
H350آمبوالنس هیوندای 4374دارای استاندارد ملی 

نماینده رسمی تولید 
خودروهای تجاری

هیوندای موتورز کره در ایران



با کیفیت ترین ون تولید داخل ، همزمان با عرضه در بازارهای جهانی 



خودرو تولید داخل مورد تایید هیوندای موتورز کره 

امکانات رفاهی و ایمنی مدرن 

طراحی به روز کابین بیمار 

تجهیزات پزشکی ویژه آمبوالنس



مشخصات فنی خودرو 

مشخصات آمبوالنس 

تریم داخلی و جانمایی تجهیزات 

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها 

گرمایش / سرمایش /سیستم تهویه 

آالرم ، تجهیزات هشدار دهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس 

تجهیزات پزشکی 

فهرست  



ترمز  / موتور-مشخصات فنی خودرو

موتور

 L 2.5: حجم موتور

دیزل:  نوع و مدل موتور

HP 170: حداکثر قدرت

 L/100 km 8: متوسط مصرف سوخت

6یورو : سطح استاندارد آالیندگی

آالیندگی هماهنگ با سوخت دیزل کشورسیستم

ترمز
:ترمز جلو

هدیسکی تهویه شوند
:ترمز عقب

دیسکی
ABS & EBD

(چرخ دیسکی4هر )



سیستم انتقال قدرت و تعلیق  -مشخصات فنی خودرو

گیربکس

(در مدل تک دیفرانسیل)سرعته  6دستی  

دیفرانسیل

RWD(دیفرانسیل تک)دیفرانسیل عقب 

سیستم تعلیق 

ک عقب فنر تخت پارابولی/جلو مکفرسون 



امکانات ایمنی و رفاهی -مشخصات فنی خودرو

:ایمنی
جلو ایربگ راننده و سرنشین•
قفل مرکزی •
(DAY LIGHT)روشنایی روز •
آینه نقطه کور جانبی •

(اضطراریتوقف)ESSسیستم•
•HSA(Hill Start assist)
•Rom (roll over mitigation)
•BODY CRASH TESTبر اساس استانداردهای اروپایی



امکانات ایمنی و رفاهی -مشخصات فنی خودرو

امکانات رفاهی

دوربین دنده عقب 

مانیتور و سیستم صوتی 

فرمان مولتی فانکشن

آیینه های برقی 

ل  نمایشگر پشت آمپر و دیاگ اینترنا

....و



ابعاد خودرو -مشخصات فنی خودرو

ابعاد خودرو 
میلیمتر 6195:طول خودرو 

میلیمتر 2436: عرض خودرو 

میلیمتر 2685: ارتفاع خودرو 

میلیمتر2885: ارتفاع آمبوالنس 

ولر ارتفاع پس از اضافه کردن چراغ خطی، سیستم تهویه و ک)

(روی سقف خودرو 

مشخصات اتاق

(long wheel base)بلند :  فاصله بین دو محور 

( High roof)سقف بلند 

 ONE REAR DOOR( درب4)دارای یک درب کشویی

ارگونومی مناسب کابین راننده 

High Tensileشاسی از فوالد 



ابعاد خودرو -مشخصات فنی خودرو



(  کانورژن آمبوالنس  )مشخصات آمبوالنس 

 TYPE BPRO –Zکانورژن 



تریم داخلی 

1730mm
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بیمار ابعاد کابین
میلیمتر 3660:طول کابین  

میلیمتر 1730: عرض کابین  

میلیمتر 1900: ارتفاع کابین 



تریم داخلی 

مشخصات تریم

یآنت(ژلکوت)رویهباکامپوزیتیهایدیوارهباعقبکابینکاملپوشش•

کنندهضدعفونیمواد،ماورابنفشاشعهبرابردرمقاوم،باکتریال

درقاومماکوستیکوحرارتی،برودتیعایقهایبابیمارکابینکاملبندیعایق•

صدایورسمیزانکاهشوتهویهسیستمکاراییارتقامنظوربهپذیریشعلهبرابر

بیمارکابینداخل

هولدرهایپایداروایمناتصالامکانمنظوربهکاورهاپشتفلزیاستراکچر•

...وساکشنمانیتورینگ،دیفیبریالتور،دستگاهمانندپزشکیتجهیزات



تریم داخلی 

مشخصات تریم
الکترونیکیپزشکیتجهیزاتنصببورد•

دستگاهانواعشاملBتیپپزشکیتجهیزاتکلیهنصبقابلیتبا
.وتزریقپمپاورژانس،ساکشنونتیالتور،الکتروشوک،های



