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ALGEMEEN
Om aan de wensen van de kostenbewuste autorijder tegemoet te komen, i s b i j de constructie van de '78
Capri modellen bijzondere aandacht besteed aan de
mogelijkheid tot het eenvoudig verrichten van reparaties. Hierbij behoren ook probleemloze werkzaamheden
aan de carrosserie; irnmers het economisch rijden wordt
hiermee evenveel bei'nvloed als door de onderhoudskosten
of de kosten van alsemene reparaties.
Gunstige scheidingsli jnen voor het gedeel tel ijk vernieuwen van carrosseriedelen (uitsnij-apparatuur) evenals de
afschroefbare laadklep en portieren rnaken het mogelijk
de kosten laag te houden b i j eventuele schade.
Vakkundige reparaties kunnen alleen worden uitgevoerd
rn.b.v. speciale gereedschappen. Derhalve is een overzicht van het meest gebruikelijke carrosseriegereedschap
opgenomen.
W i j adviseren (i.v.m. de grotere vervorming van het
plaatwerk b i j autogeen lassen) b i j gedeeltelijke vervan-

ging uitsluitend C O - o f puntlasapparatuur te gebrui2
ken.
Richtwerkzaamheden aan de carrosserie rnogen uitsluitend i n koude toestand worden uitgevoerd.
Puntlasplaatsen die niet met een puntlastang bereikbaar
zijn, moeten door middel van gatlassen worden verbonden, d.w.z. dat i n de rand van BBn van de te
verbinden onderdelen gaten moeten worden geboord o f
gestanst, waarna de onderdelen onder toevoeging van
rnateriaal worden gelast.

-

Om schade aan de wisselstroomdynamo b i j het C O
2lassen te voorkomen, moeten a l t i j d de aansluitingen
van accu en dynamo worden losaemaakt.

Let op!
Bij las- o f soortgelijke werkzaamheden mag geen nylon,
perlon, dralon o f dergelijke bovenkleding worden gedragen. Bovendien rnoeten de benzineleiding, de benzinetank en a l l e brandgevaarlijke materialen worden
verwi jderd wanneer i n de omgeving ervan wordt gelast.
Verhoogd brandgevaar !

Fig. 1 Veil igheidscarrosserie

Januari 1978

FORD CAPRI V A N A F '78: HOOFDSTUK 44

-2

Ten behoeve van de z.g. 'passieve' veiligheid z i j n i n de carrosserie voor en achter kreukelzones toegepast. Samen met
een optimaal geconstrueerde bodemplaat ontstaat een zelfdragende veiligheidscarrosserie (Fig. 1).
Bij een frontale botsing met een snelheid van 50 km/h tegen een stilstaand obstakel bedraagt de max. verkorting van
deze veiligheidscarrosserie ca. 600 mm. De optredende gemiddelde vertraging l i g t b i j 20 g, wat een optimale overlevingskans biedt aan de inzittenden, mits deze veiligheidsgordels dragen. Het voorste gedeelte van de carrosserie
moet b i i een aanrijding met een snelheid van 50 krn/h een kracht van 32 ton opnernen.
De veiligheidskooi neemt tijdens deze aanrijdingsfase een max. belasting van 18 ton op, zonder noemenswaardige vervorming.
Het i s daarom van groot belang dat na een reparatie de oorspronkelijke 'stijfheid' en 'maatvoering' worden hersteld.
M.b.v. een richtbank als ook door het vernieuwen o f richten van beschadigde onderdelen i s men i n staat de oorspronkel i jke toestand te herstel len

.

Het richten moet a l t i j d i n koude toestand gebeuren. I s d i t niet mogelijk,
warmer dan 8 0 0 ' ~ ) worden vergemakkel ijkt

.

dan mag het richten door verwarmen (niet

Van uitermate groot belang b i j het vervangen van gelaste onderdelen is de keuze van de lasmethode en een vakkundige uitvoering.
De meeste onderdelen die worden beschadigd tijdens een aanrijding z i j n i n de onderstaande tabel genoemd. De repahet corresponderende bewerkingsnummer evenals de functie van de diverse onderdelen (dragend
r a t i e m ~ ~ e l i j k h e d emet
n
o f niet-dragend) z i j n verrneld.
Onderdeel benaming

Reparatiemogel i j k h e i d

Dragend
onderdeel

Bewerkingsnummer

Voorpaneel met spoiler

Uitsni j-reparatie

Nee

44 234 5

Compleet vernieuwen

Ja

Dwarsbal k (voor)

Compleet vernieuwen

Ja

Binnenscherm

Uitsni j-reparatie

Nee

Achterpaneel

-

motorkap

Langsligger met binnenscherm

Compleet vernieuwen

Ja

Luchtroosterpaneel (paravent)

Uitsni j-reparatie

Ja

Drempel koker

Uitsni j-reparatie

Ja

Ziipaneel (voor)

Uitsni j-reparatie

Nee

Z i jpaneel

Uitsni j-reparatie

Nee

Uitsni j-reparatie

Ja

(achter)

Wiel kast

44 283

4

44 534 5

Achterpaneel

Uitsni j-reparatiq

Nee

44 642 4

Bodemplaat van kofferruimte

Uitsnij-reparatie

Ja

44 654 5

Langsligger (achter)

Compleet vernieuwen

Ja

44 674
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ALGEMENE RlCHTLlJNEN VOOR CARROSSERIE-REPARATIES
Lasverbinding
De lasverbinding wordt zeer veelzijdig i n de automobielindustrie toegepast. Bij de huidige constructie, d.w.z. zelfdragende carrosserie, wordt het onderstel voor de bevestiging van motor, transmissie en wielophanging d.m.v. bodemplaat, langs- en dwarsbalken met de carrosserie tot 66n geheel samengelast. Elke langs- en dwarsbalk en zelfs het
plaatwerk van de carrosserie i s zodanig geconstrueerd dat de grootst mogelijke bescherming b i j een ongeval wordt geboden. Het i s daarom van het allergrootste belang dat elk onderdeel na de reparatie voldoet aan de eisen die worden
gesteld aan een nieuwe wagen.
In geval van reparatie worden hoge eisen gesteld aan het lassen, zodat de vereiste k w a l i t e i t wordt gewaarborgd.
D i t geldt met name voor lasreparaties aan drager~deonderdelen o f aan onderdelen die bijdragen tot de stijfheid.
Lasmethoden

I Autogeen lassen

B i i deze methode wordt gelast met een vlam u i t acetyleen- en zuurstofflessen door het insmelten van lasdraad.
Het nadeel van autogeen lassen i s de hoge krimpspanning als ook het vervormen,
noodzakel ijk maken.

hetgeen extra nabewerking (richten)

II Elektrisch lassen
Bij het elektrisch lassen (stuik-, punt- en rupslasverbinding) worden de te lassen onderdelen door de elektrische weerstand op lastemperatuur gebracht en door de daaropvolgende druk samengevoegd. Een voorwaarde i s dat de te
lassen onderdelen met de 'armen' (elektrode-armen) bereikbaar zijn.

I II C02-lassen
Karakteristiek voor deze methode is, dat met een automatisch toegevoerde lasdraad (elektrode) die op smelttemperatuur
wordt gebracht, wordt gelast. Het lassen geschiedt onder toevoer van C02-gas. Het C O -gas zorgt ervoor dat het
2
materiaal smelt voordat zuurstof (lucht) kan toetreden. Voordelen van het C O -lassen z l l n de geringe krimpspanning
2
en vervorming. Ook i s het vaak niet nodig omliggende onderdelen die door warmte kunnen worden aangetast u i t te
bouwen, omdat de warmte-ontwikkeling tijdens het lassen gering b l i j f t . In de automobiel-industrie (in de fabriek zowe1 als i n de plaatwerkerij) gaat de voorkeur steeds meer u i t naar C O -gas. Deze methode biedt de mogelijkheid
2
overlappende plaatdelen door puntlassen vanaf BBn zijde te verbinden.
Algemeen
Van de hierboven beschreven lasmethoden wordt i n de praktijk (carrosserie-reparatie) overwegend het puntlassen toegepast

.

Voor het verkrijgen van een perfecte puntlasverbinding moeten de hieronder staande aanwijzingen en r i c h t l i j n e n worden opgevolgd. Hiervan is het resultaat van de puntlasverbinding en de correcte uitvoering afhanlcelijk.

e De luchtspleet tussen de beide (of meerdere) plaatdelen resp. flenzen moet zo gering mogelijk z i j n .
De dikte vande dunnere (of dunste) plaatdelen blaatdeel).
Aanpersdruk van de elektrode-armen.
Gebruik alleen lasapparaten volgens 'British Standard' o f ' D I N ' .
bruiken (voor het verkrijgen van een voldoende aanpersdruk).
De plaatdelen moeten v r i j z i j n van roest,

verf,

Steeds de zo kort mogelijke elektrode-armen ge-

vet o f o l i e .

e Smeer (met de kwast) o f bespuit de te lassen plaatdelen met i n de handel verkrijgbare corrosiewerende zinkhoudende
verf.
De lasstroomsterkte
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Grootte (diameter) en afstand van de puntlassen.
De puntlasgrootte rnoet volgens de FORD-specificatie 572 G G IK-251 A A tenrninste 3,6

rnrn bedragen.

+

5 mm bedragen (indien mogelijk de plaats van het f a b r i e k ~ ~ u n t l a s De afstand tussen de beide puntlassen rnoet 30
sen aanhouden). Het hart van de lasru~senm o e g a n de ziikanten resp. flenzen i n het midden van de flens liggen.
Houd deze manier van lassen aan b i j het sarnenlassen van plaatdelen,

i n het bijzonder b i j uitsnij-reparatie.

e Bij binnenliggende plaatdelen is 'stuiklassen' toegestaan, vooropgezet dat de plaatdikte niet wordt verminderd door
het bijslijpen.
e Bij een gedeeltelijke vervanging van een binnenscherm b i j de Capri '78 (uitsnij-reparatie) i s stuiklassen niet toegestaan, omdat door het nasl ijpen van de lasrups de plaatdikte aanrnerkel ijk wordt verminderd.
Bij plaatdelen van de carrosserie i s zowel de 'overlappende'

Fig. 2 Overlappende lasrnethode

(Fig. 2) als ook de 'stuiklasr(Fig. 3) toegestaan.

Fig. 3 Stuiklasmethode

Controle
M e t behulp van een beitel (of met een schroevedraaier) moeten de lasverbindingen op trek worden gecontroleerd.
Deze controle moet worden uitgevoerd alvorens het gelaste onderdeel te monteren.
Steek de beitel op verschillende plaatsen tussen de beide plaatdelen en beweeg hem met de hand l i c h t heen en weer.
Een las i s niet correct uitgevoerd wanneer ergens doorbranden o f poreusheid wordt vastgesteld.
de las tijdens de controletest los, dan is de las eveneens niet goed uitgevcerd.

