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PORTIEREN, MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK

ALGEMENE BESCHRIJVING

De Taunus/Cortina 1980-modellen zijn ten opzichte van de 1976/'77-modellen op de volgende punten . verbeterd.

Schuifdak

Het als extra uitrusting leverbare schuifdak is thans uitgerust met een windscherm dat bij het openen van
het schuifdak automatisch opklapt en weer automatisch inklapt zodra het schuifdak wordt gesloten. Het wind -

scherm is bevestigd aan de kabelafdekplaten en wordt op- en ingeklapt door het schuifdak dat over veerbe -

laste strippen schuift die aan het scherm zijn bevestigd.

Voorportiersloten

De voorportiersloten worden thans beschermd dooreen rondom de slotplaat angebrachte plastic kap ter voor -
koming van het mogelijk binnendringen van vuil en stof, wat tot een slechte werking van het slot zou kunnen
leiden.
De richtlijnen voor het verwijderen en monteren van de sloten, zoals vermeld in het werkplaatshandboek voor
de Taunus/Cortina 1976/ 1 77-modellen, zijn ongewijzigd van toepassing op de 1980-modellen.

Fig. 1 Schuifdak met windscherm.
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PORTIEREN, MOTORKAP,
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PORTIEREN, MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK

ONDERHOUDS- EN REPARATI.EWE.RKZAAMHEDEN 	 BESCHRIJVING- - - ,DEEL''A'

41	 113	 SCHUIFDAK - AFSTELLEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Afstellen

1. Draai het schuifdak halfopen, maak het bekle -
dingspaneel aan de voorzijde los en draai het
dak vervolgens geheel dicht. Schuif het bekle -
dingspaneel geheel naar achteren.

2. Met het schuifdakpaneel in gesloten stand
worden nu de voorste en achterste klembouten
losgedraaid. Stel de hoogte van het paneel aan
de voorzijde af door de voorste sleden naar
voren of achteren te verplaatsen om het schuif-
dak omhoog of omlaag te brengen. Stel het
schuifdak aan de achterzijde af door het ach -
terste gedeelte van het paneel omhoog of om-
laag te brengen, tot de juiste afstelling is
bereikt. Zet de klembouten aan de voor- en
achterzijde weer goed vast; Fig. 2.

HOOGTE VOORZIJDE SCHUIFDAKPANEEL: 0- 1 mm

onder de voorrand van de schuifdakopening.

HOOGTE ACHTERZIJDE SCHUIFDAKPANEEL: 0- 1 mm
boven de achterrand van de schuifdakopening.

3. Verwijder binnenin de wagen, terwijl het

schuifdak is gesloten, de schroef en de twee
afstandsringen waarmee de slinger is bevestigd.

4. Verwijder de twee bevestigingsschroeven en
laat het draaimechanisme uit het dak zakken;
Fig. 3.

5. Draai het mechanisme tot de aanslag rechtsom
en vervolgens een halve slag terug. Monteer
het mechanisme weer in het dak en zet het met
de twee schroeven vast.

6. Breng de slinger en de afstandsringen in de
juiste stand aan en zet de slinger met de
schroef vast.

Schuif, terwijl het schuifdak gedeeltelijk
openstaat, het bekledingspaneel van achteren
naar voren en zorg er daarbij voor dat het
bekledingsmateriaal niet op de voorste rail
afscheurt. Breng het bekledingspaneel op zijn

plaats onder de steun van de voorste rail en
klem het vast.

9. Verwijder eventuele vlekken van het bekledings -
paneel.

41	 114	 SCHUIFDAK, COMPLEET - UITBOUWEN EN INBOUWEN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Uitbouwen

1. Draai het schuifdak geheel open, neem het wind -
scherm weg zoals in Bewerking nr. 41 122 is be-
schreven en verwijder de resterende bevestigings-
schroeven van de voorste kabelafdekplaat; Fig. 4.

N.B.: De twee middelste schroeven van de kabel-
afdekplaat hebben gewone schroefdraad en moeten
bij het monteren weer op hun oorspronkelijke
plaatsen worden aangebracht. De overige schroe -
ven hebben zelftappende draad.

