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De succesvolle FordEscort
Een internationale favoriet

De Escort heeft een zeer indrukwekkende
staat van dienst. In 1981werd hij tot
"Auto van het Jaar" gekozen en sindsdien
heeft het model nog een tiental andere
belangrijke Europese onderscheidingen
gekregen. In 1985overschreed de totale
produktie de vier miljoen en was de
Escort voor het vierde achtereenvol-
gende jaar de meest verkochte auto ter
wereld.
Vanwaar dat internationale succes? Om-
dat de Escort alle voordelen van een prak-
tische en probleemloze gezinsauto combi-
neert met de wegligging, handelbaarheid
en prestaties die hartstochtelijke auto-
liefhebbers verlangen. Het is een ideale
auto voor boodschappenritten of om de
kinderen naar school te brengen. Maal'
ook voor zakelijk gebruik is hij een uitste-
kende keus. Om over z'n sportieve kwali-
teiten nog maar te zwijgen!

Elk model van het uitgebreide Escort
gamma biedt:
• een uitstekende combinatie van

prestaties en zuinigheid;
• een complete standaarduiti-ust.lng:
• ru irute, comfort en veelzijdigheid;
• minimaal onderhoud en lage rijkosten.
Kortom: een auto die op onnavolgbare
wijze waal' voor z'n geld biedt.

De Escort modellen 1989 bieden net als
hun voorgangers zeer veel waar voor hun
geld. Maar daarnaast zijn ze een toonbeeld
van moderne techniek.

Een vloeiende, aërodynamische styling,
een ruime keuze uit drie- en vijfdeurs
hatchbacks en vijfdeurs stationwagons, be-
tere stuureigenschappen en een geperfec-
tioneerd motor/transmissie-programma
zijn de belangrijkste kenmerken van het
nieuwe Escort gamma.

Technisch vooruitstrevende voorzienin-
gen als een voorruit met snelontdooi-
systeem en een speciaal voor wagens met
voorwielaandrijving ontworpen anti-blok-
keer rem systeem zijn overgenomen uit de
voorgaande modellen. Nieuw voor 1989 zijn
de nieuwe 1,8 liter dieselmotor, de verbeter-
de 1,3 liter motor en een stuurinrichting
met variabele overbrengingsverhouding
om het parkeren te vergemakkelijken. De
nieuwe stuurinrichting geeft u hetzelfde
uitstekende gevoel van wegcontact rond de
rechtuit-positie, maar het sturen gaat Iich-
ter naarmate de wielen verder uitslaan,
wat prettig is bij het parkeren.

Uit het gehele modellenprogramma
blijkt duidelijk Fm-d's streven naar een
voortdurende produktverbetering: ge-
wijzigde bumpers en grilles, nieuwe bekJe-
dingsmaterialen, meer vermogen en grote-
re zuinigheid. Bovendien is er een nieuwe
speciale uitvoering: de Bravo, die in het
programma een plaats krijgt tussen de CL
en de Ghia.

De Escorts 1989 zijn opnieuw verbeterd!
Vederop in deze folder tonen wij u wat er
allemaal is veranderd.
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Het Escort programma

Overzicht van Escort modellenserie met paginaverwijzing

Carrosserie- Hatchback Station wagon Cabriolet
uitvoering 3-deurs 5-deurs 5-deurs

Modelvariant
C 6/7 6/7 - -

CL 8/9 8/9 14/15 -

Bravo 10/11 10/11 - -

Ghia - 12/13 - -

XR3i 16/17 - - 20/21
RS Turbo 18/19 - - -



Afgebeelde auto's:
Links - Escort XR3i
Boven - Escort CL Stationwagon
Rechts - Escort Ghia

Het Escort leveringsprogramma is zo ge-
varieerd dat iedereen er een type in aan-
treft dat precies bij hem of haar past. De
keuze begint met de economische Escort C
en strekt zich uit tot de sportieve XR3i,
de sensationele RS Turbo, de verrassend
ruime stationwagons en de exclusieve
Cabriolet.



Escort C

~fgebeelde auto:
scort C 3-de/lr~



De Escort C bezit alle vertrouwde Escort
kwaliteiten, zoals een gunstige prijs/presta-
tieverhouding, beproefde techniek en een
ruime, flexibele accommodatie voor de pas-
sagiers en hun bagage.

Uiterlijk is hij te herkennen aan een
nieuwe voorste schildbumper, die in een
met de lakkleur harmoniërende tint is uit-
gevoerd, evenals aan een nieuwe typografie
van de modelaanduiding op de achterklep.

Nieuwe interieurelementen voor 1989

Checuere
bekleding

Ctïeouere Shadow
bekleding

zijn de luxueuze Chequers stoelbekleding
met een nieuw stiknaden-patroon, plus
Chequers inlegstroken in de portierbekle-
dingspanelen. Een wagenbrede tapijtvloer-
bedekking behoort tot de standaarduit-
rusting en ook de vloer en de zijwanden
van de bagageruimte zijn bekleed. De voor-
stoelen zijn voorzien van open hoofd-
steunen. De Escort C is al met al een auto
die aantoont dat een complete uitrusting
en een concurrerende prijs uitstekend kun-
nen samengaan.
De belangrijkste kenmerken zijn:
• Keuze uit een 1,3 of 1,4 liter benzine-

motor of een geheel nieuwe 1,8 liter
dieselmotor.

