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De meest
verkochte auto
ter wereld
Evenals zijn legendarische
voorvader het Model T, waar-
van meer dan 15.000.000
exemplaren werden gebouwd
tussen 1908 en 1927, is de
Ford Escort de populairste
auto ter wereld geworden.
Voortbouwend op de rotsvas-
te reputatie die door zijn voor-
gangers werd gevestigd, heeft
de huidige voorwielaangedre-
ven Escort sinds zijn introduc-
tie op 3 september 1980
voortdurend de internationale
verkoopranglijst in zijn klasse
aangevoerd. Alleen al in 1984
produceerden de Ford fabrie-
ken in Duitsland, Engeland,
Spanje, Portugal, Brazilië,
Canada en de Verenigde
Staten van Amerika gezamen-
lijk zo'n 908.000 Escorts om
aan de steeds stijgende vraag
te voldoen. Hiermee werd de
Escort voor het vierde achter-
eenvolgende jaar de meest
verkochte auto ter wereld.
Ook de autojournalisten
waren lovend in hun oordeel
en een internationale jury van
deskundigen koos in 1981 de
Escort tot "Auto van het Jaar".
Sindsdien heeft het model
voor zijn kwaliteiten nog een
tiental belangrijke Europese
onderscheidingen gekregen.
In de door hevige concurren-
tie gekenmerkte autowereld IS
een internationaal succes van
hel Escort kaliber alleen weg-
gelegd voor een auto die over
werkelijk uitzonderlijke eigen-
schappen beschikt.
Om exact de Juiste succes-
formule te vinden, zijn
getalenteerde ontwerpers
nodig die zich met hulp van
de meest geavanceerde
apparatuur Jaren achtereen
wijden aan hel onderzoeken,
testen en ontwikkelen van een
nieuwe auto, niet alleen in de
veilige beslotenheid van labo-
ratoria en windtunnels, maar
ook in de verkleumende
koude van een Finse winter.
Zodra het ontwerp is geper-
fectioneerd, komt het erop
aan om bij de produktie van
de auto dezelfde hoge kwali-
teitsnormen Ie bereiken.



Een nieuwe
uitdaging
De Mark j Escort, Fords
nieuwe uitdaging, werd aan-
gekondigd op 17 januari 1968
- een van de belangrijkste
data in de geschiedenis van
het merk.
Maar het Escort verhaal
begon eigenlijk al bijna drie
jaar eerder, toen het project
voor het op de markt brengen
van een nieuwe kleine auto
door de Ford directie werd
goedgekeurd. Deze beslissing
bracht een uitgebreid test- en
ontwikkelingsprogramma op
gang, waarbij o.a, door proto-
typen zo'n 500.000 km werd
afgelegd onder zware
omstandigheden In vele delen
van de wereld. Vijf van deze
vóórseriewagens werden zes
weken lang dag en nacht
bereden. Andere overleefden
niets ontziende beproevingen
op onverharde wegen in Afrika.
Maar weinig automobiel-
ontwerpers schonken in de
jaren zestig meer dan opper-
vlakkig aandacht aan de aëro-
dynamica, maar voor de
ingenieurs die de Mark I
Escort ontwierpen was het

een belangrijk punt. De lucht-
weerstandscoëfficiënt van
0,43 welke zij uiteindelijk
wisten te realiseren, was aan-
merkelf k beter dan het
gemiddelde van de wagens in
de Escort klasse en droeg bij
tot het lage windgeruisniveau
van de nieuwkomer.
Voor kracht in combinatie met
zuinigheid zorgde een nieuwe
serie .crossftow" motoren die
de achterwielen aandreef via
een eveneens nieuwe versnel-
lingsbak welke door z'n
buitengewoon soepele en
exacte schakeling tal van
lovende commentaren kreeg.
Van de eerste generatie
Escorts hadden sommige
modellen bekrachtigde schijf-
remmen op de voorwielen.
Alle uitvoeringen beschikten
over een effectief werkend
ventilatiesysteem dat was
afgeleid van het in 1964 door
Ford ge'introduceerde .aero-
flow" systeem.
De ruime nieuwe Escort werd
in advertenties aangeprezen
als "de 'grote' kleine auto" en
verwierl in korte tijd een grote
populariteit. In 1968 werden
over de hele wereld meer dan
200.000 Escorts verkocht en
het miljoenste exemplaar

rolde op 18 oktober 1971 van
de band. Hiermee werd de
Escort de best verkochte Ford
die ooit in Europa was gepro-
duceerd. Het model werd op
dat momenl in meer dan 70
landen over de hele wereld
verkocht.
Het tweede miljoen werd
halverwege 1974 volgemaakt
en toen de Mark I aan het
einde van dat jaar werd
vervangen, was het record-
aantal van 2.155.301 exem-
plaren geproduceerd.

