Het restaureren van
een ‘65-‘66 console
Het restaureren van console is een precies werkje, maar het loont wel.
Het is immers een onderdeel die je altijd ziet als je in je Mustang rijdt. Je kunt je eigen
console opknappen of een reproductie kopen. Er zijn al verschillende onderdelen in
reproductie verkrijgbaar, zoals de deur, asbak, afdekplaat voor de versnellingspook etc.
Wij hebben een A/C systeem en daarom moesten wij de console op lengte aanpassen.
Met dit artikel proberen wij u met deze restauratie te helpen.

We starten met een coupe/fastback console
die reeds is ingekort voor een Mustang met
A/C. Het metaal is aangetast en het plastic
heeft een aantal lelijke beschadigingen.

De asbak en verlichting moeten worden
vervangen

De console is gestript van de onderdelen
en bedrading. Er is een kleine breuk bij de
asbak.

Het plastic van de console wordt broos en
hard door zonlicht gedurende de jaren. Gebruik een goede keukenreiniger en borstels
om de console schoon te maken. Spoel dan
met water af en droog hem goed.

Wij spuiten de console
met een gewone auto
interieur verf. Maak verschillende dunne lagen en
droog met de haardroger.
Je wilt de korrel van het
plastic niet opvullen om
de originaliteit te waarborgen. Totdat het volledig
gedekt is.

Een bekend probleem. De bouten van de afdekplaat gaan door de plastic console heen
om de afdekplaat te bevestigen. Deze bouten, zoals hier het geval is, willen nog wel
eens afbreken door vermoeidheid van het
metaal.

De breuk wordt met wat lijm hersteld en
daarna wordt de console geschuurd met
schuurpapier 1000. Na schoonmaken gebruiken wij een plastic primer en verwarmen wij de console met een haardroger,
zodat alles goed droog is.

Na een nacht drogen bekijken wij
de bestelde nieuwe onderdelen. De
nieuwe afdekplaat en plaat voor de
versnellingspook zijn gemaakt voor
de standaard console. Voor een
A/C Mustang moet je dus de boel
inkorten.

We hebben al een ingekorte console, dus
leggen wij de afdekplaten er op en markeren
wij waar wij moeten zagen.

Dit kan met een slijper, maar ook met een
ijzerzaag.

Omdat wij een Deluxe interieur hebben,
hebben wij nieuwe houtstrippen gekocht.
Zorg er voor dat de afdekplaat schoon is en
plak de houtstrippen centimeter voor centimeter op zodat je recht en zonder luchtbellen kunt werken.

Snij de houtstrippen met een stanleymes af.
Het ziet er al heel mooi uit.

Draai de afdekplaat om en leg hem op iets
zachts. Plaats de console over de bouten.
Deze bouten schroef je vast met de speciale schroeven. Ook deze kun je bestellen als
ze stuk zijn. Schroef ze niet met heel veel
kracht vast want dan kunnen de bouten uitscheuren.

De nieuwe verlichting wordt bevestigd
met twee schroeven (vergeet niet de aarde
draad).

De nieuwe verlichting wordt bevestigd
met twee schroeven (vergeet niet de aarde
draad).

Als je nog geen console in je Mustang had,
zoals wij, dan moet je eerst de juiste bevestigingsplaat hebben. Verwijder de T-handle
en versnellingspookplaat en de bevestigingsplaat. Monteer de versnellingspookplaat op
de nieuwe bevestigingsplaat in de console
met de vier verwijderde schroeven. De bedrading heb je ook nodig.

Plaats de console tussen de stoelen en gebruik een priem om de gaten in de carrosserie terug te vinden. Echter omdat wij nog
geen console hadden moeten wij nieuwe
gaten boren, zodat wij de console kunnen
bevestigen.

De nieuwe console zit op zijn
plaats in onze ‘66 Hardtop.
Met dank aan
Mustang Monthly

De sierplaten worden gemonteerd met
twee kruiskopschroeven. Bij een nieuwe
console installatie zul je ook hiervoor twee
gaten moeten boren.

39

