
Exclusieve luxewagens

Exclusieve luxewagens: AUDI RS-6, FERRARI 348 GTS,
BENTLEY Continental GTC Cabriolet, PORSCHE 993 cabrio en

nog vele andere.

Startdatum maandag 23 maart 2020 10:00

Bezichtiging zie -Meer info- bij de veiling

Sluitingsdatu Woensdag 1 april 2020 vanaf 19:00

Afgifte Enkel op afspraak via organisator

BE-3700 Tongeren

Bieden uitsluitend via internet!

www.moyersoen.be

Voor meer informatie en voorwaarden:

01/04/2020 06:00



Kavel Omschrijving Openingsbod

1 2015 MERCEDES-BENZ G63 AMG

Eerste inschrijving: 21/05/2015
Chassisnummer: WDB4632721X238252
Afgelezen kilometerstand: 65049 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 5498 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Satin grey
Interieurbekleding: Zwart Leder
Extra informatie: De Mercedes-Benz G-Klasse werd in 1979 op de markt
gezet als een militaire terreinwagen. Het robuuste karakter van de auto en
zijn off-roadcapaciteiten maken de Geländewagen (vrij vertaald naar
terreinwagen) de keuze voor het Nederlandse (sinds 1992) en Duitse leger
en talloze beveiligingseenheden wereldwijd.

In zijn nu al ruim meer dan dertigjarige bestaan is het exterieur nauwelijks
gewijzigd. Wel zijn de motoren constant vervangen en het interieur heeft in
de loop der jaren steeds een opfrisbeurt gekregen. In 1990 werd het
toenmalige type W460/W461 sterk hernieuwd en een nieuw interne
chassisbenaming gebruikt, W463.

De W463 reeks liep van 1990-2018 en bracht de G-klasse weg van het
spartaanse en meer naar het luxe segment. Gedurende die productie run
werd een enorm aanbod van motoren gebruikt, waarbij de AMG versies het
meest noemenswaardig zijn. Deze G 63 AMG is uitgerust met een 5500cc
twin turbo V8-motor welke een waanzinnige 545 pk levert.

Naast de optische aanpassingen zoals bumpers en bredere wielkuipen, zijn
er dubbele uitlaten aan weerskanten te vinden en AMG-specifieke velgen.

De affabrieks matte of satijn finish complimenteert de algemene look en
maakt van deze G klasse een future classic in wording.

Dit exemplaar is tevens uigerust als lichte vracht, wat de wagen fiscaal
voordelig en praktisch maakt. De originele achterbank wordt erbij geleverd

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

Keuringsattest: aanwezig en geldig tot  identificatie verslag lichte vracht

7000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

2 2014 BMW X5 Xdrive40d

Eerste inschrijving: 25/05/2014
Chassisnummer: WBAKS610500J87236
Afgelezen kilometerstand: 154535 km
Brandstof: Diesel
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Zilver
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De BMW F15 is de derde generatie X5 crossover en werd
in 2013 op de markt gebracht.

Dit model verkeert in goede staat en is uitgerust met BMW's N57 motor, een
3000cc volledig aluminium 6 cilinder dieselmotor welke 313 pk levert,
gekoppeld aan een automaat en slimme Xdrive 4x4 techniek.
Deze wagen is uitgevoerd als lichte vracht, welke ze fiscaal voordelig en
praktisch maakt.
De originele zetels zijn niet aanwezig!

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

Keuringsattest: aanwezig en geldig tot  identificatie verslag lichte vracht

10500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

3 2014 AUDI RS-6 Avant *stage 2 - 730hp*

Eerste inschrijving: 26/09/2014
Chassisnummer: WUAZZZ463EN905581
Afgelezen kilometerstand: 63562 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 3993 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Antraciet
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie: De derde generatie RS 6 werd voorgesteld op de
Autosalon van Genève 2013. Deze versie wordt, in tegenstelling tot de
vorige generaties, uitsluitend als Avant gebouwd.    De derde generatie RS
6 is voorzien van een 4.0-liter biturbo V8-motor, bekend uit de S6 van deze
generatie. In de RS 6 levert deze een vermogen van 560 pk en een koppel
van 700 Nm. Later dat jaar zou de motor zijn weg vinden naar de RS 7 met
dezelfde specificaties. De motor is gekoppeld aan een 8-traps automaat van
ZF. De reden dat niet voor Audi's eigen S tronic automaat werd gekozen, is
vanwege het feit dat deze niet opgewassen is tegen het hoge koppel dat de
motor voortbrengt.  Dit exemplaar is voorzien van een Stage 2 tuning dit
houd in dat de wagen momenteel voorzien is van 730pk en een sportiever
geluid dankzij het volledige uitlaatsysteem van akrapovic.
Full full option, met Akrapovic sportuitlaat + originele uitlaatsysteem,
Sportvelgen 20” + 4 velgen origineel op band erbij, met onderhoudsboekje

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

21000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

4 2012 AUDI S5 Coupe

Eerste inschrijving: 18/05/2012
Chassisnummer: WAUZZZ8T3CA055974
Afgelezen kilometerstand: 108044 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 2995 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: grijs
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie: Deze S5 coupé heeft de nieuwe 3,0-liter V6 TFSI-motor
afkomstig uit de Audi S4 B8. deze geladen motor is voorzien van een Roots
compressor. Hij heeft net als in de S4 een vermogen van 333 pk
beschikbaar vanaf 5.500 tot 7.000 tpm en een maximumkoppel van 440 Nm
tussen 2.900 en 5.300 tpm. De S5 Cabriolet sprint met de S tronic
versnellingsbak in 5,6 seconden naar de 100 km/u.

