


Označení nových vozů UAZ AMC představuje zkratku
názvu jeho společných výrobců. UAZ (Uljanovskyj
avtomobilnyj zavód) je značkou ruských terénních
automobilů s dlouholetou tradicí i výdrží a nyní také
se zcela novým designem karoserie a interiéru. 
AMC (AUTO MAX CZECH) je značkou naší 
společnosti, která uskutečňuje v České republice
jeho finální výrobu, a to na základě vlastního ě
projektu, realizovaného dle přísných evropských
schvalovacích podmínek. 
Vývoj a příprava tohoto projektu nové eurokoncepce
probíhaly v České republice za účasti mnoha speca-
lizovaných firem více jak dva roky. Jejich výsledkem
je úspěšné absolvování všech předepsaných 
homologačních zkoušek a vysoká spolehlivost vozi-
del, garantovaná 2 letou záruční lhůtou. Výsledky
provedených dlouhodobých testů vozů UAZ AMC
ukázaly, že se jedná o vozidla s velmi vydařenou
a bytelnou konstrukcí, nízkými náklady na údržbu
a díky využití nově montované pohonné jednotky -
TD motoru ANDORIA s převodovkou EATON - i níz-
kou spotřebou a šetrností k životnímu prostředí.
Automobily UAZ AMC plní emisní normu EURO 3
a jsou připraveny pro využití nově zaváděného
motoru ANDORIA E110 Di se vstřikovacím systé-
mem Common rail, splňující emisní normu EURO 4
(v ČR platnou od roku 2007).  

Využití
Vozy UAZ AMC jsou určeny pro pohyb v těžkých
terénních podmínkách i na silnici, mají jednoduchou
ověřenou konstrukci a jsou vyvinuty s ohledem na
maximální provozní spolehlivost a životnost, dopo-
sud bez elektronických systémů. V České republice
si vozidla můžete zakoupit ve čtyřech nových prove-
deních - s pětidvéřovou kombi karoserií model
Combat (rozvor 2400 mm s celkovou hmotností
2565 kg) nebo modely Simbir a Patriot (rozvor
2760 mm s celkovou hmotností 2850 kg). 
S dvoudvéřovou karoserií pak model Rancher (roz-
vor 3000 mm s celkovou hmotností 3100 kg), 
využitelný jako valník nebo podvozek k dostavbě.
Nové modely vozů UAZ AMC jsou univerzálním pře-
pravním prostředkem s moderním vzhledem, vynika-
jícími jízdními vlastnostmi v terénu a vysokou užit-
nou hodnotou ve srovnání s pořizovací cenou.
Využijí ho nejen správci inženýrských sítí nebo lesní
či důlní společnosti, ale díky svému elegantnímu
vzhledu a levnému provozu bude jistě i dobrým spo-
lečníkem všech offroadově založených mužů. Je to
vůz, který dodá jistotu jak ve městě, tak v drsných
a obtížných situacích nebo na místech pro jiná
vozidla nedosažitelných. 



Konstrukce
U všech nových modelů automobilů UAZ AMC
s pohonem 4x4 je prostorná celokovová karoserie
umístěna na klasickém žebřinovém rámu.
Podvozek má obě nápravy tuhé, přední náprava 
je odpružena vinutými pružinami, zadní náprava
je odpružena listovými péry. Nápravy jsou 
vybaveny dvojčinnými hydraulickými tlumiči 
pérování a stabilizátory. Podvozek je v terénu
vysoce přizpůsobivý, současně je však schopen
zajistit dostatečný komfort při jízdě na silnici.
Vozidla nové generace jsou již standardně vyba-
vena posilovačem řízení. 
U všech těchto vybraných modelů interiér splňuje
veškeré ergonomické požadavky moderního
terénního vozidla. Nová přístrojová deska, rozvod
vzduchu, výkonné topení, anatomická sedadla,
dostatek místa a perfektní odhlučnění, to vše
vozy UAZ AMC poskytují. 
Jako optimální pohonná jednotka byl zvolen
osvědčený a dostatečně výkonný motor ANDO-
RIA 4Cti90-1BE a převodovka EATON TS5-21
v kombinaci s přídavnou převodovkou PRAGA.
Motor je vybaven vstřikováním Bosch, mezichla-
dičem stlačeného vzduchu a dodává se ve dvou
modifikacích o výkonu 66 nebo 75 kW.
Převodovka EATON je 5ti rychlostní, s přímým
řazením a s možností dalšího mechanického
vývodu pro hydraulické čerpadlo či naviják.
Redukční převodovka zajiš�uje trvalý pohon zadní
nápravy a současně umožňuje volitelné přiřazení
pohonu 4x4. Je vybavena dvěma základními 
převody - silničním a terénním. 

