
Moderní turbodieselový motor o  objemu 2,3 l poskytuje 
dostatečný výkon a zároveň si zachovává nízkou spotřebu 
na silnici, v  terénu i  ve městě. Úsporný motor disponuje 
výkonem 85 kW, přičemž kroutící moment motoru ve výši 
270 Nm je dostupný již od nejnižších otáček. Motor je osa-
zen vstřikováním Bosch (Common rail), stejný výrobce je 
také autorem elektroinstalace tohoto trvanlivého agregátu. 
Dodavatelem turbodmychadla je světový výrobce Garrett. 
Vůz je velmi prostorný, všech 5 cestujících má kolem 
sebe dostatek místa, přičemž nákladní prostor za dvěma 
řadami sedadel poskytuje objem dalších 1 700 litrů. V no-
vém interiéru vozidla najdete mnoho komfortních prv-

ků. Základem jsou například vyhřívaná sedadla, výškově 
nastavitelný volant a sedadlo řidiče, elektricky ovládaná 
okna všech dveří nebo vyhřívaná a elektricky nastavitelná 
zpětná zrcátka. Nechybí ani sedmipalcová dotyková ob-
razovka Full HD se zabudovaným navigačním systémem 
NAVITEL, tuner, couvací kamera, USB, MP3 a Bluetooth. 
Samozřejmostí je klimatizace, parkovací asistent a  jistě 
potěší také drobnosti jako teplotní čidlo venkovního vzdu-
chu, systém ISOFIX, 12V zásuvka v přední a zadní části 
vozidla nebo upínací oka nákladu. Model Limited dále 
obsahuje vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná zadní sedadla 
a přídavné teplovodní topení.
V  roce 2014 prošel změnami i  exteriér automobilu UAZ 
Patriot. Na první pohled zaujme nová maska vozu včet-
ně tvarovaných světel, mlhovek a  nového nárazníku. 

UAZ AMC 3163 Patriot
UAZ AMC 3163 Patriot je naprosto nevídanou kombinací terénního automobilu klasické konstrukce podvoz-
ku s velmi komfortní uzavřenou celokovovou karoserií typu MPV. Tento pětimístný automobil se vyznačuje 
výbornými vlastnostmi při jízdě v terénu.
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Máte zájem pořídit si zcela nový vůz UAZ AMC Patriot Limited v ceně 499.000 CZK + DPH a získat tak tažné zařízení na 2,5 t a dvě 100% uzávěrky obou 

náprav v ceně 68.340 CZK bez DPH ZCELA ZDARMA? Uveďte při komunikaci s námi kód STAVTECH 01. Tato nabídka platí do 31. 5. 2015.

Jsme profesionálové s více jak dvacetiletou praxí v oboru. Na území Evropy jsme prodali více než 5.000 automobilů východní provenience. O všechna vozi-

dla v provozu pečujeme se zaujetím sobě vlastním s cílem splnit všechna očekávání a přání zákazníka.



Zpětná zrcátka mají zabudované ukazatele směru. Pro pře-
voz nákladu na střeše je vůz vybaven střešními hagusy.
UAZ Patriot lze dovybavit mnohým příslušenstvím, jako je 
tažné zařízení, vzduchem ovládaná uzávěrka obou náprav, 
diferenciál zadní nápravy s  automatickou svorností, či 
úprava podvozku vozidla pro časté brodění, včetně zvýše-
ného sání motoru. 
Pro zájemce, kteří potřebují převážet rozměrnější a  těž-
ší náklad, je připravena pětimístná karosářská varianta 
Pickup, která je v ČR nabízena za stejnou cenu. Hluboký 
nákladový prostor lze zastřešit uzamykatelným víkem na 
plynokapalinových vzpěrách, případně užitkovou nástav-
bou MAXIM I, či designovou nástavbou MAXIM II od čes-
kého výrobce OM Canopies. Velký a praktický UAZ Pickup 
se svou velikostí velmi přibližuje rozměrům vozidla VW 
Amarok. 
Zatímco interiér vozidla poskytuje posádce nadprůměr-
ný komfort, konstrukce podvozku se dvěma tuhými ná-
pravami zajišťuje zásadní konkurenční výhodu – odolnost 
a dlouhou životnost vozidla při zachování minimálních pro-
vozních nákladů. Vozidla UAZ AMC vynikají zejména při 
nasazení v nejnáročnějších podmínkách. ❏
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UAZ AMC 3163 Patriot

