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Mercedes-Benz SLC 450 SLC 8V 195PK COUPÉ
Uniek Automaat Leer LMV elektr.ramen
06/1972 - Benzine - Automaat

€ 21.899,-
Autogegevens

Merk, model: Mercedes-Benz SLC

Uitvoering: 450 SLC 8V 195PK COUPÉ...

Kenteken: AE-57-04

Kilometerstand: 120.273 km

Bouwjaar: 06/1972

BTW/marge: Marge

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.686 kg

Motor: 3.499 cc, 194 pk (143 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
Audiosysteem, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen

Bijzonderheden
Nette en goed rijdende 450SLC, map met alle facturen van onderhoud enz. zijn aanwezig, de auto is ook
voorzien van een gas installatie! Voor de Amerikaanse markt waren de uitlaatgasnormen strenger en er
waren diverse maatregelen genomen om aan de eisen te voldoen, dit resulteerde echter in minder
vermogen 195 pk (5500 rpm) en minder koppel 275 Nm (4000 rpm). Om dit te compenseren was er voor
de Amerikaanse markt al een 4.5 liter V8 ontwikkeld, deze leverde 217 pk bij 5000 rpm en 360 Nm bij
3250 rpm. De eerste W107-modellen die met deze motor werden geleverd hadden een type plaatje
350SL(C) 4.5 maar vanaf november 1972 werd de officiële benaming 450SL en 450SLC. Vanwege het grote
koppel van de motor werd deze standaard voorzien van een automatische transmissie en een
handgeschakelde bak was niet leverbaar. In Europa werd de 450SL(C) pas in 1973 geïntroduceerd en de
motor leverde hier 225 pk (5000 rpm) en 378 Nm (3000 rpm).

= Bedrijfsinformatie =

Kijkt u op www.autohofman.nl voor ons actuele aanbod, meer foto's, 360 graden binnen en buiten foto's en
extra aflever en financieringsmogelijkheden! Alle moeite is genomen om de informatie van deze advertentie
zo actueel en accuraat mogelijk te weer te geven, fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom
niet alleen op deze informatie maar controleert u ook zelf de zaken die uw aankoopbeslissing zouden
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kunnen beïnvloeden.

Aanbieder
Wim Hofman Auto's
Rottebandreef 38
2661 JK Bergschenhoek

Tel: 010 521 9482
E-mail: verkoop@autohofman.nl


