


Eerst moet U ondervinden hoe de XR3-injectie rijdt. Ge
Stap in. Rijd weg. U is zo onder de indruk Vooral van het

vermogen van deze snelle wagen met benzine-inspuiting. Met de
volle 77 kW (105 pk) van zijn 1,6 liter motor en het Bosch K
Jetronic injectiesysteem trekt hij zo flitsend op, dat U tegen de
rugleuning van de speciale sportzetels wordt gedrukt. Van 0 naar
100 km in 9,6 seconden. En een topsnelheid die heel wat
andere wagens ter plaatse last.

Een sensationele ervaring, zo'n Ford Escort XR3i! Machtige
prestaties en een zeldzame zuinigheid. Een 5-versnellingsbak
standaard. Een lange 5de versnelling die het brandstofverbruik en

de motorslijtage bij hoge snelheid vermindert. Met een vertragings-
Idep die een miniem laag brandstofverbruik oplevert zohaast U de
voet van het gaspedaal neemt. Vergelijkende cijfers bij een
constante snelheid van 90 km/h: 6,4 I, bij een constante snelheid
van 120 km/h: 8,11 en in stadscyclus: 10,6 I superbenzine
(DIN 70030).

Een sensationele ervaring, zo'n Ford Escort XR3i. Een
bestudeerde vering. Een elegant sportief interieur. Een stevige
greep op het stuurwiel met een diameter van 360 mm. Speciale
spoffzetels met stoffen van de hoogste leialiteit die met de



woon adembenemend!
portierbekleding harmonüen.

Met daarbij wat de bekende Ford XR3 reeds kenmerkte. Zoals
de opvallende front- en achterspoilers met hun lage luchtweer-
stand. Of het instrumentenbord dat alles aangeett wat een piloot
moet weten. De nieuwe Ford XR3i. Eerst moet U ondervinden
hoe de XR3-injectie rijdt. En dan laat U het aan anderen zien.
Alles heeft hij om U een sportieve rij-ervaring te bezorgen.

ledere Ford is uitgerust met een uitlaatsysteem met lange
levensduur, vervaardigd van materiaal van de hoogste kwaliteit,
zoals roestvrij staal en gealuminiseerd zachtstaal.

• Ford Credit, voor de financiering van uw Ford, snel en voordelig.
• Leasing is een interessant alternatief voor een aankoop.
• Garantie Extra: Nu biedt Ford u zoveel zekerheid voor zo weinig geld.

Zelfs tot in het tweede en derde jaar zijn de belangrijkste componenten
van uw wagen beschermd. Tot 100.000 km. Tegen een meer dan redelijke
prijs.

T Het aerodynamisch profiel van de XR3i met spoilers vööraan en achteraan.
e De 1,6 I. motor met Bosch K-jetronic benzine-inspuiting.
© De cockpit van de XR3i. Speciale sportzetels met velours bekleding.
▪ Het sportstuurwiel voor een stevige greep, en het functionele instrumenten-

bord.
0 Aluminium sportwielen als optie.
e Vijfversnellingsbak standaard.
0 De Ford Escort XR3i. De wagen voor de actie.



XR3 - 3 deurs

Dwars gemonteerde 1,6 I CVH (HC) motor (77 kW/105 pk); Bosch K-jetronic brandstotinjectie-
systeem, met afsluitklep bij vertragen, 5-versnellingsbak, stabilisatorstang vööraan en gasschok-
dempers; diagonaal gescheiden remsysteem met dubbel circuit en servobekrachtiging; grote
geventileerde schijfremmen vöör, trommelremmen achter; 14" stalen wielen met witte afwerking,
185/60 HR 14 banden met stalen gordel; accu van 43 Ah; alternator van 45 A; elektrische venti-
lator met thermostatische bediening; bijkomend geluiddempend materiaal; H4 halogeen koplampen;
hoofdsteunen vöör; automatische veiligheidsgordels vbör; voorruit van gelaagd glas; verwarmde
achterruit; achterruitrijhchten; elektrische voorruitsproeiers; dag/nacht achteruitkijkspiegel; ruite-
wissers met 2 snelheden en variabele intervalwerking; 2 pivoterende zonneschermen links en
rechts, sportstuurwiet 2 wijzerplaten voor snelheidsmeter met dagkilometerteller en toerenteller;
benzinestandmeter en thermometer; verldikkerlichtjes voor richtingaanwijzers, oliedruk, koplampen,
laadstroom, handrem of defect in het remcircuit; verwarming met verse locht en aanjager met
3 snelheden; door rheostaat regelbare verlichting van het instrumentenbord, 2 ontwasemmonden
voor de zijramen; verlichte beffieningshandels van de verwarming en schakelaars, 3 schakelaars op
de stuurkolom voor ruitewisssers/sproeiers, kop- en dimlichten, richtingaanwigers en lichtklaxon/ver-
stralers en klaxon; vergrendelbaar handschoenenkastje met deksel; opbergvakken in de beide voor-
portieren; regelbare rugleuningen vooraan; 1 handgreep vöör en 2 achter met Ideerhaak; zwarte
voorruit- en achterruithjst; wis/wasinstallatie op de achterklep; spoilers vooraan en achteraan en
onderaan de wielkasten achteraan, zwarte 'fisten rond de zijramen; zwarte deurklinken en sloten
links en rechts; bumpers met PVC-bekleding; zwarte vergrendelbare benzinetank; van binnenin
regelbare buitenspiegel kant voerder en kant passagier; achterklep met dubbele gasuitzetters en
drukknopslot; harmonierend tapijt; volledig beldede deuren en achterzijpanelen; make-up spiegeltje in
het rechter zonnescherrn; digitaal uurwerk met chronometer- en datumfunctie: wegneembare schar-
vierende dekselplaat van de bagageruimte; 2 asbakjes achter; opbergruimte onder het instru-
mentenbord aan de kant van de bestuurder; middenstijlen buiten zwart geschilderd; documententas
op het deksel van het handschoenenkastje; apart muntendoosje met deksel; sigareaansteker;
centrale console onder het instrumentenbord; extra-verklikkerlichtjes voor het laag niveau van
benzine, koelmiddel, water van de ruitesproeiers, motorolie en slijtage van de remschoenen vöör;
verlichting van de bagagekoffer; klaxon met dubbele toon; sportzetels XR3i type.

