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De politie moet voor de uitoafening van haar verantuoordelijke
taak kunnen beschikken over automobielen, die onder de moeilijk-
ste omstandigheden, ook bij continu-gebruik uitblinkan door rij-
komfort, goede rij-eigenschappen en betrouu,baarheid.

In samenuerking mèt de politie van Baden-lJiirttemberg heeft de af-
delin! 0ntulikkeling en Research van Daimler-Benz A.G. te Stuttgart
aen aantal politieauto I s ontulikkeld op basis van haar serie-pro-
duktie programma en in deze uitvoering in de praktijk beproe$d.

Deze uigens zijn in de door Daimler-Benz aanbevolen basis-uitvoe-
ring zodanig gekoncipieerd, dat ze door kreine rrrijzigingen (extra
uitrust,ing) geschikt gemaakt kunnen trrorden voor diverse takken
van dienst.

Door deze voorzieningen, die reeds op de band ulorden aangebracht,
ulordt de politie een auto aangeboden, die is uitgerust voor, resp.
afgestemd op haar speciale taak en die, ondanbs de speciale uitvoe-
ring als politierrragen alle voordel-en bezit van een in serie ge-
bouu;de automobiel.
Voor de cliËnt zijn daardoor de dure en tijdrovende ombourrluerk-
zaamheden naderhand vervallen. VanzeLfsprekend kunnen de acces-
soires uit het pBrsonanulagenprogramma ook gelaverd ulorden voor
deze speciale volrtuigen.

Eventuele vragen in verband met bijzondere uenssn ulorden gaarnB,
voor zover betrekking hebbend op'politieautots op personenuagBn-
basis, behandeld door de afdeling verkoop van AGAÍI B"V.
(de heer H.J. Beimer) ter. 030 - 4s 19 1j

voor inLichtingen sver politierrlagens op bestaluagen basis kunt u
zieh óenden t,ot de heer 6.E. sehreudering van ÍvlEHAC0 Bedrijf sua-
gens B.V. '(tel. 0s0 - 4E 1s 96 )



1 .4.
1.5.

'1 . Mercedes-Benz commandoblaqen
typen 280 S tot 450 SEL

ïn te zet,ten:
- als comrnandouagen (ook door brandueer)
- vopr escorte van xegeringsfunktionarissen
- voor begeleiding tijdens staatsbezoekan
- voor technische hulpverlening bij verkeersongevallen.

Aanbevolen voorzieninqen van bi.iv. tvDe 350 SE.

1.1. 0ntstoring, code nr. 53/3
1.2. Mobilofoon met 10 kanalen, KU 9499/OS, ingebourrld in

middenkonsole, met extra 12 Volts aansluiting in hoe-
denplank

1.3. Gekombineerde radio- en mobilofoonantanne op linker
achterspatscherm, SA 56 1O9/10
LuidsprekÊr voor mobilofoon
Tunnelbekteding, KII 9A71/01, met schakelaars voors
trrlee-tonige hoorn, achterruitverularming, blauul zuaai-
lieht, hoofdsehakelaar van mobilofoon, ampèremeter,
kontrolelampje van eommandoluidspreker, asbakje en
tel efoonhoorn

1.6. Blauul zrrlaailicht links en rechts op het dak, code nr.
965/966 - Ktd 5859/'lz, met opbergsteunen in kolferruimte

1.7. Verlengingsstaaf vcor zuaàilicht, Kld gBjS/O2, met op-
bergsteun in kofferruimte

1.8. Tulee-tonige hoorn (elektromechanisch) SA S6 056/01
1.9. commando-luidspreker van 60 hl op het dak, met draaibare

houder, míerofoon en velsterker, KW 9A96/01 en Kld 9996/92
1.10. Taridem-binnenspiegel, code nr. g31
1.11. Rechter buitenspiegal voor bijrijder, codB nr. SO/2,

sA s6 o8a/o9
1.12. Kaartleeslampje in dashboardkastje, KW 9A69/01
1.13. Leeslampje links en rechts achterin, code nr. 877
1.14. Draaibaar zoeklicht, Kllt 9868/01
1.15. Koplamprrlissers, eode nr. 60/O
1.16. Tueede accu van 12 Volt, 36 Ah. in kofferluimte,

houder (vereist gean onderhoud), KW STSB/05 en Ktd
1.17. Handgas (voor hoger stationair motontoerental bij

stand), sA 11 o7s/o'l
0m veiligheidsredenen niet leverbaar bij uagens met automr
transmissie