De zeventraps S tronic automaat is hier van toepassing, De quattro
vierwielaandrijving is eveneens standaard. Standaard wordt er een
sportdifferentieel leverbaar worden die in bochten meer kracht naar het
buitenste achterwiel stuurt en zo onderstuur tegen gaat.   Full Full option
met winterbanden + zomerbanden

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig en geldig tot 12/06/2020

7700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

5 2016 FORD Mustang Ecoboost

Eerste inschrijving: 01/07/2016
Chassisnummer: 1FA6P8THXG5279496
Afgelezen kilometerstand: 36799 km
Brandstof: Benzine+LPG
Aantal sleutels: 1

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 2300 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: Antraciet
Interieurbekleding: zwart Leder

Extra informatie: Deze 6de generatie Mustang is uigerust met Ford's 2300cc
4-cilinder Ecoboost turbomotor, welke goed is voor zo'n 314 pk.

Opmerkelijk is dat deze generatie Mustang voor het eerst onafhankelijke
ophanging kreeg voor de achteras, wat de rijbeleving enorm ten goede
komt.
Daarnaast is dit exemplaar tevens uitgerust met een Prins LPG systeem.
In de reservewiel ruimte is een 54 liter ringtank gemonteerd zodat
bagageruimte onaangetast blijft, en de vulnippel is netjes weggewerkt bij de
tankdop.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

8750€



Kavel Omschrijving Openingsbod

6 2016 PORSCHE 911 991.2 Carrera Cabriolet

Eerste inschrijving: 03/06/2016
Chassisnummer: WPOCB2A94HS154470
Afgelezen kilometerstand: 24879 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Zilver
Interieurbekleding: Zwart leder
Extra informatie: De 991 is Porsche's 7de generatie van de 911 sportwagen.
Onthuld in 2011 op de Frankfurt Motor Show, werd de 991 meteen goed
ontvangen.

Porsche blijft de succesformule aanhouden, klassieke 911 lijnen
combineren met aanhoudende technische innovatie. Zo is de 991 gebouwd
op een geheel nieuw platform.
Pas het 3de sinds de lancering  van de originele 911 in 1963.

Op diezelfde Motor Show werd in 2015 de facelift voorgesteld. Naast de
bumpers en uitlaat werden de lichten hertekend. De 991.2 kreeg ook een
motorische upgrade.
Elke versie is uitgerust met de 3000cc twin-turbo 6 cilinder boxer motor,
welke 420 pk levert.

Deze Carrera is uitgerust met de 7-traps PDK versnellingsbak (Porsche
Doppelkupplung).
Welke bekend staat om het nagenoeg "instant" instant schakelen en
algemene degelijkheid.
Topsnelheid is begrensd op 290 km/u.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

28000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

7 1993 PORSCHE 964/993 Turbo

Eerste inschrijving: 22/10/1993
Chassisnummer: WP0ZZZ96ZNS403631
Afgelezen kilometerstand: 123514 km
Brandstof: benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 3600 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Zilver
Interieurbekleding: Blauw leder
Extra informatie: De Porsche 993 is de naam die Porsche intern gebruikt
voor de versie van de Porsche 911 gefabriceerd tussen 1993 en begin
1998. De 993 is de laatste van de Porsche 911 generatie met een
luchtgekoelde boxermotor, en komt met veel technische verbeteringen ten
opzichte van zijn voorganger.

Overige aanpassingen waren een tweedelige uitlaat, grotere remmen met
geperforeerde schijfremmen, en opgewaardeerde stuurbekrachtiging. Het
enige wat hetzelfde is gebleven ten opzichte van zijn voorganger zijn de
beide deuren.
Dit type is een 993 body, gebouwd op een 964 chassis. Alle gebruikte
onderdelen zijn originele 993 Turbo onderdelen. Velgen, remmen, stoelen
en achterzitjes..

Het interieur is opnieuw bekleed en een extra stuur, pook en handrem zijn
aanwezig.
De wagen is uitgerust is met de 3600cc atmosferische boxermotor, welke
een volledig ingevulde onderhoudsgeschiedenis heeft!
Deze Porsche is in uitzonderlijk mooie staat en komt van een liefhebber.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

15750€



Kavel Omschrijving Openingsbod

8 2018 MERCEDES-BENZ AMG GT

Bouwjaar: 2018
Chassisnummer: WMX1903771A010627
Afgelezen kilometerstand: 12427 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 4000 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Solarbeam yellow
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De AMG GT, ofwel intern R190 genoemd, is een 2-zit
sportwagen gemaakt als coupe en roadster door Duitse autoconstructeur
Mercedes Benz. Geïntroduceerd op 9 september 2014 en onthuld op de
Paris Motorshow datzelfde jaar is de AMG GT de tweede wagen om
volledig "in house" geproduceerd te worden bij AMG zelf.

De GT gebruikt een "voor/midden motoropstelling" met de motor voorin
geplaatst, doch zover mogelijk achter de vooras. Zowel chassis als
carrosserie zijn volledig uit een aluminium legering wat het gewicht te goede
komt alsook de rijervaring.
Uitgerust met een 4000cc twin turbo V8 motor maakt de AMG GT 456 pk en
heeft ze een 0-100 km/u tijd van 3 seconden. Daarnaast is dit type motor
bekend als Mercedes' "hot inside V" doordat de turbo's binnen de V-
opstelling gemonteerd zijn i.p.v de buitenkant bij een meer conventionele
opstelling.
Dit zorgt voor minder turbogat en een snellere gasrespons.

