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De Toyota GT86, een sportieve creatie is de meest pure vorm!
Oneerbiedig gezegd mag je dit gewoon een kart voor de openbare

VIN:
JF1ZN6L81HG029640
KM / Miles:
5.060 KM
Country of origin:
Germany
Construction year:
2019

weg noemen. De Toyota GT86 is ontworpen door een team van

Color:

echte autosport engineers, die slechts één doel voor ogen hadden:

Crystal White pareleﬀect

een sportieve auto ontwerpen die maximale en pure rijplezier biedt.

Price:

Achterwielaandrijving, een extreem laag zwaartepunt,

€29.950,--

voortreﬀelijke wegligging en dat alles in combinatie met de 200
paardenkrachten van een 2.0 liter boxermotor. Ondanks dat
Toyota echt Japans is, heeft de GT86 een ﬂink Duits tintje. De
Toyota GT86 is namelijk voor een groot deel ontworpen met de
kennis van TMG (Toyota Motorsport GmbH), gevestigd in het Duitse
Köln. TMG staat bekend als een van de meest succesvolle autosport
bedrijven, met o.a. overwinningen in de Le Mans series,
wereldkampioenschap rally en ook in veel nationale en
internationale race en rally wedstrijden met de speciaal ontwikkelde
GT86. En als je dan kijkt wat normaalgesproken de enorme
verschillen zijn tussen een circuitauto en een straatauto, dan
springt de Toyota GT86 daar absoluut tussenuit, doordat die
verschillen juist heel klein zijn. En dat verklaart dan meteen met feit
dat wij dit een “kart” voor de openbare weg vinden.
Deze GT86 is in volledige nieuwstaat, waarbij zelfs nog een aantal
componenten, zoals de achterbank, nog verpakt zijn in het plastic
van de fabriek. Een leuk detail, deze GT86 is nieuw geleverd door
Toyota Motorsport GmbH, terwijl dit bedrijf normaal gesproken nooit
auto’s voor de openbare weg verkoopt! Deze GT86 is voorzien van
vele TRD (Toyota Racing Development) accessoires zoals
aangepaste remmen en een aangepast onderstel. Daarnaast
hebben we nog een aantal accessoires los bij deze auto, zoals een
bumper pakket en uitlaatsysteem. Kortom, de ultieme auto om zelf
de maximale sportiviteit op de openbare weg of zelfs het circuit
mee te beleven.
Let op! Wij bieden deze auto in opdracht van een klant aan, graag
Classics.
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