1.18. Stoelveruarming voor bestuurdersstoel en achterbank, code
nrs.87o/8?1/872

1.19. Brandblusapparaat, 2 kg, bij bestuurdersplaats, KtrJ gg5gr/O1
1.2o. Kassetterecorder met microfoon in dashboardkastje, voor

observatie en opnemen van verhoren I alleen in combinatie
met 1.21.

1.21. Radio Beeker fiexico MU, sterea, code nr. 31/1
1.22. ArmSteun achterin ingÉnicht a1s bergvak voor ulapens, an-

dere apparatuur, of dokumenten, KW gTZglSs

ink1.
5es8/07
stil-



1.23. Niveauregelingr. code nr. 48/O

In kofferruimte:
1.24. Zender en ontvangBr van mobiLofoon
1.25. Solar-schijnuerper met statief en houden
1.26. Hydraulisch bergingsgereedschape inkr. opbergstaunBn
1.27. ' Koffer vooD eerste hulp( technisch )
'1.28. Koffer voor BeDste hulp(medisch)
1.29. ,,Te1estarrr telex-apparatuur - Leverbaar vanaf 19T6/?7
1.30. 0pbergkoffer, kompleet met:

2 handschijnuerpers met opladers en kleurenLenzen
(roodr groen, oranje)
2 uaarschur,lingsknipperlichten
1 oplader voor SoLar schijnuerper
1 lamp met klemvoet
1 trekkabel
1 onderlegplaat voor crick

1,31. ïoerenteller, code nr. 45/1



2. ÍYlercedes:-Benz patrouilleulaoen
typen 200 D LoL 24A D 3.0 en 200 tot 280 E

In te zetten:
- voor verkeerscontrcle
- voor. escorte
- als commandouragen

0m voor bovengenoemde doeleinden te kunnen uorden ingezet, uordt
onderstaande uitvoering aanbevoLen:

2.1. Aanbevolen basis-uitvoering
2.1.1. Ontstoring, Code nr. 53/3
2.1.2.a) Extra instrumentenpaneel met tunnelbekleding, SA 55 850,

met asbakje, sigarenaansteker, schakelaar vooD uaat-
schurrringsknipperliehten, alsook inboursmogelijkheid van
extra apparatuur (Ui.;v. radio)

b) Tunnelbekleding met inbouurmogelijkheid van extra appa-
ratuur, alsook schakelaars voor: tuee-tonige hoorn,
achterruitveruarming, mi stach terlich t, hoo fdschakelaar
van mobilofoon, blauu zuaailicht, reaerveschakelaar.

2.1.3. Voorziening voor inbourrr van mobiLofoon in dashboardkast-
je en montage van mobilofoonantenne midden achterop het
dak (met kabels naar dashboardkastje, ritssluiting in
hemelbekleding, 12 Volts contactdoos in hoedenplank en
montageframe in dashboardkastje) code 9?5

2.1.5. Voorziening voor blauu zuaaílicht links en rechts op het
dak, inkl. verlengingsstaaf (houders en kabels bereikbaar
via-ritssluiting in hemelbekleding) code nrs. links 964,
rechts 965

2.1.6. Kaartleeslampje in dashboardkastje; doet tevens dienst
als verlichting van mobilofoon, 5A 55 ïfi/Az

2.1.?. Accu met grotere capaciteit, 12 U/88 Ah'(niet bij typen
28o/28O E), SA 10 652/35

2.1.8. Halogeen koplampunits, code nr. 61/8
2.1.9. Uissalstroomdynamol 55 Amp., code nrs. 9'10
2.1.1A. ÍvlB-Tex bekleding van achterbank niet geperforeerd (gemak-

kelijker schoonmaken), SA 55 881/o1
2.1.11. 5toe1, links voor versterkt, eode nD. 56/1)

idem, rechts voor. versterkt, code nr. 56/2)
2.1.12. Rubber vloermatten i.p.v. tapijt, code nr. 837

