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Samochód patrolowy z nadwoziem typu Van

Ford Transit Trend Van 350 L3H2 
2,0 EcoBlue 130 KM
  
Opis pojazdu:
Nadwozie typu Van 3-miejscowe, homologacja ciê¿arowa
Iloœæ drzwi – 4, w tym boczne drzwi odsuwane prawe i tylne dwuskrzyd³owe 
z k¹tem otwarcia 180 stopni
Kolor nadwozia pomarañczowy, lakierowany fabrycznie
Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
Napêd na ko³a przednie
Dopuszczalna masa ca³kowita 3500 kg
D³ugoœæ ca³kowita 5981 mm
Szerokoœæ ca³kowita bez lusterek 2059 mm
Wysokoœæ ca³kowita nadwozia bez obci¹¿enia 2541 mm
Maksymalna d³. przestrzeni ³adunkowej 3533 mm
Maksymalna szerokoœæ przestrzeni ³adunkowej 1784 mm
Wysokoœæ przestrzeni ³adunkowej 1886 mm
Maksymalna objêtoœæ przestrzeni ³adunkowej 11,5 m3
Silnik diesla o pojemnoœci 1995 ccm
Norma emisji spalin Euro 6,2
Maksymalna moc 130 KM
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasa¿era (opcja dodatkowa)
Uk³ad bezpieczeñstwa: ABS z EBD
Uk³ad kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy
Czujniki parkowania przednie i tylne montowane fabrycznie
Klimatyzacja manualna
Centralny zamek z pilotem
Immobiliser
Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
Podgrzewana elektrycznie przednia szyba
Fabryczne radio z zestawem g³oœnomówi¹cym z Bluetooth
Tempomat
Kierownica wielofunkcyjna wykoñczona skór¹
Dywaniki gumowe
Ko³o zapasowe pe³nowymiarowe
Kolumna kierownicy regulowana na wysokoœæ i g³êbokoœæ
Komputer pok³adowy
Fotel kierowcy z regulacj¹ wysokoœci i pod³okietnikiem
Œwiat³a do jazdy dziennej
Przednie œwiat³a przeciwmgielne
Zbiornik paliwa o pojemnoœci 70 litrów
Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy
2 akumulatory u³atwiaj¹ce rozruch po d³ugotrwa³ym u¿ywaniu lamp 
ostrzegawczych przy niepracuj¹cym silniku pojazdu (opcja dodatkowa)
Hak holowniczy kulowy montowany fabrycznie (opcja dodatkowa)
Trójk¹t ostrzegawczy, gaœnica proszkowa, 
zestaw podstawowych narzêdzi (podnoœnik i klucz do kó³)

Zabudowy:
Na dachu pojazdu zamontowana lampa ostrzegawcza 
LED z napisem S£U¯BA DROGOWA
Na dachu pojazdu zamontowany sygnalizator w postaci 
strza³y ostrzegawczej 15-punktowej 
z dwoma du¿ymi pulsatorami, rozk³adany elektrycznie
CB radio z anten¹ zewnêtrzn¹ zamontowan¹ na sta³e
Oklejenie ostrzegawcze pojazdu (folia III generacji)
- Ty³ pojazdu: bia³o-czerwone pasy – odwrócona litera V
- Znak – A-14
- Znak C – 9/10 – magnesowy
- Bok i ty³ pojazdu: ¿ó³ty pas o wys. 20 cm 
z czarnym napisem o wys. 14 cm S£U¯BA DROGOWA

Gwarancja mechaniczna na pojazd wraz z zabudow¹ - 2 lata
Gwarancja na perforacjê nadwozia - 12 lat



Samochód brygadowy 
z podwójn¹ kabin¹ i zabudow¹ skrzyniow¹

Ford Transit Ambiente DCAB 350 L3 
2,0 EcoBlue 130 KM
 
Opis pojazdu:
Nadwozie typu podwójna kabina na ramie 7-miejscowe, homologacja ciê¿arowa
Iloœæ drzwi – 4
Kolor kabiny pomarañczowy, lakierowany fabrycznie
Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
Napêd na ko³a przednie
Dopuszczalna masa ca³kowita 3500 kg
£adownoœæ po zabudowie ok. 1100 kg
D³ugoœæ ca³kowita po zabudowie 6880 mm 
(przy d³ugoœci wewnêtrznej skrzyni ³adunkowej 3400 mm)
Szerokoœæ ca³kowita bez lusterek, po zabudowie 2110 mm 
(przy szerokoœci wewnêtrznej skrzyni ³adunkowej 2050 mm)
Wysokoœæ kabiny 2300 mm
D³ugoœæ skrzyni ³adunkowej 3400 mm
Silnik diesla o pojemnoœci 1995 ccm
Norma emisji spalin Euro 6,2
Maksymalna moc 130 KM
Maksymalny moment obrotowy 360 Nm
Poduszka powietrzna kierowcy i pasa¿era (opcjonalnie)
Uk³ad bezpieczeñstwa: ABS z EBD
Uk³ad kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy
Klimatyzacja manualna
Centralny zamek z pilotem
Immobiliser
Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
Podgrzewana elektrycznie przednia szyba
Fabryczne radio z zestawem g³oœnomówi¹cym z Bluetooth
Dywaniki gumowe
Ko³o zapasowe pe³nowymiarowe
Kolumna kierownicy regulowana na wysokoœæ i g³êbokoœæ
Komputer pok³adowy
Fotel kierowcy z regulacj¹ wysokoœci i pod³okietnikiem
Œwiat³a do jazdy dziennej
Zbiornik paliwa o poj. 70 litrów
Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy
Hak holowniczy kulowy montowany fabrycznie (opcja)
2 akumulatory u³atwiaj¹ce rozruch po d³ugotrwa³ym u¿ywaniu lamp  
ostrzegawczych przy niepracuj¹cym silniku pojazdu (opcja)
Trójk¹t ostrzegawczy, gaœnica proszkowa, apteczka, 
zestaw podstawowych narzêdzi (podnoœnik i klucz do kó³)