Záruka a servis
V rozvinuté autorizované prodejní a servisní síti
AUTA DO TERÉNU získáte při nákupu vozu záruku 
2 roky a 70 000 km. Na území ČR je Vám
v rámci tohoto systému nyní k dispozici 
více než 20 profesionálních servisů. 





Zákazníkům nabízíme celou škálu užitkových nástaveb podle individuálnívh požadavků. Nabídkové ceny zpracujeme na požádání.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou platné v době tisku. Plátci DPH uplatňují odpočet u všech modifikací.
Společnost AUTO MAX si vyhrazuje právo změny.



Motor
výrobce ......................................................................................................................................................................... ANDORIA - Polsko
počet válců .............................................................................................................................................................................................. 4
objem válců ....................................................................................................................................................................................... 2417
max výkon (kW) ............................................................................................................................................................................... 65/75
otáčky motoru při max. výkonu (ot./min) ............................................................................................................................................ 4100
max. točivý moment (N.m) ........................................................................................................................................................... 195/230
otáčky motoru při max. toč. momentu (ot./min) ................................................................................................................................. 2500
palivový systém .................................................................................................. s nepřímým vstřikem paliva, vstřikovací čerpadlo BOSCH 
palivo ................................................................................................................................................................................................. nafta

Převody
spojka ..................................................................... značka ................................................................................................. VALEO / LUK

typ ..................................................... jednokotoučová, suchá, mechanicky ovládaná
převodovka .............................................................. značka ............................................................................................. EATON-TS 5-21

typ .................................................................................... mechanická, 5+1 převod
redukční převodovka ......................................................................................................... mechanická, 4 polohy, 2 převody (silnice-terén)

značka ............................................................................................................ Praga
typ ................................................................................................................... A-80

zadní diferenciál ..................................................................................................................................................... symetrický, 4 satelitový
Nápravy

přední ............................................................................................................. tuhá, připojitelný pohon, vinuté pružiny, teleskopické tlumiče
zadní ................................................................................................................. tuhá, trvale poháněná, listové pružiny, teleskopické tlumiče

Řízení
typ ................................................................................................................................................................. s hydraulickým posilovačem

Brzdy
systém .......................................................................................................................................................... dvouokruhové s posilovačem
přední ........................................................................................................................................................................................ kotoučové
zadní ................................................................................................................................................................ čelis�ové bubnové, simplex
ruční brzda ........................................................................................................................................... disková, na zadní kardanové hřídeli

Kola
disky ................................................................................................................................................................................................ 6Jx16
pneumatiky ................................................................................................................................................................................... 7.00x16

Rozměry - mm....................................................... 3160 ..................... 3162 ..................... 3163 ...................... 2360 (valník)
délka ................................................................. 4240 ......................... 4630 ......................... 4647 .......................... 5250
šířka .................................................................. 1828 ......................... 1828 ......................... 1929 .......................... 1980
výška ................................................................. 1935 ......................... 1948 ......................... 2000 .......................... 2367 s plachtou
rozvor ................................................................ 2400 ......................... 2760 ......................... 2760 .......................... 3000
rozchod přední / zadní ........................................ 1550 /1550 ............... 1600 /1600 ............... 1600/1600 ................. 1600/1600
přední přesah ..................................................... 760 ........................... 760 ........................... 793 ............................ 760
zadní přesah ...................................................... 705 ........................... 719 ........................... 719 ............................ dle typu nástavby

Počet dveří
......................................................................... 5 ............................... 5 ............................... 5 ................................ 2

Hmotnosti - kg
provozní hmotnost vozidla vč. řidiče 75 kg ......... 2015 ......................... 2085 ......................... 2085 .......................... 2005
celková hmotnost vozidla ................................... 2565 ......................... 2850 ......................... 2850 .......................... 3200
užitečné zatížení vozidla ..................................... 550 ........................... 765 ........................... 765 ............................ 1195
hmotnost přívěsu - bržděný ................................ 2500 ......................... 2500 ......................... 2500 .......................... 2500