2.2. Extra uitrusting
2.2.1. Mobilofoon
2.2.2. Í{obilofoon-antenne midden achterop het dak (frequentie

afgestemd op landelijke voorschriften), SA 55 99O/O2
2.2.3. Luidspreker voor mobilofoon, KW 9682/16
2.2.5. Tuee-tonige hoorn (elektro-mechanisch) SA 55 88a/rci

Interval en frequentie volgens landelijke voorschriften
2.2.6. 0lotorsirene, links en rechts, SA 55 971/91
2.2.7. Draaibare houder met kabels en kontaktdoos voor dakluid-

spreker, SA 55 e82/A1



2.2.8.

2.2.9 .

2.2.9.1.
2.2.10.
2.2.11 .
2.2.12.
2.2.13.

2.2.14.
2.2,15 ,
2.2.16.
2.2.17.

2 "2.18 .

2.2. 19 .
2.2.24.
2.2.21 .
2.2.22.
2.2.23.

2.2,24.

2.2.25.
2.2.26.
2.2.27,
2.2.28.

2.2.29.
2.2.34.

2.2.31 .

Commando-instal-latie (met microfoon, versterker en
dakluidspreker) Sn SS BA2/O5
Blaurrl zuaailicht of knipperlicht (naar gelang .Lande-
lijke voorschriften), code nr. 966
Knipperlich t
Verlengstaaf voor bLauu zulaailicht, Ktd 9615/A2
Houder voor blauu zulaailicht in kofferruimte, KU, SBSg/11
Tandem-binnenspiegel, code nr. 931, SA 55 979/A1
Rechter buitenspiegel voor bijrijder, code nr. 50/2,
sA s5 e64/11
Leeslampje achterin, eode nr. 926
Draaibaar zoeklicht, 5A 55 529/A4
Koplampuissers, code 60/0
Trrreede accu, 12 U/88 Ah, in kof f erruimte, SA 55 474/O1i
ink1. bijbehorende houder, code nr. 930
Handgas ( voor hoger stationair motortoerentaL bij stil-
stand), eode nn. 932, 0m veiligheids redenen niet lever-
baar bij u;agen6 met autom. transmissie
Ampàre-meter
Niveauregeling, code nr. 48/g
Ver.sterkte veren en grotere bandenmaat code rrrn 912
15f'-banden voor grotere vrije bodemhoogte, code nr. 644
Afsluitbaa.r portiervak links of rechts vóór, code nr. 9Zg,
sA 5s 84s/O6
Houder tussen stoelen voorin voor handvuurblapBn, niet
langer dan 50 cm, SA 56 152/01
Politia-tachograaf, 12-uràn sehijf, SA 55
Onderlegplaat voor crick
Radio-Becker Europa LÍIKU, eode nr. 51/4

eaí/06

Beschermplaat bakleding achterportieren, links en rechts
(hamerslag-staalplaat), code nr. 922, SA SS gïg/O1
Bergvak voor kleingoed in kofferruimte, KU 9A31/01
Lakkleuren en belettering volgens plaatselijke voorschrif-
ten, SA 55 5il/A5
Belettering op motorkap, voor luchtrrraarneming, SA 5g561r/06



3. Íïercedes-Benz radarLJaoen
typen 200 D tot 24O D 3.0 en 200 tot 290

In te zett,en:
- voor snel-heidskontroLe
- vsor verkeerstellingen
- voor verkeerskontrole

0m voor bovengenoemde doeLeinden te kunnen uorden ingezet, uordt
onderstaande uitvoening aanbe.volen

3.1.
3.'l .1.
3.1"2.a)

b)

