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مجوزهای استاندارد و شماره گذاری آمبوالنس مکسوس



مشخصات فنی آمبوالنس مکسوس
مدل V80مکسوس 

محورهافاصله  3850 mm

ارتفاع، عرض و طول 5700*1998*2345

صندلی 15+1

حجم موتور 2500 cc

اسب بخارقدرت، 135

گیربکس،
WIA کره

1+5

موتور VM  ایتالیا

ترمز عقب دیسک/جلو

الستیک 215/75R16

،  کیلوگرموزن خالص  2400

سوختظرفیت مخزن  لیتر100



مشخصات فنی آمبوالنس مکسوس

توربو دیزل و اینترکولر

سیستم ضد سرقت ایموبالیزر

ایربگ راننده و سرنشین جلو

سنسور پارک خودرو

درب متحرک کشویی

جهت8صندلی قابل تنظیم در 

گرم کن شیشه عقب

چراغ راهنماگرم کن آیینه های جانبی به همراه 

پله برقی متصل به درب کشویی جانبی



آشنایی با سیستم خودروی مکسوس 

سیستم فرمان

ZF SHANGHAI STEERING

Buick Lacross, Chevrolet Malibu

سیستم ترمز
CONTINENTAL

BMW Z4, Bugatti Veyron 2010, 

Jaguar XJ 2010

ABS+EBD+BAS

BOSCH

Buick Park avenue, Lacross, 

FirstLand, VW Passat B5

موتور
VM MOTORI

Land Rover, Rang rover, 

Jeep Grand Cherokee

گیربکس

Hyundai WIA

Chevrolet Malibu, VW 

Tiguan



V-80مکسوسایمنیتاییدیه

ردمووبودهایمنیهایکمربندوشاگردورانندهایربگبهمجهزخودرو
.استکردهکسبراالزمتاییدیهوگرفتهقرارتست

غل،بجلو،ازتصادفاتبهمربوطهایتستوالکترونیکقطعاتتمامی
وگرفتهصورتزیادومتوسطکم،هایسرعتدرهاکنجوعقب

.استنمودهاخذراCNCAPستاره4تاییدیه

تاییدیه های ایمنی خودرو
که مربوط به سیستمهای امنیتی و ABS,EBD,BASتاییدیه های 

.ایمنی
رمز و با استفاده از یک سیستم الکترونیکی یکپارچه موجب تقویت ت

. ایمنی خودرو در هر شرایطی شده است



“Exterior”



“Interior”

طراحی ارگونومیک کابین راننده•
نفر صندلی در کابین جلو3•



“Sliding door”

درب جانبی کشویی با پله برقی



کابین آمبوالنس

Ambulance Cabin



:کابینت تجهیزات پزشکی
کابینت اصلی دیواره سمت چپ •
بورد نصب تجهیزات پزشکی الکترونیکی                                  •
کشو  و کمد های قفل شونده با قفل های دریایی و فشاری •

(Marine & Push Button ) جهت جلوگیری از باز شدن در
هنگام حرکت

ولدر فیکسچر کپسول های اکسیژن شامل دو عدد پایه نگهدارنده و ه•
لیتری 10عدد کپسول 2اصلی جهت نگهداری 

کیف کابینت پشت پارتیشن ویژه جانمایی یخچال و قفسه نگهداری•
Bهای احیا، کمک های اولیه و کیت های تیپ 



:کابینت تجهیزات پزشکی



سیستم سانترال اکسیژن

لیتری10هولدر حمل دو کپسول اکسیژن ✓
زات دو آتلت اکسیژن نصب شده روی بورد تجهی✓

.Iاکسیژن رسانی به بیمار
.II اتصال به سیستم ونتیالتور

قابلیت تعویض سریع کپسول ها✓



پارتیشن کابین بیمار و راننده

کاریفضایشدنمحدودازجلوگیریجهت✓
ونهگبهکابیندوجداسازیپارتیشنراننده،

صندلیتنظیماتکهاستشدهطراحیای
ردپذیانجاممحدودیتیهیچگونهبدونراننده

.نگرددمحدودرانندهکاریفضایو

شوندهبازارتباطیپنجره✓



سقف یکپارچه کابین بیمار از جنس کامپوزیت

بیمارکابینیکپارچهسقف✓
ه،تهویسیستمهایدریچهجانمایی✓

درکابینگرمایشوکنندهخنک
.سقف

سرمقالبعدددوجانمایی✓
المپوروشناییسیستمجانمایی✓

رگالمپوخطیLEDهای
گیری



Digital Panel

تریکی پنل کنترل کلیه سیستم های الک✓
کابین

پنل اصلی با صفحه نمایشگر لمسی•
نایرانندهبهپنلاین)رانندهکابیندر2شمارهپنل•

هایسیستمبرکاملکنترلکهدهدمیراامکان
.باشدداشتهآمبوالنسالکتریکی

این)عقبدربنزدیکیدرشدهنصب3شمارهپنل•
درکهدهدمیدرمانیپرسنلبهراامکاناینپنل

تمسیسبتوانندباالسرعتبااورژانسعملیاتهنگام
.کنندفعالراکابینالکتریکیهای



Digital Panel

تریکی پنل کنترل کلیه سیستم های الک✓
کابین

مجهز به ترمومتر جهت تنظیم دمای ✓
اتوماتیک کابین

ی سیستم اینترکام جهت ارتباط صوت✓
راننده و پرستار

ی کابینصفحه نمایشگر وضعیت الکتریک✓



سوکت های برق/ روشنایی کابین بیمار

درشدهتعبیهخطیLEDالمپعدد2✓
یمفراهمراکابیندرکافیروشناییسقف
.آورد

گیریرگجهتمتمرکزنور✓
بارگیریمحوطهروشناییجهتپرژکتور✓

آمبوالنس

✓Life Time Guarantee

بوردرویولت12سوکتعدددو✓



صندلی پرستار

افتمسبرایمناسبپرستارصندلی✓
طوالنیهای

تاشوکفی✓
استانداردابعاد✓
یانقطهسهایمنیکمربندبهمجهز✓
سریپشت✓
(طرفدوهر)رستآرم✓
هبروبرانکاردامتداددرنصبقابل✓

عقبیاجلو



نیمکت

ایمنیکمربندهایبامجزانشیمندو✓
ایکورهرنگبافلزازشدهساخته✓
ایمنیتجهیزاتانبارشفضایبهمجهز✓
چیراسترچرویژههولدردارای✓



سینی و هولدر مخصوص برانکارد

برانکاردهدایتجهتمخصوصگایدهایدارای✓
حرکتحالدربرانکاردفیکسمخصوصهولدرهای✓
النگیااسترچراسکوپجایگذاریمخصوصزیرینفضای✓



اتوماتیکبرانکارد✓

کاملتجهیزاتبااحیاءکیف✓

4374تجهیزات پزشکی مطابق استاندارد 



الکتریکیساکشن✓

Aیپتلیستمطابقپزشکیتجهیزاتکلیه✓

 َ
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