- nebržděný ............................ 750 ........................... 750 ........................... 750 ............................ 750
Spotřeba paliva - l / 100 km

průměrná ........................................................... 11,5 .......................... 12,0 .......................... 12 .............................. 13,5 
Výkony - km/h

max. rychlost ..................................................... 130 ........................... 130 ........................... 130 ............................ 120
Ostatní

světlá výška mm ................................................ 210 ........................... 210 ............................ 210 ............................ 210
přední nájezdový úhel ........................................ 45° ............................ 45° ............................ 35° ............................. 45° 
zadní nájezdový úhel .......................................... 33° ............................ 31° ............................ 31° ............................. dle typu nástavby

Výše uvedené údaje jsou pouze informativní a aktuální v době tisku.



Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a aktuální v době tisku. Společnost AUTO MAX spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny.
Poznámky: o - výbava na přání s příplatkem; ex. - mimo vyznačený model

Výbava karoserie

- tříbodové pásy vpředu výškově
nastavitelné

- 2x tříbodový pás vzadu
- výškové seřízení světlometů z kabiny
- kontrolka funkčnosti brzd
- zvuková kontrola nevypnutých světel
- opěrky hlavy vpředu
- opěrka hlavy vzadu (3x)
- zadní zástěrky
- zadní mlhová světla

- třetí brzdové světlo
- povinná výbava pro provoz v ČR

(zvedák, lékárna, trojúhelník, lano, atd.)
- vnitřní příčka (mimo verze 2360)
- panel mezi přední sedadla s úložným

prostorem
- vyhřívání zadního okna

(mimo verze 2360)
- zadní stěrač a ostřikovač

(mimo verze 2360)

- bodové stropní lampičky vpředu
- schránka před spolujezdcem

s osvětlením
- průběžná stropní madla
- dveřní kapsy
- čalounění celé délky stropu
- tónovaná zadní boční okna

(mimo verze 2360)
- antikorozní nástřik dutin
- antikorozní nástřik podvozku

Ostatní výbava

- výškově nastavitelný volant
- posilovač řízení
- motor ANDORIA 66 kW
- disky 6,5x16 (5 kusů)
- pneu 7.00x16
- základní barevný odstín

Pohonná jednotka
příplatkový motor Andoria 75 kW ..................................... o ........ 12 500,-

Bezpečnost
přední zástěrky ................................................................ o .......... 1 000,-
přední mlhové světlomety (malé) pár ............................... o .......... 1 380,-
přídavné světlomety (velké) pár dle typu ........................... o ..... od 3 000,-

Zabezpečení
imobilizér ......................................................................... o .......... 3 800,-
alarm ............................................................................... o .......... 6 000,-
alarm s dálkovým ovládáním ............................................ o .......... 7 000,-
alarm s dálkovým ovládáním a centrálním zamykáním ...... o .......... 8 000,-
centrální zamykání ........................................................... o .......... 5 000,-
centrální zamykání s dálkovým ovládáním ........................ o .......... 6 000,-

Výbava karoserie
osvětlení nákladového prostoru vzadu .............................. o .......... 2 000,-
přídavný náklonoměr a sklonoměr s osvětlením ............... o .......... 2 500,-
sada pro instalaci GSM dle typu ....................................... o ..... od 2 600,-
anténa na sloupek standard .............................................. o ............. 230,-
anténa CALEARO 90 ........................................................ o ............. 490,-
střešní anténa standard - krátká ....................................... o ............. 450,-
příprava pro autorádio (svazky, 2x repro, anténa) ............. o .......... 1 850,-
autorádio s kazet. mechanikou dle typu ............................ o ..... od 2 600,-
autorádio s CD mechanikou dle typu ................................ o ..... od 5 100,-
autorádio s MP3 dle typu ................................................. o ..... od 5 900,-
auto hifi repro (pár) dle typu ............................................. o ..... od 1 350,-
auto hifi repro 2+2 dle typu .................................. ex.2360 ..... od 2 000,-
auto hifi repro 2+2, subwoofer (pasivní) dle typu .. ex.2360 ..... od 5 000,-
autorádio s kaz. přehrávačem, 2x repro, anténa - sada ..... o .......... 5 250,-
autorádio s CD přehrávačem, 2x repro, anténa - sada ...... o .......... 7 600,-
CD měnič dle typu ........................................................... o .......... 5 300,-
přídavná 12V zásuvka vzadu ............................................ o .......... 2 000,-
plachta nákladového prostoru vysoká .............. pouze 2360 ........ 13 000,-
plachta nákladového prostoru nízká ................. pouze 2360 ........ 11 000,-
hledáček dálkový S.I.M.H 3 magnetický ............................ o .......... 3 500,-
pracovní světlo - hledáček dle typu přenosný .................... o ........ od 600,-
střešní okno dle typu ........................................................ o ..... od 3 900,-
potah na rezervní kolo ...................................................... o ............. 600,-
sí�ka na drobné předměty dle typu ................................... o ........ od 490,-
čalounění předních sedadel syntetickou kůží 
(alcantra, eko kůže) ......................................................... o ........ 14 000,-
čalounění zadního sedadla syntetickou kůží 
(alcantra, eko kůže) ......................................................... o ........ 15 000,-
čalounění zadních podélných lavic syntetickou kůží 
(alcantra, eko kůže) ......................................................... o .......... 9 000,-

