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Katalóg UAZ 3303 Pickup 

 
     2-miestna kabína 

Benzínový motor V = 2,7 L (ZMZ 40911), Euro-6    ✓ 

VŠEOBECNÉ     

5-stupňová manuálna prevodovka     ✓ 

Manuálna prídavná prevodovka     ✓ 

Predná náprava Spicer s koncovým prevodovým pomerom – 4,625    ✓ 

Zadná náprava Spicer s uzávierkou diferenciálu a prevodovým pomerom – 4,625    ✓ 

Posilňovač riadenia    ✓ 

Vložky podbehov predných kolies    ✓ 

2-miestna kabína    ✓ 

Valníková nadstavba s plachtou    ✓ 

BEZPEČNOSŤ      

Zotrvačné bezpečnostné pásy na predných sedadlách    ✓ 

ABS, predné kotúčové brzdy, zadné bubnové brzdy    ✓ 

Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy so spínačom na palubnej doske    ✓ 

EXTERIÉR  
Nemetalická farba 

• Svetlošedá nemetalická 

   ✓ 

Odrazky na plošine    ✓ 

Predný nárazník s podložkami    ✓ 

Oceľové ráfiky 16´´ s pneumatikami 225/75 R16    ✓ 
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KOMFORT     

Centrálny prístrojový panel    ✓ 

Nové spínače stĺpika riadenia    ✓ 

Záslepka na prístrojovej doske (kompatibilné s rádiom 1DIN)    ✓ 

Mäkké čalúnenie predných dverí    ✓ 

Manuálne nastaviteľné sedadlá     ✓ 

Nádržka na kvapalinu do ostrekovača – zväčšená (5,2l)    ✓ 

     


