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Ford Transit i Danmark Ole Gold Hent PDF Forlaget skriver: Ford Transit har i mere end 40 år været en fast
del af gadebilledet. Tænk bare på postbiler, biler tilhørende håndværkere, biler fra fødevareleverandører,

taxi´er, minibusser, redningskøretøjer, ambulancer - ja, listen er næsten uendelig.

Den første Ford Transit kom på gaden i 1965. Modellen blev afløst af den ´ansigtsløftede´ model fra 1978, og
i 1986 kom Ford Transit i en mere strømlinet udgave. Denne blev i de følgende år videreudviklet i flere

omgange. Næste milepæl blev nået i 2000, hvor en helt ny type, der nu også kunne leveres med forhjulstræk,
kom på markedet. Og historien slutter foreløbig med den nye 2006-model i helt moderne design.

Bogen er ingen teknisk redegørelse, men en kort overordnet beskrivelse af Ford Transit´s historie med
hovedvægten lagt på dens udseende og anvendelse i Danmark.
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