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De Escort is een volkomen nieuwe auto van Ford. Ontworpen voor 
plezierig rijden, en gebouwd om autorijden goedkoper te maken. P' 

Voor wie graag auto rijdt. En voor 
mensen die het rijden zo plezierig 
mogelijk willen maken zonder B

Qdaarvoor een stuk komfort en 

zuinigheid te moeten opofferen. O [De Escort zal iedereen bijzon- 4*- Oder aangenaam verrassen. 
Meer dan vier jaren hebben 

a 

Ford-konstrukteurs aan de 44 

Escort ontwikkeling gewerkt Waaraan de bijzonder goed gestroomlijnde nieuwe Ford Escort z9n fraaie uiterlijk en z9n uitmuntende a 

om een rij-genoegen te rij-eigenschappen te danken heeft. door minder vermögen (dus minder brandstof) nodig heeft. 
realiseren dat door geen enkele andere wagen in deze kategorie Dit streven naar verbeterde aerodynamica heeft, vooral bij velj11wordt geevenaard. auto9s met een 3e deur en schuin aflopende achterzijde, geleid 
In deze tijd van stijgende kosten is een der eerste prioriteiten tot steeds sterkere eenvormigheid. c 

van de auto-ontwerper een9aerodynamische schone9 vorm: een Om dit te vermijden hebben de Ford ontwerpers en konstruk- s| 
vorm die zo min mogelijk luchtweerstand ondervindt en daar- teurs bij de nieuwe Escort het 9Top Airflow9 konsept (dat veel a 

t 

FORD ONTWERPERS HEBBEN EEN VOOi 
ONTWERP, VOORWIELAANDRIJVING, i 
MOTOR EN ONAFHANKEIIJKE WIELOPI1 
IN EEN FANTASTISCHE AUTO. DE NIEUM 



verder gaat dan alleen aerodynamica) toegepast waarbij de 
punten vormgeving en funktie volledig samengaan. 
De Escort is het uiteindelijk resultaat van duizenden uren 9Top
Airflow9 studies waarbij o.a. windtunnel tests plaatsvonden 
met meer dan 2000 schaalmodellen, prototypen en modellen op 

wäre grootte. 
Het resultaat is een aantrekkelijke, fraaie en funktionele vorm. 
De luchtweerstandscoefficient is amper 0,385 en dat betekent 
betere prestaties en lager brandstofverbruik. De fraaie, aparte
achterkant - die een belangrijke bijdrage levert aan het unieke 
uiterlijk van de Escort - zorgt voor luchtseparatie bij de ach-
terste knik van de achterklep zodat er zieh onder het rijden 
geen water en vuil op de achterruit verzamelt. 
Andere resultaten van deze gestroomlijnde vormgeving van de 
nieuwe Escort zijn een minimale lift bij hoge snelheden, effi-
cientere motor - en remkoeling, vermindering van windgeruis 
en verbeterde ventilatie. De nieuwe Ford Escort is een auto die 

uitzonderlijk stabiel is. Je rijdt er opvallend rüstig in, en bij 

siecht weer blijft het zieht prima. 
Tenslotte is hij, uiteraard, een lust voor het oog. 
Veiligheid 
Behalve mooi, is de nieuwe Escort veilig. Het interieur wordt 
omgeven door een sterke stalen kooi, beschermd door veilig-
heidszones voor en achter die de klap van een botsing kunnen 
opvangen. 
Als extra veiligheidspunt is bij de nieuwe Escort grote nadruk 
gelegd op goed zieht. 
Hij heeft een zeer groot glasoppervlak dat rondom 308° zieht 
biedt (meer dan welke andere wagen in deze klasse ook).
Het karrosserie-ontwerp biedt de bestuurder een onbelemmerd 
zieht op de weg vlak voor en achter hem, dit betekent o.a. ge-
makkelijk parkeren.
Grote kop- en achterlampen zorgen voor een uitstekende ver-
lichting. Richtingaanwijzers lopen om de hoeken door om goed
zichtbaar te maken wat u gaat doen. De achterlichtunits om-
vatten ook een mistlamp en achteruitrijlampen. 

IITSTREVEND AERODYNAMISCH 
lN CLOEDNIEUWE SUPER ZUINIGE 
INGING RONDOM, SAMENGEBRACHT 
F FORD ESCORT. 



De investering die nodig is f 
om een motor te ontwikkelen 

1(en te maken, is zö groot dat 
er maar heel zelden een vol-

rslagen nieuw ontwerp op de 
markt komt. v 

Om het gestelde doel te be-
reiken en een auto te bouwen 

die naast buitengewoon zui-
nig ook vlot te rijden is, be- i 

sloot Ford echter toch die 
i 

stap te doen en een nieuwe 
motor te ontwikkelen. De re-

isultaten hiervan zijn opmer-
kelijk. 
Kernpunt van de nieuwe Es-
cort-motor (die de naam 

Compound Valve Hemi-Head 
- CVH - kreeg en voorzien is 
van een bovenliggende nok-
kenas) is de lichtmetalen ci-
linderkop met halfbolvormige 

