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MORGAN 3 WHEELER 

 

STANDARDNÍ SPECIFIKACE 
 

Barvy karoserie 

 Sport Black – černá  Sport Green – zelená 

 Sport Blue – modrá  Sport Red - červená 

 Sport Ivory – slonová kost  Sport Dove Grey – světle šedá 

 

 

Barvy koženého čalounění 

 Černá kůže  Hnědá kůže 

 

 

 

Jiná barva karoserie na přání: 

 Třístupňová perleťová barva 

 Karoserie z leštěného hliníku 

 

Jiná barva kůže na přání: 

 Voděodolná kůže 
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Volitelné doplňky 

 
Bright pack (varianta s leštěným výfukem, leštěným motorem, 

leštěnými ochrannými oblouky a chromovanými světly) 

 Černá drátěná kola (přední) 

 Kola v jiném barevném provedení 

 Černé (nebo barevné) kryty výfuků 

 
Přední maska v jiném barevném provedení nebo v historické 

mosazné 

 Prošívaná kůže 

 Kontrastní stehy 

 Kožené ukládací kapsy 

 Kožený popruh přes kapotu 

 Starcom1 komunikační systém 

 Imobilizér TOAD 

 Plachetka k zakrytí kokpitu provedení vinyl v černé barvě 

 Plachetka k zakrytí kokpitu provedení mohér 

 Fotokniha z výroby vozu 

 Vyhřívaná sedadla 

 Černé ochranné oblouky 

 Ochranné oblouky s integrovanými koženými opěrkami hlavy 

 Omotávka výfuků 

 Žebrování kapoty 

 Oddělená sedadla 

 Mosazné kryty světel 

 Mosazný kryt vzduchového filtru 

 Zadní blatník 

 Lakovaná palubní deska v barvě karoserie 

 
Palubní deska v historickém stylu v dřevěném jasanovém 

provedení - přírodní, hnědé nebo černé 

 Převzetí vozu v továrně 
 

 Standardní specifikace 

 

Doplňky Aero Racing 

 Dvoukřídlé středové matice kol 2 ks 

 Trojkřídlé středové matice kol 2 ks 

 Ramena polonáprav s nastavitelnou geometrií 

 Nastavitelné tlumiče pérování přední a zadní 

 Sportovní sada AR 1 (sportovní výfuky a vzduchové sání X-Wedge) 

 Sportovní vzduchové sání X-Wedge 
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Doplňky Aero Racing - pokračování 

 Volant Brooklands 

 Volant Brooklands v krémové barvě 

 Nosič zavazadel 

 Úložný box pod kapotu 

 Úložný box v prostoru nohou 

 Čelní okénka Brooklands 

 Přední světla Tribar 

 Mřížky světel 

 Kola s tradičním čtvercovým vzorkem pneumatik značky Blockley 

 Barevná kola s tradičním vzorkem pneumatik značky Blockley 

 Koncovka výfuku ve tvaru rybí ploutve 

 Vintage uchycení kapoty 

 Čelní sklo Morgan v celé šířce vozu 

 Design ranné M3W – kompletní sada 

 Sada pro snížení podvozku vozu 

 Sada světel a zrcátek 

 Demontáž sacího potrubí 

 

 

Grafické polepy 

 Vlajka Union Jack ze smaltu (vlajka Velké Británie) 

 Vlajka Union Jack ze smaltu v černobílé barvě 

 Průstřely 

 Pin Up Girl – Bomb Girl, Bikini Girl, Eleanor 

 RAF inspirovaný logem Mog 

 Žralok 

 Šachovnice 

 Bomby v žluté barvě 

 Logo 3 Wheeler v černé nebo bílé barvě 

 Historický pruh Morgan po obvodu vozu v černé nebo bílé barvě 

 Rondel v černé nebo bílé barvě 

 Nebezpečí spálení v černé nebo bílé barvě 

 Středový pruh s bočními linkami v černé nebo bílé barvě 

 Logo (nápis) Morgan v černé, bílé nebo stříbrné barvě 

 


