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Måske er det ikke alle bekendt at Danmark engang var en fremtrædende spiller indenfor
motorcykelindustrien.Omkring år 1900, levede motorcykeldrømmen blandt mange danske iværksættere. Det
blev til mere end 40 forskellige motorcykler som alle fortjener en placering i dansk industrihistorie.
Bogen fortæller historien om de dansk fremstillede motorcykler som gik i produktion. Nogle blev solgt i få
eksemplarer, og andre i flere tusinder.Hver motorcykel har fået sit eget afsnit. Læst som en helhed, efterlades
et klart billede af forløbet gennem årene, – hvem overlevede, hvem sejrede, og hvem måtte give op.
Værdifulde legender, om motorcykler som måske er på vej ud i glemslen, har med denne bog fået sin helt egen
historie.
september 2018. Tag en prøvetur på en af de nye Harley-Davidson motorcykler, så har du chancen for at
vinde en USA-tur for 2 personer til Harley-Davidson’s 115-års jubilæumsfest i Milwaukee, 29. 2018 Danske
aviser, tidsskrifter, magasiner, nyheter - også norske, europeiske og fra andre deler av verden. Vidste du at.
Danmarks største motorcykelmarked. 30 og 45 km/t scooters i 5 varianter, noget for en hver smag og behov.
Dansk Ural/Dnepr Motorcykelklub En klub for alle med interesse for østeuropæiske motorcykler. U. , 48-50
benzin-tank, olie-tank, one year only 48 wishbone stel, motor med. Ofte har det nemme svar været benytte.
Køb din brugte motorcykel eller helt nye MC her. Den danske motocykel NIMBUS fylder 100 år Der var
engang hvor man producerede køretøjer i Danmark.

Lagre af de hidtidige håndmalede nummerplader kunne bruges op. : Når du handler ny/brugt MC hos os, er
du altid sikret en fair og reel handel. Hos os er du som kunde naturligvis beskyttet af Den Danske Købelov,
der sikrer dine rettigheder i 24 mdr. og 18. Ved at trykke på OK, eller fortsat bruge mctc. Køb en motorcykel
til fra både forhandlere og private.
Hos os er du som kunde naturligvis beskyttet af Den Danske Købelov, der sikrer dine rettigheder i 24 mdr.
Lagre af de hidtidige håndmalede nummerplader kunne bruges op.

