
H350آمبوالنس هیوندایی 

اسب بخار قدرت170دیزل توربوشارژ با 2500ccموتور 

ویژه عملیات اورژانسBکانورژن تیپ 

(آمبوالنس و تجهیزات وابسته)4374دارای تأییدیه استاندارد 



H350آمبوالنس هیوندایی 

مشخصات فنی خودرو

کانورژن آمبوالنس

تریم داخلی•

سیستم برق و الکترونیک•

سیستم آالرم و عالئم ظاهری آمبوالنس•

سیستم تهویه ، سرمایش و گرمایش کابین عقب•

تجهیزات پزشکی

:فهرست مطالب



رانندگی راحت، با ثبات و داینامیک

طراحی مدرن و متمایز



H350آمبوالنس هیوندایی 

گیربکسترمزموتور

 L 2.5: حجم موتور

دیزل:  نوع و مدل موتور

D4CBتوربوشارژ 

KW-170 HP 125: حداکثر قدرت

 8.7: متوسط مصرف سوخت

L/100 km

5یورو: سطح استاندارد آالیندگی

:ترمز جلو
دیسکی تهویه شونده

:ترمز عقب
دیسکی

ABS & EBD

(چرخ دیسکی4هر )

:  گیربکس

سرعته6دستی 

:مشخصات فنی



شاسی%75درمانیپرسنلوبیمارایمنیوحفاظتجهت
HIGHفوالدازH350هیوندایی TENSILEشدهساخته

H350.است

:مشخصات فنی

جلوسرنشینورانندهایربگ➢
(اضطراریتوقف)ESSسیستم➢
➢HSA(HILL START ASSIST)

➢ROM (ROLL OVER MITIGATION)



آمبوالنسابعاد:

Length: 6195 mm

Width: 2436 mm

Height: 2985 mm
(روخودسقفرویکولروتهویهسیستمخطی،چراغکردناضافهازپسارتفاع)

بیمارکابینابعاد:

Length: 3665 mm

Width: 1730 mm

Height: 1900 mm

ابعاد آمبوالنس



کابینطراحیH350دیدفضای
میفراهمرانندهبرایراایگسترده

.آورد

رایبکهشدهطراحیایگونهبهکابین
واپمناسبفضایافرادترینقدبلند

.آوردمیفراهمراباالسریفضای

داشبوردارگونومیکودقیقطراحی
نممکراایمنرانندگیوآساناستفاده

.سازدمی

لکنترامکانفانکشنمولتیفرمان
.دهدمیرانندهبهراعملگرهاهمه

:کابین راننده



H350آمبوالنس هیوندایی 
کانورژن آمبوالنس



:تریم کابین بیمار

فایبرگالسجنسازعقبکابینکاملکاور➢

کیپزشتجهیزاتهولدراتصالامکانکاورهاپشتفلزیاستراکچر➢
صورتهبرا...وساکشنمانیتورینگ،دیفیبریالتور،دستگاهمانند
.آوردمیفراهمایمن



:تریم کابین بیمار

الکترونیکیپزشکیتجهیزاتنصببورد•
دستگاهانواعشاملBتیپپزشکیتجهیزاتکلیهنصبقابلیتبا

...وتزریقپمپاورژانس،ساکشنونتیالتور،الکتروشوک،های



:سیستم سانترال اکسیژن

لیتری10هولدر حمل دو کپسول اکسیژن ✓
دو عدد آتلت اکسیژن نصب شده روی بورد تجهیزات ✓
قابلیت تعویض سریع کپسول ها✓



:تریم کابین بیمار

ودریاییهایقفلباشوندهقفلهایکمدوکشو•
Marine)فشاری & Push Button)پشت
نپارتیش

•Over Head Compartment
شوندهقفلهایدرببا



:تریم کابین بیمار
پرستارصندلی➢

شتپبهمجهزچرخش،قابلیتبابرانکاردسرباالی➢
رستآرموسری

قابلیتباتاشو،صورتبهبرانکاردامتداددر➢
(شوندهجمع)چرخش

یکداینامایمنیکمربندهایبهمجهزهانشیمنکلیه)
(.باشندمی



سازی با پالی وود واتر رزیستنت کف ➢
روکش آنتی باکتریال با مقاومت باال➢
ناورتاگیری کامل کابین با مواد پلی درز ➢

