Veteranbil auktion, på Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast søndag den 28 Marts
1

VW T1 Pick up, Nysynet på danske plader
Sjælden Tysk VW T1 Pick up, Benzin, Årg 1962, Nysynet 5 feb 2021
og lev indreg på danske nr plader, Reg nr. CV 31922, har tidl.
været restaureret, er ikke forskruet og rustfri bil fra californien, km
102000, ser ud og kører som en drøm, der medfølger ladsider som
passer på bilen, hvis man har brug for "Farmer look, + presenning,
Perfekt som blikfang / Reklame / Events / Udstillinger mv, Eller bare
for sjov. De gamle org nr plader fra californien medf. Bilen sælges
nysynet og indreg på danske nr plader. Vægt afg. Kun 560 kr pr år.
En sikker investering, Bemærk det er ikke en brasilianer de blev
lavet fra 1969 og frem, denne bil er ægte tysk kvalitet. Se alle
billeder og video under fotos. Nr. plader kan medfølge ved omreg.
på kontoret, pris 800 kr. MF = Momsfri budsum. Bemærk der er
Makssalær på denne auktion, Maks kr 6200.- + m i salær for køber.

2

Morris Mascot Special
Flot Morris Mascot Special 1100, årg 1979, bredde alu,
skærmforøgere, lædersæder, undervognsbehandlet, restaureret og
renoveret motor for nogle år siden, motor går som ny, mange flotte
detaljer, pæn i lak og kanter, har lidt lakfejl under forrude, ellers
super stand, og kører godt, km 100000, synet 2-2013, tidl reg nr
RP 55616, MF

3

Fiat Cinquecento 1,1 Sport
Flot Fiat Cinquecento 1,1 Sporting Årg 1996, nok en af de sidste,
hvis ikke "Den sidste i rustfri stand, super velholdt, flot i lak og alle
kanter, km kun 114000, ikke ryger, service og instruktionsbog,
clås, læderrat, elruder, alufælge med gode dæk, Synet 10-2019,
fuld køreklar lige til at sætte nr plader på, pas på den, vil kun stige
i værdi. Super god stand, Tidl reg nr ZE 25664, MF

4

Datsun 120 Y Årg 1976
Velkørende Datsun 120 Y Årg 1976, Veteransynet i 2017, så 4 år til
næste syn, Km 91000 har kørt som konebil på Als indtil 2014,
efterfølgende istandsat og lakeret i org Datsun Orange, lige skiftet
vandpumpe og motorophæng, har kørt indtil dato, og kører super
godt, står flot og kan sagtens bruges som hverdagsbil eller bare
sjove hyggeture, en af de få tilbage, baghjulstræk, Sidespejle på
forskærme, Tidl reg nr MK 42940, MF

5

Næsten Ny Ford Granada 2,3 V6, Km KUN 51000
Ford Granada 2,3 V6, 4 dørs, årg 1977, KM KUN 51000, servicebog,
instruktionsbog, Står Org. de gamle papirer fra tyskland, gamle
service / Værkstedsregninger medf. så man kan følge bilens
historie. Org soltag, 4 gear, træk, synet i 2018, skal først til syn
igen i 2026, Tidl. Import fra tyskland hvor den kom fra en
veteranbil samling, måske danmarks flotteste Granada, Tidl Reg nr
BL 22152, Se de mange fotos og video af bilen, En super god
investering, Tidl reg nr BL 22152, MF.

