
EXTRA UITRUSTING KLEUR

• Two Tone kleurencombinatie
• Witte velgen 
• Verwarmde voorstoelen
• Exclusieve waterafstotende stoelbekleding
• Schuiframen in de cabine
• Single Key voor portieren en contact
• EATON elektrische spervergrendeling
• Jubileum emblemen



220695-511-04
2-7 zitplaatsen

Kleuren
Licht grijs 
Khaki groen 
Two tone wit / muntgroen 
Oranje 
Algemeen
Benzinemotor 4-cilinder 2.7 liter ZMZ 40911 Euro 6 
Handgeschakelde versnellingsbak met 5 versnellingen  
Tussenbak met mechanisch inschakelbare 2X4 of 4X4 configuratie 
Tussenbak met mechanisch inschakelbare lage of hoge overbrenging 
Handrem op de uitgaande as van de tussenbak 
Spicer vooras met ratio 4,625 
Spicer achteras met ratio 4,625 
Bescherming voorste wielkasten 
Additionele brandstoftank 
Stuurbekrachtiging 
7 zitplaatsen (2 voor, 2 in tegenovergestelde richting en 3 achter) 
5 zitplaatsen (2 voor en 3 achter) met 2 additionele (zit) plaatsen 
5 zitplaatsen (2 voor, 2 vouwstoelen in tegenovergestelde richting, 1 achter) 
5 zitplaatsen dubbele cabine (2 voor en 3 achter) 
2 zitplaatsen enkele cabine (2 voor) 
2 zitplaatsen enkele cabine (2 voor en 3 vouwbanken in de laadruimte) 
Platform met huif 
Veiligheid
3-punts veiligheidsgordels voorstoelen 
2-punts veiligheidsgordels stoelen in tegenovergestelde rijrichting 
3-punts veiligheidsgordels achterstoelen (2-punts gordel middelste zitplaats) 
Stuurslot 
Voorwielen met remschijven 
Achterwielen met trommelremmen 
ABS 
Interieur
Metalen dashboard in de carrosseriekleur 
Enkelvoudige display voor de instrumenten en waarschuwingslampjes 
Vernieuwde stuurkolomschakelaars 
On-board computer 
12 volt sigarettenaansluitplug  
Dashboardpaneel met ruimte voor 1-DIN radio 
Afsluitbaar handschoenvak 
Verticaal verstelbare voorstoelen 
Horizontaal verstelbare bestuurdersstoel 
Interieurverlichting 
Bevestigingspunten voor de verankering van de lading 
Afwasbaar interieur 
Schuiframen in de cabine 
Verbeterde handgrepen met enkele sleutel voor deuren en contact 
Verwarmde voorstoelen 
Extra kachelunit in de cabineruimte 
Metalen scheidingswand achter de eerste rij zitplaatsen 
Metalen scheidingswand met raam achter de eerste rij zitplaatsen 
Metalen scheidingswand tussen passagiers- en laadruimte 
Exclusieve afwasbare stoelbekleding 
Vouwtafel links in de cabine 
Tafel tegen motorcompartiment in de cabine 
Groter reservoir voor de ruitensproeiervloeistof met inhoud van 5,2 liter 
Achteruitkijkspiegel 



Exterieur
Reflectors in de achterbumper 
Reflectors op het platform 
Metalen voorbumper met stootkussens 
Metalen achterbumper 
Uitklapbare opstap achterbumper 
Stalen velgen met 225/75 R16 banden 
Reservewiel met stalen velg en met 225/75 R16 band 
Zwarte zijspiegels 

