
 

 

1977 Alfa Romeo 2000  
Spider Veloce  
 

1.500 km. efter total restaurering ialt 146.000 km. 
 
Teknik: 
4 cyl. 1.962 cc., 2 db. Dellorto. Baghjulstræk. med spær 5 gear. 131 HK. 0-100 km. 8,8 sek. Tophast 
200 km. 
 
Beskrivelse: 
Den klassiske baghjulstrukne Alfa Romeo Spider er produceret fra 1966 til 1994. Det startede med den 
første Serie 1 Spider kaldet Duetto og sluttede med Serie 4 Spider.  
 
Serie 2 Spider – Fastback eller Coda Tronca om man vil – må vel i 2000 Spider Veloce udgaven 
betragtes som den mest eftertragtede næst efter den nærmest ubetalelige Duetto. Det blev også den 
mest kraftfulde Spider der blev bygget med dens 131 hk. og en tophast. på 200 km. 
 
Vor Spider er indregistreret første gang den 6.10.1977 og er en original eu model. Den kom allerede til 
Danmark den 1.5.1987. Den 24.7.2002 afmeldes bilen og kommer først igen på vejene i 2016. Samme 
år færdiggøres en flere årig total renovering af bilen. Bilen har været fuldstændig adskilt og et kæmpe 
restaureringsarbejde inklusive rustarbejde er blevet yderst professionelt udført, hvilket man også kan se 
i dag på pasformen af klapper og døre. 
 
Ud over det omfattende rustarbejde er bilen total oplakeret som adskilt efter den har været slebet ned 
til blank metal. Der foreligger foto dokumentation.  
 
Der er selvfølgelig også brugt mange penge på dele og bilen er monteret med komplet nyt interiør, 
kalesche, GTA Veloce fælge med Pirelli dæk og meget andet. Der er brugt meget store beløb til 
istandsættelsen. 
 
Bilen har kørt meget lidt efter renoveringen og teknisk er bilen perfekt, den kører som en ældre Alfa 
burde gøre men sjældent gør det. 
 
Her er muligheden for den kræsne køber at erhverve sig en rigtig klassisk Alfa Spider i en helt unik 
stand. 
 
Nysynet og indregistreret på DK plader, som veteran. 
 

 
Kr. 188.000 
 


