
● pakethållare/bagageräcke AHH 6946
● bilradio, Radiomobile i England, bl a Blaupunkt 1965 i Sverige
● målade ekerfäljar (AHH6487), diskhjul från någon gång under 1963,

oklart när de kromade ekerfälgarna (AHH6936) kommer in i bilden

● Road-speed däck, Dunlop RS5
● däck med vita sidor
● överväxel, tillgänglig i England från och med januari 1963, standard

från 1966, ett R i motornumret tillkommer

● dubbla signalhorn, man avser troligen ett extra signalhorn,
● lowtone” (BCA4726 eller 97H 752), utöver det enda som var standard
● utvändiga backspeglar, bland annat kunde man välja på ” Boomerang”-

typ (”Continental” eller rund) eller ”Ratchet type”, samt Viewmaster

● dimljus (17H 3666, BHA4399 eller 57H 5593), troligen avses även
fjärrljus (17H 3667, BHA4400 eller 57H5522)

● skydd över baksätet, så kallad halv-tonneau, möjligen standard om fällbar
suflett, samma färg som sittbrunnskapellet, m a o svart, röd eller blå

● sittbrunnskapell, svart, röd eller blå
● krängningshämmare (anti-roll bar), AHH 6542
● ljustuta, BHA 4116, standard senast 1968

”The proud owner” av MGB hade möjligheter
att utrusta sin ögonsten på detta smakfulla
sätt. Lägg särskilt märke till sätesöverdraget i
Ozelot och pläden med BMC märket på

Till skillnad från MGA så monterades extraljusen i grillen.
Notera att fästet sitter på baksidan av lamporna

EXTRA UTRUSTNING
OCH TILLBEHÖR

Foglamp

Long-range
driving lamp

● suflett med ställning, valfritt (?) fällbara eller löstagbara, röd, blå eller grå enligt
tabellen, remmar i bagageutrymmet för suflettställning och suflett om man valt
den löstagbara typen

● reservhjul med hållare
● inre backspegel
● värme
● plåtfälgar, diskhjul eller skivhjul efter engelska ”Discwheels” (i bland även stålhjul),

från någon gång under 1963 målade ekerfälgar
● verktygssats bestående av tändstiftsnyckel, fälgmutternyckel och navkapsel-avtagare

eller hammare för vingmutter, domkraft samt påse
● stötfångarhorn fram och bak
● däck av nylon typ med innerslang, Dunlop C41, 5,60-14 för plåtfälgarna
● oljekylare
● störningsskydd
● ett signalhorn, troligen ”high tone”
● extra runda reflexer där bak p g a svenska krav

(monterades troligen i Sverige)
● fästen för säkerhetsbälten
● stänklappar bak, med texten BMC, enligt svenska regler
● kylargardin (monterades troligen i Sverige)
● rattlås

Reservhjulshållare för tidiga bilar

Löstagbar och delbar
suflettställning

Plåtfälg med navkapsel

STANDARUTRUSTNING I SVERIGE 1962-1963



● friskluftagregat, m a o ett värmepaket med fläkt men utan
själva värmeementet och dess ledningar

● kudde till baksätet, i samma färgkombination som
framsätena men i vinyl (Tourer)

● cigarettändare, AHH 7010 eller AHH 5759, på engelska
”cigarlighter”

● fästpanel för cigarettändare, 37H 9805
● framstötfångare med gummidumpers, vad det nu kan vara?
● Ace-Mercury navkapslar till plåtfälgar, höger AHH 7044,

vänster AHH 7045

● hard-top från juni 1963, färger: röd, svart, Old English White,
grå eller blå enligt ovan

● kartficka, röd, blå eller svart, AHH7249/7250/7251,
troligen i samma färg som mattorna

● askkopp AHH 5539
● säkerhetsbälten, standard senast 1968
● lågkompressionsmotor, ett L istället för H i motornumret
● rattlås, ingår 1966, eventuellt standard redan 1962
● låsbart tanklock, 2A 504
● fotstöd för passagerare, röd, blå eller svart,

AHH7116/ 7117/7118

● ”Badge bar”, 37H 9859 eller 9858
● ”Exhaust deflector” typ lejontass med M.G. märket på, 97H 602
● backlampa, hängande, 97H 2150, andra 47H 5262 och

AKF 1049 (flush-fitting)

● ”Switch panels”, m a o panel för omkopplare till elektrisk
extra utrustning, två omkopplare (AKF 1056), tre
omkopplare och indikeringslampa (AKF 1057)

● extra verktygssats, 97H 524
● Man kunde i Sverige även beställa högerstyrning vilket

minst två personer gjorde hösten/vintern 1962/63.
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