
Wellicht heeft u het al eens meege-
maakt. Het is voorjaar, de eerste rit 
in de zon en dan gaat de cabrio kap 
niet meer open. 
Als je een klassieke Mustang convertible 
hebt en er moet een nieuwe motor in 
voor de cabrio kap dan hebben wij goed 
nieuws: de vervanging is in feite heel een-
voudig. Het enige wat u hoeft te doen is de 
achterbank te verwijderen, de twee moe-
ren die de motor op zijn plaats houden te 
verwijderen, evenals de twee hulpstukken 
voor de hydraulische leidingen, verwijder 
de motor en installeer de nieuwe. Een 
klusje van een half uur. 
Om u wat wegwijs te maken hebben wij 
hier wat foto’s van de installatie. In dit ge-
val is het een ‘66 convertible, maar voor 
elke andere klassieke Mustang is het ver-
vangen niet veel anders. Heeft uw Mustang 
specialist in Nederland de onderdelen 
niet in huis dan is een goede bron voor 
een nieuwe motor Hydro-E-Lectric, een 
bedrijf in Florida dat is gespecialiseerd in 
cabriokap onderdelen voor alle ‘65-’04 
Mustang cabrio’s.

Vervangen van de 
                 Cabriokapmotor

foto 1 De nieuwe motor van Hydro-E-Lectric is een 
directe vervanging voor ‘65-’73 Mustangs. De stekker 
voor de bedrading zit er bij.  

foto 2 Het verwijderen van de zitting 
duurt slechts enkele seconden. Begin 
met het zitvlak door erop te drukken 
naar de achterkant van de auto. Dan wip 
je de zitting zo uit de clips in de vloer 
van de auto.

foto 3 De rugleuning is de volgende. Meestal zijn er 
twee bouten, bereikbaar nadat de zitting er uit is ge-
haald.  

foto 4 Met een 3/8-inch ratel, verwijder je de twee 
moeren die de motor op zijn plaats houden.
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foto 5 Koppel een aantal van de clips los die de hy-
draulische leidingen op zijn plek houden. Op die manier 
kunnen die lijnen wat vrijer bewegen bij het verwijderen 
van de motor.

foto 6 Verwijder de motor van de bedrading van de 
auto.

foto 7 Als alles los is dan kun je de motor zo optillen. foto 8 Het is een goed idee om een bak te gebruiken bij 
het verwijderen van de hydraulische lijnen, omdat er ze-
ker wat hydraulische vloeistof kan uitlopen. Met behulp 
van een leidingsteeksleutel haal je die voorzichtig los en 
verwijder je de fittingen, zoals afgebeeld. Op dit punt is 
de motor volledig los van de auto.

foto 9 Installatie van de nieuwe motor is eenvoudig. 
Installeer de hydraulische lijnen op de nieuwe motor, zet 
hem terug op zijn plaats over de bouten en sluit de be-
drading aan. Bij het installeren van de bouten, monteer 
ook de zwarte aardedraad terug op de rechter bout, 
zoals hier afgebeeld. foto 10 Hou bij het vastdraaien van deze moer, de aar-

dedraad met een schroevendraaier gecentreerd. Voltooi 
de installatie door het opnieuw installeren van de clips 
van de hydraulische leidingen en de achterbank.


