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De Iinm'n kap en :lv :ijritilwt van pcr.\'p«'.\' rnrrmw een gmfdc
huschvrtrtittg tvgvn slecltt weer _'_nml<'r uw xturvml gvhcvl la' vurntrtt
itt (Iv lijn van :Ic wugvn.

De ruurruit kun m'erg<'kIapt worden vn is dan in 1'/lu' stam! duur
ntixlclvl van xchrmftwrt vast ta' zettvtt.

VOOR DE ENTHOUSIASTE AUTOMOBILIST, DIE KWALITEIT WENST

Dry' u_II›u'I4Iittg van de Austin H<'alc'_\' " H«›mI('rd " munt dc' .\'tij`Iru/la'

u«'rr›zI_vttut›ti.\'rh«' vurm. Vanuit elke gc:i('ht.\'lun'k g4':ivn vult rIx':<'

wagen up.

Het interivur wordt gekcrtttterkt door :Iv wrttlitrtaiwli' uitvoering.
Het uitzicht nuur alle :ilvn is :wr ruim terwijl alle h4'zli<'ttirtg.\1rrgamw
g<'tnukkeIijI\' bereikbaar :ijtt.
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177 km. h.! 0 97 km. h. in |0.5 su-.! 0 IZ9 km./h. in 20 sec.! 1/4 mijl met staande start 18 sec.! 1 :8,85!
l)il zijn enige hoogtepunten uit hel le\en der Austin Healey “ Honderd." Maar het is zeker een brillianle

wagen mel zijn krachtige records brekellde Allsn A90 Inolor en Ine! een vering, een besturing

en een remeapaeiteil. die op werkelijk Leer snel rijden ingesleld lijn. Teneinde volkomen

aan het zeer snelle chassis aan te passen, is op dit chassis een speciale 2 persoons carrosserie

geplaam. welke geheel op comfort en \eiligheid is gebaseerd. In feite biedt de Austin Healey “ Honderd”
al|c~ mn de l-naren bestuurder op het gebied van een zeer snelle wagen te wensen heeft.
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MOTOR : Boring 87.3 mm. ; slag |_l l_l mm. 1 inhoud 266()_c.i:. ; \ermogen 90 PK bij \`l~lRS\l-Il.l.lN(SSB.›\K : l)ric \ersnellingen vooruit. een achteruit. korte \loer\ersnelling.
4000 t.p.m. ; max. koppel 20 kgm. bi_| 2000 t.p.m. 1 compressieverhouding 7.5 : l. Syiichroniesh koppelingen op alle \ersnellingen. ()lie-inhoud 3.13 liter.

(`_vlinders: Vier cylindt.-rs. blok en krukkast uit een stuk gegoten. Watermantels oter ()\'ERl)Rl\'l-I: Achter de \ersnellingsbak is een overdrive gemonteerd welke door
de \olle lengte. (iietij/eren cylinderkop met kopklepmechzinisme. middel van een knop op het instrumentenbord wordt bediend. l)e overdri\e kan in elke

versnelling worden gebruikt. /odat in we/en 6 versnellingen ter beschikking staan. Een
Krukas : Smeedstalen met legengewichten gebalanceerde krtikas driemaal gelagerd in regulateur voorkomt dat tle o\erdri\e bi_| een te laag toerental wordt ingeschakeld.
losse witmetalen lagerschalen.

'l`RA\Sf\llSSll-I : Hard) Spicer aandrijfas met naaldlagerkruiskoppelingen. smeernippels
l)ríifstangen : Smeedstaal. voor/ien \an losse. witmetalen lagerschalen. 00k Op hc! whliifsltik.

Zuigers: Spleei/uigers van aluminium legering. (ieanodiseerd. l)rie /uigerxeren en ^(`H'"`:R^5ï l3'«1"J0'|)'P'$hlcfhfllgnï dfl\"l\'“1"\ df11S\?“dß'i1\>©`"~_› Pl8"0"l1\`L'L`lüb'\ffd
g-,gn 0|i_cy_~hr;,up\c„-|-_ i in onder \oorspanning gemonteerde tapse rollagers, ()lie-inhoud L4- liter.