Zabudowy:
Skrzynia ³adunkowa aluminiowa o 
d³ugoœci wewnêtrznej 3400 mm, 
szerokoœci wewn. 2050 mm, 
wys. burt 400 mm
Œciana ochronna kabiny typu deski aluminiowe
Na dachu pojazdu zamontowana lampa ostrzegawcza 
LED z napisem S£U¯BA DROGOWA
Sygnalizator w postaci strza³y ostrzegawczej 15-punktowej 
z dwoma du¿ymi pulsatorami, rozk³adany elektrycznie
CB radio z anten¹ zewnêtrzn¹ zamontowan¹ na sta³e
Oklejenie ostrzegawcze pojazdu (folia III generacji)
- Bok i ty³ pojazdu: ¿ó³ty pas o wys. 20 cm 
z czarnym napisem o wys. 14 cm S£U¯BA DROGOWA

Gwarancja mechaniczna na pojazd wraz z zabudow¹ - 2 lata
Gwarancja na perforacjê nadwozia - 12 lat



Samochód patrolowy z nadwoziem typu Van

Ford Transit Courier Trend Van 
1,5 TDCI 100KM

Opis pojazdu:
Nadwozie typu Van 2-miejscowe, homologacja ciæ¿arowa
Iloœæ drzwi – 4, w tym boczne drzwi odsuwane prawe i tylne dwuskrzyd³owe 
z k¹tem otwarcia 180 stopni
Kolor nadwozia pomarañczowy
D³ugoœæ ca³kowita 4157 mm
Szerokoœæ ca³kowita bez lusterek 1764 mm
Wysokoœæ ca³kowita nadwozia bez obci¹¿enia i zabudowy 1770 mm
Maksymalna d³. przestrzeni ³adunkowej (po pod³odze do przegrody) 1620 mm
Maksymalna szerokoœæ przestrzeni ³adunkowej 1488 mm
Wysokoœæ przestrzeni ³adunkowej 1244 mm
Maksymalna objêtoœæ przestrzeni ³adunkowej 2,3 m3
Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
Dopuszczalna masa ca³kowita 1810 kg
Napêd na ko³a przednie
Silnik diesla o pojemnoœci 1499 ccm
Norma emisji spalin Euro 6,2
Maksymalna moc 100 KM
Maksymalny moment obrotowy 215 Nm
Poduszka powietrzna kierowcy
Uk³ad bezpieczeñstwa: ABS z EBD
Uk³ad kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy
Klimatyzacja manualna
Centralny zamek z pilotem
Immobiliser
Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
Podgrzewana elektrycznie przednia szyba (opcja dodatkowa)
Fabryczne radio z zestawem g³oœnomówi¹cym z Bluetooth
Kierownica wielofunkcyjna wykoñczona skór¹
Dywaniki gumowe
Ko³o zapasowe pe³nowymiarowe
Trójk¹t ostrzegawczy, gaœnica proszkowa, 
zestaw podstawowych narzêdzi (podnoœnik i klucz do kó³)
Kolumna kierownicy regulowana na wysokoœæ i g³êbokoœæ
Komputer pok³adowy
Fotel kierowcy z regulacj¹ podparcia odcinka lêdŸwiowego i pod³okietnikiem
Œwiat³a do jazdy dziennej
Przednie œwiat³a przeciwmgielne
Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy

Zabudowa:
Hak holowniczy kulowy
Na dachu pojazdu zamontowana lampa ostrzegawcza 
LED z napisem S£U¯BA DROGOWA
Na dachu pojazdu zamontowany sygnalizator 
w postaci strza³y ostrzegawczej 15-punktowej 
z dwoma du¿ymi pulsatorami, rozk³adany elektrycznie
CB radio z anten¹ zewnêtrzn¹ zamontowan¹ na sta³e
Oklejenie ostrzegawcze pojazdu (folia III generacji)
- Ty³ pojazdu: bia³o-czerwone pasy – odwrócona litera V
- Bok i ty³ pojazdu: ¿ó³ty pas o wys. 20 cm 
z czarnym napisem o wys. 14 cm S£U¯BA DROGOWA

Gwarancja mechaniczna na pojazd wraz z zabudow¹ - 2 lata
Gwarancja na perforacjê nadwozia - 12 lat
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