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Voorwoord. 
Dit boekje geeft een populaire beschrUving van 

Uw Ford V-8 en is bedoeld om U met Uw wagen 

vertrouwd te maken. Daarenboven bevat het ver

schillende beschrijvingen van handelingen, die in 

geval van nood, door Uzelf kunnen worden ver
richt. 

vVij geven U derhalve in overweging, het boekje 

in het handschoenenkastje van Uw wagen te be
waren. 

U, Uw Ford Dealer en de Ford Fabriek, wen

schen allen, dat U absoluut over Uw nieuwen 
Ford tevreden bent. 

Dit boekje is uit deze gedachte ontstaan en wij 

vertrouwen, dat U eerst het halve uurtje kunt vin

den, v,,aarin het bestudeerd moet worden. 
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Het inrijden van den nieuwen 
Ford V--8 

Practisch is het vervelende inrijden gedurende 
vele duizenden kilometers voor den nieuwen Ford 
V-8 vervallen. 

"\Vij raden U echter aan gedurende den eersten 
tijd niet de volle kracht van den motor te vergen. 

Met andere woorden: wanneer de motor behoor
lijk op temperatuur is, kunt U met een nieuwen 
Ford al na een half uurtje 60 Km. per uur rijden. 
Vermijdt echter het al te krachtige optrekken, dus 
geeft geleidelijk gas. 

Dit beteekent, dat U den wagen direct voor een 
langen rit of voor een zakenreis kunt gebruiken. U 
behoeft er niet te langzaam mee te rijden. De reden 
waarom de Ford V-8 bij deze snelheid kan worden 
ingereden ligt in de buitengewoon nauwkeurige af
werking der bewegende deelen en de gladde lager
oppervlakken. Toen de wagen aan U werd afge
leverd, hadden de onderdeelen het juiste spel. De 
wagen behoeft niet lang in te rijden om goed te 
loopen. 

Deze nauwkeurigheid openbaart zich verder in 
een langeren levensduur, grootere zuinigheid en 
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betere wegkwaliteiten, terwijl zij tevens het bewijs 
is van de zorg, die bij de fabricage der Ford V-8 
aan den dag is gelegd. 

De motorolie moet na de eerste 500 K.M. worden 
afgetapt. Vul daarna den motor met versche olie 
van de juiste viscositeit (zie blz. 15). 

Service inspectie 
Nadat U de eerste 500 K.M. heeft afgelegd, moet 

de wagen bij Uw Dealer worden gebracht. Deze zal 
den wagen geheel nazien: de bouten van de cylin
derkoppen en van het inlaatspruitstuk aanzetten; 
de carburateur afstellen en nog eenige kleine, doch 
belangrijke afstellingen verrichten, die noodzakelijk 
zijn. 

Voor deze 500 K.M. inspectie, evenals de inspec
tie op 1500 en 2500 K.M. wordt door Uw Dealer 
niets berekend. 

Als U gedurende de inrij-periode op reis bent 
en dus niet met den wagen bij Uw eigen Dealer 
kunt aankomen, kunt U deze inspecties bij eiken 
anderen Nederlandschen Ford Dealer laten '1er
richten voor f 3.50 per inspectie. Dit bedrag be
taalt Uw Dealer U terug tegen overleggen van Uw 
rekening. 
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Service 

Ford Service is "dienstbetoon" m den ruimsten 

zin des woords. U vindt de Ford Dealer en Sub

Dealers overal en ze zijn ingericht met het 

modernste gereedschap. Hierdoor zijn ze in staat, 

de beste Service aan U te verleenen. 

De meeste Ford Dealers bezitten een z.g. ,,labo

ratorium onderzoekingstoestel", dat hen in staat 

stelt een diagnose van den motor en de 

electrische installatie te stellen. Dit toestel werd 

door de Service Afdeeling van de Ford Fabriek 

ontworpen en stelt geoefende Ford-monteurs in 

staat, om storingen te voorkomen. 

De Fabriek streeft ernaar om in de Ford werk

plaatsen steeds de beste monteurs van eiken plaats 

te krijgen. Deze monteurs worden daarenboven 

door de Fabriek tijdens een Service Cursus ge

oefend. Honderden Ford monteurs zijn gespeciali

seerd in het uitlijnen van wielen, afstellen van 

stuurinrichting, enz. 
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Deze opleiding vindt voortdurend plaats, opdat 

U voldaan zult zijn over Uw Ford en weet dat Uw 

veiligheid zich in handen bevindt van kundige vak

lieden, daar de inspectie en Service uitgeoefend 

worden door het personeel van den Ford Dealer. 

Daarenboven worden de Ford monteurs door een 

maandelijksch Service-Bulletin van de Fabriek en 

aanschouwelijk door films, voortdurend van nieuwe 

dingen op de hoogte gehouden. 

De Ford Dealers werken volgens een maximum 

reparatie-tarief, hetwelk door de Fabriek is voor

geschreven. 

Deze werktarieven zijn gebaseerd op het uitvoe

ren van een handeling in den kortst mogelUken tijd, 

waarin een goede werkman deze kan verrichten. 

Het is duidelijk, dat Uw wagen van tijd tot tijd 

Service noodig heeft. Indien U den Ford Dealer 

zoo nu en dan in de gelegenheid stelt, om den wa

gen te inspecteeren, dan zult U steeds van de bij-
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zondere wegkwaliteiten en van de veiligheid van 

Uw wagen blijven genieten. 

Laat U den wagen regelmatig smeren. Als Uw 

Ford Dealer dit voor U doet, zullen zijn monteurs 

den wagen nazien en zal de Dealer Uw aandacht 

vestigen op eventueele nastellingen, die naar aan

leiding van deze inspectie zullen moeten worden 

uitgevoerd. 

