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Morgan Plus 8 3.9 V8 2-seater
10/1986 - Benzine - Handgeschakeld

€ 49.500,-
Autogegevens

Merk, model: Morgan Plus 8

Uitvoering: 3.9 V8 2-seater

Kenteken: ZJ-FB-66

Kilometerstand: 59.644 km

Bouwjaar: 10/1986

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 920 kg

Motor: 3.946 cc, 190 pk (140 kW)

Kleur: Morgan Sport Blue (don...

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires

Bijzonderheden
The Morgan Plus 8 werd voorgesteld aan het publiek tijdens de 1968 Earl's Court Motor Show met een van
de Buick afgeleide Rover V8 met een inhoud van 3946cc.
In 1976 kreeg hij de Rover SD1 motor en de Rover 5 versnellingsbak met een inhoud van 3529cc en
150pk, tevens werd de Morgen 155 cm verbreedt om hier door bredere wielen/banden te kunnen
monteren.

Vanaf 1983 werd brandstof injection een optie die op deze morgen gelukkig dan ook niet zit, deze heeft nog
een dubbele carburateur dit levert inmiddels 190pk op en dat met een totaalgewicht van de Morgen van
maar 920kg, kortom dit is dus genieten.

Het exemplaar die wij in de verkoop hebben is voor het eerst geleverd (klant heeft er in die tijd vast lang
op moeten wachten) in Duitsland en afgeleverd door de Duitse importeur  K.W. Flaving  in Unna en pas in
1999 naar Nederland gekomen.

Deze Morgan Plus 8 is donkerblauw van kleur (Morgan racing Blue) met in de kleur van de carrosserie mee
gespoten 15"spaak wielen met verse Michelin banden, de wielophanging is zeer recent aangepast voor een
nog preciezere en lichtere besturing en tevens meer comfort en wegligging dit alles door de Morgen dealer
die tevens de auto recent helemaal onder handen heeft genomen (foto's bij ons te zien), tevens uitgerust
met 2 verstralers uit zijn begin tijd en een bagagerek (dubbel bagagerek) waar ook de deuren (ook daar zit
nog een hoes bij) op te bergen.
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Kortom wanneer je een Morgan Plus 8 zoekt voor heel veel rijplezier die goed onderhouden is  kom dan
zeker deze bekijken.

Kimman is de officiële Jaguar Land Rover dealer van Noord & Zuid-Holland, gevestigd in Amsterdam & 
Hillegom.  

Kimman houdt zich vanaf 1884 bezig met mobiliteit en daar zijn we trots op. Een lange geschiedenis die
begonnen is als rijtuigbouwer en uitgegroeid is tot een van de meest toonaangevende dealer bedrijven van
Nederland. Ons motto is dan ook ''No future without history''.  

Aan de in deze advertentie getoonde informatie en prijzen kunnen op geen enkele wijze rechten worden
ontleend of aanspraken worden gemaakt. Al het getoonde is onder voorbehoud van type- en/of (digitale)
weergavefouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen
niet worden gebruikt door derden. Neem bij twijfel over de juistheid van een advertentie altijd contact op
met een verkoopadviseur van Kimman.  

Tax-Free export, Worldwide delivery, Diplomatic Sales.  
This price is including taxes (incl. BTW). Export prices are on request : export@kimman.nl

Aanbieder
Kimman Amsterdam Jaguar & Land Rover
Kollenbergweg 74
1101 AV Amsterdam

Tel: 020 696 4949
E-mail: amsterdam@kimman.nl


