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AMBULANS TYPU A NA BAZIE SAMOCHODU:

RENAULT TRAFIC

(zdjęcie poglądowe)

SAMOCHÓD BAZOWY
Marka:
Wersja:
Rodzaj nadwozia:
Rodzaj paliwa:
Napęd:

Renault
Trafic
furgon L2H1
olej napędowy
oś przednia

Kolor nadwozia:
Rok produkcji:
Pojemność silnika:
Moc:
Skrzynia biegów:

biały
2018
1598 cm3
120 KM
manualna
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ADAPTACJA NA AMBULANS
Przedział medyczny:
- wymiary przedziału medycznego (długość - 2650 mm, szerokość 1600 mm, wysokość 1300 mm)
- podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków – typu
„wanna”, umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy
- izolacja termiczna i akustyczna obejmująca ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej
- ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym - łatwo zmywalnym i odpornym na środki
dezynfekujące
- ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego
- uchwyty dla personelu
- uchwyt na płyny infuzyjne (na dwie sztuki płynów)
- zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu
pojazdu z jednoczesną gwarancją dostępu i użycia
Miejsca siedzące / leżące w przedziale medycznym:
- dwa fotele na prawej ścianie, skierowane przodem do kierunku jazdy, wyposażone w zintegrowane z
oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- laweta z możliwością schowania deski lub podbieraków z klapką najazdową
Oświetlenie przedziału medycznego:
- energooszczędne oświetlenie umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego – dwie
listwy ledowe po trzy "aleje"
- punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie (obrotowe) – 2 szt. nad noszami
Instalacja tlenowa:
- centralna instalacja tlenowa z jednym punktem poboru typu AGA – gniazdo o budowie monoblokowej
panelowej (jeden punkt na ścianie lewej)
- uchwyt na butlę tlenową
- butla tlenowa z reduktorem – 1 szt.
Instalacja elektryczna:
- w przedziale medycznym dwa gniazda 12 V
Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego:
- instalacja nawiewno-wywiewna (wentylator dachowy z lampą)
- rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy samochodu bazowego na przedział medyczny z funkcją
grzania i chłodzenia
- niezależne od silnika ogrzewanie
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Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa:
- belka świetlna typu LED zamontowana w przedniej części dachu
- lampa błyskowa, niebieska, typu LED umieszczona w tylnej części dachu
- z przodu pojazdu zmontowane niebieskie lampy pulsacyjne typu LED (grill) - dwie sztuki
- sygnalizacja modulowana realizowana przez głośnik zamontowany na pasie przednim, możliwość
podawania komunikatów głosem
Dodatkowe oświetlenie:
- lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu (lampy typu LED)
Oznakowanie pojazdu:
- pas odblaskowy z folii typu 1 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli
- pas odblaskowy z folii typu 1 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym
(pomiędzy linią okien i nadkoli)
- logo "wąż Eskulapa" lub Państwowe Ratownictwo Medyczne po bokach i na dachu pojazdu
- oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu
- napis Ambulans na dachu z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tyłu pojazdu
- okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2 / 3 wysokości folią pół przeźroczystą
- logo lub napis Zamawiającego - do ustalenia
Środki łączności:
- antena radiotelefonu z instalacją doprowadzoną do kabiny kierowcy
Dodatkowe wyposażenie ambulansu:
- dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
- młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do cięcia pasów
- radio, dywaniki w kabinie kierowcy
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Renault Trafic

Cena brutto:

177 300,00 zł

Podane ceny są cenami katalogowymi.
Rabaty udzielane są indywidualnie w zależności od wyposażenia, ilości zamówień, terminu wykonania.
UWAGI
- gwarancja 24 miesiące
- cena nie obejmuje, kosztów ubezpieczenia i rejestracji, bezpłatnych przeglądów, dostawy, itp.
- powyższe ceny obowiązuje dla jednostek wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych
- cena nie obejmuje sprzętu medycznego
- czas realizacji – do uzgodnienia (preferowany 60-120 dni od podpisania umowy)
- cena zawiera podatek akcyzowy
- serwis samochodu bazowego w najbliższej autoryzowanej stacji ASO, serwis zabudowy medycznej w
miejscu stacjonowania ambulansu

Przedstawiona oferta zawiera standardową zabudowę typu A zgodną z normą.
W celu spersonalizowania oferty prosimy o kontakt.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
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