
JAC JS4





Ықшам кроссовердің спорттық 
силуэті өмірдегі таңдауын 
бағалайтын JAC JS4 жүргізушісінің 
тізгіндегі мінезін көрсетеді. Басты 
оптикасының футуристік дизайны 
мен біркелкі сызықтары көптеген 
жанның көз жауын алады, ал 
басты оптикасының тар жіңішке 
таңдауыңыздың айрықшалығынан 
хабар береді.



Экстерьер



Спорттық шанақ пішіні

Шанақтың динамикалық сұлбасы біркелкі 
сызықтармен және көлбеу артқы тірекпен 
ерекшеленеді

Акула қанаты тәрізді 
пішіндегі сызық

Автокөліктің өзін-өзі көрсетудегі күшті 
сипаттамаларын көрсетеді 



Интерьер



10.25 дюймдік қалқымалы HD экран

Интеллектуалды технологиялар, қанық түстер



Авиациялық 
стильдегі тұтқа

JS4 үлкен беріліс қатынасымен, газ 
тепкісінің жылдам жауап қатуы 
және біртіндеп ауысатын 
вариатормен жабдықталған



Орталық консоль

Шыныаяқ қойғыштар, қосымша 
сақтау орны және USB шығысы бар 
заманауи және жинақы орталық 
консоль







Технологиялар



Бір батырма Круиз-бақылауКөлбеу жерде 
қозғалысты бастауға 

көмектесу

10.25 дюймдік аспаптар 
тақтасының LCD дисплейі

Үш тақырыптық режимді ауыстыру бір батырмамен жүзеге 
асырылады 
Жұмсақ қаптамамен және ерекше тігісті геометриялық 
асимметриялы аспаптар тақтасы

Үш тақырыптық режимді 
ауыстыру бір түйме арқылы 
жүзеге асырылады



Мультимедиа және 
360° айналмалы шолу 
жүйесі

Жолаушыларға Apple CarPlay® және 
Android Auto® қолдайтын 12,25 дюймдік 
сенсорлық экраны бар заманауи 
мультимедиа ұсынылады

• Экологиялық былғарымен қапталған
және қиғаш жиектелген үш жақты
көп функциялы руль
• AutoHold – электромеханикалық
тұрақ тежегіші
• Алдыңғы және артқы жолаушыларға
арналған USB порты



• • Эко былғары және
қиғаш жиекпен
қапталған үш кегейлі
көп функциялы руль

• • AutoHold –
электрмеханикалық
тұрақ тежегіші

•• Алдыңғы және артқы
қатардағы жолаушыларға
арналған USB порт



Қауіпсіздік



Кауіпсіздік 
көпшіктері 

Автокөлікте 6 қауіпсіздік көпшігі бар. 
Апат болған жағдайда қауіпсіздік 
көпшігі сіз үшін сенімді қорғаныш 
кедергісін жасайды Bosch 9.3 курстық 
тұрақтылық жүйесі Bosch ESP 9.3 
соңғы буынының курстық тұрақтылық 
жүйесінде бергіштің дәлдігі 
жоғарылайды, бұл араласу 
жылдамдығын арттырады және 
көліктің қажетті траекториядан 
жылжуына тиімді түрде жол бермейді.





Дене түсі

ақ сұр қара

Автокөліктің салоны

Мата қаптамасы Тері қаптамасықызыл

LUXURY MT LUXURY CVTCOMFORT ULTIMATE

520-1050

50

Техникалық сипаттамалары

1,6 

Бензин

6-МКП

1325

1760

CVT

1800

1365

150

4410 × 1800 × 1660

2620

1355

1790

1365

1800

Euro V

1,5Т 1,5Т 1,5Т

6-МКП CVT

136136 136109

170

210Нм 2000-4500 айн/мин150Нм
3500-4500 айн/мин

Қозғалтқыштың типі 

Беріліс қорабы

Қозғалтқыштың көлемі

Отынның типі

Габаритті өлшемдер (Ұ х Е х Б) 

(ммДөңгелек базасы (мм) 

Клиренс (мм)

Салмағы (кг) 

Жарақталған салмағы (кг)

Жүксалғыш бөлігінің көлемі (л) 

Отын багының көлемі (л)

Қуаттылығы (а.к.)