Nokkenas: Smeedstaal. driemaal gelagerd met losse witmetalen lagersehalen. Nokken :i|';R5NH'l'ls(;S\iERH0l'|?|N(;l':N 2 7'°"d'^" "“"d'l“` 9385 “ls c" 'N25 mc'
van gepatenteerde vorm voor geruislo/e werking. Aangedreven door dtiplex rollenketting -O53 ““hl°"'"- Mel "“"d"'“` 7-M 3 `l~-79 C" 3~3x~

"“““"°“'“g“`“°" °°"*P“""“ß*““*>'"'h“"““°“'*'**°'- ssi;i,Hi:ii› ßi.i iooo 'r.i›.si.= zmtat-t t»-mirite i›„›ftic 2~› itm. it; tweede
G . › .. . . '› . . 4 _. . › -

Kleppen : Kopkleppen. bediend door stoterstangen. (irote inlaatkleppen van silichroom ;l_r`l;:,n'|;1`k`n`“':`u` U km' h' M" mdme “Hd” 'W km' h` ` Mud" :X km' h' `

staal. Uitlaatkleppen van " XB " staal teneinde corrosiese inwerking van super-brandstol
lege" lt? lšüim- STl'l`Rl.\'Rl(`HTl.\(i: llurman worm met draaiende nok oserbrenging. Diameter.. . . "l42~.H~
Smering: Tandwielpomp perst onder hoge druk olie naar alle hoofd-. drijfstang-. `mum'L un U `mm“M |` “mr m M “'m“n` “md Mr
nokkenas-_ en kleptuimelaaraslagers. (iaatjesin drijfstangkoppen /orgen voor smering \'l-IRING: Voor ()nal`hankeli_|k door middel \an sehroefveren. dubbelwerkende
der cylinderwanden. terwijl de smering der distributieketting vanuit het voorste nokkenas- hydratilische schokbrekers. welke \erbonden /ijn door een siahilisator. Achter Hall-
lager geschäedt. hen grotere legensduur van de krukas wordt gewaarborgd door een elliptische \eren. voor/ien \an dtibbelwerkende hydraulische schokbrekers en spoorstang.
gepatenteer smeersysteem van oofd- en drijfstanglagers. Serietilier met verwisselbaar
c|emcm_ 0|ic.inh0ud 61,3 |i|ef_ (l)(l;.f\lf\1hš : (ilirling h_vdra|til'i`sch4iiiet dubbele remcylinders voor. Diameter remtrommel

.-H m. otaa remoppert a 9.. cm.“
Koeling: (`irculatie door middel \an centrifugaalpomp. Thermostatische regeling. _ , . . . . _. . _ .

tiepatenteerde radiateur. waarbij verlies van koelwater vermeden wordt. Speciale /org “""u"-^` I'--` “^^`Dl"i" 3 5"°l “'"°”"“h*"° `p““k“'°l'~`“- "“'“l°"'“*“" 5-90 'S'

'|*0*;°`j}fÉf ““" de '“°°""ß '°'“' *'° '“°"ß"~`* °" “° ""'*“"“°PP°"- '"'“““l '*°°"~*-“'°°"* i;i.i«;("ritist'iii: issT„\i.i.„tTii: : tim-„~ f›-mits htttt.-tijt-n met een eupttettt-it van es Ait.
' " ' bit l0~tirige ontlading. Plus aan massa. ln ebouwde kop-. stads-_ en dubbele achter-S

Brandstoftoevoersysteem : De benzine wordt uit een aehteropgehangen ben/inetank met hchlcn' lmbbclc r"llc"“'“°r" Duhhclc damn"
een inlmud kan 48 lll" dm” eç" electrische lmmp nm" dç d“hb°l° S-U °“rl“'f“l'5l"` l\S'l`Rl`f\ll-LNTI-I.\` : ()lie- en braitdstofnieters 1 watertemperatutirmeter ; snelheidsmeter
gevoerd. ( arburateurs voor/ien van luchttilters, ml |t;5 km h_ 1~„„.r„.mc||,_., \un 0 lm 6000 ,_p_m_

lhhmc °nNckmg mel aummauwhc ““"` en "“`°"mckl"g' `“'“'u"m (`.-\RR()SSl~IRll~I: ()pen two-seater met al/onderlijke fittingen: grote ingebouwde
g ' bagageruimte aan de achter/ijdel \oor/ien van linnen kap. perspex /iirtiiten en

Dynamo : l2-volt. extra geventileerd. spanning regelend. '“~`°rl'*l*'l”h*"“` ““'"““~
Sm|›||,›|- ; |{|ct_~|fi;„~h met drukkn0phcdicning_ AFf\ll-I'l`l.\(iE.\ : Wielbasis 2.29 ni. ; spoorbreedte \oor l.2-4 m. 1 spoorbreedte achter

l.26 m. 1 totale lengte 3.7! ni. 1 totale breedte l.52 m. : hoogte tot de motorkap 0.89 m. 1

K()PPl~Il.ll\`(} : Flexibele enkelxoudige. droge plaat Borg en Beck koppeling met door hoogte tot en met de \ooriuit l.l*) in. 1 hoogte tot en met de kap l.2-1 m. 1 grondspeling
veren gedempte werking. 0.lt< m. 1 draaicirkel 9.!-4 m. 2 gewicht ongeveer R70 kg.

Btnenstaande speeiticatie is geheel sriiblijsend en kan /onder nadere .iankontliging door de ›\ust.n 'Vlotor (`t›mpan\ worden geuit/igd