potahy předních sedadel dle typu ..................................... o ..... od 3 200,-
potahy zadního sedadla dle typu ...................................... o ..... od 3 500,-
potahy zadních podélných lavic dle typu ........................... o ..... od 1 600,-
off road volant - kůže ....................................................... o .......... 6 600,-
off road volant - semiš ..................................................... o .......... 7 600,-
off road volant - polyuretan .............................................. o .......... 4 000,-
koncovka na řadící páku EATON ........................................o .......... 1 400,-
koncovka na řadící páku kožená ....................................... o ........... 1 700,-
koncovka na řadící páku hliník dle typu ............................. o .........od 650,-
přídavné teplovodní topení Eberspächer ............................ o .......... 5 980,-
nezávislé horkovzdušné topení Webasto dle typu .............. o ... od 29 000,-
nezávislé teplovodní topení s předehřevem motoru 
Webasto dle typu ............................................................. o ... od 31 000,-
auto chladnička ..................................................... ex.2360 .......... 5 200,-
tónovaná okna (mimo čelního) dle typu ................. ex.2360 ..... od 6 000,-
příplatkový metalický lak .................................................. o .......... 8 800,-

Ostatní výbava
příplatkové pneumatiky 225/75R16 (245/75 R16) ............. o ......... 6 000,-   
mechanický vývod převodovky.......................................... o ........ 18 500,-
hydro-čerpadlo dle typu .................................................... o ... od 10 000,-
tažné zařízení 2 500 kg ..................................................... o .......... 7 800,-   
disk 7JJ x 16CH - stříbrný ................................................ o ....... á 3 990,-
pneu Brigestone D 694, 225/75 R16 105S, AT.................. o ....... á 4 400,-
pneu Brigestone D 694, 245/70 R16 105S, AT.................. o ....... á 5 200,-
pneu Pirelli Scorpion A/T, 225/75 R16 104/101S, AT ........ o ....... á 4 890,-
pneu Pirelli Scorpion A/T, 245/70 R16 104/101S, AT ........ o ....... á 5 200,-
pneu Cooper, Fulda, Yokohama, Dunlop, Continental, 
BFGoodrich, Good Year, Michelin, Maxxis a jiné................. o .......... tel. info
elektrický naviják přibližovací dle typu ............................... o ... od 14 000,-
elektrický naviják (2,7 kN Ramsey REP 6000)
včetně desky..................................................................... o ........ 42 000,-
elektrický naviják (4,0 kN COME UP) včetně desky............ o ........ 29 500,-
přední ochranný rám lakovaný .......................................... o .......... 9 890,-
přední ochranný rám chromovaný..................................... o ........ 21 600,-
boční prahové rámy lakované............................................ o .......... 4 900,-
boční prahové rámy chromované ...................................... o ........ 11 200,-
ochranné mřížky zadních světel lakované .......................... o .......... 3 200,-
ochranné mřížky zadních světel chromované..................... o .......... 7 500,-
střešní podélné nosiče "HAGUS" sada ............................... o ........... 7600,-
příčník na střešnínosič "HAGUS" pár ................................. o ........... 3250,-
boční lišty gumové............................................................ o .......... 2 500,-