Motor ZMZ 51432 CRS AMCE5, 2.3 turbodiesel

5-ti rychlostní manuální převodovka HYUNDAI DYMOS

Přídavná převodovka HYUNDAI DYMOS 4x2/4x4/redukce – el. řazená

Norma výfukových plynů: EURO 5b

Obchodní označení modelu: Limited

Prodejní cena v CZK bez DPH: 499.000

Bezpečnost

Posilovač řízení

Přední a zadní tříbodové bezpečnostní pásy

Imobilizér

Alarm s dálkovým ovládáním centrálního zamykání

Elektrické zamykání všech dveří

ISOFIX

ABS-9

Exteriér

Plastové podběhy kol

Přední a zadní nárazník v barvě vozu

Lemy všech kol v barvě vozu

Zpětná zrcátka v barvě vozu se zabudovaným ukazatelem směru, vyhříváním a 
elektrickým ovládáním 

Nové světlomety s LED denním svícením

Nová mlhová světla

Nové provedení zadních světel

Přídavné brzdové světlo LED

Pneu 245/60 R18 na discích z lehkých slitin (5 ks)

Podélné střešní hagusy

Determální skla

Aktivní anténa v přední části střechy

Interiér

Teplotní čidlo venkovního vzduchu, ukazatel teploty v přístrojové desce 

Výškově nastavitelná sedačka řidiče

Nastavitelná bederní opěrka

Interiér LUX 

Krycí clona v nákladním prostoru

Přesně tvarované gumové koberce na podlaze

Gumová vana v zavazadlovém prostoru

Elektrické ovládání oken předních dveří s multifunkčním ovládáním

Elektrické ovládání oken zadních dveří s multifunkčním ovládáním

Vnitřní zrcátko upevněné na čelní sklo, režim den/noc

Příprava pro autorádio s reproduktory ve dveřích

2 Din multimediální systém, sedmipalcová dotyková obrazovka Full HD, navigační 
systém NAVITEL, handsfree, tuner, couvací kamera, USB, MP3, Bluetooth

Zapalovač 

Zásuvka 12V v předním panelu

Zásuvka 12V v nákladovém prostoru

Upínací oka pro zajištění nákladu v nákladovém prostoru

Parkovací asistent

Vyhřívané čelní sklo

Vyhřívaná přední sedadla

Vyhřívaná zadní sedadla

Přídavné teplovodní topení

Klimatizace

Bonus pro čtenáře Stavební techniky v základní ceně:

Tažné zařízení A50-X pro bržděný přívěs do hmotnosti 2.500 kg, pro nebržděný 
přívěs do hmotnosti 750 kg

Vzduchem ovládaná 100% mechanická uzávěrka přední a zadní nápravy, 
kompresor s rychlospojkou, hadice pro huštění

•	 Objem motoru:   2235 cm3

•	 Výkon:   85,0 kW / 3900 ot. min.-1

•	 Kroutící moment:       270 Nm / 1800 – 2800 ot. min.-1

•	 Spotřeba:  8,0 / 11,0  / 9,1 l/100 km
•	 CO2:  262 / 186 / 214 g/km
•	 Světlá výška vozidla:  220 mm

•	 Rozměry UAZ Patriot: 4 700 × 1 900 × 1 910 mm (D × Š × V)

•	 Rozměry UAZ Pickup: 5 125 × 1 915 × 1915 mm (D × Š × V)

•	 Užitečné zatížení UAZ Patriot:  775 kg

•	 Užitečné zatížení UAZ Pickup:  995 kg

AMC plant s.r.o.

Radíkovice 19, 503 27

Česká republika

info@automaxczech.cz / www.madeinrussia.cz / +420 737 282 400

Pracovní verze vozidel UAZ bez doplňkové výbavy nabízíme již  

od 315.800 CZK bez DPH.