EEN KOMPLEET NIEUWE MOTOR 
VOOR DE FORD ESCORT, EEnM 
MIJLPAAL VOOR BRANOjM
STOFBESPARING EN U 

CELEVERD VERMÖGEN 
1-3 HC 

69 Pk (51 kW)/6000 Tpm 
100.0 Kgm/3500 Tpm 
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verbrandingskamers, waarin Brandstofverbruik bele karburateur heeft), heb-
ü de in-en uitlaatklep t.o.v. el- Top- liter/100 km ben de moderne Variabele 

kaar onder een samengestel- Ver- 0-100 snel- Bij konst. snelheid van: Venturi-karburateur van Ford. 
1- de hoek (zowel in de lengte- mögen km/uur heid 90 120 stads- In tegenstelling tot konven-
e richting als in dwarsrichting Motor in kW in sec. km/u km/u km/u verkeer tionele Systemen is de ventu-

van de motor) geplaatst zijn. ri-doorsnede variabel en 

1.1 liter LC 41 16.2 146 6.1 8.0 9.0
Deze zeer moderne konstruk- wordt geregeld door een1.3 liter HC 51 12.8 159 6.0 7.7 9.3 

'en tie kombineert 9n goede schuifklep die reageert op1.6 liter HC 58 11.0 168 6.4 8.2 9.2 

warmtegeleiding met volledi- 1.6 liter HC (2V) 71 9.6 179 6.9 8.9 10.2 
luchtstroomsnelheid en mo-

ge verbranding. De motor is torbelasting. Dit systeem 

zelfs zo efficient dat hij tege- LC = Lage-compressiemotor die normale benzine gebruikt zorgt ervoor, dat de lucht-
lijkertijd een groot vermögen = Hoge-compressiemotor die op super rijdt brandstof verhouding veran-HC 

e- produceert en weinig brand- dert naar gelang wisselende 
'¥ 

zuigers zö ontworpen dat de ze hebben geen regelmatigstof gebruikt. Nevenstaande omstandigheden en snelhe-
wisselwerking van het zui- onderhoud nodig. Het cilin-tabel vertelt het hele verhaal. den dit vereisen. Het voldoet 
geroppervlak met het opper- derblok is van gietijzer enHet brandstofverbruik is ge- tevens aan de toenemende 

5- vlak van de cilinderkop voor heeft door de Computer bere-meten volgens de officiele behoefte aan meer zuinigheidhet optimale lucht-brandstof- kende verstevigingsribben enEuropese norm ECE A70. schönere uitlaatgassen.
mengsei zorgt. De kleppen waardoor het laagst denkbare 

Door enTer kompletering van de ver- worden bedient door hydrau- gewicht mogelijk is gewor-
door getest en beproefd. 

l* brandingskamers werden de Meer dan 2000 Ford CYH-lische klepstoters: rüstiger den. 
motoren werden over meeri- dan konventionele stoters en Alle Escort-motoren, behalve 
dan 16 miljoen kilometer ge-de 1,6 liter 2V (die een dub-
test. 
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Natuurlijk, de motor als om- Het onderstel is volledig af- Om veilig en in rechte lijn tot 
schreven op de bladzijden 4 gestemd op de prestaties van stilstand te komen, zelfs bij 
en 5 -speelt een zeer belang- de wagen. Onafhankelijke nat weer, heeft de Escort 
rijke rol als het gaat om het wielophanging rondom, zorgt schijfremmen vöör met dia-
plezierig rijden van de Es- voor uitzonderlijk goede ei- gonaal gescheiden circuits, 
cort. genschappen wat betreft rij- een remkrachtverdeler die de 

gedrag, wegligging en boch- juiste druk gelijkmatig regeltMaar er is meer. 
tenwerk. De tandheugel-be- en 9n stuurgeometrie, waarbij

De motor is dwars voorin ge- sturing is zeer nauwkeurig: je de voorwielen in 9n kaars-
plaatst en drijft de voorwie- voelt hoe licht en precies de rechte lijn blijven.
len aan. Een goede gewichts- auto stuurt. 
verdeling, dus veilige grip op 

de weg is het gevolg. 

DE NIEUWE FORD ESCORT. 
KLEEFT AAN DE WEG U BENT 
EEN MET DE AUTC^^^M 
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Alleen woorden kunnen na-

tuurlijk niet het hele verhaal 
verteilen van het nauwluiste-
rend reageren van de Escort 

j en het plezier dat het rijden11 ervan u verschaft. Om de ei-
genschappen van deze nieu-
we auto volledig te leren 
waarderen, moet u absoluut 
een proefrit gemaakt hebben. 



Het plezier om in de Escort Been- en schouderruimte zijn 

te zitten, is niet alleen aan de voor 9n auto in deze klasse 

bestuurder voorbehouden: Al- voortreffelijk. De ruimtelijk-
le <meerijders= zullen het heid wordt nog eens ver-
even aangenaam vinden als sterkt door het extra grote 

hij. De eerste indruk die u glasoppervlak. Het benauwde liU 
krijgt als u instapt is de ruim- gevoel in veel andere auto9s, 
te in deze auto. ontbreekt in de Escort. 
Dat klopt. Hoewel de nieuwe Ook de open hoofdsteunen 
Ford Escort nog geen vier voorin, die niet alleen de daartoe bij. De met de bedoeling om 

bestuurder beter zieht naar stoelen van de Escort de beste huidige nor-meter lang is (waardoor hij .11 men wat betreft kom-ideaal is voor het stadsver- achteren geven maar de waren het onderwerp 

keer), is hij van binnen alles- achterin zittenden ook meer van uitgebreide beproe- fort en lichaams steun 

in de klasse van de Es-behalve kompakt. zieht bieden, dragen ving over de hele wereld, Er 

