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Klassieke auto

OMSCHRIJVING Zeer mooie Mercedes 500 K,Mercedes 220d.
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BEZICHTIGING  Kavels: 1,2
Enkel op afspraak via organisator
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Item Omschrijving Openingsbod

1 Merk: Mercedes-Benz
Model: 500 k Replica
Bouwjaar (jjjj): 1990
Eerste registratie (dd/mm/jjjj): 27/11/2006
Brandstof: Benzine
Tellerstand (km): 3000
VIN-nummer: FLA58330
Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: M1: personenauto
Type auto: cabrio
Transmissie: automatische transmissie
Cilinderinhoud cc: 5700
Motorvermogen kW: 77
Emissieklasse: Euro 1
Kleur buitenkant: Rood
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Beige
Bekleding: Volledig leer
Lichtmetalen velgen: Ja
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Certificaat van overeenstemming: Ja, aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, u kunt altijd de 
fotoreportage raadplegen voor een gedetailleerd overzicht
van de zichtbare schade.
conditie: gebruikt
Nummer 1

Document-Bulgaars (EU)
Alle documenten voor registratie.

8.000 €

2 Merk: Mercedes-Benz
Model: W115
Variant: 220 D
Bouwjaar (jjjj): 1978
Eerste registratie (dd/mm/jjjj): 27/03/1978
Brandstof: Diesel
Tellerstand (km): 785
VIN-nummer: 10-024609
Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: M1: personenauto
Type auto: Berlijn

3.250 €
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Transmissie: Handgeschakelde transmissie
Cilinderinhoud cc: 2160
Motorvermogen kW: 55
Emissieklasse: Euro 1
Kleur buitenkant: Blauw
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Bruin
Bekleding: Volledig leer
Radio: Ja
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Certificaat van overeenstemming: Ja, aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, u kunt altijd de 
fotoreportage raadplegen voor een gedetailleerd overzicht
van de zichtbare schade.
(DK) De registratie van de auto: De auto is vrij van btw
conditie: gebruikt
Nummer 1

Document-Bulgaars (EU)
Alle documenten voor registratie.

3 Merk: Mercedez Benz
Model: 170 V
Bouwjaar (jjjj): 1938
Eerste registratie (dd/mm/jjjj): 02/03/1959
Brandstof: Benzine
Tellerstand (km): 103
VIN-nummer: 266790
Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: M1: personenauto
Autotype: Stadsauto / kleine auto
Transmissie: Handgeschakelde transmissie
Cilinderinhoud cc: 1700
Motorvermogen kW: 28
Emissieklasse: Euro 1
Kleur buitenkant: grijs
Metaalkleur: Nee
Interieurkleur: Grijs
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Certificaat van overeenstemming: Niet aanwezig.
Zichtbare voertuigschade: Nee, met uitzondering van 
algemene gebruiksschade. (Algemene gebruiksschade 
omvat alle schade die gezien de leeftijd en de 
kilometerstand of uren te verwachten is.) Voor een 

8.000 €
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gedetailleerd overzicht kunt u altijd de fotoreportage 
raadplegen.
(DK) De registratie van de auto: De auto is vrij van btw
conditie: gebruikt
Nummer 1

De Mercedes-Benz E-Klasse is een succesverhaal met een 
grote traditie. Een van zijn voorlopers is de Mercedes-Benz
170 V, die in februari 1936 aan het wereldpubliek werd 
voorgesteld. Rijcomfort, downsizing en lichtgewicht 
constructie: dit waren slechts enkele kenmerken van deze 
auto, die ook indruk maakte met zijn nieuwe vier- 
cilindermotor en ruim interieur ondanks compacte 
afmetingen. 15 februari 1936 was een belangrijke dag voor 
Mercedes-Benz. Op de International Automobile and 
Motorcycle Exhibition (IAMA) in Berlijn presenteerde het 
merk voor het eerst de volledig nieuw ontwikkelde 170 V 
(W 136), een uiterst modern voertuig in de hogere 
middenklasse. De 170V was in feite de enige Mercedes-
Benz die zelfs na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
nieuw leven werd ingeblazen. Begin 1936 werd de 170V 
(W136) gepresenteerd. V voor "Vorn" (Duits voor front), 
aangezien de motor voorin was geplaatst. De viercilinder 
zijklepper 170V had achterwielaandrijving en een 
vierversnellingsbak. Hoewel de inhoud (1,7 liter) 
vergelijkbaar was met die van zijn voorganger, was deze 
motor aanzienlijk krachtiger. Het vermogen was 38 pk (28 
kW), bij 3.400 tpm, het brandstofverbruik was 1:10. 
Technisch en stilistisch was de 170V modern voor zijn tijd 
en verkocht voor een lagere prijs. Er werd een grote 
verscheidenheid aan carrosserieën aangeboden: vierdeurs 
saloons, converteerbare limousines en bestelwagens, 
tweedeurs twee- en vierzitters, cabrio's, roadsters en 
pick-ups. Van 1936 tot 1942 werden er meer dan 75.000 
Mercedes-Benz 170V verkocht.

