Mașini de colecție: Iată care sunt cele mai populare modele din toate timpurile!
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Oamenii, în special bărbații, au fost dintotdeauna fascinați de mașini. În trecut, când nu oricine
avea un automobil, acestea erau un simbol al luxului și o dovadă a rangului social al celui care
le conducea. De aceea, companiile de autoturisme se întreceau în construirea unor modele cât
mai practice și elegante.

Astăzi, multe dintre acestea nu se mai produc. De aceea, a apărut și conceptul de „mașini de
colecție”, adică achiziționarea acelor automobile rare, care au fost populare la vremea lor, dar
care astăzi au dispărut aproape definitiv. Dacă ideea colecționării lor te pasionează și pe tine,
atunci găsești mai jos o listă cu cele mai populare autoturisme din toate timpurile!

Iată care sunt mașinile ce NU trebuie să lipsească din colecția niciunui pasionat!

1. 1936 Bugatti Type 57SC Atlantic
Acest model este unul care nu va putea fi copiat niciodată, pentru că originalul rămâne unul
statement. Pasionații de automobile rămân fără cuvinte numai la vederea luciului metalic și unic
al acestuia. Suplă, cu linii curbe, îndrăznețe și originale, această mașină a fost o adevărată
vedetă la vremea ei, statut pe care și-l păstrează cu onoare și astăzi. În prezent, este licitată
pentru nu mai puțin de 30 de milioane de dolari și reprezintă cel mai scump autoturism din
lume.
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2. Rolls-Royce Phantom

Faimoasa mașină de lux britanică a apărut pe piață în 1952 și a rămas și astăzi unul dintre
cele mai populare automobile. Ea simbolizează luxul, de aceea a fost cumpărată de persoane
importante, precum John Lennon sau Sultanul Bruneiului. Cei care au avut privilegiul să meargă
cu un astfel de autoturism au declarat la unison că, în interiorul acestuia, se simt cu într-o sală
elegantă de consiliu. Astăzi, deși a ajuns la a șaptea generație, tot primele modele sunt cele
care impresionează.

3. Volkswagen Beetle

Un model mai accesibil ca preț, dar la fel de popular, acesta este numit „magnetul hippie” de
către pasionați. Într-adevăr, dacă te gândești la
anii &lsquo;60 , această mașină, împreuna
cu clasicul minivan, erau de nelipsit în rândul acestora. Și astăzi se bucură de popularitate, fiind
unul dintre cele mai recognoscibile automobile. Totuși, din punct de vedere tehnic, era foarte
nesigură. Faima i se datora doar designului neobișnuit, care te atrăgea de cum îl vedeai!
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4. Porsche 356 Speedster

Creat chiar de Ferdinand Porsche însuși, modelul 356 este considerat primul automobil
produs de Porsche. Nu era o mașină de curse, dar designul ei simplu și clasic a adus-o imediat
în atenția tuturor. Totuși, și-a făcut un renume la
Cursa de 24 de ore de la Le Mans în
Franța și la Mille Miglia în Italia. Astăzi, prețul de licitație al automobilului ajunge la 300.000 de
dolari, dar, și mai important, este că el a fost sursa de inspirație pentru faimosul Porsche 911!

Fascinația omului pentru autoturisme nu va dispărea prea curând, dimpotrivă. Cu cât
tehnologiile avansează și apar pe piață noi modele, cu atât colecționarea celor vechi devine o
investiție profitabilă.

Cu toate acestea, întreținerea lor nu trebuie neglijată. Reviziile tehnice sunt absolut
obligatorii, la fel ca și achiziționarea accesoriilor de înaltă calitate. În acest caz, cele mai
recomandate sunt
anvelopele all season Continental , pentru că sunt foarte versatile și pot
fi adaptate în funcție de model. Atenție, însă: acestea trebuie alese cu mare grijă, pentru că,
dacă nu se potrivesc, îi pot provoca autoturismului probleme serioase, mai ales la rulare.

Așadar, dacă și tu ești un mare colecționar de mașini sau vrei să devii unul, acum știi ce
modele nu trebuie să ratezi!
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