Myytävänä:
RANGE-ROVER VOGUE SEA
Vm. 01.04.1993
Nyt olisi myytävänä kyseinen klassikko auto.
Sain yhteydenoton omistajan tyttäreltä että olisi nyt myytävänä.
Kyse on kerhon poismenneen jäsenen hyvin huolletusta ja yläpidetystä Range Rover Classic mallista.
Nyt on todettu että autossa on pohjassa jonkin verran ruostevaurioita mutta en tiedän missä
laajuudessa se on. Mahdollisen ostaja voi ottaa yhteyttä myyjään ja sopia käynnistä ja hinnasta.
Auto sijaitsee tällä hetkellä Karjaalla ja on sopimuksen mukaan nähtävässä.
Myyjää itse asuu Helsingissä joten se ei ole ihan tuossa vieressä omassa tallissa. Omistaja on ollut
kerhon jäsen pitkänaikaa ja kuulemma on myös ajanut rallia nuoruudessa.
Auto on varustettu automaattivaihteella ja tietenkin, niin kun pitää, muutama pikku vika kuulema on
olemassa, AC ei toimi kunnolla ja lisävalot ei kunnossa.
Tekniikka ja muu tieto löytyy tiedoston lopussa, huom! -osa merkinnöistä on tehty ruotsinkielellä, mutta
tuskinpa se vaivaa.

Yhteystiedot myyjälle:
Sähköposti: madeleine.pousette@saunalahti.fi
Puhelin: 040 761 4731
Myyjä toivoo mieluummin puhelin yhteyttä kun sähköpostia, lukee sitä sen veran harvakseltaan.

Hinta pyynti on 10,000 €,

Autossa on valmiina Rover Ystävät maskimerkki !

Astinlautojen kohdalla kuulema on pikkasen ruostetta ??

Huolto ja muut tiedot autosta.
Ajoneuvoryhmä ja merkki:

Maastohenkilöauto
RANGE-ROVER VOGUE SEA

Rekisteritunnus:
Ajoneuvoluokka:
Valmistenumero:
Käyttöönottopäivä:
Valmistusmaa:
LTJ-modellnamn:
Vetojärjestelmä:
Käyttövoima:
Vaihdelaatikko:
Ilmastointilaite:
Istuimet:

JHI-388
M1G/Henkilöauto
SALLHVMM4JA603908
01.04.1993
Iso-Britannia
5D Station Wagon-LHVMM4-4x4/254
4x4
Bensiinikäyttöinen
Automaattinen
Asennettu, ei kytketty
Sähkökäyttöiset etuistuimet
Nahkaverhoilu vaalea

Lisävarusteet:

Fartkontroll – Vakionopeuden säädin
Sähkökäyttöiset peilit
Sähkökäyttöiset lasinnostimet
Alumiinivanteet
Peruutuskamera
Lisävalonheittimet

Väri:

Musta

Istuimien lukumäärä:
Iskutilavuus (cylindervolym):
Suurin nettoteho:
Jarrujärjestelmän lisätieto:

5
3940
133
lukkiutumaton ABS jarrujärjestelmä

Ostettu:vuonna

2007 (tullin merkinnät 5.9.2007)

HUOLTOTOIMENPITEET
Isompia korjauksia:

15.9.2013 (Börje Lundberg, Umeå)
-begagnad motor monterades med kilometertal 70 000 km i
nyskick (fordonets kilometerställning var då 234 150 km)
-ny drivskiva till automatlådan monterad
-ny startmotor monterad
-renoverad generator monterad
-ny kylare monterad
-som extrautrustning monterades specialtillverkat värmepaket i luftintaget
16.01.2015 (Autorep Oy)
-vas etu ja oik taka luukut ei toimi kunnolla
-ilmansuodatin vaihto
-huohottimen pesu
-trippi ei toimi kunnolla
-haaroitus asennus
-lämmityslaitteen korjaustyöt

09.06.2017 (Autorep Oy)
-aut. vaihteiston öljynvaihto + suodatin
-sytytyksen ajoitus tarkastus 4 astetta
-jakovaihteiston öljyn vaihto
02.10.2017 (peura juoksi auton eteen, korjaustyöt sen jälkeen)
EFI grille
headlamp backing bowl
front bumper black – to end LA
front bumper overrider -black wraparound – RH
front bumper overrider – black wraparound – LH
EFI spoiler
oblong driving lamps for spoiler
front wing skin RH with exposed hinges – ABS plastic
light unit – RHD-from KA
light unit – LHD-from KA
Radiator and oil cooler assembly – 3.9 V8 EFI Auto
Konepeitto
Kiilahihna contitech
Akku Hankook 12/70 Kalcium MF
Maalaus Colorteam
27.03.2021
Jarrupalat K27 Landrover
Jarrulevy Champion
24.03.2022 (AD Center Karjaa)
årsservice-kontroll till besiktning
bromsgenomgång+bak parkering vänster byte
akkubyte YUASA 72AH +- 269X174X225
oljefilter + Mobil Super 3000 x1 (SAE 5W-40)

Isän merkinnät:
236 800

hydraulisk pump STC 885, oljebyte

255 500/ 19.6.2017 bytt olja i automaten, bytt olja i motorn
bromsklossar fram bytta
260 640/ 3.7.2018 bytt olja i motorn
268 800/ 20.9.2019 oljebyte, oljebyte kardanen
272 582/ 26.9.2020
Katsastus 27.03.2015:

Matkamittarilukema: 242 000 km
Godkänd. Inga fel och brister upptäcktes

Katsastus 08.03.2016:

Matkamittarilukema: 249 302 km
Godkänd. Bakhjulets lagring. Repar. påpekande

Katsastus 28.03.2017:

Matkamittarilukema: 254 122 km
Hyväksytty

Katsastus 27.03.2020

Matkamittarilukema: 271 319 km
Godkänd

Katsastus 23.03.2021

Matkamittarilukema 273 826 km
Tilläggsljus, fram dimljus fungerar ej, vänster. Bör
repareras före 22.4.2021

Katsastus 22.3.2022

Alternativa däck axel 1 - 215/75R16,
axel 2 - 215/75R16
Utlänskt registreringstecken: RCS658
Godkänd
OBS: Tilläggsljus dvs. dimljus ovan inte korrigerat
(huva på båda dimljusen)

Tarkemmat infot löydät kerhon verkkosivuilta: http://roverfriends.fi/rr-classic/.

