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FORD TRANSIT 300L 125KM 
Pojazd ”ETDiE” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję Prewencji zadań w zakresie 
kontroli stanu technicznego poruszających się po drogach pojazdów. W jego wnętrzu mogą być 
wykonywane  czynności służbowe np.: 
- sprawdzanie osób i pojazdów, 
- sporządzanie dokumentacji służbowej, 
- kontrola stanu technicznego pojazdów, 
Dodatkowo konstrukcja pojazdu „ETDiE” umożliwia bezpieczny przewóz specjalistycznego 
wyposażenia. 
Oferowany pojazd przystosowany do: 
- użytkowania we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w 
polskiej strefie klimatycznej, 
- użytkowania na drogach twardych (np. obszar miasta), 
- garażowania na wolnym powietrzu, 
Oferowany pojazd  spełnia wymagania stawiane dla pojazdu specjalizowanego, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz 
Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów 
specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, 
Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 45, poz.254) 
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Parametry techniczne 

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 
Moc silnika 125KM 
Prędkość maksymalna – powyżej 140km/h 
ABS z EBD 
Układ zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej – TCS 
Kabina dwumiejscowa (lub trzymiejscowa 1+2) 
2 poduszki powietrzne w kabinie – dla kierowcy i dla pasażera 
Wspomaganie układu kierowniczego – hydrauliczne 
Regulacja siedzenia kierowcy w trzech płaszczyznach – przód – tył, góra – dół, pochylenie oparcia 
Dodatkowe światła przeciwmgielne z przodu pojazdu 
Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem zintegrowany z alarmem 
Drzwi boczne prawe – przesuwane do tyłu, posiadające blokadę w pozycji otwartej, przeszklone 
szybą otwieraną – przesuwną – szyba przyciemniona – atermiczna, 
Drzwi tylne pełne (bez szyb) otwierane na boki do kata 2700,posiadające blokadę położenia 
skrzydeł przy otwarciu do kata 900 
Okno otwierane z szybą przesuwną po lewej stronie pojazdu (naprzeciwko drwi bocznych) 
Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy: 
- długość – 3399mm, 
- wysokość – 1985mm 
- szerokość – 1762mm, 
 
 
Tarcze kół letnich i zimowych stalowe 
Skrzynia biegów mechaniczna – 5 biegów do przodu + bieg wsteczny, synchronizacja na każdym 
przełożeniu 
Pojemność zbiornika paliwa – 80dm3 
Kolor nadwozia – GRANATOWY  

Opis adaptacji 

Pojazd przystosowany do przewozu 2-óch funkcjonariuszy – kierowca + 1 osoby na fotelu w 
kabinie kierowcy bądź 2 osoby na kanapie w kabinie kierowcy. 
Wnętrze pojazdu przedzielone przegrodami na trzy przedziały: 
- przedział I – kabina kierowcy: kierujący pojazdem oraz funkcjonariusz, 
- przedział II – biurowy, 
Przedział III – magazynowy, 

Wejście do poszczególnych przedziałów możliwe: 
- do przedziału I – drzwiami bocznymi (kabina kierowcy) po lewej i prawej stronie w części 
przedniej samochodu, 
- do przedziału II – drzwiami przesuwnymi (w części środkowej pojazdu), 
- do przedziału III – tylnymi drzwiami pojazdu, otwieranymi na boki, 
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Przedział I oddzielony od przedziału II przegrodą do wysokości ok.900mm od podłogi przedziału 
biurowego (do wysokości oparć siedzisk) 

Przedział II 
Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową 
ścian 
Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno - dźwiękowej 
Przedział biurowy przeszklony (szyby w II i III rzędzie), szyby w przedziale biurowym 
przyciemnione i  atermiczne 
Pięć siedzisk: dla trzech funkcjonariuszy i dwóch osób kontrolowanych. Wszystkie siedziska z 
wewnętrznymi schowkami. Trzy siedziska wyposażone w pasy bezpieczeństwa. 
Siedziska dla funkcjonariuszy zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem 
zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po 
przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. 
Dwa stoliki pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, 
drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym, zamontowane na szynie 
przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu 
ułatwienia zajmowania miejsc.  
Na lewej ścianie bocznej, obok siedziska dla funkcjonariusza – szafka zamykana na klucz 
przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kserokopiarka) o 
wymiarach wys./szer./głęb. ok. 250/500/400 mm, z możliwością przechowywania materiałów 
eksploatacyjnych. 
Część biurowa pojazdu wyposażona w dwie oddzielne, trwale zamocowane kasy metalowe 
(zamykane na klucz) ukryte. w schowku pod siedziskiem policjanta umożliwiające przechowywanie 
dokumentów formatu A4 
Zamykany schowek nad kabiną kierowcy 
Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego – od strony 
biurowej zestaw szafek z półkami i szuflad.  
Półki i szafki umożliwiające przechowywanie w nich segregatorów do dokumentów formatu A4. 
Również szuflady przystosowane do przechowywania dokumentów formatu A4. 
Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi 
samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek 
zamykany na klucz. Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i 
otwierane jednym kluczem. 
Oświetlenie przedziału biurowego – silne światło rozproszone umieszczone w górnej części 
przedziału biurowego (4 lampy neonowe – rozpraszające) oraz oświetlenie punktowe nad 
miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer – kierunkowe reflektory halogenowe punktowe 
zamontowane w suficie przedziału biurowego) – 2 halogeny. 
Wyjście ewakuacyjne z przedziału biurowego – wyłaz dachowy – spełniający również funkcję 
wywietrznika 
Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki wodoodpornej, dopuszczonej do stosowania 
w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.  
Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia 
temperatury w przedziale i termostatem. Ogrzewanie Eberspreacher – powietrzne. 
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Przedział III 

