HISTORIEN OM MUSTANG

Var det noget med en FORD MUSTANG - spritny?
3,7 l, V6, 305 hk, automatgear, autocomputer med farvedisplay og meget mere.

PRIS KR: 125.000,- incl. levering
l
– i USA
Mustang er ikke og har ikke været drømmebilen. Den var en del af drømmen om Amerika tværs over og
retur. En del af drømmen om at opleve de store vidder, at køre på highways fra horisont til horisont til
horisont,, se tingene og stederne man ellers kun ser på tv og film, føle storladenheden,
storladenhed
mærke historiens
vingesus, se magtens centrum og dens symboler,
symboler, fornemme duften af læder, benzin, hestekræfter.
Nu er drømmen udlevet. Mustang’en er afleveret. Tilbage til dansk normaltilstand. Tilbage til nye drømme.

Lidt om bilen
Modellen er fra 1964; næste år 50 år gammel – ret imponerende. Det overgås vist kun af Corvette og
Porche 911, der begge er fra 1963.. For amerikanerne er den et spejl på ”den
”den amerikanske drøm”.
drøm Tung,
solid, evig, storladen, kraftfuld.. På samme måde som motorcyklister har det med Harley Davidson –
gammel teknik, noget som altid har været sådan. Racerløb er ikke noget for hverken Mustang eller Harley
Davidson.
”Gå en tur med dit barn eller din hund, hvis du vil i snak med folk”
folk siger man. Men det virker også at køre i
Mustang. Det er utroligt så mange amerikanere, der har kontaktet os i medfør af, at man kom anstigende i
en Mustang. Og det er en bil, som man kigger efter også i USA.
Som bruger oplever man Mustang som en tung flyder med magt over tingene. Letkørt. Noget gammeldags.
Sæderne i den er for bløde, og man får ondt
o
i bagen ved mange timerr bag rattet. Der er ikke ESP, RDS,
traction control, aktiv fartpilot, baksensor
baksen
eller parkeringsautomatik, men til gengæld har den satellitradio,
og computeren er let at bruge.
KORT SAGT: Mustang er amerikansk limo i amerikansk sportsdressing.
Navnet Mustang stammer – som logoet – fra de vilde heste i Amerika. Navnet er også brugt til en jager, der
var den første, der var i stand til at klare distancen fra England til det fjerneste
fjerneste Tyskland og retur under
krigen.