Het onderzoek van Uw Ford op het laboratorium 

toestel behelst de volgende punten: 

Compressie van de cylinders, ieder afzonderlijk; 

Toestand van de zuigerveeren en kleppen; 

Toestand van de bougies en het spel tusschen 

de electroden; 

Toestand en capaciteit van de batterij; 

Batterijverbindingen; 

Startmotor; 

Primaire wikkeling van de ontsteking; 

Toestand van de onderbrekerpunten en spel tl}s-

schen de punten; 

Bobine; 
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Secundaire wikkeling, rotor enz. 

Condensator; 

Dynamo; 

Lampen; 

Hoorns; 

Benzi nep om p en benzineleidingen; 

Carburateur; 

vVegproef. 

Dit onderzoek kost zeer weinig en geeft U een 

beeld van den toestand van Uw wag~n. Een vol

gend onderzoek bepaalt den toestand van de stuur

inrichting; voorkomt bandenslijtage en i:, een bij

drage tot Uw persoonlijke veiligheid. 

Deze beide onderzoekingen, plus regelmatig sme

ren, bezorgen U het meeste pleizier van Uw wagen. 

Er zijn echter verschillende belangrijke dingen, 

die de Dealer niet voor U kan doen en die U in 

een volgend hoofdstuk zult aantreffen onder "Ver

antwoordelijkheden van den Eigenaar". 

9 



~ 
Laat dit boekje in Uw wagen om het na te slaan 

als er zich moeilijkheden zouden voordoen daar, 

waar U niet direct den Dealer kunt bereiken. 

Verantwoordelijkheden van 
den eigenaar 

Verschillende dingen moet U van Uw Ford V-8 
weten en er zijn ook dingen, die U moet doen. Wij 
hebben ze in eenige hoofdstukjes voor U beschre
ven. 

Sleutels 

Schrijf de sleutelnummers in Uw zakagenda. Het 
spaart U veel tijd bij eventueel verlies. 

ONTST CONTACT 
EN. CEUR 

F iguur !. 
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Uw Dealer zal de sleutelnummers noteeren. 

Het sleutelnummer bevindt zich niet op d en 

sleutel zelve, doch is in een metalen plaatj e ge

slagen, dat zich aan den sleutelring bevindt. 

Noteert U het nummer en werpt het plaatje 

weg. Dit voorkomt, dat een dief het nummer van 

Uw sleutel zou noteeren, deze zou namaken en Uw 

wagen steelt. Alleen Uw Forddealer kan U aan een 

nieuwe sleutel helpen, als U hem het nummer op
geeft. 

Koppeling 

Rijd niet met den voet op het pedaal. Door met 

den voet op het koppelingspedaal te rijden, slijt het 

oppervlak van de koppelingsplaat onnoodig en zal 

de koppeling dikwijls moeten worden afgesteld. 

Houd het pedaal juist afgesteld. Uw Dealer kan 

dat werkje snel en billijk verrichten, door de lengte 

van den stang te wijzigen (zie afb. 2). Het afstellen 

van het pedaal is de eenige afstelling, die aan de 

geheele koppeling behoeft te geschieden. 
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De juiste afstelling bedraagt een vrije slag van 

2,5 tot 5 c.M. 

Bandenspanning 

De banden moeten steeds op de juiste spanning 

worden gehouden. Controleer de spanning eens 

per week. 

Te slappe banden veroorzaken niet alleen snel

lere slijtage doch zijn ook van invloed op de be

sturing en de remmen. 

Koelsysteem 

Het water, waarmee U den radiateur vult moet 

zoo zacht mogelijk zijn. Verdere gegevens betref

fende het koelsysteem vindt U op blz. 51. 

Antivries 

De Ford Fabriek raadt alle anorganische anti

vries-oplossingen af. Ethyleen-Glycol, radiateur-
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Figuur 2. Figuur 3. 

glycerine of spiritus zijn goed als antivries te ge
bruiken. Dit zijn allen organische vloeistoffen, die 
echter evenals water min of meer ijzer-roest ver
oorzaken. Dit roesten is tegen te gaan door toepas
sing van een roestweermiddel, verkrijgbaar bij Uw 
Ford dealer. 

Onder de anorganische antivries die op de markt 
is, moeten de calcium-chloride oplossingen wel als 
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de vloeistoffen die het meest aantasten, worden 
beschouwd. Oplossingen van honing, glucose, sui
ker en olie zijn ook schadelijk en dus zeer af te 
raden. 

Rijden op stoffige wegen 

Rijdt C den Ford V-8 veel over stoffige wegen, 
dan moeten de carter- en ventilatie-zeef (afb. 22) 
en de luchtreiniger van carburateur (afb. 3) dik
wijls worden gereinigd, opdat ze niet door het stof 
verstopt geraken. 

Als de V-8 onder buitengewoon stoffige omstan
digheden moet draaien, moet een oliebad-luchtrei
niger worden aangebracht. Dit zal onder deze om
standigheden een goede geldbelegging blijken te 
zijn, daar het den levensduur van den motor aan
zienlijk verlengt. Deze wagens moeten ook vaker 
olie ververschen, om de olie stofvrU te houden. 

Raadgevingen bij koud weer 

Voor koud weer moet U een dunnere olie ge
bruiken (zie blz. 15). De dynamo-laadstroom moet 
waarschijnlijk worden verhoogd (zie blz. 27). 

Laat den motor niet doorrazen als hij koud is. 
Trap het koppelingspedaal tijdens het aanslaan in. 
Dit verkleint de krachtprestatie van de batterij, 
zoodat de motor gemakkelijker aanslaat. 
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Motorolie 

De vïoeibaarheid (viscositeit) 
van motorolie moet in over
eenstemming zijn mel de heer
schende temperatuur in het 
land waar de Ford V-8 ge
bruikt wordt. 

Voor ons . land wordt de 
navolgende viscositeit aanbe
volen: 

Temperatuur 
Zóne: 

's zomers (30° tot 100° F.) S,\.E 40; 
's winters (20° tot 65° F.) SAE 30; 
of 's winters (alg. bij strenge kourle) 

(0° tot 50° F.) SAE 20 of 20 W. 

