min.

	

bij

	

1000/min )
natrekken 5) 21 25 2,1 2,5

Bougie	 30 40 3,0 4,0
Benzinepomp	 14 18 1,4 1,8
Drukgroep op vliegwiel	 17 21 1,7 2,1
Waterpomp	 7 10 0,7 1,0
Thermostaathuisdeksel 	 7 10 0,7 1,0
Riempoelie op waterpomp	 20,5 25,5 2,05 2,55
Ventilateurkoppeling op waterpompflens	 20 50 2,0 5,0
Ventilateur op ventilateurkoppeling	 8 10 0,8 1,0

HD Multigrade-olie
SAE 5W-20
SAE 5W-30

SAE 10W-30/40/50
SAE 15W-40/50
SAE 20W-40/50
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