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B.M.C. acomsoircs voor dc Austin Hcaley Sprite. Uw Austin dealer zal
U graag volledig inlichten over dc van fabriekswege goedgckeurdc
aoowsoires voor Uw wagen. Hieronder volgt een lijst, speciaal voor
gebruik bij dc Austin Hcalcy Sprite.

Builcnspicgels Bagagerekken Veilighcidsgordels
Mistlampen Handgereedschappen Rubber matten
Achterbank kussens
Brandblusscrs Z
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Ben lonneau-cover, dat half geopend
kan Worden, ook tijdens hel rijden.
is standaard uitvoering. Dit
afdekzeil is niet alleen précies pas om
dc randen van dc ..kuip" gcmaakt.
maar word! bovcndien gcstcund door
een extra rail. Geen dmppel water
kan binncnkomen. zelfs niel bij de
hevigste stonbui.

Achtcr dc twee sloclen is een bchoor-
lijke ruimle voor bagage. Grotere
koffcrs kunncn bij het reservewiel in
dc kofferruimtc Worden weggeborgen.
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Vanaf dc dag van zijn introductie staat dc Sprite bij liefhebbcrs van sportieve auto’s

bckcnd als ccn klcinc wagen met grotc prcstatics. Dc Austin Hcalcy Sprite Mk. lll bcschikt
uitcraard over alle prima kwalitcilcn van zijn voorgangers maar biedt door het verder

tocgcnomen motorvermogen en het hernieuwde interieur meer dan ooit tevoren waarde
voor zijn geld . . . . .. en topprestaties in zijn klassc.

Dc Spritc Mk. lll is constructicf zo vcilig als dc modcrnc produkticmcthoden hem maar

kunncn maken. Onafhankclijke voorwielophanging en schijfrcmmen, hydraulische schok-

dcmpcrs. ecn direct stuur en een bijzonder laag lwaartcpunt zijn dingcn die grondig zijn

beprocfd op dc weg en op circuits. En met succcs . . . . .. Al daze pluspuntcn trcft men in de

Austin Hculy Sprite Mk. lll aan. Dc Sprite klccft daardoor aan dc wcg.



voor alle weersomstandigheden
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lndien de linnen kap niet in gebruik is, kan deu met het metalen
frame in een bijgeleverd etui Worden opgeborgen in de koffer-
ruimtc.
Beide deuren zijn voorzien van op-en-neer-draaibare ramen en L W
ventilatieraampjes. Zij kunnen zowel bij de hard-top als bij de _--—-—t
linnen kap Worden gebruikt. Beide kuipstoehj“ zijn net c°m_

De deuren kunnen nu Worden afgesloten, want ze hebben druk- f°"9b¢| "il8¢V°¢\’di 4° 5'°°|°"
knop deurkrukken met sleutelslot aan de buitenkant en vermonken Zii" ""$‘°lb"" wda‘ °°k de

langste personen voldoende been-binn .
handpepen en ruimte hebben. Achter de voor-
De vloer en de ruimte achter de twee stoeltjes van de Sprite stoelen is plaats voor een passa-
Mk. Ill is bekleed met sterke karpetten op rubber onderlaag. De gier, zij het voor korte afstanden.

, kleur is in overeenstemming met de rest van deinterieurbekloding. Hiervoor kan een bekleed zit-
kussen geleverd Worden door Uw
Austin dealer die het ook kan
aanbrengen.
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De kap van de Sprite is no ontworpen dat deu de ,,oockpit"
geheel afsluit. De draaibare zijramen kunnen dan op deulfde
manier Worden gebruikt als bij een dichte wagen.

De voonieningen in het interieur zijn zeer uitgebreid. De spor-
tieve rijder zal er alle belangrijke dingen binnen handbereik
aantreffen met keuu uit allerlei extra's, mals radio, veiligheida-
gordels etc.

Een elektrische toerenteller, met daarin een waarschuwinga-
lampje voor de dynamo, behoort tot de standaarduitrusting.
De instrumenten zijn recht voor de bestuurder gegroepeerd; an
de passagierszijde van het dashboard bevindt zich een
pakjesplank.
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Voor de bekleding van het interieur is gebruik gemaakt van vinyl materiaal. De
zittingen. de binnenzijde van de wagen en de stootrand van het dashboard zijn alle met
dit materiaal bedekt. Dit vinyl is afvvasbaar. Het interieur kan dus altijd gemakkelijk
schoongehouden Worden. Er is veel in de Austin Healey Sprite Mk Ill dat de sport-
wagenenthousiast zal interesseren. Achter het stuur heeft men de ..zit" en de prestaties
van de grote sportwagen. echter gecombineerd met de zuinigheid en de buitengewone
wendbaarheid van de kleine auto. In deze klasse is de Sprite de onbetwiste leider.