Alleen in tropisch klimaat: 
(boven 90° F.) SAE 50. 

Alleen in de poolstreken: 
(- 15 ° tot 30° F.) SAE 10 of 10 W. 

De olie moet elke 2000 Km. 
worden ververscht. Het olie
peil moet tusschen "Full" 
(vol) en "Danger" (gevaar) 
worden gehouden, welke woor
den op de oliepeilstaaf worden 
afgelezen. 
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Het is niet noodzakelijk olie bij te vullen, totdat het 
peil tot "Danger" (gevaar) is gezakt ( zie afb. 4). 

Er bestaan verschillende soorten benzine. In de 
Ford V-8 kan elke goede benzine worden gebruikt. 
Gaat men echter van het eene soort benzine op het 
andere over, dan moet veelal de ontsteking anders 
worden afgesteld. Het is dikwijls voldoende om de 
vacuumrem van de stroomverdeeler af te stellen. 

Uw Ford Dealer kan dit voor U doen, doch in
dien U .dat zelf wenscht kunt U dat aan de hand 
van de omschrijving op blz. 41 doen. 
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Instrumenten, sloten, knoppen 
De afbeeldingen 6 tot 14 toonen de verschill ende 

instrumenten, sloten en knoppen van Uw Ford 
V-8, waarvan U de bediening dient te weten. 

De snelheidsmeter 
heeft een dagteller-terugzetknop achteraan d en tel-

SNELHEIDSMETER. 
Figuur 5. 
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Ier. Druk deze knop in, om den dagteller op nul te 
zetten. Trek hem daarna weer uit. 

D e benzinemeter 
werkt electrisch en geeft de hoeveelheid benzine 
aan, die zich ongeveer in het reservoir bevindt. De 
meter werkt niet, als het ontstekingscontact af 
staat. 

DE INSTRUMENTENKLOK. 
Figuur 6. 
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De ampèremeter 
geeft het laden of ontladen van de batterij aan. 
Meer bijzonderheden betreffende de batterij en 
dynamo vindt U op blz. 27. 

D e oliedrukmeter 
(een Ford onderdeel) is een electrische drukmeter. 
De normale oliedruk is ongeveer 2 Kg/cM2• (30 
pond). Dikke of koude olie zal een iets hoogere 
druk aangeven, terwijl dunne of warme olie een 
lagere druk aangeeft. 

De oliedrukmeter geeft uitsluitend aan dat de 
olie circuleert en zegt niets betreffende hoeveelheid 
of kwaliteit van "de olie. Als het ontstekingscontact 
af staat, gebruikt de meter geen stroom. 

Figuur 7 
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De thermometer 
geeft de temperatuur van het koelwater aan en 
geeft een beeld betreffende de normale werktem
peratuur van den motor. 

Zelfs, al zou bij zwaren dienst de temperatuur 
boven deze normale temperatuur komen, bestaat 
er geen gevaar totdat het water kookt. 

Een te koude motor verbruikt te veel benzine en 
wordt niet voldoende gesmeerd, terwijl te warme 
motoren gevaar loopen, doordat de olie te dun 
wordt. 

De ruitenwisscher 
wordt door een knop in werking ,gesteld. De wis
scher werkt, als U de knop uittrekt. Een tweede 
knop regelt de snelheid van den ruitenwisscher. 
Door dezen knop naar rechts te draaien, vertraagt 
de snelheid van den wisscher. 

De achteruitkijkspiegel 
is op een kogelgewricht aangebracht, zoodat U de 
gewenschte hoek zelf kunt kiezen. 

De antenne afstemknop 
regelt de richting van de antenne voor wagens, die 
met een Ford-radio uitgerust zijn. Met de antenne 
haar boven is de ontvangst van verre stations veel 
sterker. 

De lichtschakelaar 
Men kan door de lichtschakelaar die zich midden 

op het stuur bevindt de lampen temperen. De ver-
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~===, 
lichting van de instrumentenklok kan niet worden 
ontstoken, als deze schakelaar op "uit" staat. 
De schakelaar van instrumentenklok 
wordt in verbinding met de lichtschakelaar op het 
stuur gebezigd. 
De knoppen van de Choke~ en gasklep 
bevinden zich op het instrumentenbord (zie afb. 
9). Een volledige beschrijving vindt U op blz. 25 
onder het hoofdstuk "Het aanslaan van den motor". 
De radio 

Van Uw Ford Dealer kunt U voor den V-8 een 
specialen Philips auto-radio betrekken. 

Figuur 8. 
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Figuur 9. · 
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De voorruit-handle 

dient om de voorruit te 

openen en te sluiten. 

Het Ventilatie-luikje 

(te zien in afb. 9) wordt 

door een handle geopend 

en gesloten. 

De starterknop 

bevindt zich op het in

strumentenbord aan de 

linkerzUde, als afgebeeld 

in afb. 10. 

De handremhefboom 

moet tijdens het rijden ge

heel naar voren staan. 

De handremhefboom gaat 

gemakkelijk los als men 

op de voetpedaal drukt. 
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De ontstekingsschakelaar 
wordt afgesloten door een gecombineerd stuur- en 
ontstekingsslot. Het stuur kan niet afgesloten wor
den, noch den sleutel daaruit verwijderd, terwijl de 
ontstekingsschakelaar aan staat. 

Maak het Uw gewoonte, het stuur af te sluiten als 
U den wagen verlaat, zelfs al is het maar voor een 
paar minuten. 

Aanslaan van den motor 
Ontsluit het stuurslot. Zet de ontstekingsschake

laar naar boven. Overtuigt U zich ervan, dat de 
versnellingshefboom in "vrij" staat. Trek de choke
knop uit. Druk op den startknop. (Bij koud weer 
draait de startmotor den motor gemakkelijker, als 

Figuur 11 
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U het ontkoppelingspedaal intrapt). Zoo dra de mo
tor aanslaat verwijdert U den vinger van den knop. 

