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Қозғалтқыш

Қозғалтқыштың типі

Жетектің типі

Қуаттылығы (а.к.)

Ең жоғары айналмалы сәт (Нм)

Беріліс қорабы

Ең жоғары жылдамдығы (км/сағ)

Жүк салғыш бөлігінің көлемі (л)

Отын багының көлемі (л)

Дөңгелек базасы (мм)

Габаритті өлшемдері (Ұ×Е×Б) (мм)

Жарақталған салмағы (кг)

Минималды жерді тазарту (мм)

Жүк сыйымдылығы, (кг)

Техникалық сипаттамалары

3 ЖЫЛ ЗАУЫТТЫҚ КЕПІЛДІК
НЕМЕСЕ 100 000КМ ЖОЛ

АВТОКРЕДИТ 7 ЖЫЛҒА ДЕЙІН
БАСТАПҚЫ ЖАРНА 10% БАСТАП

150Нм 290Нм 1800-4000 айн/мин1600-2600 айн/мин

Толық Толық

Шанақ: пикап Автокөліктің салоны

* Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғары бағасы болып табылады және өзгеруі мүмкін. Баға туралы мәліметтер ақпараттық сипатта болады, осы баға парағы төлем үшін негіз бола алмайды 
және тендерлік сауда-саттыққа қатысу үшін коммерциялық ұсыныс ретінде пайдаланыла алмайды. Жарамды бағаны уәкілетті JAC дилерінен тексеру қажет.
** Бұл деректер көлік жүргізу тәсілінің әсерін, сондай-ақ жол, ауа-райы және отын шығынына әсер ететін басқа да жағдайларды ескермей, мінсіз жағдайларда алынады.
*** Қосымша жабдық автомобиль құнына кірмейді

Қосымша жабдық: картерді қорғау, автокөлік жүргізушісі жинағы, резеңке еден төсеніштері, жүксалғыштың резеңке төсеніші, шашыратқыштар, автомобильдің шуылы, 
дабыл беру, көзілдірікті бояу, жел қондырғылары



Спикерлер саны 44

245/65/17 шиналары бар 17 дюймдік шиналар

Қозғалтқыш қақпағы

Галогендік жарық шамдары

Күндізгі жүріс оттары

Алдыңғы және артқы тұманға қарсы шамдар

Фаралардың көлбеу бұрышын электрлік реттеу

Қайталағыштары бар бүйірлік айналар

Толық өлшемді артқы шина

Қозғалтқыштың шу оқшаулауы

Хромдалған сыртқы есік тұтқалары

Бүйірлік қадамдар

Хромдалған радиатор торы

Артқы қақпа

Алдыңғы және артқы шашырақтар

Roll bar - спорттық артқы жолақ

7 дюймдік мультимедиялық сенсорлық экран

USB/AUX, AM/FM/Bluetooth

Галогендік жарық шамдары

Телескопиялық руль бағаны

Жылытылған бүйірлік айналар

Кондиционер 

круиз-бақылау

Былғары көп функциялы руль дөңгелегі

Электро корректировка угла наклона фар

Артқы терезені жылыту

Отырғыштардың былғары қаптамасы

Smart Entry автокөлікке кіру жүйесі және Push start қозғалтқышты іске қосу

Маталы орындықтарды қаптау

Алдыңғы шынтақ сүйегіш

12В розеткасы

Қашықтан басқарылатын орталық құлып

Жүргізуші орындығын 6 бағыт бойынша қолмен реттеу, жолаушы орындығын 4 бағыт бойынша қолмен 
реттеу

Руль бағанын биіктігі бойынша реттеу

* Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғары бағасы болып табылады және өзгеруі мүмкін. Баға туралы мәліметтер ақпараттық сипатта болады, осы баға парағы төлем үшін негіз бола алмайды 
және тендерлік сауда-саттыққа қатысу үшін коммерциялық ұсыныс ретінде пайдаланыла алмайды. Жарамды бағаны уәкілетті JAC дилерінен тексеру қажет.
** Бұл деректер көлік жүргізу тәсілінің әсерін, сондай-ақ жол, ауа-райы және отын шығынына әсер ететін басқа да жағдайларды ескермей, мінсіз жағдайларда алынады.
*** Қосымша жабдық автомобиль құнына кірмейді

ABS - бұғаттауға қарсы жүйе

ННС - Көтерілу кезінде көмек жүйесі

Алдыңғы жолаушыларға арналған бүйірлік қауіпсіздік жастықтары

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушы белбеуі туралы ескерту

Иммобилайзер

HBA - көмекші төтенше тежеу жүйесі

ESC - бағамдық тұрақтылықты бақылау жүйесі

Артқы тұрақ датчигі

Жедел шақыру жүйесі

Артқы есіктердің ашылуын ішінен блоктау функциясы («балалар құлпы»)

Қозғалыстағы есік құлыптарын автоматты блоктау

TPMS - шинаның қысымын бақылау жүйесі

Алдыңғы орындықтар жылытылады
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320Нм 290Нм 1800-4000 об/мин
1600-2600 об/мин

3
ИЛИ 100 000КМ ПРОБЕГА



COMFORT PLUS

Количество динамиков 644 4

Подогрев передних сидений

Передние и задние противотуманные фонари
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