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АВТОМОБІЛЬ Є ПОВНОПРИВІДНИМ З ЗАДНЬОЮ ПНЕВМАТИЧНОЮ ПІДВІСКОЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА УНІКАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПАЦІЄНТА ПО РІЗНИМ ДОРОГАМ ТА БЕЗДОРІЖЖЮ. МЕДИЧНИЙ
САЛОН МАЄ ОКРЕМІ ТЕХНІЧНІ ВІДСІКИ З ДВЕРИМА ЗЗОВНІ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ
Габаритні розміри
• висота, мм:

2800

• довжина, мм:

5665

• ширина, мм:

2200

Розміри медичного відсіку
• висота (від підлоги до
нижньої частини стелі), мм:

1805

• довжина, мм:

2800

• ширина, мм:

1820

Потужність двигуна, к.с.:

154

Колісна база, мм:

3400

Привід:

Повний

Коробка передач:

6-МКП

Рівень токсичності вихлопних
газів:

EURO VI

Витрата палива, л. на 100 км:

9,2

Двигун:

2,4 DI-D

Міжсервісний пробіг, км:

15000

Об’єм двигуна, л:

2,4

Кількість місць в салоні водія:

2

Об’єм бака, л:

75

Повна маса, кг:

2850

Підвіска:

Тип передньої підвіски: Незалежна, двухважільна зі стабілізатором поперечної стійкості
Тип задньої подвіски: Незалежна, пружина, поздовжні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості

Гальмова система:

Передні гальма: Дискові вентильовані
Задні гальма: Барабанні

Комплектація базового автомобіля
• ABS+EBD (Electronic Brake Disribution)
• Cистема курсової стійкості – Active Stability Control
(ASC)
• Сиcтема допомоги при старті в гору – Hill Start Assist
System (HSA)
• Антипробуксовочна система – Traction Control (TCL)
• Система допомоги при екстреному гальмуванні –
Brake Assist (BA)
• Дві фронтальні подушки безпеки
• Автоматичне блокування дверей при швидкості
більше 15 км/год
• Датчик контролю рівня рідини омивача лобового скла

• Водійське сидіння з регулюванням по висоті
• Передній підлокотник
• Підігрів передніх сидінь
• Оздоблення салону тканиною
• Уретанове кермо з чорними вставками і регулюванням по висоті та за вильотом
• Кондиціонер
• Передні електросклопідіймачі, з функцією антизащемлення на дверях водія
• Центральний замок та іммобілайзер
• Примусове блокування заднього диференциалу
• Система приводу Easy Select part time 4WD

Комплектація медичного салону автомобіля
1. МЕДИЧНИЙ САЛОН
• Звукоізоляція, теплоізоляція, віброізоляція медичного салону
• Кронштейни для кріплення медприладів
• Покриття підлоги водонепроникне, антистатичне, неслизьке, стійке до дії дезінфікуючих засобів
• Тримачі для інфузій на стелі
• Скління задніх дверей
• Скління бічних дверей салону із зсувним вікном
• Обклеювання скла матовою плівкою
• Поручні в салоні
• Підніжкі задніх та правої бокової дверей
• Перегородка між кабіною та салоном із зсувним вікном
2. ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ
• Вентилятор стельовий припливно-витяжний
• Опалювач автономний
• Кондиціонер
• Люк для евакуації та вентиляції
3. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
• Спеціальна система перемикання освітлення
• Акумуляторна батарея додаткова
• Зарядний пристрій для акумуляторної батареї
• Підведення електроживлення зовнішньої мережі
220V із захищеним штепсельним роз’ємом та кабелем
• Система блокування запуску двигуна при підключеному зовнішньому джерелі живлення
• Перетворювач напруги 12/220V
• Світлодіодні світильники для освітлення медичного
салону
• Світильники точкові над поверхнею нош
• Світильники освітлення прилеглої території зсувних
та задніх дверей
• Розетки електричні 12V і 220V
• Ліхтар портативний

• Пульт загального керування електросистемами: освітлення, кондиціонування, опалення та вентиляції
4. СИСТЕМА ГАЗОПОСТАЧАННЯ
• Трубопровід газовий під обшивкою салону
• 2 кисневих балона місткістю по 10 л кожний, з кронштейнами кріплення і редукторами
• 2 розетки кисневих із швидкороз’ємним з’єднанням
5. МЕДИЧНІ ШАФИ, МЕБЛІ
• Полиці в правій та лівій бортових панелях, що закриваються
• Ніша для зберігання лікарської сумки-укладки
• Полиці з бортиком, що перешкоджає падінню з них предметів під час руху автомобіля
• Кріплення для крісельних нош
• Ніші для балонів
• Ніша для зберігання акушерської сумки-укладки
• Ніша для зберігання іммобілізаційної сумки-укладки
• Ящик, що замикається на ключ (для медпрепаратів)
• Столик із заокругленими краями
• Сумка-холодильник для зберігання медпрепаратів
6. ОБКЛЕЮВАННЯ, СПЕЦ. СИГНАЛИ
• Проблискові ліхтарі синього світла додаткові по периметру автомобіля
• Флуоресцентне спеціальне обклеювання автомобіля
• Система зовнішньої трансляції мови
7. СИДІННЯ МЕДИЧНОГО САЛОНУ
• Сидіння збоку нош із ременями безпеки
• Сидіння поворотне з ременями безпеки в узголів’ї нош
8. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Автомобіль може бути укомплектований обладнанням
світових виробників (Philips Medical Systems, ZOLL
Medical Corporation, Spencer, STEM S.r.l., International
Biomedical та ін.)
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