Ең жоғары жылдамдық (км/сағ) 

Ең жоғары айналмалы сәт

Жетектің типі

Көліктің экологиялық класы

4 - цилиндрлік, қатарлы

Алдыңғы



* "JAC Motors Qazaqstan" ЖШС алдын ала ескертусіз автомобильдер топтамасына өзгерістер енгізу 
құқығын өзіне қалдырады. Фотодағы модификациялар жеткізілетін көліктерден өзгеше болуы мүмкін. 
Қосымша ақпарат алу үшін JAC ресми дилерлеріне хабарласыңыз.
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JAC JS4





Спортивный силуэт компактного 
кроссовера отражает характер 
водителя за рулем JAC JS4, 
который ценит свой выбор в 
жизни. 
Футуристичный дизайн головной 
оптики и плавные линии 
привлекут массу взглядов, а узкий 
прищур головной оптики 
подчеркнет исключительность 
Вашего выбора.



Экстерьер



Динамичный силуэт кузова подчеркивается 
плавными линиями и наклонной задней стойкой

Спортивная 
форма кузова

Демонстрирует сильные характеристики 
самовыражения автомобиля

Линия в форме 
акульего плавника



Интерьер



10.25 - дюймовый 
парящий HD экран

Интеллектуальные технологии, 
с насыщенными цветами



Рычаг 
в авиационном 
стиле
JS4 оснащен вариатором с большим 
передаточным отношением, быстрым
откликом педали газа и плавным 
переключением



 

Центральная
консоль

Современная и лаконичная центральная
консоль с подстаканниками,
дополнительным местом для 
хранения и USB выходом







 

Технологии



Одна кнопка
 

 

Круиз КонтрольПомощь при старте 
с наклона

10.25-дюймовый LCD дисплей 
приборной панели

Переключение трех тематических 
режимов осуществляется 
одной кнопкой

Геометрически ассиметричная 
приборная панель с мягкой обивкой 
и выделяющейся строчкой



Мультимедиа 
и система кругового 
обзора 360°
К услугам пассажиров современная 
мультимедиа с 12,25-дюймовым 
сенсорным экраном с поддержкой 
Apple CarPlay® и Android Auto®

Более высокое качество изображения 
кругового обзора 360° благодаря 
контроллерам и четырем камерам 
расположенным спереди, 
сзади и по бокам автомобиля



•  Трехспицевый 
многофункциональный 
руль обитый эко-кожей 
и скошенным ободом

•  AutoHold - 
электромеханический 
стояночный тормоз

•  USB порт для 
пассажиров переднего 
и заднего ряда



Безопасность



Нужная траектория

С ESP

Подтормаживание

Стабилизация
автомобиля

Без ESP

Подушки 
безопасности

В автомобиле 6 подушек безопасности. 
В случае аварии подушка безопасности 
создаст для Вас надежный 
защитный барьер

Система курсовой 
устойчивости 
Bosch 9.3

В системе курсовой устойчивости 
последнего поколения Bosch ESP 9.3 
точность датчика увеличена, что 
повышает скорость вмешательства 
и эффективно предотвращает смещение 
автомобиля с желаемой траектории.





Цвет кузова

Белый Темно-серый Черный

Салон автомобиля 

Тканевая обивка Кожаная обивка Красный 

LUXURY MT LUXURY CVTCOMFORT ULTIMATE

520-1050

50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,6 

4 - цилиндровый, рядный

Бензин

6-МКП

1325

1760

CVT

1800

1365

150

4410 × 1800 × 1660

2620

1355

1790

1365

1800

Euro V

Объем двигателя

Тип двигателя

Коробка передач

Габаритные размеры (Д х Ш х В) (мм) 

Клиренс (мм)

Снаряженная масса (кг)

Объем топливного бака (л) 

Мощность (л.с.)

Максимальный крутящий момент 

Тип топлива 

Колесная база (мм) 

Масса (кг)

Объем багажного отделения (л)

Тип привода

Максимальная скорость (км/ч)

Экологический класс автомобиля

1,5Т 1,5Т 1,5Т

6-МКП CVT

136136 136109

170

210Нм при 2000-4500 об\мин150Нм при
3500-4500 об\мин



*ТОО "JAC Motors Qazaqstan" оставляет за собой право вносить изменения в коллекции автомобилей 
без предварительного уведомления. Модификации на фото могут отличаться от поставляемых 
автомобилей. Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам JAC
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