Автомобилдің атауы:

Фургон 5 орын УАЗ 374195-5552-05

ТЖҚ БНА код атау

жүк-жолаушы, шанақ түрі фургон, жүк көтергіштігі 1000 кг
артық емес
291024.900.000009
Қозғалтқыш
Түрі: бензинді
Жұмыс көлемі: 2693 см3
Максималды қуаты: 112,2 а.к./4250 айн./мин.
Ұзындығы: 4390 мм
Ені: 1940 мм
Биіктігі: 2064 мм
Дөңгелек базасы: 2300 мм
Жол саңылауы: 205 мм
Экологиялық сыныбы: EU5
Жетек түрі: алдыңғы жетегі қосылынатын толық жетекті
Беріліс ауыстыру қорабы: 5-сатылы механикалық
Үлестіруші қорабы: алдыңғы белдік жетегінің ажыратуы бар
2-сатылы механикалық
Жарақталған массасы: 1920 кг
Толық массасы: 2845 кг
Жүк көтергіштігі: 925 кг
Түсі: боз металл түсті емес
Шиналар: 225/75 R16
Дөңгелектер: қалыпталған дискілер
РГК бар руль басқаруы;
«Ғарыштық техника және технология институты» ЖШС
операторы авариялар мен апаттар кезіндегі шұғыл шақыру
жүйесінде тіркелген шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді
шақыру құрылғысы (ЭВАК);
Қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған орындар саны 5 дана:
Жүргізушінің орындығы, алдыңғы жолаушының орындығы,
кабина арақабырғасының бойындағы қозғалу барысына қарсы
үшорынды орындық;
Реле мен сақтандырушылар блогы (бірыңғай);
Аспаптардың бірыңғай комбинациясы;
1 DIN магнитоласына ауыстыру мүмкіндігімен аспаптар
панелінде орналасқан ұсақ заттарға арналған жәшік;
Алдыңғы есіктердің жұмсақ қаптауышы;
Салонның қатты қаптауышы;
Бойлық реттеуі мен арқа еңкейуінің реттеуі бар жүргізушінің
орындығы;
Салонды жылытушы;
Салондағы сол бүйір жағында орналасқан бүктелетін үстел;
Жүргізуші кабинасының артындағы арақабырғасы;
Жарықтандырудың екі плафоны;
Артқы есіктің бір тұтқасы.
Кепілі: 24 ай немесе 80 000 км жүру, бұлардың қайсысы ерте
туындайды, негізгі тораптары мен агрегаттарына.
Жеткізілетін автокөліктік құралымен Жеткізуші Қазақстан

ТЖҚ БНА коды
Сатып
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мен талап етілетін
функционалдық,
техникалық, сапалық
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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

Фургон 5 мест УАЗ 374195-5552-05
Грузопассажирский, тип кузова фургон, грузоподъемность не
более 1000 кг
291024.900.000009
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объём: 2693 см3
Максимальная мощность: 112,2 л.с./4250 об./мин.
Длина: 4390 мм
Ширина: 1940 мм
Высота: 2064 мм
Колесная база: 2300 мм
Дорожный просвет: 205 мм
Экологический класс: EU5
Тип привода: полный с подключаемым передним приводом
Коробка
переключения
передач:
5-ступенчатая
механическая
Раздаточная коробка: механическая 2-ступенчатая с
отключением привода переднего моста
Снаряженная масса: 1920 кг
Полная масса: 2845 кг
Грузоподъёмность: 925 кг
Цвет: светло-серый неметаллик
Шины: 225/75 R16
Колеса: штампованные диски
Управление рулевое с ГУР;
Устройство вызова экстренных служб, зарегистрированное
оператором ДТОО «Институт космической техники и
технологий» в системе экстренного вызова при авариях и
катастрофах (ЭВАК);
Количество мест, оборудованных ремнями безопасности 5 ед.:
сидение водителя, сидение переднего пассажира, трехместное
сидение против хода движения вдоль перегородки кабины;
Блок реле и предохранителей (единый);
Единая комбинация приборов;
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью
замены на магнитолу 1 DIN;
Мягкая обивка передних дверей;
Жёсткая обивка салона;
Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой
наклона спинки;
Отопитель салона;
Складывающийся стол в салоне на левой боковине;
Перегородка за кабиной водителя;
2 плафона освещения;
Один поручень двери задка.
Гарантия: 24 месяца или 80 000 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».

