
ambulanssi, 

JOKA VIE PERILLE!

UUSI
AMAROK
NEGEA
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AMAROK
NEGEA

– pysäyttämätön ambulanssikonsepti

Kaikkialla, missä maasto- ja 
sääolosuhteet ovat haastavat, 
on ambulanssin valinnassa 
jouduttu tekemään kompro-
misseja. Ei enää, sillä VV-Auto 
Group ja Tamlans kehittivät 
täysin uuden ambulanssikon-
septin yhteistyössä sairaan-
kuljettajien kanssa: 

Volkswagen Amarok  
Negea on saapunut!
Volkswagen Amarok on ollut me-
nestys jo ensiesittelystä lähtien. 
Alustan yhdistäminen moduulira-
kenteiseen ambulanssikoriin on 
ainutlaatuista maailmassa. 132 
kW:n moottoriteho yhdistettynä 
kahdeksanportaiseen automaatti-

vaihteistoon ja nelivetoon antaa 
mahdollisuudet ripeään menoon 
niin asfaltilla kuin metsäteillä. 
Ajo-ominaisuudet ovat omaa 
luokkaansa myös vaativissa olo-
suhteissa. Kompromisseja ei tehty 
myöskään potilastilassa, jota 
riittää kaikissa suunnissa.
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-teknologiaa ambulanssikorissa: 
virtaviivainen ulkonäkö ja muotoilu 
yhdistettynä huippuergonomiaan.

F1
Monokokkirakenteinen 
moduulikori on turvallinen 
ja testattu monin tavoin. 
Testauksia on tehty kuormi-
tussimulaatioilla ja käytännön 
turvallisuustesteissä eri tut-
kimuslaitoksissa. Kori kestää 
suuria pistekuormia ja säilyt-
tää muotonsa esimerkiksi ym-
päriajossa. Korin rakenne on 
luja ja kevyt. Tämä tarkoittaa 
hyvää kantavuutta ja pienem-
pää polttoaineen kulutusta.

Tavallisen peltikorin sisään ra-
kennettu ambulanssi joudutaan 
rakentamaan alkuperäisien kori-
muotojen ehdoilla, jolloin hoito-
laitteiden sijoitus ja ergonomia 
on aina kompromissi. Amarok 
Negean suunnittelu on lähtenyt 
ajatuksesta saada ensihoitajille 
mahdollisimman hyvä ergonomia 
ja turvallisuus. Jokaiselle hoito- ja 
potilaansiirtovälineelle on tar-
koituksenmukainen paikka joista 
ne ovat käytettävissä nopeasti ja 
helposti.

Huoleton huoltaa 
Osien vaihtaminen ja huoltotyöt 
on tehty mahdollisimman helpok-
si. Suunnittelussa on huomioitu 
vaivaton pääsy huoltokohteisiin 
sekä riittävät tilat. Sähköjärjestel-
mät on sijoitettu selkeästi yhteen 
paikkaan ohjaamon väliseinään. 
Komposiittirakenteinen ambu-
lanssikori ei ruostu ja ohjaamon 
kolarivaurion sattuessa se voi-
daan siirtää uudelle alustalle.

Älykäs sähköjärjestelmä

Amarokin sähköjärjestelmä on 
helppokäyttöinen ja selkeä. 
Ominaisuuksia ovat muun 
muassa:

• akkujänniteen seuranta ja 
priorisoitu jännitevahti

• vikadiagnoosi
• automaattinen potilastilan 

lämpötilan seuranta ja säätö
• potilastilan valaistuksen moni-

puolinen hallinta

• startin esto ja ilmalämmittimen 
sammutus 230 V kytkettynä

• automaattinen 230 V irtikyt-
kentä startatessa

• ovien seuranta
• sireenin ja hälytysvalojen mo-

nipuolinen hallinta
• työvalojen ohjaus
• sähköjärjestelmän täydennet-

tävyys ajoneuvotietokoneella, 
jolloin järjestelmän paramet-
rejä voidaan säätää erittäin 
monipuolisesti.
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