Kornen de platen b i i

Foutieve puntlassen moeten worden uitgeboord. Het gat moet met C O -lasapparatuur worden opgevuld,
2
delen opnieuw worden sarnengelast.

zodat de plaat-

In de tabel z i j n de diameters van de puntlassen volgens de FORD-specificatie S72 GG 251 AA opgegeven.
De dikte van de dunnere (dunste) plaat geldt als rnaatstaf voor de puntlasdiarneter en minimum trekvastheid.
Ter controle van de laskwaliteit,
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Dikte van de dunnere plaat
~n mm
015
0,8

1,O

-

1,251,602,O -

0179
0,99
1,24
1,59
1,99
2,49

M i n . puntlasdiameter
i n mm

Minimale trekvastheid
in K N

3,6

21 5

410
415
510
516

3 2
410
5~0
613
8,o

6,3

Controle van de ~eiligheidsgordelbevesti~ingen
Om zeker te z i j n van een onberispelijke las moeten, b i j het vervangen van de 'B' en ' C ' stijlen (zie Fig. 4 en 5)
de lassen met een beitel op verschillende plaatsen grondig op trekbelasting worden gecontroleerd.
(Puntlasdiameter,
afstand en stijfheid volgens de FORD-specificatie S 72 GG IK-251 AA.)
Bii de onderste bevestigingspunten van de veiligheidsgordels i n de bodemplaat moeten de aangrenzende plaatdelen binnen een omtrek van 100 mm worden gecontroleerd.

Fig. 4 '0'-Stijl

Fig. 5 'C1-Stijl

Soldeerverbinding
Het soldeerverbinden van plaatdelen geschiedt door het smelten van carrosserietin. Het smeltpunt van het 'soldeer' l i g t
lager dan het smeltpunt van de plaatdelen.
Voor het solderen moeten de beide te solderen oppervlakken zorgvuldig worden gereinigd. Het hardsolderen (smeltpunt
van het soldeer hoger dan 5 0 0 ~ ~
is )geschikt voor grotere belastingen.
De meest toegepaste soldeermethode (tijdens reparaties) i s het z.g. vlamsolderen. Het solderen wordt uitgevoerd als
zacht- o f hardsolderen met een soldeerlamp o f met een acetyleen-zuurstofvlam.
Beide methoden vereisen het gebruik van soldeervloeistof.
In Fig. 6 z i j n de soldeerplaatsen van de '78 Capri afgebeeld. Let i n het bijzonder op de verbinding van het bovenste
achterpaneel (tussen achterruit en kofferdeksel). De soldeermaat i n de valrand van de plaat tussen de achterruit en
het kofferdeksel mag niet langer z i j n dan 5 mm en moet naar het midden toe worden gelegd. 'Doorsolderen'vereist
naderhand een slijpbehandeling. Het gevolg hiervan i s dat de plaatdikte wordt verminderd. Om de stijfheid te behouden, moet d i t beslist worden vermeden.
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Afdichting en corrosiebescherming
Het gerepareerde onderdeel meet zodanig worden behandeld, dat de hoge fabriekskwaliteit opnieuw wordt be.c.:L+

Hol l e ruimten, zoals b. v. langsliggers en drempelkokers moeten na de reparatie, indien een voorbehandeling met grondverf nietrnogelijk is,
een antiroestmiddel worden ingespoten

.

Beslissend voor een goede werking op lange duur i s het
gebruik van:
e Corrosiebescherrning-grondverf
FORD-specificatie SKM 99 J9588 A
Zinkhoudende verf
FORD-specificatie SKM 6 J 9569-A

Metaallijrn
~ ~ R ~ - s ~ Lact i ie f SM
i c 2 G 9506-A
Bestelnr

.

a Carrosseriekit
FORD-specificatie SM 4 G 4650-A
Bestelnr, 5 000 464
e Liim

~ 0 R ~ - s ~ e c i f i c a SM
t i e 2 G 4610-A
Bestelnr. 5 000 462

Fig. 7

e Ruiten-afdichtkit
FORD-specificatie SM 4 G 4631 - A
Bestelnr. 5 000 467
Afdichtkit
FORD-s~ecificatie SM 4 G 4632-AB
Bestelnr. 5 000 461
SM 4 G 4632-AA
Bestelnr. 5 000 460
Tweezi jdig kleefband
FORD-specificatie SKM 3 G 9503 A
Bestelnr. 5 000 510

Chassis-corrosie-beschermingsmiddel
FORD-s~ecificatie SKM 7 C 9550 AA
Bestelnr. 5 000 468

= corrosseriekit

+= chassis-corrosie-be~chermin~srniddel

De diverse rnaterialen hechten alleen goed en werken
ook op de lange duur wannesr ze worden gebruikt op
schone en droge oppervlakken.
In Fig. 7 en 8 z i j n de belangrijkste carrosseriedelen
aangegeven die nu de reparatie met een bepaald materiaal moeten worden behandeld

.

Een goed eindresultaat hangt a f van zeer zorgvuldig
afdichten, lijmen en het behandelen van de diverse
carrosseriedelen met grondverf.

Antiroestrniddel voor holle ruimten
FORD-specificatie SKM 7 C 9550-A

Fig. 8 s = Carrosserieki t.
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Uitdeuken
lndien de aard van de beschadiging dat toelaat, i s het
uitdeuken van toegankelijke buitenplaten, Fig. 9, te
verkiezen boven vervanging.
Door uitdeuken wordt eventuele roestvorrning o f lekkage
b i j de verbindingsranden voorkornen.

Fig. 9 Uitdeukmogel ijkheid (via openingen) voor
zijpaneel en portier

Richten
Plaatwerkdelen en dragende delen die gestuikt o f gek n i k t zijn, kunnen i n vele gevallen met hydraulische
trek- en persgereedschappen worden gericht, Fig. 10.
Door een juist gebruik van de richtapparatuur kan men
bereiken dat moeilijk vervangbare onderdelen niet behoeven te worden vernieuwd.

Fig. 10 Richtmogelijkheid met hydraulisch persgereedschap

Gedeelteliik vervanaen van onderdelen
Gedeel tel ijke vervanging van beschadigde onderdelen
i s alleen toegestaan b i j onderdelen die geen belangrijke
dragende functie hebben.
In verband met de vereiste stijfheid van de carrosserie
rnoeten de panelen beslist op de door de fabriek rlanbevolen plaatsen worden doorgesneden, Fig. 11.
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Fig. 1 1 A

-

B

-

Aanbevolen plaatsen voor het lossnijden
van het an eel ( z i j ~ a n e e l , voor)
Aanbevolen plaatsen voor het lossnijden
van het paneel (zi jpaneel, achter)
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Compleet vervangen van onderdelen
Bij beschadigingen van aanzienlijke omvang zal het
noodzakeli jk z i i n om carrosseriedelen i n hun geheel te
vervangen (b. v. zijpaneel), Fig. 12.
D i t is ook het geval indien onder het beschadigde
onderdeel dragende delen o f versterkingsprofielen liggen,
b.v. b i j dubbelwandige delen waarbij uitdeuken niet
mogelijk is.

Fig. 12 Zijwand compleet verwi jderd

ALGEMENE REPARATIEMETHODE
DELEN

BIJ INGELASTE

Beschadigde deel losmaken
Maak het beschadigde deel met een perslucht- o f een
handbeitel los, Fig. 13.
Let erop dat daarbij de onderliggende delen niet worden beschadigd

.

Fig. 13 Dakbeplating met persluchtbeitel losmaken

Plaatresten van puntlassen verwi jderen
Verwijder de plaatresten met een nijptang, Fig. 14 A.
Bij overlappende platen is het beter om de puntlassen
u i t te boren, Fig. 14 B. De hardgesoldeerde verbindingsnaden worden met een brander losgemaakt en i n
warme toestand met een staalborstel gereinigd.
Om brandgaten i n de bekleding en op de ruiten te
voorkomen, dienen deze tijdens het slijpen o f lassen
te worden afgedekt.

Fig. 14 A

B
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Plaatresten met persluchtbeitel verwijderen
Puntlassen uitboren
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Puntlasranden slijpen en richten
Verwijder de puntlassen met een slijpmachine, zie Fig.
15, en maak de randen aan weerszijden blank, Fig.
16 A. Richt de randen vervolgens m.b.v. een hamer
en een tegenhouder (tas), Fig. 16 B.

Fig. 15 Puntlassen met een sli jpmachine verwi jderen

Fig.

16 A

-

B

-

Lasrand met een ronde staalborstel (gemonteerd op boormachine) reinigen
Lasrand richten

Randen van nieuw onderdeel sliioen
De randen van het nieuwe onderdeel moeten aan weerszijden blank z i j n om een goede hechting van de puntlassen te waarborgen, Fig. 17.
Het blankmaken van de randen kan met een slijpmachine gebeuren, alsook door verwarming met een lasvlam
en aansluitend schoonmaken met een staalborstel.
lndien nieuwe onderdelen voor het monteren aan de
achterzijde worden gespoten, moeten de lasranden tevoren goed worden afgeplakt

.
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Lasverf aanbrengen
Om roestvorming op de verbindingsranden te voorkomen,
moeten a l l e pasranden op de carrosserie en het nieuwe
onderdeel met lasbestendige zinkhoudende verf worden
bestreken, zie Fig. 15a.

Fig. 15a Pasranden op de carrosserie en het nieuwe
onderdeel met zinkhoudende verf behandelen

Nieuw onderdeel pasleggen en met lastangen vastzetten
Nadat de snijrand op de carrosserie met een flenstang
is omgezet, Fig. 16a, wordt het nieuwe onderdeel op
z i j n ~ l a a t sgebracht en pasgemaakt, Fig. 16a.
De carrosserienaad tussen de aangrenzende delen moet
gelijkmatig en i n dezelfde verhouding z i j n met vergeli jkbare andere onderdelen.

Fig. 16a A

-

B-

Nieuw onderdeel puntlassen, C02-lassen,
solderen

Sni jrand op carrosserie omflenzen (voor
overlapping)
Nieuw onderdeel pasleggen en met klemtangen vastzetten

resp. hard-

Het nieuwe onderdeel moet (voorzover mogeli jk) worden
gepuntlast, Fig. 17a. Hiervoor bestaan verschillend gevormde elektrode-armen.
Bij het puntlassen moet erop worden gelet dat de hechtpunten geed worden doorgelast.
Om verbranding van de verflaag tussen de platen te
voorkomen, mogen de andere lasmethoden en het hardsolderen alleen worden toegepast op plaatsen waar er
geen andere mogelijkheid is, Fig. 17a.
Brandbare materialen moeten u i t de laszone worden verwijderd. Houd tijdens het lassen a l t i j d een brandblusser
gereed.
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Fig. 17a A

-

B -

Nieuw onderdeel puntlassen
Nieuw onderdeel hardsolderen
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Las- en soldeerverbindingen s l i jpen
Slijp de las- en soldeernaden vlak m.b.v. een slijpmachine o f een staalborstel. Bewerk de naden echter
zo min mogelijk opdat de stabiliteit behouden blijft,
Fig. 18.

