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Komposiittirakenteinen moduuli on kevyt, mutta kestävä. Moduulin iskun- ja äänenvaimennusominaisuuksien ansiosta ajomatkoista tulee miellyttävämpiä 
henkilökunnalle.

Moduulirakenteista Amarok-johtoautoa voidaan ajaa B-ajokortilla. Se on ajettavuudeltaan erinomainen, vaativammissakin olosuhteissa. Nelivetoisesta V6-
moottorilla (165 kW/224 hv tai 190 kW/258 hv) varustetusta ajoneuvosta ei lopu teho kesken ja sillä päästään kohteeseen hankalammassakin maastossa.
Ajo-ominaisuudet ovat omaa luokkaansa myös vaativissa olosuhteissa. Kompromisseja ei tehty myöskään johtotilassa, jota riittää kaikissa suunnissa.

Osien vaihtaminen ja huoltotyöt on tehty mahdollisimman helpoksi. Suunnittelussa on huomioitu vaivaton pääsy huoltokohteisiin sekä riittävät tilat. 
Sähköjärjestelmät on sijoitettu selkeästi yhteen paikkaan ohjaamon väliseinään sekä viestintä laiteet vasemmalle etuovelle. Komposiittirakenteinen 
moduulikori ei ruostu ja ohjaamon kolarivaurion sattuessa se voidaan siirtää uudelle alustalle.

Tamlansin Volkswagen Amarok moduulikorille on myönnetty Volkswagen AG:n UBB-sertifikaatti.

UBB:n perimmäinen tarkoitus on varmistua siitä, että merkittävästi alkuperäisestä muutetut ajoneuvot ovat laadultaan, valmistusteknologialtaan ja ennen 
kaikkea liikenneturvallisuudeltaan Volkswagenin edellyttämällä tasolla eivätkä ajoneuvoon tehdyt muutokset heikennä ajoneuvon alkuperäisiä ominaisuuksia.
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Volkswagen Amarok -johtotila on hyvin suunniteltu, helposti muunneltava työympäristö. Kaikki 
tarvittavat laitteet ja välineet ovat helposti löydettävissä ja niihin ylettyy turvavöissä istuen. 
Hyllyissä on valaistut pleksilasi-ikkunat, joiden läpi näkee heti, mitä hyllyistä löytyy. Sisätilojen 
seinät ovat sileät ja helposti puhdistettavat. 

Autossa on istuinpaikat neljälle, tarvittavat varusteet ja laitteet mahtuvat ajoneuvoon 
moitteetta. Johtamistilat vastaavat toimisto-olosuhteita - Hyvät tilat esikuntatyöskentelyyn ja 
viranomaisyhteistyöhön, myös muita henkilöitä mahtuu tilannepaikalla johtamistilaan 
toimimaan.

Monokokkikori on testattu EN 1789 -standardin mukaisesti. Runko kestää korkeita 
kuormituksia ja säilyttää sen muodon, jopa törmäysten tai kaatumisen jälkeen. Runko on 
vahva ja kevyt. Tämä tarkoittaa hyvää kantavuutta ja pienempää polttoaineen kulutusta.
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Kalustotilat molemmilla sivuilla erikseen kuljettajan ja palomestarin varusteille sekä takana alkusammutus-, raivaus- jne. varusteille.

Raivausvälineet on sijoitettu ulosliukuviin tasoihin jolloin ne ovat helposti käyttöön otettavissa.
Kalustotilan hyllyt ovat säädettävissä korkeussuunnassa.

Kalustotilan takaoveen voidaan kiinnittää iso näyttö ja takaluukun alue eristää telttakankaalla.

Kalustotilat on suunniteltu puhdas paloasema periaatteen mukaisesti. Puhdas paloasema -mallin tavoitteena on vähentää miehistön altistumista ilman ja 
pintojen epäpuhtauksille oikeaoppisella suojautumisella, kalustotilat ovat suljettu ja erikseen tuuletettu.
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Tamlansille on myönnetty Volkswagen AG:n PremiumPartner -sertifikaatti. Sertifikaatti on korkein kumppanitason tunnustus, jonka Volkswagen AG voi 
ulkopuoliselle kumppanille myöntää. Tamlans Oy on ensimmäinen yritys Pohjoismaissa, jolle kyseinen tunnustus on myönnetty.

Volkswagen AG on myöntänyt Tamlansin valmistaman Volkswagen Amarok -moduuliajoneuvon uusimmalle mallille LONO-sertifikaatin eli ei-vastustavan 
todistuksen. Jo aiemmin Tamlansilla oli LONO Amarokin edelliselle 4-sylinteriselle malliversiolle. Konversio-kumppanit ja heidän tuotteensa arvioidaan ja 
valitaan tiukasti määritellyillä laatukriteereillä. Ei-vastustava todistus on korkein tunnustus tuotteelle, joka ei suoraan ole Volkswagenin omaa tuotantoa.

Osoituksena pitkäjänteisestä panostuksestamme laadun kehittämiseen, Tamlansille on myönnetty ISO 9001:2015 laatusertifikaatti.

Tamlans Oy on Hanselin puitejärjestelyn sopimustoimittaja.
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