Автомобилдің атауы:

Патриот Оптимум 5 мест УАЗ 3163-5285

ТЖҚ БНА код атау

Жеңіл, талғамайтын көлік тобы, механикалық трансмиссия,
көлемі 3000 куб.см дейін
291022.300.000024
Қозғалтқыш
Түрі: бензинді 5000 айн/мин кезінде 149,6 (110,0) а.к. (кВт)
Жұмыс көлемі: 2693 см3
Ұзындығы: 4750 мм
Ені: 1900 мм
Биіктігі: 1910 мм
Дөңгелек базасы: 2760 мм;
Жол саңылауы: 210 мм
Экологиялық сыныбы: EU5
Жетек түрі: алдыңғы жетегі қосылынатын толық жетекті
Беріліс ауыстыру қорабы: 5-сатылы механикалық
Үлестіруші қорабы: 2-сатылы электр жетекті
Жарақталған массасы: 2125 кг
Толық массасы: 2650 кг
Жүк көтергіштігі: 525 кг
Шиналар: 225/75 R16
Дөңгелектер: болат дискілер
Ауа тартқыш желдетуінің жаңа конструкциясы;
Хромдалған элементтері бар радиатордың торы;
Шанаққа түстес алдыңғы бампер, артқы бампер, молдингтері
мен табалдырықтары;
Шанаққа түстес есіктердің тұтқалары және жүк бөлімшесі
есігінің тұтқасы;
Жылытқышы
мен
электр
жетегі
бар,
орнатылған
бұрылыстарды қайталауыштар сигналдары бар шанаққа түстес
келетін сыртқы айналар;
Жарықдиодты қосымша тежеу сигналы;
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдарымен бас жарығының
фаралары;
Болат дискісі бар қосалқы доңғалағы;
Атермалды әйнектер (жасыл);
Руль гидрокүшейткіші;
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы;
Алдын ала тарту және тарту күшін шектеу құрылғылары бар
алдыңғы қауіпсіздік белдемшелері;
Үшнүктелі артқы қауіпсіздік белдемшелері (3 дана);
Тағылмаған жүргізуші қауіпсіздік белдемшесі туралы ескерту
жүйесі;
Артқы орындықтардың бас сүйегіштері (2 дана);
«Ғарыштық техника және технология институты» ЖШС
операторы авариялар мен апаттар кезіндегі шұғыл шақыру
жүйесінде тіркелген шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді
шақыру құрылғысы;
Тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS);
Тежегіш күштері үлестіруінің электрондық жүйесі (EBD);
Өзгертілген дизайндағы төбенің тұтас қаптауы;
Жаңа дизайндағы тіректерінің қаптауыштары;

ТЖҚ БНА коды
Сатып
алынатын
тауарлардың сипаты
мен талап етілетін
функционалдық,
техникалық, сапалық
және
пайдаланушылық
сипаттамалары

Шанақ тіректерінде орналастырылған тұтқалары (4 дана);
Бүйір есіктердің және артқы есіктің қаптаулары (құю
технологиясы);
Артқы орындықтың пластикалық қаптауыштары;
Артқы есіктің қос тығыздауышы;
Салқындатылатын қолғап жәшігі;
Бортты компьютердің бернесімен аспаптар комбинациясы, екі
көрсеткіші бар, ақ түсті жарықтандыруы бар;
Арттағы жолаушыларға арналған еденнің түнеліндегі ауа
өткізгіші;
Былғарымен өңделген беріліс қорабы мен тұрақта тұру
тежегішінің тұтқышы;
Орындықтардың қаптауышы – күңгірт мата;
Жүк бөлігіндегі пердеше;
Алдыңғы
және
артқы
есіктері
әйнектерінің
электркөтергіштері;
Алдыңғы әйнекте бекітілген салондық айна (күн/түн);
Ауа баптағыш;
Барлық есіктердің құлыптарын электр бұғаттау;
Иммобилайзер;
Аудио дайындық;
Ұсақ заттарға арналған текшесі бар магнитолаға арналған
тесікті бітеуіш;
Аспаптар панеліндегі 12 вольт рәзеткісі;
Жүк бөлігінде жүкті бекітуге арналған ілгектер.
Кепілі: 36 ай немесе 100 000 км жүру, бұлардың қайсысы ерте
туындайды, негізгі тораптары мен агрегаттарына;
Жеткізілетін автокөліктік құралымен Жеткізуші Қазақстан
Республикасы
Үкіметімен
анықталған
өндірушілердің
(импорттаушылардың)
кеңейтілген
міндеттемелерінің
операторына кәдеге жарату алымының толықтығы туралы
құжатты, сондай-ақ қолданыстағы Кеден одағының көлік
құралының типін мақұлдауын қоса алғанда, ҚР ІІД-нің Жол
полиция басқармасының органдарына алғашқы тіркеуге
арналған толық құжаттар пакетін ұсынуға міндетті.
Автомобиль «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі
туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР
018/2011) талаптарына сәйкес келу керек.
Автомобиль Қазақстан Республикасында өндірілген, тауардың
шығарылғаны «СТ-KZ» нысанындағы тауардың шығу тегі
туралы сертификатымен расталған.

