
1

GAZ 4x4 ЛЕСНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА
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МОЌТА НА
СЛОБОДНОТО ДВИЖЕЊЕ
Sobol и Business 4WD ви овозможуваат удобност при возењето на автопат или на 
нерамен терен, користејќи го само задниот погон. Поради својата мека суспензија, 
Sobol и Business моделите овозможуваат самоуверено возачко искуство дури и на 
груби патишта со дупки и нерамнини. Сепак “Off-road” возењето е најсилната страна 
на Sobol и Business моделите. Возилото едноставно се трансформира и му дава на 
својот сопственик огромен степен на слобода кога станува збор за избор на насока за 
возење.
Високиот клиренс, континуирао заоблените оските, поврзаниот погон на сите тркала, 
редукторот, моќните погонски вратила и задниот блокатор на диференцијал ви 
овозможуваат да возите низ кал, да ги надминете дупките, да се качувате по карпи и 
да излезете од стапиците . Возилото се движи низ снег и песок како мразокршач, 
правејќи ја својата патека.

Позната е изреката за GAZ теренските возила која вели : “Возило кое ке ве извлече од 
секаде”
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КЛИРЕНС
Клиренсот од 250 мм обезбедува неверојатни 
теренски способности и овозможува возење без 
препреки – почнувајќи од возење преку дупки со 
голема брзина и завршувајќи со длабок снег, песок и 
патеки исполнети со гранки и дупки во шумските 
предели

ВИСОКА И ДОЛГА СУСПЕНЗИЈА
Високата и долга супсензија овозможува тркалата 
да останат на тлото при нерамни површини и 
возилото да се движи правилно во вистинската 
насока.

ПОВРЗАН ПОГОН НА СИТЕ ЧЕТИРИ ТРКАЛА
Повремениот систем за пренос за возење на режим 
со сите четири тркала е едноставен механизам кој е 
сигурен и безбеден во екстремни ситуации и лесен 
за сервисирање. Возилото е универзално за возење 
во градски средини и надвор од нив, овозможува 
одлични “off-road” способности во услови на мека и 
дефомирана почва. Системот овозможува заштеда 
на гориво додека се вози на рамни патеки 
користејќи го погонот на задни тркала, додека 
уклучувањето на предната оска се користи само при 
управување во теренски предели.

ПОПРЕЧНО-СЕКЦИСКА “OFF-ROAD”
СПОСОБНОСТ
Дополнително на малото меѓуоскино растојание, 
високиот клиренс (250 мм) обезбедува мал радиус 
на надолжни теренски способности, кои позитивно 
влијаат на способноста на возилото да ги надмине 
комплексните предели на патот и при тоа да нема 
контакт помеѓу телото на возилото и менувачот со 
тлото. Големите влезни и излезни агли  гарантираат 
безконтактно надминување на пречките и заштита 
на браниците од оштетување.

30%
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РЕДУКТОР
Редукторот на GAZ 4X4 овозможува возилата да се 
движат со мала брзина при високи вртежи во минута 
и моќност на моторот, односно го зголемува 
вртежниот момент на тркалата при надминување на 
пречките.

РАДИУС НА ВРТЕЊЕ ОД 6 МЕТРИ
Малото меѓуоскино растојание во комбинација со 
големиот агол на вртење на тркалата му обезбедува 
на возилото одлично маневрирање (мал радиус на 
вртење) во ограничени градски и приградски услови 
(шумски појаси, песочни патеки итн.)

БЛОКАТОР НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛ
Блокаторот на диференцијал овозможува 
значително подобрување на теренското 
управување на возилото на лизгави површини 
или деформабилна почва и максимална 
ефикасност на тркалата кога е заклучен. При 
блокиран диференцијал вртежниот момент на 
торзија се испраќа до тркалата со 
дистрибуција 50/50.

ТЕРЕНСКИ ПНЕВМАТИЦИ 225/75 R16
Унверзални и тешки гуми со голема флотација 
и отпорност на абење кога се користат на 
асфалт, песок и чакал патишта, во услови на 
теренско возење и лоши временски услови.
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СИГУРНА
КОНСТРУКЦИЈА
Едноставноста на дизајнот и добрата одржливост на GAZ 4x4 возилата е 
искомбинирана со широка употреба на склопови и делови од водечките светски 
производители. Систем за сопирање со Bosch вакумски засилувач, Eaton блокатор 
на диференцијал, лагери на SKF и синхронизатори на Hoerbiger, ZF спојка и 
кардан со CVUJ од DANA обезбедуваат висока сигурност кај корисниците. 
Камионската шасија на Sobol и Business 4x4 овозможува рамномерно 
распределување на товарот при возење низ груби терени и обезбедува висок 
степен на цврстина и сигурност на деловите (изработени од топло цинкуван 
челичен лим) кои се највеќе изложени на агресивното надворешно влијание. 
Катафорезното премачкување на телото и каросеријата обезбедуваат одлични 
антикорозивни својства
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“SACHS” амортизери
— Меко возење и подобрено управување
— Висока активна безбедност
— Отпорност од преоптоварување

ФЕДЕР ПЛАТНА
Федер платната се изработени од цврсти материјали 
со зголемени физички и механички својства кои 
овозможуваат двојно зголемен животен век на 
самите федер платната, подобро управување на 
возилото и зголемена активна безбедност.