HET INTERIEUR VAN DE NIEUWE 
FORD ESCORT IS ZEER KOMFORTABEL 
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Vanaf de allereerste blauw-
drukken kregen läge bedrijfs-
kosten voor de Escort de al-
lerhoogste prioriteit. 
Er is dus, niet alleen veel 
geinvesteerd in een uitzon-
derlijke zuinigheid met 
brandstof, maar ook is heel 
wat tijd en geld besteed om 

ervoor te zorgen dat de Es-
cort een der betrouwbaarste 

en in het onderhoud goed-
koopste wagens zou zijn die 
er momenteel op de weg zijn. 
Tot de vele ingebouwde be-
drijfzekerheden en onder-
houdsgemakken hören: 
' grote onderhoudsbeurten om 

de 20.000 km (of na 12 mnd) 
' zelfstellende koppeling, 

remmen en stuurinrichting 
' levenslang gesmeerde kop-

pelingskabel, transmissie, 
stuurinrichting, wielophan-
ging en portiersloten 

' onderhoudsvrije elektroni-
sehe kontaktpuntloze ont-
steking (CVH 1,3 en 1,6) 

4r langer meegaande onder-
delen zoals: dikkere rem-

voeringen, met kunststof 
beklede remleidingen, gea-
luminiseerde achterdem-
per van het uitlaatsysteem 

' verehroomd-stalen in- en 

uitlaatkleppen 
' slijtvast molybdeen-gevulde 

bovenste kompressieveren 
elektronische spanningsre-
gelaar voor 9n grotere be-
trouwbaarheid van brand-
stof- en temperatuurme-
ters 

Bedrading uit een geheel, 
voorbedrukte bedrading en 

aansluitingen welke maar 
op een manier kunnen 
worden toegepast voor 
grotere veiligheid. 

' doorzichtige reservoirs 
voor koel-, rem- en accu-
vloeistof en de ruite-

sproeier voor kontrole in 
een oogopslag 

' gemakkelijk te vervangen 

lampjes, relais en zekerin-
gen 

waarschuwingslichtjes 
voor remslijtage, olie-, 
brandstof-, sproeivloei-
stof-, koelwaterpeil (GL, 
Ghia, XR-3) 
uiterst moderne anti-korro-
sie behandeling (zie blz. 27). 

Er zijn ruim 6000 Ford-Dea-
lers, verspreid over heel Eu-
ropa, met 44.000 door Ford 
geschoolde monteurs en uit-
gerust met de allermodernste 
diagnose-systemen. Snelle le-
vering van onderdelen wordt 
gegarandeerd door 13 strate-
gisch geplaatste distributie-
centra. 

Reserve-onderdelen van Ford en 

Motorcraft. 
Strikte specifikaties en stren-
ge normen, gesteld door de 
werktuigkundigen van Ford, 

zorgen ervoor dat de voor-
treffelijke kwaliteit van de 
Ford Service reserve-onder-
delen altijd gehandhaafd 
blijft. Van karrosseriekooien 
tot de knoppen van versnel-
lingshandles en van komplete 
motoren tot het kleinste rin-
getje: de voorraad Ford-on-
derdelen is werkelijk alles-
omvattend. Let op de naam: 
Motorcraft. 
Motorcraft is de naam voor 

kwaliteits-onderdelen die 

Ford ontwikkeld heeft voor 

alle populaire automerken. 
Motorcraft-onderdelen wor-

den als originele uitrusting in 
alle Ford-auto9s gemonteerd. 
Ford- en Motorcraft-onderde-
len zijn zonder meer lever-
baar via de uitgebreide Ford 
Dealer Organisatie. 
Let er vooral op dat uw Ford 
altijd voorzien is van deze 
topkwaliteit onderdelen. 

Df FORD FSCORT IS FR NIET ALLEEN OPI 
GEMAAKT OM GOFDKOPFR TF RIJDEN 
DAN AUTO S VAN GFUJKWAARDIGF 

AFMFTINGFN, MAAR ZFLFS GOEDM 
KOPFR DAN VELE KLEINERE WAGENS 
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1 De gestroomlijnde, aerodyna-
mische Ford Escort Custom 

¥ is royaal uitgerust. 
Het interieur van de Escort 

1 I Custom is volledig uitgerust
' 

I en zorgvuldig afgewerkt. De 
komfortabele, kuipvormige 

] stoelen zijn bekleed met Beta 
:" stof. 

Het dashboard is mooi en 

funktioneel. Het instrumenten-

r1 paneel is gemakkelijk te 
overzien. 

r | Let eens op de grote lampen, 
) het grote glasoppervlak ron-

r- dom en het aparte achter-
m kantje dat zowel praktisch als 

fraai is. Zie voor uitvoerige gegevens
de- blz. 30 en 31. Exstra9s: zie 

blz. 26. 
rd 

Afgebeeld: Ford Escort 
Custom 3-drs. Pakjesplank en 

veiligheids gordels achterin 
zijn als extra leverbaar (tegen 
meerprijs). 

FORD ESCORT CUSTOM 
ROYAAL UITGERUST;
SCHERP GEPRUSD. 



 



 



 



De midden-console biedt nut-

e tige bergruimte voor hand-
schoenen, zonnebril enz. 

De Escort GL heeft nog di-
verse andere kenmerken, 
vooral binnenin. 