Fig. 2 Plaats van de schuifdaksleden.

A - Voor
B - Achter

Fig. 3 Draaimechanisme verwijderen.

CI4113Í N	 C

Fig. 4 Voorste kabelafdekplaat verwijderd.

7.

8.

Controleer de werking van het schuifdak.
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PORTIEREN, MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK

DEEL 'A'

2. Verwijder de bovenste en onderste klem waarmee
de kabel in het draaimechanisme is vastgezet;
Fig. 5.

Fig. 5 Kabelopsluitklemmen verwijderen.

3. Verwijder aan weerszijden de twee resterende
bevestigingsschroeven van de railafdekplaten
en neem de afdekplaten weg; Fig. 6.

4. Verwijder de bevestigingsschroeven van de
voorste geleiders en neem deze weg.

5. Schuif het dak over de rails naar voren tot
het bijna gesloten is; licht nu de rails op
en verwijder het dak compleet met de rails;
Fig. 7.

N.B.: Om eventuele beschadiging van het dak
te voorkomen, verdient het aanbeveling het
schuifdak met twee man te verwijderen en
monteren.

Inbouwen

6. Schuif het complete schuifdak op zijn plaats
en let er daarbij vooral op dat de nokken aan
de achterzijde van de rails in de gaten in de
achterste dakspant vallen; schuif het dak
geheel open.

7.

8. Leg de kabels in de voorste geleiders en mon -
teer de twee klemmen waarmee de kabels in het
draaimechanisme worden vastgezet. Zorg bij het
monteren van de klemmen dat de onderste klem
tussen de kabel en de geleider komt te zitten
en de tweede klem over het geheel valt.

Fig. 6 Railafdekplaten verwijderen.

Fig. 7 Schuifdak tezamen met rails verwijderen.

Monteer de linker en rechter railafdekplaat en
zet deze los-vast.
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PORTIEREN, MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK

DEEL 'A'

9. Monteer de voorste kabelafdekplaat en zet deze
los-vast. Monteer het windscherm.

N.B.: De twee middelste bevestigingsschroeven
van de afdekplaat hebben gewone schroefdraad
en moeten weer op hun oorspronkelijke plaatsen
worden gemonteerd. De overige schroeven hebben
zelftappende draad.

10. Stel het schuifdak af, zoals is beschreven in
Bewerking nr. 41 113.

11. Zet de schroeven definitief vast zodra alle
afstellingen zijn uitgevoerd. Sluit het schuif -
dak.

41	 122	 WINDSCHERM VAN SCHUIFDAK - VERWIJDEREN
EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open het schuifdak en verwijder de vier schroe -
ven waarmee het windscherm op de kabelafdek -
platen is bevestigd. Verwijder het windscherm;
Fig. 8.

Monteren

2. Plaats het windscherm op de kabelafdekplaten
en zet het met de vier schroeven vast. Sluit
het schuifdak.

41	 134	 SCHUIFDAKKABELS EN -GELEIDERS -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Voer de handelingen uit die in Bewerking nr.
41 114 onder punt 1 t/m 5 zijn beschreven.

2. Verwijder de geleiders van het schuifdakpaneel;
Fig. 14.

3. Schuif de kabels uit de geleiders en verwijder
de achterste steunen van beide kabels.

Probeer niet de kabels of het draaimechanisme
opnieuw te gebruiken, indien slip bij het
draaimechanisme is opgetreden.

Monteren

4. Smeer de kabels met lithium-vet en schuif ze
weer in de geleiders. Monteer de steunen op
beide kabels.

5. Plaats de kabels en geleiders in het schuif -
dakpaneel.

6. Voer de handelingen uit die in Bewerking nr.
41 114 onder punt 6 t/m 16 zijn beschreven.

Fig. 8 Plaats van de windschermbevestigings -
schroeven.

Fig. 9 Klembouten van voorste schuifdaksïede.

Fig. 10 Verende armen losgemaakt van de bevesti -
gingsbouten van de achterste steunen.
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PORTIEREN, MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK

DEEL 'A'

41 164	 AFDICHTRUBBER VAN SCHUIFDAK -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Draai het schuifdak halfopen. Maak het bekle-
dingspaneel aan de voorzijde los en schuif het
geheel naar achteren.