Fun fact, Formule 1 piloot Lewis Hamilton heeft actief meegewerkt aan de
ontwikkeling van de GT.
Deze "Solarbeam Yellow" AMG GT verkeert in showroom staat en heeft een
geverifieerde lage kilometerstand.

Boorddocumenten:
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

28000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

9 2012 MERCEDES-BENZ SLS AMG

Bouwjaar: 2012
Chassisnummer: WMX1973771A009088
Afgelezen kilometerstand: 23850 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 6200 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De SLS AMG is een sportwagen van de Duitse
automobielconstructeur Mercedes-Benz die van 2009 tot 2014 gebouwd is.
De auto wordt aangedreven door een 6200cc V8 met 571 pk. De wagen is
een reïncarnatie van de legendarische 300SL Gullwing met het
kenmerkende design en naar boven openende vleugeldeuren. Bij de
Gullwing was dit noodzaak vanwege de constructie van het frame, bij de
SLS AMG is het een designstatement.

De SLS AMG volgt de SLR McLaren op, welke in 2009 uit productie ging.

Gebruikmakend van Mercedes' M159 motor levert de SLS 571 pk bij 6.800
tpm. Het maximumkoppel van 650 Nm wordt bereikt bij 4.750 tpm. 0 naar
100 km/u gebeurt in 3,8 seconden en topsnelheid is begrensd op 317 km/h.
Ten behoeve van een betere gewichtsverdeling is de motor vlak achter de
vooras geplaatst en de versnellingsbak samen het differentieel tussen de
achterwielen, de zogeheten transaxle-opzet.

Deze SLS AMG is in showroom staat en dealer onderhouden met
aanwezige facturen.

Boorddocumenten:
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

70000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

10 2016 MERCEDES-BENZ S500e

Eerste inschrijving: 19/04/2016
Chassisnummer: WDD2221631A253800
Afgelezen kilometerstand: 74923 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: zwart
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie: S-klasse is de typeaanduiding van de topklasse van
Mercedes-Benz. De 'S' staat voor Sonder in het Duits en 'super' in het
Nederlands. De letter S werd oorspronkelijk achter de modelnaam
geplaatst. Sinds 1993 gaat de 'S' aan de naam vooraf.

Mercedes streeft er bij de S-klasse naar leidend te zijn op de thema's
veiligheid, comfort, prestaties en betrouwbaarheid. Technische innovaties
worden daarom traditioneel geïntroduceerd op de S-klasse, welke overigens
elk jaar de best verkopende topklasse auto van de wereld is.

Vandaag zitten we aan de 10de generatie S-klasse, (intern W222) waarvan
de productie loopt vanaf 2013 tot heden. Dit exemplaar is een S500e, wat
wilt zeggen dat de 3000cc benzine motor samenwerkt met een
elektromotor. Dit zorgt voor een gecombineerd vermogen van 333 pk, en
een begrensde topsnelheid van 250 km/u.
Deze hybride kan volledig elektrisch rijden en klasseert zich als een
Euronorm 6b.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

21000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

11 2008 BENTLEY Continental GT Speed

Eerste inschrijving: 10/09/2008
Chassisnummer: SCBCF63W28C056808
Afgelezen kilometerstand: 102273 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 6000 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder Mulliner
Extra informatie: De Bentley Continental GT Speed is een topklasse berline
gemaakt door de Britse constructeur Bentley. Het is de krachtigste Bentley
ooit geproduceerd en de eerste met een topsnelheid van meer dan 200 mph
(322 km/u).

De GT Speed is herkenbaar aan de grille die iets meer rechtop staat,
bredere uitlaatpijpen en de 26-spaaks velgen. De 6000cc W12 (twee VR6-
motoren naast elkaar) met twee turbo's, is een doorontwikkeling van de 560
pk sterke W12 die al gebruikt wordt in de Bentley Continental GT. Dankzij
de toepassing van een lichtere distributieketting, een uitlaatsysteem met
betere flow en herschrijven van het motormanagement steeg het vermogen
met 50 pk tot 610 pk.

Koppel is nog indrukwekkender: al vanaf 1.750 tpm staat er 750 Nm ter
beschikking. De hernemingen zijn hierdoor spectaculair en typisch Bentley.

De hardheid van de luchtvering kan via een knop in de middenconsole
worden ingesteld.
Vanaf 150 km/u komt automatisch een spoiler onder de achterruit omhoog
voor extra stabiliteit. De GT Speed beschikt tevens over de grootste
remschijven ooit toegepast op een personenauto voor die tijd. Reeds
uitgevoerd uit frankrijk en gekeurd in België

Getekend door de Belgische Dirk Van Braeckel is dit volgens velen de
meest stijlvolle en elegante "performance Bentley". Deze Speed is dealer
onderhouden en uitgerust met het Mulliner interieur.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Carte grise (FR): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

17500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

12 2017 MINI Cooper S cabrio

Eerste inschrijving: 03/01/2017
Chassisnummer: WMWWG710803C56849
Afgelezen kilometerstand: 19277 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 2000 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: grijs
Interieurbekleding: Stof
Extra informatie: MINI is een Engelse autofabrikant, welke rond het jaar
2000 onderdeel geworden is van het Duitse BMW. Het merk produceert
sinds april 2001 compacte auto's met een zeer herkenbare retro-styling naar
de originele Mini van de jaren '50.

De eerste generatie werd getekend door Frank Stephenson. Het was
duidelijk dat de nieuwe MINI een hommage moest worden naar z'n
klassieke voorganger. De naam werd in hoofdletters geschreven om het
verschil met de classic Mini duidelijk te maken.

