ेस रलज

णांया सरु त वाहतक
ु साठ
‘महंा’तफ ‘बीएस-6 स
ॅ 2यल
ु ो अ1
ु 3स’
सारांश
•

या ेणीतील सवात जात परवडणारC बीएस-6 \डझेल णवाNहका

•

‘एआयएस 125’ मापदं
दं डांवारे माणत,
माणत ‘बी’ कारातील णवाNहका

•

ण व चालका!य"त#र$त 5 प#रचरांची सोय

•

शहरांतील वाहतक
ु (म)ये सहज वावर*यासाठ, नेटके आकारमान

•

/वशेष ारं 1भक 3कं मत .
 6.94 लाखांपासन
ू स_
ु (ए$स-शो_म, मब
ुं ई)

•

या ेणीतील अ5णी अशी 2 वषb 3कं वा 60,000 3कमीची (जे अगोदर येईल,
ल Sयाची) वॉरं टC

•

महारा67 शासना8या
सना8या तातडी8या गरजा भाग/व*यासाठ,
भा
पNहला ताफा रवाना

मब
20 अ?ज उलाढाल असलेEया मNहंWा समह
ुं ई, 16 जन
ू , 2020 : सम
ु ारे 20.7
ु ातील मNहंWा अँड मNहंWा
1ल. या कंपनीने आज लोक/य अशा ‘स
ु ो !हॅन’8या ‘eलॅ टफॉम’वर बन/व*यात आलेलC ‘बीएस-1स$स
स
ॅ ?यल
लC हC णवाNहका ‘एलए$स’ आण ‘झेडए$स’ या
ु ो अ>
ु @स’ बाजारात आण*याची घोषणा केलC.
दोन मॉडेEसम)ये उपल?ध असन
शो_म मब
ंु ई)
ई इतक( आहे .
ू "तची 3कं मत 6.94 लाख पये (ए$स-शो_म
5ाहकांसाठ, हC 3कं मत आकषक ठरणार आहे .
को/वड-19 /वK8या लढाईत महारा67 सरकारला णवाNहकां

ची मोठ, गरज भासत आहे . ती पण
ू
कर*यासाठ, न!या स
ु ो णवाNहनीचे पNहEया बॅचचे उSपादन खास सरकारसाठ,च कर*यात आले.
‘एम अँड एम 1ल1मटे ड’8या ऑटोमोNट!ह /वभागाचे मf
य नाकरा >हणाले,
ु य कायकारC अgधकारC वीजय
"एक
एक काळजीवाहू आण जबाबदार कॉपRरे ट नाग#रक या नाSयाने मNहंWा कंपनी लोकां8या जीवनात
सकाराSमक बदल घडवन
ू आणन
ू Sयांना गती कर*यास ोSसाहन दे ऊ इि8छते. णांना सरु opतपणे
व वेळेत हल/व*यासाठ, वैयक(य सेवत
े ील !य$तींना मदत कर*याकरCता स
ु ो णवाNहका सादर
करणे हC आम8या या तSवUानाचीच
तSवUानाची gचती आहे . फेसमाक, !हl Nटलेटर आण सॅ"नटायझस
बन/व*या!य"त#र$त ‘को/वड-19’/वK8या
/वK8या लVयातील मNहंWाचे हे आणखी एक योगदान आहे.”
नाकरा पढ
साथी लढा दे *या8या महारा67 सरकार8या यSनांत सहभागी होता आले
ु े >हणाले, "करोना साथीशी
याचा आ>हाला आनंद आहे . पNहला 12 वाहनांचा ताफा /वmमी वेळेत उSपाNदत कर*यात आला असन
ू
तो सरकारकडे रवाना झाला आहे . इतर अनेक सरकारC संथा, वयंसेवी संथा आण कॉपRरे nस