• Voorruit van gelaagd glas.
• Achterruitverwarming met energie-

besparende automatische uitschakeling.
• Van binnenuit verstelbare zijspiegels,

links en rechts.
• Voorstoelen met verstelbare

rugleuningen.
• Analoge kwartsklok.
• Elektrisch bedienbare ruitesproeiers.
• Traject-kilometerteller.
o Mechanisch geregeld anti-blokkeer rem-

systeem als extra leverbaar.
Voor een volledig overzicht van de specifica-
ties verwijzen wij u naar blz. 30 t/m 33.



Escort CL



De drie- of vijfdeurs Escort CL is royaal
uitgerust met voorzieningen die even prak-
tisch als attractief zijn.

De stoelen zijn bekleed met een nieuwe
Madrid stof die in een nieuw patroon is
aangebracht. Ook de portierpanelen zijn
voorzien van Madrid inlegstroken. Geheel
verstelbare hoofdsteunen en een 60/40-
deling van de neerklapbare achterbank-
leuning maken het leven van de CL-koper
gerieflijker en comfortabeler.

Achterbank met een 60 .JO-deling ...
van de neerklapbare rugleuning

Bluestone Madrid
Angora beldeding

Shadow Madrid/
Angora bekleding

AFgebeelde auto:
E.<;cort CL S-denr»:
WiSWOii-illiifallafu.' op de achterruit
01,<; extra teverbaar

... Opbergbakje

Uiterlijk onderscheidt dit model zich
door een glanzende sierbies in de flank-
beschermstrippen. Aan de achterzijde is de
Escort CL 1989 te herkennen aan een
nieuwe typografie van de modelaanduiding
op de achterklep.

De belangrijkste kenmerken van de Escort
CL zijn:
• Keuze uit 1,3, 1,4 of 1,6 liter benzine-

motoren of een nieuwe 1,8 liter diesel-
motor.

• Grote wielsierdeksels.
• Vilttapijt in een met de stoelbekleding

harmoniërende tint.
• Sigarette-aansteker.
• Make-up spiegel.
o Anti-blokkeer remsysteem als extra

leverbaar.

Voor een volledig overzicht van de specifica-
ties verwijzen wij u naar blz. 30 t/m 33.



Escort Bravo



De Bravo neemt in het Escort programma
een plaats in tussen de CL en de Ghia.
Hij combineert voorzieningen van beide
modellen. Afhankelijk van het motortype
dat u kiest, kunt u uw Bravo het karakter
geven van een economische stadsauto, een
gerieflijke reiswagen of - met de nieuwe
1,8 liter diesel- een combinatie van beide.

Tot de speciale voorzieningen van de Bravo
behoren:
• Grijze polycarbonaat schildbumpers

met geïntegreerde radiateurgrille (voor)
en rode accentbiezen.

• Flankstrippen met rode accentbiezen.
• Speciaal gestileerde grote wielsierdek-

sels, uitgevoerd in tri-coat wit.
• Rondom groen getint glas.
• 175/70banden om 13x 5 inch wielen.
• Van binnenuit verstelbare zijspiegels in

kleur van carrosserie.
• Boven de voorruit gemonteerd digitaal-

klokje.

Shadow Madrid
Al/gom beldeding

• Wis/wasinstallatie op de achterruit.
• Steunhandgrepen/kledinghaken

achterin.
• Uitgebreid instrumentarium met toe-

renteller.
Als extra zijn onder meer leverbaar:
o Elektrisch bedienbare ruiten met cen-

trale portiervergrendeli ng.
o Elektrisch verstel-/verwarmbare spie-

gels met voorruit met snelontdooi-
systeem (niet op uitvoering met 1,3 liter
motor ).

MaceMadrid
Angora beldeding

Blues/olie Madrid
AI/gom bekleding



Escort Ghia
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De Escort Ghia heeft in feite de markt voor
kleinere luxueuze auto's gecreëerd en de
wijzigingen die op het model 1989 zijn
doorgevoerd bevestigen de Ghia reputatie
van luxe gecombineerd met functionaliteit.

Uiterlijke bijzonderheden van de
nieuwste Ghia versie zijn een geheel her-
ziene voorste schildbumper met glanzende
accentbies, sierstrepen op de carrosserie-
flanken en rondom de achterklep, speciale
Ghia wielsierdeksels, een schuif- en kantel-
baar zonnedak, getint glas en metallic lak.

Het interieur kenmerkt zich door een
nieuwe bekledingscombinatie: Astral met
effen velours; het bovenste gedeelte van de
portierpanelen is eveneens voorzien van
Astral bekleding.

De passagiers worden verwend met de
inmiddels traditionele Ghia-voorzieningen
zoals een armsteun in het midden van de
achterbank.

Recht voor de bestuurder bevindt zich
een zeer uitgebreid instrumentenpaneel
met toerenteller en verbeterde verlichting;
in de dakconsole is een digitaalklokje
gemonteerd.

Waar hij ook gaat, de Escort Ghia rijder
reist in stijl en in luxe.
Extra voorzieningen t.O.v.Escort Bravo:
• Stereo radio/cassettespeler met antenne

in de achterruit.
• Elektrisch verstel-/verwarmbare

bu itenspiegels.

• Elektrisch verwarmbare voorruit.
• Centrale portiervergrendeling.
• Elektrisch bedienbare ruiten, voor.
Om de auto geheel op uw persoonlijke wen-
sen afte stemmen, kan verder nog een keu-
ze worden gemaakt uit diverse extra's zoals:
o Anti-blokkeer remsysteem.
o Automatische transmissie in combinatie

met 1,6 liter benzinemotor.

... Transparent
schu if-Ihan telde ,(

... Voorruit met eiehtriech snelontdooi-systeem

....Het tusueure Ghia iutenor

Shadow Aiilra//
~4ngom beh1erlili~

Blueeione A,<;(ral!
Angora beh/rding

Mace Astrolt
AI/gom beldedilll!