Vanaf 2013 zitten we reeds aan de 3de generatie MINI, intern genoemd F57
voor de cabrio.
De MINI bleef "groeien" en comfort werd steeds verbeterd. Deze laatste
generatie deelt het platform met de 2-reeks BMW en zowel bagageruimte
als veiligheid zijn erop vooruitgegaan.

Sportiviteit heeft altijd in het Mini DNA gezeten, zo boekte de originele Mini
meerdere rally successen. Dat DNA heeft BMW verder gezet onder de "S"
modellen.

Deze Cooper S heeft een 4-cilinder 2000cc turbo benzinemotor welke net
geen 200 pk levert.
Gecombineerd met een automatische versnellingsbak gaat 0-100km/u in
7.3 seconden.
De MINI is in algemeen zeer mooie en verzorgde staat, mede bewezen
door de lage kilometerstand. Daarbovenop maken een elektrisch vouwdak
en geïntegreerde navigatie dit een stijlvolle en snelle cabrio.
Euro 6b.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

8400€



Kavel Omschrijving Openingsbod

13 1981 MINI Cooper Custom Cabriolet

Eerste inschrijving: 03/04/1981
Chassisnummer: XL2S1N11191447
Afgelezen kilometerstand: 22068 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 1000 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: Stof/leder

Extra informatie: De Mini was een revolutionaire en karaktervolle kleine auto
die voor de British Motor Corporation (BMC) was ontworpen door Alec
Issigonis in 1959.
Er werden vooruitstrevende technieken toegepast, zoals een
dwarsgeplaatste motor en voorwielaandrijving, een concept dat
tegenwoordig veelvuldig wordt toegepast maar innovatief was voor de tijd.
De Mini was leverbaar met verscheidene motoren, dit exemplaar heeft de
1000cc motor met ongeveer 39 pk.

 Officieel werd er van de Mini nooit een cabrio versie gemaakt. Velen
hebben dan ook geprobeerd dit op eigen initiatief te bewerkstellingen,
helaas met weinig succesvolle resultaten.

Dit project werd echter met een zeer nauwkeurig oog gebouwd en volgens
hoge standaards.
Alles is doordacht gemaakt en lijkt 100% origineel.
Naast het lakwerk en mooie afwerking van het interieur is de wagen
technisch ook helemaal in orde.
De foto's spreken voor zich! Een echte, functionerende, eye catcher!

Boorddocumenten:
Kentekenbewijs (NL): aanwezig

3500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

14 1988 RANGE ROVER Classic 2.4 TD

Eerste inschrijving: 31/05/1988
Chassisnummer: SALLHAME8EA330463
Afgelezen kilometerstand: 104195 km
Brandstof: Diesel
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 2393 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: Blauw
Interieurbekleding: Stof
Extra informatie: De Range Rover Classic is de grondlegger van het
hedendaagse luxury SUV segment.
Geproduceerd door Land Rover van 1970 tot 1996 moest het de
gereputeerde off-road eigenschappen van o.a. de Defender matchen met
een luxueus en comfortabel interieur, wat de bestuurder zowel on- als off-
road een aangename rij-ervaring moest garanderen.

De wagen was een instant succes, mede dankzij het tijdloos design wat een
samenwerking was van de interne Land Rover staff onder leiding van Spen
King.

Pas in 1986 kwam een diesel versie op de markt. De 2393cc VM motor
stond bekend als een van de meest betrouwbare en verfijnde dieselmotoren
van z'n tijd. Om dit te bewijzen heeft Land Rover verschillende records
gevestigd op vlak van zowel snelheid als duurzaamheid.
Zo werd in 1987 een non-stop 24 uur durende run gedaan aan een
constante snelheid van 160 km/u.

Dit exemplaar is in uitzonderlijk mooie staat en compleet gerestaureerd door
een gepassioneerde eigenaar. Zowel motorisch als optisch is de wagen tot
in de puntjes afgewerkt.
Alle nodige documentatie is aanwezig, alsook een blanco keuringsbewijs
geldig tot 2021.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Keuringsattest: aanwezig

4375€



Kavel Omschrijving Openingsbod

15 2006 LAND ROVER Defender 90 Bel Air 2.5 TDI

Eerste inschrijving: 05/04/2006
Chassisnummer: SALLDVA585A702263
Afgelezen kilometerstand: 110639 km
Brandstof: Diesel
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 2500 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Land Rover Defender is een vierwielaangedreven
terreinauto van het Britse merk Land Rover. Het ontwerp is gebaseerd op
de eerdere Land Rover Series 1, 2 en 3 en productie loopt vanaf 1948.

Ontwikkeld voor gebruik onder extreme omstandigheden, is de wagen
uitgerust met een centraal differentieel dat vergrendeld kan worden voor
optimale tractie in het terrein. De Defender heeft geen monocoque maar
een body-op-chassis-opbouw waardoor alle onderdelen van de wagen
makkelijk, en vaak ook met de hand, vervangen kunnen worden.
Na een productierun van 67 jaar, rolde in 2015 de laatste Defender van de
band, welke de Defender officieel z'n welverdiende plaats in de
geschiedenisboeken als klassieker zet.

Deze Defender is een Bel Air versie, en uitgerust met een 2500cc
turbodiesel motor, gekoppeld aan een manuele 5-bak.

Het interieur is vernieuwd, alsook de afneembare soft top.
Technisch zijn alle systemen in werkende staat zodanig dat deze wagen
zowel on- als off-road een prachtige en iconische verschijning is.

 Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

9275€



Kavel Omschrijving Openingsbod

16 1989 LAND ROVER Defender 90 softop V8

Eerste inschrijving: 26/04/1989
Chassisnummer: SALLDVAV8FA372686
Afgelezen kilometerstand: 97053 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 3500 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Groen
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Land Rover Defender is een vierwielaangedreven
terreinauto van het Britse merk Land Rover. Het ontwerp is gebaseerd op
de eerdere Land Rover Series 1, 2 en 3 en productie loopt vanaf 1948.

Ontwikkeld voor gebruik onder extreme omstandigheden, is de wagen
uitgerust met een centraal differentieel dat vergrendeld kan worden voor
optimale tractie in het terrein. De Defender heeft geen monocoque maar
een body-op-chassis-opbouw waardoor alle onderdelen van de wagen
makkelijk, en vaak ook met de hand, vervangen kunnen worden.
Na een productierun van 67 jaar, rolde in 2015 de laatste Defender van de
band, welke de Defender officieel z'n welverdiende plaats in de
geschiedenisboeken als klassieker zet.

Uitzonderlijk is dat dit gerestaureerd exemplaar affabriek uitgerust is met de
3500cc Rover V8, welke goed is voor 135 pk, gekoppeld aan een manuele
5-bak.
Het interieur is compleet nieuw, alsook de afneembare soft top.
Technisch zijn alle systemen in werkende staat zodanig dat deze wagen
zowel on- als off-road een prachtige en iconische verschijning is.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

12250€



Kavel Omschrijving Openingsbod

17 1988 LAND ROVER Defender 90 softop V8

Eerste inschrijving: 17/10/1988
Chassisnummer: SALLDVAD8EA345710
Afgelezen kilometerstand: 96110 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 3500 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: leder
Extra informatie: De Land Rover Defender is een vierwielaangedreven
terreinauto van het Britse merk Land Rover. Het ontwerp is gebaseerd op
de eerdere Land Rover Series 1, 2 en 3 en productie loopt vanaf 1948.

Ontwikkeld voor gebruik onder extreme omstandigheden, is de wagen
uitgerust met een centraal differentieel dat vergrendeld kan worden voor
optimale tractie in het terrein. De Defender heeft geen monocoque maar
een body-op-chassis-opbouw waardoor alle onderdelen van de wagen
makkelijk, en vaak ook met de hand, vervangen kunnen worden.
Na een productierun van 67 jaar, rolde in 2015 de laatste Defender van de
band, welke de Defender officieel z'n welverdiende plaats in de
geschiedenisboeken als klassieker zet.

Uitzonderlijk is dat dit gerestaureerd exemplaar affabriek uitgerust is met de
3500cc Rover V8, welke goed is voor 135 pk, gekoppeld aan een manuele
5-bak.
Het interieur is compleet nieuw, alsook de afneembare soft top.
Technisch zijn alle systemen in werkende staat zodanig dat deze wagen
zowel on- als off-road een prachtige en iconische verschijning is.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

12250€



Kavel Omschrijving Openingsbod

18 1987 BMW E30 M3

Eerste inschrijving: 01/02/1987
Chassisnummer: WBSAK010600844811
Afgelezen kilometerstand: 140626 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 2300 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: Het E30 platform is het allereerste waar BMW de naam M3
aan heeft toegekend.
De eerste generatie had een 2300cc BMW S14-motor met 200 pk.
De belangrijkste reden voor de productie van de M3 was de concurrentie
aan te gaan met de Mercedes-Benz W201.

De E30 M3 dankt zijn faam aan z'n raceachtergrond, niet alleen met BMW
zelf, maar ook met racingteams zoals het Engelse Prodive en het Duitse AC
Schnitzer Motorsport.
De M3 E30 was zeer verschillend van de gewone 3-serie. Op de motorkap
na was de hele carrosserie anders. Hij had een meer aerodynamische
vormgeving en bredere banden en wielen. De productie van de M3 E30
eindigde in maart 1991.

Deze prachtige en originele M3 is een Belgisch afgeleverde wagen en komt
dus met gelijkvormigheidsattest en carpass.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig
Car-Pass: aanwezig

17500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

19 1968 FORD Mustang convertible

Eerste inschrijving: 01/08/1968
Chassisnummer: 8T03C110156
Afgelezen kilometerstand: 34913 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 289ci cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Mustang is een Amerikaanse "pony-car" geproduceerd
door Ford en ontworpen door Lee Iacocca. De typerende styling met lange
motorkap en korte koffer bewees enorm populair te zijn en bracht een
nieuwe designtaal met zich mee.

De naam is een afgeleide van de P51-Mustang, een gevechtsvliegtuig
gebruikt tijdens de 2de Wereldoorlog.

Deze 1968 Mustang is een eerste generatie en is volledig gerestaureerd.
Staat zeer mooi in de lak en is motorisch tip top in orde.
Met een elektrisch bediende soft-top, manuele versnellingsbak (4 on the
foor) en de iconische Ford Windsor V8 motor is dit dé Mustang om te
hebben.

Boorddocumenten:
Nederlands kentekenbewijs: aanwezig

10500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

20 1985 ALFA ROMEO Montreal

Eerste inschrijving: 19/12/1985
Chassisnummer: AR1426155
Afgelezen kilometerstand: 71005 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 2600 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: leder
Extra informatie: De Montreal is een tweepersoons sportwagen van het
Italiaanse Alfa Romeo uit de jaren zeventig. Voorzien van een 2600cc V8
motor, een mildere versie van Alfa's toenmalige wedstrijdmotor, was de auto
goed voor 220 pk. De V8 had dubbele bovenliggende nokkenassen en een
inspuitsysteem van Spica.

