Naam:

Leonard Bruijnen

Forumnaam:

xleonl

Functie in de club:

Member

Geboortedatum:

16-06-1992

Woonomgeving:

Sittard - Geleen

Eerste auto:

Nissan Micra K10
1.2 AUT 1992
Nissan Micra K11 1.4
2001
Nissan GTR maar een
350z zou ook al mooi zijn

Huidige Auto:
Droomauto:

Wat voor modificaties kunnen we in
loop van komende jaren verwachten:
Grotere uitlaat, veerpootbruggen, PU
Bussen, side skirts, schroefset en kleine
motorische aanpassingen.

Wat heb je aan de auto gedaan?
35mm verlaagd, 15'' velgen, FK Kuipstoelen, shortshifter
3'' CAI, sportex 3'' einddemper,bumperlip,
andere spoiler, March achterlichten en spatlappen

Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol
speelt?
BC Racing schroefset, rolkooi, Nistune, Rally
Group A spec mods en 15'' Rays Volk Te37 velgen

Waar ben je het
meeste trots op?
Mijn kuipstoelen,
lang naar een
passend model
moeten zoeken.
Een ontzettende
verbetering ten
opzichten van de
originele stoelen
Wat of wie is je inspiratie?
Micra community in Nederland en de UK.
De micra is namelijk ook uitgebracht in een
officiële cup versie en is in de uk erg
populair voor de junior rally klassen. Daarnaast
zijn kleine stadsauto's in japan zeer gewild

Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
Na 2 jaar een oude micra automaat gehad te hebben wilde ik een nieuwe micra luxer,
handbak, sneller en zuiniger in verbruik.
Toen kwam ik deze 1.4 tegen, deze zijn alleen gemaakt tussen 2001 en 2002,
Het leuke aan micra's is dat ze vaak worden onderschat, ze zijn licht en na wat simpele
aanpassingen beginnen ze zich al te gedragen als een kart.
Ook zijn deze motoren erg geknepen dus de basis in en uitlaat mods geven al veel
winst

Speclist
Carosserie
-Nissan Micra K11 2
-Facelift luxury+Chroomline
pakket
-Super S spoiler
-Astra bumperllip
-March replica spatlappen
-March achterlichten
Onderstel
-TA technix 35 mm verlaging,
dempers & veren
-Nismo vpb voor boven
-Nodspeed vpb achter, boven
-15'' Keskin KT3 7J ET35 met
195/45/15 banden
Interieur
- FK Kuipstoelen
- Shortshifter met JDM Bubble
pookknop
-8'' excalibur underseatsubwoofer
-Dashboard respray
Motorisch
- CGA3 1.4
-3'' Toyosports CAI
-3'' Sportex einddemper

