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Виробниче підприємство 
АВТО-ХОЛДИНГ 

АВТОМОБІЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ТИПУ «B»  
ЗА ДСТУ 7032:2009   

 НА БАЗІ НОВОГО RENAULT MASTER 



АСЕМД RENAULT MASTER  

Автомобіль спеціалізований 
екстреної медичної допомоги 
(АСЕМД) на базі Renault Master 
L2H2 тип «В» розроблено та 
обладнано для транспортування, 
здійснення медичного догляду та 
нагляду за пацієнтами 

Галузі застосування – швидка 
допомога, медицина катастроф 

АСЕМД відповідає національному 
стандарту України "Автомобілі 
швидкої медичної допомоги та 
їхнє устаткування, технічні вимоги 
та методи випробування" ДСТУ 
7032:2009 
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ПРО RENAULT MASTER 
Renault Master - один з лідерів продажів серед комерційних автомобілів в Європейському Союзі. Він має одні 
з найкращих показників економічності, безпеки, комфорту і надійності в своєму класі 

АСЕМД виробляється на базі Renault Master L2H2 з турбодизельним двигуном стандарту Євро-5,  
потужністю 125 к.с. з механічною 6-ступінчастою КПП 

Автомобіль «швидкої допомоги» має комфортний салон з кондиціонером, де зручно і комфортно для роботи 
і пересування може розташуватися медичний персонал. Крім того, автомобіль має цілий ряд систем безпеки: 
АBS (система допомоги при екстреному гальмуванні), система курсової стійкості ESP і система допомоги при 
старті на підйомі HAС, подушки безпеки. Проріз задніх дверей оснащено підніжкою, яка має неслизьку 
поверхню 

Надійність та комфорт експлуатації також забезпечують: гідропідсилювач керма, адаптація до умов поганих 
доріг, електросклопідйомники, дзеркала заднього виду з підігрівом, сидіння водія з підлокітником і 
варіантами регулювання, а також цілий ряд інших опцій 
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ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТИ, мм 

Привід передній Колісна база, мм 3682 

Задні колеса одинарні Довжина, мм 5658 

Довжина/висота L2 H2 Ширина, мм 2070 

Двигун, см3 2299 Висота, мм 2630 

Кількість циліндрів / клапанів 4 / 16 
Довжина вантажного відсіку (по 
підлозі) 

3083 

Тип вприскування 
Common Rail, 

турбо 
Ширина вантажного відсіку,  мм 1765 

Вид палива Дизель, Euro5 Ширина бічних дверей 1270 

Максимальна потужність  к.с. 125 Висота бічних дверей 1780 

Макс. обертаючий момент, нм/об. хв. 310 / 1500 
Ширина задніх дверей ( на высоте 169 
мм от пола) 

1580 

Трансмісія МКП6 Висота задніх дверей 1820 

Ємність бака, літрів 100 Кліренс  186 

Споряджена маса автомобіля, кг 3000 Розмір коліс та шин 
225/65 

R16   

Повна маса авто (GVW), кг 3500 

Максимально допустиме навантаження 
на передню вісь, кг 

1850 

Максимально допустиме навантаження 
на задню вісь, кг 

2100 

ПРО RENAULT MASTER 

4 



ПРО RENAULT MASTER 
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ОПЦІОНАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ 

Гарантія: 3 роки або 100 000 км Задні скляні двері з відкриттям і фіксацією на 180° 

Механічна коробка передач 6-ступінчаста Кріпильні кільця на підлозі вантажного відсіку 

ABS з антибуксувальною системою ASR Коректор фар ручний 

Система курсової стійкості ESP  Паливний бак на 100 літрів  

Система допомоги при початку руху в гору Hill Start Assist Стальні 16" диски та ковпаки коліс  

Адаптація до умов поганих доріг: сталевий захист 
піддону картера двигуна, захист гальмівних дисків 

Запасне колесо (встановлено під підлогою) 