Met een carrosserie getekend door Gandini, die toen voor ontwerphuis
Bertone werkte, is de Montreal werkelijk een tijdloze wagen. Met een totaal
van 3925 geproduceerd, blijft ze een zeldzame verschijning en een classic
die enkel in waarde zal toenemen.

Deze wagen is in algemeen goede staat, start en rijdt perfect.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

15400€



Kavel Omschrijving Openingsbod

21 1968 JAGUAR E-type 3.8 six-in-line engine

Eerste inschrijving: 15/09/1968
Chassisnummer: 1E77968
Afgelezen kilometerstand: 98972 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 3800 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Zilver
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Jaguar E-type werd geproduceerd tussen 1961 en
1974 en betekende een revolutie in het ontwerp, prestaties en besturing van
sportwagens.

Het revolutionair carrosserieontwerp is van de hand van Malcolm Sayer die
eerder bij de Bristol Aeroplane Company vliegtuigen had ontworpen. De
rondingen en inkepingen waren er niet voor de sier maar zorgvuldig
berekende aerodynamische vormen.
Alle E-types kregen onafhankelijke wielophanging en bekrachtigde
schijfremmen op de vier wielen, twee ongewone voorzieningen voor die tijd.

Met grotendeels originele lak is dit exemplaar goed bewaard gebleven.
Automaat schakelt zoals het hoort het en de motor draait goed.

Fun fact, Toen de E-type onthuld werd in Geneve noemde Enzo Ferrari het
de mooiste auto ooit.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (buitenland): aanwezig

15400€



Kavel Omschrijving Openingsbod

22 1975 BMW E9 3.0 CS

Eerste inschrijving: 18/04/1975
Chassisnummer: 4320514
Afgelezen kilometerstand: 8323 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 3000 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: Blauw
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De BMW E9 coupé is de voorloper van de BMW E24 6-
serie.

Deze twee-deurs coupé werd gebouwd voor BMW door Karmann van 1968
tot 1975, en is een doorontwikkeling van de "Neue Klasse" 2000 CS coupé.
De grootste verandering was het laten passen van BMW's iconische M30 6
cilinder motor.

Het E9 platform, met name de 3.0 CSL homologatie special , was zeer
succesvol in de racerij, vooral in de Europese Touring Car Championship en
de Deutsche Rennsport Meisterschaft .
Dit hielp om de status van BMW als dé auto voor de sportieve bestuurder
vast te stellen.

 Dit model verkeert in zeer goede staat en komt van een gepassioneerde
eigenaar welke de wagen gebruikte waarvoor ze bedoeld is. Verschillende
tourrit stickers tellen als bewijs voor geleverde prestaties, en bevestigen de
kwaliteit van restauratie.
Naast een compleet vernieuwd lederen interieur werd zowel de carrosserie
aangepakt en gespoten in het originele BMW "Fjord-metallic". De motor
kreeg in 2010 een complete revisie (met bijhorende facturen) bij Bernd
Salewski twv 11.000euro.

De dubbele carburator 3000cc 6-cilinder M30 ontwikkelt 180 pk en staat
bekend om z'n duurzaamheid. Originele 16" Alpina velgen en een custom
inox uitlaatlijn maken het plaatje af.

De wagen komt met een taxatieverslag waarbij ze geschat is op
55.000euro.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

12600€



Kavel Omschrijving Openingsbod

23 1992 MERCEDES-BENZ R129 SL 600

Eerste inschrijving: 05/10/1992
Chassisnummer: WDB1290761F071458
Afgelezen kilometerstand: 148393 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 6000 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Groen
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De R129 SL is een roadster gemaakt door Mercedes-Benz
van 1989-2001. Ze was de opvolger van de R107 en werd later vervanfen
door de R230.

Volgens echter velen was de R129 het toppunt van Mercedes
bouwkwaliteit.
Zo kwam elke wagen met een carrosseriekleur gespoten aluminium hardtop
standaard, en het stoffen cabriodak is elektro-hydraulisch ge-automatiseerd.

Ontworpen in 1984 door de hand van Bruno Sacco, werd een ingekort
W124 chassis gebruikt als basis. Zoals steeds vinden we innovatieve
systemen terug op Mercedes's topmodellen, zoals een verborgen roll-over
bar die automatisch uitklapt in geval van een roll-over. Daarnaast was het
ook de eerste productiewagen die de veiligheidsgordels volledig
geintegreerd had in de zetel. Deels noodzakelijk omwille van het design
waarbij geen B-pilaar aanwezig is.

Dit exemplaar verkeert in topstaat met een zeer stijlvolle kleurencombinatie,
Tropen Grun voor de carrosserie en zwart leder voor het interieur. Het
cabriodak is tevens donkergroen en recent vernieuwd.
Deze SL is uitgerust met de 6000cc V12 welke goed is voor 394 pk.
Dit alles gekoppeld aan de automatische versnellingsbak maakt van deze
wagen de perfecte GT cruiser en een zeer respectabele future classic.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

7700€



Kavel Omschrijving Openingsbod

24 2007 ASTON MARTIN DB9 V12

Bouwjaar: 2007
Chassisnummer: SCFAD01A37GA09071
Afgelezen kilometerstand: 65986 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 5900 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Grijs
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De DB9 is een 2+2 grand tourer van de Britse
autoconstructeur Aston Martin.