Zie voor uitvoerige gegevens 

blz. 30 en 31. 
Exstra9s: zie blz. 26. 

Afgebeeld: Ford Escort GL 
5-drs. 

! Koplampsproeiers zijn extra 
1 verkrijgbaar tegen meerprijs. 

FORD ESCORT GL VAN BUITEN EN 
VAN BINNEN: EEN HOI APARTE AUTO. 

15 



 



Afgebeeld: Ford Escort Ghia 
5-drs. 

Schuifdak met kantelstand, 
stereo-radio/cassetterecorder,
(drukknop radio std)
elektrisch bediende antenne, 
centrale deurvergrendeling 
en ruitewisser en -sproeierH EEN AUTO 
achter zijn extra leverbaar 
tegen meerprijs. 

J -
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De instrumentatie omvat on- Zie voor volledige specifika-
der meer een multifunktionele, tie van de komfort- en luxe-
elektronische digitale klok kenmerken van de Ghia blz. 
met datum en stopwatch. De 30 en 31. Exstra9s: zie blz. 26. 
instrumentenverlichting is re-
gelbaar. 

mid- FORD ESCORT GHIA: EEN BUHEN 
GEWOON HOOG NIVEAU QUA 

I KOMFORT EN UITRUSTING. 

19 



 



 



Sportieve kuipstoelen met 
stoffen bekleding, uitgevoerd b 

in een <Laser=-streepdessin. 
De uitgebreide instrumenta-
rium en uitrusting omvat o.m. 
een toerenteller, multi-funk-
tionele-elektronische digitale 
klok, variabele intervalscha-
kelaar voor de ruitewissers, 
vijf waarschuwingslampjes, 
zacht aanvoelend 2-spakig 

FORD ESCORTXR-3. 
¥ 

DE WISTE HEER DAT U ACHTER 

HETSTUUR PIAATS NEEMT VOEIT 
U DAT DITIETS BIJZONDERS IS. 
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sportstuurwiel en van binnen-
lit verstelbare buitenspiegels
inks en rechts. 

/oor alle details zie blz. 30 

in 31. Exstra9s: zie blz. 26. 



 



 



IN AANVULUNG OP DE KOMPLETE 
UITRUSTING VAN DE FORD ESCORT 
IS ER EEN GROOTAANTAL EXTRA S 
LEVERBAAR OM TEGEMOET TE NOMEN 
AAN UW SPECIFIEKE WENSEN. 
Motor keuze 

Escort
1.1 LC 1.3 HC 1.6 HC (1Y) 1.6 HC (2V) Custom L GL Ghia XR-3 

Leverbare uit- Custom Custom XR-3') 
metallic lak 0 0 0 0 0

voeringen: L L GL 
bumperbeschermers o 0 S s sGL GL Ghia1) o 0 S S sgetint glasGhia') sigare-aansteker 0 s s s 

') Niet leverbaar als Station Wagon 0 0 0Escort centrale deurvergrendeling A O 0 
Custom L GL Ghia XR-3 elektrisch bediende ramen vöör C 0 0 o s o 

schuifdak met kantelstand B 0 0 0 0 sRadio9s: P 21 0 S s s s 
veiligheidsgordels achterP 22 0 0 0 0 o 

(zijkanten) 0 0 0 0 o
P 32 0 0 0 o 0 

0 0 veiligheidsgordels achterP 42 0 0 0 
(midden) 0 o 0 0 0

stereoradio/cassetterecorders: hoofdsteunkussens 0 0 0 s 0RST 21 P NA 0 0 0 0 
van binnenuit verstelbareSRT 32 P NB 0 0 0 0 

s s s
elektrisch bediende antenne o 0 0 o o buitenspiegel links 0 0 

van binnenuit verstelbare 

buitenspiegel rechts 0 0 0 0 s 

ruitewisser/-sproeier achter 0 0 0 0 s 

hogedruksproeiers voor de 
koplampen E 0 0 0 0 0 

verstralers D NB 0 0 0 0 

mistlampen NB 0 0 0 0 

digitale klok 0 0 s s s 

O = Extra 

S = Standaard 

B NB 4 niet beschikbaar 

Hl 
r 4 ¥' ' ' 

'litt-:; 

! k: 

, . 

Fss 
// 

D 

Bijschriften bij afbeeldingen ren, ook de achterdeur, licht en overmatige zon- E. Hogedruksproeiers voor 
van extra9s: zijn afgesloten. newarmte buiten te reiniging van de kop-

B. Transparant schuifdak houden. lampen. Dus altijd veiligA. Centrale deurvergrende- met kantelstand, voor- C. Elektrisch bediende ra- veel licht. 
ling. Een keer de sleutel zien van een afzonderlijk men vöör. De schake- F. Wis/was installatie op deomdraaien en alle deu-

louvrescherm om scherp laars bevinden zieh op achterruit voor goed zieht 
de armsteunen in de naar achter. 
deuren. Keuzemogelijkheden te 

D. Verstralers voor extra over. 

licht. 

C A 
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Om de effektiviteit van Ford9s 

anti-korrosie procede te tes-
ten werden speciale voorzie-
ningen getroffen in Belgie op 

de eigen testbaan, waarmee 

het korrosieve proces van 

weer en wind, pekel en ande-
re agressieve stoffen ver-
sneld kon worden uitgevoerd. 
De hiermee gekreeerde om-
standigheden waren zo ruw 

en realistisch dat Ford in 

Staat was om het effekt te 

verkrijgen van 15 jaren roest-
inwerking in zegge en 

schrijve 60 dagen. 

