


Každý z vás jistě zná automobily vyráběné firmou GAZ
z Nižného Novgorodu již více než 70 let, přesněji od
roku 1932. Právě v tomto roce byla na základě spolu-
práce s firmou Henryho Forda postavena v Rusku první
automobilka na výrobu nákladních a později i osobních
a terénních automobilů. 
V České republice jsou asi nejznámější modely osob-
ních vozidel Poběda či Volha, limuzíny Čajka, terénní
automobily GAZ 69 (které se staly základem pro výrobu
vozidel UAZ či licenčních rumunských vozidel ARO)
a nákladní automobily GAZ 53 nebo 66, které sloužily
v naší armádě ještě donedávna.
Právě na tuto slavnou historii vozidel GAZ dnes navazu-
je zcela nový model GAZelle, který do České republiky
dováží firma AUTO MAX spol. s r.o.
Firma AUTO MAX dováží výhradně vozidla licenčně
vyráběná v evropském výrobním závodě "Rokiškio
Autogamykla" (RAG) ve městě Rokiškis (Litva). Při
montáži vozidel GAZelle společností RAG i následující
distribuci zajiš�ované v Evropě firmou AVC (Litva) jsou
dodržována celoevropská pravidla výroby, homologací
a prodeje. Při výrobě je použito mnoho komponentů
vyráběných v rámci EU. Všechna vozidla určená pro
evropský trh procházejí nejen důkladnější a pečlivější
montáží, ale jsou také doplňkově ošetřována dodateč-
nou antikorozní úpravou.
Vozidla modelové řady GAZelle jsou nabízena ve třech
hlavních provedeních jako valník či podvozek k doda-
tečné montáži 3302 s jednoduchou 3 místnou kabinou,
valník či podvozek k dodatečné montáži 33023 s dvoji-
tou 6 místnou kabinou a 2705 v provedení celoplecho-
vý furgon na výběr se 3 nebo 7 místy.  Všechny tyto
modely mají v základním provedení na výběr bu�
pohon zadní nápravy nebo trvalý pohon obou náprav
(full time 4WD) s mezinápravovým diferenciálem vyba-
veným uzávěrkou a přídavnou redukční převodovkou.

Využití
Vozidla GAZelle jsou díky své konstrukční jednodu-
chosti, maximální variabilitě a nízkým provozním nákla-
dům ideálním pomocníkem pro vaše podnikání. Díky
své celkové hmotnosti do 3,5t je může řídit řidič
s oprávněním skupiny B a vozidla GAZelle mohou
v centrech měst do míst, která jsou pro nákladní auto-
mobily zapovězena. V centrech měst je jejich řízení,
díky dobré manévrovatelnosti zajištěné krátkým rozvo-
rem a výborným poloměrem otáčení, dokonalým požit-
kem. Jednotlivé převodové stupně pětistupňové převo-
dovky byly zvoleny tak, aby zajiš�ovaly vozu dobrou
dynamiku i při plném zatížení. Vozidla GAZelle vybave-
ná pohonem 4x4 se pak stanou neocenitelným pomoc-
níkem mimo města - v těžko dostupných oblastech,
kam se jiná užitková vozidla srovnatelného typu nedo-
stanou. Díky uzávěrce mezinápravového diferenciálu
a přídavné převodovce s redukcí lze s vozidlem GAZelle
4x4 zdolávat i středně těžký terén.



