
ویژه حمل پول با حجم باال 
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خودروی ون تویوتا هایس پولرسان



رو
ود

 خ
ن

ابی
ک

مجهز به دو درب  جهت دسترسی به کابین عقب

کشویی جانبی1)

درب عقب به صورت بازشونده به سمت باال2)

نفر پرسنل امنیتی مسلح3فضای کافی برای 

فضای ارکونومیک مناسب برای راننده 

مجهز به کولر و بخاری کابین جلو و عقب
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ن 
سا

ولر
س پ

اک
ب

L*W*H)1150*1230*1800:باکسمفید داخلی ابعاد  (mm))

استراکچر میلیمتر و 2ورق )  St37فوالدی از جنس فوالد فریم  
(فلزی پروفیل شده از ساخت 

:به دو درب با قفل های ضد سرقتمجهز

درب دولنگه عقب باکس1)
شکل جانبی باکسLدرب 2)

پوشش کامل باکس با رنگ الکتروستاتیک 

کف با پالی وود واتر پروف و روکش استیلکامل روکش 

ویژه باکس حمل پول متصل به درب هادو عدد روشنایی
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ي
تر

اش
ضا 

در
حم

م

ها
ب 

در
ی 

من
 ای

ت
یزا

جه
و ت

ها 
ل 

mm 2با ضخامت ST37دو جدار از  ورق صورت بهدرب هافق

ها دارای فریم فلزی در ب

دو نقطه به ققل شونده از/ نقطه ای 3قفل ضد سرقت 
(مجموعا از سه نقطه)صورت مجزا و یک نقطه مشترک 

سیستم ضد سرقت در صورت برش لوال ها

ه های گاو صندوقیدستگیر
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م 
ست

سی
D

V
R

و 
C

C
T

V

-قابلیت انتقال تصاویر - 4CIFکیفیت ضبط -کانال صدا 4-چهار کاناله   DVRدستگاه 

-AVقابلیت  HDMI-VGA  دارایHDD   قابل تغییر به حجم  مورد نیاز) یک ترابایت لپ تاپی

(  مشتری 

دارای سیستم -پخش چند تصویر همزمان قابلیت PORONIXمدل مالتی مدیا خودرو سیستم 

- GPS-آندروید  BLW WI FI - TV- 3D - USB     دارای خروجیLAN - امکان پخش اکثر

حافظه یک ترابایتی-و صوتی تصویری فورمت های 
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چراغ گردان ، مجموعه 

آژیر و آمپلی فایر 

خطی شهابLEDچراغ 

جانبی و لوازم PA400یونیت 
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گواهی بازرسی استاندارد ون پولرسان
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گواهی دفتر نیرو محرکه و خودرو وزارت صنعت 
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پولرسان مجوز تغییر کاربری و پالک 
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