Vooreen volledig overzicht van de specificaties verwijzen wij u naar blz. 30 t/rn 33.



Escort Stationwagons - CL
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Het laadvermogen van een kleine bestel-
wagen en heLcomfort van een gerieflijke
personenauto: deze optimale veelzijdigheid
treft u aan in de Escort stationwagons. Ze
zijn uitgerust met een verzwaarde achter-
wielophangi ng en een grote achterklep
die helemaal tot de bumper doorloopt. Net
als de andere Escorts hebben ze thans een
stuurinrichting met variabele overbren-
gingsverhouding die het manoeuvreren
vergemakkelijkt, wat vooral prettig is als
de auto zwaar beladen is.

Het CL model heeft een 60/40 deling van
de neerklapbare achterbankleuning, zodat
u niet de hele achterbank hoeft op te offe-
ren wanneer extra laadruimte nodig is.

Escort CL stationwagon
• 5-deurs carrosserie.
• Keuze uit 1,3, 1,4 of 1,61iter benzine-

motoren of de nieuwe 1,8 liter diesel-
motor,

&$('01'1 CL lita/lol/wagon

Mace Madrid!
Angora beliledinf!

.-~~\
--'). -,"
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• Wis/was-installatie op achterruit.
• Grote wielsierdeksels.
• Van binnenuit verstelbare zijspiegels.
• Achterruitverwarming.
• Een 60/40 deling van de neerklapbare

achterbankleuning.
• Geheel verstelbare hoofdsteu nen.
• Sigarette-aansteker .
• Madrid interieurbekleding .
Voor een volledig overzicht van de specifica-
ties verwijzen wij II naar blz. 30 t/m 33.

S'hadow Madrid/
Angora bel.'lcdill!f



Escort XR3i



De XR3i zet de sportieve traditie van Ford
op waardige wijze voort. Vanaf de in de
kleur van de lak uitgevoerde voorbumper
met geïntegreerde spoiler tot aan de mat-
zwarte, verhoogde spoiler op de achterklep
straalt de XR3i één en al sportiviteit uit.
Een auto die voor de ware liefhebber is ont-
worpen. De versie van 1989 onderscheidt
zich door nieuw gestileerde emblemen op
de achterklep en de voorspatschermen.

Met z'n sportieve wielophanging en aan-
gepaste rem systeem rijdt en remt de XR3i
net zo goed als hij er uitziet. De 105 pk
(77 kW) sterke CVH-injectiemotor geeft de
wagen een topsnelheid van 185 km/h en een
acceleratie van 0 -100 km/h in 10,5 seconden.

Het interieur wordt gekenmerkt door
sportief geprofileerde voorstoelen, een uit-
gebreid instrumentarium en een nieuwe
Zolda bekledingsstof. De XR3i bewijst dat
sportief rijden ook comfortabel kan zijn.

De belangrijkste kenmerken
van de XR3i zijn:
• Unieke grote wielsierdeksels.
• 185/60 x 14 radiaalbanden om

14 x 6 inch stalen wielen.
• Rondom groen getint glas.
• Transparant schuif-/kantel-

dak.
• AM/FM Radio.
• Wis/was-installatie op

achterruit.
• Sportstoelen , voor.
• Een 60/40 deling

van de neerklap-
bare achterbank-
leuning.

• Sportstuurwiel.

• Uitgebreid instrumentenpaneel met o.a.
toerenteller.

o Als extra zijn onder meer leverbaar:
mechanisch geregeld anti-blokkeer
rernsysteern, lichtmetalen wielen,
voorruit met snelontdooi-systeem met
elektrisch verstelbare en
verwarmbare spiegels, centrale deur-
vergrendeling met elektrisch bedien-
bare ramen (voor).

- -1

Shodow Zo/dal
AIIf..{Oln bekleding

Voor een volledig overzicht van de specificaties verwijzen wij u naar blz. 30 l/m 33.



Escort RS Turbo



Voor de autosportenthousiast is er waar-
schijnlijk geen standaard produktietoer-
wagen die meer overeenkomt met een com-
petitiewagen dan de Escort RS Turbo.
Deze door het "Special Vehicle Enginee-
ring"-team van Ford ontwikkelde auto
bezit volop sportief temperament.

Dankzij de microprocessor-regeling van
de benzine-inspuiting, de ontsteking en
de turbovuldruk reageert de motor prompt
op gaspedaalcommando's. De CVH-injec-
tiemotor beschikt over een maximum ver-
mogen van 130 pk (97 kW), waarmee in
8,7 seconden van 0-100 krn/h kan worden
geaccelereerd tot een topsnelheid van maar
liefst 206 km/ho

Het vermogen wordt via een vijfversnel-
lingsbak, een zelfblokkerend differentieel
en brede 195/50 x 15 banden - gemonteerd
om fraaie 15 x 6 inch lichtmetalen wielen -
op de weg overgebracht. Een unieke, spor-
tief afgestelde wielophanging en grote

schijfremmen, in combinatie met een als
standaardvoorz iening gemonteerd anti-
blokkeer rernsysteem, completeren het
pakket technische voorzieningen om de
turbokracht in veilige banen te leiden.

De RS Turbo is uiterlijk op subtiele
manier aan z'n sportieve taak aangepast.
Alles is in de kleur van de carrosserie uit-
gevoerd: spiegels, dorpelschilden, achter-
spoiler, zijruitomlijstingen en zelfs de wiel-
kastverbreders.