Elektrische EATON spervergrendeling achterste differentieel inbegrepen
Additionele elektrische EATON spervergrendeling voorste differentieel 
Antiroestbehandeling 
Verwarmde voorruit 
All Terrein banden 
Trekhaak 3.5 Ton 
Trekhaak 2.5 Ton 
Trekhaak verstelplaat 
Versterkte voorbumper 
Versterkte lierbumper 
Lier 5.7 Ton 
Versterkte achterbumper 
Versterkte achterbumper met reservewielhouder 
Snorkel 
Aqua preparation bestaande uit differentieel / as-beluchter kit 
Bagagedrager 
Ladder 
Verzwaard verenpakket 
Bescherming zijkanten met opstap 
Bescherming stuurinrichting 
Bescherming versnellingsbak 
Beschermroosters verlichting 
Spatlappen achterwielen 
Spatlappen voorwielen 
Vrijloopnaven voorwielen 
4X4 logo op luchtinlaatklep 
Verbeterde handgrepen inbegrepen
Schuifraam cabinedeur inbegrepen
Schuifraam cabine inbegrepen
Open dak 
Verhoogd dak 
Deflectors voorportieren 
Fenders wielkasten 
Plafondconsole voor radio / multimedia / luidsprekers en opbergvakken 
Radio, luidsprekers en antenne 
Multimediasysteem ANDROID met GPS, luidsprekers en antenne 
Multimediasysteem ANDROID met GPS en camera, luidsprekers en antenne 
Aansluiting dual USB poort voor multimediasysteem in dashboard 
Aansluiting dual USB poort voor voeding telefoon / tablet in dashboard 
Tankdop(pen) met sleutel 
LPG installatie met kleppensmering 
Off-road krik 
Grotere zijspiegels met metalen arm inbegrepen



Brandstof   
Cilinderinhoud  

Vermogen  
Koppel  

Verbruik benzine  
Verbruik op LPG  
Uitstoot benzine  
Uitstoot op LPG  

  Benzine / LPG
  2693 cc
  83 kW (112 PK) / 4.250 tpm
  198 Nm / 2.500 tpm
  11.2 L – 12.4 L / 100 km (80 km/u)
  12.2 L – 13.4 L /100 km (80 km/u)
  303 – 323 g/km 
  222 – 266 g/km

Voertuig
Merk UAZ
Type 2206
Variant 220695
Voertuig categorie N1G
Algemeen
Aantal assen 2
Aantal wielen 4
Aangedreven assen 2
Afmetingen
Lengte mm 4363
Breedte mm,  Breedte mm met spiegels 1962 - 2170
Hoogte mm, Hoogte mm met bagagedrager 2115 – 2284
Wielbasis mm 2300
Lengte laadruimte mm 2700 – 890
Breedte laadruimte mm 1818
Hoogte laadruimte mm 1294
Wielbasis mm 2300
Bodemvrijheid mm 205
Waaddiepte mm 500
Gewichten
Gewicht in rijklare toestand kg 2015
Maximum toelaatbaar gewicht kg 2880
Laadvermogen kg 875
Maximum toelaatbare massa vooras kg 1440
Maximum toelaatbare massa achteras kg 1440
Sleepgewicht geremde aanhanger kg 3500
Sleepgewicht ongeremde aanhanger kg 750
Maximale toegestane kogeldruk kg 140
Maximale toegelaten massa voertuigcombinatie kg 6380
Motor
Fabrikant  ZMZ (Zavolzhye Engine Factory)
Model 40911
Cilinders 4
Motorinhoud 2693
Brandstof Benzine
Maximaal vermogen kW / tpm 83 / 4250
Maximum snelheid
Maximum snelheid km/u 127
Wielen en banden
Spoorbreedte vooras mm 1475
Spoorbreedte achteras mm 1470
Velgen en banden afmetingen 6.5JX16H2 ET40 225/75 R16 108H
Carrosserie
Aantal deuren 4
Aantal zitplaatsen (inclusief chauffeur) 2 – 7



Inhoud brandstoftank(s) en smeermiddelen 
Brandstoftank(s) liter 50 + 27
Motorolie liter 6,5
Koelvloeistof liter 13,7
Versnellingsbakolie liter 1,7
Tussenbakolie liter 0,7
Differentieel vooras liter 0,88
Differentieel achteras liter 0,8
Stuurbekrachtiging liter 1,3
Ruitensproeiervloeistof liter 5,2
Trekhaak inrichting
Trekhaak inrichting typegoedkeuring en markering A50-X
Milieu aspecten
Geluidniveau stationair (dB(a)) bij (rpm) 84.0 / 3.188
Geluidniveau in beweging (dB(a)) 74.7
Emissienorm EURO 6

Alternatieve bandenmaten
Bandenmaat 6.5 J X 16 225/75 R16 104P
Bandenmaat 6.5 J X 16 245/70 R16 104P
Bandenmaat 7 J X 16 245/70 R16 104P
Bandenmaat 8 J X 16 245/70 R16 104P
Bandenmaat 8 J X 16 245/75 R16 104P
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