Гідропідсилювач керма Окраска автомобіля в білий цвіт  

Подушки безпеки Кондиціонер 

Одинарне сидіння водія з підлокітником та 
регулюванням по висоті 

Бортовий комп'ютер 

Подвійне переднє пасажирське сидіння Денні ходові вогні 

Передні електросклопідйомники Дві акумуляторні батареї 

Дзеркала заднього виду з підігрівом Дистанційний центральний замок 

Ліва суцільнометалева частина кузова Обігрів та вентиляція 

Праві зсувні двері зі склом Інше додаткове обладнання по бажанню  Замовника 

Перегородка салону і вантажного відсіку зі склом 



ПРО МЕДИЧНИЙ САЛОН ТА УСТАТКУВАННЯ 

Салон утеплений теплоізоляційним матеріалом та встановлені пластикові панелі, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Панелі 
медичного салону мають ніші для встановлення медичного обладнання та укладки комплектуючих. Ніші або закриваються дверцятами, що 
фіксуються, або замикаються на замок. Дверцята, які відкриваються вгору, мають механізм, що тримає їх відчиненими 

Стики між панелями та підлогою ущільнено та герметизовано, що дозволяє проводити вологу санітарну обробку дезінфікуючими розчинами. 
Підлога автомобіля вкрита спеціальним лінолеумом, який унеможливлює ковзання 

В стелі автомобіля встановлено багатофункціональний люк, що забезпечує природну освітленість та вентиляцію салону. При необхідності 
люк може використовуватись як аварійний вихід 

Між кабіною водія та медичним салоном встановлено перегородку з розсувним вікном. Розсувне вікно оснащене спеціальною шторкою. На 
перегородці зі сторони медичного салону можуть бути закріплені: дозатор для рідкого мила, тримач для паперових серветок або медичних 
рукавичок, тощо 

Медичний салон оснащений розсувним вікном в бічних дверях та вікнами у задніх розпашних дверях. Всі вікна медичного салону тоновані 

Для догляду за хворим лікар (медсестра) може розміститися на кріслі, що обертається у узголів’я нош звідки існує доступ до необхідних 
приладів та до нош при вводі препаратів та подачі кисневоповітряної суміші через маску у разі проведення штучної вентиляції легень або на 
поворотному відкидному сидінні по правому борту автомобіля 

Ремені безпеки і місця їх закріплення відповідають вимогам ДСТУ UN/ЕСЕ R 14-03 і ДСТУ UN/ЕСЕ R 16-04 

Розміри сидінь згідно з ДСТУ UN/ЕСЕ R 52-01 

Встановлені сидіння та кріплення їх у медичному салоні відповідають вимогам останньої редакції Директиви 74/408/ЕЕС. Кріплення ременів 
безпеки відповідають вимогам останньої редакції Директиви 76/115/ЕЕС. Ремені безпеки відповідають вимогам останньої редакції 
Директиви 77/541/ЕЕС. Обидва сидіння, що розташовані в медичному салоні, з трьохточковими ременями безпеки типу Ar4m. Підголівники 
встановлені відповідно до Директиви 78/932/ЕЕС 

Сидіння, підголівники та їхні кріплення відповідають вимогам ДСТУ UN/ЕСЕ R 25-03 та ДСТУ UN/ЕСЕ R 17-07 

В медичному салоні розташовані основні ноші, що розміщуються та надійно закріплюються на завантажувальному пристрої який дозволяє 
регулювати положення нош в медичному салоні в поперечному, в поздовжньому напрямку, а також їх кут нахилу 

На стелі салону, вздовж нош, розташовані поручні 

Також на стелі розміщена ніша з дверцятами, за якими розташовані спеціальні кріплення для системи утримання двох вертикальних 
інфузійних систем з можливістю фіксації ємностей з розчинами 

Все медичне устаткування яким укомплектовано автомобіль розміщується та надійно закріплене на спеціальних полицях, кронштейнах, в 
шафах та інших елементах меблів 

Автомобіль оснащується двома порошковими вогнегасниками ВП-2 згідно ДСТУ 3675, один з яких розміщено у кабіні водія а другий у 
медичному салоні 
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ПРО МЕДИЧНИЙ САЛОН ТА УСТАТКУВАННЯ 
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ПРО МЕДИЧНИЙ САЛОН ТА УСТАТКУВАННЯ 
Система газопостачання  

