FULL ELECTRIC CAR
სრულიად ელექტრო ავტომობილი

IEV6ES

JAC iEV6E SPECIFICATIONS
Model

მოდელი

Overall dimensions(L×W×H)

გაბარიტები (სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე)

Wheelbase(mm)

თვლებსშორის ბაზა (მმ)

2390

Min. Ground clearance

ქლირენსი (მმ)

125

Curb weight(kg)

დასშვები წონა (კგ)

1320

Max power（kW）/torque（Nm）

მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ / ბრნ. მ)

Max gradeability

აღმართის მაქს. გადალახვა (%)

≥25%

Max speed（km/h）

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)

102

Accelerating time (0－50km/h) ( s )

0－50კმ/სთ აქსელერაციის დრო (s)

Battery type

აკუმულატორი

Battery total power capacity (kWh)

აკუმულატორის მოცულობა (კვ)

Type of cooling

გაგრილების სისტემა

Power of the charger （slow charging）

ნელი დასამუხტი მოწყობილობის სიმძლავრე

Mileage (NEDCstatus) (Km)

გარბენი (NEDCstatus რეჟიმით) (კმ)

≥310

Mileage for constant 60 km/h（km）

გარბენი (60 კმ/სთ სიჩქარით) (კმ)

≥390

AC Charging time (slow,15%~full)

AC ნელი დამუხტვის დრო (15% ) (სთ)

8h

DC Charging time (fast,15%~80%)

DC სწრაფი დამუხტვის დრო (15%-80%) (სთ)

1h

Halogen lamps

ჰალოგენური განათება

●

Headlamps height adjustable

სიმაღლეში რეგულირებადი განათება

●

Front fog lamp

წინა ნისლ საწინააღმდეგო ფარები

●

Rear fog lamp

უკანა ნისლ საწინააღმდეგო ფარები

●

LED high-mount brake light

დამუხრუჭება LED განათებით

●

Exterior rearview mirror with electric heating
defrost function

გარე უკანა სარკეები ელექტრო გათბობით

●

IEV6ES
3690×1685×1570

50 / 215

5
lithium iron phosphate
41,5
Liquid cooling / წყლის
გაგრილებით
6.6 kw

Day time running light

დღის განათების ფარები

●

One key pressing control function with driver's
widow

მინების ცენტრალური საკეტი

●

power window

ელ. მინების ამწევი

●

Electric heating defrost device for rear windshield

უკნა საქარე მინის გამათბობები

●

Leather multi-function steering wheel

მუნტიფუნქციური ტყავის საჭე

●

trip computer

მანძილმზომი

●

Hazard warning flash

უსაფრთხოების ღვედის სიგნალი

●

Trunk lamp

საბარგულის განათება

●

Electric charging interface

დამუხტვის ინტერფეისი

●

ECO(Ecology\Conservation\Optimization) mode
switch

ეკონ ღილაკი

●

EPS(Electric Power Steering)

საჭის ელექტრო გამაძლიერებელი

●

Aluminium alloy rim @ 165/65 R14

ალუმინის დისკები @ 165/65 R14

●

ABS (BOSCH 9th generation)+EBD

ABS (BOSCH 9th generation)+EBD

●

Rear parking sensor

უკანა პარკინგ სენსორი

●

parking camera

უკანა ხედვის კამერა

●

TPMS

საბურავების წნევის სენსორი პროგრამირება

●

Remote unlock for trunk

უგასაღებო საბარგულის გაღების ფუნქცია

●

Central door locking

ცენტრალური საკეტი

●

Vehicle sound for pedestrians

ფეხით მოსიარულეთა მოახლოების მანიშნებელი
სიგნალი

●

Double airbags for front seats

წინა ორმაგი უსაფრთხოების ბალიშები

●

Child safety lock of rear door

ბავშვის უსაფრთხოების ცენტალური უკანა მინების
ჩამკეტი

●

ISOFIX child seat fixing device (2 sets)

ბავშვის სავარძლის ISOFIX სამაგრი

●

Automatic locking when driving

ავტომატური კარის ჩამკეტი მართვის დროს

●

Automatic unlock after collision

ავტომატური კარის გაღების ფუნქცია ავარიის დროს

●

High voltage automatic cutoff after collision

მაღალი ძაბვის გათიშვა ავარიის დროს

●

Air conditioning/PM2.5 filter

კონდიციონერი და ჰაერის ფილტრი

●

speakers system

დინამიკი

4

Radio+AUX+USB+ MP5+ Bluetooth

რადიო+AUX+USB+ MP5+ Bluetooth

●

Capacitive touch display screen

სენსორული ეკრანი

7inches

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

“SENA MOTORS” Ltd official distributor in Caucasus
Address: 12th km Agmashenebeli Alley, Tbilisi, 0131, Georgia
Tel: 255 10 50 / 255 47 47 E-Mail: office@senamotors.com.ge
Web: www.jacmotors.com.ge Facebook: JAC Motors Georgia

