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STEED 5
Фабрички монтирани додатоци
Интерфејсен алармен систем





Interface Алармен систем
Интегриран во далечинскиот апарат на клучот заедно со
централното заклучување
Дополнително далечинско за резервиот клуч;
Volume transducer.

Bluetooth телефонски систем


























EUR 297

Multipoint: Овозможува симултано работење на два телефона ,
додека едниот телефон прима повик , другиот има можност да
прима или да одбива повици ;
Колор TFT екран;
Стерео репродукција на гласот од телефонските разговори
преку звучниците кои се поврзани на аудио системот во
возилото ;
Специјални контролни копчиња наменети за музиката која се
емитува од телефонот
Високо сензитивен микрофон со подесување на осетливоста и
смерот на прием ;
Автоматско смалување на звукот од аудио системот ;
Можност за говорно бирање , доколку телефонот ја има таа
опција ;
Можност за приклучување на 4 телефона ;
Можност за додавање на 4000 контакти (1000 контакти за секој
, сочувани во контакт листата на системот );
Вграден SIM читач за полесно синхронизирање на контактите ;
Bluetooth V2.1+EDR.;

Hardtop, без прозорци – не бојадисан




EUR 204

Multipoint: Овозможува симултано работење на два телефона ,
додека едниот телефон прима повик , другиот има можност да
прима или да одбива повици ;
Мал и едноставен за употреба панел со контролни копчиња;
Високо сензитивен микрофон со подесување на осетливоста и
смерот на прием
Автоматско смалување на звукот од аудио системот ;
Можност за говорно бирање , доколку телефонот ја има таа
опција ;
Можност за меморирање до 8 телефонски броеви ;
Bluetooth V2.1+EDR.

Bluetooth тел.систем со дисплеј и стерео аудио стриминг


EUR 156

EUR 1616

Специјално дизајниран за Steed 5;
Прилагоден за секаков вид на временски услови ;
Го редуцира отпорот на воздухот и ја намалува потрошувачката
на гориво;
Направен од Фиберглас ;
Едноставен пристап од задната врата која е со амортизери ;
Ентериер тапациран со текстил и LED осветлување;
Заклучување со појачан механизам на клуч;

Hardtop, без прозорци – бојадисан








EUR 1616

Специјално дизајниран за Steed 5;
Прилагоден за секаков вид на временски услови ;
Го редуцира отпорот на воздухот и ја намалува потрошувачката
на гориво ;
Направен од Фиберглас ;
Едноставен пристап од задната врата која е со амортизери ;
Ентериер тапациран со текстил и LED осветлување;
Заклучување со појачан механизам на клуч;

Hardtop со прозорци- бојадисан

EUR 1700





Специјално дизајниран за Steed 5;
Прилагоден за секаков вид на временски услови ;
Го редуцира отпорот на воздухот и ја намалува потрошувачката
на гориво ;
 Направен од Фиберглас ;
 Едноставен пристап од задната врата која е со амортизери ;
 Ентериер тапациран со текстил и LED осветлување;
 Заклучување со појачан механизам на клуч;

Fullbox – бојадисан


EUR 1660

Специјално дизајниран за Steed 5;

 Спортски дизајн ;



Прилагоден за секаков вид на временски услови ;
Го редуцира отпорот на воздухот и ја намалува потрошувачката
на гориво ;

 Направен од цврста полиуретанска пластика
 Вертикално отварање со амортизери за поедноставен
пристап;
 Систем за истекување на водата ;
 Заклучување со појачан механизам на клуч;

Странични прагови

EUR 500

 Перфектно решение за додатна цврстина и безбедност;
 Наменет за екстремни услови ;
 Заштита на каросеријата од удари кои би настанале од
нерамнини на патот ;
 Стабилно прицврстен за рамот на возилото
 Лесен пристап до возилото .

Странични овални прагови со алуминиумски стапки

EUR 726

 Перфектно решение за додатна цврстина и безбедност;
 Адекватен за нај екстремни услови;
 Специјално дизајнирани алуминиумски прагови со
појачана цврстина ;
 Стабилно монтирање на прагот од возилото .

Странични овални прагови од нерѓосувачки челик со гумирани
стапки

EUR 765

 Перфектно решение за додатна цврстина и безбедност;
 Адекватен за нај екстремни услови ;
 Специјално дизајнирани алуминиумски прагови со
појачана цврстина ;
 Стабилно монтирање за прагот од возилото .

Преден висок бул-бар со надпис

EUR 1029

 Спортски дизајниран ;
 Перфектно решение за дополнителна цврстина и
безбедност;
 Цевки изработени од нерѓосувачки челик со дијаметар од
66mm ;
 Адекватен за нај екстремни услови ;
 Дизајнерски надпис ;
 Стабилно монтирање на рамот на возилото ;

Преден низок бул-бар

EUR

 Спортски дизајниран ;
 Перфектно решение за дополнителна цврстина и
безбедност ;
 Цевки изработени од нерѓосувачки челик со дијаметар од
63mm;
 Адекватен за нај екстремни услови ;
 Стабилно монтирање на рамот од возилото

Ролбар на каросеријата

EUR

 Перфектно решение за дополнителна цврстина и
безбедност ;
 Заштита на товарот кој се наоѓа во товарниот простор
;
 Заштита на каросеријата од оштетувања кои би настанале
при возење во услови на и надвор од патот .

Влечна кука

EUR 450






Статична кука
Специјално дизајнирана за Steed 5;
Максимално хоризонтално оптоварување - 2000kg;
Максимално вертикално оптоварување на точката на
спојување 120кг
 Максимална D - вредност 11.54 kN
 7-пинска електрична инсталација

Off-road сет за повишена суспензија (+50mm)

EUR

 50 mm поддигнување напред, 70 mm поддигнување назад;
 Задржување на товарниот капацитет на возилото
 Значително ги подобрува проодните карактеристики на
возилото
 2 годишна гаранција ;

Winch 4,300 kg влечна снага , далечинско управување со сајлата

EUR

 4.300 kg влечна снага ;
 Дистанционо управување со сајлата
 Рамномерно распоредување на тежината на предниот дел
од шасијата
 Специјално произведено од Warn за Steed 5

Off-road сет пневматици ( Каллив терен )

EUR

 235/70 R16 димензија;
 Исклучителни off-road можности за недостапни терени;
 Директна промена со фабрички монтираните пневматици

Off-road сет пневматици ( Секаков терен)

EUR

 235/70 R16 димензија;
 Идеален баланс помеѓу напредно off – road возење и
комфорт на пат .
 Директна промена со фабрички монтираните пневматици

Специјална заштита на каросерија ( Рударство – тешки услови)





EUR

Специјална заштита на каросеријата од јаки хемикалии;
Специјална анти корозивна заштита на каросерија;
Погоден за употреба во опасни услови за работа
Достапен во три бои: бела-беж, темно сива , црна
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