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Katalóg UAZ 3909 Combi 

 
     Expedition 

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    ✓ 

Prídavná palivová nádrž    ✓ 

7-miestna dodávka    ✓ 

BEZPEČNOSŤ      

Zotrvačné bezpečnostné pásy na predných sedadlách    ✓ 

Zariadenie pre núdzové volanie ERA-Glonass    ✓ 

Bezpečnostné pásy v kabíne na všetkých sedadlách otočených dozadu    ✓ 

Bezpečnostné pásy v kabíne na strednom sedadle otočenom dozadu a diagonálny pás na bočných 

sedadlách otočených dopredu 

   ✓ 

Prídavné brzdové svetlo    ✓ 

ABS, predné kotúčové brzdy, zadné bubnové brzdy    ✓ 

Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy so spínačom na palubnej doske    ✓ 
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EXTERIÉR  
Odrazky v zadnom nárazníku    ✓ 

Čierne oceľové ráfiky 16´´ ET40 (5ks)    ✓ 

Pneumatiky A/T (terénne) BFGoodrich 225/75 R16 (5ks)    ✓ 

KOMFORT     

Centrálny prístrojový panel    ✓ 

Nové spínače stĺpika riadenia    ✓ 

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

Mäkké čalúnenie predných dverí    ✓ 

Vyhrievané predné sedadlá    ✓ 

Manuálne nastaviteľné sedadlá (predné)    ✓ 

Zadné prídavné kúrenie    ✓ 

Zámok zapaľovania so zariadením proti krádeži    ✓ 

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

Priečka medzi priestorom pre cestujúcich a nákladom     ✓ 

Stôl v kabíne na prednej priečke     ✓ 

Strešné svetlá (2ks)    ✓ 

Exkluzívna farba 

• Oranžová nemetalická 

   ✓ 

Strešný nosič s rebríkom     ✓ 

Exkluzívne nepremokavé čalúnenie sedadiel    ✓ 

Predný kovový nárazník    ✓ 

Navijak na prednom nárazníku    ✓ 

Vystužený zadný nárazník s ťažným zariadením a nosičom rezervy    ✓ 

Ochrana tyčí riadenia    ✓ 

Batéria 75 (77) A*h    ✓ 

Balíček Comfort 

• Jeden kľúč pre zapaľovanie a dvere 

• Posuvné okná 

   ✓ 


