1989 BMW Alpina - B11 3.5
B11 3.5
Lot sold
USD 27 713 - 34 109
EUR 26 000 - 32 000 (listed)
Year of manufacture 1989
Mileage 138 867 km / 86 288 mi
Gearbox Automatic
Chassis number WAPBB35000BB30305
Number of seats 5
Number of doors 4
Drivetrain 2wd
Lot number 12
Drive LHD
Interior colour Black
Condition Original condition
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Green
Car type Saloon

Description
Estimate: € 26.000-32.000,Please note: this car will be part of an auction at our location in Amsterdam!
This BMW Alpina B11 3.5 is in a very nice and driving condition. It’s No. 305 of the only 332 produced copies between 1987 and 1993. The car is registered in the Alpina
archive. This very rare car is in excellent condition and comes with an automatic gearbox. The BMW E32 7-series has a 3430 cc engine with a power of 250 hp. This type was
the “driver’s choice” of all luxury sedans that were then available on the market. The handling of the Alpina B11 3.5 was even better due to the fitted Billstein gas dampers
front and rear, the stiffer and shorter springs and the Alpina 17 inch LM rims. The car has as good as new Vredestein tires with the sizes 235/45 in front and 265/40 in the rear.
The ventilated disc brakes ensure a good braking distance. This BMW Alpina B11 3.5 has the usual Alpina interior adjustments, such as: a leather steering wheel and leather
Alpina trim with the characteristic blue and green stripes, the car is equipped with the optional Alpina striping, has an original front spoiler and the original 17 inch Alpina
wheels. 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!
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Deze BMW Alpina B11 3.5 verkeert in een zeer mooie en rijdende staat. Het is nr. 305 van de slechts 332 geproduceerde exemplaren tussen 1987 en 1993. De auto is
geregistreerd in het Alpina-archief. Deze zeer zeldzame auto verkeert in een uitstekende staat en wordt geleverd met een automatische versnellingsbak. De BMW E32 7-serie
heeft een 3430 cc motor met een vermogen van 250 pk. Dit type was de “keuze van de bestuurder” van alle luxe sedans die toen op de markt beschikbaar waren. De
besturing van de Alpina B11 3.5 was nog beter dankzij de gemonteerde Billstein-gaskleppen voor en achter, de stijvere en kortere veren en de Alpina 17 inch LM-velgen. De
auto heeft zo goed als nieuwe Vredestein-banden met de maten 235/45 aan de voorkant en 265/40 aan de achterkant. De geventileerde schijfremmen zorgen voor een goede
remweg. Deze BMW Alpina B11 3.5 heeft de gebruikelijke aanpassingen van het Alpina-interieur, zoals: een lederen stuurwiel en lederen Alpina-bekleding met de
karakteristieke blauwe en groene strepen, de auto is uitgerust met de optionele Alpina-striping, heeft een originele voorspoiler en de originele 17 inch Alpina wielen. 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/auction34008/ 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

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