1959

Chevrolet Corvette C1
Prijs op aanvraag

De Corvette C1
De eerste generatie Corvette werd geïntroduceerd in ’53 en onderging tot ’62 verschillende
cosmetische veranderingen maar behield steeds hetzelfde chassis. Vanaf ’58 kreeg hij 4
koplampen en een opvallende grill. Binnenin werd het interieur wat aangepast, werden tellers
toegevoegd en kwam een versnellingspook in ‘T’ vorm.
EXTERIEUR & INTERIEUR
De wagen werd af fabriek geleverd in hét Corvette kleur, 'Roman Red' rood met witte flank. De
banden zijn voorzien van een fijne witte boord. De lak en het interieur zijn in goede staat met zeer
lichte gebruikssporen. Er is geen schade noch zijn er sporen van een ongeval. Alle panelen passen
mooi en sluiten correct, er zijn geen barsten te vinden in de polyester koets.
MOTOR & MECHANIEK

De motor start onmiddellijk, trekt mooi in toeren en draait als een echte V8 met een heerlijke
Amerikaanse sound. Verder werkt alles zoals het hoort en voelt de wagen uiterst solide aan. Na
controle op de brug zien we ook dat de onderkant zeer zuiver en origineel is.
De versnellingsbak schakelt vlot en direct.
GESCHIEDENIS
Deze prachtige Corvette kwam in 2009 in de handen van zijn huidige eigenaar waar hij deel
uitmaakt van een collectie van een 30-tal Amerikaanse oldtimers. Aan het stuur van deze echte
headturner waan je je echt op de Route 66, met de koppelrijke V8 steeds beschikbaar onder de
rechter voet.
Met zijn rode exterieur en interieur hij is op en top Corvette; my little red Corvette. De carrosserie is
in zeer goede staat en vertoont geen tekenen van roest, de lak is zeer zuiver & zonder barsten in
het polyester plaatwerk.
De wagen steeds door de eigenaar onderhouden in zijn volledige uitgeruste werkplaats.
Het is de perfecte wagen om heerlijke toer ritten te maken in een niet alledaagse oldie!

Specificaties
Merk
Model
Eerste inschrijving
Chassis

Chevrolet
Corvette C1
15 / 09 / 1959
J59S106410

Motor

4,6 L V8

Transmissie

Manueel

Kilometerstand

21410 mi

Kleur
Interieur
Vermogen
Brandstoftype

Roman Red
Rood
230 hp
Benzine
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