სპეციფიკაცია

4x4 Pickup JAC T6

საწვავის ტიპი

Fuel Type

ძარის ტიპი

DOUBLE CABIN

წამყვანი თველბი

Drive Mode

ტურბო დიზელი / Turbo Diesel
ორკაბინიანი / Double Cabin
4×4

გაბარიტები
ზომები (სიგრძეxსიგანეxსიმაღლე) (მმ)

Overrall Dimensions（L×W×H）（mm）

5315*1830*1815

სატვირთო განყოფილების ზომები (მმ)

Rear body size (inner)

1520*1520*470

თვლებს შორის ბაზა (წინა/უკანა)

Wheelbase（mm）

წინა/უკანა ღერძებს შორის ბაზა (მმ)

Tread (front / rear ) FT/RT （mm）

დასაშვები წონა (კგ)

GVW (kg)

2830

ავტომობილის წონა (კგ)

Curb Weight(kg)

1930

ადგილების რაოდენობა

Passenger Capacity

2+3

ქლირენსი (მმ)

Mini Ground Clearance（mm）

198

აღმართის მაქს. გადალახვა (%)

Max Gradeability（%）

30

მოხვევის რადიუსი (%)

Min Turing Radius（m）

6.2

3090
1540/1540

ძრავი და გადაცემათა კოლოფი
ძრავი

Engine

ძრავის მოცულობა (სმ³)

Displacement （L）

სიმძლავრე (ცხ.ძ./ ბრ.წთ.)

Max Power （H.P/r/min）

134/3600

ბრუნვის მომენტი (ბრ./წთ.)

Max Torque （Nm/r/min）

320/1600～2600

ემისიის სტანდარტი

Emission Standard

გადაცემათა კოლოფი

Transmission

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ.სთ.)

Max Speed（km/h）

D19TCID7
2.0

EURO IV
6 MT
150

საბურავები და სამუხრუჭე სისტემა
სამუხრუჭე სისტემა (წინა)

Front brake

დისკური / Disc

სამუხრუჭე სისტემა (უკანა)

Rear brake

ბარაბანული ტიპის / Drum

საბურავების ზომა

Tire size

245/65R17

შასი და დაკიდების სისტემა
წინა დაკიდების სისტემა: დამოუკიდებელი ორმაგ გიტარებზე

Front suspension: Double wishbone
independent suspension with spiral spring

●

უკანა დაკიდების სისტემა: დამოკიდებული

Rear suspension: Non-independent rear leaf
spring suspension

●

საჭის ჰიდრავლიკური გამაძლიერებელი

Hydraulic power steering

●

ABS მუხრუჭების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა

ABS

●

EBD მუხრუჭის ძალის ელექტრონული გადანაწილება

EBD

●

TPMS საბურავებში წნევის კონტროლის სისტემა

TPMS

●

ორმაგი უსაფრთხოების ბალიში

Double Airbag

●

წინა უსაფრთხოების ღვედის სიმაღლის რეგულირება

Front Seat Seat Belt Height adjustable

●

წინა სავარძლების თავის მისაყრდნობი

Front seat headrest

●

უკანა სავარძლების თავის მისაყრდნობი

Rear seat headrest

●

კარების ცენტრალური საკეტი დისტანციური მართვით

Central door locking

●

ელ. მინების დისტანციური მართვა

Power window lock function

●

აწეული სტოპ ფარი *

Center High Mounted Stop Light( CHMSL)

◦

ბავშვის უსაფრთხოების ჩამკეტი

Child safety lock

●

უკანა სვლის პარკინგ სენსორი

Rear parking sensor

●

უკანა ხედვის კამერა *

Reversing video images

◦

საბარგულის დამცავი

Cargo Protector

●

ალუმინის დისკები

Aluminium alloy rim

●

უსაფრთხოება

ექსტერიერი

გვერდითა საფეხური *

Side padels

◦

ნისლის საწინააღმდეგო ფარები (წინა/ უკანა)

Fog light（F/R）

●

წინა ფარების რეგულირება

Headlamps height adjustable

●

ელ. რეულირებადი უკანა ხედვის სარკე

Power assist Rearview mirror

●

ინტერიერი
ინტერიერის ფერი

Black interior

შავი / Black

ტყავის საჭე

Steering leather cover

●

საჭის რეგულირება

Up and down adjustment of steering wheel

●

ბორტ კომპიუტერი

Trip computer

●

წინა და უკანა მინების ელ. ამწევები

Power Window

●

კონდიციონერი

Automatic air conditioning

●

ხმის იზოლაცია

Sound insulation pad of hood

●

ტყავის სავარძლები

Leather seats

●

მძღოლის სავარძლების მექნიკური რეგულირება

Driver seat maunual adjustable

●

Radio

რადიო

●

AUX+USB

AUX+USB

●

დინამიკები *

Speakers

6

მულტიფუნქციური საჭე

Multifunction steering wheel

●

მულტიმედიის სისტემა

გარანტია 3 წელი ან 100 000 კმ. რომელიც ადრე შესრულდება / Warranty 3 years or 100 000 km mileage, whichever comes first

SENA AUTO GROUP Official distributor in Georgia
Address : 12th km Agmashenebeli Alley , Tbilisi , 0131, Georgia
E-Mail: office@senamotors.com.ge
www.jacmotors.com.ge I Facebook: JAC Motors Georgia

HOTLINE: +995 32 255 10 50

