
TOYOTA HIACE AMBULANCE
:آمبوالنس تویوتا هایس

(استاندارد روف)سقف نرمال •
(میدل روف)سقف متوسط •
(هایروف)سقف بلند •



Topics:

.I استاندارد، تأییدیه وزارت)آمبوالنس مجوزهای
(بهداشت، مجوز شماره گذاری

.IIمشخصات فنی خودرو
.III داخلیآمبوالنس و تریم کابین

.IVتجهیزات پزشکی



مجوزهای استاندارد و شماره گذاری آمبوالنس تویوتا هایس



مشخصات فنی تویوتا هایس

Engine:

Number of cylinders &  Arrangement : 4 in-line

Total Displacement: 2693 (cc)

Max. Power:148.8/4800 (hp/rpm)

Max. Torque: 24.6/3800 (kg-m/rpm)



مشخصات فنی تویوتا هایس

Drive Train:

Transmission:5 Speed Manual 

Drive Axle:Rear Axle

Suspension:

Front: Double wishbone

Rear :Leaf spring

Steering Wheel:

Steering Wheel, Hydraulic, Rack & Pinion

Brakes:

Front: Ventilated Disk + ABS

Rear: Drum



Major Features

• Driver airbag & Passenger airbag

• Anti-locking braking system (ABS)

• Front & rear air conditioning, air ducts, 

and adjustment of the debit in the rear

• Electric central door locking with 

remote controller

• 3 seats in the front

• Right sliding door with opening 

window



“Exterior”
HiAce projects a look of 

professionalism to your 

customers that will take your 
business to another level.



“Interior”

طراحی ارگونومیک کابین راننده•
م  دسترسی آسان راننده به سیستم آالرم و اینترکا•

آمبوالنس



“Sliding door”

درب جانبی کشویی با پنجره باز شونده



Safety

The HiAce comes standard with driver and 

front passenger SRS airbags on every 

model



Anti-skid Braking System (ABS)

All HiAce models feature 

front ventilated disc 

brakes and rear drums, 

with an Anti-skid 

Braking System 

(ABS) and Brake 

Assist (BA).

ABS brakes help you maintain steering control in an emergency 

situation by preventing your wheels from locking up. Brake Assist is 

designed to assist the driver in emergency braking by applying 

additional braking pressure to maximize braking performance. 

Standard from August 2010 production.



High levels of crash safety

HiAce has excellent safety features. Upper and lower Y-

Frame (Crocodile) chassis rails greatly enhance frontal 

impact absorption, strengthened front door impact beams 

enhance protection against side intrusion,



کابین آمبوالنس

Ambulance Cabin



Ambulance Cabinet (Middle Roof)

:کابینت تجهیزات پزشکی•
 قفل شوندهمجهز به کشو، و درب های.
  بورد تجهیزات پزشکی جهت نصب ساکشن

.و ونتیالتورالکتریکی، دیفیبریالتور ، مانیتورینگ
ر  قابلیت جانمایی کلیه تجهیزات مورد نیاز د

آمبوالنس



Ambulance Cabinet (High Roof)

:کابینت تجهیزات پزشکی•
 قفل شوندهمجهز به کشو، و درب های.
  بورد تجهیزات پزشکی جهت نصب ساکشن

.و ونتیالتورالکتریکی، دیفیبریالتور ، مانیتورینگ
ر  قابلیت جانمایی کلیه تجهیزات مورد نیاز د

آمبوالنس



Digital Panel

تریکی  پنل کنترل کلیه سیستم های الک
کابین

پنل اصلی با صفحه نمایشگر لمسی•
نایرانندهبهپنلاین)رانندهکابیندر2شمارهپنل•

هایسیستمبرکاملکنترلکهدهدمیراامکان
.باشدداشتهآمبوالنسالکتریکی

این)عقبدربنزدیکیدرشدهنصب3شمارهپنل•
درکهدهدمیدرمانیپرسنلبهراامکاناینپنل

تمسیسبتوانندباالسرعتبااورژانسعملیاتهنگام
.کنندفعالراکابینالکتریکیهای



Digital Panel

  مجهز به ترمومتر جهت تنظیم دمای
اتوماتیک کابین

ی  سیستم اینترکام جهت ارتباط صوت
راننده و پرستار

ی کابینصفحه نمایشگر وضعیت الکتریک
رای جعبه فیوز به صورت تفکیک شده ب

مدارهای کابین آمبوالنس
ل کلیدهای اضطراری در هنگام قطع پن

های دیجیتال



سیستم سانترال اکسیژن

 لیتری10هولدر حمل دو کپسول اکسیژن
زات  دو آتلت اکسیژن نصب شده روی بورد تجهی

.Iاکسیژن رسانی به بیمار
.II اتصال به سیستم ونتیالتور

قابلیت تعویض سریع کپسول ها



پارتیشن کابین بیمار و راننده

کاریفضایشدنمحدودازجلوگیریجهت
ونهگبهکابیندوجداسازیپارتیشنراننده،

صندلیتنظیماتکهاستشدهطراحیای
ردپذیانجاممحدودیتیهیچگونهبدونراننده

.نگرددمحدودرانندهکاریفضایو

شوندهبازارتباطیپنجره



سقف یکپارچه کابین بیمار از جنس کامپوزیت

بیمارکابینیکپارچهسقف
ه،تهویسیستمهایدریچهجانمایی

درکابینگرمایشوکنندهخنک
.سقف

سرمقالبعدددوجانمایی
المپوروشناییسیستمجانمایی

رگالمپوخطیLEDهای
گیری



سوکت های برق/ روشنایی کابین بیمار

2المپعددLEDدرشدهتعبیهخطی
یمفراهمراکابیندرکافیروشناییسقف
.آورد

گیریرگجهتمتمرکزنور
بارگیریمحوطهروشناییجهتپرژکتور

آمبوالنس

Life Time Guarantee

بوردرویولت12سوکتعدددو



صندلی پرستار

افتمسبرایمناسبپرستارصندلی
طوالنیهای

تاشوکفی
استانداردابعاد
یانقطهسهایمنیکمربندبهمجهز
سریپشت
(طرفدوهر)رستآرم
هبروبرانکاردامتداددرنصبقابل

عقبیاجلو



نیمکت

ایمنیکمربندهایبامجزانشیمندو
ایکورهرنگبافلزازشدهساخته
ایمنیتجهیزاتانبارشفضایبهمجهز



حداکثر استفاده از فضای کابین جهت جانمایی تجهیزات



اتوماتیکبرانکارد

کاملتجهیزاتبااحیاءکیف

4374تجهیزات پزشکی مطابق استاندارد 



الکتریکیساکشن

یپتلیستمطابقپزشکیتجهیزاتکلیهA

َ

4374تجهیزات پزشکی مطابق استاندارد 





www.allmed.ir

www.Allmed.ir