3. Maak de verende armen zijdelings los van de
achterste schuifdak-bevestigingssteunen; Fig.
10. Verwijder de twee bouten waarmee de achter -
ste steunen op het dakpaneel zijn bevestigd,
trek de borgplaten weg en licht het schuifdak -
paneel uit het dak.

4. Verwijder de zeven zelftappende bevestigings -
schroeven van de klemplaat van de achterste
afdichtstrook (schuimplastic strook). Neem
de plaat van het dak.

N.B.: Twee van de schroeven bevinden zich
onder de anti-rammelblokjes aan de zijkanten.

5. Licht de twee plastic afdekplaatjes van de
geleidenokken aan weerszijden uit het achterste
gedeelte van het dakpaneel.

6. Trek het afdichtrubber rondom los van het
dakpaneel; Fig. 11.

7. Snijd het isolatiemateriaal dat tegen de
onderzijde van het dakpaneel is gelijmd voor -
zichtig met een mes los en bewaar het.

Monteren

8. Smeer lijm tegen de onderzijde van het dak-
paneel en plak het isolatiemateriaal weer
vast.

9. Smeer de klemplaat van de achterste afdicht -
strook in met kit op de plaats waar het e
afdichtrubber komt te zitten.

10. Monteer het afdichtrubber op het dakpaneel.

11. Monteer de klemplaat van de achterste afdicht -
strook en zet de plaat vast.

12. Breng de plastic afdekplaatjes van de geleide -
nokken weer op hun plaats.

13. Plaats het schuifdak weer in de wagen.

14. Breng de borgplaten voor de achterste steunen
op hun plaats en zet de steunen vast op het
dakpaneel; Fig. 12. Breng de verende armen in
de juiste stand.

N.B.: Controleer vóór het monteren van het
schuifdakpaneel of de beide achterste steunen
geheel naar voren zijn geplaatst en tegen de
aanslagen rusten; Fig. 15.

2. Maak de twee voorste sleden los van het dak,
na de vier klembouten te hebben weggenomen
(2 aan elke kant); Fig. 9.

Fig. 11 Afdichtrubber van schuifdak verwijderen.

C141110IN-	 -

Fig. 12 Borgplaatjes van achterste steun monteren.

Fig. 13 Schuifdak (buitenpaneel).
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PORTIEREN., MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK

DEEL 'A'

15. Plaats de voorste sleden in de rails en monteer
ze los-vast op het schuifdak.

16. Schuif het dak dicht en stel de voorste sleden
af om het schuifdakpaneel op de juiste hoogte
ten opzichte van de schuifdakopening te brengen.
Zet de voorste sleden nu geheel vast. Draai de
achterste klembouten los en breng het achterste
deel van het schuifdak omhoog of omlaag tot de
juiste afstelling is bereikt; zet de klembouten
aan beide zijden vast.
HOOGTE VOORZIJDE SCHUIFDAKPANEEL: 0 - 1 mm
onder de voorrand van de schuifdakopening.
HOOGTE ACHTERZIJDE SCHUIFDAKPANEEL: 0 - 1 mm
boven de achterrand van de schuifdakopening.

17. Controleer de werking van het schuifdak en
zet tenslotte de bevestigingsschroeven van

	

Fig. 1

	

Rails van schuifdak verwijderen.
de afdekplaten vast.

18. Schuif, terwijl het schuifdak gedeeltelijk
openstaat, het bekledingspaneel van achteren
naar voren en zorg er daarbij voor dat het
bekledingsmateriaal niet op de voorste rail
afscheurt. Breng het bekledingspaneel op zijn
plaats onder de steun van de voorste rail en
klem het vast.

19. Verwijder eventuele vlekken van het bekledings-
.

	

paneel.

41 214	 MOTORKAP - VERWIJDEREN EN MONTEREN
(incl. afstellen)

Benodigd speciaal gereedschap: geen
Verwijderen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de
spatschermen en bescherm de achterste hoeken
van de motorkap met poetsdoeken tegen even -
tuele beschadigingen.

