
C0RVETTE BOEKEN   
“INFORMATIE & REFERENTIE” 
 
520-053/080  owners manual ‘53-‘80 
520-081/082  owners manual ‘81-‘82 
520-084/089  owners manual ‘84-‘89 
520-090/093  owners manual ‘90-‘93 
520-094/096  owners manual ‘94-‘96 
Dit zijn (reprints, of origineel) van door de 
fabriek bij de auto geleverde 
instructieboekjes. Alle relevante 
bedieningsgegevens, service-intervallen en 
klein onderhoud zijn hierin vermeld.  
Bouwjaar opgeven 

 
 
 
520-053 Black Book Corvette 
Het welbekende Black Book. Elk jaar nieuw 
met alle Corvettes vanaf 1953. Pocket- 
uitgave. Alle serienummers, opties, 
motorcodes, interieur- en lakcodes worden 
vermeld, alsmede productieaantallen. Plm 
150 bladzijden 

 053         059  
520-059 Corvette Buyers guide 
Wanneer men de aanschaf van een 
Corvette overweegt, is dit een leerzaam 
boekje waarin de verschillende bouwjaren 
beschreven worden. Jaren 1953-1997, 
zwart/wit foto's + vermelding opties + div. 
info.Plm 140 bladzijden. 
 
520-060 Investment in Excitement     

    1963-1967 
Iedereen die geinteresseerd is in het kopen 
van een "midyear" of veel details van deze 
modellen wil weten kan uit dit boek zeer 
veel nuttige infornatie halen. Plm 204 blz. 

 
520-067 Vette Vues Fact Book 
             1963-1967 
Een boek met alle verschillen tussen de 
bouwjaren van die serie. Behandeld worden 
motorcompartiment, interieur, exterieur en 
opties. Ook alle nummercodes worden 
vermeld. De verschillen worden 
hoofdzakelijk duidelijk gemaakt door (zeer 
veel) zw/wit foto's met verklarende tekst. 
Plm 375 bladzijden. 

 
520-068 Vette Vues Fact Book 
             1968-1972 
Omschrijving als bij 520-67, echter voor de 
jaren 1968-1972. 
520-069 Vette Vues Fact Book 
             1973-1977 
Omschrijving als bij 520-67, echter voor de 
jaren 1973-1977. 
 
520-072 Corvette ID numbers  53-93 
Dit boek maakt duidelijk hoe verschillende 
code's van chassis, motor, lak, in en 
exterieur te vinden zijn, alsmede tabellen 
waar desbetreffende gegevens herleid 
kunnen worden. Tevens is in dit boek een 
deel van 40 full color bladzijden te vinden, 
waar alle exterieurkleuren alsmede stalen 
van het interieur opgezocht kunnen worden. 
Dit is een zeer uitgebreide versie van het 
"Black Book".      Plm. 255 bladzijden. 

 



Chevrolet by the numbers 
520-109 bouwjaren 1955-1982 
Dit boek is perfect voor het identificeren van 
motoronderdelen en aandrijvings 
componenten van alle Chevy's uit 
bovengenoemde jaren. Wanneer u 
nummers wilt nazoeken is dit de bron waar 
alle informatie te halen is. Kompleet met 
veel foto's en tekeningen.  Plm 575 
bladzijden. 

 
 
520-116 NCRS specification guide          

    1953-1967 
520-117 NCRS specification guide  

    1968-1982 
Een zeer handig klein boekje, waarin 
werkelijk alle nummers van motor, in- en 
uitlaatspruitstukken, transmissies, 
cylinderkoppen, carburateurs, starters en 
dynamo's enz. weergegeven worden met de 
desbetreffende uitvoeringen en bouwjaren. 
Ideaal om mee te nemen naar shows waar 
onderdelen verkocht worden. 

 
 
 
520-121 Buyers guide 1953-1967 Wanneer 
u van plan bent om een 53-67 auto te kopen 
is dit een geschikt boekje. Elk jaar wordt in 
aparte secties behandelt. Complete 
informatie over originele onderdelen, 
nummers, interieur opties, exterieur, 
alsmede aandrijving en motor. Plm 244 
bladzijden 

 520-121 
520-119 Buyers guide 1968-1982 
Vergelijkbaar met 520-121 
 
520-124 Paint Color Chips 
Geen boek maar een vouwbare uitgebreide 
kleurenkaart met alle gespoten, kleurechte 
stalen van de Corvette lakken. 
84 verschillende kleurstalen van de 
bouwjaren 1963-1972. Ook de 
kleurnummers van GM en de lakfabrikanten 
worden opgegeven. 

 
 
520-125 Corvette Anthology CD 
Deze CD bevat een schat aan gegevens 
welke op elke computer nagekeken kunnen 
worden. Beschrijvingen per jaar, optie 
lijsten, specificaties,  kleuren, screensaver, 
veel afbeeldingen, specifieke geluids 
effecten, bijzondere modellen, pers- 
artikelen uit die periode, verkoop- folders en 
meer……… 
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520-131 Small Block Interchange  
               manual V-8 
In dit boek worden de nummers en de 
verschillen van blok, koppen, manifold, enz. 
behandeld, en de mogelijkheid tot 
uitwisseling van de verschillende 
componenten.  

 
 
 
520-078   84-96 Corvette Spec’s 
Chronologie van de C4 Corvette. 
Inclusief gedetailleerde specificaties en 
materiaal uit de Corvette archieven. 
Veel foto’s, technische- en doorsnede 
tekeningen. 224 blz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Showroom brochures op aanvraag 
 
 
 
 
 
 

520-042 The complete “model by  
    model” history 

Een unieke full-color encyclopedie van elk 
geproduceerd Corvette model over de 
laatste halve eeuw. Chronologische 
volgorde van bouwjaar incl. specials en race 
cars. Ook opgenomen quarter mile tijden, 
topsnelheid, oorspronkelijke prijzen, 
productie aantallen en motorspecificaties. 

 
 
520-041 Corvette car, color history 
Dit boek geeft alle informatie over de C3 
modellen van 68-82. Alle productie lijsten en 
aantallen worden hierin behandeld. 80 kleur 
en 40 zw/wit foto’s 
Plm 128 blz. 

 
 
11147- Poster (diverse jaren 53-2001) 
11148- Poster (50th – gelamineerd) 

 
 
 
 