Система газопостачання складається з кисневих балонів, редукторів кисню, 
кисневих трубопроводів та розеток, типу швидке з’єднання. Газопровід 
прокладено таким чином, щоб він не проходив через шафи та стояки. Всі 
трубопроводи газової установки вентильовані 

Система обігріву 

Медичний салон оснащено двома незалежними системами обігріву. Перша – 
додатковий рідинний опалювач, що працює від системи охолодження двигуна. 
Друга – автономний опалювач, що під’єднаний до паливного баку автомобіля. 
Обидва опалювача знаходяться в кабіні водія під пасажирським сидінням 

Система вентиляції та кондиціонування 

Автомобіль оснащується кондиціонером який підтримує необхідну температуру 
повітря в медичному салоні. Максимальну продуктивність кондиціонера 
можливо отримати після встановлення самої низької температури і найбільшої 
швидкості повітряного потоку 

Можливе одночасне використання системи кондиціонування і опалення, що 
забезпечує зниження відносної вологості повітря в медичному салоні.  

Автомобіль оснащено вентиляційною установкою, яка може працювати, як у 
витяжному (базовий режим), так і у приточному режимах. Вентиляційна система 
захищає медичний салон від проникнення в нього пилу 

Панель керування 

Для зручності медичного персоналу медичний салон автомобіля оснащений 
«Автомобільним пультом керування споживачами» на який виведено керування 
усіма системами якими обладнано медичний салон. Всі кнопки пульта керування 
мають світлову або графічну індикацію. Світлова або графічна індикація заряду 
акумуляторних батарей зі звуковим попередженням досягнення критичного 
стану заряду висвітлюється на АПКС та дублюється на кольоровому TFT дисплеї 
який знаходиться у кабіні водія 

Система внутрішньої комунікації 

Автомобіль оснащений системою внутрішньої комунікації між водієм та 
медичним салоном. Рація системи комунікації розташована на перегородці між 
кабіною водія та медичним салоном 
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ПРО МЕДИЧНИЙ САЛОН ТА УСТАТКУВАННЯ 
Електрична мережа 

Електрична система автомобіля забезпечує живлення 
вбудованих систем медичного салону та медичного 
обладнання, та відокремлена від основної для 
запобігання її впливу на можливість роботи двигуна та 
інших штатних систем автомобіля. Автомобіль 
оснащений додатковою акумуляторною батареєю. 
Батарея та генератор відповідають вимогам ДСТУ 7032. 
Параметри електромережі медичного салону: 
потужністю 500Вт. Медичний салон оснащений що 
найменше чотирма розетками напругою 12 В та двома 
розетками напругою 220 В. Для покращення роботи 
медичних працівників автомобіль оснащений системами 
та спеціальним обладнанням, що працює від 
електромережі напругою 12 В та/або 220 В. Для їх 
якісної та безперебійної роботи електричну мережу 
автомобіля було суттєво вдосконалено. 

Автомобіль оснащений системою живлення від 
зовнішньої мережі напругою 220 В під час стоянки. 

Спеціальне оснащення кабіни водія 

- гучномовець зовнішньої трансляції та системою 
внутрішньої комунікації між водієм та медичним 
салоном 

- пульт керування спеціальними світловими та 
звуковими сигналами 

- переносний акумуляторний ліхтар 

- подовжувач для підключення 220В 

- зарядний пристрій АКБ та інвертор 

- розподільчий електричний щиток з вимикачем маси 

- пристрій безперебійної комутації 
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ПРО МЕДИЧНИЙ САЛОН ТА УСТАТКУВАННЯ 

Зовнішнє оснащення 

Ззовні автомобіль оснащений наступними додатковими світловими 
та сигнально-світловими приладами: 

- блоком СГП (сигнально-гучномовний пристрій), що знаходиться на 
даху автомобіля в передній його частині; 

- проблисковими ліхтарями, що знаходяться на даху автомобіля в 
задній його частині; 

- ліхтарями бічного та заднього освітлення, що знаходяться над 
відповідними дверима; 

- стробоскопами, що знаходяться по бокам автомобіля по 4 шт. з 
кожного боку та 4 шт. в районі радіаторної решітки. 