2. Teken de stand van de scharnieren rondom af,
verwijder aan elke zijde de twee bevestigings-
bouten en neem de motorkap weg.

N.B.: Om lakbeschadigingen te voorkomen, ver -
dient het aanbeveling om de motorkap met twee
man te verwijderen en monteren.

Monteren

3. Plaats de motorkap op de scharnieren en draai
aan elke zijde de twee bevestigingsbouten met
de hand aan.

4. Breng de scharnierarmen weer in de oorspronke-
lijke stand aan de hand van de bij demontage
aangebrachte merktekens en zet de bevestigings -
bouten definitief vast.

N.B.: Wanneer een nieuwe motorkap wordt gemon -
teerd, dient men het geluiddempend materiaal
en de slotpen op de nieuwe motorkap over te
zetten, waarna deze als volgt moet worden
afgesteld:

CI41131N	
Fig. 15 Achterste steunen tegen hun aanslag

plaatsen.

Afstelpunten van motorkap.

A - Slotpen
B - Bevestigingsbouten van scharnieren
C - Stootrubbers
D - Vergrendelingsveer/

ontgrendelingskabel

(a) Draai de borgmoeren los en schroef de
verstelbare stootrubbers zover mogelijk
in de voorste dwarsbalk.

Fig. 16
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PORTIEREN, MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK

DEEL 'A'

(b) Controleer de speling tussen de achterste
rand van de motorkap en de voorste rand
van het schutbordpaneel (6,0 mm), alsmede
tussen de motorkap en de spatschermen (4,0
mm). Verplaats de motorkap op de scharnieren
tot rondom de juiste speling is bereikt en
zet de scharnierbouten vast.

(c) Stel de voorste stootrubbers zodanig af tot
de motorkap gelijkligt met de spatschermen.
Zet de borgmoeren vervolgens vast.

(d) Monteer de slotpen op de motorkap en centreer
de pen t.o.v. de ring in de voorste dwarsbalk
(afstelling d.m.v. kooimoer in motorkap).

(e) Controleer de motorkapvergrendeling als
volgt: de kap moet door zijn eigen gewicht
vergrendelen, indien hij vanaf 300 mm hoogte
boven de veiligheidsstand wordt losgelaten.
Tussen 0 en 75 mm mag echter alleen de tweede
vergrendeling in werking treden.

(f) Draai de slotpen in of uit om de voorgeschre -
ven vergrendelingskarakteristiek te verkrij-
gen; Fig. 17.

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open de motorkap en ondersteun deze zorgvuldig
met een passend stuk hout. Neem het vrije uit -
einde van de stang uit de klem en draai het
andere uiteinde uit het rubber busje in het
steunoog; Fig. 18.

Monteren

2. Steek het onderste uiteinde van de stang in het
rubber busje en druk het andere uiteinde in de
klem.

3. Verwijder de tijdelijk aangebrachte steun en
sluit de motorkap.

41 654	 ACHTERKLEP - VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open de achterklep en verwijder het bekledings-
paneel.

2. Maak de bedrading van de achterruitverwarming en
de achterruitwisser los.

3. Verwijder de rui tesproeierslang uit de achterklep,
zoals in Bewerking nr. 32 638 onder punt 4- 5 is
beschreven. Verwijder de bedrading van de wisser -
motor op dezelfde wijze uit de achterklep.

N.B.: Om beschadiging van de achterklep te voor -
komen, verdient het aanbeveling om deze met twee
man te verwijderen en monteren.

Fig. 17 Methode om de slotpen van de motorkap af
te stellen.

Fig. 18 Motorkapsteun, gemonteerd en losgenomen.

Fig. 19 Scharnieren aftekenen alvorens achterklep
te verwijderen.

(g) Centreer de slotpen weer t.o.v. de ring in
de bovenste dwarsbalk en zet de borgmoer
vast.

41 238	 STEUNSTANG VAN MOTORKAP - VERWIJDEREN
EN MONTEREN
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PORTIEREN, MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK .

DEEL 'A'

. Teken de stand van de scharnierarmen rondom af
en verwijder de vier bouten waarmee de achter -
klep op de scharnieren is bevestigd; Fig. 19.
Neem de klep van de wagen.

Monteren

5. Plaats de achterklep op de scharnieren en cen -
treer deze aan de hand van de bij demontage
aangebrachte merktekens; zet de scharnierbouten
vast.

6. Geleid de bedrading en de ruitesproeierslang
door de achterklep, zoals in Bewerking nr. 32
638 onder punt 12 is beschreven, sluit ze aan
en monteer het bekledingspaneel.

7. Indien een nieuwe achterklep wordt gemonteerd,
kan men het koord voor het doortrekken van de
bedrading aanbrengen m.b.v. een oude snelheids -
meterkabel welke als geleider dienst doet.

8. De achterklep moet gelijkliggen met de aan -
grenzende carrosseriedelen. Voor de juiste
speling van de achterklep t.o.v. het dak en
het achterpaneel wordt verwezen naar Fig. 22.

41 684	 TORSIESTAVEN VAN ACHTERKLEP -
VERWIJDEREN EN MONTEREN

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open de motorkap, leg beschermhoezen over de
spatschermen en maak de massakabel van de accu
los.

2. Verwijder de achterklep zoals is beschreven in
Bewerking nr. 41 654.

3. Maak de binnenverlichting los van het bekle -
dingspaneel en maak vervolgens de aansluit -
draden los.

4. Verwijder de bevestigingsklemmen en de zijde -
lingse opsluitplaatjes van het bekledingspaneel
dat over de torsiestaven is aangebracht. Neem
het paneel weg.

5. Teken de stand van de scharnieren rondom af.
Verwijder de bouten waarmee de scharnieren en
de torsiestaven op de carrosserie zijn beves -
tigd en neem de scharnieren en torsiestaven
tezamen weg; Fig. 21.

Monteren

6. Breng de scharnieren met de torsiestaven op
hun plaats en centreer ze aan de hand van de
bij demontage aangebrachte merktekens. Zet
de bevestigingsbouten vast.

7. Steek de draden van de binnenverlichting door
het bekledingspaneel en monteer het paneel.

8. Sluit de binnenverlichting aan.

9. Monteer de achterklep en stel deze af, zoals
in Bewerking nr. 41 654 is beschreven.

Fig. 20 Ruitesproeierslang uit achterklep
verwijderen.

A - Koord
B - Slang
C - Bevestiging van

koord aan slang

TCi41130

Fig. 21 Achterklepscharnieren en -torsiestaven.

--^ ^^ 8.5
mm

TE14116	 4y.

Fig. 22 Afstelling van achterklep.

D - Doorvoerrubber
E - Beschermende

omwikkeling
F - Koord

10. Sluit de accu aan, verwijder de spatscherm-
hoezen en sluit de motorkap.
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PORTIEREN, MOTORKAP,
KOFFERDEKSEL/ACHTERKLEP EN SCHUIFDAK

DEEL 'A'

41 757	 TORSIESTAAF VAN KOFFERDEKSELSCHARNIER -
VERWIJDEREN EN MONTEREN (één)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Open het kofferdekel, verwijder de anti -
rammelklem van de torsiestaven en ondersteun
het kofferdeksel met een passend stuk hout.

2. Maak de torsiestaaf los van de stelnokken en
de scharnierhaken; Fig. 23.

3. Verwijder de torsiestaaf uit de scharnier -
steunplaat.

Monteren

4. Steek de torsiestaaf door de scharniersteun -
plaat en zet hem vast in de scharnierhaken.

Fig. 23 Bevestiging van torsiestaaf aan scharnier -
haken en plaats van stelnokken.

5. Stel de torsiestaaf op de eerste stelnok af
en verwijder de tijdelijk aangebrachte steun
van het kofferdeksel. Monteer de anti-rammelklem.

6. Stel de torsiestaven tenslotte zodanig af dat
het kofferdeksel vanuit de ontgrendelde stand
vanzelf omhoog beweegt.

N.B.: Om dit te bereiken, kan de ene torsie -
staaf op een hogere nok worden afgesteld dan
de andere.
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