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Odstíny vozidel

Ladu Nivu 4x4 nabízíme jako třídveřový nebo pětidveřový 
automobil odpružený vinutými pružinami, které poskytují 
výborné jízdní vlastnosti v  terénu, v  případě verze pick-
-up se zadní nápravou odpruženou listovými pružinami 
z důvodu vyššího užitečného zatížení. Vozidlo má samo-
nosnou karoserii kompaktních rozměrů. Pick-up polorá-
movou karoserii, užitková nástavba je uložena na speciální 
zadní rámové konstrukci, disponující vysokým krutem.
 Automobil nyní poskytuje mnohem více komfor-
tu, a to díky homokinetickým kloubům, posilovači řízení 
a tlumiči vibrací. Další vylepšení se vyskytují v interiéru. 
Vozidla Lada Niva AMC vynikají zejména při nasazení 
v náročných podmínkách.
 Osvědčená benzínová sedmnáctistovka je vyba-
vena vstřikováním BOSCH. Tento motor s rozvody OHC 
je schopný provozu za jakýchkoliv podmínek - v krutých 

mrazech, při vysokých teplotách, po úpravách dokonce i 
pod vodou. Křivky výkonu a kroutícího momentu společ-
ně s převodovým poměrem diferenciálů, umožní průjezd-
nost náročným terénem. Pokud k tomu přičteme i nízkou 
hmotnost vozu a malé rozměry, Niva se dostane tam, kde 
velké terénní vozy neprojedou. Vozidlo případně přestavu-
jeme na alternativní pohon LPG.
 Automobily jsou vybaveny pětirychlostní syn-
chronizovanou převodovkou VAZ v kombinaci s přídav-
nou dvourychlostní převodovkou, s  možností uzávěrky 
mezinápravového diferenciálu. Převodové stupně 4x4, 4x4 
s  redukcí a uzávěrka mezinápravového diferenciálu jsou 
řazeny z místa řidiče mechanicky. Niva HardCross je navíc 
osazena předním a zadním sa-
mosvorným diferenciálem a její 
světlost je navýšena o 40 mm na 
úctyhodných 250 mm.

LADA NIVA 4x4 – legendární lehký terénní automobil

Nejčastěji užívané doplňky a záruka pro vozidlo Lada Niva

Naviják s tažnou silou 4 t s odpojovačem proudu 29700

Tažné zařízení 6900

Expediční zahrádka Lada Niva 17500

Ochranné prahové rámy 7600

Plastové podběhy 4 ks 3000

Plastové podběhy 4 ks  HardCross 4500

Antikorozní nástřik podvozku a dutin karoserie 5200

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 9500

Alternativní přední nárazník s nosičem navijáku 32700

Zadní pevnostní nárazník 29900

Ochranný kovový kryt motoru a převodovek 6200

Autorádio na USB, kabeláž, reproduktory, anténa klasická 9900

Modifi kace AMC EURO 6 čiptuning - srovnání křivky motoru/ zvýšení výkonu 7500

Světelná pracovní LED Rampa 16100

Přední halogenové mlhové světlomety s ochrannou mříží 4300

Zadní couvací pracovní LED světlomety 2 ks 9100

Zadní nárazník lakovaný do černé barvy 1000

Zvýšené sání Lada Niva 17600

Loketní opěrka LUX 10000

Nasávač vzduchu topení v černé barvě 5800

Kryty zadních D sloupků v černé barvě 5800

Elektrické stahování oken 9700

Hagusy 8900

Alternativní pohon na LPG 39900

Světelná rampa pro vozy Lada Niva 11200

Tempomat 13500

Lité disky HardCross pro pneu 235/75R15LT 4 ks 9900

Prodloužená záruka třetí rok do 100000 km 3800

Prodloužená záruka třetí a čtvrtý rok do 100000 km 7300

Prodloužená záruka třetí až pátý rok do 100000 km 9800

Vyhrazujeme si právo změny bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou v Kč, včetně montáže, bez DPH.
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Vozidlo vychází ze standardní verze, v exteriéru je do-
plněno o prvky umožňující nasazení vozu v extrém-
ním terénu (ABS+BAS, zesílené tlumiče, zesílené pru-
žiny, litá kola, M/T pneumatiky, samosvorný přední 
a zadní diferenciál, světlá výška zvýšena o 40 mm). 

Interiér je doplněn o prvky poskytující posádce plný 
komfort (interiér z  vozu Lada Urban, klimatizace, 
přední vyhřívaná sedadla, elektrické ovládání oken, 
elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka). Vůz 
má speciální „maskovací“ lak karoserie.

LADA NIVA 3-DOOR HARDCROSS AMC



LADA NIVA 3-DOOR / 5-DOOR URBAN AMC
Verze Urban vychází ze základní specifi kace automobilu. 
Automobil je dovybaven celou řadou komponentů zvyšu-
jících bezpečnost a komfort posádky (ABS+BAS, ISOFIX, 
nárazníky v barvě vozu, 16" litá kola, denní svícení, klima-
tizace, elektrická přední okna, elektricky ovládaná a vyhří-
vaná vnější zrcátka, imobilizér). Je dostupná v provedení 
tří- i pětidveřovém. 