Керування сигнально-гучномовним пристроєм, проблисковими 
ліхтарями та стробоскопами здійснюється з кабіни водія за 
допомогою спеціального пульту. 

Ліхтарі зовнішнього освітлення, що встановлені над дверима 
медичного салону для освітлення прилеглої території забезпечують 
освітленість не менше ніж 30 лк (lux) в радіусі 2 м від дверей. 
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ПРО МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Нова «Швидка допомога» на базі Renault Master обладнана всіма елементами, 
необхідними для надання допомоги в складних умовах 

Перелік комплектації медичного обладнання може бути змінений під 
індивідуальні потреби медичного закладу 

Більшість медичного обладнання – європейських та американських виробників 
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№ Устаткування (найменування) Модель Виробник 

1 Основні ноші / шасі (каталка) Ноші-каталка РС-658/2Н Promeba (Іспанія) 

2 Приймальний пристрій для нош Платформа РВ-410/3 Promeba (Іспанія) 

3 Вакуумний матрац Ноші з вакуумною фіксацією РА-50 Promeba (Іспанія) 

4 
Пристосування для перенесення (простирадло або 

матрац) 

Ноші м'які,  
Medsource International LLC,  США 

MS-95208 

5 
Довга спинка дошка з пристроєм іммобілізації 

голови та ременями безпеки 

Дошка спинна, Delux, 
Medsource International LLC,  США 

MS-93000-G16 

Імобілізатор  голови одноразовий (MS-

91010) 
Medsource International LLC,  США  

6 Пристрій переміщення Ноші-крісло, S-119, KARTSANA S.L., Іспанія 

7 Пристрій іммобілізації, (набір для переломів) Комплект шин для кінцівок, 6 шт., отсутствует 

8 

Шиний та верхньоспинний пристрій іммобілізації Шина вакуумна для шії VS-101 (N) 

Vacuform (Чехія) 
(шийно-комірцевий набір) 

Шина вакуумна для шії (хрестоподібна) 

VS-101 (РА) 
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Шийний та верхньоспинний пристрій для 

розширеної іммобілізації Шина евакуаційна з фіксацією хребта, 

EFS - 102 
Vacuform (Чехія) 

(пристрої для витягання або короткі спинні дошки -

одне з перелічених) 

10 

Стаціонарний кисень, не менше ніж 2000 л, 

вимірювач витрат з верхньою межею вимірювання 

не менше ніж 15 л/хв та з регулювальним 

клапаном 

Пристрій для кисневої терапії  Н-550 HERSILL S.L, Іспанія 

Балон моделі GCM  140-10-20, 10,0л ТОВ «ДЖІСІЕМ ГРУП», Україна 

 Регулятор тиску Р300-F15-DNS,   HERSILL S.L, Іспанія 
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Портативний кисень не менше 400 л, вимірювач 

витрат з верхньою межею вимірювання не менше 

ніж 15 л/хв та з регулювальним клапаном 

Циліндр кисневий DIN, 2л HERSILL S.L, Іспанія 

Регулятор тиску Р300-F15-DNS, HERSILL S.L, Іспанія 

Кейс Oxivac порожній 4210502 HERSILL S.L, Іспанія 

12 

Ручний пристрій для штучної вентиляції легенів з 

можливістю подачі кисню, з масками, дихальними 

трубками для осіб різного віку та кисневим 

резервуаром  

Комплект ручного пристрою штучної 

вентиляції легенів Revіvator Res-Q, 

призначений для дорослих . Комплект  

5200600 

HERSILL S.L, Іспанія 

13 

Стаціонарний не ручний прилад відсмоктування з 
Портативний електричний аспіратор 

(відсмоктувач), V7 Plus b 
HERSILL S.L, Іспанія мінімальним тиском мінус 65 кПа та мінімальним 

об'ємом 1 л 
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№ Устаткування (найменування) Модель Виробник 

