Katalóg mobilná predajňa
________________________________________________________________________________________
Základný technický popis
Modernizované prevedenie automobilu UAZ 3303 ponúka kombináciu kabíny klasickej Buchanky s jej
typickými prvkami výbavy, doplnené prázdnymi šasmi pripravenými na širokú škálu nadstávb podľa vašich
želaní, či objemovú nadstavbu s nosnou konštrukciou a krycou plachtou. Roky preverené základy vozidiel,
pružný oceľový rám s vynikajúcou prispôsobivosťou v teréne, listové perá pre odpruženie prednej a zadnej
nápravy, to všetko je doplnené dvomi odolnými tuhými nápravami, ktoré vynikajú dlhou životnosťou
a minimálnymi nákladmi na servis.
Kategória vozidla: N1G
Pohon: 4x4
Celková hmotnosť: 1 725 kg
Úžitková hmotnosť: 1 345 kg
Počet miest na sedenie/dverí: 2/2
Výška svetiel: 210 mm
Hlavné rozmery (D x Š x V): 4 501 x 1 974 x 2 355 mm
Rázvor: 2 550 mm
Rozchod vpredu: 1 465 mm
Rozchod vzadu: 1 465 mm
Objem palivovej nádrže: 50 L
Rozmery úložného priestoru: 2 690 x 1 860 mm
________________________________________________________________________________________
Motor ZMZ 40911
Moderný benzínový šestnásťventilový motor vybavený viacbodovým vstrekovaním BOSCH s veľkým
výkonom a točivým momentom už v nízkych otáčkach, čo je jeho výhodou pri prevádzke v náročných
podmienkach. Kvalitu motora a sprevodovanie oceníte aj pri jazde na pozemných komunikáciách a diaľnici.
Tento typ motora je vhodný pre alternatívu LPG a je možné ho zdiagnostikovať cez OBD konektor.
Palivo: benzín
Zdvihový objem: 2 693 mm3
Výkon: 83 kW / 4 250 ot/min

Krútiaci moment: 198 Nm / 2 500 ot/min
Spotreba: 17,4 / 9,3 / 12,3 L / 100 km
CO2: 403 / 216 / 285 g/km
Spoľahlivá modernizovaná päťrýchlostná manuálna prevodovka je plne synchronizovaná. Mimo pozemných
komunikácií využijete dvojrýchlostnú mechanickú prídavnú redukčnú prevodovku. Samozrejmosťou je
možnosť pripojenia pohonu predných kolies.

Classic Chassis
FARBY
Svetlo-sivá
Zelená khaki
VŠEOBECNÉ
Benzínový motor V = 2,7 l ZMZ 40905 MPI Euro6
5-stupňová manuálna prevodovka
Prídavná mechanická pevodovka UAZ
Predná náprava «Spicer» s konečným prevodovým pomerom – 4,625
Zadná náprava «Spicer» s uzávierkou diferenciálu a konečným prevodovým
pomerom – 4,625
Posilňovač riadenia
Plastové podblatníky predných kolies
2-miestna kabína
Kovová konštrukcia s plachtou
Valníková nádstavba 2 690 x 1 860 mm
BEZPEČNOSŤ
SOS
Sériové bezpečnostné pásy na predných sedadlách
ABS, predné kotúčové brzdy, zadné bubnové brzdy
Uzávierka zadného diferenciálu nápravy so spínačom na prístrojovej doske
EXTERIÉR
Reflektory na plošine
Kovový predný nárazník
Oceľové disky 16 "s pneumatikami 225 / 75 R16
KOMFORT
Kovová prístrojová doska vo farbe karosérie
Predpríprava na prístrojovej doske kompatibilná s rádiom 1DIN
Spätné zrkadlá v čiernej farbe
Komfortné balenie :
• Posuvné okná
• Jediný kľúč pre zapaľovanie a dvere
Mäkké čalúnenie predných dverí
Vyhrievané predné sedadlá
Sedadlo vodiča s manuálnym nastavením
Nádržka ostrekovača predného skla – zvýšený objem na 5,2 L
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doplnkové informácie

Základná výbava interiéru vozidla:
-

Zdvíhacia strecha
Sklopná ľavá strana vozidla
Markíza
Súprava nábytku : bar, úložné skrinky, umývadlo, vodovod s nádržou 20 L

Ďalšie vybavenie interiéru vozidla je po dohode so zákazníkom. Zákazník má možnosť navrhnutia interiéru
podľa svojich predstáv, na základe ktorej sa vytvorí cenová ponuka pre vozidlo. Ako napríklad : vybavenie
kuchyne, pokladňa, ...