Aanbevolen basis uitvoering
0ntstoring, code nr. 53/3
Extra instrumentenpaneel en tunnelbekleding, sA ss gsO,
met asbakje, sigarenaanstaker, schakelaar voor blaar-
schuuingsknipperlichten, alsook inbouumogelijkheid van
extra apparatuur(bi.iv. radio)
TunneLbekleding, code nr. 976, met inbouumogelijkheid
van radar-apparatuur alsook schakelaars voor tulee-tonige
hoorn, achterruitverrrlarming, mistachterlicht, hoofdéchá-
kelaar van msbilofoon
uoorziening voor inbouh, van mobilofoon in dashboardkast-je, SA s5 e82/17
Voorziening van inbouu van Traffipax_camera en radar-
apparatuur (montageframEsr. kabels, 29 accu) Xtrl gSgo/os-.tA
voorziening voor blauul zrrlaailicht links en rechts op hat
dak, code nrs. 964 en 96F (houdere en kabels bereikbaar
via ritssluitingen in hemelbekledinq)
Kaartleeslampje in dashboardkaetje; dient tevens als
verlichting van mobilofoon, SA ES Bj7/A1
Accu met grotere capaciteit, 12 U/ga Ah, SA 10 652/Ss(niet bij typen zas/zss E)
Halogeen koplampunits, eode nr. 61/a
ltJisseLstroomdynamo, 55 Amp, code nr. 910
ÍIB-Tex bekleding van aehterbank niet geperfoneeld,
sA 55 881/01 -
StoeJ, links voar v6rsterkt, code nr. 56/1)
idem, rachts vooD versterkt, codB nr. 56/2)
Rubber vloermatten i.prv. tapijt, code nn B3?

Extra uitrusting
Írobilofoon (ingebourrld in dashboardkastje, afsruitbaar
met klep )
Gekombineerda, gecamoufleerde radio- en mobilofoon an-
tenne op linker achter spatscherm, SA SS 990/15
Gesehikt voor diverse kanalen, SA ES 9gO/1A
Luidspreker voor mobilofoon, KW 9682/16
Traffipax camera en radar-antenne
Turee-tonige hoorn (elektro-mechanisch) Sn SS gBO/10.
Interval en frequentie volgens landelijke voorschriften
fiotor-sirane, links en reehts code nr. gO4
B1auu zrrlaailicht, links en rechts op dak ( afgestemd
op landelijke voorschriften) code nr. 966
Knipperlicht

3.1.3.

3,1 .4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1 .7 .

3.1.8.
3.1.9.
3,1.10.

3.1 .11 .

3.1.12.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.
3.2.9 .

3.2.9.1.



3 .2. 10.
3.2.11 .
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.'
3.2.16.
3.2.17.

3.2.18.

3.2. 19 .
3.2.20,
3.2.21 .
3.2.22.
3.2.33.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.29.

3.2.29 .

Verlengstaaf voor blauut zuaaiLieht, KU 9g1S/02
Houders voor blauu zulaailicht, 2 stuks KIJ Sg59/11
Tandem-binnenspiegel, code nr. 931
Rechter buitenspiagel voor bijrijder, code nr. SO/z
Leeslampjes achteri.n, code nr. 926
Draaibaar zoeklicht, SA SS 529/A4
Koplami:utisserE, code nr . 60/0
Tueede accu, 12 U/BB Ah, in kofferruimte inkl.
code nr. 930
Handgas (voor hoger stationair motortoerental

houder,

bij stil-
stand) code nr. 932
0m veiligheidsredenen niet leverbaar bij uragens met
autom. transmissie
Ampère meter, zonder montagesteun
Niveauregeling, code 48/O
Versterkte veren en grotere bandenmaat, code nr. g1Z
15ff-banden voon grotare vrije bodemhoogte, code 64/4.
Afsluitbaar portiervak, links en rechts, code nr. gZO
Onderlegplaat voor crick, Ktd 9gS9r/01
Radio Becken, Europa, LÍvlKU
Beschermplaat bekleding achterportieren, links en rechts
code nr. 922
Bergvak voor kleingoed in kofferruimte, Kbf 9ffi1/O1



typen 280 SL tot 450 SL

In te zetten:
- voor verkeerssurveillance
- voox escortes

0m voor bovengenoemde doeleinden te kunnen r.rlorden ingezet, u:ordt
onderstaande uitvoering aanbevolen

4.1. Aanbevolen basis uitvoering
4.1.1. 0nLstoring
4.1.2.a) Extra instrumentenpaneel on tunnelbekleding met asbakje,

sigarenaansteker, alsook inbouumogelijkheid voor extra
apparatuur.

b) Tunnelbekleding met inbourrrmogelijkheid voor extna appara-
tuurn aLsook schakelaars voor tulee-tonige hoorn, mist-
echterlieht, hoofdschakelaar van mobilofoon.