6

Opel Astra Bertone 1,8 Cabriolet
Opel Astra Bertone 1,8 Benzin Cabriolet, årg 1996, synet 7-2018,
El kaleche, elruder, sædevarme, lædersæder, km 212000, Bertone
udstyr, alufælge mv, Undervognsbehandlet, læderdækken til
kaleche, vindfang medf, udstyrsmodel, Tidl reg nr CH 68187, MF

7

Super flot Lancia 112 A Junior
Meget velholdt Lancia 112 A Junior, Årg 1983, Sjælden bil især i
denne gode stand, har stået på et svensk bilmuseum i 20 år, inden
den kom til danmark, har stået inde i over 25 år, KM viser 23000,
alle papirer, svensk reg attest medf. uden afgift, med svenske
papirer, har været til syn i danmark 9-2020 men del 2 af den
svenske reg attest var ikke med i synshallen, så derfor kunne
synsmanden ikke syne den, både del 1 og del 2 medf. til bilen,
kører super godt, mange nye reservedele medf. Super flot inde og
ude. MF
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8

Super flot Audi 2,6 6 Cyl. Cabriolet
Audi 80 2,6 6 cyl. Cabriolet, årg 1995, metal sort, nysynet 16-92020, km 170000, Servicebog medf. flot stand både inde og ude, el
kaleche som ser ud som ny, elruder, elspejle, stort musik anlæg
med flip op skærm, navigation, undervogn som er godkendt, sort
læder, 18 tommer alu, træk, 5 gear, 2 sæt nøgler, fj.bet clås,
alarm, Servicebog, tandrem skiftet og service udført ved 166000
km, Tidl reg Nr AT 33659, Se video under foto, MF

9

Fra Dødsbo Sunbeam Alpine
Sunbeam Alpine Cabriolet 4 cyl benzin, årg 1967, renoveret motor,
igangværende renovering som er kommet rigtig langt, motor kører
super godt, mangler færdig gørrelse som kaleche, efterse bremser,
kobling, og småting, nogle reservedele medf. uden nøgle, kan
startes med skruetrækker, nemt projekt til hobbymanden, se video
under fotos, dansk bil og tidl reg nr JE 44005, MF

10

Jaguar XJ 12 6,0 Nysynet
Flot Jaguar XJ 12, 6,0, 12 cyl. Årg 1995, Helt nysynet 28-1-2021,
Aut. km 174000, med alt tænkeligt udstyr, flot stand, tidl import
fra italien, velholdt direktionsvogn, tidl reg nr AZ 41196, Se video
af bilen under fotos, MF

11

Audi 60 med ratgear
Audi 60 Auto union, Årg 1972, Synet 11-2015, skal først synes igen
i 2024, med gamle sorte nr plader som køber kan overtage,
veteranbil der har masser af patina og nostalgi, Ratgear, stråhat
og mange ekstra reservede + forrude medf. Reg nr CN 51972, nr
plader medf. ved omreg på kontoret ( kr 800.-) Se video under
fotos, MF

12

Velkørende Morris 1000 Super
Sjov og velkørende Morris 1000 Super, Årg 1970, synet i 2016 og
skal først synes igen i 2024, dejlig morfar bil der er undervogns
beh. flotte lædersæder, super flot i motorrum, velholdt og løbende
renoveret motor, Anhængertræk, lige til at hente nr plader til og
komme ud i foråret, tidl reg nr PZ 48524, MF

13

Smuk Ford Anglia
Flot og velkørende Ford Anglia 4 cyl. 903 cc. Årg 1956, synet 4-15,
skal først synes igen i 2023, pænt rødt læder og masser af
nostalgi, undervognsbehandlet, istandsat og super velkørende, ny
generator, batteri, køler, udstødning mm. 12 v. Alt spiller.. klar til
brug, hent nr plader og kør ud i foråret med et smil. Se video for
koldstart, havde stået på trailer en nat, ellers opbevaret i varme
lokaler, Tidl reg nr CK 68561, MF

14

Opel Manta combi 1,9 S
Svensk Ladefund: Opel Manta Combi 1,9 S, 90 hk, Årg 1979, uden
afgift, fra sverige med svensk reg attest, starter og går godt i
motor, gear og bagtøj, har stået afmeldt i en del år, fremtræder
som et fornuftig projekt, BBS alufælge, org forlygter mm medf. i
bagagerum, Tidl reg nr i sverige KCT707, Se video under fotos, MF