Konstrukce
Celou modelovou řadu GAZelle charakterizuje odolná
masivní konstrukce postavená na žebřinovém nos-
ném rámu a tuhých nápravách zavěšených na listo-
vých pérech. Zadní náprava je osazena dvojitou
montáží, což zajiš�uje u celé modelové řady užitko-
vou hmotnost do 1900 Kg. Hydraulický posilovač
řízení je součástí základní výbavy. Pohonnou jednot-
kou použitou ve vozidlech GAZelle dovážených fir-
mou AUTO MAX je výhradně vznětový přeplňovaný
motor ANDORIA 4Cti90, splňující ekologickou
normu EURO 3. Motory jsou dodávány ve dvou
výkonových variantách 66 a 75 kW.
Firma AUTO MAX rozšířila nabídku pohonů vozidel
GAZelle o další stále více žádaný typ pohonu s tak-
zvaným připojitelným pohonem všech kol (parition
time 4WD). Toto příplatkové provedení pohonu obou
náprav je kombinováno s řadou dalších úprav
a změn, které jsou nabízeny ve speciální modifikaci
s označením AMC (AUTO MAX CZECH). Na rozdíl od
originálního provedení s trvalým pohonem 4x4 je
verze AMC mimo důležitého zrychlení trvalých pře-
vodů vybavena novou přídavnou převodovkou
PRAGA - AUVERLAND s odpojitelným pohonem
přední nápravy při použití v silničním provozu. Za
použití motoru ANDORIA o výkonu 75 kW s točivým
momentem 230 Nm je GAZelle AMC podstatně
rychlejší, tišší, má nižší spotřebu a delší životnost
pohonné jednotky.
Vozidla v úpravě AMC vycházejí vstříc zákazníkům,
kteří potřebují od vozidla GAZelle s pohonem zadní
nápravy (4x2) vyšší přepravní rychlost při zachování
resp. snížení přepravních nákladů a zvýšení komfor-
tu pro posádku vozidla. Úprava AMC vozidel GAZelle
4x4 pak nabízí naprosto unikátní možnost provozo-
vat vozidlo GAZelle na silnici pouze s pohonem zadní
nápravy a pouze v případě nutnosti překonání ztíže-
ných terénních podmínek připojit pohon obou
náprav. Díky tomu jsou vozidla GAZelle 4x4 AMC na
silnici rychlá, tichá a dosahují i nižší spotřeby
pohonných hmot.

Záruka a servis
V rozvinuté autorizované prodejní a servisní síti
AUTA DO TERÉNU získáte při nákupu vozu záruku 
2 roky nebo 70 000 km. Na území ČR je vám
v rámci tohoto systému nyní k dispozici 
více než 20 profesionálních servisů. 





Zákazníkům nabízíme celou škálu užitkových nástaveb podle individuálních požadavků. Nabídkové ceny zpracujeme na požádání.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou platné v době tisku. Plátci DPH uplatňují odpočet u všech modifikací.
Společnost AUTO MAX si vyhrazuje právo změny.



Motor
výrobce ..................................................................................................................................................................................... ANDORIA - Polsko
počet válců ........................................................................................................................................................................................................... 4
objem válců .................................................................................................................................................................................................... 2417
max výkon (kW) ............................................................................................................................................................................................ 65/75
otáčky motoru při max. výkonu (ot./min) ....................................................................................................................................................... 4100
max. točivý moment (N.m) ....................................................................................................................................................................... 205/235
otáčky motoru při max. toč. momentu (ot./min) ............................................................................................................................................. 2500
palivový systém ............................................................................................................. s nepřímým vstřikem paliva, vstřikovací čerpadlo BOSCH 
palivo .............................................................................................................................................................................................................. nafta

Převody
spojka .......................................................................... značka ........................................................................................................ VALEO / LUK

typ ........................................................... jednokotoučová, suchá, mechanicky ovládaná
převodovka .................................................................. značka .......................................................................................................................GAZ 

typ ........................................................................................... mechanická, 5+1 převod
redukční převodovka .................................................... značka................................................................. GAZ / verze AMC PRAGA-AUVERLAND 
diferenciály ................................................................................................................................................ symetrické, hl. převodový poměr 5,125
diferenciály verze AMC .............................................................................................................................. symetrické, hl. převodový poměr 4,556

Nápravy
přední............................................................................................................................... tuhá, listová pera, teleskopické tlumiče, u 4x4 poháněná
zadní....................................................................................... tuhá, listová pera, teleskopické tlumiče, stabilizátor, trvale poháněná, s dvojmontáží

Řízení
typ ................................................................................................................................................................. s hydraulickým posilovačem

Brzdy
typ ................................................................................................................................................................ dvouokruhové s posilovačem
přední ........................................................................................................................................................................................ kotoučové
zadní ............................................................................................................................................................................... bubnové, simplex
ruční brzda ................................................................................................................................................ mechanická, na zadních kolech

Kola
disky ......................................................................................................................................................................................... 5,5Jx16H2
pneumatiky 4x2 / 4x4............................................................................................................................................. 175 R16 C / 195 R16 C 

