ŘADA MORGAN 110 let

Verze 1.2019

MORGAN 110. let

Rok 2019 je významným milníkem společnosti Morgan Motor Company, kdy to je přesně
110 let od jejího založení. Továrna vyrábí ručně vzrušující sportovní automobily se sídlem
v lázeňském městečku Malvern ve Velké Británii. Stále je v soukromém vlastnictví rodiny
Morgan.
K této slavnostní příležitosti továrna přestavila svou speciální řadu modelů s výstižným
označením 110. let.
Na první pohled je jasné, že Morgan klade důraz na individualitu. Zákazníci si mohou volit
vozidla v celé řadě provedení, podle jejich požadavků. Kromě výkonnostních a stylových
možností specifikace je představena nová řada barev karoserie. Vedle standardní řady barev
Sport je nyní k dispozici řada Classic a Metallic. Tyto řady odrážejí nejoblíbenější barvy
karoserií vozů Morgan v celé historii společnosti.
Všechny Morgany jsou vyráběny ručně za užití tradičních řemesel. Používají se tradiční
materiály – ušlechtilý hliník, jasanové dřevo, ořechové dřevo, pravá kůže, volitelná tak, aby
ladila k 16 a půl tisíci odstínům laku, které máte možnost objednat.
Současná výrobní řada Morgan zahrnuje modely 4/4, Plus 4, Roadster a 3 Wheeler. Každý
model ponese unikátní slavnostní odznak 110. let jako symbol této neopakovatelné události.
Tradiční design se vyvíjel kontinuálně až do dnešních dnů. Pod tradičním kabátem se skrývá
nejmodernější technika.
V automobilovém průmyslu je Morgan jednou z nejekologičtějších továren světa.
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ŘADA MORGAN CLASSIC

4/4

Motor: Ford Sigma 1595cc i4
Výkon: 82 kw (110 bhp) @ 6000 ot/min
Hmotnost: 795 kg
Zrychlení: 8 sekund
Nejvyšší rychlost: 185 km/hod

Plus 4

Motor: Ford GDI 1999cc i4
Výkon: 115 kw (150 hp) @ 6000 ot/min
Hmotnost: 927 kg
Zrychlení: 7,5 sekundy
Nejvyšší rychlost: 189 km/hod

Roadster 3.7

Motor: Ford 3.7 Cyclone V6
Výkon: 209 kw (280 hp) @ 6000 ot/min
Hmotnost: 950 kg
Zrychlení: 5,5 sekundy
Nejvyšší rychlost: 225 km/hod
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Možnosti provedení
Standartní barvy karoserie Sport
Sport Black – černá

Sport Green – tmavě zelená

Sport Blue – tmavě modrá

Sport Red – červená

Sport Ivory – slonová kost

Sport Dove Grey – světle šedá

Barvy karoserie řady Classic
Classic Yellow – žlutá

Classic Orange – oranžová

Classic Meteor Red – tmavě červená

Classic Royal Ivory – slonová kost

Classic Riviera Green – zelenomodrá

Classic Almond Green – světle zelená

Classic Blue – světle modrá

Classic White – bílá

Classic Dark Grey – tmavě šedá

Classic Heron Grey – šedobílá

Metalické barvy karoserie řady Metallic
Metallic Black – černá

Metallic Silver – stříbrná

Metallic Dark Silver – tmavě stříbrná

Metallic Matt Silver – matná stříbrná

Metallic Ice Blue – světle modrá

Metallic Green – zelená

Metallic Red – červená

Metallic Graphite – grafitová

Metallic Bordeaux – vínová

Metallic Champagne – světle žlutá

Jiná barva karoserie na přání:

Standartní kožené čalounění v barvě
černá

hnědá (Tan, Honey)

Jiná barva kůže na přání:
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Plus 4