4.1 .3. Voorziening voor inbouid van mobil_of oon.
4.1.5. Voorziening voor blauul zrrraailicht of knipperlicht links

en/of rechts (houders en kabels)
4.1.6. Kaartleeslampje in dashboardkastje; dient tevens aLs

verlichting van mobilofoon.
4.1.7. Aceu met grotere capaciteit
4.1.8. Halogeen koplampunits
4.1.9. Uisseletroomdynamo, 55'Amp.
4.1.11. 5toe1, links vsor, versterkt

idem, rechts voor, versterkt
4.1.12, Rubber vloermatten i..p.v. tapijt

4.2. Extra uitrusting.
4.2.1. ÍïobÍlofoon
4.2,2. Gekombineerde, gecamoufleerde antenne in rechter voor-

spatscherm (frequente volgens landelijke voorschriften)
4.2.3. Luidspreker voor mobilofoon
4.2.5. Trr;ee-tonige hoorn (elektronisch)

Interval en frequentie volgens landelijke voorschriften
4.2.6. Íïotor-sirene
4.2.7. Houder voor Luidspreker en kabels.
4.2.9. Blauur zrrraailicht ( af gestemd op landeli jke voorschrif ten )4.2,1A. Knipperlicht (volgens landelÍjke voorschriften)
4.2,11 . Verlengingsstaaf voor blauur zrrlaailicht
4.2.12. Houder voor blaurrl zuaailicht in kof f erruimte
4.2,13, Tandem-binnenspiegel
4t2.14. Rechter buitenepiegel voor bijrijder
4,2.16. ZoeklÍcht
4.2.17. Koplampulissers
4.2,19. Handgas (voor hog'er stationair motortoerental bij stilstand)

0m veÍligheidsredenen niet leverbaar bij uragens met autom.
transmi esie

4.2.2A. Ampère meter
4.2.22. Versterkte veren en grotere bandenmaat
4.2.24. Afsi.uitbaar portiervak, links en/of reehts
4.2.26. Politie taehograaf
4.2,27. 0nderlegplaat voor crick
4.2,28. Radio-Becker
4,2.31. Lakkleur 6n belettering vol"gens landelijke voorschriftan



5. Mercedes-Benz fvlobiele Eenheid
type L 409

Geoevens bestelulaoen
rrlie lbaeis
totale lengte
grootste breedte
total-e hoogte uit da straat onbelast
draaicirkel

2r95
5, 04
2r10
2r?g

10r80

een uissel-
Uolt,88 Ah.

type G-15,

m

m

m

m

m

Afme tinoen manschappenruimte
lengte
breedte
hoog te

Geu;iehten
max. toegelaten totaalgeulicht
max. toegelaten geuicht onder
ilêX. toegelaten geuicht onder
eigen geuicht van de uagen in
nuttig laadvecmogen

ívloton
Vier-cillnder, vierslag benzinemoton type M 115 met e6n vermo-
gen van 90 DIN-pk bij 4808 omu/nín. en aan koppel van 1? mkg
bij 2800 omu/nín. €rvenBena volgans'DIN-florm.
Het slagvolume van de motor bedcaagt 2r19? liter. De krukae
is vijfmaal gelagerd. Enkelvoudige drogeplaatkoppeling. De
diameter van de koppelingeplaat bedraagt 228 mn.
De elektrisehe installatie is 12 Uolt, voorzien van
stroomdynamo 14 Volt, 35 Ampère (aS0 Uatt), aecu 12

Transmissie:
De volledig gesynchroniseerde vier-versnellingsbak,
haeflt de volgende overbrengingsverhoudingen:
1- versnelling 5r455:1
2: versnelLing 2r7A7:1
5: versnelling 1154321
4' versnelling 1 , 000 :1
achteruit 4r464t1

AsBenr__ vgr.lJlg_ €n_ rdielgn I
De vooras is a1s l-vormige vuistas uitgevoerd en ia met hEt
chassis verbonden door,middeL van bladvêrêrlr
De achteras is star vrijdragend van het banjo type en even€ens
met hat chassis verbonden door middel van bladvEren. DÊ vooras
is vosrzien van een torsiestaafstabilisator, voorts rondom voot-
zien van dubbeluerkende telescoopschokdempÊra.