Het dagelijkse testprogram-
ma werd begonnen met een 

rit over grintwegen. Daarbij
werd de onderkant van de 

wagen letterlijk gebombar-
deerd met grint, in een poging
de lak en de beschermende la-
gen te beschädigen tot op het 
kale metaal. Waarna de auto 

een zoutbad kreeg, gevolgd 
door een douche van zoutwa-
ter. Vervolgens een bad van 

zoutwater/modder en een rit 
over onverhard terrein. 

De hele onderkant van de au-

to was dan overdekt met een 

dikke laag zout en modder. 
Na deze beproevingen wer-
den de wagens gedurende
IV2 uur non-stop over allerlei 
siechte wegen gejaagd om 

vervolgens 221/2 uur in een 

speciale ruimte gezet te wor-
den met een temperatuur van 

50 °C en een relatieve voch-
tigheid van 100 %. 
Aan het einde van zo9n perio-
de van 60 dagen werden de 
wagens onderzocht om te be-
palen in hoeverre de korro-
siebescherming dit verwoes-
tende testprogramma had 
doorstaan. Vergelijkingen
werden ook gemaakt met de 
werkzaamheid van de anti-
korrosie behandelingen van 

andere merken. 

Als gevolg van dit immense 
programma kunt u ervan 

overtuigd zijn dat uw nieuwe 
Ford Escort z9n fraaie uiterlijk 
- en z9n waarde - over vele 

jaren zal behouden. 

flFORD ESCORT WORDT BESCHERMD 
fOOR EEN VAN DE MODERNSTE ANTI 
CORROSIE BEHANDELINGEN 
IR WERELD 

Zink Coating op binnen- en 

buitenpaneel van de motorkap 
en op alle Scharnieren. 

«I81 
mm 

Anti-steenslag Coating aan 

de buitenzijde van alle läge-
re karrosseriedelen, op de 

Bescherming van omgezette 
deurranden. Speciale roest-
werende primer op alle naden 
aan de deurranden, motorkap 
en de onderkant van de ach-
terdeur opening. 

HlHiUtem 

PVC Coating aan de onderzij-
de op voor - en achterwiel-
kästen, binnenzijde van de 
wielkastranden en zijkanten 
van de bodemplaat. 

voörspoiler en op de randen Gespoten waslaag op de ge- Was injektie aan de binnenzijde van de zijdeuren
van de wielkasten. hele onderzijde en dragende van alle mogelijk door roest bedreigde kokerbalken 

delen. alsmede in de hoeken van de motorkap. 
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Technische gegevens: Transmissie Stuurinrichting* 
Voorwielaandrijving, gesyn- Tandheugel. Draaicirkel

1117 cm3 1296 cm3 1597 cm3 1597 cm3 

chroniseerde 4-versnellings- 10.05 mtr. 
Motoren 4 eil. 4 eil. 4 eil. 4 eil. 

Boring/Slag 74/65 80/65 80/80 80/80 bak met op de vloer gemon-
Max. vermögen kW/DINpk. 40/55 51/69 58/79 71/96 teerd versnellingspookje. Wielen 

Max. koppel Nm/mkg 82/8.36 100/10.14 125/12.74 133/13.51 Escort Custom en Escort L:Overbrengings-9.5:1 9.5:1Compressie verh. 9.0:1 9.5:1 13"x41/2" stalen velgen
VV VV 2V verhoudingen:Karburateur VV (13"x 5" op Station Wagons)

Max. snelheid km/uur 146 159 168 179 1.1 en 1.3 ltr. 1.6 ltr. 
Escort GL Sedan en Station 

Acceleratie sec. 16.2 12.8 11.0 9.6 le 3.58:1 3.15:1 
Inh. koelsysteem (ltr.) 3.75 3.75 3.75 3.75 Wagon: 13"x 5" stalen2e 2.05:1 1.90:1 
Carter inh. (ltr.) 3.5 velgen3.5 3.5 3.5 

45 A 
3e 1.35:1 1.27:1 

45 A 45 AWisselstroom dynamo 45 A Escort Ghia: als Escort GL 
4e 0.95:1 0.95:1 

Accu volts 44 AH 1) 44 AH 44 AH 44 AH plus wielsierringen. Escortachter-
1) 35 AH Std Escort Custom XR-3: 14"x5V2" licht-

uit 3.77:1 3.61:1 
metalen velgenEindreduktie: 

Motoren met variable venturi op alle 1.1 ltr. 1.3 ltr. 1.6 ltr. 
4 cilinder kopklepmotor, motoren behalve de 1.6 ltr. 2V 

4.06:1 3.84:1 3.58:1 
dwars voorin geplaatst, gietij- (Weber 2 venturi karbura- Remmen Banden 
zer cilinderblok, lichtmetalen teur). De 1.3 en de 1.6 ltr. mo- Diagonaal gescheiden be- Escort Custom: 145SR13/80
cilinderkop, bovenliggende toren hebben een elektroni-

krachtigd (behalve bij 1.1 ltr.) staalgordel radiaalbandennokkenas. Haifronde verbran- sehe kontaktpuntloze ontste-
remsysteem met schijfrem- met 1.3 motor: 155SR13/80

dingskamers. Karburateur king. 
men vöör en trommelremmen Staalgordel radiaalbanden. 
achter. Gekoelde schijfrem- Escort L, GL, Ghia en Station 
men op modellen met 1.6 ltr. Wagons: 155SR13/80 Escort 
motor. Alle remmen zijn XR-3:185HR14/60 laagprofiel 
zelfstellend. staalgordel radiaalbanden 