Een transparant schuif-/kanteldak be-
hoort tot de standaarduitrusting,
Als extra zijn onder meer leverbaar:
o Elektrisch bedienbare ramen (voor) met

centrale portiervergrendeling.
o Voorruit met snelontdooi-systeem met

elektrisch verstelbare en verwarm bare
spiegels.

Inferieur mei standaard Reecro-stoeten

Voor een volledig overzicht van de specificaties verwijzen wij u naar blz. 30 t/m 33.



Escort XR3i Cabriolet
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De chique Escort XR3i Cabriolet com-
bineert de sensatie en het plezier van een
open sportwagen met het comfort en de
praktische gebruiksmogelijkheden van
een gezinsauto. Er is volop ruimte voor
passagiers en bagage. De ingenieuze en
snel neerklapbare cabrioletkap is geheel
bekleed en geïsoleerd. De geïntegreerde
glazen achterruit is voorzien van een ver-
warmingselement. Voor optimaal gemak is
als extra een elektrisch/hydraulisch bedie-
ningssysteem leverbaar, waarmee de kap
door één druk op een knop kan worden
geopend en gesloten.

De 1,6 liter CVH-injectiemotor heeft een
maximum vermogen van 105 pk (77 kW)
en stuwt de XR3i Cabriolet in 10,5 secon-
den naar 100 krn/h; de topsnelheid be-
draagt 185 km/hoDe 185/60 x 14 lagesectie-
banden, die om 6 inch brede wielen met
grote wielsierdeksels zijn gemonteerd,
geven de Cabriolet een sportieve aanblik;
lichtmetalen wielen zijn als extra lever-
baar. Krachtige remmen en een sportief
afgestelde wielophanging waarborgen een

..

weggedrag dat net zo veelbelovend is als
het uiterlijk.

Opvallende elementen in het smaakvolle
interieur zijn de nieuwe Zolda bekledings-
stof, een sportstuurwiel en een compleet
instrumentarium dat recht doet aan het
sportieve imago.

De belangrijkste kenmerken van de XR3i
Cabriolet zijn:
• Matzwarte rolbeugel.
• Van binnenuit verstelbare zijspiegels in

de kleur van de carrosserie.
• Neerklapbare achterbank (eendelig).
• Achterruitverwarming met automati-

sche uitschakeling.
• Neerdraaibare achterste zijruiten.
• Speciale achterwielophanging met pro-

gressieve veren.
• Sportief geprofileerde voorstoelen.
• Sportstuurwiel.
Als extra zijn onder meer leverbaar:
o Elektrisch bedienbare ruiten (voor) met

centrale portiervergrendeling.
o Voorruit met snelontdooi-systeem met

elektrisch verstelbare en verwarm bare
spiegels.

o Mechanisch geregeld anti-blokkeer rem-
systeem.

VooI.· een volledig overzicht van de specifica-
ties verwijzen wij u naar blz. 30 t/m 33.

EW.'(Jrl XR:Ji Cahrio!e!
Lichtmeteden wie/eli als
extra IC1'(!I'ÓOOl"



Ergonomische perfectie
Het op maximale doelmatigheid ontworpen
Escort dashboard laat aan duidelijkheid niets te
wensen over. Alle instrumenten en bedienings-
organen zijn direct binnen hand- en oogbereik
geplaatst, zodat u nooit voor een tweede keel'
hoeft te kijken en voorgoed verlost bent van
frustrerend gezoek.

Direct in het zicht geplaatste snelheids-
meter
De snelheidsmeter bijvoorbeeld is precies in het
midden van het instrumentenpaneel aange-
bracht en bevindt zich daardoor direct in het
gezichtsveld van de bestuurder. Vlak daarnaast
is in de Bravo, Ghia, XR3i en RS Turbo model-
len een toerenteller gemonteerd 0111 de bestuur-
ders te helpen de beste prestaties uit hun soepe-
le, pittige motoren te halen.



voor extra rijplezier
De korte, handige schakelaarhendels aan

weerszijden van de stuurkolom zijn ontworpen
op vingertopbediening. De linker hendel be-
dient de richtingaanwijzers en de verlichting,
de rechter de ruitewissers en -sproeiers, De
cJaxondruktoets bevindt zich in het midden van
het stuurwiel.

High-tech microschakelaars met ingebouwde
verlichting bedienen de secundaire functies
zoals de achterruitverwarming.

Middenin het dashboard bevinden zich drie
c1raaiknoppen die direct binnen handbereik lig-
gen en 's avonds verlicht worden. Ze bedienen
het krachtige en effectieve verwarrnings- en
ventilatiesysteem van de Escort.

Bepaalde modeluitvoeringen zijn tegen meer-
prijs leverbaar met een elektrisch verwarmbare
voorruit, die een snellere en effectievere ont-
dooiing mogelijk maakt.

Dashboard van EscOI"{Gtiic. De stereo radiolcaesetteepeler
behoort tot de standaorduitrusüng.



Het veelzijdige Escort interieur
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is comfortabel, gerieflijk en veilig

Escort Ghia. De stereo radio cassettespeler behoort tot de standcorduürusting. ..

Het ruime en goed uitgeruste interieur van
de Escort is veelzijdig en biedt een hoge
mate van comfort en veiligheid. Met de tra-
ditionele Ford kwaliteiten als uitgangs-
punt, hebben de ontwerpers een interieur
gecreëerd dat niet zou misstaan in een aan-
zienlijk grotere en duurdere auto.

