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– måske en lidt overset klassiker – indtil videre da!
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For 40 år siden, ændrede Volvo opfattelsen af hvad
dets brand stod for på hovedet. Volvo 262 Coupé
stod ikke uberørt og solgte utroligt godt, bedre end
forventet, til trods for at den kostede mere end dobbelt så meget som den grundlæggende model i 200
serien.

En gruppe Datsun-entusiaster vil nu starte en
ny klub for både at møde ligesindede men ikke
mindst med det ydmyge og enkle formål at redde, hvad der reddes kan!

Side 30 Volkswagen Type 3 er måske en lidt overset klassiker
– indtil videre da!

Side 24 Suzuki GT 750B 1977
Suzuki’ sidste var dansk
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Verdens formodentlig sidst producerede Suzuki GT
750 blev solgt her i Danmark, men en nordmand
fandt den i Løkken, og han har nu restaureret verdens
sidste vandbøffel.
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Helt fra den første Fordson fremkom i 1917 til
dagens mest moderne På trods af det ret store
produktionstal på hele 2.584.904 biler i løbet
af den 12 år lange produktionsperiode er en VW
1500/1600 ikke en helt almindelig gæst ved de
forskellige arrangementer for klassiske køretøjer. De
ses for eksempel slet ikke i samme antal som de
samtidige Volvo Amazon, der kun blev produceret i
cirka 667.000 eksemplarer. Mange taler derfor om
en lidt overset klassiker – indtil videre da.
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Klubben for Trabant & Wartburg
vennerne kan i år fejre 25 års fødselsdag!

En gammel Land Rover er legetøj for store drenge!
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M-Car fra Merrilds Maskinfabrik i Herning
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