Наименование
автомобиля:
Наименование кода
ЕНС ТРУ:
Код ЕНС ТРУ:
Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

Патриот Оптимум 5 мест УАЗ 3163-5285
Легковой, класс внедорожник, механическая трансмиссия,
объем до 3000 куб.см
291022.300.000024
Двигатель
Тип: бензиновый 149,6 (110,0) л.с. (кВт) при 5000 об/мин
Рабочий объём: 2693 см3
Длина: 4750 мм
Ширина: 1900 мм
Высота: 1910 мм
Колесная база: 2760 мм
Дорожный просвет: 210 мм
Экологический класс: EU5
Тип привода: полный с подключаемым передним приводом
Коробка
переключения
передач:
5-ступенчатая
механическая
Раздаточная коробка: 2-ступенчатая с электрическим
приводом
Снаряженная масса: 2125 кг
Полная масса: 2650 кг
Грузоподъёмность: 525 кг
Шины: 225/75 R16
Колеса: стальные диски
Новая конструкция вытяжной вентиляции;
Решетка радиатора с хромированными элементами;
Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет
кузова;
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет
кузова;
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными
повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом;
Дополнительный сигнал торможения со светодиодами;
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми
огнями;
Запасное колесо со стальным диском;
Атермальные стёкла (зеленые);
Гидроусилитель руля;
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира;
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и
ограничителями усилия;
Задние ремни безопасности 3-х точечные (3 шт.);
Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности
водителя;
Подголовники задних сидений (2 шт.);
Устройство вызова экстренных служб, зарегистрированное
оператором ДТОО «Институт космической техники и
технологий» в системе экстренного вызова при авариях и
катастрофах (ЭВАК);

Антиблокировочная система (ABS);
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD);
Цельная обивка крыши измененного дизайна;
Облицовки стоек нового дизайна;
Поручни на стойках (4 шт.);
Обивки боковых дверей и двери задка (литьевая технология);
Пластиковые облицовки заднего сиденья;
Двойное уплотнение двери задка;
Охлаждаемый перчаточный ящик;
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х
стрелочная с подсветкой белого цвета;
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров;
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза без отделки
кожей;
Обивка сидений - темная ткань;
Электростеклоподъемники передних и задних дверей;
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь);
Кондиционер;
Электроблокировка замков всех дверей;
Иммобилайзер;
Аудиоподготовка;
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей;
Розетка 12 вольт на панели приборов;
Петли для крепления груза в багажнике.
Гарантия: 36 месяцев или 100 000 км. пробега, что наступит
ранее, на основные узлы и агрегаты.
С поставляемым автотранспортным средством Поставщик
обязан предоставить полный пакет документов для первичной
регистрации в органах Управления дорожной полиции ДВД
РК, в том числе документ о полноте платы утилизационного
сбора оператору расширенных обязательств производителей
(импортёров) определяемым Правительством Республики
Казахстан, а также действующее Одобрение типа
транспортного средства Таможенного союза.
Автомобиль
соответствует
требованиям
Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» ТР ТС 018/2011.
Автомобиль
произведен
в
Республике
Казахстан,
происхождение товара подтверждено сертификатом о
происхождении товара формы «CT-KZ».