DE NIEUWE FORD ESCORT: 
TECHNISCHE SPECIFKATIESl* 
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| Vielophanging vöör Afmetingen
Volledig onafhankelijk, Mc-
Cherson 9veerpoten9 met 
schroefveren en spoorstangen.
i^eaktiearmen op 1.1 ltr. Se-
lians, Stabilisatorstang bij 1.3 

pn 1.6 ltr. motoren. 
> Gasschokbrekers op Escort - l-
i ; XR-3. 

Wielophanging achter 
1/olledig onafhankelijk, 
iwarsstangen, schroefveren, 
n lengte richting geplaatste 

; rekstangen. Variabele pro-
:?ressief werkende schroefve-
(en. 
Gasschokbrekers op de Escort 
XR-3. 

r 

Lengte 
Breedte 

Hoogte 
Wielbasis 

Spoorbreedte vöör 
Spoorbreedte achter 
Beenruimte vöör 

397 cm. 

164 cm. 

134 cm. 

240 cm. 

139 cm. 
143 cm. 
103 cm. 

Beenruimte achter 90 cm. 

Hoofdruimte vöör 96 cm. 

OA Hoofdruimte achter 95 cm. 

t Schouderruimte 

vöör 133 cm. 

Schouderruimte 

achter 132 cm. 

Heupruimte vöör 133 cm. 
Heupruimte achter 133 cm. 
Laadruimte (Sedans) tot 

achterbank-
zithoogte 
tot het dak 

305 ltr. 
574 ltr. 

Laadruimte met 
achterbank neer 1380 ltr. 

Laadruimte Station 

Wagons tot 
achterbank 780 ltr. 

i met achterbank 

I neer 1631 ltr. 
Inhoud benzinetank 40 ltr. 
Draaicirkel 10.05 mtr. 

£1 
m 

¥$f Voorlopige gegevens. 
Ford Nederland. N. V., die er immer naar streeft haar Produkten en werkmethoden te verbe-
teren, behoudt zieh te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te 

wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. 
De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn afgebeeld met extra accessoires 
welke niet in de advies catalogusprijs zijn inbegrepen. Neem contact op met Uw Ford 
Dealer voor de in Nederland te leveren typen en/of modellen reeksen. 

29 



FORD ESCORT CUSTOM 
1.1 liter motor 
13"x4Vfe" stalen velgen met zwarte 

wielasdop 

145SR13/80 staalgordel radiaal-
banden 

Stoelbekleding Beta stof 
Tapijt vloerbedekking 
Mat in bagage-ruimte 
Ruitewissers met 2 snelheden, 
en interval schakelaar 
Verwarmingsaanjager met 2 snel-
heden 

2 Spakig stuurwiel 
Achteruitrijlampen 

Noodknipperlicht installatie 
Vooruit van gelaagd glas 
Achterruit verwarming 
Voor en achter sleepogen 

Oprolbare veiligheidsgordels voor 
Mist achterlicht 
Interieur verlichting 
Drie op de stuurkolom gemonteer-
de bedieningshandles: 
voor verlichting, richtingaanwij-
zers, claxon en ruitewissers/ 
sproeiers 

Remdefect/handrem waarschu-
wingslichtje 
Ventilatie roosters voor warme of 
koele lucht 

Pakjes plank voor bestuurder en 

Passagier onder het dashboard 
Twee zwenkbare zonnekleppen 
2 Met gasgevulde dempers voor de 
achterdeur 
Beveiligde kindersloten op de 

portieren 
Afsluitbare tankdop 

Open hoofdsteunen op de voor-
stoelen 

FORD ESCORT L 
1.1 liter motor 
13"x41/2" stalen velgen met zilver-
kleurige wielasdop 

155SR13/80 staalgordel radiaal-
banden 

Stoelbekleding Sandford stof 
Geribbelde tapijt vloerbedekking in 
harmonierende kleur 
Mat in bagage-ruimte 
Ruitewissers met 2 snelheden en 

interval schakelaar 
Verwarmingsaanjager met 3 snel-
heden 

2 Spakig stuurwiel 
Achteruitrijlampen 
Noodknipperlicht installatie 
Voorruit van gelaagd glas 
Achterruit verwarming 
Voor en achter sleepogen 

Open hoofdsteunen op de voorstoelen 
Oprolbare veiligheidsgordels voor 
Mist achterlicht 
Interieur verlichting 
Drie op de stuurkolom gemonteerde 

bedieningshandles: voor verlichting, 
richtingaanwijzers, claxon en ruite-
wissers/sproeiers 
Remdefect/handrem waarschuwings-
lichtje 
Afsluitbare tankdop 
Yentilatie rooster voor warme of 
koele lucht 
Pakjesplank voor bestuurder en 

Passagier onder het dashboard 
Twee zwenkbare zonnekleppen 
2 Met gasgevulde dempers voor de 
achterdeur 
Sierbiezen op de zijkanten van de 
carrosserie 