Zeven uiel-en met band in de maat 6.00-16 (radiaal), uaarvan é6n
als reserveuiel.
De bladveten en veerophanging zijn door de Rijksdienst voor hEt
ulegverkeer goedgekeurd voor ulagens ingericht vool personenvervo€r.

3108 m

1r89 m

1r90 m

(G.u.trJ. ) 46oo kg
de vooras 1550 kg
de achteras 3300 kg
standaarduitvoering ca. 2100 kg

c6o 2500 kg



R emmên
AlLe rrllelen uorden hydraulÍgch geremd. Hat remsysteem is stan-
daard uoorzien van vacutimrembekrachtiging met gescheiden cir-
cults uoor ên achter. De handrem uerkt mechanisch op ds achter-
uielen.

Chassle'
Flet chaegig bestaat uÍt een geklonken raamurerk van u-profiel-
vormige stelen balken met dularsverstEvigingen. Aan de voorziJde
voorzLen van Ê'Bn bek-/duu,oogo Tevens 1s aan het ehassis de
80 Liter brandstoftank gamonteerd.

fablne r

De cabine is voorzien van tulee stoelen, de bestuurdersstoel ie
viervoudig verstelbaar. veDuarmings- en ventiratiesysteem met
aanjager en defrostersr ruitesproeiers, ruiteuislsgDs met tuee
snelheden en automatische parkeerstand, turee buitenspiegels,
asbak, zonneklep voor chauffeur en bijrijder, brandstof-, tem-
peratuur- en oliedrukmeter. Tachograaf met aanduiding 1 dag/
1 chauffeur.
De koplampen met asymmetrisch dimlicht. Aan de stuurkolom bevlndt
zich de eombinatieschakelaal voor richtingaanulijzers, craxon,
groot- an dimlicht. voorts voorzien van alarmknipperlichten,
binnenverlichting en stopkontakt.
Tevens is de uJagan voorzien van krik en boordgereedschap. Een
stalen separatieuland behoort svenaena tot de standaarduitvoering.

Ítlanschappenruimte
De beide achterdeuren zijn afsluitbaar en voorzien van uithoudere.
Ds vloer is vervaardlgd uit hout. Een schakelaar bij de achter-
deuren en éón verlichtingspunt zLjn reeds af fabriek gemonteerd.

PEl.izen (speciale politiepri.is) netto. exktusief 16 d BTU
E6n flIERCEDES-BENZ type L 409 gáóLó
ulielbasis 2r 95 m. Binnenhoogte 1r 90 m. De ulagen gespoten
in de standaard fabriekskleur

Leyerinq speciale uitvoerine af fabriek

Í 21.590r --

Code
383 uagen spuÍten in trrlee kleuren, carrosserie

politieblauu, dak uit Í SgBr--
500 ruiten in beide achterdeuren í 161r--
423 onklapbare bijrijdersbank f 1g3r--
691 stabilisator onder achteras f j61r--
626 levering zonder tussenuand .jr. Í S7r--
310 SIGLA-91as voorruit f ZSgr--
849 rrrisselstroomdynamo 12 U/6AO V I 11Sr--
898 brandstoftank 80 liter f 141r--
583 benzinekachel links achter in manschappen-

ruimte
510 achteruítrijlamp
635 dakventilator
5?4 afsluitbare tankdop

f 1J88, --
f 11O,--
Í 357,--
.f 26. --

Í 3.453, --



Door tïEHAC0 B.V. zal- in de manschappenruimte binnenverlichting
uorden aangebracht en aangasloten. In bestaande uitsparingen
zuLlen originele lichtpunten uorden gemonteerd.
Nettoprijs f 199 r--

Totaalprijs van aen uragen, exklusief 161Á gfU Í 25.O22r--

0mbouur tot Ívlobiele Eenheid ulagen door Carrosseriefabriek Soost
Lamboo B.V. te Zoetermeex, volgens onderstaande omschrijving.