Roadster

Exteriér
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Přední spoiler ve stylu Babydoll
Přední spoiler ve stylu ARP4
Chromovaný nárazník v celé šíři vozu (přední a zadní)
Malé nárazníky kapkového tvaru (přední a zadní)
Nášlapné gumové lišty (2 ks na každou stranu)
Černá plachetka na zakrytí interiéru (PVC)
Barevná plachetka na zakrytí interiéru (PVC)
Mohérová plachetka v dalších barevných provedení
Černé pouzdro na boční okénka (PVC)
Barevné pouzdro na boční okénka (PVC)
Barevné pouzdro na boční okénka mohér
Černá střecha „Easy up“ (PVC) s bočními okénky (PVC)
Barevná střecha PVC včetně plachetky a pouzdra na boční okénka
Barevná střecha PVC včetně pouzdra na boční okénka a krytu složené
střechy
Barevná mohérová střecha včetně plachetky a pouzdra na boční okénka
Barevná mohérová střecha včetně pouzdra na boční okénka a krytu
složené střechy
Barevné paspule střechy a plachty „piping“ (PVC)
Kryt rezervního kola PVC (ve stejném barevném provedení střechy)
Kryt rezervního kola z mohéru (ve stejném barevném provedení střechy)
Kryt složené střechy (PVC)
Kryt složené střechy (mohér)
Střecha tradičního střihu a uchycení
Stříbrná mřížka přední masky
Černá mřížka přední masky
Stříbrná ochranná mřížka
Černá ochranná mřížka
Černé rámečky světel, černá boční okénka, černý boční rám okna
Černý předěl mezi blatníkem a karoserií „kedr“, „paspule“
Předěl mezi blatníkem a karoserií „kedr“, „paspule“ ve
volitelném barevném provedení
Fotokniha z výroby automobilu v koženém pouzdře
Smaltovaný odznak 110. letého výročí
Standardně u automobilu

S

Volitelná výbava
Není k dispozici
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Barva karoserie řady Sport
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S

Barva karoserie řady Classic
Metalická barva karoserie řady Metallic
Jiná barva karoserie (Solid)
Jiná metalická barva karoserie
Perleťová třístupňová barva
Kombinované dvoubarevné provedení
Karoserie z leštěného hliníku
Kapota a vrchní maska chladiče v provedení z leštěného hliníku
Matný finish karoserie
Udržovací nabíječka baterie
Plachta na vůz z elastického materiálu Webflex - venkovní použití
Plachta na vůz z elastického materiálu Webflex - vnitřní použití
Ochranná fólie laku
Forma ve tvaru auta v barvě karoserie

Interiér

4/4

Plus 4

Roadster

Převzetí vozu v továrně

Kožené čalounění v černé nebo hnědé barvě
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Kožené čalounění (další barevné varianty) z řady Yarwood
Voděodolné kožené čalounění z řady Extreme
Černé koberečky
Koberečky v dalších barevných variantách včetně paspulí
Gumové rohože (navíc ke koberečkům)
Čalounění části interiéru z režné tkaniny, výběr z 6 barev kobercoviny
Sportovní sklopná sedadla
Perforovaná sedadla
Kontrastní stehy
Perforované středy sedadel pro dobré odvětrání
Standardně u automobilu

S

Volitelná výbava
Není k dispozici
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Roadster

Interiér - pokračování
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Sluneční clony (v barevném provedení čalounění)
Elastické dveřní kapsy
Horní díl dveřních kapes v kontrastní barvě
Čalounění nad palubní deskou, loketní opěrky a sluneční clony v černé
voděodolné kůži
Lakovaná palubní deska v barvě karoserie
Lakovaná palubní deska v jiné barvě než karoserie
Ořechová palubní deska
Jasanová palubní deska v přírodním odstínu, Tawny nebo Brown velvet
Dřevěná palubní deska Burbinga
Dřevěná palubní deska Zebrano
Kožená palubní deska (v barevném provedení čalounění)
Vyhřívané čelní sklo
Hodiny
Klimatizace
Rádio CD včetně reproduktorů
Reproduktory, anténa a MP3 vstup
Vyšité logo Morgan na opěrkách hlavy
Vyšité logo 110. leté výroční edice Morgan
Výšivka na přání na opěrkách hlavy
Barevné paspule sedadel a koberečků (piping) v řadě Yarwood
Barevné paspule sedadel a koberečků (piping) v řadě Extreme
Startovací tlačítko
Kožené potažení přechodu volantové tyče a dveřních klik interiéru