ТЕЛО НА ШАСИЈА
— Преферирана опција која обезбедува предност во 
однос на моделите со самоносечка шасија
— Има трикратно ниво на безбедност, што му 
овозможува на натовареното возило самоуверено 
да се движи по нестабилен пат, обезбедувајќи 
издржливост под наизменични товари.
— Обезбедува подобра одржливост
— Помага во намалување на бучавата и 
вибрацииите од моторот

МЕНУВАЧ
Мануелниот менувач со 5 брзини составен од лагери 
произведени од SKF (Германија), синхрон за прва и 
втора брзина произведен од Hoerbiger (Германија) и 
запчаници произведени од Rubena ( Република 
Чешка) ги обезбедува следниве карактеристики :
— Едноставен за монтажа/демонтажа
— Нема протекувања 
— Ниско ниво на бучавост
— Минимален напор врз менувачот при промена на 
брзини

ЗАДНА ОСКА
Дизајнот на задната оска со прстенести семерензи, 
намалениот сооднос на брзини и манжетните 
произведени од Rubena ( Република Чешка) 
овозможуваат намалена потршувачка на гориво, 
нема протекувања на течности и подобрен 
квалитет во производството и сигурноста на 
менувачот.
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СИСТЕМ ЗА ДОВОД НА ВОЗДУХ И ГОРИВО
Сиситем со полиамидни горивни линии кои не 
предизвикуваат деформација од воздух за време на 
работа на возилото и ја намалуваат бучавата. 

“ZF SACHS” МЕНУВАЧ НА БРЗИНИ
— Оптимален напор врз педалата за 
менување на брзина
— Намалено ниво на бучавост во 
менувачот
— Нема протекувања во хидрауликата на 
менувачот
— Едноставно монтажа и демонтажа  

“BOSCH” МАСТЕР ЦИЛИНДАР
— Висока сигурност на системот за 
сопирање
— Помал напор при стискање на педалата 
за сопирање
— Оптимално време на реакција и висока 
активна безбедност

СИСТЕМ ЗА ЛАДЕЊЕ
Двонасочен ладилник произведен од T-RAD (Руско- Јапонско 
заедничко вложување) со зголемена излезна топлина 
обезбедува висока ефикасност на системот за ладење во 
сите режими на возење и ги елиминира сите можни 
протекувања при работа на возилото.



15



16



15

“ZF” УПРАВУВАЧ СО ХИДРАУЛИЧНО СЕРВО
ZF управувачот обезбедува огромна сигурност и 
целосно ги елиминира трошоците за сервисирање. 
Највисок работен век во класата, одлични повратни 
управувачки информации, зголемена активна 
безбедност, елиминирани протекувања и бучава. 

ПОГОНСКО ВРАТИЛО
Погонското вратило со CVUJ од DANA овозможува 
намалени вибрации, елиминирање на нерамномерно 
вртење на погонското вратило, намалување на 
абење на запчаниците и менувачот. Во исто време 
обезбедува поголема сигурност и издржливост.

Галванизација на возилото

ОТПОРНОСТ ОД КОРОЗИЈА
— 47 делови двострано галванизирани со највисоко 
ниво на антикорозивни својства
— Катафорезично грундирање на шасијата
— Површинска обработка на погонските оски и оските 
од вратилото со употреба на анти-чакал материјали
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ЕКСПЕРТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Сите елементи во дизајнот на ГАЗ 4WD возилата се дизајнирани да обезбедат 
максимално ниво на безбедност за возачот и патниците.

Краткото меѓуоскино растојание и високиот клиренс се огромна предност при 
возење во градска средина со голем сообраќаен метеж како и на теренски патеки 
при совладување на високи и непредвидливи препреки.
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СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ 

Диск сопирачките на предните тркала и Bosch мастер 
цилиндарот обезбедуваат минимално потребно 
растојание за сопирање во итни случаеви и го 
елиминира занишувањето на возилото при сопирање.