Maar het succes van de
Escort bleef niet tot de show-
room beperkt. Snelle versies
van deze robuuste en
betrouwbare gezinsauto
legden de basis voor een
sportieve carrière die de
Escort meer overwinningen
zou bezorgen dan welke
andere auto ook ter wereld.
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De wereld
verslaan
De gasten die Ford enkele
weken vóór de publieksintro-
ductie van de Mark I in het
Londense Hilton hotel had
uitgenodigd, waren verbaasd
en verrast toen Formule-l-
coureur Jackie Stewart de bal-
zaal binnenreed aan het stuur
van een luid ronkende Escort
Twin Cam. Niemand had
verwacht dat de nieuwe
modellenserie zo'n sportieve
variant zou bevatten. In de
loop van de jaren zeventig
zouden competitieversies van
de Escort zelfs de rally's,
races en andere snelheids-
evenementen gaan beheer-
sen.
Hannu Mikkola, Roger Clark,
Bengt Soderstrom, Gilbert
Staepelaere en Yvette Fontai-
ne behaalden maar liefst elf
grote rally-overwinningen in
het eerste seizoen dal de
Escort meestreed. De
coureurs Frank Gardner en
Jackie Oliver, die aan de wed-
strijden om het Europese en
Britse toerwagenkampioen-
schap deelnamen, eindigden
dat jaar met tien algehele- of
klasse-overwinningen. Dat
alles was slechts het begin
van een sportieve carrière die
de Escort tot een legende
heeft gemaakt bij alle mogelij-
ke evenementen, vanaf club-
niveau tot aan officiële inter-
nationale kampioenschappen.
Een door Hannu Mikkola en
Gunnar Palm bemande Mark I
Escort won in 1970 de 26.250
kilometer (I) lange World Cup
Rally van Londen naar Mexico
City. Tot de spectaculaire
hoogtepunten van deze rally
behoorde een speciale etap-
pe in Zuid-Amerika van bijna
1000 kilometer lengte die
door de deelnemers met een
gemiddelde van ruim 80 km/h
moest worden afgelegd. De
route voerde over ruige berg-
wegen die tot soms meer dan
3600 meter hoogte boven de
zeespiegel omhoog kronkel-
den. De kunstmatige toedie-
ning van zuurstof was voor de
rijders en hun serviceploegen
dan ook even onontbeertii k
als de brandstofvoorziening
voor de auto's.
Hoewel er bepaald geen
gebrek was aan serieuze
oppositie van andere merken
en door fabrieken gesteunde
teams tijdens deze langste
rally aller tijden, legden
Escorts beslag op vijf van de
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eerste acht plaatsen!
Twee Jaar later wonnen
Mikkola en Palm de East
African Safari Rally. Dit was
tevens de eerste keer dat niet-
Afrikanen de zege behaalden
In deze moordende wedstrjd.
De winnende Escort finishte
28 minuten voor een Porsche
911S.
Dichter bij huis behaalden
Mark I Escorts het Europese
toerwagen kampioenschap,
het internationale rally-
kampioenschap, het Europese
rallycross-kampioenschap, het
Hot Rod wereldkampioen-
schap en tal van andere titels.
Rivalen kwamen en gingen,
maar de Escort bleef winnen

en gaf vele jonge rijders de
kans hun eerste echte wed-
strijdervaring op te doen.



De tweede
generatie

kelij k beter zicht naar alle
kanten, het interieur was
ruimer en had nieuwe stoelen
die meer steun gaven, terwijl
het instrumentenpaneel
wegens het goed doordachte
ontwerp door de gezagheb-
bende British Design Control
werd onderscheiden.
Tot de overige belangrijke
verbeteringen behoorden een
grotere bagageruimte, zeer
doeltreffende en in alle richtin-
gen verstelbare luchtroosters
aan weerszijden van het
dashboard, nieuwe eendelige
carrosseriepanelen voor een
grotere structurele stijfheid,
alsmede een geheel herziene
wielophanging die nog maar
zeer weinig onderdelen
gemeen had met het
oorspronkelijke Escort
systeem.
Met de introductie van de
Mark 11deed ook de luxueuze
Ghia-versie zijn intrede in de

Autofabrikanten hebben met
militairen één ding gemeen:
ze gebruiken vaak onwaar-
schijnlijke codenamen om
hun plannen geheim te
houden. De Mark II Escort,
waarvoor op 2 december
1972 het groene licht werd
gegeven, stond bekend onder
de naam Brenda voordat de
wagen op 24 Januari 1975
tijdens de Brusselse Auto-
salon werd onthuld.
De nieuwe Escort had net als
zijn voorganger achterwiel-
aandrijving en was praktisch
even groot, maar tal van
veranderingen maakten de
auto aanzienlijk vertijnder en
aantrekkelijker. De nieuw
gestyleerde carrosserie had
een 23 procent groter glas-
oppervlak voor een aan mer-
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Escort serie, evenals belang-
rijke opties zoals Fords nieu-
we C3 automatische transmis-
sie.
Hoewel de Mark I Escorts nog
steeds een meer dan even-
redig aantal overwinningen in
rally's, races en andere auto-
sportevenementen behaalden,
werden wat later in 1975 de
nieuwe RS 1800 en RS 2000
uitgebracht. Zij werden
gevolgd door de laatste versie
van de pittige Mexico, een
gunstig geprijsde sportieve
toerwagen waarvan de voor-
ganger ter ere van de histori-
sche World Cup Rally over-
winning van Mikkola en Palm
werd gëintroduceerd.
Tot de veranderingen die
werden doorgevoerd voordat
de Mark 11in 1980 de weg vrij-
maakte voor de huidige voor-
wielaangedreven Escort,
behoorden maatregelen om
de rij- en onderhoudskosten
van een Escort nog verder te
verlagen. De onderhoudsinter-
vallen werden verlengd en de
wagen kreeg tal van geld-
besparende voorzieningen als
zelfstellende voor- en achter-
remmen, onderhoudsvrije
wiellagers en een voor de
gehele levensduur gesmeerde
wielophanging en stuurinrich-
ting.