Ramen
In de linker en rechterzijurand achter de separatie een hardglas
ruit aan te brengen van ongBveet gelijke grootte a1s toegepast
in da aehterdeuren. Ds ramen monteren i.n peesrubber.

Seoaratie
Het gedeelte achter de chauffeur vast uit te voeren, hoogte tot
aan de uaterlijst. Het schot te vervaardigen van 20 mm. uaten-
en kookvast multlplex, veDsterkt met vierkante stalen buispro-
fieLen.
In het schot achter de chauffeur een hardglasruit in rubber. Het
rechter gedeelte uit te voersn als sehuifdeur, schuivend aan
de cabineuland.
De deur rr;ordt hangend uitgevoerd en voorzien van ondergeleiding,
haakslot met aan cabinekant uitgevoerd met kruk en aan de man-
schappenruimte te openen met een b.innen-vierkant sleutel.

Deuren
6E-ïilhter achterdeur en rechter zijdeur te voorzien van een
elektrisch gecommandeerde grendel elk te bedlenen door een druk-
knopsehakalaar met controlelampen op het dashboard. In ingescha*
kelde toestand zijn de deuren vergrendeld.

Noodluik.
In de kap ean ventilatie-uíttrrerpluik afmetingen 80 x 80 cm, fa-
brikaat Boomsma. In het dak ulaar nodig versterking aanbrengen.

Roostar
Voor de zij- en achterramen roosters aan te brengen vervaardigd
van buisprofiel en strakmetaal en te monteren met ruitpennen an
bandenbaksloten. VooD de voorruit een bovendraaiend rooster
vervaardigd van buLsprofiel en zu,aar drukgas. De zij- en achter-
raamroosters spuiten in de earrosserie kleurr het voorruitroos-
ter in mat zuart.

Vloar
De bestaande nultiplex vloer te beleggen met Marmoleum en af Èe
trlerken met aluminium strippen.

Berqino schilden
Het voorcompartiment te voopzien van een verlaagd plafond, be-
rijkbaar vanaf de mansehappenruimte. De opening te voorzien van
een koplat.



Zitplaatsen
Tegen linker en rechter zijtrland een bank voor 5 personan aan de
cabinekant voorzien van een arml-euning. Banken te uervaardigen
van stalen buisprofielen. Rugstukken vast te bevestigen terrrrÍj1
de zittingen opklapbaar ziJn. 0ndergedeelte van de bank uit
te voeren a1s berging. ZiL- en rugstuk te bekleden met kunst-
Leder eà polyether.

Baqaqerekken_
Boven de zitbanken bagagerekken aan te brengen, vervaardigd van
buisprofiel en houten Latten en voorzien van koplat.

Imperiaal
0p het dak over de gehele breedte een imperiaal aan te brengen
ulaarop gemonteerd een blauue zulaailamp met beschermingskooi van
stnekmetaal en montagemogelijkheid voor antenne en 2 stuke me-
gafoons

Zoeklicht
In het midden boven de voorruit een zeeklicht te monteren met
bediening in de cabine. In de berging boven de cabine urordt
een bescherming aangebraeht.

wIL-behandelino
Carrossecie en portieren ulorden volgens de ltll-methode behandeld.

Di versen
Aan de bagagerekken 2 ulapenstokbakken. De door U te leveren
brandblusser en E.H.8.0.-trommel monteren. Bescherming voor
achterlichten en uitlaat aanbrengen. Imperiaal rrritspuiten. Kooi
van zuraailamp met zurart spuiten. 4 Asbakken en kledinghaken in
de manschappenruimte. Uitneembaar karabijnrek tegen separatie.