ШОФЕРШАЈБНА
Површината на шофершајбната од 1.5 м2 
обезбедува максимална прегледност на патот. 
Шофершајбната е надополнета со мотор за брисачи 
со зголемена моќност кој дополнително ја 
зголемува прегледноста посебно во теренски 
предели и лоши временски услови.

КОНФИГУРАЦИЈА СО КРАТКА ПРЕДНИЦА 

Обезбедува поголема безбедност при преден судар 
како и аранжман на моторот и останатите системи 
надвор од кабината.

УПРАВУВАЧ И УПРАВУВАЧКА ЛЕТВА
Управувачот и управуваката летва се со 
енергетско-асорбциони својства кои ја зголемуваат 
пасивната безбедност.

РЕТРОВИЗОРИ  

Странични ретровизори со функција за одмрзување и 
широк агол се дел од стандардната опрема на ГАЗ 
4WD моделите. Ова овозможува поголема 
прегледност на возачот и елиминирање на 
таканаречените “слепи” точки. 
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СЕДИШТА
Сите седишни места се опремени со сигурносни 
ремени како и комфорен агол за грбот.

ABS 
ABS е главната компонента во системот за 
безбедност. ABS-от е произведен од Bosch и е дел 
од стандардната опрема на возилата. Обезбедува 
стабилност и побезбедно управување.

ЕФИКАСНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ПАТОТ
Можноста за истовремено уклучување на долгото и 
средното светло обезбедува максимална 
прегледност на патот од страната на возачкото и 
совозачкото седиште.

БЛОКАТОР НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛ
Блокаторот на диференцијал му овозможува на 
возачот цврсто да ги поврзе задните две тркала и да 
го пренесе целиот вртежен момент од тркалото на 
задната оска до центрите на оската и да овозможи 
ротација на тркалата на различни потребни 
фреквенции. 
— Значително го подобрува теренското возење при 
лизгава и деформирана почва
— Произведен според највисоки стандарди
— Не влијае на управувањето во нормален режим
— Поседува едноставна, сигурна и издржлива 
конструкција
— Електронско контролирање
— Идеално се вклопува во куќиштето на задната 
оска на GAZ 4WD моделите
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УДОБНОСТ
Одлични теренски способности комбинирани со високо ниво на удобност ја 
зголемува универзалноста на возилото. Моќниот “Cummins” дизел мотор 
овозможува лесно префрлување и управување од урбана во теренска средина. 
Малите напори потребни за вртење на воланот и притискање на педалите, добра 
повратна информација на управувачот, подесувањето на висината во два правци 
и удобноста на седиштето му овозможуваат максимална удобност на возачот и 
при долги и заморни патувања. Редовен засилувач на температурата и два 
грејачи обезбедуваат удобна температура во кабината, дури и во студено време. 
Една од значителните карактеристики на GAZ 4WD возилата е нивниот огромен 
простор во кабината. Дополнително на кабината, товарниот простор овозможува 
пренесување на товар до 1000 кг. Постои можност за пренамена на товарниот 
простор во простор за рекреација со што се добива автономно патничко или 
кампинг возило. 
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ВНАТРЕШНОСТ
Удобно возачко седиште, управувач подесив во 
висина, хидраулично серво кое доаѓа во основната 
опрема, патен компјутер кои дава индикација на 
сите контролни системи и мерачи. Симболот за 
поврзување на предната оска (4WD) е видливо 
означен на патниот компјутер. Вклучувањето на 
погон на сите четири тркала е едноставно преку 
менувач и лесно достапно за возачот. Практично 
уредување на сите седишта и огромен слободен 
простор во кабината. Широка странична врата кај 
моделите во комбе изведба.

ПОСТАВЕНОСТ НА ТЕЛОТО
Сите контролни системи се сместени надвор од 
кабината што резултираат во намалена бучавост, 
мирис и топлина која произлегува од моторот и 
останатите елементи. Возилото е едноставно за 
сервисирање бидејќи сите системи се наоѓаат под 
хаубата.

СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА
Системот обезбедува ладење и греење и 
дистрибуција на воздухот во сите делови од 
кабината со дополнителни греачи за моделите со 
два реда седишта. Електронски клима уред со 
контрола на системот од шалтаблата.
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GAZelle Business 4WD
GAZ-33027

GAZelle Business 4WD
GAZ-330273

SOBOL 4WD
GAZ-23107

SOBOL 4WD
GAZ-231073
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SOBOL 4WD
GAZ-27527

SOBOL 4WD
GAZ-27527 (6+1)

GAZelle Business 4WD
GAZ-27057

GAZelle Business 4WD
GAZ-27057 (6+1)
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Камион 
сандучар