S

Vyhřívaná sedadla
Osvětlení prostoru u nohou

S

Posilovač řízení

S

Nerezové panty dveří

S

Prošívaný volant v černé kůži

S

S

5-ti stupňová manuální převodovka

S

S

6-ti stupňová manuální převodovka
Standardně u automobilu

S
S
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Volitelná výbava
Není k dispozici
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Roadster

5“ x 15“ Stříbrná drátěná kola

Plus 4

Kola
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5“ x 15“ Stříbrná drátěná kola (s rezervou)
5“ x 15“ Drátěná kola v dalších barevných variantách
5“ x 15“ Drátěná kola v dalších barevných variantách
(s rezervou)
5“ x 15“ Nerezová leštěná drátěná kola

*

5“ x 15“ Nerezová leštěná drátěná kola (s rezervou)

*

6“ x 15“ Stříbrná drátěná kola

S

*
*

6“ x 15“ Stříbrná drátěná kola (s rezervou)
6“ x 15“ Černá drátěná kola
6“ x 15“ Černá drátěná kola (s rezervou)
6“ x 15“ Drátěná kola v dalších barevných variantách
6“ x 15“ Drátěná kola v dalších barevných variantách
(s rezervou)
6“ x 15“ Nerezová leštěná drátěná kola
6“ x 15“ Nerezová leštěná drátěná kola (s rezervou)
6.5“ x 15“ Kola z lehké slitiny stříbrná (Roadster včetně rezervy)
6.5“ x 15“ Kola z lehké slitiny černé nebo v barvě karoserie (Roadster
včetně rezervy)
6.5“ x 15“ Kola z lehké slitiny (s rezervou)

S

6.5“ x 15“ Černá sportovní drátěná kola
6.5“ x 15“ Černá sportovní drátěná kola (s rezervou)
7“ x 16“ Nerezová leštěná drátěná kola
7“ x 16“ Nerezová leštěná drátěná kola (s rezervou)
Standardně u automobilu

S

Volitelná výbava
Není k dispozici
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Roadster

Plus 4

Doplňky Aero Racing
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Dvoukřídlé středové matice kol 4 ks
Trojkřídlé středové matice kol 4 ks
Nerezové kryty příčných nosníků karoserie
Nerezové zpětné zrcátko
Kožený popruh přes kapotu s mosaznou přezkou
Kožený popruh přes kapotu s chromovou přezkou
Směrové světlo čiré včetně žárovky a uchycení
Odnímatelný zadní panel (není k dispozici s rezervním kolem)
Nosič zavazadel na zadní panel (bez rezervy, na vozy bez nárazníků)
Nosič zavazadel na rezervní kolo (na vozy s nárazníky)
Nosič zavazadel s úložným prostorem pro boční okna (na vozy s
nárazníky)
Zavazadlový kufr v černé nebo hnědé kůži
Popruhy k nosiči zavazadel
Víkendová taška za sedadlo v černé kůži 2 ks
Moto-Lita volant 14“ v kůži s kruhovými otvory
Moto-Lita volant 14“ dřevěný s kruhovými otvory
Moto-Lita volant 14“ dřevěný s oválnými otvory
Moto-Lita volant 14“ v mahagonovém dřevě
Moto-Lita volant 15" dřevěný s kruhovými nebo oválnými otvory
Kulatá boční zrcátka (pár)
Vlajka Union Jack ze smaltu (vlajka Velké Británie)
Vlajka Union Jack ze smaltu v černobílé barvě
Hrazda na plakety
Poziční světla na blatnících vozu
Nastavitelné tlumiče pérování přední a zadní
Sada Suplex nastavitelná přední náprava
Zadní sportovní nerezový výfukový systém
Zadní sportovní výfukový systém včetně svodového potrubí a
katalyzátoru
Boční sportovní nerezový výfukový systém
Sportovní brzdový systém, přední a zadní brzdové kotouče Aero Racing
Standardně u automobilu

S

Volitelná výbava
Není k dispozici
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