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Terénní UAZ Patriot: ruská odpověď na vlnu SUV se vyrábí také v Česku. Offroad
V těchto dnech měla premiéru další z novinek "Uljanovského Automobilového Závodu". Jde o UAZ Patriot který známe od roku 2002
pod typovým označením 3163.
UAZ uvádí, že nový model bude schopen dodávat na ruský trh již v červenci roku 2005.
Současně, podle stránek UAZ.cz bude vozidlo vyráběno i v České republice (!).

UAZ Patriot je vyráběn také v ČR
AMC (AUTO MAX CZECH) je značkou společnosti, která provádí v České republice jeho
finální výrobu, a to na základě vlastního projektu, realizovaného dle přísných evropských
schvalovacích podmínek.
Model poprvé představený v roce 2002 na moskevském autosalónu by se měl stát
nástupcem modelu Simbir.
Auto.cz

Konstrukce automobilu v mnohém připomíná klasické offroady ruské provenience, uvádí

Pod moderním kabátem je ukryt osvědčený žebřinový rám, tuhé nápravy, pohon všech kol s vypínatelnou přední nápravou, vpředu jsou
vinuté pružiny, vzadu pruží listová půleliptická pružina.
Pohon zajišťuje zážehový motor o objemu 2,7 l o nejvyšším výkonu 94 kW. Vývoj a příprava tohoto projektu nové eurokoncepce probíhaly v
České republice za účasti mnoha specializovaných firem více jak dva roky, jejich výsledkem je úspěšné absolvování všech předepsaných
homologačních zkoušek a vysoká spolehlivost vozidel, garantovaná 2 letou záruční lhůtou.
Výsledky provedených dlouhodobých testů vozů UAZ AMC 3160 a 3162 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
nízkou spotřebou a šetrností k životnímu prostředí.
Automobily UAZ AMC plní emisní normu EURO 3 a jsou přípraveny pro využití nově zaváděného motoru ANDORIA E110 Di se vstřikovacím
systémem Common rail, splňující emisní normu EURO 4 (v Evropě platnou od roku 2006).
Autorizovaná prodejní a servisní síť na území ČR je tvořena 30 profesionálními servisy. Při nákupu vozu je nabízena záruka 2 roky nebo 70
000 km.
Nové vozy UAZ 3160, 3162 a 2360 ve verzi AMC je možno objednávat již od 1.12.2004.
Cena české "kratší" verze vozidla bude podle tisku stanovena na 499tis. Kč bez DPH.

O společnosti UAZ

UAZ prochází od roku 2003 restrukturalizací. Počet zaměstnanců byl v posledních letech snížen o 4000. Nyní zaměstnává kolem 22 tisíc lidí.
Firma je lídrem na ruském trhu terénních automobilů, prošla atestací na standardy ISO 9000. UAZ neskrývá ambice dobývat zahraniční trhy v
rozvíjejících se zemích.
Mimo terénních automobilů jsou v nabídce UAZ i další užitková vozidla.
O změně marketingového přístupu k trhům svědčí také záměna čtyřmístných číselných kódů v označení produkce na slovních názvy modelů.
Ruský automobilový průmysl prožívá prudkou renezanci. Představu si lze udělat ze směrnice ruské vlády, podle níž musí již v letošním roce
všechny v Rusku vyráběné automobily splňovat emisní normu Euro II.
S použitím materiálu News.auto.cz, autora Ondřeje Láníka.
Související odkazy:

Oficiální stránky UAZ.ru
Jeden z Dealerů UAZ v Rusku
Oficiální dealer UAZ v ČR
Stránky české firmy AUTO MAX CZECH spol. s r.o. s nabídkou vozidel a příslušenství
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