Комбе Мини бус Камион 
сандучар

Комбе Мини бус

23107 231073 27527 27527 221717 22177 33027 330273 27057 27057 32217 322173

Генерални 
информации
Погон 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Број на 
седишта 
(возач + 
патници)

1+2 1+5 1+2 1+6 1+10 1+6 1+2 1+5 1+2 1+6 1+8 1+12

Минимален 
клиренс под 
предна и 
задна оска 
при целосно 
натоварено 
возило

205 205 205 205 205 205 190 190 190 190 190 190

Бруто маса, 
кг

3000 3120 3000 3000 3250 3005 3500 3500 3500 3500 3320-33
50

3630-36
50

Маса на 
празно 
возило, кг

2065 2235 2210 2320 2420 2465 2130 2260 2290 2420 2620 2580

Максимално 
оптоварувањ
е по оски 
(предна/задн
а), кг

1520/
1480

1575/1
545

1530/
1470

1645/
1355

1630/16
30

1505/1
500

1440/
2060

1500/2
000

1500/20
00

1500/2
000

1300/20
20

1415/22
15

Минимален 
радиус на 
вртење, м

6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Волумен на 
карго 
просторот, м2

6.9 6 6.8 3.7 - - 9.8 7.5 9 6 - -

Максимален 
градиент при 
целосно 
натоварено 
возило, %

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Максимална 
брзина, км/ч

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Потрошувачк
а на гориво 
при 
константна 
брзина од 
50/80 км/ч, 
л/100 км

7.8/11
.2

7.8/11.
2

7.8/11
.2

7.8/11
.2

7.8/11.
2

7.8/11.
2

9.8/11
.2

9.8/11.
2

9.8/11.2 9.8/11.
2

9.8/11.2 9.8/11.2
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Камион 
сандучар

Комбе Мини бус Камион 
сандучар

Комбе Мини бус

23107 231073 27527 27527 221717 22177 33027 330273 27057 27057 32217 322173

Останати 
информации
Врати 2 2 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5
Трансмисија

Квачило Со единечни дискови, хидрауличен погон Со единечни дискови, хидрауличен погон
Менувач Мануелен со 5+1 брзина Мануелен со 5+1 брзина
Редуктор Повремен, механички со две нивоа Повремен, механички со две нивоа
Кардан Три вратила со 6 константно-брзински спојки Три вратила со 6 константно-брзински спојки
Предна оска

Супсензија и 
тркала
Тркала Челични бандажи Челични бандажи
Пневматици 225/75 R16 195/R16
Предна/Задн
а суспензија

Две надолжни полуелиптични пружини, 
Хидраулични амортизери со дополнителен притисок

Две надолжни полуелиптични пружини, Хидраулични 
амортизери со дополнителен притисок, телескопски со 
двојно дејство

Систем за 
управување
Управувачки 
механизам

Интегриран со засилувач, од типот “топчеста 
заврта”

Интегриран со засилувач, од типот “топчеста заврта”

Хидраулична 
серво пумпа

Лопата тип, со двојно дејство Лопата тип, со двојно дејство

Управувачка 
колона

Прилагодлива во висина и агол Прилагодлива во висина и агол

Систем за 
сопирање
Примарен 
систем за 
сопирање

Двојно коло, со хидрауличен погон и вакумски 
засилувач

Двојно коло, со хидрауличен погон и вакумски засилувач

Механизам за 
сопирање

Дискови на предни тркала, Добош на задни тркала Дискови на предни тркала, Добош на задни тркала

Итен систем 
за сопирање

Секое коло на примарниот систем за сопирање Секое коло на примарниот систем за сопирање

Рачна 
сопирачка

Со механички кабелски погон до задните тркала Со механички кабелски погон до задните тркала
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Мотор Cummins ISF 2.8s5129p
Стандард за емисија EURO - 5
Тип на мотор Дизел, со турбо полнач и појачан ладилник
Број на цилиндри и нивен распоред 4, во линија
Зафатнина, l 2.8 
Максимална моќност, kw (hp) 88.3 (120)
Максимален вртежен момент, нето, N▪m (kg cm) 270 (27.5)
При брзина на ротација на радилица, rpm 1400-3000
Правец на ротација на радилица Десна ротација
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СПЕЦИЈАЛНО НАМЕНСКИ ВОЗИЛА
Sobol и Gazelle Business 4WD нудат 
можност за надоградување на шасијата во 
повеќенаменски специјални возила со 
силни теренски перформанси кои ке им 
овозможат на корисниците полесно 
извршување на своите деликатни 
активности.



Абц Бротхер Дооел Скопје – овластен импортер и сервисер на GAZ возилата
Адреса – Ул. 2, Бр. 142, Визбегово, 1000, Скопје
+389 (0)2 261 71 91

www.gaz.mk