De nettoprijs exklusief 161Á B.T.ldo vêR de ombouut bedraagt Í__9:939e::

De speeiale politieprijs voor é6n uraoen:

Eén MERDEDES-BENZ geslotenbesteluagen type L 409,
urielbasis 2r 95 m. Hoogdak. Ë.U.bJ. 4600 kg. Inklueief
de omschreven meeruitvoeringen. f 25.O22r--
0mbouur tot Mobiale Eenheid uagen Í 8.625r--

16% BTV|

Totaalprijs inklusief 16É BTUJ

Garantie:

Í 33.647,--
r 5.383,52

{=!3s9l9r!3

De garantietermijn op de rrlagen en de door Daimler-Benz A.Ê.
geleverde meeluitvoeringen bedraagt één jaar of 50.000 km

taen áén jaar of 100.000 km op de draaiende delen van de motor.

Levertijd:
Afhankelijk datum birnankomst order, nader overeen te komen.

Pri.isstellinq:
Af Utrecht of Den Haag, exklusief transport-, afl-everingskosten en
leges kentekenbeuijs. TEchnisehe- en/of prijsr,lijzigingen voorbehou-
dBn. Als definitieve prija galdt de officiele catalogusprijs op de
dag van aflevering.

BetalÍnosui.ize :
kontant bi j af J-everlng.



ïe leveren accessoires

X. = l"everbaar t,egen meerprijs
- = niet leverbaar
S - standaard uitvoering

Achtdrruitverurarming, e1ektr.,
in eenlaagsveiligÉeidsglas
idem, in Sigla-glas

Airc onditioning
Armleuning, vóór, opklapbaar
Automatische versnellingsbak

vloerschakeling
stuurschakeling

Brandb 1u sap paraa t
Centrale vergrendeling
Contacten aan achterportieren

rtoor binnenverlichting
idem voor verlichting achterin

Differentieel, zelfblokkerend met
begrensde slip

HoofdsteunEn, achter 2 stuks
ÍIi stachterlicht
0rthopedische rugleuningrlinks voor

rechts voor
Schuifdak, handbediening

idem, eLektr. bediening
Stoelery verlaag{ zithoogte verstel-

baar
idem, extra 1aag, links vooD
idem, extra 1aag, rechts voor

StoeLverrrlarming, links vooE
rechts voor

achterin
S tuurbekrac h tig ing
Toerentel 1er
Veiligheidsgordels, 2 stuks achter,

met oprolautomaat
bJarmteu,erend g1as, rondom,

qode
flX.
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MERCEDES.BENZ L 408

omgebouwd als

POLITIE M.E.-WAGEN
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SPECIALE KENMERKEN VAN MERCEDES.BENZ L 408 ALS M.E.-WAGEN

Carrosserie:

I standaard fabriekscarrosserie, plaatdikte 0,9 mm

I inwendige hoogte 1,75 m of 1,90 m

o af fabriek leverbaar met: instap-deur in zijwand;
Sigla voorruit; ruiten in achterdeuren; verwar-
ming in manschappenruimte; politiekleur; venti-
latiekleppen of elektrische afzuigventilator; ach-
terdeuren te openen tot 1B0o of 270"; met of
zonder scheidingswand

o ruime cabine met royaal uitzicht
o laag zwaartepunt

MEHACO bedrijfswagens b.v.
Utrecht, Reactorweg 25

lnformatie wordt u gaarne verstrekt door de Afdelingen:
Speciale Voertuigen, tel.: (030)45 1397
Lichte Voertuigen, tel.: (030) 45 13 95

Aandrijving en assen:

o de 94 SAE pk benzinemotor verschaft de wagen
een felle acceleratie van 0 tot 75 km (in 25 sec)
en hoge topsnelheid (105 km/u)

ovolledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak
met pook onder handbereik

o hypoïd-achteras met dubbellucht
o vooras als starre vuistas, max. wieluitslag zelfs

52o, waardoor zeer korte draaicirkel van 10,8 m,
gemeten over de bumpers

o door lange bladveren op beide assen soepel rij-
comfort; stabilisatoren op voor- en achteras ma-
ken snel bochtenwerk mogelijk.



N.V. A.G.A.M.
AFD. SPECIALE WAGENS, REACTORWEG 25, UTRECHT
TEL. 030. 44 4411

Gewijzigd teleÍoonnummer

o3o - 451911
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