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Mercedes Benz 450sl
Zilvergrijs 1973
Klik op de foto's voor een
vergroting
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Kleur: Zilvergrijs metallic met blauw interieur.
in goede staat verkerende sl, lakwerk in nette staat,
heeft een kleine beschadiging op motorkap en
spatscherm, zie foto's
(gekomen met de hardtop demonteren)
Wagen is in technische goede staat, is afgelopen zomer
nog in zuid Frankrijk geweest om te toeren
Airco werkt perfect, wordt ijskoud!
Softtop is nieuw.
Hardtop
De wagen staat op 4 nieuwe Michelins met nog 7mm
profiel,
heeft 4 nieuwe schokbrekers en achter nieuwe
schroefveren.
Tevens is het leer vernieuwd, er zit nu echt origineel
Mercedes leer in. Dus geen nepleer wat alleen maar
zweet!
Electrische ramen
De auto heeft een originele afneembare trekhaak
APK t/m 5 augustus 2005
Geen Roest, HARDE WAGEN!!!
LPG met nog 2 jaar garantie om zo goedkoop te
kunnen genieten van een SL.
Ik heb dit jaar veel onderhoud aan de wagen verricht
omdat ik er probleemloos mee naar Zuid Frankrijk wilde
rijden, en dat is uiteraard een succes geworden.
Daarvoor heb ik onder andere gedaan:
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- 4 nieuwe banden eronder gemonteerd
- 4 nieuwe schokbrekers eronder gezet
-achter nieuwe veren omdat er een caravan aan moest
- alle oliën en filters dus ook automaatbak
ververst/vervangen
- airconditioning bij laten vullen in België (stuk
goedkoper daar)
- Nieuwe remblokken gemonteerd
- gewoon de motor een grote beurt gegeven,
contactpuntjes, bougies e.d. vv.
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Technische gegevens van
de auto:
MOTOR
aantal cilinders
kleppen per cilinder
cilinderinhoud
boring x slag
compressieverh.
max. vermogen

w

max. koppel

8, in V-vorm
2
4573 cm3
96,5 x 85,0 mm
9,2:1
170 kW (225 pk)
4750tpm
405 Nm
3000tpm
multipoint
injectie
ohc
nee
nee

brandstofsysteem

w

klepbediening
turbo
katalysator

w

ONDERSTEL
aandrijving
remmen voor

remmen achter

bandenmaat
draaicirkel
MATEN & GEWICHTEN
lengte

achter
gev. schijven,
286 mm
schijven, 279
mm
205/70R14
10,3 m

4,39 m

COMFORT
centrale deurvergr.
elektrische ramen
stuurbekrachtiging
cruise control
airconditioning

ja, defect
ja
ja
nee
ja

INTERIEUR
hoogteverst. stoel
leeslampje(s)
toerenteller
stereoinstallatie

ja, bestuurder
ja, voor
ja
ja

EXTERIEUR
interval ruitewisser
lichtmetalen velgen
metallic lak
meegespoten bumpers

ja
ja
ja
ja

220 km/h
8,1 s
- l/100km
- l/100km
12,2 l/100km
- g/km
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PRESTATIES
topsnelheid
acceleratie 0-100 km/h
verbruik binnen b.k.
verbruik buiten b.k.
verbruik gecombineerd
CO2 uitstoot

1,79 m
1,30 m
2,46 m
1540 kg
420 kg
2500 kg
750 kg
- kg
- kg
260 l
85 l
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breedte
hoogte
wielbasis
massa leeg
laadvermogen
aanhanger geremd
aanhanger ongeremd
kogeldruk
dakbelasting
inh. bagageruimte
inh. brandstoftank