De Escort
blijft winnen
Op sportief gebied toonde de
Escort Mark 11zich een waar-
dige opvolger van de Mark I,
getuige de lange reeks over-
winningen waarmee men een
boek zou kunnen vullen.
Zo werd in 1977 de zilveren
jubileum East African Safari -
bijgenaamd de "Ark van
Noach Safari" omdat de rally
werd geteisterd door hevige
tropische stormen - door
Bjorn Waldegard en Hans
Thorszelius in een Escort
gewonnen. Zich een weg
banend door kolkende stro-
men en modder, versloegen
zij de fabrieksteams van Fiat,
Peugeot, Datsun en Lancia.
Twee Jaar later vestigde
Hannu Mikkola een record
door met een Escort voor het
achtste jaar in successie de
overwinning op te eisen in de
RAC Rally, de buitengewoon
zware Engelse wereld-
kampioenschapsronde.
Escorts wonnen op een haar
na het wereldkampioenschap
rallyrijden In 1977 en 1978,
maar in 1979 slaagden ze
erin de titel te veroveren. De
door betrouwbare BDA-moto-
ren met twee bovenliggende
nokkenassen en een vermo-
gen van 240 pk aangedreven
Ford Escorts legden beslag
op een eerste plaats in Portu-
gal, Griekenland, Nieuw-
Zeeland, Canada en Groot-
Brittannië. Waldegard zou
bijna zeker de Rally van
Monte Carlo hebben gewon-
nen, als niet toeschouwers
rotsblokken op de weg
hadden gerold tijdens een
van de laatste etappes.
Zelfs na het op de markt
komen van het voorwielaan-
gedreven model was de Mark
II nog steeds in staat om de
beste tegenstanders ter
wereld te verslaan. Dat werd
bewezen in 1981, toen de Fin
Ari Vatanen het wereldkam-
pioenschap rally's veroverde
en daarbij een gevoelige
nederlaag toebracht aan de
concurrentie, waaronder de
met turbomotoren en vierwiel-
aandrijving uitgeruste Audi
Quattro's van Hannu Mikkola
en Michele Mouton .
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Fraai uiter1ijk ...
"Vraag nooit een ontwerper
een brug te ontwerpen, maar
een middel om een rivier over
te steken. Op die manier
worden geen beperkingen
opgelegd aan zijn creativiteit",
aldus Uwe Bahnsen, hoofd
van de ontwerpcentra van
Ford Europa.
Dat was de vooruitziende
maar consequente filosofie
die werd toegepast op de
Erika, de codenaam voor het
project dat resulteerde in een
compleet nieuwe Escort welke
door Ford op 3 september
1980 werd qeintroduceerd.
Vijfduizend Europese ontwer-
pers, constructeurs, weten-
schappers, technici en onder-
houdsexperts, geruggesteund
door Fords wereldwijde hulp-
bronnen, hadden vijf laar
gewerkt om het project van
idee tot realiteit te brengen.
Meteen vanaf het begin waren
ze vastbesloten zich meer
inspanningen dan ooit tevoren
te getroosten om elk aspect
van het ontwerp zo doelmatig
en fraai mogelijk Uit te voeren.
Aan de hand van een nauw-
gezette analyse van wat klan-
ten in de Escort klasse wen-
sen en door het combineren
van menselijk talent met ge-
avanceerde technologie werd
vervolgens een auto ontwor-
pen die nieuwe normen zou
gaan stellen.

Ontworpen voor
de jaren tachtig
De nieuwe Escort was werke-
lijk van bumper tot bumper
nieuw. Geen conventionele
sedan maar een veelzijdige
"hatchback" met een ranke,
gestroomlijnde carrosserie
waaronder een ruim en com-
pleet uitgerust interieur schuil
ging, alsmede een overvloed
aan moderne techniek. De
kracht voor de aandrijving van
de voonwielen werd geleverd
door een nieuwe serie tech-
nisch vooruitstrevende CVH-
motoren waarvan de uitste-
kende combinatie van vermo-
gen en zuinigheid zorgvuldig
was afgestemd op de eisen
van de energiebewuste jaren
tachtig.
Uitgebreid marktonderzoek
had de behoefte aangetoond
naar meer rijcomfort, gepaard
aan een vlotte handel baarheid
en een stabiele wegligging.

Het antwoord van Ford was
een volledig onafhankelijke
wielophanging zoals gewoon-
lijk alleen wordt aangetroffen
op wagens die aanmerkelijk
groter en duurder zijn dan de
Escort.
Een laag peil van de algehele
exploitatiekosten, in nauwe
samenhang met een vermin-
dering van de onderhouds-
behoefte, was een andere
prioriteit die door de ontwer-
pers en constructeurs werd
onderkend. Dankzij hun
inspanningen werd het perio-
diek onderhoud teruggebracht
tot slechts 1,5 werkuur per
16.000 km.



Succesvolle
styling
Toen de plannen voor Project
Erika werden ontwikkeld en
uitgewerkt, was er geen
aspect van een auto dat
zwaarder woog dan een opti-
'male brandslofzuinigheid. Het
was daarom een absolute
ve~eisteom de nieuwe gene-
ratie motoren, welke begin
1980 werd aangekondigd, te
combineren met een even effi-
ciënte stroomlijning en een
compacte carrosserie die een
grote sterkte en duurzaam-
heid zou koppelen aan een
laag gewicht.
Met een duidelijk vastgelegde
set basisafmetingen als
uitgangspunt begonnen de
Ford ontwerpers aan de lange
en moeizame maar ook fasci-
nerende taak om een exclu-
sieve vorm te creëren met een
luchtweersta ndscoètticiënt
van minder dan 0,40 welke
als doel was gesteld voor de
nieuwe Escort.
Windtunneltests met modellen
op ware grootte welke in een
vroeg stadium werden uitge-
voerd, toonden aan dat het
doel alleen bereikt kon wor-
den met een lagere neus en
een iets langere achtersteven.
De daarna volgende proef-
nemingen resulteerden in de
unieke .aeroback" achterkant
van de Escort; deze vermin-
dert de krachtverspillende
turbulentie en helpt bovendien
de achterruit schoon en droog
te houden. De grote aandacht
voor details heeft er ook toe
bijgedragen dat de zijruiten bij
slecht weer zo veel mogelijk
vriJvan vocht en vuil blijven.
Werkelijk niets werd aan het
toeval overgelaten; de ontwer-
pers en aërodynamica-experts
onderwierpen prototypen van
de voorwielaangedreven
Escort aan meer dan 2500
windtunneltests voordat de
definitieve vorm werd vast-
gesteld. Het resullaat van
deze inspanningen was een
luchtweerstandscoëfficiënt
van 0,38. Bij het sportieve
XR3-model werd deze waarde
zelfs tot 0,37 teruggebracht,
waarmee de wagen een bijna
18 procent lagere Cw-waarde
kreeg dan zijn voorganger, de
Mark 11 Escort Sport.

