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De Ford Escort is de populairste aula ter wereld.
Door technisch vernuft zijn prestaties. zuinigheid

en veiligheid in één modellen gamma verenigd.

Ford heeft ruirntevaurttechnclogie toegepast voor
het ontwikkelen van de uiterst efflclênte Lr liter CVB
armmengsel-motoren. En voor een .nog grotere
brandstofzuinigheid is er een uiterst verfijnde 1,6lîter

dieselmotor die leverbaar is in de C, CL en Station wa-
gon.

Ook op het gebied van de remmen is grote tech-
nische vooruitgang geboekt. De Escort is de eerste

voorwielaangedreven auto die leverbaar is met een
ingenieus anti-blokkeerremsysteem dat de stabiliteit
en bestuurbaarheid op gladde wegen enorm ver-
hoogt.

De rugleuning van de achterbank is in 60 40-delen
neerklapbaar om extra bagage te kunnen vervoeren
terwijl er nog pluuts blijft voor een of twee achterpus-
sagiers (op C alleen in zijn geheel neerklapbaar).

FORD ESCORT



FORD ESCORT
Elegant, dTidi.."nl en buitengewoon plezierig

om te besturen - de Ford Escort is hellastbare
bewijs dat niets zo stimulerend is als succes.

\Vi'gell!', zijn betrouwbunrheid. zuinigheid.
comfort en technische prestaties hebben al
meer dan vier miljoen kritische en prijsbewuste
automobilisten hun kCIJZe laten vallen op de
Escort Sinds zijn introductie in IHSI heeft de
Ford Escort lal"van internationale ouderschei-

dingen ontvangen, waaronder de hoogste
bekroning die een auto in Europa kan krijgen:

AUTO VAN liET J,IAI1.
De Ford Escort cornbineertnlle voordelen van

een praktische gezinswagen met een
\\·eg!i~ging, handelbaarheid en prestaties zoals
echte autoliefhebbers die verlangen. De <:0111-

pleet uitgeruste en veel waar voor z'n geld bie-

dende Escort komt dankzij een breed opgezet
leveringsprogrnrruua tegemoet aan een grote
verscheidenheid van wensen en budgets: de
economische en veelrijplezier verschaffende C
CL en Ghia modellen, de Fascinerende en
uiterst sportieve XH 31. RS Turbo en Cabriolet
modellen, en tenslotte de praktische en veelzij-
dige Stationwagon en Van uitvoeringen.

De keus is aan u 1



ESCORT VAN

ESCORT STATIONWAGON

DL' "fgehel'l(k rcchtcrbuücu
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ESCORT VAl"!
\\'anneer U voor uw bedrijf een extra grote

laadruimte nodig heeft. wordt het lijd eens bij
uw Ford dealer binnen te lopen V(JO]' inforrnutie
over de economische Escort Van.

Staüonwngous gekenmerkt door een grote
keuze aan moloren (waaronder ecu 1.6 [iterdle-
sel}, een attractieve styling en een houg uitrus-
Ungsniveau. Zelfs wanneer alle vijl"citpluutscn
zijn bezet kunnen ze nog l'en giganU,>chc hoe-
veelheid bagage bergen. EI1 met neergeklapte
achterbank he-eft II dl' beschikking over ('('11

maximum lnudvolume \,,111 1200 lil~'r. De ach-
terbank in 60 -lO verhouding neerklapbaar.

ESCORT STATION WAGON
Behalve door hun enorme mogelijkheden

voor hel vervoer van bagage, worden de Escort



ESCORTC

ESCORT CL

ESCORT Cl-UA

ESCORTC
De Ford Escort C mankt een einde aan hel

vanouds bestaande beeld dat aantrekkelijk
geprijsde basismodellen over een 'kale' uitrus-
Ling beschikken en slechts een minimum aan
preslalles leveren. De fruuie en aërodynamisch
gestileerde hntchbuck loont dal een complete
uitrusting en een concurrerende prijs uitste-
kond kunnen samcngnan. De Escort C j ... in drie-
dcurs- of vijfdeurs-uitvoering verkrijgbaar en er
kan worden gekozenuit diverse zuinige motoren.

