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کابین عقب

ه جدار بیرونی از جنس کامپوزیت فایبرگالس ب
همراه شیشه های جانبی

روف رک در دو طرف سقفبهمجهز

دارای اسپویلر در انتهای سقف

LEDنوع ،Stop-Lampچراغ ترمز 

و سیم مستقل کابین عقب جهت روشناییدرخت
CCTVنصب سیستم 
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ن باکس پولرسا

cm*110 cm*85 145:باکسمفید داخلی ابعاد  cm

ST37میلی متری 2.5با پوشش ورق های فریم  فوالدی

با رنگ الکتروستاتیک پوشش کامل باکس

با ورق فوالدیکفکامل روکش 
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درب عقب

2mmبا ضخامت ST37ساخته شده از ورق 

ققل شونده از باال و پایین و طرفین/ نقطه ای 3سرقت قفل ضد
سیستم ضد سرقت در صورت برش لوال ها

پنهان قفل اصلی نصب شده روی درب عقبدریچه

ترمز نگه دارنده درب ها با قابلیت تنظیم زاویه باز شدن درب ها



Hiluxپولرسان هایلوکس طرح آلمد                                                                  Money Carrier

DVRسیستم 

چهار کاناله با ( مخصوص خودرو با پایه های آنتی شوکDVR) DVRدستگاه موبایل 
یک  HDDدارای   VGA, HD,، با قابلیت ضبط تصاویر با فرمت ها AHDسیستم 

AV, USB, SD CARDدارای خروجی / ترابایت با باکس آنتی شوک 

سیستم مالتی مدیا خودرو  قابلیت پخش چند تصویر همزمان 
USB,AV,AUX, iPadدارای ورودی و خروجی 
BLUE TOOTHبا امکان اتصال به 

GPS وNAVIGATIONه با منوی فارسی و نقشه های به روز سه بعدی با قابلیت ذخیر
سازی مسیرهای تکرارشونده با گوینده فارسی
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یوییویدسیستمکنترلپنل
کنترلامکانپنلاین•

وویدئوییسیستم
هاردازگیریذخیره
رکارببرایراخودرواصلی
.آوردمیفراهم

یوییویدسیستمکنترلپنل
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یامنیتهایدوربیننصبمحل

دوربین دید 
عقب

دوربین دید 
جلو

دوربین باکس 
پولرسان

دوربین کابین 
جلو

Hiluxپولرسان هایلوکس طرح آلمد                                                                  Money Carrier



مجموعه چراغ گردان ، آژیر و آمپلی فایر 

است بنا به درخو)خطی روی سقف  و یا چراغ چشمک زن پشت شیشه جلو LEDچراغ
(مشتری

جانبی لوازم وPA400یونیت 
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گواهی بازرسی تویوتا هایلوکس پولرسان
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گواهی دفتر نیرو محرکه و خودرو وزارت صنعت 
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مجوزپالک پولرسان 
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