Fig. 18 Lasnaden bewerken

Dichtvloeien (vertinnen) van de overgangen tussen de
oude en nieuwe delen
De te vertinnen onderdelen dienen met de grootst mogelijke zorg te worden schoongemaakt. Slijp lak- en
vuilresten met een slijpmachine weg en behandel oneffenheden en puntlasnaden met een staalborstel.
Hiervoor z i j n ronde staalborstels die men i n een boormachine kan spannen het meest geschikt, Fig. 19.
De metaalblanke vlakken worden vervolgens met soldeerpasta ingesmeerd. Om een goede vertinning te
verkri jgen, mag deze pasta niet te oud z i in.
Bij het vertinnen moet de brander (zo mogeliik een
bunsenbrander gebruiken) van buiten naar binnen worden bewogen om inzakken van de tinlaag te voorkomen, Fig. 19. Verwijder met een doek de resten van
de sol deerpasta.

Fig. 19 A

-

B

-

Verbindingsnaad met een ronde staalborstel (gemonteerd op boormachine)
reinigen
Verbindingsnaad vertinnen

Voor het vertinnen z i j n houten spatels i n diverse vormen nodig, alsmede bijenwas en tinstaven (20%).
Bij het vloeien moet erop worden gelet, dat het t i n
goed stri jkbaar bl ijft en er geen luchtbel len ontstaan,
aangezien er anders na het spuiten kraters i n de lak
kunnen ontstaan, Fig. 20.
Deze methode biedt vele mogeli jkheden, zoals b.v.
voor het opvullen van oneffenheden en het aanbrengen
van randen en omlijstingen.

Fig. 20 Verbindingsnaad m. b. v . passende spatel
opvul len
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Bewerken van de vertinde naden
De vertinde naden kunnen op diverse manieren worden
bewerkt. Naast slijpen en schaven i s het mogelijk om
de naden te bewerken met schuurschijf, frees, slijpstenen en -rollen die men op een boormachine monteert,
Fig. 21. B i j het bewerken moet erop worden gelet dot
er geen aanzet ontstaat.

- Vertinde
ken
B - Vertinde

Fig. 21 A

naad met carrosserievijl bewernaad met frees bewerken

Afdichten van naden en puntlasverbindingen
V66r het afdichten moeten de naden en puntlasverbindingen met primer worden behandeld.
Als afdichting zijn diverse soorten afdichtmiddelen nodig, van dunvloeibare produkten tot afdichtband, Fig.
22.
Belangrijk i s dat steeds het juiste afdichtmiddel wordt
gebruikt. Het aanbrengen geschiedt op verschillende
manieren: op de naad leggen, met de kwast aanbrengen
of spuiten.
Na het afdichten moet de carrosserie b i j het gerepareerde gedeelte altiid op lekkage worden gecontroleerd
(watertest).

Fig. 22 Verbindingsnaad afdichten

Nieuwe onderdelen en puntlasranden moeten aan de
achterzijde altijd van chassis-corrosie-be~chermin~smiddel worden voorzien (met de kwast opbrengen of spuiten) (Fig. 23).

Fig. 23 Chassis-corrosie-be~chermin~smiddelop achterzijde van nieuw plaatdeel spuiten
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INLEIDING

Voor het inrichten van een carrosserieherstelafdeling i s hieronder b i j wijze van voorstel een set carrosseriegereedschappen afgebeeld.
De getoonde gereedschappen z i j n niet bedoeld als aar~bevelingenvoor een bepaald merk o f type.
Belangrijk i s dat de reparaties vakkundig en m.b.v. passende gereedschappen worden uitgevoerd.
De set kan al naar gelang de aard van de te verrichten reparaties worden uitgebreid o f ingekrompen.

CARROSSERIE-GEREEDSCHAPPEN

*m-

Verschillende soorten uitdeukhamers

Plaatschaar, rechts

P

Plaatschaar,

links

Spanstang (voor gaten van

5 mrn)

zaag

5-&
Platte carrosseriebeitel

Driehoekig schraapstaal

F 44-22
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CARROSSERIE-GEREEDSCHAPPEN

Carrosserievijl,

halfrond 10" voor aluminium

Beugel voor carrosserievijlen

Carrosserievi jl

Griptang met platte bek

Griptang met gebogen bek

Dubbele griptang met rechte en haakse bekken
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CARRO SSERIE- GEREEDSCHAPPEN

Ronde staalborstel (voor montage op boormachine)

Verschillende soorten uitdeuktassen
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CARROSSERIE- GEREEDSCHAPPEN

Persluchtbeitel met 8 hulpstukken

F 44-25
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CARRO SSERIE-GEREEDSCHAPPEN

Hydraulische richtapparatuur

Hydraulische richtappar~tuur

Puntlastang

F 44-26
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CARROSSERIE- GEREEDSCHAPPEN

Verschillende soorten elektrode-armen met
elektroden

Sni jbrander

I

I
I

Bunsenbrander en lasbrander met 6 branderrnondstukken

I
I
I
I
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CARROSSERIE-GEREEDSCHAPPEN

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Gereedschap voor het
verwi jderen en rnonteren
van portierscharnierpennen

DENK A A N UW VElLlGHElD

!

U i t veiligheidsoverwegingen is tevens de volgende bescherrnende apparatuur en kleding vereist:
Stof- en lasbril
Handschoenen (chroomleer)
Veiligheidsschoenen
Oorbeschermers (noodzakeli jk b i j het werken met een persluchtharner)
Stofrnasker (noodzakeli jk b i j het slijpen van loodhoudende materialen)

Januari 1978

FORD CAPRI V A N A F '78: HOOFDSTUK 4 4 - 21

Januari 1978

FORD CAPRI VANAF '78: HOOFDSTUK 44-22

INHOUD

-

REPARATIEWERKZAAMHEDEN

Carr~sserie/~Iaatwerk
44 174

Dak vervangen (zonder bijkomende werkzaamheden)

44 214

Motorkap vervangen

44 222 4 Voorpaneel met spoiler vervangen (spatscherm verwijderd)

44 222 5 Voorpaneel met spoiler gedeelteli jk vervangen
44 253

Voorspatscherin vervangen

44 274 4 Voorste dwarsbalk vervangen
44 276 4 Binnenscherm vervangen

44 276 5 Binnenscherm gedeeltelijk vervangen
44 283 4 Langsligger met binnenscherm vervangen
44 312 4 Paravent gedeeltelijk vervangen
44 413

Portier vervangen

44 475

Drempel koker gedeel tel ijk vervangen

44 51 1

Ziipaneel vervangen

44 51 4

Z i jpaneel gedeelteli jk vervangen (achterste deel)

44 515

Z i jpaneel gedeelteli jk vervangen (voorste deel)

44 532 5 Waterafvoerplaat

- kofferruirnte

gedeel teli jk vervangen

44 534 5 Wielkasthelft vervangen

44 642

Achterpaneel vervangen

44 644 5 Achterpaneel gedeeltelijk vervangen
44 654 4 Bodemplaat van kofferruimte compleet vervangen
44 683 4 Langsligger, achter,
44 734

vervangen

Achterklep vervangen

t
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44 174 DAK VERVAN GEN
(zonder bijkomende werkzaamheden)

Verwi jderen
Snijd de dakplaat af langs de lijnen, zoals aangegeven
i n Fig. 25. Ga daarbii als volgt te werk:

Fig. 25 Snijlijn van het dak

1. Maak de soldeerverbindingen aan de hoeken van het
dak b i j voor- en achterstijlen los, Fig. 26.

Fig. 26

Soldeerverbindingen losmaken

2. Snijd de d ~ k ~ l a a t v e r b i n d i nbgi i voor- en achterruit,
achterklep, regengoten en voor- en achterstijlen los,
Fig. 27.
Let erop dat alleen de dakplaat wordt losgesneden
en niet de daaronder liggende dakbeugel resp. de
versterki ngen

.

Fig. 27 Dakplaat langs de ruitsponning losrnaken
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3. Verwijder de d a k ~ l a a t , Fig. 28.

Fig. 28 A

B

-

Dakplaat van de ruitsponning losmaken
Dakplaat van de achterklepopening losmaken

4. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden van
regengoten, voorruitsponning en achterklepopening,
Fig. 29.

Fig. 29 Plaatresten verwijderen

Monteren

5. O m vervorming van de sponning te voorkomen en
een goed pasvlak te verkrijgen, moet de rolnaad
van de regengoten worden blank geslepen, Fig. 30.

Fig. 30 Rolnaad van regengoot blank slijpen
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6. Schuur de pasvlakken (puntlasrand) voor het nieuwe
onderdeel aan beide zijden en richt de rand,
31.

Fig.

Fig. 31 Puntlassen schuren

Verwijder de grondlak aan beide zijden van de pasrand van het nieuwe dak (schuren). Behandel de
~ a s v l a k k e nvan carrosserie en dak met lasbestendige,
zinkhoudende verf.

Verwijder de oude l i j m van de dakrand en breng op
de rand nieuwe metaallijm aan.

Fig. 32 Dakplaat met tangen bevestigen

9. Plaats het dak, rnaak het pas en zet het met klemtangen vast, Fig. 32. Let erop dat de puntlasflenzen
goed aansluiten b i j de achtersti jlen, de achterklep
en de voorruitsponning
Bij het bevestigen van het dak met de tangen rnoet
vanaf de hoeken van de voorruitsponning worden uitgegaan

.

.

Attentie: Om een goede passing van de voorruit te
garanderen, voor het vastlassen de ruitsponning controleren door het inpassen van de voorruit, Fig. 33.

Fig. 33 Dakplaat met behulp van de voorruit inpassen
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10. Zet de dakplaat aan de voorruitsponning en de
achterklepopening en b i j de achterstijlen vast met
puntlassen, Fig. 34.

Fig. 34 Dakplaat puntlassen
A - Puntlassen b i j voorruitsponning
B - Puntlassen b i j achtersti jl

11. Zet de dakplaten b i i de regengoten vast met puntlassen, Fig. 35.

Fig. 35 Dakplaat aan de zijkant (regengoof) puntlassen

Fig. 36 Hoek van dakplaat harsolderen
A - Hardsolderen aan de voorstijl
B - Hardsolderen aan de achterstijl
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Schul
Fig.

sl ijp de soldeer- en lasverbindingen

Fig. 37 Soldeerverbinding bewerken (schuren)

S l i jp de vertinplaatsen b i j de achterstijlen, orndat
deze geheel v r i j rnoeten z i j n van vuil en eventuele lakresten. Hiervan hangt een goede hechting
van het soldeer af.

