Special Og Veteranbil auktion, Fysisk, Kr. Himmelfartsdag, den 21 maj kl. 11.00, På Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast
1

Puch Monza
Puch Monza 4 gears Veteran Knallert, skivebremse i for, bagagebære,
stjernefælge, Starter og kører fint. Flot retro knallert til blikfang eller
søndagstur, gammel reservedels katalog medf. i en mappe, MF

2

Kreidler Florett
Veteran Knallert Kreidler Florett GT 49ccm. Årg 1968, med papirer fra
Schweiz, viser 7627 KM, meget sjælden og fremstår pæn efter alder, fremstår
urestaureret og original. Starter i første hug, kører super godt. S/N 5043627,
Se Video, Kom og byd torsdag den 21 maj i Ikast, MF

4

Honda VF 1000 R
Motorcykel Honda VF 1000 R Årg 1991, speedometer viser 24772,
Hollandske papirer, uden afgift, fremstår meget org. Med Bla org.
lyddæmpere. Kom til eftersyn og se denne flotte klassiker, S/N
JH2SC1615GM100031 MF

5

Puch Maxi
Puch Maxi med pedaler, fremtræder komplet. stl nr 5296592, gammel
reservedels katalog medf. i en mappe, MF ( = momsfri budsum )

6

Puch Maxi
Puch Maxi med pedaler, fremtræder komplet. gammel reservedels katalog
medf. i en mappe, MF

7

Puch MS
Puch MS 50, 3 Gears, dansk, sort, fremtræder komplet, nyt sæde, stl nr
7467312, gammel reservedels katalog medf. i en mappe, MF

8

Puch MS
Puch MS 50, 3 Gears, dansk, fremtræder komplet, rød, starter i første hug, stl
nr 9739002. gammel reservedels katalog medf. i en mappe, MF

9

VW Golf 1, årg 1977
Vw Golf 1,1 benzin, 3 dørs, årg 1977, sjælden flot og næsten org. stand,
hvide lædersæder og taghimmel, km tæller viser 96000, sund bil, fremtræder
i god stand, kørt i tørt klima i slovenien, uden afgift, papirer til indreg.
medfølger, stl nr 1773303609, MF

10

BMW 318 Coupe
BMW 318 Coupe 1,9 CI, Årg 2000, Står Orginal og har været renoveret, skal
ses, dellæder, formstøbte sæder, 4 x elruder, Auto/Aircon, Org CD, Alufælge,
airbag, km tæller 281000, servicebog, dansk sjælden bil, tidl. reg nr XY
41587, MF
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11

Audi A6 Km 77000
Audi A6 2,6 benzin, V6 Aut, årg 1995, Km garanti kun 77000, Fuld
servicebog, står som ny bil, en af de få tilbage, danmarks flotteste, en dansk
ejer, alufælge, clås, kørecomputer, infocenter, startspærre, sædevarme, 4 x
elruder, el soltag, radio/cd, læderrat, automatisk lys, airbags, abs, service ok,
ikke ryger, aftagelig træk, undervogns behandlet, virkelig en ener, som er
utrolig velholdt, en dansk ejer, gammel slutseddel, synspapirer, regninger for
service og rep medf. synshallen har i 2006 lavet en tastefejl mht km, bilen
sælges med km garanti 77.000, nysynet 7-2019, kom og se denne flotte
Audi, tidl. reg nr YJ 41221, MF

12

VW Golf 1, årg 1978
Vw Golf 1,1 benzin, 5 dørs, årg 1978, sjælden flot og org. stand, velholdt,
super sund bil, fremtræder rustfri, kørt i tørt klima i slovenien, uden afgift,
papirer til indreg. medf. stl nr 1783555550. MF

16

VW Golf GTI T
Vw Golf GTI 1,8 T 5 dørs, renoveret og omlakeret. orginal, man.gear, mange
nye dele, 180 hk, org alu og blå farve, soltag, 4 x elruder, airbag, km 272000,
servicebog, clås, står super flot og org. stand, Årg 1998, dansk, tidl reg nr VP
35508, MF

17

VW T2 Bus High
VW T2 Bus High Roof, Årg 1976, 1600 cc, meget velholdt og flot stand, kørt i
tørt klima, fremtræder rustfri, sæder, sovepladser i bag, børnekøje under tag,
reservehjul monteret i front, reservedunk i bag, 12-220v, taglem, cd anlæg,
brandslukker mv, toldsynet i 2015, km tæller viser 66000, uden afgift, kører
som ny bil i motor og gearkasse, sjælden model Vw Bus, med højt tag,
papirer medf. Totalvægt 1850 kg, Stl nr wv2zzz25zbh038641, MF

18

MG B Cabriolet
MG B 1,8 Cabriolet, Årg 1967, Total renoveret, ny stof kaleche, trådhjul,
reservehjul, crom bagagebære, træk, km tæller 79000, egenvægt 900 kg,
dansk, flot og yderst velholdt, synet 6-15, holder syn til 7-2023, en klassiker,
og måske danmarks flotteste, tidl reg nr NX 53241, MF

19

Land Rover 109 D
Veteranbil Land Rover 109 Tommer, 4 X 4, Diesel, Åbent lad, Årg 1983,
viser 9073 KM, Toldsynet i 2016 og har været klargjort til syn, Tag
Bagagebærer, stativ til presenning montering på lad medfølger, ingen synlig
tæring og fremtræder sund, starter fint og har kørt her på pladsen. ( Militær
køretøjs Att / papirer. medfølger til indregistrering ) S/N
SALLBCAG2AA183292. Uden afgift. + m.

20

Brandbil Magirus
Brandbil Magirus Deutz 150 D 11, Årg 1972, 6 Cyl. diesel, 5 gear, differential
lock, Km kun 4812, bygget ved meisner københavn, kørt som brandbil på
grønland indtil 2019, førehus som at komme ind i en tidslomme,
mandskabsrum bag førehus, diverse redskabs og materialerum, tank,
komplet pumpe vandsprøjte anlæg i bag, 2 store slangeoprullere med pistol,
sugestudser, afgange, brandhane tilslutning, faste stiger og stå trin i bag,
træk, arbejdslys, horn, blå blink, stor søgelampe, grove dæk med næsten fuld
mønster, egenvægt 7200 kg, totalvægt 11300 kg, Gamle grønlandske nr
plader GR 05333 medf. reg attest og papirer medf. Har været synet og
godkendt hver år på grønland, MF
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Tilmeld dit køretøj til auktionen
Så er det tid til at få støvet den gamle af, Få solgt dit køretøj på denne
auktion. FYSISK AUKTION MED FREMMØDE, Dækspark, pølsevogn og
hammerslag Fysisk Special og veteranbil auktion Kr. himmelfartsdag
torsdag den 21 maj kl. 11.00, på Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast. Tilmeld dit
køretøj til auktionen, Solgt eller gratis, Salær for salg Kun minimum kr 800.Maks kr 2.800.- Indlevering af køretøjer fra den 28/4, tilmelding, info eller
spørgsmål kan også sendes på mail jc@hmaauktioner.dk eller mobil
40197541
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