Gewichts-
vermindering
dankzij computers
Het conceplmodel werd
vervolgens op een dieet
gezet, wat een buitengewoon
belangrijke fase was omdat
elk overtollig gewicht brand-
stof kost, ook al rijdt een auto
nauwelijks sneller dan stap-
voets. Dit in tegenstelling tot
de aërodynamica, welke pas
bij hogere snelheden een rol
gaat spelen.
Hoewel op het gewicht werd
beknot, bleef de sterkte vol-
ledig behouden dankzij een
computerondersteund
ontwerpprogramma waarbij
gebruik werd gemaakt van
een .Iinite element,,-model
van de Escort carrosserie-
structuur. De carrosseriepane-
len werden hierbij weergege-
ven door een complex net-
werk van ca. 6400 elementen
~aarlnvervolgens de span-
ningen werden vereffend om
een zo licht mogelijk resultaat
te verkrijgen. Computer-
berekeningen en daarop vol-
gende tests wezen uit dat de
sterkte en duurzaamheid
konden worden behouden
zonder de uiteindelijke Mark
111 Escort zwaarder te maken
dan het kortere concept
zonder .aerooack".

Ruim, comfortabel
en veelzijdig
De Ford ingenieurs hebben
de ruimtebesparende moge-
lijkheden die voorwielaandrij-
ving biedt ten volle benut.
Ondanks zijn compacte
buitenafmetingen beschikt de
Escort over vijf comfortabele
zitplaatsen en een royale
bagageruimte, die in enkele
seconden verder kan worden
vergroot door de achterbank
naar voren te klappen.
De speciaal voor de Mark 111
Escort ontworpen stoelen
werden onmiddellijk door
medici geprezen om het feit
dat zij een lichaamshouding
bevorderen die daadwerkelijk
bijdraagt aan het tegengaan
van rugproblemen.
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Beter dan ooit in
1986
De Escort Mark 111wordt nog
steeds gezien als een voor-
beeld van moderne automo-
bielbouw terwijl Ford alweer
z'n vervanger introduceert.
Productplanners, -ontwerpers
en ontwikkelinqsinqenieurs
stemden toe in een program-
ma dat eerder evolutionair
dan revolutionair genoemd
kan worden. Voortbordurend
op het succes van de Mark 111
werden de bewezen kwalitei-
ten en karakteristieken ge-
combineerd met veel belang-
rijke verbeteri ngen.
Ford gaf zich niet aan de ver-
leiding bloot om veranderin-
gen te maken alleen om het
veranderen, maar creëerde di-
recte voordelen voor de 1986
Escort berijder en de inzitten-
den.
Het resultaat is een uitzonder-
lijk mooie en efficiënte auto
die veel waar voor z'n geld
biedt.
Prachtige vormgeving en een
ruim, praktisch en mooi inte-
rieur worden gecompleteerd
door veel vooruitstrevende
technische aspecten.

Duidelijke
vooruitgang
Ford heeft een duidelijke voor-
uitgang gemaakt met de aëro-
dynamica sinds het ontwerp
van de Escort Mark 111was vol-
tooid in de jaren zeventig.
State of the art technologie,
gebruik van computers, voor-
uitstrevende technieken om
de luchtstroom zichtbaar te
maken en Ford's nieuwe
windtunnel, hebben bijgedra-
gen tot de opvallende aëro-
dynamische efficiency van de
1986 Escort.

Een goed uiterlijk is belang-
rijk, want de verfijnde, lucht-
weerstand verlagende vorm
zorgt voor lager brandstofver-
bruik bij snelheden vanaf 60
km/u. Andere belangrijke
voordelen zijn minder windge-
ruis en een nog betere koers-
stabiliteit bij hoge snelheden.

De luchtweerstand in de kriti-
sche 'penetratie zone' is ver-
beterd door het nieuwe front
met z'n aërodynamische
vormgeving, een nieuwe grille
en grotere koplampen.
Dit mooie en functionele front
is nu beschermd door een
nieuwe polycarbonaat bumper
- lichter maar sterker dan

staal - die is ontworpen om
schade te voorkomen bil aan-
rijdingen bij lage snelheid.
Gëintegreerd in de bumper is
een kleine spoiler die de
luchtdruk onder de auto ver-
laagt.

achterlichten schoon blijven.
Net zoals de spoiler onder de
voorbumper draagt ook deze
spoiler achter bij tot de stabili-
teit van de auto.

Bij de Escort is een gëinte-
greerde spoiler in de achter-
klep aangebracht die energie
verspillende turbulentie laag
houdt en ervoor zorgt dat de

Grote platte wieldoppen (op
CL en Ghia) verbeteren de
luchtstroom langs de auto.
ZIJzijn typisch voor de voor-
delen die te bereiken zijn door
ingenieurs met een scherp
oog voor relatief kleine details.



Optimale
ergonomie
Een zeer ruim, comfortabel,
praktisch en goed uiigerust
interieur hielpen de Escort
Mark 111Auto van hel Jaar te
worden in 1981.
Het 1986 model heeft een
nog beier interieur, en heeft
de kwaliteit en klasse van het
Ford Scorpio interieur waar-
mee het veel gemeen heeft.

Optimale ergonomie zorgt
ervoor dal alle instrumenten
en schakelaars makkelijk te
Zien, te bereiken en Ie bedie-
nen zijn, dag én nacht.

De nieuwe snelheidsmeter in
het inslrumentenpaneel ISeen
goed voorbeeld van de relalle
tussen mens en machine.
Centraal geplaatst bevindt
de snelheidsmeier zich maar
een paar graden onder de
normale gezichtslijn van de
bestuurder en kan zodoende
in een fractie van een se-
conde afgelezen worden.
Korte, slevige bcoierunqshen-
dels zijn geplaatsl aan belde
zijden van de stuurkolom voor
hel bedienen van de verlich-
ting, richtingaanwijzers en rui-
tewissers.

Andere nieuwigheden aan de
Escort bestaan uit 'soft touch'
micro-schakelaars voor de
achlerruitverwarming en het
mistachterlicht. Deze zijn het-
zelfde als die op de Ford
Scorpio.