Laat den motor niet te snel draaien als deze 
koud is. Druk den choke-knop zoover in, zonder 
dat dit het regelmatige loopen van den motor be
invloedt. Zoodra de motor warm is, wordt de choke
knop geheel ingedrukt. 

Het rijden 
De bestuurderszitplaats kan gemakkelijk naar de 

beenlengte worden ingesteld. Op lange ritten is het 
vaak prettig den stoelstand te kunnen wijzigen. 

Laat men de ruiten naar beneden, dan ziet men 
ze eerst naar achteren bewegen en daarna naar 
beneden. Door deze "spleetventilatie" wordt de 

ZITPLAATS-REGELING. 
Figuur 12. 
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Figuur 13. 

lucht uit den wagen gezogen door den luchtstroom 
die zich onder het rijden, langs den wagen beweegt. 

Alle deuren kunnen van binnen afgesloten wor
den door de handle - zooals in afb . 13 aangege
ven -- naar boven te trekken. 

Veel automobilisten eischen het uiterste van snel
heid en optrekkend vermogen. Zij dienen te weten, 
dat hardrUden evenals snel optrekken in de ver
snellingen, veel kracht vereischt. 

De Ford V-8 bezit deze reserve-kracht en is zeer 
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· soepel. Het benzine-verbruik is naar verhouding 
van verlangde prestaties. 

,Vil men snel optrekken, zonder dat me;1 on
noudig veel benzine verbruikt, dan moet men bij 

. de volgende snelheden overschakelen: 
+ van één naar twee, beneden 9 Km/uur; 

van twee naar drie bij 40 Km/uur. 
Voor maximum economie moet U bij lagere snel-

heden inschakelen. ; 

Batterij en Dynamo 
Het zuur moet in de batterij steeds boven de pla

ten worden gehouden, door er gedestilleerd water 
bij te voegen. Vult U gedestilleerd water b~j, doét 
U dit dan tot den onderkant van den vuldop in elke 
cel. Batterijpolen en massastrip moeten schoonge
houden worden, anders steigt het voltage van de 
dynamo boven een veilige grens. 

De dynamo-laadstroom moet naar de stroom
behoeften van iederen rijder worden ingesteld. De 
ideale laadstroom is de laagste laadstroom, waarbij 
de batterij toch steeds geheel geladen blijft. 

De laadstroom van de dynamo wordt verhoogd 
door de veldborstel, die zich onder den afsluitband 
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Figuur 14. 
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DYNAMO. 
F iguur 15. 

bevindt, in de draairichting te verschuiven (zie afb. 
15). De laadstroom wordt verlaagd, door de borstel 
in tegenovergestelde richting te verschuiven. 

Het vermogen van de dynamo, verminderd met 
de ontstekingsstroom, wordt door den ampère
meter, die zich in de instrumentenklok bevindt, 
ongeveer aangegeven; aangenomen dat er . geen 
stroom voor verlichting e.d. wordt gebruikt. 
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Het voltage van de dynamo moet minstens elke 
drie maanden worden nagezien. 

Het voltage van de dynamo, gemeten aan de 
borstels, mag niet meer dan½ Volt hooger zijn dan 
dat, gemeten aan de batterijpolen. 

Het verschil tusschen deze twee aflezingen zal 
grooter of kleiner zijn, naarmate de leidingen meer 
of minder weerstand hebben. Te groote weerstand 
zal de dynamo, ontsteking of lampen vernielen. 

Smering 
Afbeelding 16 geeft een volledig overzicht van 
de smeerpunten en van de smeermiddelen die daar
voor moeten worden gebruikt. 

Het smeren van den Ford kan in twee groepen 
worden ingedeeld: 

1) Smeerpunten, die elke 1500 Km. aan de beurt 
zijn; 

2) Smeerpunten, die elk voorjaar en elke herfst, 
of resp. elke 7000 Km. aan de beurt zijn. 

Denk bij het smeren van Uw wagen altijd aan 
het volgende: 

De smeernippels moeten, voordat U er het smeer
pistool op zet, schoon zijn. Overtuigt U er zich van, 
dat voor het achterashuis de juiste cardanolie wordt 
gebruikt. 
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CD 
@ 

Ford schokdemper 
vloeistof 

Zeef reinigen. 

VOOR· EN ~ AJAAR @ 

SMEER.SCHEMA. 
Figuur 16. 

Aftappen, spoelen, vullen 
Winter SAE 90-110 
Zomer SAE 1 60 
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Overtuigt U er zich van, <lat de motorolie van 
goede kwaliteit en van de juiste viscositeit is (zie 

blz. 15). 

Er behoort M-544 Ford wiellagervet in de voor

wiellagers. 

De waterpompen worden automatisch door de 
motorolie gesmeerd en kunnen btj de smeerbeurt 

overgeslagen worden. 

Electrische installatie 

Afbeelding 18 toont een vereenvoudigd schema 
van de electrischc installatie van den Ford V-8. 

Ter vereenvoudiging hebben wij de twee bron
nen van electriciteit (batterij en dynamo), boven 
aan het schema geplaatst, zoodat men elke stroom
kring kan vergelUken met een strooming van water 
in een leiding. In dit schema hebben wU ter ver
eenvoudiging de achter-, stop- en koplampen, als 
lampen met enkelvoudigen gloeidraad opgenomen. 
Het zljn in werkelijkheid echter lampen met dub
belen gloeidraad (zie de ster x in afbeelding 18). 

