
C0RVETTE BOEKEN “TECHNIEK” 
 
520-200 (‘53-‘04……GM service en/of 
                                       shopmanuals 
Het meest uitgebreide (reparatie) handboek 
voor de auto. Speciaal voor de GM dealers 
geschreven. 
Alle informatie over reparatie, revisie, 
afstellen, storing zoeken en bedrading- 
schema's is hierin te vinden. Specifiek voor 
elk bouwjaar geschreven. Niet goedkoop, 
maar het beste wat er op de markt is. 
Honderden bladzijden met alleen techniek. 
Bouwjaar opgeven !! 

   

  
 
 
520-063 Haynes workshop manual      
     1968-1982 
Dit boek geeft een algemene reparatie 
handleiding van meerdere bouwjaren in 1 
boek, daarom zijn ze ook niet zo uitgebreid 
als het GM manual. Een voor de 
gemiddelde gebruiker goed werkplaats-
handboek. 
Meer dan 350 blz. 

 
 

520-065 Haynes workshop Manual  
              1984-1996 
Dit boek geeft een algemene 
reparatiehandleiding van meerdere 
bouwjaren in 1 boek, daarom zijn ze ook 
niet zo uitgebreid als het GM manual. Een 
voor de gemiddelde gebruiker goed 
werkplaatsboek 
Plm 360 bladzijden. 

   
065               066 
520-066 Chilton repair manual 
              1963-1982 
Dit boek is vergelijkbaar met het Haynes 
manual, maar loopt vanaf 1963. Veel 
tekeningen en foto's ter verduidelijking. 
Afbeeldingen wat duidelijker en groter 
uitgevoerd dan in het Haynes manual. 
Plm 480 bladzijden. 
 
520-079 Chilton repair manual 
             1984-1996 
Dit boek is vergelijkbaar met het Haynes 
manual. Veel tekeningen en foto's ter 
verduidelijking. Afbeeldingen wat duidelijker 
en groter uitgevoerd dan in het Haynes 
manual. 
Plm 480 bladzijden. 

   
079                            076 
520-076 GM shop manual 66-82 
Dit werkplaatshandboek behandeld 
hoofdzakelijk de reparaties en revisie van de 
Corvette, zowel small- als big block.    305 
bladz. 



520-073 Digital Cluster Guide 
             1984-1989 
Een zeer uitgebreide handleiding uitsluitend 
over het functioneren en testen van de 
digitale dashboards van 84-89. Onmisbaar 
voor het analyseren van storingen. Plm 93 
bladzijden 

 
 
 
520-101 Air Condition Manual Wanneer u 
de werking van de airco eens goed 
uitgelegd wilt hebben is dit een boek waar u 
zeer veel uit kunt halen. De werking van de 
verschillende onderdelen, de storingen, de 
functies en het oplossen van problemen 
worden hierin uitgebreid doorgenomen. 
Plm 99 bladzijden. 
 
Body repair manuals 
520-137  63-67 front to cowl 
520-138  63-67 cowl to rear 
520-139 68-82 front to cowl 
520-140 68-82 cowl to rear 
520-045 84-96 front to cowl 
520-046 84-96 cowl to rear 
Voor het repareren van body delen zijn deze 
handleidingen zeer geschikt.  
Reparatietechnieken worden uitgebreid 
beschreven en gefotografeerd en toegepast 
op glasfiber, plastic, urethaan en carbon 
delen.  Zeer veel detail opnamen.  Een 
aanrader.  (cowl = schutbord) 
 
 
 
 
 
 
 

 
serie 520-137 / 140 body repair 
 

 045 / 046 
 
 
 
520-077 Fuel injection & electronics 
     C4 & C5 (1982-2001) 
Een gebruiksvriendelijk boek voor het 
begrijpen van, het “servicen” en aanpassen 
van het electronisch controle systeem. Met 
“trouble shooting”, technische tekeningen, 
schema’s, enz. Zeer uitgebreid boek. 
Voor motoren typen: L83 - L98 - LT1 -LT4 - 
LS1 – LS6 – ZR1 

 


