
 
 

1. Karetka wypadkowa na bazie samochodu FORD Transit 
280M V.185 125KM 

 

 
 

OFEROWANE PARAMERTRY 
1. NADWOZIE 
- nadwozie typu furgon, z izolacją termiczną i dźwiękochłonną całego przedziału 

medycznego, częściowo przeszklony, z możliwością awaryjnego ewakuowania 
pacjenta i personelu medycznego, 

- wysokość przedziału medycznego 1,95m, 
- długość przedziału medycznego – 2,95m, 
- szerokość przedziału medycznego – max 1,75m, 
- drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki do kąta 1800, 

wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł przy otworzeniu na 900, 
- drzwi boczne prawe, odsuwane do tyłu, przeszklone oknem otwieranym – 

przesuwnym, 
- wszystkie okna w przedziale medycznym pokryte do 2/3 wysokości folią 

półprzezroczystą, 
- ambulans umożliwiający przewóz 6-ciu osób w pozycji siedzącej (z kierowcą) i 

jednej osoby w pozycji leżącej (na noszach), 
- lakierowanie w kolorze białym – „Diamond White”, 
- dopuszczalna masa całkowita (DMC) oferowanego ambulansu – 2.780kg, 
- długość całkowita oferowanego ambulansu – 5.200mm, 
- rozstaw osi oferowanego ambulansu – 3.300mm, 
- szerokość pojazdu – 1974mm, 
2. SILNIK 
- pojemność skokowa si1lnika oferowanego ambulansu – 1.998cm3, 
- moc silnika – 125KM, 
- silnik turbodoładowany, 
- moment obrotowy – 285Nm, 
- silnik elastyczny – 4 cylindry w układzie rzędowym, 16 zaworów, po 4 na cylinder, 

silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, zapłonem samoczynnym i 
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elektronicznym sterowaniem wtrysku paliwa „Common Rail”, 
- wskaźnik mocy do całkowitej masy maksymalnej (moc w KM do DMC w tonach) – 

42, 
3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY 
- skrzynia biegów manualna, 5-cio biegowa + bieg wsteczny z synchronizacją na 

każdym biegu, 
- napęd na koła przednie, 
- pojazd wyposażony w elektroniczny system zapobiegający poślizgowi kół 

osi napędzanej podczas przyspieszania, 
4. ZAWIESZENIE 
- z przodu niezależne, z tyłu FORD DANA 51 / 53, zawieszenie gwarantujące wysoką 

stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu 
chorego – o charakterystyce dopasowanej do masy całkowitej pojazdu, 

5. UKŁAD HAMULCOWY 
- na osi przedniej hamulce tarczowe – tarcze wentylowane, 
- na osi tylnej bębny hamulcowe, 
- układ ze wspomaganiem hydraulicznym i z korektorem siły hamowania, 
- wyposażony w ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD 

(układ czterokanałowy czteroczujnikowy), 
6. UKŁAD KIEROWNICZY 
- układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, z automatycznym 

dostosowaniem siły wspomagania do warunków jazdy (pewna i lekka praca we 
wszystkich warunkach), 

7. OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
- ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik – także część medyczna – zamontowana w 

przedziale medycznym nagrzewnica z dwustopniowym nadmuchem, z 
mechanicznym zaworem odcinającym obieg cieczy w przedziale medycznym, 

- zamontowany w suficie przedziału medycznego wentylator nawiewowo – 
wyciągowy, 

- niezależne ogrzewanie przedziału medycznego i kabiny kierowcy (WEBASTO / 
EBERSPREACHER), zasilane paliwem ze zbiornika samochodu, 

- postojowe ogrzewanie 220 V z termostatem, 
8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
- wzmocniony alternator gwarantujący prawidłową pracę instalacji elektrycznej 12V, 
- dodatkowy akumulator połączony z akumulatorem podstawowym samochodu 

bazowego zapewniający sprawną pracę urządzeń elektrycznych zamontowanych w 
ambulansie, 

- zamontowane na panelu, na lewej stronie przedziału medycznego, trzy gniazda 
poboru energii 12V do zasilania urządzeń medycznych (przeznaczone do dużego 
poboru mocy – 20A), 

- centralka bezpieczników zamontowana w kabinie kierowcy z osobnym 
zabezpieczeniem każdego gniazda i odbiornika w przedziale medycznym, 

- instalacja elektryczna 220V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz 
odcięciem zapłonu przy podłączonym zasilaniu 220 V – 2 gniazda poboru prądu 220 
V zamontowane w przedziale medycznym, 

- automatyczny układ prostowniczy doładowujący akumulatory pojazdu poczas 
postoju pojazdu przy podłączonym zasilaniu 220V, 