Stoelen die de juiste steun geven
De stoelen zijn met een smaakvolle, prak-
tische stof bekleed en geven op de juiste
plaatsen steun, ongeacht de duur van de
reis. De voorstoelen zijn in lengterichting
en qua rugleuninghelling verstelbaar.
Andere interieurvoorzieningen zijn:
• Hoofdsteunen (verstelbaar vanaf de CL

modellen).
• Geprofileerde bekledingspanelen met

stoffen inlegstroken.
• Gecapitonneerde armsteunen.
• Van binnenuit verstelbare zijspiegels.
Bergruimte
Het interieur biedt volop bergruimte voor
allerhande dingen, van een wegenkaart tot
kleingeld voor het parkeren:
• Opbergvak bovenin dashboard.
• Portierbakken.
• Handschoenenkastje (vanaf Ghia mo-

dellen voorzien van ingebouwde verlich-
ting).

• Bakje in instrumentenpaneel.
• Opbergvak met muntensleuven - C, CL

en Bravo; tunnelconsole met munten-
sleuven - alle overige modeluitvoer-
ingen.

Hoogwaardige veiligheidssloten
De Escort is echter absoluut niet populair
bij dieven. Net als de veel duurdere Scorpio
heeft hij extra veilige sloten op de portie-
ren, de achterklep, de tankvuldop en de
stuurkolom.

.... Grote lodingen uormen geen enhet probleem. In een oog-
wenk l~lapt 11 de ochterbonhrugleuning neer woardoor een
gigonliliche laadruimte ontstaat. Voor ex/ra oeelzijdigheid is
de rugleuning in twee csymnietrische delen 160/-10)neertttap-
beun:zodat voor het vervoer vcm grote cocneerpen niet de ge-
hele achterbon/'> hoefl te worden opgeofferd çde Escort C heeft
een eendelige rugleuningl.



Anti-blokkeer

De Escort is uitgerust met krachtige en be-
trouwbare remmen om de prestaties in toom te
houden. Alle uitvoeringen hebben schijfrem-
men op de voorwielen en trommelremmen met
zelfstellende remschoenen op de achterwielen.
Na fabricage van de remschijven wordt met
laserstralen gecontroleerd of de schijven goed
bewerkt en zuiver vlak zijn. Op de 1,6 liter ben-
zinemodellen worden remschijven van het
inwendig geventileerde type toegepast. Alle
remvoeringen zijn volkomen asbestvrij.

De op zichzelf uitstekende remmen kunnen
nog verder worden geperfectioneerd met
een speciaal voor wagens met voorwielaandrij-
ving ontwikkeld anti-blokkeer remsysteem
(standaard op RS Turbo; als extra leverbaar op
overige modellen).

Veilig remmen onder alle
omstandigheden
Het mechanisch geregelde anti-blokkeer rem-
systeem van de Escort helpt u de wagen onder



remsysteem

controle te houden tijdens krachtig remmen op
natte of gladde wegen.

Het systeem werkt met een sensor in beide
diagonaal gescheiden remcircuits, Wanneer een
sensor in één van de voorwielen een neiging
tot blokkoren registreert, bedient hij een klep
die gedu rende een fractie van een seconde de
druk in het circuit reduceert. Zodra het wiel
weer sneller gaat draaien, wordt de druk in het
circuit en dus de remkracht weer op het nor-
male niveau gebracht. Deze cyclus kan viel' keel'

per seconde worden herhaald. Dit waarborgt
dat de voorwielen blijven draaien, zodat de wa-
gen bij het remmen in noodsituaties bestuur-
baar blijft.

Ervaar het zelf
Vraag uw Ford dealer om een demonstratie.
Een proefrit is de enige manier om een juiste
indruk te krijgen van de extra veiligheid die dit
Ford ABS-systeem biedt.



Een opvallende combinatie

De nieuwe, zuinige "schone" 1.3HeS
motor
Pittig en zuinig, dat is de nieuwe "schone"
1,3HCS met twee venturi carburateur, inlaat-
poorten met spiraalwerking. dubbele uitlaat-
spruitstukken, geperfectioneerd afgestelde nok-
kenas en elektronische ontsteking, waarvan
de krachtige vonk de motordoelmatigheid nog
extra verhoogt.

De "schone" 1,3 HCS ontwikkelt 60 pk bij
5000 t/min. en een koppel van 97 Nm bij precies
3000 toeren. Zijn toonaangevende zuinigheid
gaat gepaard met een 0-100 km/h acceleratie
van 15,5 sec. en een topsnelheid van 157km/h.

Ideaal voor een auto met het formaat van een
Escort, biedt de "schone" 1,4 CVH magere
mengsel motor optimale zuinigheid gecombi-
neerd met uitstekende prestaties. Sleutel
hiertoe is een tweetraps, twee venturi carbura-
teur die een hoge aanzuigsnelheid van het
mengsel veroorzaakt bij kleine gasklepopening-
en zonder vermogen bij hoge toeren te ver-
liezen.

De nieuwe motor ontwikkelt 73 pk bij 5500
t/min. en 108 Nm bij 4000 omwentelingen, goed
voor een acceleratie van 0 -100 km/h in 12,9 sec.
en 165 km/h topsnelheid. Hier tegenover
staat een laag verbruik in combinatie met de
5-versnell ingsbak.

