1958 Lancia Aurelia - Coupé B20s GT Series
6
Coupé B20s GT Series 6

Price

USD 225 255
EUR 199 500 (listed)

Year of manufacture
Mileage

1958
99 463 km /
61 804 mi

Gearbox

Manual

Number of doors
Performance

2
82 kW / 112 PS /
110 BHP

Drivetrain

2wd

Drive
Interior colour
Condition

LHD
Green
Used

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

Green

Car type

Coupé

Metallic
Interior brand colour

Yes
Groen

Description
Information in English:
Transmission: 4 gears, Manual gearbox
Model range: 1951 - 1958
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 2.451 cc
Lancia Aurelia Coupe B20 s Series 6
. Fully restored
. Very rare car
. Two-tone leather interior
. Popular all-aluminium V6 engine with 112 hp
This beautiful 1958 Lancia Aurelia GT Coupé seems to have invented the expression 'art on wheels'!
For more than half a century, the beautiful Italian, designed by respected top designer Vittorio Jano,
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has been able to please the street scene with a rich dose of aesthetics and charisma.
Only 621 of this last 6th series were produced between 1957 and 1958. Of these, 425 have left the
factory as LHD.
This Lancia Aurelia Coupé was completely 'bare metal and nuts' restored in 2016 by restorer
Eckerfeld from Berlin. This way we know that the car has been handled by an absolute expert. The
specialist returned the illustrious Lancia in perfect condition. Many issues have been addressed,
including the complete stripping of the bodywork. The sills, floor and rear wheel arches have been
renewed. In addition, the leaf springs at the rear have been renewed. The exhaust and manifold are
also completely new.
After this top restoration, it goes without saying that the paint and bodywork are in great condition.
The fits of the sills, fenders, doors, hood and trunk lid are perfect.
The beautiful silver-green body paint is a feast for the eyes, but the Aurelia also knows how to win
many a car's heart on the inside. Note, for example, the beautiful two-tone interior trim, the
characteristic wooden 3-spoke steering wheel, and the stylish dashboard with 2 graceful recessed
ashtrays.
The elegant appearance of the Aurelia has undoubtedly contributed to the fact that the model is
becoming 'the classic of Lancia'. But the smooth 6-cylinder power source and surprisingly good road
holding of the GT also know better than anyone to let the 'benzina' flow faster through our veins. A
charmer with substance! In fact, the 2,451 cc V6 engine (the largest in the Aurelia series) in
combination with a—for the time—progressive suspension and weight distribution, make the chic
Lancia a pleasure to drive.
It is therefore not entirely surprising that the first series of the Aurelia GT ever won the famous Mille
Miglia in its class. And even today, this work of art on wheels is still a welcome guest during – as well
as a popular object for participation in classic rallies.
We can also arrange the export documents and transport for you. An insurance for 2 weeks is also
possible!
We have been trading vintage, classic and modern sports cars for years, with sales throughout the
Netherlands, Europe and the rest of the world. We offer a wonderful variety of collector cars capable
of providing years of pure pleasure, which you can find online at www.carrosso.com or by visiting our
showroom in Oldemarkt, an hour's drive from Amsterdam.
We have a wide variety of classic sports cars, if you are interested in the specific details of a
particular car, please give us a call. We are open to negotiating transactions, we can stock cars and
we have an effective and reliable way to sell your cars through our purchase or consignment sales
program. So, if you have a (classic) sports car for sale, contact us and we can give you the price your
car deserves!
Informationen auf Deutsch:
Getriebe: 4 Gänge, Schaltgetriebe
Modellbereich: 1951 - 1958
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 2.451 cc
Polsterung: Leder
Lancia Aurelia Coupé B20 s Series 6
. Volledig gerestaureerd
. Zeer zeldzame auto
. Tweekleurig lederen interieur
. Gewilde volledig aluminium V6-motor met 112 pk
Deze schitterende Lancia Aurelia GT Coupé uit 1958 lijkt de uitdrukking ‘kunst op wielen’ te hebben
uitgevonden! Al ruim een halve eeuw weet de beeldschone Italiaan, ontworpen door gerespecteerd
topdesigner Vittorio Jano, het straatbeeld te behagen met een rijkelijke dosis esthetiek en charisma.
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Van deze laatste 6e serie zijn er tussen 1957 en 1958 in totaal slechts 621 geproduceerd. Hiervan
hebben er 425 als LHD de fabriek verlaten.
Deze Lancia Aurelia Coupé is in 2016 door restaurateur Eckerfeld uit Berlijn, volledig 'bare metal and
nuts' gerestaureerd. Hierdoor weten wij dat de auto is aangepakt door een absolute kenner. De
specialist bracht de illustere Lancia terug in perfecte conditie. Hierbij zijn vele zaken aangepakt
waaronder het volledig strippen van de carrosserie. De dorpels, vloer en wielkasten achter zijn
vernieuwd. Daarnaast zijn de bladveren achter vernieuwd. Ook zijn de uitlaat en het spruitstuk
helemaal nieuw.
Na deze top restauratie spreekt het voor zich dat het lakwerk en de carrosserie in een geweldige
conditie verkeren. De passingen van de dorpels, spatborden, portieren, motorkap en het kofferdeksel
zijn perfect.
De schitterende zilver groene carrosserielak is een lust voor het oog, maar ook vanbinnen weet de
Aurelia menig autohart voor zich te winnen. Let bijvoorbeeld op de fraaie, tweekleurige
interieurbekleding, het karakteristieke houten 3-spaaks stuurwiel, en het stijlvolle dashboard met
daarin 2 gracieuze asbakken verzonken.
Het elegante voorkomen van de Aurelia heeft er zonder meer aan bijgedragen dat het model tot ‘dé
klassieker van Lancia’ wordt gebombardeerd. Maar ook de smeuïge 6-cilinderkrachtbron en
verrassend goede wegligging van de GT weten als geen ander de ‘benzina’ door onze aderen sneller
te laten stromen. Een charmeur met inhoud! Sterker nog, de 2.451 cc grote V6-motor (de grootste
uit de Aurelia-serie) in combinatie met een—voor die tijd—vooruitstrevende wielophanging en
gewichtsverdeling, maken van de chique Lancia een genot om in te rijden.
Niet geheel verwonderlijk dus, dat de eerste serie van de Aurelia GT ooit de befaamde Mille Miglia
won in zijn klasse. En ook vandaag de dag is dit kunstwerk op wielen nog steeds een graag geziene
gast tijdens – alsmede een geliefd object voor deelname aan klassieker rally’s.
Ook de exportdocumenten en het transport kunnen wij voor u regelen. Een verzekering voor 2 weken
is ook mogelijk!
Wij handelen al jaren in vintage, klassieke en moderne sportwagens met verkoop door heel
Nederland, Europa en de rest van de wereld. We bieden een prachtige variëteit aan collector auto's
die in staat zijn om jarenlang puur plezier te geven, die u online kunt vinden op www.carrosso.com of
door een bezoek te brengen aan onze showroom in Oldemarkt, op een uur rijden van Amsterdam.
Wij hebben een grote variatie aan klassieke sportwagens, mocht u geïnteresseerd zijn in de
specifieke details van een bepaalde auto, bel ons dan gerust. We staan open voor het onderhandelen
over transacties, we kunnen auto’s opslaan en we hebben een effectieve en betrouwbare manier om
uw auto's te verkopen via ons aankoop- of consignatieverkoopprogramma. Dus, als u een (klassieke)
sportwagen te koop heeft, neem dan contact met ons op en wij kunnen u de prijs geven die uw auto
verdient!
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Netherlands
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Phone +31-615076059
Mobile phone +31-615076059
http://www.carrosso.com
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