4 Merk: Peugeot
Model: 201
Bouwjaar (jjjj): 1931
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 05/07/1935
Brandstof: Benzine
Tellerstand (km): 1000
VIN-nummer: 358128
Aantal sleutels: 1

4.500 €
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Voertuigcategorie: M1: personenauto
Autotype: Stadsauto / kleine auto
Transmissie: Handgeschakelde transmissie
Cilinderinhoud cc: 1100
Motorvermogen kW: 17
Kleur buitenkant: Groen
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Beige
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Certificaat van overeenstemming: Niet aanwezig.
Zichtbare voertuigschade: Nee, met uitzondering van 
algemene gebruiksschade. (Algemene gebruiksschade 
omvat alle schade die gezien de leeftijd en de 
kilometerstand of uren te verwachten is.) Voor een 
gedetailleerd overzicht kunt u altijd de fotoreportage 
raadplegen.
conditie: gebruikt
Nummer 1

In 1929 onthulde PEUGEOT zijn eerste in massa 
geproduceerde auto - de 201. Dit was de eerste PEUGEOT 
die het inmiddels iconische nummeringssysteem van drie 
cijfers met een nul in het midden gebruikte, en markeerde 
de overgang van PEUGEOT van kleinschalig bedrijf naar 
massaproducent. De PSA Groupe behoort nu tot de top 
tien van grootste autofabrikanten ter wereld op basis van 
verkoop per eenheid.
 
De 201 bleek een daverend succes en was de katalysator 
voor het eerste PEUGEOT-gamma, met de lancering van 
de 301 in 1932 en de 401 en 601 in 1934. Deze 
nummeringstraditie zet zich nog steeds voort, met het 
aanbod van nieuwe PEUGEOT's, waaronder verschillende 
afstammelingen van de 201 – de 208, de 308 en de 508.

 
Tussen 1931 en 1933 produceerde het bedrijf 1.676 
commerciële versies van de 201, gericht op kleine 
winkeliers en andere zakenmensen. Er werd een breed 
scala aan carrosserietypes geproduceerd, waaronder een 
dieplader, een "bakkersbus" en lichte bestelwagens met en 
zonder zijruiten achter de B-stijl.
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5 Merk: Triumph
Model: Spitfire 1500
Bouwjaar (jjjj): 1978
Eerste registratie (dd/mm/jjjj): 04/05/1978
Brandstof: Benzine
Tellerstand (km): 67000
VIN-nummer: FH112829L
Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: M1: personenauto
Type auto: cabrio
Transmissie: Handgeschakelde transmissie
Cilinderinhoud cc: 1493
Motorvermogen kW: 40
Kleur buitenkant: Rood
Kleur interieur: Zwart
Open dak: Ja
Radio: Ja
Extra informatie: Hardtop
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Certificaat van overeenstemming: Niet aanwezig.
Zichtbare voertuigschade: Nee, met uitzondering van 
algemene gebruiksschade. (Algemene gebruiksschade 
omvat alle schade die gezien de leeftijd en de 
kilometerstand of uren te verwachten is.) Voor een 
gedetailleerd overzicht kunt u altijd de fotoreportage 
raadplegen.
conditie: gebruikt
Nummer 1

De Triumph Spitfire werd gelanceerd in 1962 en was 
bedoeld om te concurreren met de Austin-Healey Sprite, 
maar in hetzelfde jaar dook ook een andere rivaal op: de 
MGB. Dankzij de constructie met gescheiden chassis 
vormde Triumph's Herald het perfecte platform voor de 
ontwikkeling van een nieuwe tweezits sportwagen met 
open dak, zelfs als de mechanica was afgeleid van de 
Standard Eight uit 1953.

Het 1500-model werd in 1974 gelanceerd als een van de 
meest geavanceerde versies van de Spitfire-serie. Zoals de
naam al doet vermoeden, kreeg het een gemoderniseerde 
motor van 1,5 liter. Europese marktmodellen werden 
verder gedifferentieerd naar hun Amerikaanse 
tegenhangers. Veranderingen met betrekking tot styling 

3.750 €
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en technische specificaties maakten Europese versies veel 
waardevoller dan de Amerikaanse. De productie van de 
Triumph Spitfire 1500 stopte in 1980. Het totale aantal 
geproduceerde voertuigen bereikte 95.829.

6 Merk: Mercedez Benz
Model: LF 319
Variant: Brandweerwagen
Bouwjaar (jjjj): 1961
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 13/091961
Brandstof: Benzine
Tellerstand (km): 29000
VIN-nummer: 31900110002180
Aantal sleutels: 1
Categorie: N1: max. massa <3.5t.
Type vrachtwagen: Brandweerwagen
Transmissie: Handgeschakelde transmissie
Motorvermogen kW: 48
Kleur buitenkant: Rood
Tachograaf: Nee
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Certificaat van overeenstemming: Niet aanwezig. 
(Importeren binnen de Europese Unie)
Zichtbare voertuigschade: Nee, met uitzondering van 
algemene gebruiksschade. (Algemene gebruiksschade 
omvat alle schade die gezien de leeftijd en de 
kilometerstand of uren te verwachten is.) Voor een 
gedetailleerd overzicht kunt u altijd de fotoreportage 
raadplegen.
conditie: gebruikt
Nummer 1

3.750 €
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