Voor het bouwen van de DB9 werd er een nieuw platform ontwikkelt, het VH
platform, wat momenteel voor alle nieuwe Aston Martins gebruikt wordt. De
DB9 is voorzien van een volledig aluminium chassis, en ook in de
carrosserie werd aluminium gebruikt waardoor het totaalgewicht neerkomt
op 1710kg.

De 5900cc atmosferische V12 motor zorgt voor een typisch Aston Martin
geluid, en schakelen kan zowel automatisch als via de peddels aan het
stuur.

De DB9 is de opvolger van de DB7 en neem de klassieke design
kenmerken van de Vanquish mee. Hetgeen resulteert in een tijdloos elegant
design.

Afkomstig van de eerste (Belgische) eigenaar is deze wagen in uitmuntende
staat.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

14000€



Kavel Omschrijving Openingsbod

25 2015 AUDI R8 Spyder

Bouwjaar: 2015
Chassisnummer: WUAZZZ421FN000228
Afgelezen kilometerstand: 48000 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 2

Transmissie: Automaat
Cilinderinhoud: 4200 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: Met E705 aanvraag tot inschrijving, Op de IAA in Frankfurt
in september 2009 werd de Audi R8 Spyder voorgesteld, de cabrioletversie
van de R8. De Spyder is voorzien van een stoffen kap en heeft zijn
karakteristieke zijpanelen verloren die kenmerkend zijn voor het dichte
model.

De R8 Spyder is uitgerust met een 4,2-liter V8 FSI-motor welke 430 pk
levert, en een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden. Goed voor een
topsnelheid van 300 km/u.

Voor modeljaar 2012 werden er enkele kleine aanpassingen gedaan, zo
werden de luchtgaten onder de koplampen veranderd en kregen ze een
zwarte omlijsting mee. Ook de koplampen werden ge-upgrade met LED
technologie. De achterlichten werden ook hertekend, samen met twee grote
ronde uitlaatsierstukken.
Weliswaar de belangrijkste aanpassing is dat de R-tronic nu vervangen is
door een zeventraps S-tronic automaat, welke duurzamer is, en voor
snellere schakeltijden zorgt.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

26600€

26 1973 FIAT 500 Jolly Recreation

Eerste inschrijving: 12/02/1973
Chassisnummer: 3092564
Afgelezen kilometerstand: 910 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: Manueel
Cilinderinhoud: 600 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: Wit
Interieurbekleding: Riet

Extra informatie: Deze Fiat 500 werd volledig gerestaureerd naar het
voorbeeld van een Jolly. Ze is voorzien van een nieuw rieten interieur en
nieuw spuitwerk. De Jolly heeft geen dak en is niet voorzien van een softop,
de wagen start en rijdt en is technisch in topstaat.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

4375€



Kavel Omschrijving Openingsbod

27 1991 BMW K100 LT Police motorcycle

Bouwjaar: 1991
Chassisnummer: 190472
Afgelezen kilometerstand: 122879 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 1000 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: wit
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie:

Deze K100 BMW is een origineel gebruikte motor door de Belgische Politie /
Rijkswacht gedurende de jaren 90. (Met nodige documentatie)

Uitgerust met alle periode correcte toevoegingen zoals zwaailichten en
bijkomende sirene.
Dit lot wordt verkocht inclusief de bijhorende outfit.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

4200€



Kavel Omschrijving Openingsbod

28 1987 ALFA ROMEO Spider

Bouwjaar: 1987
Chassisnummer: ZAR11538002600086
Afgelezen kilometerstand: 181659 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 2000 cm²
Aantal cilinders: 4

Koetswerkkleur: Zilver
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie: De Spider werd gelanceerd op de 36e autosalon van
Genève in maart 1966.
Alfa Romeo kondigde een schrijfwedstrijd aan om de nieuwe spider een
naam te geven, met als hoofdprijs een gloednieuwe Spider. De winnaar was
Guidobaldo Trionfi, die de naam "Duetto" voorstelde. Het kon echter niet
officieel worden goedgekeurd vanwege handelsmerkkwesties, en de auto
werd gewoon Alfa Romeo Spider genoemd. Echter bleef Duetto hangen in
de volksmond.

Deze tijdloze Alfa Romeo Spider combineert italiaans design (by
Pininfarina) en duitse degelijkheid op motorisch vlak. De jaren 80 Spider is
uitgerust met een doorontwikkeling van Alfa's iconische "bialbero" motor
met dubbele bovenliggende nokkenassen, en is voorzien van Bosch
injectie. De wagen is in algemeen goede staat, het achterraam heeft een
kleine scheur. Tal van onderhoudsfacturen zijn aanwezig komende van de
vorige eigenaar.

Boorddocumenten:
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

2625€



Kavel Omschrijving Openingsbod

29 2005 BENTLEY Arnage Red Label

Eerste inschrijving: 06/06/2005
Chassisnummer: SCBLE37G45CX19358
Afgelezen kilometerstand: 128544 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 6750 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Blauw
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie:
De Bentley Arnage werd gebaseerd op de Rolls-Royce Silver Seraph, en
behoort tot de absolute topklasse van het limousine segment. Deze facelift
versie is voorzien van de gescheiden koplampen, net zoals de Bentley
Continental, om de nieuwe designtaal van Bentley te benadrukken.