9. OZNAKOWANIE POJAZDU 
- oznakowanie pojazdu wykonane w całości z folii odblaskowej, sygnalizacja 
10. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
- światło rozproszone (energooszczędne świetlówki w kolorze białym) – umieszczone 
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po obu stronach przedziału medycznego – 5 punktów świetlnych, 
- oświetlenie punktowe – trzy halogenowe, kierowane punkty świetlne nad noszami w 

suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta, 
11. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA 
- sygnał dźwiękowy modulowany, z możliwością podawania komunikatów głosem, 
- dodatkowe sygnały dwutonowe – pneumatyczne, 
12. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 
- kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego – 

antena dachowa zgodna z normami PAR ze złączem doprowadzonym do miejsca 
przewidywanego montażu radiotelefonu w kabinie kierowcy oraz doprowadzona 
instalacja do podłączenia zasilania radiotelefonu, 

13. WYPOSAŻENIE POJAZDU 
- wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i 

regulowane zagłówki, 
- zamontowane w przedziale medycznym urządzenie do wybijania szyb zintegrowane 

z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa, 
- dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym – 2kg, 
- kosz na śmieci i odpady medyczne zamontowany w przedziale medycznym, 
- immobilizer typu PATS w kluczyku, 
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, 
- centralny zamek sterowany pilotem, zintegrowany z alarmem, z możliwością 

niezależnego sterowania drzwiami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, 
- dodatkowe lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, 
- oświetlenie zewnętrzne miejsca akcji – po dwa halogeny rozpraszające na bokach i 

z tyłu pojazdu z niezależnym sterowaniem z przedziału medycznego i kabiny 
kierowcy, 

14. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY 
- dwa miejsca siedzące na prawej stronie przedziału medycznego, wyposażone w 

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, dodatkowo fotele posiadają 
możliwość obrotu i składania do pionu siedziska, na przegrodzie zamontowany 
tyłem do kierunku jazdy fotel dla lekarza (wyposażony w pas bezwładnościowy, 
regulowany zagłówek oraz składane do pionu siedzisko), 

- odpowiednio wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze 
główne, 

- podłoga pokryta tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym, połączonym szczelnie z 
zabudową ścian do wysokości 10cm, umożliwiająca zmywanie strumieniem wody 
bez zachlapania ścian i zabudowy, 

- zabudowa oraz pokrycia ścian i sufitu wykonane z płyt z tworzywa sztucznego typu 
PVC, tworzywo atestowane, nietoksyczne, niepalne, łatwo zmywalne, całkowicie 
gładkie , w kolorze białym 

- centralna instalacja tlenowa wykonana z komponentów „AGA” w konfiguracji: 
· dwa punkty poboru tlenu z gniazda panelowego „AGA” na ścianie lewej – gniazdo 

zakończone szybkozłączami, 
· 2 butle stalowe dla tlenu medycznego o pojemności 10l każda, mocowane w 

specjalnym uchwycie w tylnej – lewej części przedziału medycznego, wyposażone w 
reduktory butlowe z szybkozłączem - „AGA” typ „Medi Control 4”, 

- mocowanie krzesełka kardiologicznego na prawym skrzydle drzwi tylnych 
ambulansu, 

- mocowanie noszy podbierających na lewym skrzydle drzwi tylnych, 
- wszystkie urządzenia oraz elementy wyposażenia i zabudowy zabezpieczone przed 

ewentualnym przesunięciem podczas transportu lub kolizji (zamki typu „push lock” 
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etc.) z jednoczesną gwarancją łatwości dostępu i użycia, 
- system bezpiecznego mocowania noszy na lawecie z możliwością przesuwu 

poprzecznego oraz wzdłużnego,  ułatwiająca załadunek i rozładunek noszy, 
- zestaw szafek i półek na lewej ścianie wyposażonych w otwierane i 

przesuwane drzwiczki oraz zabezpieczenia transportowe (m.in. szafka na butle 
tlenowe, schowek na materac próżniowy oraz „ortopedię”, szafka z 
przesuwanymi drzwiczkami, zamontowana pod sufitem na całej długości 
przedziału medycznego); zestaw szafek i półek na przegrodzie oddzielającej 
przedział medyczny od kabiny kierowcy, z szufladami, miejscem do mocowania 
walizek medycznych, wysuwanym blatem roboczym i pojemnikiem na odpady 
(m.in. szafa na całą wysokość pojazdu – zamontowana za siedzeniem 
kierowcy, wyposażona w blat roboczy, żaluzje, pojemne szuflady oraz 
schowek, a także pojemne, przejrzyste i bezpieczne w obsłudze ampularium 
zamykane na klucz umożliwiające przechowywanie wszystkich stosowanych 
leków w ampułkach, szafka do mocowania walizki medycznej – umożliwiająca 
dostęp do walizki z wnętrza pojazdu, bądź z zewnątrz, ponadto obszerny, 
podświetlany schowek nad kabiną kierowcy, 

- uchwyty do kroplówek w suficie, 
- miejsce mocowania deski ortopedycznej na przegrodzie oddzielającej przedział 

medyczny od kabiny kierowcy – zastosowane rozwiązanie umożliwia 
utrzymywanie deski w stanie gotowym do użycia tj. z zamontowanymi pasami 
oraz blokadą głowy, 

- mocowanie noszy podbierakowych na skrzydle drzwi tylnych ambulansu, 
- uchwyt na pompę infuzyjną, 

 
Okres gwarancji – 24 m-ce – bez limitu kilometrów – gwarancja 
całopojazdowa. 
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