Overal waar de Sprite verschijnt in rallies en races — of dat nu evenementen van plaatse-
lijke clubs zijn of beroemde intemationale rallies — sleept hij overwinningen in dc wacht.

I

I
Het geheim van zijn enorme succes ligt gedeeltelijk onder dc motorkap. Daar huist de t

beroemde B.M.C. ..A" motor. nu met een inhoud van I098 cc. voorzien van twee carbu
rateurs. Deze motor is zo ontwikkeld, dat hij meer kracht heeft dan ooit tevoren. Deze
motor. in combinatie met de op afstand bediende. zeer soepel schakelende wisselbak van
de Sprite Mk ll]. betekenen iedere kilometer opnieuw meer ..pit" en meer rijgenot. Nog
een sterk punt is de B.M.C. ervaring die achter deze wagen staat.

Veel onderdelen en componenten vindt U terug in andere B.M.C. typen.
En dat wil zeggen: voor uw Sprite vindt u overal service. overal onderdelen.

l



pan‘;

Austin-lloaley in aclie
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Austin Heule) records. plaatsen in hun klasse. terwijl ook de teamprijs voor

ln scplcmher I959 deed ccn spcciaal opgevoerde en he‘ Spmc ‘cam was‘
van een stroomlijn-carrosscrie en ecn compressor vo0r- In juni I960 won de door John Dalton en John
ziene Sprite een aanval op ecn seric snelheids- en duur- Colgate geredcn Sprite in dc 24 uur race van Le Mans
records. Op de Bonneville Ioutvlaktc in dc U.S.A. in zijn klasse met een gemiddelde van l36,9 km/uur.
behaalde deze Sprite een cnorm succes: nict minder ln scptember I960 won een Sprilc de derde prijs in dc

~- I dan vijftig Amcrikaanse en I5 wcrcldrccords in de Rally Luik-Rome-Luik. die 20 zwaar was dat slechts
} klasse (i wcrden gebrokcn cn tijdens een recordrit van I3 van dc 82 gestarte wagens dc finish haalden.
I Z264 km maakte deze opmerkelijkc recordwagen een Sebring was het tonccl van andere Sprite-successen.

gcmiddelde van 222 km/uur. ln maart I96! wonnen Sprites de eerste. tweede en
' dcrde plaats in hun klasse. terwijl in de vieruursrace

; ln april 1960 vocgde de Sprite een andcrc eclatantc dc acme ach‘ aankomendm’ us Spmes
ovcrwinning aan de vorige toe: in de zwarc Rally van

‘ lerland won een Sprite niel alleen hct algemcen klassc- Sindsdicn is dc Sprite doorgegaan succes na succes te
1' ment. maar bczctten Sprites bovcndien de eerste zes hehalcn in de harde strijd bij rallies en races.



topprestaties... en t
De B.M.C. ,,A" motor, die over de hele wereld al lang de naam heeft van de mooiste
krachtbron van zijn klasse te zijn, is uitgerust met twee S.U. carburateurs. Deu is
zodanig ontwikkeld dat de toch reeds indrukwekkende prestaties van de Sprite bij de
nieuwste versie nog verder zijn opgevoerd, zonder dat de zuinigheid eronder geleden
heeft. De viercilinder kopklepmotor heeft grote inlaatkleppen, een nokkenas met grote
,.overlappen“ bij de kleptijden en dubbele klepveren. Het resultaat van het een en
ander is dat deze motor nog feller op het gaspedaal reageert. zeker tot nog groter
rijgenot van de sportwagenenthousiast. De cilinderinhoud is 1098 cc en het maximum
vermogen is 59 pk bij 5750 omwentelingen per minuut; bij lage toerentallen wordt nog
een zeer hoog koppel geleverd. Het maximum koppel is 8,6 kgm bij 3250 t.p.m.

De vierversnellingsbak. die licht en
precies schakelt. heeft‘op de tweede,
derde en vierde versnelling syn-
chromesh met blokkeerring. De over-
brengingsverhoudingen zijn zo geko-
zen dat de Sprite bij iedere snelheid
over maximale acceleratie beschikt.
hetgeen zeker bijdraagt tot de grote
sportwagenallure van dit type.

nomisch

Twee S.U. carburateurs
van het type HS2 zorgen
ervoor dat de Sprite-
motor ruim kan ,,adem-
halen.

Het serie oliefilter is
gemakkelijk bereikbaar
aangebracht. Het filter-
element is dus in een
handomdraai te verwis-

_ _ _ selen.