Afbeelding 19 toont de electrische installatie als. 

panorama. 
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'Zekeringblok aan deurpo,tla(l)p- , chak . ,.Z-BL" . Deurpo ,tla 

Sigareni!!lansteker " Z ·· ---~-- --
Van .tekeringblok naar st arter-
knop over Amp. me ter ,,G"---;;::=::=:::-.,c~~IM.,,....:::...,....,.,_ 
O ~n~mo- Automaat- · 
naar blo·k "G-Z"------11----.1 
W e enta,H:J naar Bobine 
Naar in slr.-klok " Z-GR" 
OnhL-scha k. naar 
weentand "ZR"- - ----'ll,''Jl' 
Zek.- blok ' na a r onbt. -scha '(... .... tt::::.:::::zt,_=::::::~L-_;n,, 
Lichh chak. naoc zek.- blok 
Batt . naar koe tswerk ~ Ma 
Ka he l van balt. nrt or sta : t 
St•rt,chake laar--------
Storhc hak, n. amp. m, ,,G" 
Sta,hchak. n. cl ax on "GG 
Staètknop naar star tschak 
Motor n. koetswerk . massa 
W eers tand naar bobine " 

Lich!schak. n. koplamp 
Groot "ZR" 

Lichtsehak. n, kop~ 
Getemperd "ZR" 

Starhchak. naar cla xons 11GGR" 
C larnn naar lichhchak. ,.B·G" 
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Bougie
Kabrluummer$ 
165·,,ZR'" 
266 · .. Z·I!' ' 
367 • ,, '/.•G.Z" 
468 · .,Z·G' ' 

~ 

lnst rum., lic.ht-~chak. 
inslr. lamp "Z-B" 
Olie drukmeter naa r 

aggreg . op motor " Z ·G " 
Benz.meter n. Bggr . in be nz. res . 

1 eer sland na.a r- oliedrm, .,ZGR' ' 

Ben :z:foemete:r 
in rese rvo ir 

Stoplampschak. n . stoplamp "G" 
Lichtscha k, n . achterlamp "Z" 

" Startknop 
Z wart+ Geel 

Sta rtknop naaf' starlschak . 

Lichtscha k. n. s!opl, schak. ,,GR" 

O lied rukme le r (A moto r) 

g roen 

Geel 

SLEUTEL-

SCHAKELSCHEMA. 
Figuur 18. 

Z - -Zwa rt 
GR - Groen 
R- Rood 
G -Geel 
Z-B- Zwart + Bla uw 
Z-GR~Zwa rt ~ G roe n 
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Z R---Zwart + Rood 
ZG- Zwart + Geel 

_G Z-Geel +- Zwart 
GGR-Geef + Groen 
GR -Ge e l t- Rood 
BG - Blauwt G ee l 
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Motor prestatie 
Er zijn vele factoren, die de prestatie van den 

motor bepalen en we moeten dus alle factoren ken

nen, als we de prestaties willen verbeteren. 

Een zwakke vonk · aan de bougies, kan bijvoor

beeld op een defecte bobine duiden . Het voltage van 

de batterU, de toestand van de onderbreker-con

tacten of van den condensator, de isolatie van de 

verschillende hoogspanningsdraden, moet eerst 

worden nagezien, voordat men de condensator ver

denkt, omdat die de lagere stroomleverantie be

ïnvloedt. 

Slappe banden, wielen die niet sporen, slepen

de remmen, onvoldoende gesmeerd chassis, on

juiste wiellagerafstelling, zijn alle van invloed op 

de prestaties van den motor en daarmede moet bij 

het afstellen rekening worden gehouden. 

Y ele factoren vereischen controle door weten

schappelijk onderzoek met speciale toestellen. Uw 

Ford Dealer is er het beste voor ingericht om Uw 

mqtor af te stellen, zoodat deze zijn topprestatie 

levert. 
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Stroomverdee1er 

De afbeeldingen 19 en 20 zijn doorsneden van 
den Ford V-8 stroomverdeeler en bobine. 

De stroomverdeeler staat goed afgesteld als d e 
vonk op vier graden voor het bovenste doode punt 
overspringt. 

De ontsteking kan uitsluitend met het daartoe 
vervaardigde toestel worden afgesteld. 

BOl!iNE _ __ _ 
_ CONDENSATOR 

SECUNDAIRE WIKKELl'-IG _ ___ _ _ 

PRIMA•R CON!ACT __ _ 

Ol1i: GAATJE 

RoroR _ ACH TE~TE LAGÊR. 

ONOfRBREKERNOK 

__ PLAAT VAN REGULATEUR 

LANGSDOORSNEDE VAN BOBINE 
EN ST ROOMVERDEELER. 

F iguur 19. 
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BOBINE 

r=MCS<O,SG s,M 
INLAATSLUITSTUK 

REMVEER 

- -STELSCHROEF 

DWARSDOORS:--JEDE VAN BO BINE 
EN STROOMVERDEELER. 

Figuu r 20. 
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Uw Ford Dealer bezit zoo'n toestel en men wen
de zich derhalve tot hem voor het afstellen van 
de ontsteking. 

Dom· het afslijten van de onderbrekerpunten zal 
het vonktijdstip iets veranderen. Als er echter niets 
aan de vonkregeling versteld is, zal het afstellen 
van de onderbrekerpunten op het juiste spel, het 
juiste vonktijdstip vanzelf regelen. 

Het juiste spel tusschen de contactpunten 1s van 
0.014~ 0.016". 

De Ford V-8 stroon:1verdeeler is uitgerust met 
een vacuüm-rem, waardoor de vonk wordt verlaat 
naar verhouding van de belasting. 

Door deze vacuümrem kan men tevens de stroom
verdeeler afs1ellen op verschillende soorten ben
zine, zonder dat men· de rest van de stroornver
deeler anders afstelt. 

Om de vacuümrem te stellen, draait men de ze
k eringmoer los (zie afb. 20) en draait den stel
schroef naar links, totdat de motor pingelt als hij 
belast wordt. 

Men draait nu de stelschroef naar rechts, totdat 
het pingelen ophoudt. 