Drukknop vergrendeling op de 
achterdeur 

Beveiligde kindersloten op de portie¬ 
ren 

Beklede portierpanelen 

Geperforeerde hemelbekleding 
2 Centrale ventilatie roosters voor 

warme of koele lucht 
2 Ventilatie roosters voor ont-

waseming van de zijramen 
Extra pakjesplank voor de bestuur-
der 
Make-up Spiegel op de zonneklep 
voor de passagier 
Armsteunen voor en achter 
Handgrepen voor en achter 
Pakjesplank achter 
2 Asbakjes achter 
Radio met drukknoppen 

Handschoenenkastje met klep 
Opbergruimte aan portieren voor 
Niet verblindende achter uitkijk 

Spiegel 

FORD ESCORT GL 
1.3 liter motor 
13"x 5" stalen velgen 
155SR13/80 staalgordel radiaalbanden 
Stoelbekleding York stof 
Geribbelde vloerbedekking in harmo-
nierende kleur 
Tapijt vloerbedekking in laad-
ruimte 

Ruitewissers met 2 snelheden en 

interval schakelaar 
Verwarmingsaanjager met 3 snelheden 
4 Spakig stuurwiel 
Achteruitrijlampen 
Noodknipperlicht installatie 
Voorruit van gelaagd glas 
Achterruit verwarming 
Voor en achter sleepogen 
Open hoofdsteunen op de voorstoelen 
Oprolbare veiligheidsgordels vöör 
Mist achterlicht 
Interieur verlichting 
Drie op de stuurkolom gemonteerde 
bedieningshandles: voor verlichting, 
richtingaanwijzers, claxon en ruite-
wissers/sproeiers 
Remdefect/handrem waarschuwings-
lichtje 

Yentilatie roosters voor warme en 

koele lucht 
Pakjesplank voor bestuurder en passa-
gier onder het dashboard 
Twee zwenkbare zonnekleppen 
2 Met gasgevulde dempers voor de 
achterdeur 
Beveiligde kindersloten op de portie¬ 
ren 

Drukknop vergrendeling op de achter-
deur 
Volledig verstelbare voorstoelen 
Van binnenuit verstelbare linker 
buitenspiegel 
Rechter buitenspiegel 
Bumperbeschermers 
Afsluitbare tankdop 
Radio met drukknoppen 
Beklede portierpanelen 
Geperforeerde hemelbekleding 
2 Centrale ventilatie roosters voor 

warme of koele lucht 
2 Ventilatie roosters voor ont-

waseming van de zijramen 
Extra pakjesplank voor de bestuurder 
Make-up Spiegel op de zonneklep 
voor de passagier 
Armsteunen voor en achter 
Niet verblindende achteruitkijk Spiegel 
Handgrepen voor en achter 
Pakjesplank achter 
2 Asbakjes achter 
Sigare-aansteker 
Handschoenenkastje met klep 
Bergruimte in de portieren voor 
Beschermende bumper inleg 

Beschermlijsten op de zijkanten 
van de carrosserie 

Verlichting in de laadruimte 

Dagteller 
Elektrische klok 

Waarschuwingslichtjes voor koel-
waterpeil, sproeier reservoir, olie-
peil, benzine en voor remblokjes 
slijtage voor 
Zacht bekleed dashboard in 2 

kleuren 

Afsluitbaar handschoenenkastje 
met documenten bergplaats 
Console 

Muntenbakje in dashboard 
Extra geluids-isolatie 
Getint glas 

FORD ESCORT GHIA 
1.6 liter HC motor 
13"x 5" stalen velgen met glimmen-
de wielasdop en wielsierringen 
155SR13/80 staalgordel radiaalbanden 
Halogeen koplampen 
Bekleding van de stoelen en inte-
rieur met luxe Durham stof en 

Crushed Velours 

Hoogpolig tapijt vloerbedekking in 
harmonierende kleur in passa-

giersruimte 
Geribbeld tapijt vloerbedekking in 
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I

i

de laadruimte en op de achterzijde 
van de achterbank rugleuning

«sa- Ruitewissers met 2 snelheden en 

variabele interval 
Yerwarmingsaanjager met 3 snelheden 

er 4 Spakig stuurwiel 
Achteruitrijlampen
Noodknipperlicht installatie 
Voorruit van gelaagd glas

iter- Achterruit verwarming
Voor en achter sleepogen
Oprolbare veiligheidsgordels voor 

t Mist achterlicht 
Interieur verlichting
Drie op de stuurkolom gemonteerde
bedieningshandles: voor verlichting,
richtingaanwijzers, claxon en ruite-
wissers/sproeiers
Remdefect/handrem waarschuwings-
lichtje 
Ventilatie roosters voor warme en 

koele lucht 
Radio met drukknoppen
Getint glas

ier Afsluitbare tankdop
Rechter buitenspiegel
Pakjesplank voor bestuurder en passa-
gier onder het dashboard 
Twee zwenkbare zonnekleppen
2 Met gasgevulde dempers voor de 
achterdeur 
Beveiligde kindersloten op de portie-
ren 