Draaiknoppen i.p.v. schuiven
zorgen ervoor dal het krach-
tige verwarmings- en ventila-
liesysteem nauwkeurig kan
worden bediend voor een
optimale werking. Een high-
tech elektrisch verwarmde
voorruit voor snelle ontdooiïng
is extra verkrijgbaar op enkele
types.
Dit Idee komt uit de luchtvaart
Industrie en werkt d.m.v. hon-
derden zeer dunne, bijna
onzichtbare, draadjes In het
gelaagde glas.

Nieuwe
veiligheidssloten
De nieuwe Escort is slecht
nieuws voor inbrekers.
In navolging van de Scorpio
heeft nu ook de Escort een
nieuw type veiligheidssloten
op deuren, achterklep en
stuur.
Hel slot ISontwikkeld door
Ford in samenwerking met
Chubbs, een van 's werelds
beroemdste brandkastenbou-
wers, en werkt d.m.v. draaien-
de schijfjes i.p.v. palletjes
zoals bij het conventionele
systeem.

De sloten zijn zeer moeilijk
open te breken, en bevriezen
minder snel wanneer de
temperatuur onder het nul-
punt daalt.
Als extra veiligheid heeft de
sleutel een ongebruikelijk pro-
fiel dat zeer moeilijk na te ma-
ken is.

Ontwikkeld voor
de toekomst
Keuze is het sleutelwoord bij
de motoren.
De 1986 Escort motorenlijn
loopt van de 50 pk 1100 tot
de 132 pk Turbo met
brandstofi njectie.
Deel hiervan maakt uit de ver-
fijnde en zuinige Diesel, en
een nieuwe generatie ma-
gere-mengsel CVH motoren
die zijn ontwikkeld om uitste-
kende prestalies en zuinig-
heid aan lage uitlaatgas-emis-
sies te koppelen.

De nieuwe Escort is de eerste
auto in z'n klasse die verkrijg-
baar is met een anti-blokkeer-
remsysteem.
Speciaal ontworpen voor
voorwielaangedreven aulo's,
standaard op de Escort Turbo
en als extra leverbaar wan-
neer de specificatie een CVH
motor en 5-versnellingsbak
omvat.



· .. en fraaie
techniek
"Dit is de meest opzienbaren-
de ontwikketing op het gebied
van motoren welke we ooit bij
Ford hebben meegemaakt",
zei Robert A. Lutz, topman
van Ford Europa, toen de
1300 en 1600 CVH-motoren
voor de voorwielaangedreven
Escort op 14 mei 1980
werden gepresenteerd.
"Het totate programma voor
ontwikkeling en produktie
heeft meer dan 1 miljard
dollar gekost. Het resultaat is
de zuinigste motor die aalt
door Ford is gebouwd, vol
technische nieuwigheden en
met grote aandacht voor
detail geconstrueerd."
De CVH-motoren, die over een
totale afstand van meer dan
16.000.000 kilometer werden
getest voordat de Escort in
produktie ging, hebben een
aluminium cilinderkop en
hydraulische klepstaters waar-
door het afstellen van de klep-
speling tijdens onderhouds-
beurten overbodig is gewor-
den. De speciaal gevormde
verbrandingskamers, samen
met de bijzondere geometrie
en werking van de kleppen, is
een Ford uitvinding. Dankzh
deze unieke oplossing bezit
de CVH-motor alle voordelen
van een klassieke motor met
twee bovenliggende nokken-
assen, echter zonder de extra
kosten en complexiteit die
een dergelijke constructie met
zich meebrengt.
Kracht en
zuinigheid
De van boven tot onder nieu-
we CVH-motoren werden
ontworpen in een periode
waarin brandstof steeds
schaarser en duurder begon
te worden. De ontwerpers zijn
er wonderwel in geslaagd de
motoren geheel op deze
situatie af te stemmen. De
motoren leveren een unieke
combinatie van kracht, zuinig-
heid en lage uillaatgasemis-
sies, terwijl ze gemiddeld per
jaar niet meer dan een uur
onderhoud nodig hebben.

Uitgebreid getest
EIk facet van de voorwielaan-
gedreven Escort werd net zo
grondig als de CVH-motoren
getest alvorens het nieuwe
model in 1980 werd uitge-

7'

de Escort verder werden
geperfectioneerd.
In Lommet bevinden zich ook
testbanen waarop tot in detail
enkele specifieke Europese
wegdekken zijn nagebootst,
variërend van de wegen die
men in de voorsteden van
Parijs aantreft lot aan een
Engels landweggetje en een
karakteristieke Belgische
klinkerweg.

bracht. Ford hecht eraan een
auto door-en-door te testen
alvorens deze in produktie te
nemen.
Om veiligheidsredenen vindt
het testen van prototypen
grotendeels plaats op Fords
eigen testterreinen in Europa.
De grootste en meest uitge-
breide testfaciliteiten bevinden
zich in de bossen van het Bel-
gische Lommel, even ten
zuiden van Eindhoven. Het
testcomplex omvat een kom-
baan voor hoge snelheden en
tal van bochtige trajecten
waarop de rijkwaliteiten van
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Laboratoriumtests
Behalve dat de nieuwe Ford
's winters in de polaire koude
van Finland en 's zomers in
de verzengende hille van de
weestimen van Noord-Afrika
en Arizona worden beproefd,
ondergaan ze lal van niet
minder uitpuilende laborato-
riumtests. In de klimaat-
kamers van Ford kunnen alle
klimatologische omslandig-
heden worden nagebootst,
vanaf tropische zonnewarmte
en vochtigheid lot de barre
koude welke 's winters ten

noorden van de poolcirkel
heerst. Een speciale, met een
windlunnel en een rollenlest-
bank uitgeruste klimaatkamer
wordt gebruikt voor de ontwik-
keling van verwarmings- en
ventilatiesyslemen en het
testen van talloze andere kriti-
sche functies van de wagen in
extremer omstandigheden.
Met exact dezelfde grondig-
heid onderzoeken chemische
en metallurgische laboraioria
of de toegeleverde grondstof-
fen overeenkomen met de
specificaties en of de fabrica-
geprocessen - zoals een
warmtebehandeling of het lak-
spuiten - voldoen aan de
onwrikbare kwaliteitsnormen
van Ford.

