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CLASSIC Muscle Car ! This Pantera was put together to resemble the Group 4 
Pantera with Blue/Black two-tone paint scheme and stock black interior .   The paint 
is in good condition with some minor chips and scratches. This car comes with many 
upgrades to resemble the classic group 4 cars as well as the increased engine & 
transmission performance to handle aggressive street as well as track driving 
conditions. The upgrade for the Group4 look include fiber flares that house the 
Michelin pilot front 225/45 ZR17 and rear 335/35 ZR17 in the back.  The wheels are 
custom made "one of a kind aluminum wheels 8x17 and 11x17 in the rear.  The hood 
and deck are lightweight carbon fiber pieces to enhance the look and reduce weight.  
The bumpers have been removed and filled to give that clean smooth look to the car.  
The Interior is in excellent shape with new leather comfortable seats and upgraded 
steering wheel and miscellaneous carbon fiber trim pieces to give it the modern race 
look.  New Autometer gauges (carbon face) have been added to finish off the more 
accurate readings. The engine compartment has been left in the original condition for 
easier maintenance.  The engine is new built by PI with 500 miles. The W351 is 
stroked to 408ci ( 440 HP) and all race components used in engine build.  4V 
Australian heads, stage 3 race prepared, Roller rockers,  Rocker girdles Super 
aggressive CAM profile, Solid roller lifters 10qt oil pan.  Demon 850 carburetor and 
Aluminum race headers. 

KLASSIEKE Muscle Car! Deze Pantera werd gezet samen te lijken op de groep 4 

Pantera met blauw/zwart two-tone kleurstelling en voorraad zwart interieur. De 
verf is in goede staat met enkele kleine chips en krassen. Deze auto komt met 
veel upgrades naar lijken op de klassieke groep 4 auto's, alsmede de verhoogde 

motor & transmissie prestaties te hanteren agressief straat evenals track drijven 
van voorwaarden. De upgrade voor de Group4 look omvatten vezel fakkels dat 



huis de Michelin piloot 225/45 ZR17 aan de voorkant en 335/35 ZR17 in de rug 

aan de achterkant. De wielen worden op maat gemaakt "een van een soort 
aluminium wielen 8 x 17 en 11 x 17 in de achterzijde. De capuchon en het dek 

zijn lichtgewicht koolstofvezel stukken te verfraaien en gewicht te verminderen. 
De bumpers zijn verwijderd en gevuld die schone gladde blik geven de auto. Het 
interieur is in uitstekende vorm met nieuwe lederen comfortabele stoelen en 

bijgewerkte stuurwiel en Diversen carbon-fiber trim stukken de moderne race 
uiterlijk te geven. Nieuwe Autometer meters (koolstof gezicht) zijn tot slot de 

nauwkeuriger lezingen toegevoegd. De motorruimte is gelaten in de 
oorspronkelijke toestand voor eenvoudiger onderhoud. De motor is nieuw 
gebouwd door PI met 500 mijl. De W351 is streelde tot 408ci (440 HP) en alle 

onderdelen die worden gebruikt in motor bouwen race. 4V Australische hoofden, 
fase 3 race bereid, Roller rockers, Rocker Gaines (step-ins) Super agressieve 

CAM profiel, solide roller lifters 10 qt olie pan. Demon 850 carburator en 
aluminium race headers. 

Some added features: 

  New Aldan Racing suspension  

  New custom carbon fiber hood 
  New custom carbon fiber lid 
  New aluminum custom wheels and tires.  ( 17 inches )  
  New Group 5, 4 wheel race brake kit from PI Motorsport 
  Upgraded comfortable seats 
  Upgraded AutoMeter carbon fiber gauges (Digital sending unit) 
  New carbon fiber interior pieces 
  Upgraded aluminum Fluidyne Radiator 
  Red Top Optima Battery 
  Custom Stainless Steel Exhaust 
  Front & rear bumperettes removed and filled. 
  Transmission refurbished and safety wired by RBT (a must for racing) 

Sommige functies toegevoegd:  

nieuwe Aldan Racing vering 
nieuwe aangepaste koolstofvezel kap 

nieuwe aangepaste koolstofvezel deksel 
nieuwe aangepaste wielen met aluminium en banden. (17 inch)  
Nieuwe groep 5, 4 wiel race remkit van PI Motorsport  

opgewaardeerd comfortabele stoelen opgewaardeerd  
AutoMeter koolstofvezel meters (digitaal verzenden eenheid)  

nieuwe carbon fiber interieur stukken Upgraded Aluminium Radiator  
Red Top Optima batterij aangepaste roestvrijstalen uitlaat  
Fluidyne Front & rear bumperettes verwijderd en gevuld 