Nog sterker dan zijn voorganger, heeft de
1,6 CVH een vermogen van 90 pk bij 5800
t/min., terwijl het maximale koppel van 133 Nm
bij 4000 toeren wordt bereikt. De topsnelheid
van 179km/h en de pittige 0-100 krn/h tijd
van maar 10,8 seconden plaatsen de Escort
bovenaan de lijst. En het brandstofverbruik
is toch aanzienlijk minder dan het gemiddelde
in de 1,6 liter klasse. (Deze motor is ook lever-
baar in "schone" uitvoering met katalysator
en benzine-injectie.)



van prestaties en zuinigheid
Rulmtevaarttechnologie

Ruimtevaarttechnologie stond aan de wieg
van FOJ'd's nieuwe, zuinige 1.3 HCS-, 1,4 CVH-
en 1,6 Cvl-l-motoren. die meer kracht uit min-
der brandstof halen en bovendien een lagere
emissiewaarde van uitlaatgassen hebben. Een
hoge en zorgvuldig gecontroleerde wervelende
werking die onmiddellijk voor en tijdens de ver-
branding wordt opgewekt, draagt er zorg voor
dat het benzine-lucht mengsel uiterst efficiënt
verbrandt.

Andere kenmerken die dit zuinige drietal
deelt, zijn onder andere de elektronische ont-
steking en zuigers met zeer lage wrijving. Een
hoog koppel met laag toerental laat hem nog
nauwer luisteren en terugschakelen is minder
nodig wanneer u heuvelopwaarts gaat.

Escorts voor de echte enthousiastelingen
Voor de echt enthousiaste rijder is er de pit-

tige, soepele 1,6 CVH met benzine-injectie en
105 pk bij 6000 t/min. van de XR 3i. Deze vurige
hatchback snelt naar 100 km/h vanuit een

staande start in een luttele 10,5 seconden en is
goed voor 185 kmlh.

En dan is er nog de ongeëvenaarde, sensatio-
neel sportieve RS Turbo, waarvan de motor
een adembenemende 132 pk bij 5750 t/min. ont-
wikkelt. Als een kanonskogel schiet deze on-
overtrefbare Escort naar 100 krn/h in maar
8,7 seconden en hij is krachtig genoeg om zich
op te zwepen tot 206 km/ho

Ford's verfijnde 1,8Diesel
Zuiniger kan niet - en toch een prestatiever-

mogen dat alle verwachtingen te boven gaat. In
de Escort klasse kan riiets tippen aan Fords op-
merkelijk verfijnde 1,8 Diesel. Hij wordt geken-
merkt door onder andere een snel, volautoma-
tisch koudestart systeem en een geluidsniveau
dat zeer laag is. Met een 5-versnellingsbak
standaard breekt de Diesel aangedreven Escort
records met zijn 1:23,8 bij 90 km/h constant.

Verbruikscijfers
Alle in de folder genoemde verbruikscijfers zijn
gemeten waarden volgens ECE normen.

De 1.8 liter Dieselmotor



Standaardlakken

Diamond White IXSC 691J

Radiant. Red (XSC 22511

Burgundy Red (XSC 2097)

Maritime Blue (XSC 2009)

Gala ..x'y Blue (XSC 2101)

Bleek IXSC 6321

Metaallakken

Strata Silver (XSC 1056)

Mercury Grey (XSC 2076)

Magenta (XSC 21.59)

Silica Gold (XSC 2089)

Antique Bi-onze (XSC 21641

Tasman Blue (XSC 21551

Azure Blue IXSC 16941

Aqua Jade (XSC 22401

Escort voorzieningen
Overzicht van leverbare extra uitrusting

C CL Bravo Ghia XR3i RS XR3i CL
Turbo Cabriolet Station-

wagon

Exter-ieur
Rondom getint glas
(groen) - - X X X X - -
Metaallak - • • X"I • • • •
Comfort & gemak
Achterruit-
wissers-sproeier • • X X X X - X
Elektt:!hydr.
bedienbaar vouwdak - - - - - - • -
Zonnedak • • • X X X - •
Radio • • • • X X X •
Radio-cassette speler - • • X • • • •Grafische equalizer - - - • • • • -
Reeare voorstoelen - - - - - X - -
Elektrisch verstelbare
verwarmbare spiegels
met voorruit met
snelontdooi-systeem - - • X • • • -
Centrale deurvergrende-
ling met elektrisch
bedienbare ramen (voor) - - • X • • • -
Funct.ionele &
mechanische
voorzieningen
Verstralers - - - - X X X -
Zijknipperlichten - - - X X X X -
Anti-blokkeer
remsysteem= ) • • • • • X • •
Lichtmetalen wielen - - - - • X • -

• = extra uitrusting X = standaarduitrusting - = niet leverbaar
*) geen aftrek voor standaardlak

"'*) niet i.c.m. Automaat

Overzicht van leverbare lakkleuren
C CL Bravo Ghia XR3i RS XR3i

Turbo Cabr-iolet

Effen kleuren
Diamond White • • • • • • •
Radiant Red • • • • • • •
Burgundy Red • • • • - - -
Marltime Blue • • • • - - -
Galaxy Blue • • • • - - -
Black • • • • • • •
Metallic kleuren
Strata Silver - • • • - - -
Mercury Grey - • • • • • •
Magenta - • • • - - -
Silica Gold - • • • - - -
Antique Bronze - • • • - - -
Tasman Blue - • • • - - -
Azure Blue - - - - - - •
Aqua Jade - • • • - - -



Technische Specificaties
Afmetingen (mm)
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A "" t3B5 (Sedan)
1354 (XR.3i, RS Turbo, Cabrio XR3i)

B =1404
1423 (XR3i, RB Turbo, Cabrio XR3i)

C ~1640
o -1427

1439 (XR3i, R.S Turbo, Cabrio XR3i)
E ~2400

2402 (Cabrio XR3i)
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F' = 1029
1018 (XR3i, Cabrio XR3i, RS Turbo)

G -888
877 (XR3i, Cab rio XR3i, RS Turbo)

H ~966
970 (XR3i, Cabrio XR3i, RS Turbo)

J = 942 (Sedan)
942 CXR3i, Cabrio XR3i, RS Turbo)