15

Sjælden Mitsubishi V6 Cab.
Mitsubitshi Eclipse V6 GT Cabriolet, årg 2003, aut, km 101000,
masser af udstyr, 18 tommer alu, aircon, elruder, cd, læder, ikke
ryger, el kaleche, super flot stand, tidl reg nr CJ 16341, MF

16

Flot Lancia Y10 LX, Km 58000
Sjælden Lancia Y10 LX med automatgear, Km kun 58000, elruder,
org radio mm, flot interiør, fornylig serviceret med nye tændrør,
strømfordeler, olie og filter skift, bilen blev nysynet i marts 2020
,ekstra hjul medf. tidl reg nr BB 13745, MF
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Golf 1, 1,8 Cabriolet
VW Golf 1, 1,8 Cabriolet, aut gear, årg 12-1989 sidst synet 4-2019,
Km 156000, Special us model, fin sommerbil der kun sælges da
den bliver brugt for lidt, Tidl. reg nr BL 43555, MF

18

MB C 180, Yderst velholdt, KM Garanti 101000
Mercedes C 180 elegance, Km garanti 101000, årg 1994,, alu,
aircon, clås, fartpilot, elruder, træindlæg, træk, ikke ryger, service
ok, sjælden velholdt og org. stand, her er bil i mange år, tidl reg nr
BK 24170, MF

19

Stort set ny Toyota Corolla, Km kun 000220
Har stået gemt siden 1994: Næsten fabriksny Toyota Corolla 1,3,
årg 1994, KM KUN 220 km, Har stået gemt og til udstilling i mange
år, derfor ikke været i brug, helt unik og nok eneste i danmark, står
helt org, har været til syn i 2015 og er i systemet, og afgift betalt,
har aldrig været indreg, afgifts papirer mv. medf. så man kan køre
til syn og få den indreg, stl nr JT152EEA100155543, MF

20

Motorcykel Simson 247 cc, Årg 1960
Simson Suhl 425, 247 cc, årg 1960, mange sjove detaljer,
fremtræder komplet, har ikke været startet her, tidl reg nr DJ
16724, MF

21

Honda CB 1000 Custom
Veteran Honda CB 1000 Custon, km viser 37000, dob
skivebremser, startet og kører fint, tidl reg nr BD 45132, MF

22

Honda CBX 550, Årg 1986
Honda CBX 550 F, Årg 1986, veteran i år, km 72000, tasker, tidl
reg nr EJ 15819, MF

23

VW T1 Samba Bus, Tysk kvalitet, Nysynet
Ekstrem Flot VW T1 Samba bus, Årg 1965, Restureret og renoveret
af proff. mange nye dele, Nysynet og leveres på danske "gamle
sort/hvide nr plader, Reg nr CS 62486, mange flotte detaljer og en
bil der virkelig vækker opsigt, BEMÆRK IKKE En Brasilianer, men
ægte tysk kvalitet, en sikker investering, disse tyske biler vil kun
stige i pris, bilen kan ses til eftersynet i Ikast, den 25 og 26 marts.
Nr. plader kan medfølge ved omreg. på kontoret, pris 800 kr. Se
Video, MF

24

Porche 911
Flot Porche 911 2,2 Targa, årg 1970, matching number, 15 tommer
alu, læderrat, tonede ruder, velholdt, km tæller viser 04402 mph,
service ok, en sikker investering, Se video af bilen under fotos, tidl
reg nr YS 47728, MF. Husk på vores bilauktioner er der makssalær
for køber på kun kr 6.200.-
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Jaguar XK8 Coupe
Jaguar XK, XK8 Coupe, Årg 1998, km 180000, meget velholdt, aut.
18 tommer alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, kørecomputer,
infocenter, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler,
sædevarme, el indst. forsæder, el-ruder, el-spejle m/varme, radio
med cd-boks, armlæn, kopholder, læderindtræk, læderrat,
sportssæder, xenonlys, tågelygter, 6 airbags, abs, servo, tonede
ruder, ikke ryger, tidligere undervognsbehandlet, Tidl reg nr AF
65748, Se video af bilen, husk makssalær på kr 6200.- + m på alle
vores bilauktioner i Ikast, alle biler kan ses til eftersynet den 25 og
26 marts i Ikast, MF