De iconische 6750cc V8 levert 457 pk en bergen koppel. In het interieur zijn
enkel de meest kwaliteitsvolle materialen terug te vinden naast luxe extra's
zoals de originele kristallen glazen set met bijhorende fles en koel
compartiment.
De wagen is in uitmuntende staat.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

10500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

30 2007 BENTLEY Continental GTC Cabriolet

Eerste inschrijving: 01/09/2007
Chassisnummer: SCBDE23W97C049577
Afgelezen kilometerstand: 74274 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: automaat
Cilinderinhoud: 6000 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Zwart
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie: De Continental is een topklasse berline gemaakt door de
Britse autoconstructeur Bentley.
Ontworpen door de Belgische ontwerper Dirk Van Braeckel, staat de
Continental bekend om z'n statisch en tijdloos design.

De GTC beschikt over een 6000cc twin-turbo W12 motor die 560pk levert.

Goed voor een 0 tot 100km/u tijd in 4.8 seconden, en een topsnelheid van
318km/u.
De toenmalige nieuwprijs bedroeg: €270.000
De wagen verkeert in uitstekende staat.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

15750€



Kavel Omschrijving Openingsbod

31 1992 FERRARI 348 GTS

Eerste inschrijving: 20/01/1992
Chassisnummer: ZFFKA36B000092434
Afgelezen kilometerstand: 52980 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 3400 cm²
Aantal cilinders: 8

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie: De Ferrari 348 (F119) was het laatste V8 model ontwikkeld
onder leiding van Enzo Ferrari.
Productie begon na z'n overlijden en liep van 1989 tot 1995.

Deze 348 TS, wat staat voor Transversale Spider of targa, is uitgevoerd met
een atmosferische 3400cc V8 geplaatst voor de achteras, zoals Ferrari
dicteert.
Vandaar tevens de benaming, waarbij de eerste twee cijfers wijzen op de
cilinderinhoud en de 3de verwijst naar het aantal cilinders. De V8 met 4
nokkenassen levert 300 pk en is gekoppeld aan een manuele
versnellingsbak. Totaal productieaantal van de 348 TS ligt op 4,228
exemplaren.

Deze 348 TS is een origineel Italiaans geleverde wagen met complete
onderhoudsgeschiedenis. Distributierieriem wissels zijn gedocumenteerd en
recent vervangen.
Dit exemplaar is in topstaat, met alle Ferrari-correcte features zoals de
handbak en middenmotor V8, zonder twijfel een sterke investering naar de
toekomst.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: niet aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

19250€



Kavel Omschrijving Openingsbod

32 1996 PORSCHE 993 Cabriolet

Eerste inschrijving: 18/07/1996
Chassisnummer: WP0ZZZ99ZTS331411
Afgelezen kilometerstand: 106091 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 3600 cm²
Aantal cilinders: 6

Koetswerkkleur: `Zwart
Interieurbekleding: Leder

Extra informatie: De Porsche 993 is de naam die Porsche intern gebruikt
voor de versie van de Porsche 911 gefabriceerd tussen 1993 en begin
1998. De 993 was de opvolger van de Porsche 964.

De 993 is de laatste van de Porsche 911 generatie met een luchtgekoelde
boxermotor, en komt met veel technische verbeteringen ten opzichte van
zijn voorganger.
Onder meer een aluminium achterwielophanging gemonteerd op een
aluminium subframe.
Na de Porsche 968 was dit de eerste Porsche 911 met standaard een
zesversnellingsbak.
Overige aanpassingen waren een tweedelige uitlaat, grotere remmen met
geperforeerde schijfremmen, en opgewaardeerde stuurbekrachtiging. Het
enige wat hetzelfde is gebleven ten opzichte van zijn voorganger zijn de
beide deuren. De 993 komt met de 286 pk sterke 3600cc 6 cilinder
boxermotor gekoppeld aan een manuele 6-bak.

Deze cabrio is in uitmuntende staat. De wagen is origineel Belgisch
afgeleverd en komt met een volledige onderhoudshistoriek. Met een
aantoonbaar lage kilometerstand en recente blanco keuringsbewijzen is
deze 993 een zeldzame verschijning. De stijlvolle kleurencombinatie maakt
het plaatje af.

Boorddocumenten:
Gelijkvormigheidsattest: aanwezig
Inschrijvingsbewijs (B): aanwezig

24500€



Kavel Omschrijving Openingsbod

33 1992 FERRARI 512 TR Testarossa

Bouwjaar: 1992
Chassisnummer: ZFFLA40B000096292
Afgelezen kilometerstand: 66655 km
Brandstof: Benzine
Aantal sleutels: 1

Transmissie: manueel
Cilinderinhoud: 4900 cm²
Aantal cilinders: 12

Koetswerkkleur: Rood
Interieurbekleding: Leder
Extra informatie: De Ferrari Testarossa is een middenmotor sportwagen
geproduceerd door het Italiaanse Ferrari, en werd geproduceerd van 1984 -
1991. Vanaf 1992 - 1996 werden er 2 opvolgers gemaakt, zijnde dit model,
de 512 TR en de F512 M. Beiden nog steeds getekend door ontwerphuis
Pininfarina.

De 512 TR kwam met enkele upgrades tov zijn voorganger met als
voornaamste een betere gewichtsverhouding van 41% vooraan en 59 %
achteraan. Nog steeds uitgerust met Ferrari's "flat" 4900cc 12 cilinder
motor, welke goed is voor zo een 390 pk, gekoppeld aan een manuele 5-
bak (gated-shifter) is de Testarossa reeks een van de meest iconische
poster cars van de jaren 80-90.

Dit exemplaar is in uitzonderlijk mooie staat en komt met alle bijhorende
documentatie.

Boorddocumenten:
Kraftfahrzeugbrief (D): aanwezig

42000€