K -1305
1315 (XR3i, Cabrio XR3i, RS Turbo)

L -1311
1306 (XR3i, Cabrio XR3i, RS 'Iurbo)

M =4022-4049 (Sedan)
4061 (XR3i, Cabrio XR3i, RS Turbo)

G - 888
H - 966
J - 961

Stationwagon

K = 1305
L = 1311
M = 821

N = 741
o .. 1569
P - 901

Q - 1028
R ~ 4080-4107
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In- en exterieuruitrusting

Stationwagon

RSTurbo

XR3;
Cabr-io-
let

Exter-ieur
X X X X X X X X Afsluitbere tankvuldop

X X X X X X Achterklep met integrale spoilerrand
X Zwarte naafdoppen op zilverkleurige wielen
X Grijze flankbeschermstrippen

X X Ftankbescherrnscrlppen met glanzende sierbiezen
X X X Ftnnkbescherrnscrippen met rode sierbiezen

X Brede flankbeschermstrippen met glanzende sierblezen
X X X X X X Orote wielsierdeksels

X Sierstrepen op taillelijn en rondom achterklep
X Glanzende ruitomlijstingen aan de zijkant

X X Matzwarte ruitcmlijst ingen rondom
X Enkelvoudige achterspoiler, zwart

X Enkelvoudige achterspoiler, in carrosserieklem
X Lichtmetalen wielen 15 x 6 inch
X Zijruitomlijstingen in carrosseriekleur

X Achterklepslet met drukknop en vingergreep

Intei-leur
X X X X Handschoenenkastje met klep

X X X Handschoenenkastje met verlichting
X Afsluitbaar handschoenenkastje met verlichting

X X X X X
'I'weespaaks gecapitonneerd stuurwiel met centrale
claxondruktoets

X X X Gecapitonneerd sportstuurwiel mei centmie claxondruktoets
X X X X X X X X Verlichte microschakelaars
X X X X Verbeterde instrumentenverlichting

verwermings- en ventilatiesysteem met
X X X X X X X X 3-snelheden aanjager en verlichte bedieningaorganen
X X X X X X X X Vloertapijt in bagageruimte
X X X X Bagageruinueverltchung

Comfort. & gemak
X X X Van binnenuit verstelbare zijspiegels

X X X X X Van binnenuit verstelbare zijspiegels, in carrosseriekleur
X X X X X X X X Achteruitrijlampen
X X X X X X X X Verstelbare rugleuningen op voorstoelen
X Reeare X SErtstoelen, voor
X X X X X X X X Neerklapbare achterbankrugleuning

X X X X X X ln 60'40-delen neerklapbare achterbankrugleuning
X Neerklapbam middelste armsteun op achterbank

X X X X X X X X Opbergbakken op voorportieren
X X X Analoge kwartsklok

X X X X X ln dakconsole gemonteerde digitaalklok
X X X X X X X X Elektrisch bedienbare ruitesproeiers
X X X X X X X X Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
X X X X X X X X Twee ncerklaobure en zijdelings zwenkbare zonnekleppen
X X X X X X X Make-up spiegel

X X X X X X X Steunhandgreep voor voorpassagier
X X X X X Steunhondgrepen voor achterpassagiers

X X Kledinghaken achterin
X X X Asbak achterin

X X X X X Asbakken (2) achterin
X X X X X X X X Opbergbakje in lijst van instrumentenpaneel
X X X X Lange tunnelconsole met handremhoes

X X X X Opbergvak met muntensleuven in tunnelconsole
X X X X X X Met tapijt beklede, scharnierende hoedenplank

X Met tapijt beklede hoedenplank
X Vaste, open hoofdsteunen

X X X X X X X Geheel vcrstelbare hoofdsteunen
X X X X X X X Sigarette-aansteker

Furict.ionele en mechanische voorzieningen
X X X X X Servo-remsysteern met schijfremmen, voor

X X Serve-remsysteem met verzwaarde schijfremmen, VOOr
X Serve-remsysteem met verzwaarde schijfremmen, voor, en ABS

X
Achtel'l-uit\'erwarmin~ met energiebesparende

X X X X X X X automatische uitscha reling
X X X X X X X X Voorruit van gelaagd glas
X X X X X X X X .Loog-ltfc'' uitlaatsysteem
X X X X X X X ·X Stuurinrichting met variabele overbrengingsverhouding
X X X X X X X X Rultcwissers met 2 snelheden en intervalwerking
X X X X X X X X Truj eet- kilo rneter-te ller
X X X X X X X X Stadshclucontrolelampie
X X X X X Instrumentenpaneel met toerenteller
X X X Sportief afgestelde wielophanging
X X X Tweetonige claxon

X Zelfblokkerend differentieel met viscokoppeling

X = standaarduitrusting
- = niet leverbaar



Technische specificaties
Motoren 1.3HCS 1.4 CVH 1.6CVH 1.6CVlI Fi 1.6CVH Fi 1.6 CVH Pi 1.8 Diesel

Schoon (S6) Schoon (S6) Katalysator Turbo
(K6)

Inhoud cm" 1296 1392 1597 1597 1597 1597 1753
Boring Slag mm 74 i5 ï774 8080 8080 8080 8080 82.582.0
Max. vermogen bij Kw I DIN pk t t min. 4416015000 5417315500 6619015800 6619015800 n!1051GOOO 9i!l32 15750 44160\4000
Max. koppel bij Nmrkgmit min 9719.913000 108111.014000 133113.614000 123n2,614600 13811414800 lBOi 18.4 )2750 110111.212500
Compressie verhouding 9.H 8.5:1 9.5,1 8.5,1 9.5:1 8.2:1 21.5:1
Carburateur 2.venturÎ 2·Venturi 2-Venturi Inspuiting Inspuiting inspuiting Inspuiting

