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SPECIAL AUTO 

Аварiйно-ремонтний автомобiль 

Проведення аварiйно-ремонтних робiт 

рiзно·1 складностi; 

Огорожа небезпечних дiлянок та мiсць 

проведення аварiйно-ремонтних робiт; 

Освiтлення мiсць проведення аварiйно 

ремонтних робiт; 

Оперативна i мобiльна доставка обладнання 

до мiсця проведення аварiйно-ремонтних робiт. 

Базовi шасi 

aJ 
Boxer Sprinter Transit 



Спеціальний аварійно-ремонтний автомобіль конструюється 
на базі вантажопасажирських автомобілів з колісною 
формулою 4 х 2, 4 х 4.

             Призначений для перевезення бригади робітників у 
             складі 4 чоловік і спеціального устаткування до місць 
             проведення аварійних робіт на тепломережах міста. 
             Відсік обладнаний посадочними місцями для бригади.              Відсік обладнаний посадочними місцями для бригади. 
             Сидіння заводського виготовлення, сертифіковані з 
             ременями безпеки. Відсік обладнаний незалежним 
    т        автономним обігрівачем на дизельному паливі. 
             Всі прилади зручно розташовані на закріплених полицях 
             і мають зручний доступ. Конструкція таких полиць 
             забезпечити надійне закріплення приладів і обладнання 
             під час руху транспортного засобу і виключає їх падіння.             під час руху транспортного засобу і виключає їх падіння.

Опис аварійно-ремонтного автомобіля 



Варіант комплектації
аварійно-ремонтного автомобіля

o Автомобіль (базове шасі);
o Зварювальний генератор;
o Гідравлічна маслостанция;
o Гідравлічний відбійний молоток (легкий) з комплектом насадок 
   (піка, лопатка);
o Гідравлічний шламовий насос в комплекті із зливним рукавом 10м;
oo Гідравлічна дискова пилка з диском (бетон / асфальт) в комплекті;
o Комплект рукавів високого тиску з комплектом закритих швидко 
   знімних з'єднань;
o Зовнішня бензоелектростанція;
o Кутова шліфувальна машинка;
o Вентилятор ВО №4;
o Насос з рукавом 10м;
oo Подовжувач на котушці 30м, 220;
o Подовжувач на котушки 50м, 380 В;
o Прожектор світлодіодний (світловий потік на 1кВт) на штативі;
o Комплект заземлення;
o Переносний світлодіодний ліхтар
o Сходи трисекційні 3м;
o Домкрат 10т;
oo Ключі гайкові (8-36);
o Ключі трубні № 1,2,3,4;
o Лопати штикові, 3 шт;
o Лопати совкові, 3 шт;
o Лом - 2шт;
o Кувалда, (5 кг) -2шт;
o Знаки дорожні (1 комплект);
oo Конуси дорожні, 8 шт.



o GPS-навігатор;
o Базова радіостанція;
o Переносна радіостанція;
o Сигнально-гучномовна установка;
o Незалежне джерело світла для освітлення зони НС;
o Набір електроінструменту;
oo Діелектричний інструмент;
o Джерело автономного живлення;
o Огорожа місця проведення аварійно-рятувальних робіт;
o Комплект акумуляторних ліхтарів класу безпеки "0";
o Автономні ізолюючі пристрої;
o Гідравлічна маслостанция;
o Гідравлічний відбійний молоток з комплектом насадок;
oo Комплект рукавів високого тиску;
o Зовнішня бензоелектростанція;
o Кутова шліфувальна машинка;
o Насос з рукавом;
o Подовжувач на котушці 220В;
o Комплект заземлення;
o Переносний світлодіодний ліхтар;
oo Сходи трисекційні 3м;
o Лопати штикові;
o Лопати совкові;
o Кувалда;
o Знаки дорожні;
o Електролебідка автомобільна.

Устаткування яким можливо
укомплектувати автомобіль



vsauto.com.ua
+38 044 525 33 39
info@vsauto.com.ua

вул. Зоряна, 6, с. Гатне, Київська область, Україна
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