15. Achterstijlen vertinnen,

Fig. 38.
Fig. 38 Verbindingsnaad vertinnen

16. Vertinplaatsen f i j n Ilabewerken. Eventuele randen
opheffen, Fig. 39. Gebruik hiervoar een geschikt
plarnuurrnes.

Fig. 39 Een nabewerkte vertinplaats
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Dicht het dak af.
Behandel de puntlasrand bii de regengoot met
grondverf en dicht de randen goed af met een geschikte carrosseriekit, Fig. 40.

Fig. 40 Dak afdichten

44 214 MOTORKAP VERVANGEN
Verwi jderen

1. Verwi jder de slotpen en vanghaak (2 bouten).
2 . Verwijder de afdichting aan de voorzijde (4 popnagels).

3. Verwijder de motorkap (4 bouten), Fig. 41.
Leg dekens over de spatschermen en paravent om
beschadiging te voorkomen.
4. Zet de motorkapsteun over. Vervang het doorvoerrubber m. b. v. een schroevedraaier.

Fig. 41 Bevestiging motorkap

Aanbrengen

5. Monteer de motorkap en draai de bouten daarbij
l i c h t aan.
Pas de motorkap zo in, dat de luchtspleet tussen de
aangrenzende plaatdelen gelijkmatig i s en dat de
motorkap op gelijke hoogte l i g t met de paravent en
de spatschetmen.
Zet de bouten i n deze stand vast en verwijder de.
beschermhoezen

.

6. Monteer de vanghaak en stel deze zo af, dat h i j
goed i n de slotplaat rust.

7. Monteer de slotpen en stel deze af,

Fig. 42.
Stel de slotpen zo of, dat deze geheel i n de slotplaat van het motorkapslot rust en zodat de motorkap goed aansluit b i j de spatschermen, Fig. 42.
Fig. 42 A

B
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Slotpen afstellen
Let op de hoogte van de motorkap en de
luchtspleet
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8. Om een goede afstelling te bereiken, moeten de
rubbers van de motorkap i n de hoogte worden versteld, Fig. 43.

9. Zet de sierlijst van de oude motorkap over op de
nieuwe.
Fig. 43 Rubbers

44

-

motorkapafstelling

222 4 VOORPANEEL MET SPOILER VERVANGEN
(Spatscherm verwi jderd)

Verwi jderen

1. Verwijder de grilleplaat. Verleg kabels en leidingen
en verwijder de klemmen voor de grillebevestiging.

Fig. 44 Snijlijn voor voorpaneel met spoiler

2. Maak het voorpaneel met de spoiler b i i de lamphuiZen, de binnenschermen, de dwarsdrager en de ver-sterking los, Fig. 44 en 45.

Fig. 45 Voorpaneel met de buitenkanten van de
spoiler losgesneden
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3. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden,

Fig.

46.

Aanbrengen
4. Schuur en r i c h t de puntlasranden. Schuur de puntlasranden van het nieuwe onderdeel. Bestrijk de
aansluitplaatsen van de carrosserie en het nieuwe
onderdeel met lasbestendige, zinkhoudende verf.

Fig. 46 Plaatresten verwi jderen

5. Pas het voorpaneel met de spoiler i n en zet deze
vast met tangen,

Fig. 47.

Fig. 47 Voorpaneel met spoiler met klemtangen
bevestigen

6. Voorpaneel met spoiler, d w a r s v e r ~ t e r k i n ~binnen,
scherm en lamphuizen vasthechten en lassen, Fig.
48.

7. Dicht de naden zorgvuldig a f met carrosseriekit en
spuit de diverse plaatsen i n met corrosie-beschermingsmiddel

.

8. Breng de bevestigingsklemmen van de g r i l l e aan
evenals de grilleplaat. Monteer de leidingen en de
slangen.

Fig. 48 Voorpaneel met spoiler vastgehecht

-
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44 222 5 VOORPANEEL MET SPOILER GEDEELTELIJK
VERVANGEN

Verwi jderen

1. Verwijder de bumper met de steunen en de grilleplaat,

Fig. 49.

big. 49 Uitsni j l i j n voor de gedeel t e l i jke vervanging
van voor~aneelmet spoiler

Fig. 50 Maak het voorpaneel met spoiler overeenkomstig de snijlijn 10s

Snijd het beschadigde deel van het voorpaneel met
de spoiler los, Fig. 49, 50 en 51.
Snijd het beschadigde deel zo uit, dat daarna de
overaebleven rand aoed kan worden omaezet

.

Fig. 51 Voorpaneel met spoiler uitsni jden
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4 4 222 5

3. Verwijder de plaatresten van de puntlasrand,
52.

Fig.

Fig. 52 Plaatresten verwi jderen

4. Schuur de puntlasrand blank en r i c h t de rand.
Zet de snijranden van het voorpaneel en de spoiler
met een flenstang om, Fig. 53.

Fig. 53 Sni jranden omzetten

5. Meet overeenkomstig de uitsnijding het nieuwe gedeelte van het voorpaneel met spoiler u i t en teken
het af, Fig. 54.
Houd b i j het vaststellen van de maat rekening met
een overlapping van 10 - 12 rnm.

Fig. 54 Nieuwe onderdeel uitmeten en aftekenen
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6. Snijd het nieuwe gedeelte u i t .
7 . Pas het nieuwe onderdeel in, snijd het zonodig nog
bij.

8 . Bestrijk de puntlasranden met lasbestendige, zinkhoudende verf.

9 . Pas het nieuwe deel i n en zet het vast met klemtangen, Fig. 55.

Fig. 55 Nieuwe onderdeel inpassen en met klemtangen
bevestigen

10. Zet de nieuwe delen van het voorpaneel met spoiler
vast met een paar puntlassen en las het geheel vast,
Fig. 56.

Fig. 56 Snijrand lassen (CO -1asapparatuur)

2

Slijp en schuur de lasnaad van voorpaneel en spoiler.

Vertin de lasnaad,

Fig. 57.

Fig. 57 Lasnaad vertinnen
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CARROSSERI E/PLAATWERK

13. Bewerk de naden,

Fig. 58 en 59.

14. Dicht de naad tussen spatscherm en voorpaneel/
spoiler goed a f met carrosseriekit. Spuit vervolgens
de achterzijde van de betreffende onderdelen i n
met corrosie-beschermingsmiddel

.

15. Monteer de grilleplaat en de bumper met de steunen.

Fig. 58 Lasnaad bewerken

Fig. 59 Opgevulde lasnaad bewerkt

44 253 VOORSPATSCHERM VERVANGEN
Venvi jderen

1. Verwijder de grille, de bumper met knipperlicht en
de koplamp.

2. Verwi jder de motorkaprubbers.
3. Verwijder de bouten van het spatscherm aan de
spoiler en van het afsfandstuk (wielkuip).

4. Maak het spatscherm 10s van het binnenscherm, de
bevestigingsplaat van het lamphuis, de voorstijl en
de drempelkoker, Fig. 60.

Fig. 60 Losmaken van het spatscherrn
A - Losmaken van het binnenscherm
B - Losmaken van de voorstijl
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5. Verwijder de plaatresten van de puntlasrand, Fig.
61.

Fig. 61 Plaatresten verwi jderen

Aanbrengen

6. Reinig, schuur en richt de puntlasrand, Fig. 62.
Bestrijk de aansluitplaatsen en de verbindingsplaatsen met lasbestendige, zinkhoudende verf.
Schuur de puntlasrand van het nieuwe onderdeel.

Fig. 62 Aansluitplaatsen reinigen

Pas het nieuwe spatscherm i n en zet het vast met
klemtangen, Fig. 63.
Let op: Begin het inpassen van het voorspatscherm
i n de hoek van de paravent, dan b i j het portier en
vervolgens naar de voorzijde van de wagen, Fig.
63.

Fig. 63 A

-

B -
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CARRO SSERIE/PLAATWERK

8. Schroef het spatscherm vast aan de spoiler en het
afstandstuk (spatschem/wielkast).

9. Zet het spatscherm met enkele puntlassen vast aan
het binnenscherm, de bevestiging van het lamphuis
en de drempelkokers en las het geheel vast, Fig. 64.
De bevestiging in de hoek b i j het voorpaneel geschiedt d.m.v. hardsolderen, Fig. 65.
Fig. 64 Spatscherm puntlassen

10. Verwijder het portier.

Fig. 65 Hoeken hardsolderen

11. Las of hardsoldeer het spatscherm aan de voorstijl
en de drempelkoker, Fig. 66.

12. Schuur de lasnaden, dicht ze af met carrosseriekit
en bestrijk ze met lak. Spuit het spatschem van
de achterzijde in met corrosie-beschermingsmiddel.
13. Monteer het portier.

14. Koplampen inbouwen en afstellen. Stel de motorkaprubbers af en monteer de grille.
15. Monteer de bumper met het knipperlicht.

Fig. 66 Vastlassen aan de voorstijl
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44 274 4 VOORSTE DWARSBALK VERVANGEN

Verwi jderen

1 . Venvijder de steun van de stabilisator (8 bouten).

2. Maak de dwarsbalk 10s door het uitsnijden van de
langsliggers (binnenschermen) en de steunplaten van
de radiateur, Fig. 67.

3. Verwijder de plaatresten van de puntlarand.

Fig. 67 Te vervangen dwarsbalk

Aanbrengen
4. Schuur en richt de puntlasrand,

Fig. 68.

5 . Schuur de puntlasrand van de nieuwe dwarsbalk en
bestrijk de aansluitplaatsen met lasbestendige, zinkhoudende verf.

6 . Pas de dwarsbalk i n en zet hem vast met klemtangen.
lndien nodig, moeten de langsliggers met een hydraulisch richtapparaat iets uit elkaar worden gedrukt.

Fig. 68 N a het losmaken van de dwarsbalk

7. Zet de dwarsbalk op enkele plaatsen vast met puntlassen en las het geheel vast, Fig. 69.
8 . Pas de afdekplaat van de dwarsbalk i n en bevestig
hem met klemtangen. Zet de afdekplaat op enkele
plaatsen vast met puntlassen en las het geheel vast.

9 . Bestrijk de lasplaatsen met corrosie-beschermende
grondverf en monteer de stabil isatorsteun.

Fig. 69 Dwarsbalk met puntlassen vastzetten
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44 276 4 BINNENSCHERM VERVANGEN

Verwi jderen

1. Verwijder de sierliist op de drempelkoker, de bekleding aan de zijkant voor, het handschoenenkastje
o f de onderste ~ e i l i g h e i d s b e k l e d i n ~ .
2. Verwijder het tapijt en de antidreunmat.

3. Verwijder de steun van de stabilisator en het ruitesproeierreservoir,

Fig. 70.

Fig. 70 Te vervangen binnenscherm

4. Boor de puntlassen van de verbinding schutbordbinnenscherm v i a het interieur uit,

Fig. 70 en 71.

Fig. 71 De u i t te boren puntlassen

5 . Snijd het binnenscherm uit, Fig. 72.
Snijd het scherm 10s langs het ziipaneel,
dwarsbal k en langsligger.

schutbord,

Fig. 72 Binnenscherm lossnijden
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6. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden,

Fig.

