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BMW Z3 E36 1,9 1996r.

Opis
Marka i model: BMW Z3 E36 1,9
Rok produkcji: 1996
Przebieg: 187tys. km

BMW Z3 E36 to klasyczny, dwumiejscowy roadster z miękkim, ręcznie składanym dachem.
Jego ponadczasowa piękna linia zachwyca charakterystycznymi "rekinimi" wlotami powietrza
i długą maską zachodzącą na nadkola.
Oferowany model wyposażono w wydajny i lekki silnik M44B19 dostarczający 140KM mocy.
Roadster posiada klasyczny układ napędowy czyli silnik z przodu umieszczony wzdłużnie
i napęd kierowany poprzez precyzyjną manualną skrzynię biegów na koła tylne.
Daje mnóstwo frajdy z jazdy a prowadzenie i reakcja na ruchy kierownicą jest szybka i bezzwłoczna.
Nie bez znaczenia dla doskonałej trakcji jest fabryczny dyferencjał o ograniczonym poślizgu - tzw. szpera.
Ten egzemplarz przyjechał do nas od pierwszego i jedynego właściciela z Niemiec gdzie pokonał nieco ponad 180tys. km.
Jest kompletny i zadbany. Posiada pełną dokumentację salonową oraz serwisową.
To doskonały na weekendowe przejażdżki youngtimer, którego cena będzie już tylko rosła.

Specyfikacja:
VIN: WBACH71040LA22627
Model: Z3(EUR)
Silnik M44
Pojemność 1.90
Moc 140KM
Napęd: tylny
Skrzynia biegów: manualna 5-biegowa
Kolor: Arktis-silber (309)
Wnętrze: Leather, Oregon/Int.black/black (Q2SW)
Data produkcji 1996-08-25
Wyposażenie:
S410
S494
S423
S428
S669
S441
S510
S550
S520
S209
S272
S243
S255
S380
S801
S818
S388
S806

Window lifts, electric, front - elektrycznie sterowane szyby
Seat heating driver/passenger - podgrzewane fotele
Floor mats velours - dywaniki welurowe
Warning triangle and First aid kit - trójkąt i apteczka
Radio BMW Business RDS - fabryczne radio BMW Business RDS
Smoker package - pakiet palacza (popielniczka, zapalniczka)
Headlight vertical aim control - regulacja wysokości świateł
On-board computer - komputer pokładowy
Fog lights - reflektory przeciwmgielne
Differential lock 25% - dyferencjał o ograniczonym poślizgu 25%
BMW LA wheel Z Star - felgi aluminiowe BMW Z Star
Airbag for front passenger - przednia poduszka powietrzna pasażera
Sports leather steering wheel - sportowa skórzana kierownica
Hardtop-preparation - przygotowanie do twardego dachu (hardtopu)
National version Germany/Austria - wersja na Niemcy/Austrię
Battery master switch
Softtop, black - składany dach w kolorze czarnym
Third stoplamp - trzecie światło STOP
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