Rozměry - mm.................................................... 3302 ..................... 33023 .................. 2705 ..................... 2705kombi
délka ............................................................... 5480 ......................... 5510 ......................... 5540........................... 5540 
šířka ................................................................ 2095 ......................... 2095 ......................... 2075........................... 2075
výška .............................................................. 2120 ......................... 2200 ......................... 2200........................... 2200
rozvor ............................................................. 2900 ......................... 2900 ......................... 2900........................... 2900
rozchod přední / zadní ..................................... 1700 /1560 ............... 1700 /1560 ............... 1700 /1560 ................ 1700 / 1560
přední přesah .................................................. 1030 ......................... 1030 ......................... 1030........................... 1030
zadní přesah ................................................... 1550 ......................... 1580 ......................... 1610........................... 1610
nákl. prostor (d / š / v) .................................... 3056 /1943 / 380 ....... 2306 /1943 / 380 ,,,... 3140 / 1830 / 1515 .... 2000 / 1830 / 1515
objem - m3 .............................................................................................................................. 9 ............................... 6

Počet dveří
....................................................................... 2 ............................... 2 ............................... 4................................. 4

Hmotnosti - kg
provozní hmotnost vozidla 4x2 / 4x4 ................ 1600 / 1820 .............. 1800 / 2020 .............. 2150 / 2370 .............. 2200 / 2420
celková hmotnost vozidla ................................ 3500 ......................... 3500 ......................... 3500 ......................... 3500
užitečné zatížení vozidla 4x2 / 4x4 ................... 1900 / 1680 .............. 1700 / 1480 .............. 1350 / 1130 .............. 1300 / 1080
hmotnost přívěsu bržděný / nebržděný ............ 2500 / 750 ................ 2500 / 750 ................ 2500 / 750 ................ 2500 / 750

Spotřeba paliva - l / 100 km
průměrná 4x2 / 4x4 ......................................... 11 / 13 ....................... 11 / 13 ...................... 11 / 13 ...................... 11 / 13
verze AMC 4x2 / 4x4 ....................................... 9,5 / 11,5 .................. 9,5 / 11,5 .................. 9,5 / 11,5 ................... 9,5 / 11,5

Výkony - km/h
max. rychlost 4x2 / 4x4 .................................. 120 / 115 .................. 120 / 115 .................. 120 / 115 .................. 120 / 115
verze AMC 4x2 / 4x4 ....................................... 135 / 130 .................. 135 / 130 .................. 135 / 130 .................. 135 / 130

Výše uvedené údaje jsou pouze informativní a aktuální v době tisku.



Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a aktuální v době tisku. Společnost AUTO MAX spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny.
Poznámky: o - výbava na přání s příplatkem.

Bezpečnost
- tříbodové pásy vpředu
- 2x tříbodový pás vzadu
- výškové seřízení světlometů z kabiny
- kontrolka funkčnosti brzd
- opěrky hlavy vpředu 
- opěrky hlavy vzadu
- zadní zástěrky

- zadní mlhové světlo
- posilovač řízení
- povinná výbava pro provoz v ČR

(zvedák, lékárna, trojúhelník, lano, atd.)

Výbava karoserie
- vnitřní příčka

(mimo verze 3302, 33023)

- zapalovač
- schránka A4 na palubní desce
- osvětlená schránka před spolujezdcem
- dveřní kapsy
- střešní okno (mimo 3302)
- výškově nastavitelné řízení
- stropní světlo a čtecí lampička
- antikorozní nástřik dutin

- antikorozní nástřik podvozku

Ostatní výbava
- motor Andoria 66 kW
- přídavná převovka GAZ s trvalým

pohonem 4x4
- hlavní převodový poměr 5,125
- základní barevné provedení

Pohonná jednotka
příplatkový motor Andoria 75 kW ..................................... o ........ 12 500,-

Bezpečnost
přední zástěrky ................................................................ o .......... 1 200,-
přední mlhové světlomety (malé) pár ............................... o ......od 2 000,-
přídavné světlomety (velké) pár dle typu ........................... o ..... od 3 000,-
dvouzónová zpětná zrcátka v barvě vozu ........................... o ...........2 600,-
akustická signalizace při couvání....................................... o ..............550,-
zadní parkovací senzory.................................................... o ...........9 000,-
automatické rozsvěcení světel ........................................... o ...........2 500,-
signalizace nevypnutých světel.......................................... o ..............980,-

Zabezpečení
imobilizér ...........................................................................o .......... 3 800,-
alarm ............................................................................... o .......... 6 000,-
alarm s dálkovým ovládáním ............................................ o .......... 7 000,-
alarm s dálkovým ovládáním a centrálním zamykáním ...... o .......... 8 000,-
centrální zamykání ........................................................... o .......... 5 000,-
centrální zamykání s dálkovým ovládáním ........................ o .......... 6 000,-

