1956

Porsche 356 A T1 Cabriolet
Prijs op aanvraag

-

Matching numbers
1 van 430 A T1 convertibles
Geleverd bij Sonauto, Paris
Icoon

GESCHIEDENIS
Deze 356 A T1 cabrio met 1600cc motor werd door Reutter van een carrosserie voorzien. De auto
werd nieuw geleverd bij Sonauto te Parijs; dit op 31 oktober 1956. De Amerikaanse luitenant Roy
Richardson nam hem mee naar de US waarna de auto in 2009 terug naar Europa kwam, bij zijn
huidige eigenaar.
Hij is een grote autoliefhebber en gebruikt de auto voor verschillende lange afstandrally's. Tijdens
zijn restauratie werd de auto in het zwart herspoten. De motor, versnellingsbak en interieur zijn
allen matching, geconfirmeerd door de certificaten.

Na de restauratie werd slechts een paar 1000km gereden. Momenteel heeft hij een Belgische
inschrijving.
UITRUSTING
De Amerikaanse overrider bumpers werden tijdens de restauratie verwijderd. De auto komt met
een correcte Michelin gids uit 1956 en heeft een tonneau cover op maat. De huidige eigenaar is
een grote fan van Britse klassiekers; de mooie roadsters en convertibels zijn gekend voor hun
complete afdekking van het interieur.
Er zit een stang op maat achter de zetels waardoor er plaats is voor koffers en de cover mooi
gespannen staat.
INTERIEUR & EXTERIEUR
Het interieur ziet er nog steeds fantastisch uit en er zijn geen sporen van slijtage of gebruik. De lak
glanst en heeft een mooie patine zonder schade. De auto ziet er werkelijk magnifiek uit.
MOTOR & MECHANIEK
Tijdens onze testrit werd nog maar eens bewezen hoe betrouwbaar deze 356 is. Hij start
onmiddellijk en trekt mooi door in elke versnelling en aan elk toerental.
Het is een prachtig verzamelvoertuig om van te genieten op rally, ritten of een mooie zondag!

Specificaties
Merk
Model
Eerste inschrijving
Chassis
Motor

Porsche
356 A T1 Cabriolet
31 / 10 / 1956
61417
1,582 cc flat-4

Transmissie

Manueel

Kilometerstand

7150 km

Kleur
Interieur
Vermogen
Brandstoftype

Zwart
Rood leder
60 hp
Benzine
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