Testen door
middel van
computersimulatie
Tot de overige faciliteiten van
Ford behoren meer dan 130
motorproefbanken waarop
testmotoren per jaar zo'n
250.000 uur draaien. Er is
zelfs een computergestuurde
proefbank die de in de prak-
tiJkvoorkomende rijcondities
simuleert door rekening te
houden met factoren als het
voertuiggewicht, de luchtweer-
stand en de overbrengings-
verhoudingen van de trans-
missie.

Ruimtevaart-
technologie
Ford is een onderneming met
een deskundigheid die zich
tot vele gebieden uitstrekt. Zo
hielp het tot het concern
behorende Ford Aerospace
mee om de mens op de
maan te brengen middels de
bouwen het beheer van het
NASA vluchtleidingscentrum
in Houston. Uil de ruimtevaart
afkomstige technologieën
worden door Ford toegepast
bij het ontwerp en de produk-
tie van auto's. Honderden
terminals die door kabels en
satellieten mei elkaar in
verbinding staan, geven de
ingenieurs en ontwerpers
onmiddellijk toegang lot de
gegevens die zijn opgeslagen
in de hoofdcomputers van
Ford in Duitsland, EngeJand
en de Verenigde Staten.
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Veiligheid
In de geheel nieuwe 1980
Escort waren de laatste resul-
taten venwerkt van een veilig-
heidsresearchprogramma
waarin Ford minutieus alle
aspecten van de voertuig-
beheersing en de beveiliging
van inzittenden had onder-
zocht. De normen die door het
nieuwe model werden
gestetd, onderstreepten de
vooraanstaande rol die Ford
speelt op het gebied van het
verbeteren van de veiligheid.
Ford verrichtte pionierswerk
bij de toepassing van schul-
remmen op gewone gezins-
wagens, was de eerste fabri-
kant die voorruiten van
gelaagd glas op de gehele
modellenlijn standaardiseerde
en ook de eerste die overging
tot de standaardmontage van
automatisch driepunts veiliq-
heidsgordels.
In het kader van een voort-
durend onderzoek naar het
verbeteren van de veiligheid
voor de inzittenden zijn al
meer dan 1000 auto's aan
botsproeven ondenworpen om
exact na te gaan wat er
gebeurt bij frontale-, zijdeling-
se- en staart botsingen en bij
het over de kop slaan. Verder
worden uitgebreide laborato-
riumtests uitgevoerd op
onderdelen die voor de veilig-
heid van essentieel belang
zijn, zoals stoelen, hoofdsteu-
nen, veiligheidsgordels en
hun bevestigingen, bumpers,
stuunwielen en dashboards.
Ook worden veel veiligheids-
proeven door middel van
computersimulatie uitgevoerd.

Actieve veiligheid bestuurdersplaats, van waar-
uit alle instrumenten en bed ie-
ningsorganen zich binnen
direct oog- en handbereik
bevinden, vormen eveneens
opmerkelijke veiligheidsvoor-
zieningen. Hetzelfde geldt
voor het doeltreffende en met
verschiltende temperatuur-
zones werkende verwar-
rnmqs- en ventilatiesysteem
dat de runen schoon en de
bestuurder Ins houdt.

Passieve veiligheid
De beste manier om de veilig-
heid te bevorderen, is het
Inbouwen van voorzieningen
die een ongevat helpen voor-
komen.
Geheet volgens de Escort
traditie - en votgens Fords
overtuiging dat een goed
produkt altijd kan worden
verbeterd - beschikt de Mark
111 met z'n verfijnde, geheel
onafhankelijke wielophanging
en brede banden over een
uiterst betrouwbare weglig-
ging en een uitmuntende
handelbaarheid. De lichte en
exacte tandheugelstuurinrich··
ting is een ander belangrijk
pluspunt.
Een voortreffelijk zicht naar
alle kanten en een op een
"commandopost" gelijkende

Onder zijn elegante uiterlijk
herbergt de Escort een met
behulp van computers
ontworpen carrosseriestruc-
tuur welke een zeer grote stijf-
heid bezit. Bestuurder en
passagiers bevmden Zich In
een extreem sterke veilig-
heidskooi met schokabsorbe-
rende kreukelzones aan de
voor- en achterzijde. Tijdens
een frontale botsing bijvoor-
beeld, zal het voorste deel
van de neus betrekkelijk
gemakkelijk vervormen en
daarbij op een "soepele" wijze
het kritische vertragingspro-
ces starten. Het motorcompar-
timent biedt vervolgens een
geleidelijk toenemende weer-
stand tegen de carrosserie-
vervorming, tenwijl tenslotte de



gen werkten. Hiertoe behoor-
den een voor de gehele
levensduur gesmeerde wiel-
ophanging en stuurinrichting,
een zelfstellende koppeling
en zelfstellende remmen, een
onderhoudsarme accu, nieu-
we en gemakkelijk te identifi-
ceren zekeringen, alsmede
transparante plastic reservoirs
voor alle vloeistoffen. Een ken-
merkend voorbeeld van de
grote zorg voor detail vormde
de met klemmen bevestigde
radiateurgrille die in luttele
ogenblikken kan worden ver-
wilderd.
Als resultaat van deze inspan-
ningen hadden de meeste
versies van de nieuwe Escort,
onder gemiddelde omstandig-
heden, minder dan 90 minu-
ten onderhoud per jaar nodig.

lijk te houden, waren de
brandstofbesparende stroom-
lijnvorm en de efficiency van
de nieuwe CVH-motor. De
Escort 1100 die in 1980 werd
gepresenteerd, was bijvoor-
beeld 16 km/h sneller dan de
Mark 11Escort 1100 uit 1975,
maar had een 17% lager
brandstofverbruik bij 120
km/ho
Andere kostenverlagende
voorzieningen die bij de intro-
ductie van de CVH-motoren
bekend werden gemaakt
waren hydraulische klepsto-
ters, alsmede contactpuntloze
elektronische ontstekings-
systemen voor de 1300 en
1600 versies. Deze factoren
hebben er mede toe biJgedra-
gen dat de CVH-motoren per
Jaar, bij een gemiddelde kilo-
metrage van 16.000 km, nog
geen 45 minuten aan onder-
houd vergen.

