1952 Jaguar XK 120 - Roadster 3.4
Roadster 3.4

Lot sold

USD 105 561 - 123 155
EUR 90 000 - 105 000 (listed)

Year of manufacture
Mileage

1952
16 913 mi /
27 219 km

Drive
Interior colour
Condition

Manual

Fuel type

Chassis number

672846

Exterior colour

Number of seats

2

Number of doors

2

Lot number

Black
Original condition

Location

Gearbox

Drivetrain

LHD

Car type

Petrol
Gold
Convertible /
Roadster

2wd
5

Description
Estimate: € 90.000-105.000,Please note: this car will be part of an auction at our location in Amsterdam!
The car offered here is a Jaguar XK 120 roadster 3.4 litre 4-speed transmission in Bronze metallic with
black interior trim. It has a Matching numbers engine block and is a 2 owner car. This car was in a
long-time family ownership. The car is produced on 15th September 1952 and delivered to its first
owner at 22th of September in 1952 by Hornburg, Los Angeles, Usa. This is an early produced XK
120 with the chrome side lights on the fender. This XK 120 has had some pedal corrections that gives
more leg room for the driver with an above average length. The second owner got the car since the
mid 1960’s. He gave the car a respray to the current bronze metallic colour. Although it is an older
respray, the colour is still in good and shining condition. The car has been her entire life in California.
This XK 120 is in a very good condition. The engine, transmission, body, paint and interior originally
restored in 1969. Engine heads and carburettors were rebuild in 1997. It has a rebuild and powder
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coated front end. New batteries, front brakes, and spring blades. A Tonneau cover, side windows,
jack, wrench and lots of receipts and documents come with the car. Although it is an older
restoration this car is still of a high quality. Underneath the bonnet the engine bay is clean and the
engine’s aluminium has a nice shine and patina. This is a car with a solid and rust free body. A small
transport dent in the left front fender needs attention. This early XK 120 OTS has a Dutch registration
and comes with a Jaguar Daimler Heritage trust Heritage Certificate and a lot of history. Recent full
service by Avelingen Restorations and ready to be enjoyed as a high level driver quality XK120. For a
good impression of the car we recommend you to come to one of our viewing days.
Bidding will start at € 1.000,-. We have multiple viewing days in Amsterdam. Please have a look on
our website www.classiccar-auctions.com/auction-34008/ for more information about the viewing
days and all the other lots. The online auction will start on 14 June 2018 and will close on Wednesday
11 July 2018 starting from 20.30 hours.
Location Amsterdam:
Muiderstraat 21
1011 PZ, Amsterdam
The Netherlands
—
Let op: het betreft een veilingauto vanuit de locatie Amsterdam!
De hier aangeboden auto is een Jaguar XK 120 roadster 3,4 liter 4-traps transmissie in Bronze
metallic met zwarte binnenbekleding. Het motorblok is matching numbers en de auto is van de
tweede eigenaar. Deze auto was lange tijd familiebezit. De auto werd geproduceerd op 15 september
1952 en op 22 september in 1952 aan de eerste eigenaar geleverd door Hornburg, Los Angeles, Usa.
Dit is een vroeg geproduceerde XK 120 met de chromen zijlichten op het spatbord. Deze XK 120
heeft enkele pedaalcorrecties gehad die meer beenruimte bieden voor de bestuurder met een
bovengemiddelde lengte. De tweede eigenaar kreeg de auto in het midden van de jaren zestig. Hij
gaf de auto een uitspansel in de huidige bronzen metallic kleur. Hoewel het een oudere versie is, is
de kleur nog steeds in goede en glanzende staat. De auto is haar hele leven in Californië geweest.
Deze XK 120 verkeert in een zeer goede staat. De motor, transmissie, carrosserie, verf en interieur
oorspronkelijk gerestaureerd in 1969. Motorhoofden en carburateurs werden in 1997 herbouwd. Het
heeft een omgebouwde en gepoedercoate voorkant. Nieuwe batterijen, voorremmen en veerbladen.
Een Tonneau-deksel, zijruiten, krik, sleutel en veel bonnetjes en documenten worden geleverd met
de auto. Hoewel het een oudere restauratie betreft, is deze auto nog steeds van hoge kwaliteit.
Onder de motorkap is het motorcompartiment schoon en heeft het aluminium van de motor een
mooie glans en patina. Dit is een auto met een solide en roestvrije behuizing. Een kleine
transportdeuk in het linker voorspatbord heeft aandacht nodig. Deze vroege XK 120 OTS heeft een
Nederlandse registratie en wordt geleverd met een Jaguar Daimler Heritage Trust Heritage
Certificate en veel geschiedenis. Recente full-service door Avelingen-restauraties en klaar om als een
hoogwaardige driver-kwaliteit XK120 te worden gebruikt. Om een goed beeld van de auto te krijgen
adviseren wij u naar één van de kijkdagen te komen.
Deze auto wordt online geveild door Classic Car Auctions. Het vermelde bedrag van € 1.000,- is het
startbedrag. Raadpleeg onze website www.classiccar-auctions.com/auction-34008/ voor meer
informatie omtrent de kijkdagen en de overige kavels. Op donderdag 14 juni zal om 17.00 de online
veiling van start gaan. De veiling sluit op woensdag 11 juli 2018 vanaf 20.30 uur.
Locatie Amsterdam:
Muiderstraat 21
1011 PZ, Amsterdam
Netherland

Classic Car Auctions
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Anthony Fokkerweg 7
1422AEUithoorn
Netherlands
Phone +31-0633333539
Mobile phone +31-0633333539
http://www.classiccar-auctions.com
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