
C0RVETTE BOEKEN “RESTAURATIE” 
 
520-100 (’56-‘82) assembly manual 
Dit zijn de boeken welke in de fabriek op de 
lopende band gebruikt werden om de auto 
te assembleren. Dit boek geeft geen 
informatie over reparaties of montage van 
onderdelen. De auto wordt dmv 
detailtekeningen helemaal "uitgekleed". 
Onmisbaar bij restauratie. Een assembly 
bevat honderden A-4 bladen. Het is 
wenselijk om een 3-gats ringband mee te 
bestellen.  
Bouwjaar opgeven!! (1956 t/m 1982 
leverbaar)      1 boek per bouwjaar. 
520-160 band voor manual 

 
 
 
520-052 chassis restoration guide  
              1953-1972 
Een handleiding voor het res-taureren van 
het rollend chassis Met tabellen en zwart/wit 
foto' s. 112 bladzijden. 

 
 
 
 
 
 
 

520-057 Complete restoration              
& Technical guide 1953-1962 
De restauratie "bijbel" van Noland Adams. 
Honderden fabrieksfoto's, detailverschillen, 
originaliteit, enz.enz. Een echt studieboek 
met alle nummers,  lak- en trimcode's, 
alsmede duizenden verschillen tussen deze 
bouwjaren. Het boek voor de liefhebber, 
eigenaar, verzamelaar, restaurateur, 
kenner, en belegger. 
Plm 425 bladzijden. 

   
520-058 Complete restoration 
            & Technical guide 1963-1967 
Zie tekst bij 520-57. Plm. 450 pagina’s 
 
520-071 How to restore & modify  
              your corvette 1968-1982                  
Een stap voor stap handleiding hoe diverse 
delen van de auto te restaureren. Duidelijke 
beschrijving door tekeningen en 500 
(zwart/wit) foto's. Plm 255 bladzijden. 
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520-075 Restoration Guide 
Een van de beste restauratieboeken op de 
markt. Door middel van zeer duidelijke tekst 
en zw/wit foto's worden alle onderdelen 
behandeld.  
(Project auto is een 69 convertible) 
Hoofdzakelijk voor de auto's 68-82, maar 
ook voor de oudere modellen is hier veel 
informatie uit te halen. 
Plm 224 bladzijden. 

 
 
520-110 Road to Top Flight 
Dit boek bevat een beschrijving van de 
restauratie van een 1960 Corvette van 
"basket case" tot show winnaar. Een 
planmatige aanpak is het uitgangspunt bij dit 
boek geweest. Plm 110 bladz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

520-115 NCRS judging  manuals 
In deze handboeken wordt precies 
beschreven hoe alle onderdelen van de 
Corvette er origineel behoren uit te zien. 
Gietnummers, datumcodes, lakfinish, 
bouten, rubbers.. Alles wordt precies 
beschreven zoals de jury bij een 
Bloomington of andere NCRS meeting de 
wagens moet beoordelen. 
Per bouwjaar opgeven ! 

 
 
520-133 Restoring a 63 stingray 
Door Cars Parts & magazine is in het 
verleden een hele reeks artikelen gewijd 
aan deze restauratie. Meer dan 100 
artikelen ge-reprint van de 
 “Suzy Q” serie. Meer dan 1200 foto’s. 

 
 
520-147 Corvette restoration  63-67 
520-148 Corvette restoration 68-82 
Hier wordt uitvoerig uitgelegd hoe een auto 
te kopen, alsmede de beoordeling  op 
originaliteit. Veel restauratie gege- 
vens. Zwart/wit foto’s. 256 blz (C3) 

   