Transmissie gerenoveerd en veiligheid wired door TW (een must voor racen) 

 

 



Importée en 2008 en Belgique ( immatriculée comme ancêtre en Belgique 

depuis juin 2011 )  

Ajout d’un bac de coffre arrière pour les bagages.  Nouvelle barre de torsion 

arrière de 1”. Volant détachable Momo Racing.  Nouvelle batterie ( Mai 2011 ) 

Coupe circuit mécanique à la batterie +  antivol.  Le radiateur Fluydyne étant de 

capacité trop petite a été remplacé par un radiateur de plus grande capacité. La 

voiture ne chauffe jamais. Les anciens amortisseurs Aldan ont été remplacés par 

des Koni Racing, très nettement plus performants.  Nouvelles moquettes, 

nouvelles  ceintures de sécurité de type harnais racing. Nouvelle peinture, 

moteurs de vitres électriques refaits. Soupapes réglées ( Bernard De Dryver – 

Juin 2011) ) boulonnerie resserrée après participation à Spa Italia à 

Francorchamps début Juin 2011. Dossier complet de documentation , en ce 

compris des précedents propriétaires. 

La voiture est répertoriée dans le Pantera Registry aux Etats Unis et en 

Angleterre. Elle est en attente de son nouveau capot arrière en ( vrai) carbone, ( 

Poids environ 3 kilos, l’ancien capot était en faux carbone et pesait près de 20 

kilos ) ainsi que de son nouvel aileron de toit arrière, également en carbone ( 

poins de un kilo)  De nombreuses pieces d’origine ont été remplacées par des 

pièces neuves en carbone. 

La voiture bénéficie d’un certificat de conformité belge ( en cas 

d’immatriculation comme véhicule normal ) Elle a parcouru environ 2000 

kilomètres depuis son arrivée en Belgique et fonctionne parfaitement, 

l’ensemble moteur-embrayage – boîte étant quasi neuf. Il n’y a aucune trace de 

rouille ( ni avant la nouvelle peinture, l’auto ayant toujours vécu en Californie, 

et étant d’ailleurs arrivée sans essuie glaces ! )  ). 

La voiture a tourné sans le moindre ennui à Spa Italia, où elle fut amenée de 

Bruxelles  par Claude Dubois ( l’ancien importateur De Tomaso pour le 

Bénélux) .  

Vente de particulier à particulier, cause achat Pantera de course pour Le Mans 

Classic 2012.. 

In 2008 in België (geregistreerd als voorouder in België sinds juni 2011) 
ingevoerd een kofferbak lade achterste bagage toe te voegen. Nieuwe torsie bar 

achterzijde 1 ". Afneembare Momo Racing Wheel. Nieuwe batterij (mei 2011) 
Cup circuit mechanische drums + anti-diefstal. De Fluydyne wordt te klein 

capaciteit radiator werd vervangen door een radiator meer hoge capaciteit. De 
auto verwarmt nooit. De voormalige Aldan schokdempers zijn vervangen door 

Koni Racing, zeer veel efficiënter. Nieuwe tapijten, nieuwe typen 
veiligheidsgordels harness racing. Nieuwe verf, herbouwd motor elektrische 
ramen. Valve geregeld (Bernard De Dryver - juni 2011)) bouten opgewaardeerd 



na deelname aan Spa Italia te Francorchamps begin juni 2011. Volledige record 

van documentatie, met inbegrip van de vorige eigenaars. 
De auto wordt vermeld in het register Pantera in de Verenigde Staten en 

Engeland. Ze wacht op zijn nieuwe achtercover koolstof (waar), (gewicht 
ongeveer 3 kg, de voormalige kap was valse koolstof en woog bijna 20 kg) als 
haar nieuwe achterste Dakspoiler, ook in koolstof (rechtmatigheid van een kilo) 

van vele stukken van oorsprong zijn vervangen door nieuwe onderdelen koolstof.  

De auto heeft een Belgische certificaat (voor registratie als een normale 
voertuig) het ongeveer 2000 km afgelegd sinds zijn aankomst in België, en werkt 

perfect, alle motor koppeling - kistje bijna negen. Er is geen spoor van roest (of 
voordat de nieuwe verf, auto altijd hebben geleefdd in Californië en ook zonder 

wisser ijs wordt aangekomen!) ). 
De auto draaide zonder de geringste Italia Spa verveling, waar het naar Brussel 
was gebracht door Claude Dubois (de voormalige De Tomaso voor de Benelux 

importeur).  
Verkoop van individuele in het bijzonder geval kopen Pantera voor de Le Mans 

Classic race 2012. 