26

VW Golf 1, 3 dørs
VW Golf 1, 3 dørs, årg 1980, km 91000, flot stand, uden rust, fra
serbien, uden afgift, papirer / reg attest fra udlandet medf.
naturligvis så køber hurtig kan komme igang med indreg her i
danmark, hvis man ønsker, super fin og org stand. Stl nr.
17a0469309. MF

27

Veteran Knallert Testi Italiensk
Sjælden Italiensk knallert, Testi Grand Prix, total renoveret, står
som ny, Hvis du vil skille dig lidt ud når du henter Pizza ved den
lokale Pizzamand, så er muligheden her, der medf. ingen papirer,
MF

28

Italiensk Knallert Cimatti
Sjælden Italiensk knallert, Cimatti S4B, total renoveret, står som
ny, Morini Franco motor, der medf. ingen papirer, MF

29

Italiensk Knallert Giulietta
Sjælden Italiensk knallert, Giulietta Levrier Super Sport, total
renoveret, står som ny, der medf. ingen papirer, MF

30

Veteran Knallert NSU
Flot NSU Quickly, total renoveret, der medf. ingen papirer, MF

31

Veteran Knallert SCO
SCO Grand, flot og renoveret, der medf. ingen papirer, MF

32

Gammel Banemaskine
Speed Way maskine, motori minarelli motor, se video af startet
motor, der medf. ingen papirer, MF

33

VW Golf 1, 3 dørs, Svensk
VW Golf 1, C, 1,6 3 dørs, årg 1983, benzin, starter og kører, en del
kant rust, se billeder, fremtræder komplet, uden afgift, svensk reg
attest, stl nr ZZZ17ZDW354149, km tæller viser 104000, MF
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30 år gl. Mitsubishi
Mitsubishi Galant 1,8 benzin, årg 1991, synet 11-2019, km 192000,
youg timer til maj, træk, elruder, soltag, sædevarme mv, tidl reg nr
AR 43023, MF

35

Ford Escort 1,6 Cabriolet
Ford Escort 1,6 cabriolet, årg 1996, Klargjort til syn, pæn efter
alder, km tæller viser 72000, alu, elruder, tidl reg nr AD 40866, MF

36

Knallert Kreidler
Flot Kreidler Florett, årg 1965, med pedaler, fremtræder i god
stand, har været istandsat, stl nr 1206160, MF

37

Yamaha FS 1
Yamaha FS 1, 50, masser af patina og brugsspor, godt projekt, Se
foto for stl nr. MF

38

Puch Monza 50, 4 SL
Puch Monza 50, 4 SL, skivebremse, stjerne fælge, reservedels
katalog medf. fin stand, årg 1977, stl nr hedder 2022241, MF

39

Flot Audi Cabriolet, Km 81000
Audi 80, 2,6 V6, Flot stand, km kun 81000, Årg 1998, Highlights: Læderkabine m. Sportssæder - Aft. Træk - Aldrig vinterkørt - Her er
muligheden for at køre foråret i møde i en Audi Cabriolet 2,6, som
fremstår som ny. Den har aldrig vinterkørt og alle service er
overholdt. Hysterisk velholdt og skal opleves. OBS. Facelifted
Model. windbreaker, Aft træk, Automatgear, Læderkabine m.
Elektriske Sportssæder, 16" alufælge, airc., Tonede Ruder, fjernb.
c.lås, infocenter, startspærre, udv. temp. måler, 4x el-ruder, elspejle, cd/radio, armlæn, kopholder, læderrat, tågelygter,
lygtevasker, db. airbags, abs, servo, ikke ryger, Tidl reg nr JF
39925, Lev nysynet, køber får uden beregning nysynet bilen på
værksted i silkeborg, køber køre selv bilen til silkeborg, MF