Technische gegevens, afmetingen en
gewichten
Motor
Dwars gemonteerde 4-cil motorin-lijn
CVH motor met bovenliggende nokkenas,
half bolvormige verbrandingskamers,
hydraulische kleplichters, lichtmetalen
cilinderkop. Automatische choke.
Mechanisch koelingsysteem.
Druksmering met hoofdstroomoliefilter
en met oliekoeling.

Cainderinbaud
Boring/Slag
Vermogen bij
Max. koppet
Compressieverhouding
Mechanische benzinepomp
Brandstof
Ontsteking

crn3 1597
mm 79,69/79,52

kW (pk) omw/min 77(105)/6000
kgm ornw/min 14,1/4800

9,5:1

Superbenzine
Elektronisch
zonder onder-
brekerpunten

Rijprestaties Acceleratie
van 0 tot 100 km/h

Max. snelheid
Benzineverbruik op 100 km (DIN)

bij constante snelheid van 90 km/h
bij constante snelheid van 120 km/h
stadscyclus

sec 9,6
km/h 186

1 6,4
1 8,1
I 10,6

Afmetingen en gewichten Lengte mm 3969
Lengte met bumpersporen mm 4052
Breedte mm 1640
Hoogte mm 1379
Wielbasis mm 2398
Spoorbreedte ein mm 1385
Spoorbreedte achter mm 1430
Volume van de bagagekofter (5 plaatsen) I 305
Met neergeklapte rugleuning I 1378

Versnellingsbak Handgeschakelde, mechanische synchrone 5-versnellingsbak,
een achter. Vloerpook.

Chassis Aandrining. Voorwielaandrijving
Wielophanging en vering vöör: Onafhankelijke wielophanging met
McPherson yeerpoten
achter: (bathenkelilke wielophanging met halt-getrokken armen
en schroefveren Gasschokdempers,

Stuurinrichting. Tandheugeltype met veiligheidsstuurkolom
Diameter draaicirkel: 10,5 m

Remsysteem: Diagonaal gescheiden remsysteem met dubbel
circuit, zelfregelende schijven vöeraan en trommels
achteraan. remdrukregelklep, en mechanische handrem op de
achtennelen.

Banden: 185/60 HR 14
Wielen: Stalen vnelen 14'

Inhouden: Benzinetank
Koelsysteem verwarming inbegrepen
Olieverversen met fittet

Elektrisch systeem 12 volt systeem -
alternator 45 A

I 40
I 6.8
I 375

»Dit is een Europese kataloog: de illustraties kunnen uitrusting vertonen die in ons verkoopgebied niet leverbaar is of niet tot de standaarduitvoering behoort De illustraties en/of tekst kunnen verder nalaten
bepaalde uitrusting te vermelden welke wel leverbaar is. Gelieve bijgevolg steeds uw concessiehouder te raadplegen voor leverbare modellen en uitrusting en voor de gangbare prtgen.
De konstrulcteurs behouden zich het recht voor, technische kenmerken, uitrusting en prijs van al hun produkten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Konstrukteurs noch voortverkopers kunnen aan-
sprakelijk worden gesteld indien door welke oorzaak ook, tekst en/of illustraties van onderhavige kataloog details van kenmerken en/of uitrusting anders mochten voorstellen dan op het ogenblik van de verkoop
doof het produktieprogramma voorzien.
De toebehoren welke worden afgebeeld, ztjn Ford-toebehoren welke mits bijbetaling bij uw Ford-concessiehouder te bekomen zijn.-
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