Drukknop vergrendeling op de achter-
deur 
Volledig verstelbare voorstoelen 
Beklede portierpanelen
Geperforeerde hemelbekleding
2 Centrale ventilatie roosters voor 

warme of koele lucht 
2 Ventilatie roosters voor ontwase-
ming van de zijramen 
Extra pakjesplank voor de bestuurder 
Make-up Spiegel op de zonneklep voor 
de passagier
Armsteunen voor en achter 
Niet verblindende achteruitkijk Spiegel
Handgrepen voor en achter 
Pakjesplank achter 
2 Asbakjes achter 
Sigare-aansteker 
Handschoenenkastje met klep
Bergruimte in de portieren vöör 
Beschermende bumperrozetten
Bescherm strippen op de zijkanten
Van binnenuit verstelbare buiten-
Spiegel 
Verlichting in de laadruimte 
Dagteller 
Waarschuwingslichtjes voor koel-
waterpeil, sproeier reservoir, olie-
peil, benzine en voor remblokjes
slijtage voor 
Zacht bekleed dashboard in 2 kleuren 

Afsluitbaar handschoenenkastje met 
documenten bergplaats
Console 

Muntenbakje in dashboard 
jBumperbeschermers voor en 

achter 

iDrievoudige sierstrips op de zij-
kanten 

»Met stof beklede hoofdsteunkus-
sentjes voor 

Interieur verlichting achter 
Regelbare instrumentenpaneel
verlichting 
Toerenteller 
Multi-functionele elektronische 

digitaal klok 
Elektrisch te bedienen ramen voor 

Verlieht handschoenenkastje
Portierpanelen met hout afgewerkt
Kaartenvakken op de achterzijde 
van de voorstoelrugleuningen
Armsteunen op de portieren voor 
met opbergruimte 
Verder verbeterde geluids-isolatie 

FORD E5C0RT XR3 
1.6 liter HC motor met 2 Venturi 
carburateur 
14"x5V2" lichtmetalen velgen
185HR14/60 laagprofiel staalgordel
radiaalbanden 

Halogeen koplampen 
Tapijtvloerbedekking in harmo-
nierende kleur 
Tapijtvloerbedekking in laadruimte 
Ruitewissers met 2 snelheden en 

variabele interval 
Verwarmingsaanjager met 3 snelheden 
2 Spakig sportstuurwiel 
Achteruitrijlampen
Noodknipperlicht installatie 
Voorruit van gelaagd glas
Achterruit verwarming
Voor en achter sleepogen
Open hoofdsteunen op de voorstoelen 
Oprolbare veiligheidsgordels vöör 
Mist achterlicht 
Interieur verlichting
Drie op de stuurkolom gemonteerde
bedieningshandles: voor verlichting,
richtingaanwijzers, claxon en ruite-
wissers/sproeiers 
Remdefect/handrem waarschuwings-
lichtje 
Ventilatie roosters voor warme en 

koele lucht 
Pakjesplank voor bestuurder en pas-
sagier onder het dashboard 
Twee zwenkbare zonnekleppen
2 met gasgevulde dempers voor de 
achterdeur 
Beveiligde kindersloten op de portie¬ 
ren 

Sierstrips op de zijkanten 
Drukknop vergrendeling op de achter-
deur 
Volledig verstelbare voorstoelen 
Beklede portierpanelen 
Geperforeerde hemelbekleding
2 Centrale ventilatie roosters voor 

warme of koele lucht 
2 Ventilatie roosters voor ontwase-
ming van de zijramen
Extra pakjesplank voor de bestuurder 
Make-up Spiegel op de zonneklep 
voor de passagier
Armsteunen voor en achter 

Niet verblindende achteruitkijk Spiegel
Handgrepen voor en achter 
Pakjesplank achter 
2 Asbakjes achter 
Sigare-aansteker 
Handschoenenkastje met klep
Bergruimte in de portieren voor 
Beschermende bumper inleg
Radio met drukknoppen
Getint glas
Afsluitbare tankdop 
Verlichting in laadruimte 
Dagteller 
Waarschuwingslichtjes voor koel-
waterpeil, sproeier reservoir, olie-peil,
benzine en voor remblokjes slijtage 
voor 

Zacht bekleed dashboard in 2 kleuren 
Afsluitbaar handschoenenkastje met 
documenten bergplaats
Console 

Muntenbakje in dashboard 
Sport wielophanging met voor en 

achter gasgevulde schokbrekers 

Bumperbeschermers voor en achter 
Van binnenuit verstelbare buiten-
Spiegels 
Spoilers voor en achter 
Speciaal geprofileerde achterwiel-
kästen 

Zwart gespoten dorpeis met decal-
versiering 
Wis/wasinstallatie op de achter-
ruit 
Toerenteller 
Multi-functionele elektronische 

digitaalklok 

FORD ESCORT STATION 

WAGONS 
Leverbaar in de Escort Custom, 
Escort L en GL uitvoering.
Standaard uitgevoerd als de overeen-

komstige Sedans met de volgende
toevoegingen: 

Alle typen: 
Laadkapacitieit tot de achterbank 
780 liter. 
Met de achterbank neergeklapt 1631 
liter. Drukknop sluiting op de achter-
deur. 155/80 staalgordel radiaal-
banden. Rembekrachtiging 

Escort Custom: 
13"x 5" stalen velgen met zwarte 

wielasdop. 

Escort L: 
13"x 5" stalen velgen met zilverkleu-
rige wielasdop. Mat op de laadvloer. 

Escort GL: 
Tapijt op de laadvloer en op de ach-
terzijde van de rugleuning van de ach-
terbank. 13"x 5" stalen velgen met 
zilverkleurige wielasdop. 
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