40

Honda Silverwing Årg 1982
Honda GL 500 Silverwing, Nysynet 8-2020, Årg 1982, Veteran, Med
kåbe, bagageboks, Ny dæk, bremser, Ørn på forskærm, Reg nr CM
60763, Nr plade kan medf. ved omreg. på kontoret ( kr 600.- ) Se
Video af motorcyklen under foto, MF

41

Yamaha Virago som ny, KM kun 6900
Ekstrem flot Yamaha Virago XV 250, årg 1997, Nysynet Marts
2021, Kun kørt km 6900, står stort set som ny, Den helt rigtige
"Mors dag gave, der holder i mange år, service og instruktionsbog,
org købs papirer og 2 nøgler medf. Klar til indregistrering og
sommerture, Tidl Reg nr CB 13310, MF
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VW Vento flip / flob lak
Projekt VW Vento 1,8 G60, årg 1995, uden afgift, tysk reg attest,
fin karross og super flot lakering, store højtalere i bagagerum mm.
projekt der er gået kold, der mangler bla. beslag mellem g lader og
motor, dørhåndtag, spejle, batteri og noget interiør, har ikke været
startet og skal bugseres herfra, se foto for det meget udstyr den
har været godkendt med i tyskland, Stl nr wwwzzz1hzsw316789,
MF

43

Velo Solex
Flot Velo Solex, pæn stand, MF

44

Motoriseret Køretøj
Motoriseret Cykel, gammel og flot stand, Stjerneborg BTC
benzinmotor, MF

45

Piaggio Ape Lad
Piaggio Ape 50 Van, Lad, Grøn, Km 7800, fantastisk blikfang til
firma reklame, udstilling, eller bare sjove køreture, kører super
godt, Stor knallert, Reklamemærker er taget af ved afhentning,
Tidl reg nr RU 417, MF

46

Maserati 3200 GT
Maserati 3200 GT V8 368 hk, serviceret, 2 ejere, autgear, km
162000, masser af udstyr, lædersæder, econ, elruder, clås, alarm,
mv. super god lyd, se video under fotos, Årg 2000, lev nysynet,
køber får Uden beregning nysynet bilen på værksted i Silkeborg,
køber skal selv bringe bilen til silkeborg, tidl reg nr BX 40315, MF

47

Velholdt Honda CBR 600
Honda CBR 600 F2, robust og pålidelig motorcykel der er klar til
sommeren, årg 1994, km 62000, nyt batteri og lader medf. en
motorcykel der er holdt i orden, Tidl reg nr AT 20104, MF

48

Toyota Landcruiser HJ 45 Lad
Sjælden Toyota Landcruiser HJ 45 6 cyl. turbo diesel, Årg 1979,
Nysynet og godkendt i 2020, istandsat og bygget op i de sidste 10
år af ældre lastvogns mekaniker, som off road truck med masser
af lækre detaljer, Org frontspil som trækker via gearkassen, safari
snorkel, bredde hjul, skorstens udstødninger, masser af køre og
arbejdslys, rustfri skærmkasser og ladlåg, træk til 3000 kg,
undervogns beh. cd anlæg, navigation, P Ur, Tidl Falck bil, som nu
er vækket til live igen efter mange timers arbejde og kører super
godt, motoren er i super stand og mange hundre tusinde km i den
endnu, køreklar sjælden bil, der helt sikker vækker opsigt og smil
frem, der medf. 2 nye org dørbeklædninger som lige er indkøbt for
kr 2000.- Reg nr CG 95002, nr plader kan medf. ved omreg på
kontoret ( kr 800.- ) MF = Momsfri budsum, Se video af bilen under
foto, Husk vi har makssalær på kr 6200 på alle køretøjer, Eftersyn
her i ikast den 25-26-27 Marts, se "Mere info på forsiden af
auktionen.