نگهدارنده برانکارد با قفل هایپلت فرم➢
10G

چیر النگ بک بورد،)تجهیزات پزشکی هولدر ➢
(استرچر



:سیستم الکتریکی کابین

ازتقلمسصورتبهکهبیمارکابینالکتریکیمستقلسیستم➢
ولت12هایخروجیبهمجهزنمایدمیعملخودروبرقسیستم

.باشدمیپزشکیتجهیزاتازاستفادهوشارژجهتولت220و
متدادادرفردبهمنحصرطراحیبابیمارکابینروشناییهایالمپ➢

راهمفرادرمانیعملیاتانجامبراینیازموردروشناییخودروسقف
.آورندمی

فیوزجعبه.باشدمی(فیوز)مدارمحافظبهمجهزهامدارکلیه➢
معیوبهشدارچراغدارایباشدمیپرستاراختیاردرکهاصلی
.باشدمیفیوزبودن



:ترونیکیپنل الک-سیستم الکتریکی کابین

الکتریکیسیستمکل
مجزاپنل3توسطکابین
.باشندمیکنترلقابل

لیاصپنلنمایشگرصفحه
سیستموضعیتگزارش

اختیاردرراالکتریکی
پنل اصلی .دهدمیقرارپرستار

(صفحه تاچ)
پنل کابین 

راننده
پنل درب 

عقب



:پنل اصلی-سیستم الکتریکی کابین

مجهز به ترمومتر جهت تنظیم دمای اتوماتیک کابین✓
تارسیستم اینترکام جهت ارتباط صوتی راننده و پرس✓
صفحه نمایشگر وضعیت الکتریکی کابین✓
ین جعبه فیوز به صورت تفکیک شده برای مدارهای کاب✓

آمبوالنس
کلیدهای اضطراری در هنگام قطع پنل های دیجیتال✓



:سیستم آالرم و عالئم ظاهری آمبوالنس
POWER LEDچراغ خطی با المپ های ✓

✓STROBE LIGHTدو عدد در انتهای سقف
عدد4/ چراغ های کنسولی چشمک زن در اطراف خودرو✓
شرکت نورنداPA400آژیر با صدای قوی و بلندگو مدل ✓

برچسب های شبرنگ نارنجی و آبی✓
نوشته های آمبوالنس در اطراف خودرو✓
طراحی زیبا✓
اصله امکان شناسایی آمبوالنس برای رانندگان دیگر از ف✓
دور



:ینسیستم سرمایش و گرمایش مستقل کاب

تشرکساختعقبکابینمستقلگرمایشوسرمایشسیستم✓
.فرانسهکالری
دروالنسآمباینکارگیریبهامکانکالریقدرتپرسرمایشسیستم✓

.آوردمیفراهمراهاتابستاندرکشورجنوبهواییوآبگرمشرایط
بهمگرآبپمپاژبرایمستقلواترپمپبهمجهزگرمایشسیستم✓

مانزدرعقبکابینهوایکردنگرمآپشناین.باشدمیعقببخاری
.سازدمیممکنرااندکبسیار



:سیستم تهویه

فرانسهکالریبرندتهویهسیستم✓
ساعتدرکابینهوایتعویضبار100ازبیشقابلیت✓
دورتنظیمقابلیتدارای✓
اصلیپنلهایکنترلازاستفادهبامکشودمشامکان✓



:تجهیزات پزشکی

شرکتانحصارینمایندهآلمدشرکت
ایتالیابوسکارول

وارد کننده انواع دستگاه های ساکشن الکتریکی

AEDدستگاه دیفیبریالتور اتوماتیک 

آمبوالنستجهیزاتلیستازخریدارتأییدوبرندانتخابازپسپزشکیتجهیزاتکلیه
.گردندمیجایگذاریآمبوالنسدرBتیپوAتیپهای



www.Allmed.ir