veiligheidskooi de grootste
stijfheid bezit.
Om de doelmatigheid van de
veiligheidskooi en de kreukel-
zones te testen, worden auto's
met daarin menselijke .ourn-
mies" met snelheden tot 50
km/h tegen een 100 ton
zwaar betonblok gereden.
Daarbij wordt gebruik
gemaakt van ultrasnelle
camera's en geavanceerde
elektronische apparatuur om
de gedragingen exact te
registreren en vitale Informatie
te verzamelen voor een nauw-
gezet laboratoriumonderzoek.
Het feit dat de Escort aan alle
huidige en te verwachten
Europese veiligheidseisen vol-
doet, of deze zelfs overtreft,
spreekt voor zich.

Lage
exploitatiekosten

Voordelige
carrosserie-
reparaties

Toen de produktplanners en
ontwerpers aan het Project
Erika begonnen, waren zij zich
er terdege van bewust dat de
werkelijke langetermijn-exploi-
tatiekosten van een auto heet
wat meer omvatten dan alleen
de kosten voor brandstof en
periodiek onderhoud. Deze
kostenposten zijn weliswaar
zeer belangrijk, maar het
beeld is incompleet wanneer
geen rekening wordt gehou-
den met factoren als de jaar-
liJkse verzekeringspremie en
de eventuele inruilwaarde van
de wagen.
De belangrijkste wapens in de
strijd om de exploitatiekosten
van de Escort zo laag moge-

Aandacht voor
detail

Carrosseriepanelen die zo zijn
ontworpen dat ze eenvoudig
en voordelig gerepareerd of
vervangen kunnen worden.
De panelen zijn typerend voor
Fords niet aflatend streven
naar zo laag mogelijke exploi-
tatiekosten, ook op lange ter-
mijn.

De Ford .Advanced Service
Engineers" houden altijd
nauwgezet elk aspect van het
ontwerp in het oog vanaf het
eerste concept tot het punt
waarop een nieuw mode! in
produktie gaat.
Door detail na detail te contro-
leren, slaagden zij erin het
periodieke onderhooud van
de Escort zo veel mogelijk te
beperken, terwijl ook de
constructeurs van de compo-
nenten aan een hele reeks
kostenverlagende voerzierun-



Gebouwd volgens
de hoogste
kwaliteitsnormen
Het mag misschien vreemd
klinken, maar er bestaat een
direct verband tussen de
geavanceerde medische tech-
nologie en de nauwgezette 'fJ/fI;,.
manier waarop Ford automo- 01;;
bielen worden geproduceerd.
Elke remschijf van de Escort
wordt op mogelijke defecten
gecontroleerd door middel
van een laser-en-televisie-
systeem dat oorspronkelijk
voor hersenonderzoek werd
ontwikkeld.

Duurzaamheid,
kwaliteit en
betrouwbaarheid
De ongelooflijk gevoelige
apparatuur is kenmerkend
voor de ongekend hoge
normen die Ford aan de duur-
zaamheid, kwaliteit en
betrouwbaarheid van haar
produkten stelt in elke fase
vanaf ontwerp tot produktie.
De basisfilosofie van Ford IS
om een auto vanaf het begin
goed te bouwen, in plaats van
correcties aan te brengen
tijdens de produktie. Het toe-
nemend gebruik van compu-
ters, robots, hoogontwikkelde
uitrusting voor het sturen van
het produktieproces en toege-
wijd personeel zijn belangrijke
elementen in dil streven naar
algehele kwaliteit.

Computer-
gestuurde robots
De produktie van Escort vindt
plaats in fabrieken waar tradi-
tioneel vakmanschap wordt
gecombineerd met efficiënt
werkende computergestuurde
robots, waarvan vele hun
eigen prestaties controleren.
De machines zijn in staat de
extreem hoge standaards
uren- en wekenlang te hand-
haven. Ze zijn ook bijzonder
geschikt voor het verrichten
van zware en eentonige werk-
zaamheden die onaan-
genaam zijn voor de mens.
Ford heeft momenteel in haar
Europese fabrieken ruim 1300
robots in gebruik. Dit betekent
dat de robotpopulatie sinds
1981 is verzevenvoudigd.
Functies die door robots wor-
den verricht zijn o.a. lassen,
lakspuiten en het afdichten
met kit.
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rein in Lommel (België) een
uiterst moderne testfaciliteit
gebouwd, waarin een auto
binnen drie maanden aan
dezelfde agressieve ornstan-
digheden kan worden bloot-
gesteld als normaal qeduren-
de zes bilzonder strenge
winters.
De wijzigingen die uit het
onderzoek voortkwamen, wer-
den vervolgens op duizenden
voertuigen op de openbare
weg getest, alvorens de nieu-
we anticorrosiebehandeling
door Ford werd goedgekeurd
en ingevoerd. Voorbeelden
van de resultaten van deze
inspanningen zijn de zes jaar
garantie op de carrosserie
tegen doorroesten van
binnenuit, welke op alle Ford
personenwagens wordt gege~
ven.

De controleurs
controleren

liteit van de lassen aan een
deskundig en kritisch onder-
zoek te onderwerpen. Derge~
lijke inspecties zijn uiterst
belangrijk omdat meer dan
2100 puntlassen worden toe-
gepast om de bodemplaat,
het motorcompartiment, de
carrosseriezij panelen en het
dak tot een complete Escort
carrosserie samen te voegen.

uitvoert. Elk van de 50 of meer
auto's die jaarlijks op deze
manier worden getest, legt
tenminste 20.000 kilometer af
en twintig wagens worden
over een afstand van 80.000
kilometer getest, waarbij ze
zo'n 1O.OOO~12.000 kilometer
per maand afleggen.
Na afloop van de duurtest
wordt d.m.v. een grondige
proefrit nagegaan in hoeverre
het functioneren van de auto's
door slijtage is beïnvloed.
Vervolgens worden de auto's
tot de laatste moer en bout uit
elkaar genomen - een karwei
waarmee twee monteurs zo'n
twee weken bezig zijn - waar-
na alle duizenden onderdelen
op grote tafels voor inspectie
worden uitgestald.