Brandstof Euro loodvrij Euro loodvrij Super Normalloodvrij Super Super Diesel
of Super of Super

Ontsteking Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Prestaties (Hatchbacks)
Acceleratie 0 -100 km h sec. 15.5 12.9 10.8 11.5 10.5 8.7 16.8
Topsnelheid km h 15ï 165 179 178 185 206 151

Brandstofverbruik (Hatchbacks) ê-bak à-bak à-bak AULQm. ê-bak ê-bak 5·bak ê-bak
bij 90 km h constant 1:22.2 1:18.2 U9.6 U6.9 U6.9 1:16.1 1:15,2 1:23.8
bij 120 km h constant 1:16.1 1:13.9 1:14,5 1:12.7 U3.0 1:13.2 1:12.0 1:17.5
in stadsverkeer 1:15.6 1:11.1 1:12.0 ULO UO.O U8 1:9.2 1:15.9
inhoud brandstoftank litres 47 '7 47 47 '7 47 '7 '7

Gewichten (3-deurs)
kentekengewicht kg 823 86113dr. 8-19 876i3dr.! 912 965 901
5 dr. J7 kg boven 3 dr. 86515dr.1 cabr.947 89615 dr. 1 cabr. 1015
Station wagon 42 kg boven 3 dr.
laadvermogen kg 452 439 451 434 463 435 .,\49

aanhangwagengewicht geremd kg 900 900 900 900 900 900 800

Bagageruimte
Inhoud tot achterbank
onder pakjesplank Itr. 305 305 305 305 305 305 305
Inhoud achterbankleuning
neer ltr. 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336

Overzicht van Escort leveringsprogramma
1.3 HCS 1.4 CVH 1.6 CVH 1.6 CVH fi 1.6 CVH Fi 1.6 CVH Fi 1.8 Diesel

Schoon (S6) Schoon (S6) Katalysator (K6) Turbo
ö-bak ê-bak ê-bak Autom. ê-bak 5-bak 5-bak 5-bak

Escort C Sdeurs X • - - - - - •
ê-deurs X • - - - - - •
Stationwagon - - - - - - - -

CL S-deurs X • • • • - - •
ê-deurs X • • • • - - •
Station wagon X • - - - - - •

Brave ä-deurs X • • - • - - •
ö-deurs X • • - • - - •
Statienwogen - - - - - - - -

Ghia ê-deurs - X • • - - - -

XR3i ä-dcurs - - - - - X - -
Cabriolet - - - - - X - -

RS TUI'bo Sdeurs - - - - - - X -

31x = Standaarduitvoering .... als extra leverbaar - = niet leverbaar
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Financieren via Ford Credit. Soepele voorwaar-
den, aantrekkelijke lease-mogelijkheden. De keus
18 aan ll.

Ford biedt veel meer

Ford Nederland n,v., dil' cr,immer naar streoû haal' produkten en wcrkmcthudcn te vcrbeteren. behoudt zich te allen tijde het recht \'OOr specificaties,
uitrustingen en prijzen te wlJ1.igen zonder voorafgaande kennisgevi ng of crugc andere vcr-plichting. De in deze folder voorkomende euromobielen kunnen lijn
afgebeeld met extra ncceasoirus. die niet bij de ndviescatnloguspnjs 7,ijn inbegrepen. Noem cumnet op mei UI\' Ford Dealer \'001' de in Nederland te leveren
typen ~'r\lor modellenreeksen.

DOORDACHT DYNAMISCH.

Voor uw veiligheid.
Zoals alle Ford automobielen, is ook de Escort ge-
bouwd voor uw veiligheid en die van uw passa-
giers. En daarom ook uitgerust zoals u van een
Ford verwacht: met halogeen koplampen, voorruit
van gelaagd glas, achterruitverwarming, veilig-
heidsgordels vóór en een afsluitbare benzinetank-
dop.

Meer dan 7000 Ford Dealers over heel Europa ver-
spreid staan klaar met snelle, betrouwbare en
deskundige dienstverlening voor waar-voor-uw-
geld prijzen. Standaard bij elke Ford.

Een extra veiligheid nadat de standaard garantie-
periode verstreken is. Tot een totaal van 100.000
km en gedurende 2 jaar, tegen een zeer redelijke
prijs. Verkrijgbaar bij elke nieuwe Ford.

Ford's eigen producent van reserve- en onder-
houdsonderdelen. Hoogwaardige Motorcraft
onderdelen worden gebruikt bij de produktie
van elke Ford.

m~1
Door continue kwaliteitsverbetering zijn de hui-
dige Ford automobielen afdoende beschermd tegen
roest, waarbij Duragard - Ford's meerfasen anti-
roest programma - een belangrijke rol speelt. Elke
nieuwe Europese Ford heeft een volledige 6 jaar
garantie tegen doorroesten van binnenuit. Geen
speciale tests of checks meer nodig, speciale nabe-
handelingen zijn overbodig. U hoeft zich geen zor-
gen meer te maken. Alle roestcontroles worden
automatisch uitgevoerd tijdens de normale onder-
houdsbeurten in de garages van de Ford Dealers.

Het kwaliteitsmerk als het om een goede gebruik-
te wagen gaat. A-I staat voor een wagen die is
gecontroleerd, gereconditioneerd en gegarandeerd
door U \V Ford Dealer.

Zorg dat u meer te weten komt over de Escort van
Ford. Uw Dealer vertelt ti alles wat ti weten wilt.