Uw Ford Dealer kan deze afstelling voor U doen. 
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Afstelling van den carburateur 
Laat den motor warm draaien en overtuigt U 

ervan, dat er zich geen luchtlekken in het uitlaat

spruitstuk, de ruitenwisscher- of vacuümleiding 

van onderbreker bevinden. 

De motor moet door middel van de carburatèur

stelschroef, worden afgesteld op een snelheid die 

overeenkomt met 8 tot 11 Km. per üur. 

Men stelt elken kant van den carburateur afzon

derlijk af. Het klepje wordt voorzichtig dichtge

draaid, totdat de motor onregelmatig gaat loopen. 

Dan draait men het klepje open, totdat de motor 

regelmatiger loopt. Doorgaans is de afstelling juist 

bij ½ tot ¾ slag open. 

De afstelling van den carburateur moet minstens 

elk voorjaar en elken herfst worden nagezien. Bij 

warm weer wordt de hefboom aan de accelleratie

pomp verkort, door deze aan de kogel die met een 

,,S" is gemerkt te bevestigen (zie afb. 21). Deze af

beelding toont ook den winterstand van den hef

boom. 
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LUCHTKLEP
HEFBOOM )( STEL 

SCHROEF V. 
STA TIONNAIR 

LOOPEN 

AFTAPPLUG 

AFSTELSCHROEVEN 

CARBURATEUR. 
. Figuur 21. 
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Moeilijkheden met den motor 
op den weg 

Als de motor niet wil aanslaan is dat waarschijn
lijk te wijten aan een van de volgende oorzaken: 

De motor heeft bij het starten te veel benzine in 
verhouding tot de hoeveelheid lucht gekregen; er 
springt geen vonk aan de bougie over door een fout 
aan het ontstekingssysteem, of de carburateur 
krijgt geen benzine. 

In het eerste geval trekt men de gasklep geheel 
uit. Zonder dat men het con tact aanzet, draait men 
den motor 30 seconden met den starter, om het te 
rijke gasmengsel weg te spoelen. 

Om vast te stellen of de bougie vonkt, houdt m en 
de bougiekabel ongeveer een halven centimeter 
van den cylinderkop (zie afb. 22), terwijl men den 
motor met den startmotor draait. Als er zoo bij 
elke bougie een vonk overspringt, is er geen fout 
in d e ontsteking. 

Als de carburateur geen voldoende benzine krijgt, 
is er iets in de benzineleiding of is er te weinig 
benzine in het reservoir. Men verwijdert het deksel 

, van de benzinepomp, zooals afb. 22 aangeeft en 
reinigt de zeef en bezinkselruimte. 

44 
Figuur 22. 
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Roept de hulp van den Ford Dealer in, als U 
onderweg moeilijkheden met den motor onder
vindt. Hij is ervoor ingericht om fouten op te 
sporen en ze voor de toekomst te voorkomen. 

De zijkanten van den motorkap kunnen verwij
derd worden, door de twee schroeven (afb. 23) los 
te draaien. De onderste rand van den zijkant wordt 
door den steun "B" (afb. 14) op zijn plaats ge
houden. 

ZIJKANTEN VAN MOT ORKAP. 
Figuur 23. 
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Bij de Coupé, Roadster en Cabriolet is het re

servewiel achter het rugkussen aangebracht. 

Bij de vijfpersoons modellen bevindt het reserve
wiel zich in de kofferruimte (zie afb. 24). 

V erwijderen van het wiel 
Men verwijdert de naafdop met het bandijzer (zie 

afb. 25) . Hierdoor worden de wielmoeren bereik
. baar, die men losschroeft, waardoor men het wiel 
verwijderen kan. 

Bij het aanbrengen van het wiel op de remtrom
mel, moet de "L" op den band zoo dicht mogelijk 
b ij de nok op de remtrommelrib geplaatst worden. 
Dan is het wiel beter uitgebalanceerd. 

KOFFERRUIMTE. 
Figuur 24. 
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VERWIJDER WIELDOP. 
Figuur 25. 

Band verwisselen 
Men laat den band geheel leegloopen. De band 

wordt ingetrapt, zoodat deze los komt van den velg
rand. Men zet een bandijzer ongeveer tien centi
meter links en rechts van het ventiel, tusschen velg 
en band en trekt den buitenband daar over de velg. 
(zie afb. 26). 48 

~ 
Men gaat met het bandijzer langs de heele velg, 

totdat de buitenband los van de velg komt. Nu 
trekt men buiten- en binnenband gezamenlijk over 
het wiel, zooals afb. 26 aangeeft. 

Figuur 26. 
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Monteeren van een band 

Pomp den binnenband op, totdat deze juist rond 
wordt en leg hem in den buitenband. 

Het ventiel moet op d e aangegeven plaats in den 
buitenband liggen. Bij banden die twee van die 
m erkteekens hebben, moet het ventiel in het mid
den tusschen deze merkteekens worden gelegd. 

De binnenste velgrand wordt vlak naast het ven
tiel in de velg gelegd. De rest van de velgrand 
wordt over de velg gedrukt. Men moet niet pro
beeren een te groot stuk van den rand over de velg 
te duwen. (vVat zeep op den velgrand vergemak
kelijkt dit). 

Nu moet de buitenste velgrand in de velg worden 
gelegd. Men begint daarmee bij het ventiel en drukt 
den velgrand in beide richtingen, stukje voor stukje 
verder, totdat de velgrand geheel in de velg ligt. 

Voordat men den band oppompt, duwt men het 
ventiel zoo diep mogelijk in den buitenband, om 
zich ervan te overtuigen, dal de binnenband niet 
onder den velgrand geklemd zit. Laat het ventiel 
niet naar binnen glippen. 

Pomp den band op tot 2 pond en beweeg den 
buitenband heen en weer, totdat hU goed om de 
velg sluit. Dit ziet men aan de lUn die om den bui
tenband loopt en die overal een gelijken afstand 
tot den velgrand moet hebben. 