Výbava karoserie
osvětlení nákladového prostoru vzadu .............................. o .......... 2 000,-
přídavný náklonoměr a sklonoměr s osvětlením ............... o .......... 2 500,-
sada pro instalaci GSM dle typu ....................................... o ..... od 2 600,-
aktivní anténa na čelní sklo .............................................. o ............. 750,-
anténa CALEARO 90 ........................................................ o ............. 490,-
střešní anténa standard - krátká ....................................... o ............. 450,-
příprava pro autorádio (svazky, 2x repro, anténa) ............. o .......... 1 850,-
autorádio s kazet. mechanikou dle typu ............................ o ..... od 2 600,-
autorádio s CD mechanikou dle typu ................................ o ..... od 5 100,-
autorádio s MP3 dle typu ................................................. o ..... od 5 900,-
auto hifi repro (pár) dle typu ............................................. o ..... od 1 350,-
auto hifi repro 2+2 dle typu ............................................. o ..... od 2 000,-
auto hifi repro 2+2, subwoofer (pasivní) dle typu ............ o ..... od 5 000,-
autorádio s kaz. přehrávačem, 2x repro, anténa - sada ..... o .......... 5 250,-
autorádio s CD přehrávačem, 2x repro, anténa - sada ...... o .......... 7 600,-
CD měnič dle typu ........................................................... o .......... 5 300,-
přídavná 12V zásuvka vzadu ............................................ o .......... 2 000,-

plachta nákladového prostoru model 3302 . ...................... o ....... 13 000,-
plachta nákladového prostoru model 33023 ..................... o ........ 11 000,-
hledáček dálkový S.I.M.H 3 magnetický ........................... o .......... 3 500,-
pracovní světlo - hledáček dle typu přenosný ................... o ........ od 600,-
sí�ka na drobné předměty dle typu ................................... o ........ od 490,-
čalounění sedadel syntetickou kůží
(alcantra, eko kůže) ......................................................... o ... od 17 000,-
potah samostatného sedadla dle typu .............................. o ..... od 1 000,-
potah dvousedadla dle typu .............................................. o ..... od 2 000,-
volant - kůže .................................................................... o .......... 6 600,-
volant - semiš .................................................................. o .......... 7 600,-
volant - polyuretan ........................................................... o .......... 4 000,-
koncovka na řadící páku kožená ....................................... o .......... 1 700,-
koncovka na řadící páku hliník dle typu ............................ o ........ od 650,-
přídavné teplovodní topení (pouze modely kombi) ............ o .......... 5 980,-
nezávislé horkovzdušné topení Webasto dle typu .............. o ... od 29 000,-
nezávislé teplovodní topení s předehřevem motoru
Webasto dle typu ............................................................. o ... od 31 000,-
auto chladnička ................................................................ o .......... 5 200,-
tónovaná okna (mimo čelního) dle typu ............................ o ..... od 6 000,-
příplatkový odstín laku ..................................................... o .......... 4 000,-

Ostatní výbava
tažné zařízení 2 500 kg .................................................... o .......... 9 700,-   

Pneu dle výběru (Matador, Pirelli, Bridgestone, Michelin, Good Year)
- letní (ks) ........................................................................ o ..... od 2 100,-
- zimní (ks) ...................................................................... o ..... od 2 900,-
- terénní (ks)  ................................................................... o ..... od 3 200,-

elektrický naviják přibližovací dle typu .............................. o ... od 14 000,-
elektrický naviják (2,7 kN Ramsey REP 6000)
včetně desky ................................................................... o ........ 42 000,-
elektrický naviják (4,0 kN COME UP) včetně desky ........... o ........ 29 500,-
přední ochranný rám lakovaný ......................................... o .......... 6 800,-
přední pevnostní nárazník s integrovaným el. navijákem ... o ... od 52 000,-
ochranné mřížky předních světlometů lakované - pár ........ o .......... 2 800,-
boční nášlap u posuvných dveří ....................................... o .......... 5 600,-
střešní nosič - 3 ks příčníků ............................................. o .......... 5 000,-
vodotěsná uzamykatelná schránka na nářadí .................... o .......... 5 000,-

Výbava karoserie
- doplňkové odhlučnění interiéru
- dvoubarevné lakování
- přední nárazník AMC

- držák rezervního kola na zadních
dveřích (verze furgon)

- značení AMC

Ostatní výbava
- přídavná převodovka PRAGA /

AUVERLAND s připojitelným poho-
nem 4x4

- hlavní převodový poměr 4,556
- intercooler IVECO
- sada silničních pneumatik (výroba EU)
- doplňkové lakování disků kol