ESCORT CL ESCORTCHIA
De solide gebouwde Escort (:L is roynnl uitge-

rust m.el. \'{?(wLiC'ningcl1die cV,en pr;l~lisch als
attractie! '/.1111. Vnuaf dl' \',111 binueuuit verstel-
bare buitenspiegel, de Cl'gO!l(Hl1isc!lL' instru-
menten en bedieningsorgunen lol de variabele
bagageruimte he\\ij"t dl' Escort CL zijn grote
klasse. Levcrbnar als :3 dcurs- .. ij-deurs vn
Stuticnwagonu irvoering.

Klassieke IIIX(' <:11 raffinement. gecombineerd
met mock-mc tec-hniek: \'(·II>1II"S l)('kll,(ling met
een in deze] Ide Lint uitgevoerde moquette-vloer-
bedekking, een coml.;tcl\t instrtuucntarium en
een als optie 1('\'('1"»r.n- .mti-hlokkccrrcmsy-
steern. Vunufde discrete Chlu cmhlcmcn (lP dl'
voorspatschermen lol dl' met tapijt beklede
wanden van dl' bagagenlimh' is W'('J1detail 0\ er
hel hoofd ~ezien.

Kortom, een auto die de naam Chiu \\'ailrdigi~.



-

1) !~kl\ri'L'h It·r~lel),.tn·(,,,
"·rw.m,,de ~ple~l·b ,.I, 1'\\1".1
kvcrb.r.n-
2) \fg"iJ,'e1dl' I~SI-rr.'32.1'S
l"iLdi" ,';I."dl,' ,'11eleklll,d,
1,,·\li,',.d<: ],()rlk'T,llll('11 "I,
l'XII;! k-c erb.nu-
(1':32 1"I<li" j, vt.rud.t.rrdt.



ESCORT XR3i

ESCORT CAl3RIOLET
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ESCORT RS TURBO

\1(>1 zijn hlih<lllg('nd(' uitc-rlijk ('11 flitsende
prestntles is dl' xn :3i e-en auto die het hart Wil

elke :-.porlil'\'t' rijder sne-ller dul'! kloppen. IJl'
IlÏlnlsLillg ml1\':llldlralagt' lö.::>(i() IlH x 11hall-
den die op ZPS inch hrede \\il:'l<:'ll zijl1 gL'll1011-

teerel. een \ erlwogdt' achterspoiler. van binnen-
uit \'tT~l(>ll);.tn' spic'gl'ls op heide portieren cu
exclusieve Ilunkbcsclu-rmlljstcn 1111.:1g(·kll'llnk·
biczen. Het interieur wordt gc'kl'lllllcrkt door
"portier gcproflleerch- stoclc-n cn het instrumen-
Lu-ium omvat uiteraard {'('I I toereuteller.

vermogen van 132 pk (97 k\\~ bij bOOO tmin.
dan zij de Carreu AiHese:\fCh Tû turbocompres-
SOl' en hel Bosch Kli-jctronic benzine-i nspuitsy-
steem. ln zijn standaardvorm stuwt tic".!;!motor
de HS Turbo binnen 8,ï seconden vanuit stil-
stand naar 100 km b en de topsnelheid bedraagt
ruim 200 km h. Om dil t'IIOITIl(' snclhcids-
potentieel veilig in bedwang u- kil I1Ilt'1I houden.
is de RS Turbo standaard uitgerust met een anti-
blokkeerremsvsteem. Ook de overige uitrusting
is geheel in overeenstemming met de prestaties:
voor- en achterspoiler, lichtmetalen wielen en
een sportief gl'tillt interieur met "ecart) sport-
stoelen,

De chique Cabriolet, die in (;!Jia of' XI\ 3i uit-
voeling leverbaar is, verenigt op een briljante
wijze de sensatie en hel plezier val! CL'I!open
sportwagen met he-t comfort ('II de praktische
gebruiksmogelijkheden van een vijfpersoons
sedan, De ingenieuze en snel ncerklupburc
cabrioletkapfvoorzion van C(-'IIglazl'll achten-uit
met verwarmingselement) is gl'hecl lx-kleed en
geïsoleerd.

ESCORT HS TURBO
De 1,6 liter Ford turbo-injectiemotor van de

Escort RS Turbo levert ('(:'11 imponerend

-



Technische Specificaties
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