:.0 
Figuur 27. 
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Het koelsysteem 
Als de ventilateurriem op de juiste manier ge

spannen is moet hij tusschen de dynamo en de 
waterpomp 3 c.lVI. heen en weer bewogen kunnen 
worden, zooals in afb. 27 te zien is. 

De ventilateurriem wordt gespannen door de 
dynamo op (of neer) te bewegen, nadat men de 
moer van den steun heeft losgedraaid. 

Draai deze moer aan, zoodra de riem op de juiste 
wijze gespannen is. 
Aftappen van het koelsysteem 

Er zijn twee aftapkranen aan de onderzijde van 
de radiateur (en twee aan weerzijde van het cy
linderblok). 

Om al het water af te tappen, moeten alle 4 de 
kranen worden geopend. 
Thermostaten 

In elken cylinderkop zit een thermostaat, die op 
afb. 22 te zien is. 

Deze thermostaten houden den waterkringloop 
tegen, totdat de juiste werktemperatuur bereikt is. 

Sporen der wielen en de 
Stuurinrichting 

Doordat de Ford driehoekstangen, zoowel aan 
de voor- als aan de achteras bezit, kan men de 
wielen met weinig moeite sporend houden. 

De Forddealers zijn ingericht met de door de 
Fabriek goedgekeurde werktuigen om het sporen 
der wielen na te zien. 
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VOORAS. 
Figuur 28. 

Men late dus een dezer Dealers Uw wielen spo
rend houden en late hem tevens de stuurinrichting 
nazien. 

Daardoor bereikt U een maximum graad van 
veiliaheid en gaan ook Uw banden langer mee. 

Het juiste "toespoor" van de Ford V-8 is 1/16". 

ACHTERAS. 
Figuur 29. 
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De naaf, remtrommel, het wiel en de band zijn 

uitgebalanceerd. 
Men kan de stuurrol en worm nastellen indien 

dezen door het gebruik iets uitgeloopen zouden 
zijn. Daar de slijtage aan dit materiaal echter zeer 
miniem is, zal dit nastellen echter pas na vele dui
zenden kilometers behoeven te geschieden. 

STUUR-OVERBRENGING. 
Figuur 31. 
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Zonder dat men den daartoe ontworpen en voor

geschreven trekker bezigt, mag men den stuur
arm (zie afb. 28) niet verwijderen. Daarmede voor
komt men, dat de stuurinrichting voor altijd be
dorven wordt. 

Remmen stellen 
Men zet den handrem-hefboom geheel naar vo

ren. 
Men crickt de vier wielen van den grond. 

ACHTERREM. VOORREM. 
Figuur 31. Figuur 32. 
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Men controleert het spel van veerhangers, schok

demperarmen en voorste driehoekstangverbinding. 

Men draait de rem-stelschroef aan totdat men 

alle vier 'Yielen voelt sleepen. Daarna draait m en 
de nok voldoende terug om dit sleepen te laten 
ophouden. Hierbij moeten de remmen koud zijn. 

De handremhefboom wordt nu tot in z'n eersten 
nok vastgezet. 

Men draait elk wiel een heele omwenteling, waar
bij men vaststelt dat de weerstand van alle wie
len gelijk is. Als dit niet het geval is, moeten bij die 
wielen, die het zwaarst gaan, de nokken wat terug
gedraaid worden, totdat alle wielen even zwaar 
draaien. 

Men pompt de banden op 2 atm. (30 pond) en 
probeert den wagen op den weg. 

Uw Ford Dealer stelt Uw remmen af tegen billijk 
tarief. Wij stellen U derhalve voor om Uw remmen, 
indien noodig, door hem te laten afstellen. 

Aan de kabels moogt U zelf niets verstellen, noch 
moogt U de kabelhulsen of de rem-ankerpennen 
ooit losmaken, want zonder speciale apparaten kan 
dan één en ander niet meer worden afgesteld. 
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Lampen 
De lampen zijn door een zekering van 20 Amp. 

gezekerd (zie afb. 18). 
Doordat de stand van de gloeilamp ten opzichte 

van de parabolische reflector vast staat, behoeft 
men de lampen niet te focussen. 

Fig . 34 
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Figuur 35. 

Volgens de nieuwste bepalingen van de motor
en rijwielwet, mogen de lampen, wanneer ze ge
temperd zijn, niet verblinden. 

Op de Fabriek zijn de lampen goed ingesteld en 
mochten door de een of andere oorzaak ontregeld 
zijn, kan men deze door den Ford Dealer, die over 
een contróleschijf beschikt, laten nastellen. 

Daartoe wordt de schijf ingesteld op het hart 
van de lamp. 

Men schuift nu de schfü 10 cM. lager op den 
meetstang en zet den schijf 10 meter voor den wa
gen. Er moet zich nu een duidelijk verschil tus
schen licht en donker in het midden van den schijf 
afteekenen. 
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Men kan de reflectors verstellen door middel van 
de stelschroeven die men in afb. 34 ziet. 

Electr; Hoorns 
De electrische hoorn of hoorns zitten onder den 

radiateurmantel (zie afb. 34). Zij behoeven niet ge
smeerd te worden en zeer zelden nagekeken. 

Het . Ford ruilsysteem 
De Ford Fabriek heeft een ruilsysteem in het 

leven geroepen, waarbij complete onderdeelen ge
ruild kunnen worden voor aan de fabriek gerevi
seerde onderdeelen, tegen een prijs, die aanmerke
lijk beneden die van een geheel nieuw onderdeel 
ligt. 

Schokdempers, r emschoenen, enz. kunnen, als 
ze van den wagen verwijderd zijn, voor gerevi
seerde onderdeelen worden geruild . 