تریم داخلی 

قفسه بندی اصلی –مشخصات تریم
زنگضداستیلجنسازهایقفلباشوندهقفلهایقفسهوکشو•

Marine)دریایی Stainless Steel)،پشتدرشدهجانمایی
وزنمتعادلتوزیعوخودروثقلمرکزحفظمنظوربهپارتیشن
وشستشوقابلیتباپلیمریورقهایجنسازشدهبارگذاری
هاشویندهوکنندهضدعفونیموادباضدعفونی

رطوبتبرایدرمقاوم•



تریم داخلی 

Over Head Compartment

Over Head Compartmentدربهایبا
افزایشمنظوربهشوندهقفل(transparent)شفاف
خودلوالهایونظرموردتجهیزاتبهدسترسیسرعت

نکابیطرفدودرباالبرجکهایبهنیازبدوننگهدارنده



تریم داخلی 

کابین بیمار سقف

درزریقتامکانمنظوربهبیماربدنپایینوباالدرموقعیتسرمهاینگهدراندهجانمایی•
بدنمختلفنواحی

خدماتارائهزماندردرمانکادرایمنیارتقامنظوربهسرتاسریسقفیدستگیره•
حرکتحالدرآمبوالنسدردرمانی

اوزونگازازاستفادهباکنندهضدعفونیسیستموگیریرگنورهای،روشناییجانمایی•



تریم داخلی 

: صندلی پرستار 

مجهزچرخش،قابلیتبابرانکاردسرباالیموقعیتدر•
رستآرموسریپشتبه

اینقطهسهایمنیکمربندبهمجهز•

: همراه نیمکت
برانکاردامتداددر

سرنشیندوبراینشیمنوپشتیدارای
اینقطهدوایمنیکمربندبهمجهز
هانشیمنزیردرتجهیزاتانبارشفضای

ضدعفونیوشستشوقابلچرمیروکشبا
بوردبکالنگجانماییفضای



تریم داخلی 

اکسیژن آمبوالنس سیستم مرکزی

آمبوالنس لیتری متصل به استراکچر فلزی10هولدر حمل دو کپسول اکسیژن •
صندلی پرستار بورد کنترل سیستم اکسیژن برند بوسکارول ایتالیا نصب شده در کنار•
مجهز به شیر انتخاب کپسول و نشانگر فشار کپسول ها •
(درب 5خودرو ویژه)قابلیت تعویض سریع کپسول ها از درب مستقل سمت چپ•
دو عدد آتلت اکسیژن در موقعیت سر بیمار •
یک آتلت در باالی نیمکت جهت خدمات دهی به بیماران سرپایی •



تریم داخلی 

کف سازی کابین بیمار 

پالی وود واتر پروف کف سازی با استفاده ار ورقهای•
کف به صورت یکپارچه با روکش رزین پلیمری •
ی مقاوم در برابر مواد شوینده و ضدعفونی کننده های قو•
بدون درز با دیواره های جانبی •



سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها 

الکترونیکی کابین بیمار و کنترلسیستم

و سیستم الکترونیکی مستقل کابین آمبوالنسدرخت سیم•
(پنل کنترل در کابین بیمار و راننده 3)پنل کنرل کابین بیمار •
سیستم روشنایی •
سیستم ضدعفونی کننده با استفاده از گاز ازون •



سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها 

بیمار کابین سیستم الکتریکی

ازستقلمصورتبهکهبیمارکابینالکتریکیمستقلسیستم•
ولت12هایخروجیبهمجهزنمایدمیعملخودروبرقسیستم

.باشدمیپزشکیتجهیزاتازاستفادهوشارژجهتولت220و
ابفردبهمنحصرطراحیبابیمارکابینروشناییهایالمپ•

ناییروشخودروسقفامتداددر،نورتابششدتتنظیمقابلیت
.آورندمیفراهمرادرمانیعملیاتانجامبراینیازمورد

فیوزجعبه.باشدمی(فیوز)مدارمحافظبهمجهزهامدارکلیه•
بودنمعیوبهشدارچراغدارایباشدمیدسترسدرکهاصلی
فیوز



م الکترونیکی  کنترل پنل سیست-سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها



م الکترونیکی  کنترل پنل سیست-سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها

الکترونیکی کنترل پنل سیستم

سه اینترفیس مجزا دارای•
.I پنل کابین راننده

.II پنل اصلی کابین بیمار
.III پنل نصب شده در ورودی

درب عقب کابین بیمار 
مجهز به برد پاور و جعبه فیوز •

دهمجزا نصب شده در کابین رانن

پنل اصلی کابین بیمار
اینچی 7پنل تاچ •
نصب شده در موقعیت باالی •

صندلی پرستار
اعالم وضعیت فیوزهای معیوب •
کنترل تمام عملگر های •

الکترونیکی کابین بیمار
امکان ارتباط صوتی با کابین•

راننده با فشردن یک دکمه 
کلید های اظطراری در صورت •

آسیب دیدگی صفحه تاچ 
نشانگر باز بودن دربهای عقب•
نشانگر وضعیت عملگرها در •

لحظه به صورت گرافیکی 

پنل کابین راننده 
قطع و وصل برق کابین عقب •
عملگر اصلی از کابین4کنترل •

راننده 
ار امکان ارتباط صوتی با پرست•
هشدار بصری  باز بودن درب •

های کابین بیمار 

کابین بیماردوم پنل
نصب شده در ورودی کابین •

بیمار از درب عقب خودرو 
عملگر اصلی در 4امکان کنترل •

زمان انتقال بیمار به خودرو از 
درب عقب 

ال نشانگر وضعیت عملگرهای فع•



ALO3عفونی سیستم ضد-سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها

ALO3سیستم ضدعفونی کابین بیمار 

اوزن و سیستم ضدعفونی کابین بیمار با استفاده از گاز•
بدون نیاز به مواد ضدعفونی و شارژ مجدد

60د نصب شده بر روی سقف آمبوالنس با قابلیت تولی•
15گاز اوزون در ( سه برابر حجم کابین بیمار)مترمکعب

دقیقه 
به نفوذ در تمام نواحی غیر قابل دسترس کابین بیمار•

واسطه فشار حجمی 
 HUMAN)دارای سنسور تشخیص موجود زنده •

DETECTOR ) به منظور حفظ سالمت کادر درمان
ار قابلیت کنترل از پنل کنترل اصلی کابین بیم•
مرحله ازمحیط با آلودگی کم تا به شدت4ضدعفونی در •

آلوده 
جزو روشهای موثر  مورد تایید سازمان بهداشت جهانی •

WHOد برای ضدعفونی محیطهای آلوده به ویروس کووی
19

درصد میکرو ارگانیزم ها99قابلیت از بین بردن •



گرمایش /سرمایش /سیستم تهویه 

سیستم سرمایش
سیستم سرمایش کامال  مجزا کابین بیمار •

قابلیت سرمایش باال ویژه مناطق گرمسیری •
Kaloriبرند • & Eberspacher(آلمان/فرانسه  )
کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار قابل•
امکان تنظیم دمای دلخواه •

سیستم گرمایش
سیستم گرمایش کامال  مجزا کابین بیمار •

ی قابلیت گرمایش باال مناسب مناطق سردسیر•
Kaloriبرند • & Eberspacher(آلمان/فرانسه  )
کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار قابل•
امکان تنظیم دمای دلخواه •

سیستم تهویه 
فن قدرتمند تهویه نصب شده روی سقف خودرو •
دارای مود دمشی و مکشی •
بار در 100قابلیت تعویض هوای داخل کابین بیمار •

ساعت
Kaloriبرند • eberspacher(آلمان /فرانسه)
قابل کنترل از روی پنلهای کنترل آمبوالنس  •



آالرم، تجهیزات هشداردهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس 

آالرم، تجهیزات هشداردهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس 

Power LEDچراغ خطی با المپ های •

LEDچراغ خطی مینی سوپر الیت •

عدد4/ چراغ های کنسولی چشمک زن در اطراف خودرو•

ای جلو پنجرهSMDچراغهای گریل الیت •

شرکت نورنداPA400آژیر با صدای قوی و بلندگو مدل •

برچسب های شبرنگ نوشته های آمبوالنس در اطراف •

آلمان orafelخودرو برند 

طراحی زیبا•

اصله امکان شناسایی آمبوالنس برای رانندگان دیگر از ف•

دور



تجهیزات پزشکی 

تجهیزات پزشکی
الیا در ایرانشرکت آلمد نماینده انحصاری شرکت بوسکارول ایتالیا و شرکت مبر ایت
بریالتور وارد کننده انواع دستگاه های ساکشن الکتریکی،دستگاه دیفی

و انواع برانکار آمبوالنسAEDاتوماتیک 