49

Campingvogn Årg 1979 m.nr pl.
Campingvogn Apollo 540, 1200 kg, Årg 1979, synet 7-2019, har
næsten ikke kørt siden og burde være nem at syne igen, nr pladen
kan medf. og køber skal syne og omreg vognen indenfor 4 uger,
har masser af lækker patina og farve strålende hynder, fornuftig
stand efter den er 41 år gammel, der medf. 2 nøgler til døren, Reg
nr CA 2641, MF
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MG B Cabriolet
MG B Cabriolet, årg 1966, synet 6-2015, skal først synes igen i
2023, flot kabine, kaleche og chrom, tonneau medf. kører super
godt, har lidt lakfejl, Tidl reg nr Yu 25996, MF

51

Kawasaki Z 650, Tysk
Velkørende Kawasaki Z 650, Årg 1978, Uden afgift, Tysk, alle
papirer medf. fra tyskland, starter og kører super godt,
skivebremser, stjernefælge, Marchall udstødning, stl nr
kz650c017339, Se video under foto, MF

52

Honda VFR 750 Nysynet
Motorcykel Honda VFR 750 F, Nysynet 1 Marts 2021, årg 1993, 2
nøgler, pæn MC, Tidl reg nr HS 13768, MF. Kom til eftersyn for at
se og hør raketten, Læs tryk på knappen "Mere info på forsiden af
auktionen

53

VW 113 Bobbel
Vw 113, 1300 Bobbel, årg 1966, brugsbil der starter og kører. Ny
galvaniseret rammehoved og bund, nye dæk og batteri. Ny forkofanger medfølger. Holder syn i 1 år. Kørende projekt, Reg. nr. BC
43232, nr. plader kan medfølge ved omreg på kontoret, pris 800
kr. MF

54

Lloyd 400
Lloyd 400 årg 1962, kører fint, holder syn til 10-2021, pæne
sæder, ingen særlig rust, men grim i lak, mange lakskader, sjov
gammel kørende bil, med MASSER af patina. Reg. nr. AH 49912, nr.
plader kan medfølge ved omreg på kontoret, pris 800 kr. Se video
under foto, MF

55

Ford Consul Coupe
Ford Consul 3000 V6 GT, Årg 1973, synet 9-2016, skal først synes
igen i 2024, født som 3,0 GT men er ilagt 2,8 V6 motor og andet
interiør, er med automatgear, soltag, alu, bilen har været
renoveret i 2006, samme ejer i 16 år, har enkelte små lakfejl og
lidt finish mangler i kabinen, men super kørende veteran brugsbil
hvor ny ejer kan sætte sit eget præg, mappe med diverse service
papirer, synspapirer, tidl rep medf. Reg nr YE 46667, Nr plader kan
medf. ved omreg på kontoret ( kr 800.- ), MF

56

Chevrolet Corvette 6,0 Targa
Chevrolet Corvette 6,0 LS2, Targatag, Årg 2006 Uden afgift, Tyske
papirer, km 160000, er mærket 700 hp, men præcis hk vides ikke,
tidl ejer er en tandlæge fra tyskland, næsten nye dæk, sorte
alufælge, lædersæder, masser af udstyr, abs lampe lyser, stl nr
1g1yy26u775108896, kører fantastisk med masser af rå lyd, Se
video under foto, MF

57

Flot Tomos knallert
Flot og unik veteran knallert, Tomos, dansk og aldrig været skildt
ad, står orginal, kun kørt 5000 km, MF

100

Bud er bindende, læs mere info, betingelser
Eftersyn den 25 + 26 Marts kl. 10-15 + Lørdag den 27 Marts kl. 1013. Auktionen begynder at lukke søndag den 28/3, Kl. 20.00 - Byd i
god tid og ikke i de sidste sekunder, brug "Opdater knappen ved
afslutning. Faktura udsendes mandag formiddag den 29/3, Skal
betales med "Straks overførsel i bank. Afhentning tirsdag den 30 +
Onsdag den 31/3. Kl. 9-15 På Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast. Der
udleveres INGEN køretøjer før beløbet fysisk er tilstede på Hma s,
bankkonto.
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