Ściana działowa z przedziałem 
biurowym zabudowana otwartymi 
półkami oraz zamykanymi szafkami 
wyposażonymi w zamki 
samozatrzaskowe z blokadą. Otwarte 
półki wyposażone w zamontowane 
uchwyty umożliwiające unieruchomienie 
za pomocą linek i pasów przewożonych 
urządzeń i wyposażenia.   
                           

Miejsce na dymomierz D65 wraz z osprzętem. 

Miejsce na analizator spalin – ARCON. 

Miejsce na sonometr. 

Miejsce na przymiar teleskopowy 5mb. 

Miejsce na lusterko z wysięgnikiem z podświetleniem. 

Miejsce na leżankę do kontroli podwozia. 

Miejsce na urządzenie rozruchowe typu START TRUCK 12 / 24V – Lemmania 

Miejsce na urządzenie do badania przejrzystości szyb. 

Miejsce na zestaw „zapora” o wymiarach 630mm x 630mm x 150mm 

Umywalka wraz z osprzętem. 

Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką. 

Szafka ubraniowa z wieszakami. 

Instalacja elektryczna 
Zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych o łącznej pojemności 200 
Ah. Przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie 
o mocy 1000 WAT. 
Generator prądotwórczy (Honda EU20IS) zapewniający (poprzez układ ładowania) ładowanie 
zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu, 
zamontowany w części magazynowej.  
Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania dwóch akumulatorów na postoju przy podłączonym 
zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. 
Ładowanie akumulatorów alternatywnie realizowane z generatora. 
Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed 
przypadkowym użyciem. 
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Cztery gniazda 230 V w przedziale biurowym. Jedno samochodowe gniazdo 12V (typu 
„zapalniczka”) w przedziale biurowym i jedno w przedziale magazynowym. 
Oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (z lewej, prawej i z tyłu pojazdu) podwójnymi 
lampami halogenowymi, rozpraszającymi, uruchamianymi z przedziału biurowego 

Łączność 
Pojazd „ETDiE” przystosowany do montażu w kabinie kierowcy trzech zestawów radiotelefonów: 
Radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148 – 147MHz) 
Radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380 – 470MHz) lub adaptera samochodowego do 
radiotelefonu noszonego na to pasmo 
Zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM 

Oznakowanie i sygnalizacja 

Lampa zespolona posiadająca: 

Dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy 

Podświetlane na białym tle napisy z przodu i tyłu „POLICJA” w kolorze granatowym, w odcieniu 
koloru nadwozia 
Lampę ostrzegawczą koloru czerwonego z możliwością wymiany na niebieską umieszczoną 
pomiędzy lewą skrajną lampą koloru niebieskiego a podświetlanym napisem „POLICJA” 
Dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego umieszczone na tylnych narożnikach dachu 

Lampy sygnalizacyjne – kierunkowe – na pasie przednim pojazdu. 

Sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym spełniające wymagania 
Regulaminu 28 EKG ONZ. 
Podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania włączane jedynie wraz ze 
światłami zewnętrznymi pojazdu 
Samochód typu furgon oznakowany w policyjnej wersji „ETDiE”: 

Pas wyróżniający barwy białej wykonanym z folii odblaskowej spełniającej parametry folii 3M o 
symbolu 580-10 lz naniesionym fabrycznie – trudnopodrabialnym, mającym cechy hologramu i 
znaku wodnego widocznego po podświetleniu pasa – emblematem Policji 
Na pasie wyróżniającym na drzwiach prawych przesuwanych oraz symetrycznie po drugiej stronie 
nadwozia napis POLICJA w kolorze granatowym odblaskowym, w odcieniu koloru nadwozia – 
wykonany z folii 3M dostosowanym do koloru nadwozia 
Z przodu na pokrywie silnika oraz na drzwiach tylnych samochodu napis POLICJA w kolorze białym 
wykonanym z folii odblaskowej spełniającej parametry folii 3M o symbolu 580-10. 
Wyposażenie dodatkowe: 

Apteczkę samochodową 

Linkę holowniczą 

Ręczny reflektor / szperacz / zasilany z gniazda zapalniczki 

Trójkąt ostrzegawczy 

Noże do cięcia pasów przy siedzeniach posiadających trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 

Zestaw podręcznych narzędzi 
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