73.

Aanbrengen

7. Schuur de puntiasranden van het nieuwe binnenscherm
Fig. 73 Binnenscherm verwi jderd

en de carrosserie.

8. Richt de puntlasranden en bestrijk de aansluitplaatsen met lasbestendige,

zinkhoudende verf.

9. Pas het nieuwe binnenscherm i n en zet het vast met
kiemtangen en liimtangen,

Fig. 74.

Let op: Vergeet niet de afstandsbussen (langsligger)
te monteren.

Fig. 74 Binnenscherm met tangen bevestigen

10. Zet het binnenscherm met puntlassen vast aan het
zijpaneel, het bovenste gedeelte van het schutbord
en de langsligger, Fig. 75.

Fig. 75 Binnenscherm met puntlassen vastzetten
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11. Las het binnenscherm vast. Doe d i t b i j het schutbord via het interieur, Fig. 76.

12. Stuns gaten i n de puntlasrand van het lamphuis b i i
het binnenscherm.

13. Pas het lamphuis i n en zet het vast met klemtangen

.

14. Zet het lamphuis vast met enige puntlassen en las
het geheel vast,

Fig. 77.

Fig. 76 Vastlassen van het binnenscherm v i a het
interieur

15. Dicht het lamphuis evenals het binnenscherm van
de binnenzijde af. Spuit het binnenscherm van de
wielkuip u i t i n met een corrosie-beschermingsmiddel

.

16. Monteer de steun van de stabilisator en het ruitesproeierreservoir

.

17. Leg de antidreunmatten en het tapijt op hun plaats

18. Monteer het handschoenenkastje o f de veiligheidsbekleding, onder, de bekleding aan de zijkant,
voor, en de sierlijst op de drempelkoker.

Fig. 77 Koplamphuis puntlassen

44 276 5 BINNENSCHERM
GEN

-

GEDEELTELIJK VERVAN-

Verwi jderen

1 . Verwijder de steun van de stabilisator en het ruitesproeierreservoir, Fig. 78.
F i g . 78 Beschadigd onderdeel (steun van de stabilisator
gemonteerd)
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Snijd het beschadigde deel van het binnenscherrn
uit, Fig. 79.
De snijrand rnoet voor de bevestiging van het veerelement liggen.

Fig. 79 Binnenscherm

-

gedeeltelijk lossnijden

3. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden.

Aanbrengen

4. Schuur en richt de puntlasrand,

Fig. 80.

5. Verwi jder het corrosie-beschermingsrniddel b i j de
sni jrand.

Fig. 80 Bepaal de rnaat ' A ' voor het nieuwe onderdeel

6. Meet het nieuwe gedeelte van het binnenscherm en
teken het af, Fig. 81.
Houd b i j het vaststellen van de maat rekening met
een overlapping van 10 - 12 mm.

D44-85

Fig. 81 Vastgestelde maat ' A ' op het nieuwe onderdeel aftekenen
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7. Snijd het nieuwe onderdeel uit, verwijder de bramen en schuur de puntlasrand,
rand van het koplamphuis.

inclusief de puntlas-

8. Zet de snijranden van het nieuwe onderdeel met
een flenstang om, Fig. 82.

D44-86

&:

Fig. 82 Nieuwe onderdeel omzetten

9. Bestrijk de puntlasranden met lasbestendige,
houdende verf.

zink-

10. Pas het nieuwe gedeelte van het binnenscherm i n
en zet het vast met klemtangen en lijmtangen,
83.

Fig.

Let op: Vergeet niet de afstandsbussen van de langste monteren

ligger

.

Fig. 83 Nieuwe onderdeel met tangen bevestigen

11. Puntlas het nieuwe gedeelte vast. Las het nieuwe
gedeelte i n de hoeken en b i j onbereikbare plaatsen
vast, Fig. 84.

Fig. 84 Nieuwe onderdeel vastlassen

Januari 1978

FORD CAPRI V A N A F '78: HOOFDSTUK 44 - 43

CARROSSERlE/PLAATW ERK

44 276 5

12. Slijp de lasnaden, Fig. 85.

Fig. 85

Lasnaad slijpen

13. Vertin de lasnaad, Fig. 86.

Fig. 86 Lasnaad vertinnen

Bewerk de lasnaad zodanig, dat zo rnin rnogelijk
stijfheid verloren gaat, Fig. 87.
Stans gaten i n de puntlasranden van het koplamphuis tegen het binnenscherrn.
Pas het koplarnphuis i n en zet het vast met klerntangen.
Zet het koplarnphuis op enige plaatsen vast met
puntlassen en las het geheel vast.
Dicht het koplarnphuis van binnen af en bespuit
het nieuwe gedeelte van het binnenscherrn met
corrosie-bescherrningsrniddel

.

19. h n t e e r het ruitesproeierreservoir en de steun van

Fig. 87 Bewerkte lasnaad

de stabil isator.
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44 283 4 LANGSLIGGER MET BINNENSCHERM
COMPLEET VERVAN GEN

Verwi jderen

1

. Verwi jder

de sierli jst op de dorpel, de bekleding
aan de zijkant voor en het handschoenenkastje o f
de onderste veil i g h e i d ~ b e k l e d i n ~ .

2. Verwijder het tapijt en de antidreunrnat.
3 . Verwi jder het ruitesproeierreservoir.
4. Boor de puntlassen van het binnenscherrn tegen de
Iangsdrager u i t en rnaak ze van elkaar los, Fig. 88.

Fig. 88 Te vernieuwen langsligger met binnenscherm

5 . Boor de puntlassen van het binnenscherrn via het
interieur uit, Fig. 89.

Fig. 89 Puntlassen via het interieur uitboren

Boor de puntlassen van de langsdrager vooraan i n
het rnotorcornpartirnent uit, Fig. 90.

Fig. 90 Puntlassen van de langsligger vooraan i n de
rnotorruirnte uitboren
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7. Maak de langsligger met het binnenscherm 10s van
het zijpaneel van het schutbord en 10s van de bodemplaat, Fig. 91.

Fig. 91 A

B

8. Verwijder de plaatresten \fan de puntlasranden,
92.

-

Puntlassen van het ziipaneel uitboren
I
Binnenscherm losmaken van de langsligger

Fig.

Fig. 92 Plaatresten verwijderen

Aanbrengen

9 . Schuur en richt de puntlawanden, Fig. 93.

Fig. 93 Langsl igger met binnenscherm verwi jderd
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10. Verwijder de grondverf van de aansluitplaatsen van
het nieuwe onderdeel, evenals de aansluitplaatsen
voor het koplamphuis.

11. Bestrijk de aansluitplaatsen met lasbestendige,
zinkhoudende verf.

12. Monteer de lasmal aan de carrosserie, Fig. 94.
Let op de handleiding van de fabrikant.
Fig. 94 Lasmal aan de carrosserie monteren

13. Bevestig de langsdrager met het binnenscherm
spanningvrij aan de lasmal,

Fig. 95.

Fig. 95 Langsligger met binnenscherm op de lasmal
monteren

14. Puntlas de langsligger met het binnenscherm op enkele
plaatsen vast aan het ziipaneel van het schutbord
en aan de bovenkant van het schutbord, Fig. 96.

Fig. 96 Binnenscherm aan het ziipaneel en aan het
schutbord puntlassen
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15. Las de langsligger met het binnenscherm vast. Bij
het schutbord via het interieur en b i j de langsligger via het motorcompartiment, Fig. 97 en 98.

16. Stuns gaten i n de puntlasrand van het koplamphuis
op het binnenscherm.

17. Pas het koplamphuis i n en zet het met klemtangen
vast.

18. Zet het koplamphuis op enkele plaatsen vast met
puntlassen en las het geheel vast.

Fig. 97 Langsdrager met binnenscherm v i a het interieur lassen

19. Schuur de lasnaden en dicht het koplamphuis aan
de binnenzi jde a f .

20. Dicht de langsdrager aan het binnenscherm a f en
spuit het binnenscherm via de wielkuip i n met
corrosie-beschermingsmiddel

.

21. t h n t e e r het ruitesproeierreservoir en breng de
antidreunmat en het tapi i t aan.

22. Monteer het handschoenenkastje o f de veiligheidsbekleding, de bekleding aan de zijkant voor en
de sierlijst op de dorpel.
Fig. 98 Verbinding van de langsdrager lassen

44 312 4 BOVENSTE GEDEELTE PARAVENT (GEDEELTELIJKE VERVANG I N G )
(Voorruit, spatscherm en motorkap verwijderd)

'derwi jderen

1. Snijd het beschadigde deel 10s van de onderzijde
van de paravent,
Fig. 99.

de ruitsponning en de voorruitstijl,

Fig. 99 A - Beschadigde paravent
B - Bovenste gedeelte van de paravent lossnijden
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Verwi jder de plaatresten van
100 en verwijder het soldeer

puntlasranden
de voorsti j l

.

Fig.

Fig.

100 Plaatresten verwi jderen

Aanbrengen

3. Schuur en r i c h t de puntlasrand .

4. Zet de snijrand van de paravent
tang,

met een flens-

Fig. 101.

Fig. 101 Snijranden van paravent omzetten

5. Meet het nieuwe gedeelte van de paravent u i t en
teken het af,

Fig. 102.

kA-12mm -1

Houd b i i het vaststellen van de maat rekening
- met
een overlapping van 10 - 12 mm.
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Fig. 102 A

-

B

-

Maat ' A ' voor het nieuwe onderdeel
vaststel len
Vastgestelde maat ' A ' op het nieuwe
onderdeel overzetten
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6. Snijd het nieuwe gedeelte uit, Fig. 103.
Pas het nieuwe gedeelte i n en snijd het zonodig bij.

7. Schuur de puntlasrand en stans gaten in de flens
van de ruitsponning.

8. Bestrijk de aansluitplaatsen met lasbestendige, zinkhoudende verf.
D44-107

Fig. 103 Nieuwe gedeelte paravent losgesneden.
Gaten gestanst b i j de verbindingsrand ruitsponning

9. Pas het nieuwe gedeelte i n en zet het vast met
klemtangen, Fig. 104.

Zet het nieuwe gedeelte van de paravent op enkele
plaatsen vast met puntlassen en las het geheel vast.
Puntlas het nieuwe gedeelte aan de onderkant en
gatlas de flens aan de ruitsponning.

Fig. 104 Bevestig het nieuwe gedeelte van de paravent
met tangen

Soldeer de verbinding b i j de voorstijl,

Fig. 105.

Fig. 105 Aan de voorstijl solderen
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12. Sliip de las- en de soldeernaden, Fig. 106.