Tato specifi kace je klasický pracant k neutahání spartanské 
výbavy, který vyniká zejména při nasazení ve velmi nároč-
ných podmínkách. Rozvor 3-door je 2200 mm, což umož-

ňuje skvělou manévrovací schopnost vozu. Niva 5-door se 
svým rozvorem 2700 mm nabízí neuvěřitelně prostorný 
interiér a zavazadlový prostor 420 až 780 litrů.

LADA NIVA 3-DOOR a 5-DOOR AMC



Tak jako NIVA 3 DOOR a 5 DOOR, tak i pickup Hard-
Cross je odvozen od standardní verze. Je doplněn o celou 
řadu komponentů, (v exteriéru o ABS+BAS, zesílené tlu-
miče, zesílené pružiny, litá kola, M/T pneumatiky, samo-
svorný přední a zadní diferenciál, světlá výška zvýšena o 
40 mm, dále o interiér z  vozu Lada Urban, klimatizaci, 
přední vyhřívaná sedadla, elektrické ovládání oken, elek-
tricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka),  které mají za 

úkol zvýšit bezpečnost posádky a průchodnost extrémním 
terénem a to při použití polorámové karoserie předními 
vinutými a zadními listovými pružinami.
 NIVU PICKUP HARDCROSS AMC nabízíme 
jako dvoumístnou dvoudveřovou typ 2346 AMC s náklad-
ním prostorem 1860x1630 mm, nebo jako pětimístnou 
dvoudveřovou verzi typ 234610 AMC s nákladním prosto-
rem 1240x1630 mm.

LADA NIVA PICKUP HARDCROSS AMC



Nivu pickup nabízíme ve třech specifi kacích. Dvoumístnou dvoudveřovou typ 
2346 s nákladním prostorem 1860x1630 mm,  pětimístnou dvoudveřovou typ 
234610 s nákladním prostorem 1240x1630 mm a čtyřmístnou dvoudveřovou 
s nákladním prostorem 1350x1350 mm. První dva vozy jsou vybaveny polorá-
movou konstrukcí a listovými pery na zadní nápravě. Třetí vozidlo má samono-
snou karoserii a obě nápravy odpružené vinutými pružinami.

LADA NIVA PICKUP AMC
LADA & Mahindra Dealer, s. r. o. 
Stará Vajnorská 15, 831 04  Bratislava
Predaj vozidiel: +421 988 100 100
Servis: +421 917 559 014
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Technické parametry

Kategorie vozidla M1G N1G

Motor 1,7 Benzín VAZ 21214 MPI AMCE5

Výkon, kroutící moment 61 kW / 5000 ot./min., 129 Nm / 4000 ot./min.

Spotřeba litrů / 100 km 11,7 / 7,1 / 8,8

Emisní norma EURO 6

Pohon 4x4  s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu

Převodovka Manuální  5 st.  převodovka VAZ

Samosvorný diferenciál přední nápravy + + +

Samosvorný diferenciál zadní nápravy + + +

Zesílené pružiny a tlumiče + + +

Zvýšená světlost o 40 mm + + +

Rozměry

Počet míst k sezení / počet dveří 4/3 5/5 2/2 5/2 4/2

Délka / šířka / výška mm 3740/1680/1640 3740/1713/1680 3640/1690/1620 4240/1680/1640 4140/1680/1620 4440/1660/1640 4440/1713/1680 4440/1660/1640 4440/1713/1680 4520/1680/1640

Světlá výška mm 210 250 190 210 190 210 250 210 250 220

Rozvor mm 2200 2700 2850 2850 2700

Objem palivové nádrže litrů 42 65 42

Užitečné zatížení kg 325 425 580 525 565

Objem nákladního prostoru 265 litrů 420/780 l 1860x1630 mm 1240x1630 mm 1350x1350 mm

Bezpečnost

ABS + BAS + + + + +

Posilovač řízení +

Přední a zadní bezpečnostní pásy +

Bezpečnostní pásy + + + + +

Hliníkové nárazníky + + + + + + + +

Nárazníky v barvě vozu s černými prolisy + +

ISOFIX + + +

Denní svícení +

Exteriér

Laminátová střecha O O O

Laminát. střecha nebo univerzální furgon O O

Metalické barvy +

Plechové disky 16“ a pneu 185/75 R16 + + + + +

Disky z lehké slitiny 16“ + +

Disky z lehké slitiny pneu M/T 235/75 R15 + + +

Plnohodnotné rezervní kolo + + + + + + + +

Dojezdové rezervní kolo + +

Lemy blatníků pro použití větších pneumatik + + +

Dynamický tlumič vybrací +

Zástěrky předních a zadních kol +

Tažné háky ukotvené na rám vpředu i vzadu + +

Zadní náprava s půleliptickými pružinami + + + + +

Polorámová konstrukce karoserie + + + + +

Ochranné pryžové lišty na dveřích + +

Zadní stěrač a ostřikovač +

Přídavné brzdové světlo LED + pouze s nástavbou

Interiér

Regulace osvětlení přístrojové desky +

Korektor světel +

Osvětlení interiéru +

Zapalovač +

Klimatizace + + + + +

Determální skla +

Vyhřívané zadní sklo +

Přední vyhřívaná sedadla + + +

El. ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka + + + + +

Elektricky ovládaná přední okna + + + + +

Imobilizér + +

Látkové čalounění + +

Vyhrazujeme si právo změny specifi kace bez předchozího upozornění.




