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PRODUCTIE VAN DE ZES MILJOENSTE FORD TRANSIT 
 

 

Belangrijke mijlpaal voor Fords legendarische bestelwagen 
 

 
KEULEN, 30 april 2010 – De Transit, Fords legendarische bedrijfsvoertuig, schrijft eens 

te meer geschiedenis want vandaag rolt het zes miljoenste exemplaar van de productielijn 

in de Fort-Otosan-fabriek in het Turkse Kocaeli.  

 

De Transit in kwestie is een witte FT280 Kombi met korte wielbasis, bestemd voor een 

Duitse fleetklant, maar de productierealisatie en de 45e verjaardag van de Transit worden 

ook gevierd met speciale ceremonies in de andere assemblagefabrieken van de Ford Transit 

over de hele wereld: Southampton (VK), Nanchang (China) en Hai Duong (Vietnam). 

  

“Met zes miljoen gebouwde exemplaren en een carrière van 45 jaar totnogtoe is de Transit 

niet alleen het langst dienende model in het productgamma van Ford of Europe. Hij is ook 

al die tijd een belangrijke pijler geweest voor ons zakencijfer in Europa en is een van de 

meest succesvolle bedrijfsvoertuigen uit de autogeschiedenis,” verklaarde John Fleming, 

Chairman en CEO van Ford of Europe. 

 

“We zijn erg trots dat de naam ‘Transit’ in veel landen in alle hoeken van de wereld is 

uitgegroeid tot een synoniem voor bestelwagens en we zijn vast van plan om die iconische 

status in de toekomst te bevestigen,” voegde Fleming nog toe. 

 

Al van bij zijn lancering in 1965 doet de Transit zijn reputatie als een duurzaam, praktisch 

en veelzijdig instrument voor professionele klanten alle eer aan door consequent de 

nieuwste technologieën voor bedrijfsvoertuigen aan te bieden in combinatie met een hoge 

mate van duurzaamheid en veiligheid, het comfort en rijgedrag van een personenwagen en 

een lage bezitskost. 

 

De nieuwste Transit-generatie biedt klanten als enige middelgroot bedrijfsvoertuig ter 

wereld de keuze tussen voor-, achter- en vierwielaandrijving op een en hetzelfde platform. 
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“Dat is slechts een voorbeeld van onze scherpe klantgerichte focus voor de Transit,” aldus 

Steve Adams, Vehicle Line Director voor bedrijfsvoertuigen bij Ford of Europe. “Onze 

doelstelling is altijd om onze professionele klanten een brede waaier bedrijfsvoertuigen aan 

te bieden die perfect zijn afgestemd op hun uiteenlopende behoeften en wensen.” 

 

De Transit, die werd gecreëerd in een tijdperk dat er van de Europese Unie en Ford of 

Europe nog geen sprake was, werd als eerste Ford-product ontworpen en ontwikkeld voor 

heel Europa en bracht voor het eerst ontwikkelings- en marketingteams uit Groot-Brittannië 

en Duitsland samen. Sindsdien bleef hij altijd een trensetter. 

De Ford Transit is ook wereldwijd een echt succesverhaal en is nu verkrijgbaar in meer dan 

85 landen op de vijf continenten. Op zijn grootste markt, Groot-Brittannië, heeft hij sinds 

zijn lancering in 1965 consequent de positie van marktleider opgeëist. 

 

In 2009 was de Transit ondanks de recente economische moeilijkheden het meest 

succesvolle voertuig in het segment van een en twee ton binnen de 19 voornaamste 

Europese markten. Met een totaal marktaandeel van 12,8% (0,2 procentpunten omhoog ten 

opzichte van 2008) behaalde de Transit zijn beste Europese marktaandeel in zes jaar.  

 

In augustus 2010 is er nog een andere belangrijke mijlpaal voor de Ford Transit: zijn 45
e
 

verjaardag. 

 

“De Ford Transit heeft een fantastisch erfgoed en een nog rijkere toekomst voor zich. We 

zullen hem blijven verbeteren en de wereld eraan blijven herinneren dat de Transit trouw 

blijft aan zijn erfgoed en zijn verdiende reputatie,” aldus Fleming. 
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Voor meer informatie: 

http://transitcelebrations.fordmedia.eu/ 
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