Fig. 106 A
B

- Lasnaad schuren
- Soldeernaad schuren b i j

de voorstijl

13. Vertin de lasnaad van de paravent en de voorstijl,
Fig. 107.

Fig. 107 Lasnaad vertinnen

14. Bewerk de lasnaad, Fig. 108.

Fig. 108 N a het bewerken van de iasnaden
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44 413 PORTIER VERVANGEN

Verwi jderen

1

. Verwi jder

.

de portierbekleding Voor het verwi jderen
van de portierbekleding moet eerst de armleuning,
de ruitslinger, de afdekplaat en de vergrendelingsknop worden verwijderd. Druk de klemmen van de
portierbekleding met een schroevedraaier 10s en
neem de bekleding u i t de wagen.

2. Trek het folie los, druk de klemmen van de afdichtlijst van de portierruit open en verwijder de lijst.
Fig. 109 Verwijder de hulzen met gereedschap 41-002
3. Verwijder het ruitrnechanisme (6 schroeven) en neem
de ruit voorzichtig uit het portier.
4. Verwijder de ruitsponning (5 schroeven). Verwijder
hiervoor eerst het portierrubber en houd de ruitsponning b i j het verwijderen op zijn kant.

5. Verwijder de portiervanger (1 bout, 2 schroeven).
6. Verwijder het portierslot (3 schroeven) maak de
stangen van de afstandsbediening 10s en neem het
portierslot en de afstandsbediening uit het portier.
Verwi jder de portierkruk (2 schroeven, 2 klemmen).

7. Verwi jder het portier. Verwijder met speciaal gereedschap 41-002 de veerhulzen uit de scharnieren,
Fig. 109.

Aanbrengen

8. Verwijder van het nieuwe portier de beide scharnier

Fig. 110 Monteer de hulzen

helften (bij de voorstijl) en breng het portier aan door
de beide veerhulzen te rnonteren, Fig. 110.
9. Pas het portier in. Let daarbij op de luchtspleet b i j
het zijpaneel en het spatscherm. Let erop dat de
beplating op kkn l i j n ligt, Fig. 11 1.
10. Monteer de onderdelen van het portier. Portierrubber
aan de onderzijde, klemmen voor de armleuning en
sierli jst-afdichtli jst. Bouw de buitenspiegel van het
oude portier over op het nieuwe portier.

11. Monteer de portierhandgreep, het portierslot met afstandsbediening, de ruitsponning, de portierruit en
het ruitmechanisrne.
12. Stel het ruitmechanisme af. Draai hiervoor de ruit
naar boven, trek de ruit naar achteren en naar boven en zet alle schroeven vast.
13. Lijm het portierrubber vast, monteer de sierlijst en
de afdichtlijst, breng nieuw folie aan met tweezijdig kleefbclnd en monteer de portierbekleding.
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44 475 DREMPELKOKER GEDEELTELIJK VERVANGEN

Verwi jderen

1. Verwijder de sierlijst op de koker evenals het portierrubber en sla de vloerbedekking b i i de drempelkoker terug .

2. Krik de wagen aan de zijkant op en zet hem op
i
bokken.
Teken het beschadigde deel van de drempelkoker
af, Fig. 112.
Fig. 112 Het te vernieuwen gedeelte

3. Snijd de drempelkoker 10s op een plaats zover mogeli jk verwijderd van de beide portierstijlen, Fig.
113.

Fig. 113 A

B

-

Drernpelkoker inzagen

- Drempelkoker lossnijden

4. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden, Fig.
114.

Fig. 114 Plaatresten verwi jderen
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5. Schuur en richt de puntlasranden, Fig. 115.

Fig. 115 Puntlasranden schuren

Fig. 116 Snijkanten omzetten

7. Meet het nieuwe gedeelte van de drempelkoker uit
en teken het af, Fig. 117.
Houd b i j het vaststellen van de maat rekening met
24 mm.
een overlapping van 20

-

8. Snijd het nieuwe gedeelte uit en pas het in.

A+24mm
9. Verwijder de grondverf van de aansl~it~laatsen
van
de drempelkoker (schuren).
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Fig. 117 A

-

B

-

Maat 'A' voor het nieuwe onderdeel
vaststellen
Vastgestelde maat 'A' op het nieuwe
onderdeel overzetten
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10. Bestrijk de aansluitplaatsen met lasbestendige,
zinkhoudende verf.

11. Pas het nieuwe gedeelte van de drempelkoker i n
en zet het

vast met klemtangen,

Fig. 118.

Fig. 118 Nieuwe gedeelte met klerntangen vastzetten

12. Zet het nieuwe gedeelte met enkele puntlassen
vast en 10s het geheel vast,

Fig.

119.

Fig. 119 A

B

13. Schuur de lasnaden en vertin deze,

- Nieuwe gedeelte puntlassen
- Vertikale verbinding lassen

Fig. 120.

Fig. 120 Lasnaden vertinnen
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14. Bewerk de lasnaden,

Fig. 121 en 122.

15. Laat de wagen zakken, breng het t a p i j t en het
portierrubber op hun plaats en monteer de sierlijst
op de dorpel.
Fig. 121 Lasnaden bewerken

44 51 1 ZIJPANEEL VERVANGEN

Verwi jderen

1. Maak de kabels van de accu en de dynamo 10s.
2. Verwijder de hoedeplank met de steun en de z i j stukken, de rugleuning en de achterzitting.

3. Verwijder de sierlijst van de r u i t aan de binnenen buitenzi jde.
Verwi jder de veil igheidsgordel

.

4. Verwijder de sierlijst op de drempelkoker,
tierrubber en de zijbekleding.

het porFig.

122 Bewerkte lasnaden

5. Maak de bekleding b i j de wielkuip 10s.
Verleg de kabelboom.

6. Snijd de z i j r u i t m.b.v.

een dunne staaldraad 10s.

7 . Verwi jder de bumper en de achterverlichting.
8. Verwijder de vangers van de achterklep en maak
het rubber 10s.

9. Dek de stoelen en de ruiten goed a f om beschadiging door vonken te voorkomen.
Verwijder de slotwig van het portier.
10. Krik de wagen op,
het wiel.

zet hem op bokken en verwijder

11. Snijd het z i j ~ a n e e l10s langs de stippellijn,
123.

Fig.

Fig. 123 Snijd het zijpaneel langs de stippellijn 10s
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12. Verwijder het hardsoldeer b i j de achterstijl, Fig.
124.

Fig. 124 Hardsoldeer b i j de achterstijl verwijderen

13. Snijd het ziipaneel b i j de midden- en achterstijl
in, Fig. 125.

Fig. 125 Snijd de middenstijl i n en ook die plaatsen
waar het zijpaneel van de achterstijl moet
worden losgemaakt

14. Maak het z i i ~ a n e e l10s van de ruit,

Fig. 126.

Fig. 126 Losrnaken b i j de ruit
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15. Zijpaneel van middenstijl, drempelkoker en bodemplaat lossnijden (Fig. 127).

Fig. 127 Drempelkoker lossnijden

Zijpaneel van wielkuip, achterpaneel en achterklep
lossnijden (Fig. 128).

Fig. 128 Wielkuip lossnijden

17. Zijpaneel verwijderen (Fig. 129).

Fig. 129 Zijpaneel verwijderd
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18. Boor de ~untlassenvan het achterpaneel en de
regengoot uit, Fig. 130.

Fig. 130 A
B

-

Puntlassen van het achterpaneel uitboren
Puntlassen van de regengoot uitboren

19. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden,
Fig. 131.

Fig. 131 A/B

-

Plaatresten verwijderen

20. Verwijder de lakresten en de soldeernaden, Fig.
132.

Fig. 132 Lakresten (achterzi jde) verwi jderen
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Aanbrengen

21. Schuur en richt de puntlasranden, Fig. 133.

Fig. 133

A/B

-

Puntlasranden schuren

Zet de snijranden b i j de achterstijl om met een
flenstang, Fig. 134.

Fig.

.

134 Snijranden b i i de achterstijl omzetten

Meet het nieuwe gedeelte van het zijpaneel tussen
de snijranden van de midden- en achterstijl u i t en
teken het of, Fig. 135.

24. Sni i d het nieuwe gedeelte u i t en pas het i n .

25. Verwijder de grondverf aan beide zijden van de
puntlasranden (schuren).

Fig. 135 Nieuwe gedeelte uitmeten en aftekenen
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26. Stans gaten in het gedeelte voor de wielkuip en
in de rand voor de achterklep, Fig. 136.

27. Bestrijk de aansluitplaatsen van de puntlasranden
met lasbestendige, zinkhoudende verf.

Fig. 136 Zijpaneel met gaten voor het spatscherm en
achterklep

28. Pas het zijpaneel i n
vast, Fig. 137.

zet het met klemtangen

Fig. 137 Bevestig het ziipaneel met klemtangen

29. Let op de luchtspleet tussen het portier en het
zijpaneel en controleer ook of de beplating op
bbn l i j n ligt, Fig. 138.

Fig. 138 A/B

Januari 1978

-
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Puntlas het z i jpaneel
sponning, F'ig. 139.

middenstijl en de ruit-

Fig. 139 Z i jpaneel aan middenstijl puntlassen

Puntlas het ziipaneel b i i de wielkuip, b i j de bodemplaatverlenging en het achterpaneel, Fig. 140.

Fig. 140 Puntlassen b i i de wielkuip

Las het zijpaneel aan de midden- en achterstijl,
Fig. 141.
Gatlas het zijpaneel b i j de drempelkoker en de
opening voor de achterklep, Fig. 141.

Fig. 141 A
B

- Aan de achterstijl lassen
- Gatlassen aan de flensrand - achterklepopening
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33. Soldeer het zijpaneel aan de bovenzijde van de
middenstijl, aan de onderkant van de wielkuip en
het achter~aneel, Fig. 142.
34. Schuur de 10s- en soldeernaden

35. Vertin de lasnaad b i j de achterstijl,
36.

Fig. 143.

Lasnaad nabewerken, Fig. 144.

37. Dicht het zijpaneel af en spuit de betreffende
delen i n met corrosie-beschermingsmiddel.

Fig. 142 S~ldeer~laatsen
b i j de middenstijl

38. Breng het wiel aan en plaats de wagen op de
vloer.
39. Monteer de slotvangers van de achterklep en stel
ze af.
40. Monteer de slotwig van het portier en stel het af.
41. Monteer de bumper en de achterverlichting.
42. Breng de kabelboom volgens voorschrift aan en
bevestig hem met klemmen.
43. Breng het afdichtrubber van de achterklep aan en
verwijder de bedekking van de stoelen en ruiten.
Fig. 143 Lasnaad van de achterstijl vertinnen
44. Lijm de zijruit vast.
45. Monteer de wielkuipbekleding, de sierlijst aan de
buitenkant van de ruit en de zijbekleding.
46. Monteer de sierlijst aan de binnenkant van de zijruit en breng het portierrubber aan.
47. Monteer de lijst op de drem~elkoker.
48. Breng de achterzitting met rugleuning en de hoedeplank aan.
aan.
49. Sluit de kabels van accu en wisselstr~omd~namo

Fig. 144 Bewerkte lasnaad
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44 514 ZIJPANEEL
GEDEELTELIJK A A N DE
ACHTERZIJDE VERVAN GEN

Verwijderen

1. Maak de accukabels en de kabels van de wisselstroomdynarno 10s.

2. Verwijder de hoedeplank met de steun en de z i j stukken,

de rugleuning en de achterzitting.
Fig. 145 Het te vervangen gedeelte van het ziipaneel

3. Verwijder de sierlijst van de z i j r u i t aan de binnenzijde, de zijbekleding voor en achter, het afdichtrubber van de achterklep gedeeltelijk en de slotvanger van de achterklep.

