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FORD TRANSIT: 1965-2010 – EEN HISTORISCH OVERZICHT 

 

 
KEULEN, 30 april 2010 – De Ford Transit schrijft al 45 jaar lang geschiedenis. We zetten 

de voornaamste momenten in zijn carrière op een rijtje. 

 

1965 – Op 9 augustus rolt de eerste Transit van de band in het Engelse Langley. 

 

1968 – De productie van dieselmotoren voor de Transit begint in Dagenham. 

 

1972 – Lancering van de snelle York-diesel. 

 

1974 – Lancering van het model met lange wielbasis en laadvermogen van 1000 kg. 

 

1976 – Lancering van het topmodel met een gewicht van 3,5 ton. Schijfremmen vooraan 

worden standaard.  

Productie van de een miljoenste Transit. 

 

1978 –  Lancering van nieuwe versie met gestroomlijnde voorkant. Lancering van de 

 automatische versnellingsbak. 

 

1984 – Debuut van de rechtstreeks ingespoten dieselmotor. 

 

1985 – Productie van de twee miljoenste Transit. 

 

1986 – Lancering van de Transit met ‘fast front’ 

 

1991 – Grondige herwerking van de chassisstructuur. Lancering van de turbodiesel. 

 

1994 – Productie van de drie miljoenste Transit. Lancering van een nieuw model. 

 

1995 – De Ford Transit viert zijn 30e verjaardag. 

 

1996 – Debuut van de minibus met zeventien plaatsen. 

 

1997 – Start van de Ford Transit-productie in de fabrieken van Hai Dong (Vietnam) en 

Nanchang (China). 

 

1998 – Transit krijgt Elektronische remkrachtverdeling en tractiecontrole. 

 

2000 – Lancering van een nieuwe Transit met voor- en achterwielaandrijving op 

gemeenschappelijk platform.  

Productie van de vier miljoenste Transit in zijn 35
e
 productiejaar. 
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2001 – De Ford Transit is ‘Internationale Bestelwagen van het Jaar 2001’. 

 

2002 – Lancering van de Transit Connect en Transit Jumbo (4,25 ton). Met de introductie 

van een 2,0-liter Duratorq TDCi-motor (125 pk) kunnen kopers van de Transit voor 

het eerst beschikken over de nieuwste common-rail technologie. 

 

2003 – ABS is nu standaard. De Transit Connect is ‘Internationale Bestelwagen van het 

 Jaar 2003’. 

 

2004 – De Transit-productie verhuist van Genk (België) naar Kocaeli (Turkije). 

 

2005 – Productie van de vijf miljoenste Transit in zijn 40
e
 productiejaar. 

 

2006 – Lancering van de huidige Transit-generatie. ESP wordt verkrijgbaar op diverse 

Transit-modellen.  

De Transit is ‘Internationale Bestelwagen van het Jaar 2007’. 

 

2007 – Lancering van de vierwielaangedreven Ford Transit. ESP is nu standaard voor alle 

voor- en achterwielaangedreven Transit-modellen met Duratorq TDCi-motoren. 

 

2008 – Lancering van de 200 pk sterke 3,2-liter dieselmotor. 

 

2009 - Introductie van de Ford Transit ECOnetic. 

 

2010 –  Productie van de zes miljoenste Transit.  

 De Transit viert zijn 45
e
 verjaardag in augustus. 

 

 

# # # 

 

Voor meer informatie: 

http://transitcelebrations.fordmedia.eu/ 
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