
 
 
FORD:s  motorfärger för Mustang, 1964 – 2013 

 
Diskussionen om rätt färg på Ford:s motorer verkar aldrig sluta och du får lika många svar som   
personer du frågar, alla har sin egen uppfattning om vad som är rätt och fel. 
Det finns mycket att läsa om detta och även mycket som är direkt felaktigt, förmodligen grundat på 
obefintlig research och att man ofta missar, att på de gamla motorer man ser, har färgen förändrats 
med åren och motorvärmen, förmodligen målats om med inte korrekt färg etc etc. 
 
Nu borde inte detta vara så svårt eller ens diskuteras eftersom informationen om motorfärger finns att 
få direkt från Ford själva. 
Den blå färg som Ford valde att använda till sina motorer, är densamma som återfinns i FORD ovalen. 
 
Att använda fel kulör på en motor kan förstöra en i övrigt fantastisk renovering, så se till att du får det 
rätt från början – det är riktigt jobbigt att göra om det i efterhand! 
 
De färger som användes då, finns inte idag men moderna färger som godkänts av MCA ( Mustang 
Club of America ), finns angivna i texten. 
Det finns också en svenskt blandad blå motorfärg som godkänts både av MCA och Mustang gurun,  
Bob Perkins, en av USA:s mest kända renoverare.  
Färgen används av SET vid motorrenoveringar och finns att få genom SET. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Nedanstående är en sammanställning av den information som finns att få direkt från Ford. 
 

År Motor Block Luftrenare Ventilkåpor Kommentar 

 
1964 ½ 170 cui Svart Klarröd Klarröd Duplicolor 1605 ( röd ) 
 260 cui Svart Ljus blå Ljus blå Duplicolor 1606 ( Ljusblå ) 
 289 cui Svart Guld Guld Duplicolor 1604 ( Guld ) 
 289 HP Svart Krom Krom 
 
1965 200 cui Svart Klarröd Klarröd Duplicolor 1605 ( Röd ) 
 289 cui 2/4v Svart Guld Guld Duplicolor 1604 ( Guld ) 
 289 HP Svart Krom Krom 
 OBS:  Ungefär i mitten av juni 1965 ändrade Ford sin motorfärg till Ford 

Corporate Blue på alla sina motorer, samma som i Ford ovalen. 
Alltså kan en sen 1965 ha blå motorfärg. 
Min Falcon Ranchero, tillverkad 1965-06-15 hade blå original motor.  

 
1966 Alla motorer Blå Blå Blå Duplicolor 1606 
 289 HP Blå Krom Krom Duplicolor 1606 
 OBS: Det enda som inte målas blått f.o.m. nu är bultarna till ventilkåporna, 

 – de monterades i efterhand. 
 
1967 Alla motorer Blå Blå Blå Duplicolor 1606 
 289 HP Blå Krom Krom Duplicolor 1606 
 390 cui Blå Krom Krom Duplicolor 1606 
 
1968 Alla motorer Blå Blå Blå/Alum Duplicolor 1606 
 390 cui Blå Krom Krom Duplicolor 1606 
  
1969-70 Alla motorer Blå Blå Blå/Alum Duplicolor 1606 
 390 cui Blå Krom Krom Duplicolor 1606 
 
1971-73 Alla motorer Blå Blå Blå/Alum Duplicolor 1606 
 OBS: F.o.m. nu är bultarna till ventilkåporna också målade blå. 
 
1974—81 Alla motorer Blå Blå Blå/Alum Duplicolor 1606 
 
1982-1995 Alla motorer Battleship grey  Duplicolor 1611 
 
1996 - Alla motorer Omålade 
 
 
 