14 
Ручний портативний прилад 

відсмоктування 
Аспіратор механічний VacUp PRO 5300200  Hersill (Іспанія) 

15 

Механічний вимірювач артеріального 

тиску з регульованою манжетою 

Розмір манжети: 10 см – 66 см 

Вимірювач артеріального тиску,  

Little Doctor Electronic (Nantong) 

Co.,Ltd, КНР 

LD-71 

Манжети LD-Cuff С2N 

Манжети LD-Cuff С2I 

Манжети LD-Cuff N2LR 

Манжети LD-Cuff С2T, 

16 Оксиметр Пульсовий оксиметр, H100B, Edan Instrumenys.Inc, KHP 

17 Стетоскоп 
Вимірювач артеріального тиску,  Little Doctor Electronic (Nantong) 

Co.,Ltd, КНР LD-71,  

18 
Термометр 

Термометр цифровий, LD-300 
Little Doctor Electronic (Nantong) 

Co.,Ltd, КНР Мінімальний діапазон від 28оС до 42оС 

19 
Пристрій для вимірювання цукру в 

крові 

Система визначення рівня глюкози в крові, GlucoDr 

auto AGM 4000 

All Medicus Co, Ltd, Республіка 

Корея 

20 Діагностична ліхтарик 
Діагностичний ліхтарик,  

MedSource (США) 
MS-PEL 100 

21 
Устаткування для ін'єкцій та вливань, 

набір 
Джгут кровоспинний, MS-17301 MedSource (США) 

22 
Пристрій для нагрівання розчинів для 

вливання до 37+2оС 

Апарат підігріву крові, кровозамінників і розчинів при 

інфузійній терапії  

комплектується додатково на 

замовлення 

23 Кріплення для інфузійної системи Кріплення  Авто-Холдинг 

24 Пристрій для вливання під тиском 
Насос шприцевий інфузійний 

комплектується додатково на 

замовлення 

Манжета для інфузій під тиском , 1000 мл, PCI-101 Vacuform (Чехія) 

25 
Дефібрилятор з ритмом та 

записувачем показників пацієнта 

Дефібрилятор монітор REANIBEX 500 Osatu, S. Coop, Іспанія 

Настінний кронштейн для  дефібрилятора, 10G (EN 

1789) 
Osatu, S. Coop, Іспанія 

26 Електрокардіограф 
Електрокардіограф "ЮКАРД 100" з модулем передачі 

даних 
ТОВ «ЮТАС», Україна 
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№ Устаткування (найменування) Модель Виробник 

27 

Портативна система догляду за диханням 

Комплект з двох кисневих масок для обличчя (для 

дорослих та дітей), ковдра, ножиці, розширювач  для 

ротової порожнини, прилад для витягування язика, 

Hersill (Іспанія) 

Ручний пристрій для штучної вентиляції 

легенів 

Маска киснева з роторозширювачем та 

повітропроводом 

Ротовий  повітропровід або носоглотковий 

повітропровід 

Аспіратор 

Катетер відсмоктування 

28 Інгалятор  маска з небулайзером Hersill (Іспанія) 

29 Матеріал для лікування поранень 
Ножиці медичні PA-12 Promeba (Іспанія) 

Турнікет кровоспинний для війскових МТ-100/2 Vacuform (Чехія) 

30 

Контейнер для реплантації із внутрішньою 

температурою (4+2)оС, яка утримується 

протягом не менше 2 год 

Автохолодильник Thermo TR-19A,  
Yuyao Beila Electric 

Industrial Co., Ltd, КНР Thermo 

31 Лоток ниркоподібний Лоток ниркоподібний, 200 мм Surgimax (UK) 

32 Мішечок для блювотних мас Мішечок для блювотних мас MS-17360 MedSource (США) 

33 Нескляна ємність для урини 
Сечоприймач, нестерильний 2000 мл, MS-3008 

MedSource (США) 
Сечоприймач, нестерильний 500 мл, MS-3004 

34 Контейнер для голок Контейнер для використаних матеріалів з ПП, 7015, 1,5л 
NUOVA APTACA.S.r.l. 