4.

Dek de stoelen en de ruiten goed a f om beschadiging
door vonken te voorkomen

.

5. Verwi jder de achterverl ichting,
en verwi jder de bumper achter

6. Krik de wagen op,
het wiel

.

.

verleg de kabelboorn

zet hem op bokken en verwijder

7. Snijd het gedeelte van het zijpaneel langs de stip~ e l l i j nlos,

Fig. 145.

8. Snijd het gedeelte van het zijpaneel b i j de opening
van de achterklep, het achterpaneel de verlenging
van de bodemplaat en de wielkuip los, Fig. 146.

,

Fig. 146 A

B

-

Lossni jden langs de stippellijn
yedeelte van het zijpaneel losmaken

- Het

9. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden,
Fig. 147.
Fig. 147 Plaatresten verwiideren
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Aanbrengen

10. Schuur en richt de puntlasranden en de snijranden.

11. Meet het nieuwe gedeelte van het zijpaneel u i t
en teken het af, Fig. 148.
Houd b i j het vaststellen van de maat rekening met
een overlapping van 10 - 12 mm.

Fig. 148 Nieuwe gedeelte uitmeten en aftekenen

12. Snijd het nieuwe gedeelte uit, stans gaten i n de
randen voor de achterklep en zet de snijranden
met een flenstang om, Fig. 149.

13. Skhuur de puntlasanden van het nieuwe gedeelte
en verwijder de grondverf aan beide zijden van de
aansluitplaatsen.

Fig. 149 Randen van het nieuwe gedeelte omzetten

14. Bestrijk de a a n s l ~ i t ~ l a a t s emet
n lasbestendige,
zinkhoudende verf.

15. Pas het nieuwe gedeelte i n en zet het met klerntangen vast, Fig. 150.
Controleer de luchtspleet b i j de achterklep en
controleer o f de beplating i n Ben l i j n l i g t met het
achterpaneel

.
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Fig. 150 Bevestig het nieuwe gedeelte met klemtangen
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16. Puntlas het nieuwe gedeelte aan het achterpaneel,
aan de wielkuip en aan de bodernplaatverlenging,
Fig. 151.

Fig. 151 B i i de wielkuip puntlassen

17. Las het nieuwe gedeelte b i i de verbindingsnaad en
gatlas aan de opening van de achterklep, Fig. 152
Sbldeer de verbindingen i n de hoeken van het
achterpaneel.

Fig. 152 A
B

- Verbindingsnaad
- Verbinding

lassen
aan de achterklepopening

gatlassen

18. Schuur de las- en soldeernaden,

Fig. 153.

Fig. 153 Verbindingsnaad schuren
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19. Zijpaneel vertinnen en bewerken,

Fig. 154 en 155.

21.

Dicht het ziipaneel a f met afdichtkit en spuit het
paneel i n met corrosie-be~chermin~smiddel

22.

Breng het wiel aan en plaats de wagen op de vloer.

.

23. Monteer de bumper, breng de kabelboom aan en
monteer het achterlicht.
24. Monteer het afdichtrubber en de slotwig van de
achterklep, stel de slotwig af.
25. Verwijder de afdekking van de stoelen en de.ruiten
en monteer de zijbekleding voor en achter.
26.

Fig. 154 Verbindingsnaad vertinnen

Breng de sierlijst aan de binnenkant van de z i j r u i t
aan.

27. Monteer de achterbank en de steun en de zijstukken
van de hoedeplank.
28.

Breng de hoedeplank aan en sluit de kabels aan
van de accu en de wisselstroomdynamo.

44 515 ZIJPANEEL A A N DE VOORZIJDE GEDEELTELIJK
VERVANGEN
Verwi jderen
Fig. 115 Bewerkte verbindingsnaad
1. Maak de kabels van de accu en dewisselstroomdynamo 10s.
2. Verwijder de hoedeplank met de steun en de zijstukken en de achterzitting.

3. Verwijder de sierliist en de binnen- en buitenkani
van de z i j r u i t .

4. Verwijder de lijst op de drempelkoker en het portierrubber.
5. Verwijder de zijbekleding voor en achter.
6. Snijd de z i j r u i t m.b.v. een dunne staaldraad 10s
(zie bewerkingsnr. 42 51 4).
7.

Dek de stoelen en de ruiten a f om beschadiging
door vonken te voorkomen.

8. Verwijder de slotwig, k r i k de wagen op,
op bokken en verwijder het w i e l .

plaats hem

9 . Teken het ziipaneel a f en snijd het lungs de l i j n los,

Fig. 156 Het te vervangen gedeelte van het ziipaneel

Fig. 156.
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Snijd het zijpaneel los, begin b i j de rniddensti jl,
rnaak het paneel daarna 10s van de ruitopening en
de wielkuip, Fig. 157.

Fig. 157 Z i jpaneel lossni jden

Maak het zijpaneel 10s van de ruitopening, de
rniddenstijl, de dorpel en de wielkuip tot de snijranden, Fig. 158.

Fig. 158 Z i jpaneel verwi jderen

Verwijder de plaatresten van de puntlasranden,
Fig. 159.

Fig. 159 Plaatresten verwi jderen
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Aanbrengen

13. Slijp en richt de puntlasranden, Fig. 160.
Verwi jder de bramen van de sni jranden

.

Fig. 160 Stel de maat 'A' van het losgesneden gedeelte
vast

14. Meet het nieuwe gedeelte van het zijpaneel uit en
teken het af, Fig. 161.
Houd b i j het vaststellen van de maat rekening met
een overlapping van 10 - 12 mm.

Fig. 161 Maat 'A' op het nieuwe gedeelte overzetten

15. Snijd het nieuwe gedeelte uit en buig de snijranden
om met een flenstang, Fig. 162.

Fig. 162 Zet de snijranden van het uitgesneden gedeelte om

Januari 1978

FORD CAPRI VANAF '78: HOOFDSTUK 44-69

CARRO SSERlE/PLAATWERK

16. Schuur de puntlasranden van het nieuwe gedeelte
en stuns gaten aan voorzijde, onder, voor de wielkuipopening, Fig. 163.

Fig. 163 Schuur de aansluitplaatsen van het nieuwe
gedeelte.

Stuns gaten i n de onderzijde

Bestrijk de aansluitplaatsen van de puntlasranden
met lasbestendige, zinkhoudende verf, pas het
nieuwe gedeelte i n en zet het vast met klemtangen,
Fig. 164.
Let daarbij op de luchtspleet b i j het portier en
controleer o f de beplating i n BBn l i j n l i g t .

Fig. 164 Bevestig het nieuwe gedeelte met klemtangen

Puntlas het nieuwe gedeelte can de middenstijl,
ruitopening en de wielkuip, Fig. 165.

de

Fig. 165 A

B
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19. Las het nieuwe gedeelte aan de verbindingsnaad en
aan de middenstijl, Fig. 166.

Fig. 166 Verbindingsnaad lassen

20. Gatlas het nieuwe gedeelte aan de binnen- en
buitenzijde van de drempelkoker. Hardsoldeer de
aansluiting aan de bovenkant van de middenstijl
en de aansluitingen op de drempelkoker voor en
achter, Fig. 167.

Fig. 167 Solderen b i j de dorpel

21. Sliip de las- en soldeernaden,

Fig. 168.

Fig. 168 Lasnaad s l i jpen
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22. Vertin de lasverbinding,

23.

Fig. 169.

Bewerk de lasnaad, Fig. 170.

24. Dicht het nieuwe gedeelte goed a f met afdichtkit
en spuit de betreffende delen i n met corrosiebeschermingsmiddel

.

25. Breng het wiel aan, plaats de wagen op de grond,
monteer de slotwig en stel de slotwig af.

Fig. 169 Lasnaad vertinnen

26. Verwijder de afdekking van de stoelen en de ruiten.

Monteer de z i j r u i t en de sierlijst van de z i j r u i t
aan de bui tenzi jde.

Monteer de zijbekleding voor en achter evenals het
portierrubber.

Breng de l i j s t op de dorpel aan en de l i j s t aan de
binnenkant van de z i j r u i t .

Monteer de achterbank,
van de hoedeplank.

de zijstukken en de steun

31. Breng de hoedeplank aan en sluit de kabels van
accu en wisselstroomdynamo aan.

44 532 5 WATERAFVOERPLAAT - GEDEELTELIJK
V A N DE KOFFERRUIMTE VERVANGEN

Fig. 170 De te vertinnen lasnaden

-

Verwi jderen

1. Teken het te vervangen gedeelte o f en snijd het 10s.
De snijrand moet voor het luchtgeleidingspaneel van
de kofferruimte liggen, omdat anders lekkage ontstaat
(geen mogeli jkheid voor afdichten), Fig. 171.

Fig. 171 De te vervangen ~ a t e r a f v o e r ~ l a a t
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2. Zaag de afvoerplaat i n b i j het binnenscherm van
het ziipaneel, b i j de regengoot en langs de afgetekende lijn, Fig. 172.

Fig. 172 Waterafvoerplaat loszagen

3. Verwijder de waterafvoerplaat, Fig. 173 en verwijder de plaatresten van de puntlasranden.

Fig.

173 Waterafvoetplaat verwijderen

4. Slijp en richt de puntlasranden.
Stel de maat ' A ' van het losgesneden gedeelte vast,
Fig. 174.

Fig. 174 Maat ' A ' vaststellen
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5 . Meet het nieuwe gedeelte
van de waterafvoerplaat
en teken het af,

Fig. 175.

Houd b i j het vaststellen van de maat rekening met
een overlapping van 10 - 12 mm.

6. Snijd het nieuwe gedeelte u i t en s l i j p de puntlasranden.
Fig. 175 Zet de vastgestelde moat
nieuwe gedeelte

7. Bestrijk de puntlasranden met lasbestendige,
houdende verf.

'A' over op het

zink-

8. Pas het nieuwe gedeelte i n en zet het met klemtangen vast,

Fig. 176.
Fig.

176 Zet het nieuwe gedeelte vast met klemtangen

Puntlas het nieuwe gedeelte aan het binnenscherm
van het zijpaneel en aan de regengoot.
Las de verbindingsnaad, Fig. 177.

10. S l i i p de verbindingsnaad,

Fig. 177

Fig. 177 A
B
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44 534 5 WIELKASTHELFT VERVANGEN

Vet w ijderen

Sni i d de wielkasthelft als volgt langs de stippellijn los,
Fig. 178:

Fig. 178 Sni j l i i n voor wielkasthelft

1. Snijd de wielkasthelft los, Fig. 179.

Fig. 179 Wielkasthelft langs de snijli i n lossnijden

2. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden, Fig.
180.