De dubbele vei.iqheidsmaat-
regelen die Ford nastreefI,
hebben tot gevolg dat alle
meetapparatuur en controle-
kalibers zelf met regelmatige
tussenpozen worden gecon~
troleerd. De apparatuur voor
het aantrekken van bouten en
moeren wordt bilvoorbeeld
met grote zorgvuldigheid
bewaakt om te verzekeren dat
de kiemkracht exact op de
juiste waarde wordt qehou-
den.
Plaatstaal, dat onderhevig IS
aan produktievariaties, wordt
zorgvuldig geselecteerd op
zijn geschiktheid om er een
specifiek component uit te
vervaardigen, terwijl de kwali-
teit ervan vervolgens reqel-
matig wordt getoetst aan de
nauwkeurig vastgelegde crue-
ria. Op dezelfde cornprorrus-
loze wijze worden steekproe-
ven genomen van de gerede
componenten, waarbij de
puntlassen met een beitel
worden los gehakt om de kwa-

Strijd tegen
corrosie
De fundamentele sterkte en
duurzaamheid van de Escort
worden vergroot door een uit-
gebreide reeks maatregelen
om corrosie te bestrijde-i. Veel
van de uit 23 fasen bestaande
lak- en anticorrosiebehande-
ling van de carrosserie zijn
voortgekomen uit praktijk-
onderzoekingen, die over heel
Europa werden uitgevoerd en
waarbil 5000 auto's van één
tot vijf jaar oud aan een minu-
tieuze inspectie werden
onderworpen.
Op basis van de praktij kerva
ringen werd op het proefter-

ServiceVan bumper
tot bumper
gecontroleerd

Voor de verkoop en het
onderhoud van de Escort
beschikt Ford in Europa over
een wijdvertakt netwerk van
7.000 dealers en agenten.
Hier werken 100.000 mannen
en vrouwen waarvan de
meeste zijn opgeleid in de
Ford trainingscentra waar
alleen de hoogste normen
acceptabel zijn.
Dezelfde hoge normen wor~
den gesteld aan de uitrusting
van de dealerwerkplaatsen.
Zelfs bij een kwalitatief hooq-
staande auto als de Escort
zullen na verloop van tijd
onderdelen moeten worden
vervangen. Voor een snelle
onderdelenleverantie aan
dealers en cliënten beschikt
Ford over meer distributieeen-
tra dan enige andere fabrikant
in Europa.

Elke Escort wordt van bumper
tot bumper gecontroleerd
voordat hij van de produktle-
lijn rolt. Maar zelfs dat is niet
voldoende om de kwallteits-
controleurs van Ford tevreden
te stellen. Zij voeren per dag
in elke assemblagefabriek
steekproefcontroles uit op
ongeveer acht auto's. Een
dergelijke systematische
kwaliteitsinspectie duurt onqe-
veer twee uur en omval ook
een proefrit van 30 kilometer
waarbij een lange reeks

.controles wordt afgewerkt.
Een andere belangrijke bron
van informatie is een speciale
afdeling die uitgebreide conti-
nu-duurzaamheidsproeven

_ '~r-
'~~",I . I.
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Keuze is een
belangrijke factor
in het
Escort succes

De verlijnde Ford 1600 Diesel-
moior, die standaard in com-
binalie met een viltversnet-
llnqsbak wordl geleverd, ken-
merkt zich door een - zelfs
voor Escort begrippen -
verbazingwekkende zuinig-
heid.
De uitrusting en aankleding
variëren van model lot model.
De Escort C en CL hebben
een veel uitgebreidere stan-
daarduitrusting dan de prijs
doet vermoeden, lerwijl de
luxueuze Ghia de kroon spant
op het gebied van comfort en
raffinement. Uiteraard zijn de
XR3i en de RS Turbo geheel
overeenkomslig hun sportieve
karakters uitgerust.
Wanneer u uw Escort een
persoonlijk cachet will geven,
biedt Ford u een uitgebreide
keuze aan extra uilrustingen
en accessoires die van
fabriekswege kunnen worden
gemonteerd en stuk voor sn.k
ontworpen en gefabriceerd
zijn volgens dezelfde kwali-
teitseisen die voor de Escort
gelden.

De grote keuze is, al sinds de
introductie van de Mark I in
1968, een belangrijke factor
geweest in het wereldwijde
succes van de Ford Escorl.
De huidige serie Escorts met
voorwielaandrijving koml
dankzij het breed opgezelle
programma tegemoet aan de
wensen van een nog grotere
groep klanten dan zijn voor-
gangers.
Het leveringsprogramma
omvat sedans mei drie of vijf
deuren, stationwagons, spor-
tieve driedeursversies die ge-
heel in overeenstemming zijn
mei de competitiegeschiede-
nis van de Escort, en natuurlijk
de elegante Cabriolet mei z'n
volledig beklede en geisoleer-
de kap die, zodra de zon zich
laat zien, in een oogwenk is
neer Ie klappen.
De op prestaties en zuinigheid
ontworpen aandrijlaggregaten
omvallen een 1100 en 1300
Ol-iv-motor, alsmede de spe-
ciaal voor de Escort ontwikkel-
de 1400 en 1600 Cvl-i-rnoto-
ren. De in de XR3i toegepaste
1600 CVH-motor met benzine-
inspuiting blinkt uil in sportivi-
teit en souplesse. De lop van
het programma wordl
gevormd door de sensatio-
nele Escort RS Turbo die een
zeer hoog prestatieniveau
heeft.

UVIFord Dealer


