Varianty a doplňky - GAZELLE požárnický CMF
vozidlo
27057 -375
27057-765
27057 -318
27057-XXX
27057-XXX
27057-XXX
27057-XXX
27057-XXX
A31R22
A31R23
A31R32
A31R33
A32R22
A32R23
A32R32
A32R33

základní varianta vozidla střední výbava

základní doplňková
doplňková
výbava
výbava
7míst

dostavba

7míst,2/4x4, 5CA,7BB,
7míst,2/4x4, 7BB
7míst,4x4, 5CA,7BB,
7míst,4x4, 7BB
9míst,2/4x4, 5CA,7BB
9míst,2/4x4, 7BB
9míst,4x4, 5CA,7BB
9míst,4x4, 7BB
2BA,2CA,2KB,3AK,5AB,5CA,7BB,7CA,AGC,KPP,2FA
2BA,2CA,2KB,3AK,5AB,7BB,7CA,AGC,KPP,2FA
2BA,2CA,2KB,3AK,5AB,5CA,7BB,7CA,AGC,KPP,2FA
2BA,2CA,2KB,3AK,5AB,7BB,7CA,AGC,KPP,2FA
2BA,2CA,2KB,3AK,5AB,5CA,7BB,7CA,AGC,KPP,2FA
2BA,2CA,2KB,3AK,5AB,7BB,7CA,AGC,KPP,2FA
2BA,2CA,2KB,3AK,5AB,5CA,7BB,7CA,AGC,KPP,2FA
2BA,2CA,2KB,3AK,5AB,7BB,7CA,AGC,KPP,2FA

poznámka
cummins E5
A274 E6
cummins E5
A274 E6
cummins E5
A274 E6
cummins E5
A275 E6

rozš. počtu 7 sedadel na 8 nebo 9
1CA(1CB),2KA,3FA
1CA(1CB),2BA,2CA,3AK,5AB
2AD
2MA
5BA
3HA
7CA

8BA
XXX
2GA
A8A
XXX
RAL 3024 - 53/2010 Sb.
RAL 3000 - 53/2010 Sb.
označení požár.vozidla
majáková souprava dle 53/2010 Sb.
zařízení pro dobíjení bat. 230V
zařízení pro dobíjení bat. 12V
osvětlení 1300lm, magnet, 3m kabel
led osvětlení okolí, 3x
RDS GM360 MOTORola vč.mont.
RDS DM 2600 vč mont.
HYT TC700P MD HYTERA, 2X
příprava pro řuč.stanice 2x
dobíjecí úchyt pro ruční Rd stanice bez vysílačky 2x
DP1400, vč drž.+m, 2x
příplatek za jiné uspořádání sedadel
ruč.sv. EXPERT 3810,2x
ruč.sv. L3000 ADALIT,2x
zákl.pož.vybavení
zákl.vestavbapolice+výsuvPS12+2xpřihrádka
oblož. dolní části zadních dveří AL
led osvětlení zákl.vestavby
obložení celých zadních dveří AL
ochranný rám majákové soupravy
pevnostní nárazník OJ
naviják pož.3,8t
adapter pro multimont přední
kabelizace multimont přední
nosítka MULTIMONT
pochůzná zahrádka ELTRANS
AL bedna na zahrádku
držák savic na střechu
boční žaluzie úzká 1x včetně úpravy
okna (K39)
boční žaluzie úzká 2x včetně úpravy
oken (K39)
boční žaluzie široká 1x (K37)
boční žaluzie široká 1x, úzká 1x (K37)

A275 E6
cummins E5
A275 E6
cummins E5
A275 E6
cummins E5
A275 E6
pro (A32Rxx)
pro (A32Rxx)
pro GAZelle
předohř. mot.
klimatizace
baterie 85Ah(nelze pro A275)
zadní okno
stabilizátor zadní nápravy
uz.dif.ZN
LED osvětlení
topení pro 2.ř.sed.
nezáv.top.2.ř.s.diesel
nezáv.top.2.ř.s.benzin

boční žaluzie široká 2x s úpravou
bočních dveří "SMRŽOVKA" (K37)
žebřík na dveře ELTRANS-OJ
samost.radio 2DIN (7inch)
přístr. Deska OPTIMA
dálk.ovl.centralu
tažné zař.
zesílené pérování 1nápr.
přídavné vzduchové pérování (bez
kompresoru)
nastavitelné vzd.pérování s
kompresorem
dvouokruhové nastavitelné
vzd.pérování s kompresorem
doplnění centralu na další dveře
dálk.ovl.centralu
zvýšené sání motoru
přívěsný vozík zákl. pož.
kontrola + zápis nástavby jiných
výrobců
příd.nástřik podv.