Fig. 180 Plaatresten verwi jderen
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44 534 5
Aanbrengen
3. Slijp en richt de puntlasranden.
4. Slijp de puntlasranden van het nieuwe gedeelte.
5. Bestrijk de puntlasranden met lasbestendige, zinkhoudende verf.
6. Pas de wielkasthelft i n en zet hem met klemtangen
vast, Fig. 181.

7. Zet de wielkasthelft vast met enkele puntlassen en
las het geheel vast,

Fig. 182.

Fig. 181 Nieuwe gedeelte wielkasthelft met klemmen
bevestigen

8. Dicht de wielkuip
af met carrosseriekit en
. goed
spuit hem i n met corrosie-be~chermin~smiddel.

44 642 ACHTERPANEEL VERVAN GEN

Verwi jderen

Fig. 182 Wielkasthelft vastlassen

1 . Maak de kabels van de accu en de wisselstroomdynamo 10s.
2. Verwijder de hoedeplank met de steun en de tussenstukken en de achterzitting.
3. Verwi jder de binnenste sierl ijsten van de z i jruiten

.

4. Verwijder de lijsten op de drempelkoker en het portierrubber.

5. Verwijder de zijbekleding, voor en achter en maak
het afdichtrubber van de achterklep 10s.
6. Verwijder de kentekenplaatverlichting,
plaat en de achterlichten.

de nummer-

7. Verwijder de bumper met de steunen.
Snijd het
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an eel

langs de stippellijn los,

Fig. 183 Snijlijn voor achterpaneel
Fig. 183.
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8. Maak het achterpaneel 10s van de zijpanelen en de
bodemplaat, Fig. 184.
Ga daarbij i n twee fasen te werk.
a) Losmaken van het bovenste gedeelte van het
achterpaneel, Fig. 185.
b) Losmaken van het onderste gedeelte van het
achterpaneel, Fig. 185.

Fig.

184 Bovenste gedeelte van achterpaneel losmaken

Fig. 185 A

B

9. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden,
186.

-

Bovenste gedeelte achterpaneel losgemaakt
Onderste gedeel te achterpaneel lossni jden

Fig.

Fig. 186 Plaatresten verwi jderen
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44 642

Aanbrengen

10. S l i jp en richt de puntlasranden.

11. Sliip de puntlasranden van het nieuwe gedeelte en
bestrijk de aansluitplaatsen met lasbestendige, zinkhoudende verf.

12. Pas het nieuwe gedeelte van het achterpaneel in
en bevestig het met klemtangen, Fig. 187. Let
daarbij op de luchtspleet t.0.v. de achterkle~en
controleer of het nieuwe gedeelte goed aansluit
met de zijpanelen.

Fig.

187 Nieuwe gedeel te met klerntangen bevestigen

13. Puntlas het achterpaneel aan de zijpanelen en aan
de bodemplaat, Fig. 188.

14. Soldeer de hoeken van de waterafvoer,

Fig. 189.

15. Slijp de soldeernuden.

16. Dicht het achter~aneel met carrosseriekit goed af.

17. Monteer de achterlichten met de draden evenals de
kentekenplaatverlichting en de kentekenplaat.
Fig. 188 A
18. Monteer de slotbeugel en stel deze af.

B

- Achterpaneel
- Achterpaneel

aan bodemplaat puntlassen
aan zijpanelen puntlassen

19. Monteer het afdichtrubber van de achterklep en de
bumper.

Monteer de zijbekleding,

voor en achter,evenals de

lijst van de drempelkoker en het portierrubber.
Monteer de binnenste sierl ijsten van de z i jruit

.

Monteer de achterbank, de steun en de zijstukken
van de hoedeplank.

Monteer de hoedeplank en sluit de kabels van accu
en wisselstroomdynarno aan.
Fig. 189 Waterafvoer solderen
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44 644 5 ACHTERPANEEL GEDEELTELIJK VERVANGEN

Verwi jderen

1. Snijd het beschadigde gedeelte uit, Fig. 190.
Snijd het zodanig uit, dat naderhand de snijranden
goed kunnen worden omgezet.

Fig. 190 Snijlijn voor het gedeeltelijk vervangen van
het achterpaneel

2. Snijd het achterpaneel, inclusief het onderste gedeelte, los, Fig. 191.

Fig. 191 Achterpaneel langs de l i j n losmaken

Maak het achterpaneel, inclusief het onderste gedeelte, los, Fig. 192.

Fig. 192 Achterpaneel losmaken
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4. Verwi jder de plaatresten van
193.

puntlasranden,

Fig.

Fig. 193 Plaatresten verwi ideren

Aanbrengen

5. Sliip en r i c h t de puntlasranden.

Zet de snijranden van het achterpaneel om met een
flenstang, Fig. 194.

Fig.

ran het achterpaneel vast,

194 Sni jranden omzetten

Fig.

Fig. 195 Maat ' A ' voor het nieuwe gedeelte vaststellen
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8. Meet het nieuwe gedeelte van het achterpaneel u i t
en teken het af, Fig. 196.
Houd b i i het vaststellen rekening met een overlap12 mm.
ping van 10

-

9. Snijd het nieuwe gedeelte uit, pas het i n en snijd
het eventueel b i i .

10.

Sliip

de puntlasranden van het nieuwe gedeelte.
Fig. 196 Vastgestelde maat ' A ' op het nieuwe gedeelte
overzetten

Bestriik de aansluitplaatsen met lasbestendige,
houdende verf.

zink-

12. Pas het nieuwe gedeelte van het achterpaneel i n
en zet het vast met klemtangen, Fig. 197.

Fig. 197 Nieuwe yedeelte van achterpaneel met klemtangen bevestigen

13. Zet het achterpaneel op enkele plaatsen met puntlassen vast en las het geheel vast
Soldeer de hoeken, Fig. 198.

Fig. 198 A

B
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14. Schuur en slijp de las- en soldeerranden van het
achterpaneel, Fig. 199.

Fig. 199 Las- en soldeernaden slijpen

15. Verbind de lasrand en bewerk de naad na,Fig. 200.

Fig. 200 A
B

-

Lasnaad vertinnen
Bewerkte lasnaad

Fig. 201 A
B

-

Snijlijn voor bodemplaat
Bodemplaat lossnijden

44 654 4 BODEMPLAAT KOFFERRUIMTE COMPLEET
VERVANGEN

Verwi jderen

1. Snijd de bodemplaat langs de stippellijn los, Fig.
201.
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2. Verwijder de plaatresten van de puntlasranden,
202.

Fig.

Fig. 202 Plaatresten verwi jderen

Aanbrengen

3. Slijp en richt de puntlasranden.

4. Slijp de puntlasranden van het nieuwe gedeelte aen
beide zijden en stans gaten i n het voorste gedeelte,
Fig. 203.

Fig. 203 Gaten stansen in het nieuwe gedeelte van de
bodemplaat

Bestrijk de aansluitplaatsen met lasbestendige, zinkhoudende verf.

Pas de bodemplaat in en zet hem vast met klemtangen, Fig. 204.
Fig. 204 Bodemplaat met klemtangen bevestigen
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Zet de bodemplaat met puntlassen vast en las het
geheel vast, Fig. 205.
Puntlas de bodemplaat b i i de langsdrager, achter,
de bodemplaatverlenging en de bodemplaat b i i de
wielkuip.

Fig. 205 Bodemplaat puntlassen en vastlassen

8. Sliip de lasnaden.

9. Dicht de bodemplaat goed af met carrosseriekit,
Fig. 206.

Fig. 206 Bodemplaat met carrosseriekit afdichten

44 683 4 LANGSDRAGER ACHTER VERVANGEN

Verwi jderen

1. Verwijder de voorstoel en de rugleuning achter met
het scharnier.
2. Verwijder het v i l t en de antidreunfolie.
3. Boor de puntlassen i n de bodemplaat en de dwarsbalk, achter, uit, Fig. 207.

Fig. 207 Puntlassen uitboren
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4. Maak de langsdrager 10s van de bodemplaat, de
dwarsbalk en de ziiplaat naast de drempelkoker,
Fig. 208.

5. Verwi jder de plaatresten.
Fig. 208 A

B

-

Langsdrager losmaken
Losgemaakte langsdrager

6. Richt en sliip de aansluitplaatsen.

7. Stans gaten i n de puntlasrand van het nieuwe gedeelte, Fig. 209.

Fig. 209 Stans gaten i n het zijstuk van de langsdrager

Meet de langsdrager uit, pas hem i n en 2:et hem
vast met klemtangen, Fig. 210.

Fig. 210 Langsdrager met klemtangen bevestigen
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Las de langsdrager vast. Gatlas de langsdrager b i j
de gaten, zie bodemplaat, Fig. 21 1.
Het overige gedeelte via de buitenkant vastlassen.

Fig. 21 1 Langsdrager vastlassen

10. Slijp de lasnaden, Fig. 212. Bestrijk de betreffende
plaatdelen met grondverf en spuit ze aan de buitenkant met corrosie-bescherrningsrniddel

.

11. Plak het antidreunfolie en het vilt vast, rnonteer de
rugleuning met het scharnier en de voorstoel.

Fig. 212

Lasnaden slijpen

44 734 ACHTERKLEP VERVANGEN

Verwi jderen

1. Verwijder de bekleding van de klep. Druk rn.b.v.
een schroevedraaier de klernmen 10s.
2. Verwijder het slot (3 schroeven) en de slotcilinder
(1 rnoer).
3. Verwijder de aanslagrubbers en de slotwiggen van
de achterklep (uitboren).

4. Verwijder de draden van de achterruitverwarrning en
verwi jder de achterruit.
5. Verwi jder de knoppen (bevestigingsband
evenals de pluggen (5 stuks).

- hoedeplank)
Fig. 213 Achterklep verwi jderen

6. Verwi jder de telescopen en de achterklep (4 bouten),
Fig. 213.
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Aanbrengen

7. Achterklep monteren en inpassen. Let hierbij op de
luchtspleet tussen de zijpanelen en het dak. De
klep moet goed op het achterpaneel aanliggen, Fig.
214.

D L L - 218

Fig. 214 De achterklep moet goed op het achterpaneel
aansl uiten

8. Monteer de telescopen, Fig. 215.

9. Monteer de pluggen, de wiggen (elk 2 popnagels),
de aanslagrubbers en de knoppen van de bevestigingsband van de hoedeplank.

10. Monteer de draad voor de achterruitverwarming, de
achterruit,

de slotcilinder en het slot.

11. Stel de slotbeugel of en monteer de bekleding van
de achterklep.
Fig. 21 5 Telescoop monteren
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Fig. 217 Onderdelen bodemplaat
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Fig. 21a Controlematen chassis
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