De bobine is met olie
gevuld en de verdeler
heeft een automatischc
en vacuum inrichting
voor vervroeging en
verlating.
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De achtervering bestaa! uit half-elliptischc
bladveren, die stevig verankerd zijn aan de
carrosserie, en hydraulische schokbrekera.
Voor extra geruisloos rijden en om de vloer
van dc wagen — en daarmee het zwaar!e-
pun! — zo laag mogelijk te houden, is bij
de Sprite een achterbrug van het hypoid !ype
toegepast. Aan de tandheugel stuurinrich-
ting van de Sprite is grote aandacht be-
steed. Lichtlopend. exact en direct; slechts
2‘/3 slag van he! stuurwiel is nodig om dc
wielen van uiterst links naar uiterst rechts
te draaien.
Da! de nieuwste Sprite in bochten niet over-Z helt is voor een groo! deel te danken aan
he! lage zvvaartepun! en aan de voorwiel-
vering, waarvan de bovenste geleidingsarm
een integraal deel van de schokbrelter is.
Di! draagt bij to! grote stabiliteit onder alle
omstandigheden.
De voorwielen van de Austin Healey Sprite
Mk Ill zijn in standaarduitvoering voorzien
van 2| cm schijfremmen en wrgen voor ha
veilige remeffect tezamen met de achter-
remmen van he! primaire schoentype.
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AA A C E
0.66 m 0.88 m 0.48 m 0.48 m

AFMETINGEN 
I (min.) J (max.)G K

0.22 m 0.35 m 0.44 m 0.13 m

1.13 m 0.39 m 0.70 mL (min.) L (max) N 0
1.04 m

P Q S

1.07 m ‘ Q2 .

W
2.03 m 1

Z
3.50 m

0.43 m 1.12 m 1 23 m

1 x x Y
(kap op) (kap neer) 1.35 rn
1.26 m 1.09 m

Drnlclrkel Spoorhreedte Spoorbreedte
9.76 m lvoor) (achter)

1.16 m 1,14 m

Gewlcht 608 kg

KLIIURENCOMIINATIIES
Canosaerle Belledlng Kap
Tartan Red Rood of zwart Rood
Riviera Blue Lichlblauw Lichlblauw
Old English while Rood (irijs
Old English white Zwan Zwan ~-

Black Rood Zwart
British Racing Green Zwnrt Zwarl
Fiesta Yellow Zwart Zwart

extra’s
Teneinde tc kunnen voldoen aan spccifiekc wcnsen

van automobilislen over dc hele wereld zijn varia-
ties en aanvullingcn mogelijk op dc specificatie,
zoals gegeven in deze brochure.
De volgende extra's ziin te Ieveren:
Radio, benzinedop met slot. sigarettenaanstcker.

buitenspiegel. banden met witte zijvlakken, dub-

bcle claxon, achterkussens, bagagerck, -spaakwie-

len.
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' I010! ILIITIISCIII IIBIALLAIIIe Vlor clnder: In ln. kopkloppcr. boring 64.8 nun. Ill‘ 13 Volt dynamo an lnrtmotor. Bound! vormolon II mama:lt.'Inm.GlIndu*Inhond1@cc. VI'no¢\nlOP.R.Nl bl|10uurontlulm.Koplnmpcnm0t¢rootandl.mllchtua0un
5150 ommnln. (pol I1 P.K.). Inxhnun M9901 8.67 kin not bodlondo dlmschnkolanr. lmlallchtm promblnou-1| notb I50 ommmla. Oompnnt‘ ‘or-ooding 8.0 :1. W halpporllchtkn-en‘. Duulgdo IMpIl:htorllchtI‘:n re‘:8-0|'Il[:OonelntrIlcheund cocmm|>.llII80¢r0vIII¢°°I' Qctorlmorlhh PPII’ ltnllwmlnnrdln hDcza tpvdclltll It gelled vrllullvend en kan do nokkaau. pant do ollc nur ulle boweicnda dolon. Aehtcrnummu-plat nrllchtlng not twee gloounpm.(hrtcr lnhoud 8.4 mar plul 0.67 mar voor Int nrlo olloltcr. Oontrolc lunpjou op duhboard van do knlpporllchtua. hat“"4" k“'M""v"" word“ ""“u‘d' lnollng: Overdruk ndhtcur met ccntrltupnlpomp an wont}; oplaaa yam do buttorli. an lm ..|root llcht" tn contrololltour. D0 clrculatlo word! nrelald dour can thnrlnoltllt. voor dckoplalupen. Two: rultcawlllon. cukolvoudln clnxon.
Ialsoud koolnyntoem ongnocr 5.7 liter. Oocomblmerdo ltnnleonmctnchnkelnar.Innhtolsyotoon:Detwou8.U.typeH82lunlnlltroom
cu-buntourl ln voorzlen nu can luchmltor mot DIN"
ammo, 5.11. ¢|¢|m-mm nuumpomp. Inhoud brmamr- IIWTIWIINTBN
may 37,3 mgr. Buolhddlmetcr met 613- an totnltollor. benzlncmotorz I0-Onahklag. Boblne an nu-oomvcrdelcr not automnuach ca eomblnoorde olledruk-onwntartunperatuurmotcr: oloktrlachavacuum bedlend vervroetlnpmochanhmo. toonntollor.

