ARMOURED / OPANCERZONY
GMC YUKON DENALI
VIP VERSION / WERSJA VIP
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Opis modelu
Model:
Seating capacity:

GMC YUKON DENALI VIP
4 (2+2)

Silnik
Typ:
Pojemność:
Moc silnika:

EcoTec3 6.2L V-8 (L86)
6162 cm3
313 @ 5600 obr.
(SAE certified)
Moment obrotowy: 623 Nm @ 4100 obr.
(SAE certified)
Maksymalne obr.:
6000
Siedzenia
- skórzane
- elektrycznie sterowane
- 1-rząd podgrzewany i schładzany
- 2-rząd z dwoma pojedynczymi siedzeniami
- 2-rząd przesunięty ku tyłowi (celem
zapewnienia większej ilości miejsca)
Bezpieczeństwo
- ABS + EBD + BA
- kontrola stabilności pojazdu (VSC)
- aktywna kontrola trakcji (ATRC)
- wspomaganie ruszania pod górkę (HAC)
- podtrzymywanie prędkości w trudnym terenie
Crawl Control
- dopasowanie ustawień pojazdu w zależności
od terenu - Multi Terrain Select (MTS)
- system poduszek powietrznych
- przednie dwuetapowe z czujnikiem wagi
- kurtyna powietrzna (1-szy i 2-gi rząd)
- boczne ( 1-szy i 2-gi rząd )
- system zwiększania bezpieczeństwa w razie
wypadku

Model description
Model:
Seating capacity:

GMC YUKON DENALI VIP
4 (2+2)

Engine
Type:
Displacement:
Horsepower:

EcoTec3 6.2L V-8 (L86)
376 (cu in), 6162 (cc)
313 KM @ 5600 rpm
(SAE certified)
Torque:
623 Nm @ 4100 rpm
(SAE certified)
Recommended fuel: Premium recommended
but not required
Max rpm:
6000
Emissions controls: close-coupled catalytic
converter, Quick Sync
58X ignition, returnless
fuel rail, fast-response
2
O sensor
Seats
- leather
- electrically adjustable
- 1st row heated and cooled
- 2nd row with two single seats
- 2nd row moved backwards (increased
interior space)
Safety & Security
- ABS + EBD + BA
- Vehicle Stability Control (VSC)
- Active Traction Control (ATRC)
- Hill-start Assist Control (HAC)
- maintaining speed in difficult road conditions
Crawl Control
- assists drivability depending on the road
conditions - Multi Terrain Select (MTS)
- system of airbags
- frontal dual-stage with weight sensor
- air curtain (1st and 2nd row)
- side airbags (1st and 2nd row)
- Safety Sense System
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Wnętrze
- cztero-strefowa automatyczna klimatyzacja
- lodówka i minibar między tylnymi siedzeniami
- nawigacja HDD GPS
- system audio (CD/DVD/USB/AM/FM) JBL
- Bluetooth
- 14 głośników
- odtwarzacz DVD 10.2’ drugiego rzędu z
wyświetlaczem centralnym
- auto-alarm
- immobilizer
- zamek centralny
- bezprzewodowe otwieranie drzwi bez kluczyka
- rozruch bez kluczyka
- tempomat
- czujniki parkowania
- kamera parkowania
- lusterko wsteczne – automatyczne
przyciemnianie
- opuszczane szyby we wszystkich drzwiach

Interior
- four-zone automatic air conditioning
- refrigerator and minibar between rear seats
- HDD GPS navigation
- audio system (CD/DVD/USB/AM/FM) JBL
- Bluetooth
- 14 speakers
- DVD player with a 10.2-inch central monitor
for the second row seats
- auto-alarm
- immobilizer
- central locking
- keyless entry remote
- keyless ignition
- cruise control
- parking sensors
- parking camera
- rear-view mirror – auto-dimming
- electric windows (lowered) in all doors

Zewnątrz
- system gaszenia komory silnika i kół
- wzmocnione zawieszenie
- wzmocnione hamulce
- wzmocnione felgi z systemem run flat
- elektrycznie wysuwany stopień dla tylnych
drzwi
- dodatkowe światła
- niebieskie światła na przodzie pojazdu

Exterior
- extinguishing system of engine chamber and
wheels
- reinforced suspension
- reinforced brakes
- reinforced wheels rims with run-flat system
- electrically driven step for rear doors
- additional lights
- blue lights in front of the vehicle
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Opancerzenie pojazdu klasy B6
- boki: stal 5 mm ARMOX600
- podłoga: stal 4 mm ARMOX500
- dach: stal 4 mm ARMOX500
- szyby: grubość 38 milimetrów
- opancerzenie chłodnicy
- opancerzenie baku

B6 Level of Vehicle Armouring
- sides: 5 mm ARMOX600 steel
- floor: 4 mm ARMOX500 steel
- roof: 4 mm ARMOX500 steel
- windows: 38 mm thick
- cooler armouring
- fuel tank armouring

Opancerzenie pojazdów, spełniające wymagania
klasy B6, zapewnia ochronę przed następującymi rodzajami amunicji:
- 7.62 x 51 RG L2A2 przy prędkości 843 m/s
- 7.62 x 39 PS 1943 przy prędkości 709 m/s
- 5.56 x 45 RG L2A2 przy prędkości 931 m/s
- FNB Ss109 przy prędkości 942 m/s
- oraz pozostałe o mniejszym znaczeniu

The vehicle armouring that fulfils the requirements of B6 level, ensures a protection against
the following types of ammunition:
- 7.62 x 51 RG L2A2 at 843 m/s
- 7.62 x 39 PS 1943 at 709 m/s
- 5.56 x 45 RG L2A2 at 931 m/s
- FNB Ss109 at 942 m/s
- and the other of minor importance

Opancerzone szyby:
- szyba przednia - przezroczysta
- szyby w drzwiach kierowcy i pasażera przyciemniane
- szyby w drzwiach bocznych - przyciemniane
- szyby w części bagażnikowej - przyciemniane
- szyby w klapie bagażnika - przyciemniane

Armoured windows:
- front window - transparent
- driver’s and passenger’s door windows - tinted
- side door windows - tinted
- Trunk windows - tinted
- Tailgate windows - tinted
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