\Vaarschijnlijk geeft het motor-ruilsysteem wel 
de mooiste ruil en de Dealer zal U daarover gaarne 
bijzonderheden meedeelen. Daarbij wordt een com
pleet motorblok naar de Ford Fabriek te Amster
dam gezonden, gedemonteerd, opgeboord, uit
geslepen, van vele nieuwe onderdeelen voorzien 
en gemonteerd met dezelfde nauwkeurigheid en op 
dezelfde wijze beproefd, als bij de oorspronkelijke 
montage van een nieuwen motor. 

Ford Dealers hebben altijd ruilmotoren in voor
raad en zU ruilen zoo no odig Uw motor in een tijd 
van 4 tot 6 uur om. 
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Technische gegevens. 

11!/otor : 8 cylinder, V-lype . Boring 66,04 mm. Slag 81,28 111111. 

Rem-p k. 60. 
Versnellingsbak : 2de en 3de versne) ling gcrui~chloos met 

synchronisatie-inri chting. Dne versnellmge n voor
uit, een achteruit . 

J(oppe ling: Enkelvoudige veerende droge plaat, met me
chanische demper. 

Remmen: Op de vier wielen, inwendig uitzettende kab~l
remme n. Twee zelfbekrachtigende remschoenen,_ die 
zoowel met de rempedaal ars de handrem bediend 
kunnen worden. Totaal remoppervlak 1200 cm2

• 

Stuurinrichting : Zandlooper model worm en rol van ~iet 
half-terugkeerende type. Overbrengingsverhoudmg 
18,2 op 1. 

Smeers ysteem : Motor aesmeerd door tandwielpomp onder 
druk n aar kruk~s hoofd-drijfstang- en nokaslage:s· 
Spatsysteem voor de rest van de onderdeelen. Olie
carter inhoud 3½ Liter. 

]( oe lsysteem: Thermosyphoo n, versterkt door 2 pompen. 
lnhoud 14,5 Liter. 

Brandstofsysteem : Reservoir inhoud ca. 52 L. Electrisc!:1e 
benzinemeter. Dubbele valstroom carburateur. Dia
fragma benzinepomp. 

Achteras : ¾ vrijdragend met askoker. Pignon aan beide 
zijden gelagerd. 

Banden: 5.50 X 16, druk 2 atm. (30 pond). 

W ielbasis : 2,85 m. 

Draaicirkel : 6 m. (straa l). Vrije ruimte boven den weg 
21 cm. 
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Het ververschen van de olie. 

Normaal dient elke 2000 k.m. de olie ververscht te 
worden. Voor een rijder die gewend is met groote snel
heden te rijden, dient dit als een absoluut maximum 
te worden beschouwd. 
Olie, waarin zich water en benzine bevinden, is geen 
goed smeermiddel. Door de normale verbranding in den 
motor worden water en benzineresten in de smeerolie 
opgenomen. Op peil houden is dus niét voldoende, als 
de olie te dun geworden is, moet deze olie verwijderd 
en door versche olie vervangen worden. Vooral in den 
,v-inter moet hierop scherp gelet ~·orden, omdat door 
slechte verbranding en moeilijker starten veel meer kans 
is op benzine in de smeerolie, ongeacht het aantal af
gelegde Iem. Veel automobilisten spoelen dan eerst hun 
motor schoon, door deze eenige minuten te laten loopen 
op een paar liter olie en deze olie dan ·weer af te tappen. 
Bij het aftappen hiervan komen bezinksel en andere 
verontreinigingen uit de oude olie mee. 
Voldoende is dit op den duur niet. Van tijd tot tijd 
moet het ondercarter vvorden schoongemaakt en vooral 
het oliescherm rondom de oliepomp gereinigd. Wendt 
U hiervoor tot den Official Ford Dealer. 

Te gebruiken oliesoort voor den Motor. 
De olie moet van prima kwaliteit zijn en van de juiste 
soort. Zij moet voldoen aan de volgende specificaties: 
's zomers . . . (30° tot 100° F.) SAE 40; 
's winters . . . (20° tot 65° F.) SAE 30; 
of 's winters (alg. bij strenge koude) 

(0° tot 50° F.) SAE 20 of 20 W. 

Alleen m tropisch klimaat: (boven 90° F.) SAE 50. 

Alleen rn de poolstreken : 
(-15° tot 30° F.) SAE 10 of 10 W . 

Hoe meer U de Choke gebruikt, des te vlugger 
is Uw smeerolie bedorven. 

N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK 

AMSTERDAM 
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IMPORTANT 
Read these instructions carefuHy 
Put WEED CHAINS on correctly 

1 

FIRST-Lay Chains over 

wheel with hooks toward 

rear. Tuck slack under 

front of wheel. 

NEXT-Start car forward 

just enouç,h to .. •"l ~ e, 

slack ends. Pull down tight 

over tire. 

THEN-Hook chains as 

tightly as pouible by 
'-,-..:: 

> ' f hand. Connect inside hook 

first. 

LOOSE CHAINS BREAK PREMATUREL Y 
Retighten at the First Convenient Stop 

DO NOT ANCHOR 



A.M ERIC"N TA.() COMPANY, NEWA.RK. N J . 

IMPORTANT - Read the instructions on 

the other side of this tag carefully and save 

for future use. 

KEEP YOUR CHAINS TIGHT 
After driving some distance tighten 
the chains again as they wilt have be

come draped to the tire. Using tire 
chains tight, but free to creep, length
ens their life, reduces noise and in
creases traction. 

FOR RETREADING THESE CHAINS 
you can obtain new Weed American 

Bar-Reinforced or Weed Cross Chains 
from your dealer. 

WEED AMERICAN 
Bar-Reinforced Tire Chains 

give more than double the 

mileage and more traction. 

lnspected by .................. .... ...... ......... ....... ......... : .... ... ...... .. .... . 

American Chain Company, Ine., Bridgeport, Conn. 
·U.S.A. 