CHASSIS cumsssnm
l0lI0l|l8=§l0|W\l4|lI6l'°l'0P|llli°PP'1|l\8l|ll1°\°¢|l' Twoodaura. twee rnoonlopon 0 rtcu-roan:-I0. golnolmeter van 18 cm. Hydrnulllch bcdlond door lunguul pedal. ‘mu uu¢n‘m4."°,mu.u¢u,_ unmnhul -M vb" QVerlltllllllilh VII ""'"m"l‘" '1'" bbiimnl Iruno. Schlrnlnnndo motorhp, ahlultbur nan! do Manon-Ivnchromcnhwvtvwdr-6¢I4¢¢'l¢=¢¢'¢rINlllI-°'I~ ld0vlnd0Il¢0n.Dokol'!0rru1|nt0h00lto0nnlIlu|tbllr
bnngvcrhoudlngm: canto 8.2: twoodo 1.016; dordo 1.57: 4*“; 3.59“; ygqn-mg yu"ug‘5q¢.‘g"_ ‘W.’ M u-||_vldl 1-N II llilllflll 4-114 1 1- °°"""l| °P 4° '|°" I" nlun llcrllbt. Op on our drulondo pormrrultcn not natt-vhamvrnd1hnhnndh¢I!b¢II=¢¢hI=1Im¢°P\l"l=4 lMhrultJI.B|.l|mnlnkl01Iln¢lncIuddllb0nrd|lven
bedlent 0110 lllllllll 0089"" 1-3 m"'- kunooer, met van hrpet In bet ncmercomparment./\lIIdrlIllI= OPHI I-lndrilfi """ ""1 "aldlagers "°°"|°"° De zitplaatsen zlin voor en achteruit veratelbaar. Beide aloelenkF\1i5k0PP¢l"189I\i 8<Ih\1ifk0PP9|i"K i" V1‘T3"<?"i"8$b3k- hebben achulmrubber zitkuaaens en mgkussen gevuld metr\l‘MI'I'bPIII= Dekwarl V|'Ud"1K°"d- hYP°‘d- O"°'b'°n3' verrubberd hear. Ingebouwde bevestiglngspumen voor vei-/ \'vrh<1udin8 4-23 :1. Olie inhud 1 Iii". T018"! 0‘/Qrbren‘ ligheldsgordels. Vloerbedekking beataat ult karpetten op' w-rhnuding 13.5 : 1 eerste; 8.08 twcodv; 5.72 dorde; 4.22 vierde rubber ondet-hag_—" "H 17-33 I 1 11KY1\l<‘I’l1"- Elk portler is voorzien vnn een inwendige slothefboom enmi sguurillrllllli Tim‘-|Wi°| 9" heugeli 5"""“'iel me‘ ‘"19 uitwendige drukknop krukken. Reservewlel horizontaal op-// .~'|>ukvn en een diameter van CA1 mtr. geborgen in b,gagemimte_
\'rI’iIII= V001‘ - Onlfhlkemk "'9' 5°"'”‘"“‘"‘r°" 9" drug‘ De kunstlederen geheel afneembare kap kan tezamen met1H'"H'H. Afhler - KW!" ¢|liPU$1‘h° b|"d‘”~‘"‘"- “Yd'5"“5°h° kapspamen en zljrulten opgeborgen worden in koerruimte,!*<'|mkb"‘k¢'Y5 V00!‘ en Bl hie" in speciaal daarvoor bljgeleverde lassen. VerchroomdeH d ll h he! twee rimairo romschoen type' RPIIIIIIHII Y rau ac van P - bumperrozetten. Binnenspiegel. verwarmingsinstallatie. voorr Ilvdivnd d0Or een hlgend P¢¢a8l- “"d"‘"\ We" "1°°h3' ruitverwnrming. koude lucmvenlatle. afdekzeil, rumm-E e nlsrh up achterwielen via een rembalans. Ilemoppervlak sproeierl
lTh .\ I(l.h mm. Voor~ Schijfrmmvn. dianu-tn-r 0.21 mlr.
Wie-In-n c-n banden: Gepersl stalen. gt-v(~nlil£-erde schijfwielen
mvt \-1--r punts hevestiging; 5-30 X 13» 1 P1)‘ hiI\"""bBnd1°lP EXTRA S
I-=m<l<-n. Radio; afneembare hard top van (iberglas. spaakwiek-n.

Voor verdere hijzonderheden . . . . vraag he! iedere Sprite beziner

EXPORT SALES LTD.
: - Birmingham - England
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AFDELING AUTOMOBIHEN
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