Італія 

35 Шлункова трубка з приладдям 
Ендотрахеальна трубка VеtntiSeal ротова/носова з 

манжетою та отвором  

комплектується додатково 

на замовлення 

36 Набір для екстрених пологів 
Комплект одягу та покриттів операційних акушерський №20 

«Славна®» 

ТОВ «Фірма 

«Технокомплекс», Україна 

37 Мішок для медичних відходів 
Мішок для автоклавування до 1340С, розмір 400х660 мм 

для IVD 

NUOVA APTACA.S.r.l. 

Італія 

38 Ноші с нетканого матеріалу Ноші, що складаються вчетверо MS-PST124 MedSource (США) 

39 Особисті засоби захисту від інфекції Дозатор моющего средства 
комплектується додатково 

на замовлення 

40 Матеріали для очищення та дезінфекції Держатель для салфеток 
комплектується додатково 

на замовлення 

41 Інструмент для розрізання ременів крісла Інструмент рятувальний Promeba (Іспанія) 
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Ноші-каталка РС-658/2Н 1 

1 

Ноші, що складаються вчетверо MS-PST124 

Ноші з вакуумною фіксацією  

Ноші м'які, MS-95208РА-50TR-19A, 

2 

3 

4 

2 

3 4 
5 

6 

Кейс Oxivac (Портативний кисень не менше 400 л) 5 

6 Електрокардіограф "ЮКАРД 100" з модулем передачі даних 
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Платформа РВ-410/3 

Ноші-крісло, S-119 

Дошка спинна, Delux, MS-93000-G16 

13 

11 

12 

11 

13 

12 

7 

8 
9 

10 

Автохолодильник 
Thermo TR-19A 

Пристрій для 
кисневої терапії  
Н-550 

Дефібрилятор 
монітор 
REANIBEX 500 

Портативний 
електричний 
аспіратор  
(відсмоктувач), V7 
Plus b 

8 

9 

10 

7 
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Переговорний пристрій (зв’язок з 
водієм) 

Зовнішня розетка 220 В 

Пульт керування електрообладнанням 

Місце для кронштейну підвіски 
інфузійної системи 

16 

18 

19 

17 

17 

16 

18 

19 

14 

15 

21 

Балон моделі GCM  140-10-20, 10,0л 

Регулятор тиску Р300-F15-DNS 

15 

14 

Переговорний пристрій (зв’язок з 
медичним салоном) 

Електричний розподільчий щиток 21 

20 

20 



ПРО АВТО-ХОЛДИНГ 

Виробниче підприємство АВТО-ХОЛДИНГ – провідний національний виробник 
спеціалізованої автомобільної техніки 

Завод працює з 2008 року, клієнтська база перевищує тисячі власників автомобільної 
техніки, серед яких компанії та підприємства різної форми власності 

Завод виробляє спеціалізовану вантажну і пасажирську техніку, самоскиди, фургони, 
комунальну техніку, медичні автомобілі та ін. види продукції 

Продукція підприємства багаторазово поставлялась різним міністерствам, 
відомствам і державним підприємствам, серед яких Міністерство інфраструктури, 
Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров'я, 
Укрпошта та ін. 

Продукція підприємства сертифікована і відповідає вимогам чинного Законодавства 
України, а система управління якістю відповідає вимогам стандарту ISO 9001: 2009. 
Завод має ряд державних нагород та відзнак 
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КОНТАКТИ 

ТОВ «АДАМАНТ МОТОРС ЗАПОРІЖЖЯ» 

Офіційний дилер Renault 

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Брянська, 6 

Телефон: +38 (061) 280-30-06 

Сайт: www.renault-adamant.zp.ua 

ТОВ «АДАМАНТ МОТОРС ЧЕРНІГІВ» 

Офіційний дилер Renault 

Адреса: м. Чернігів, вул. Ремзаводська, 4  

Телефон: +38 (0462) 94-17-17  

Сайт: renault-adamant.cn.ua 

Ознайомитися з умовами придбання та сервісного обслуговування або отримати відповіді на 
питання Ви можете у наших офіційних представників: 