यांनीहC स
ॅ ?यल
ु ा अ>
ु @स खरे दC कर*यात रस दश/वला आहे . >हणन
ू च, हC वाढती मागणी पण
ू
कर*यासाठ, आ>हC आमची pमता लवकरच वाढ/वत आहोत. सव आवqयक उपकरणांसह सव
कार8या मापदं डांचे पालन करणारC स
ु ा हC सवात वत णवाNहका आहे .”
‘स
ॅ 2यल
ु ो अ1
ु 3स’ब4ल
‘स
ॅ ?यल
ु ो अ>
ु @स’म)ये फोEडेबल 7े चर कम 7ॉलC, मे\डकल 3कट बॉ$स, ऑि$सजन 1स1लंडर, अंतगत
काशयोजनेसह अिनशामक यंr, अिन"तरोधक अंतगत रचना आण उघोषणेची णालC अशी सव
आवqयक उपकरणे आहे त. बाहे रCल भागाचा /वचार करता, हC णवाNहका ‘एआयएस-125’ माणत
‘रे 7ो #रsले$टC!ह \डकEस’, 75 ट$के tोटे ड /वंडोज, सायरन व बीकन लाइट यांनी सस
ु uज आहे .
हC णवाNहका वैयक(य व आरोय सेवम
े )ये, /वशेषत: स)या8या जाग"तक साथी8या आजारात
उपयोगी पडेल अशा कारे /वक1सत केलC गेलC आहे . ‘मNहंWा’चे शि$तशालC ‘डीआय इंिजन’ या
णवाNहकेसाठ, वापर*यात आले आहे . ते 47 एचपी आण 100 एनएम टॉक /वतरCत करते.
णवाNहके8या नेट$या आकारमानामळ
ु े ती दे शातील लहान रSयांव_नहC सल
ु भतेने जाऊ शकेल.
Sयामळ
ु े गंभीर _णांची ने-आण अ"तशय वेगात होऊन Sयांचा जीव वाच*यात मदत होईल.
या!य"त#र$त, स
ु ो णवाNहकेवर 2 वषाwची अथवा 60 हजार 3कलोमीटरची अपवादाSमक अशी वॉरं टC
दे *यात आलC आहे . उदय या योजनेतील सदयांना णवाNहके8या खरे दCवर इतर लाभांसह 10 लाख
पयांचा आजीवन /वमा 1मळतो. Sयाचबरोबर, मNहंWा8या /वतरकांचे जाळे आण Sयांचे तंrU
णवाNहकेची द
ु ती आण दे खभाल कर*यासाठ, उपल?ध आहे तच.
आज1मतीस, ‘स
ु ो xँड’8या मा)यमातन
ू /व/वध कार8या बॉडी टाईल, इंिजनांचे व इंधनांचे पयाय
असलेलC वासी आण मालवाहू वाहनांची /वतत
ृ ेणी /व/वध तरांतील 5ाहकांसाठ, उपल?ध आहे .

‘स
ॅ 2यल
ु ो अ1
ु 3स’चे तपशील
Vehicle Features
Description
Supro Ambulance
Type
2 Cylinder Direct Injection BS6 Diesel Engine
Engine
Maximum Engine Output (Power)
35 kw @3750 rpm (47 hp)
Maximum Torque
100Nm @ 1600-3000 rpm
Transmission No of Gears
5-Forward and 1- Reverse
Steering
Type
LX Manual ; ZX Power
Front
McPherson Strut with coil spring
Suspension
Rear
Leaf spring
Over all vehicle Dimension L X W X H in mm3798 x 1540 x 1922 mm
Dimensions
Wheel Base in mm
1950 mm
Min Ground Clearance in mm
173 mm
Wheel Rim Size
4.5J x 13
Wheels & Tyres
Tyre Size Designation
155 R13,8PR
AC
Available in ZX

Specification

--

Ambulance Features
Foldable Stretcher Cum Trolley. Stretcher Length 1830 mm ; Width 525 mm
Cot Stretcher with IV Hook Rod
Provision for oxygen cylinder. 2.2 l water capacity
Medical kit box
Public address system
Seats for 4 attendants/relatives in patient cabin
Storage under attendants seats
Anti-bacterial vinyl floor mat
Fire Extinguisher
Flammability Resistant Interiors
LED Roof Light for Superior Illumination
Reflective decals as per AIS 125 norms
Beacon light with 3 tone Siren
75% window frosting

’महंा’ब4ल
मNहंWा समह
ू हा 20.7 अ?ज डॉलस इतक( उलाढाल असलेला अनेक कंप@यांचा समह
ू आहे . हा समह
ू
लोकांना नवीन समK
ू @स’ दे ऊन 5ामीण भागात समK
ृ ’मो{ब1लटC सोEयश
ृ ी आण*यास तसेच शहरC
नाग#रकांचे राहणीमान वाढ/व*यास मदत करतो. नवीन !यवसायांचे !यवथापन आण समाजोपयोगी
कायbहC हा समह
ू करCत असतो. भारतात यNु ट1लटC वाहनांचे उSपादन, माNहती तंrUान, आgथक सेवा
आण पयटन थळां8या pेrातील उयोग यांम)ये या समह
ु ाचे नाव अ5भागी आहे. मNहंW हC
जगातील सवात मोठ, 7ॅ $टर कंपनी आहे . या समह
ु ा8या अ@य !यवसायांम)ये कृषी !यवसाय,
एअरोपेस, !यावसा"यक वाहने, सn
ु या भागांचे उSपादन, संरpण, लॉिजिट$स, #रअल इटे ट, अपारं पारCक
उजा, पीडबोnस ् आण पोलाद या उयोगांचा समावेश आहे . भारतातच मf
ु यालय असलेला मNहंW
उयोग समह
ू 100 दे शांम)ये 2,40,000 पेpा अgधक लोकांना रोजगार दे तो.
Www.mahindra.com हC वेबसाईट, तसेच n/वटर, फेसबक
ु @MahindraRise यांवर ’मNहंW’ब}ल अgधक
जाणन
ू ~या.
मी8डया संपक:
मोहन नायर
उपा)यp (क>य"ु नकेश@स)
मNहंWा अड मNहंW 1ल.
दरू )वनी – + 91 22 28468510
इमेल - nair.mohan@mahindra.com

--

