
 Model მოდელი JAC iEV6ES (ESEI1)

Length(mm) სიგრძე (მმ) 3690

Width(mm) სიგანე (მმ) 1685

Height(mm) სიმაღლე (მმ) 1570

WB(mm) თვლების ბაზა (მმ) 2390

Seats ადგილების რაოდენობა 5 seats

Curb weight(kg) წონა აღჭურვილობით (კგ) 1340

GVW(kg) დასაშვები წონა (კგ) 1715

Power battery ბატარეის ტიპი Lithium Iron Phosphate（LFP）

Type of power battery cooling ბატარეის გაგრილების ტიპი (სითხით) Liquid cooling

Power battery total power capacity (kWh) ბატარეის სრული სიმძლავრე (კვტ/სთ) 41

System energy density (Wh/kg) სისტემის ენერგიის სიმკვრივე (ვტ.სთ/კგ) 144 

Motor type ძრავის ტიპი - მუდმივმაგნიტიანი სინქრონული
permanent magnet synchronous 

motor

Max power (kW) მაქსიმალური სიმძლავრე (კვ) 50

Max torque (Nm) მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნმ) 215

Max speed (km/h) მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) 102

Max gradeability მაქსიმალური აღმართის დაძლევა 25%

Accelerating time (0－50km/h) (s) აჩქარების დრო (0-50 კმ/სთ) 5.5

Mileage (60km/h,km) გარბენი (60კმ/სთ, კმ) 400

Mileage (NEDC,km) გარბენი ((NEDC, კმ) 320

DC Charging time (fast) (SOC 30%-

80%)(Min)
DC დამუხტვის დრო (სწრაფი) (SOC 30%-80%) (წთ) 40

Mileage on 10 mins' DC charging(km) გარბენი 10 წთ DC დამუხტვით (კმ) 40

AC Charging time (slow) (SOC 0%-100%) AC დამუხტვის დრო (ნელი) (SOC 0%-100%) (სთ) 8

   Chassis    შასი 

 Front suspension    წინა სავალი ნაწილი - დამოუკიდებელი McPherson-ის ტიპის 
McPherson independent 

suspension

 Rear suspension    უკანა სავალი ნაწილი - ტორსიონული ძელაკები Torsion Beam Rear Suspension

Front brake წინა მუხრუჭი - დისკური Disc

Rear brake უკანა მუხრუჭი - დისკური Disc

Parking brake პარკირების მუხრუჭი Y

EPS საჭის ელექტრონული გამაძლიერებელი Y

Min ground clearance (mm) მინიმალური ქლირენსი (მმ) 125

Tyre საბურავი 185/65 R15

Tyre repairing tool საბურავის შეკეთების ხელსაწყო Y

   Safty equipments    უსაფრთხოება  

Double airbags for front seats მძღოლის და მგზავრის ფრონტალური უსაფრთხოების ბალიშები Y

Front pretensioner seat belt წინასწარდაჭიმული უსაფრთხოების ღვედები წინა Y

Warning for driver's seat belt fasten მძღოლის უსაფრთხოების ღვედის გამაფრთხილებელი Y

ABS მუხრუჭების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა Y

EBD სამუხრუჭე ძალის ელექტრონული გადანაწილება Y

Brake override system (BOS) მუხრუჭის განსაზღვრის სისტემა Y

Electric motor HAS აჩქარების ელექტრო ასისტენტი Y（EHA)

Electric motor brake მუხრუჭის ელექტრო ასისტენტი Y

TPMS საბურავების წნევის მონიტორინგის სენსორები Y

Rear sensor უკანა სვლის სენსორები Y

Reverse camera უკანა ხედვის კამერა Y

IMMO იმობილაიზერი (გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა) Y

Driving automatic locking კარებების ავტომატური ჩაკეტვა Y

Automatic unlock after collision კარებების ავტომატური გახსნა Y

High Voltage automatic cutout after 

collision
შეჯახების შემთხვევაში მაღალი ძაბვის ავტომატური გათიშვა Y

   Exterior    ექსტერიერი  

JAC ELECTRIC - IEV6ES



LED daytime running lights LED მაშუქები დღის ნათებით Y

Front fog lights წინა სანისლე ფარები Y

Rear fog lights უკანა სანისლე ფარები Y

Electric windos with eletric window წინა და უკანა მინების ელ. ამწევები Y

One key pressing control  function with 

4 windows
მინების დისტანციური მართვა ერთი ღილაკით Y

Windows auto close upon locking the car მინების ავტომატური აწევა ავტომანქანის დაკეტვისას Y

Electric heating ელექტრო გამათბობელი Y

Front boneless wiper წინა უკარკასო მინის მწმენდი Y

Remote key დისტანციური გასაღები Y

   Interior    ინტერიერი  

Leather steering wheel საჭე ტყავის ფაქტურით Y

Cruise contrl system კრუიზ კონტროლი Y

Up and down adjusting steering wheel საჭის ვერტიკალური რეგულირება Y

Trip computer ბორტკომპიუტერი Y

Electri A/C ავტომატური კონდიციონერი Y

Rear demist უკანა მინის გამათბობელი Y

PM2.5 & pollen filter სალონის ფილტრი Y

Driver/Co-driver seat sun visor mirror მძღოლის და მგზავრის მზის დამცავები სარკეებით Y

Dimming mirror სინათლის არეკვლის საწინააღმდეგო უკანა ხედვის სარკე Y

leather seats ტყავის სავარძლები Y

Driver's seat adjusting მძღოლის სავარძლის რეგულირება - მექანიკური 4 პოზიცია Manual 4

Copilot's seat adjusting მგზავრის სავარძლის რეგულირება - მექანიკური 4 პოზიცია Manual 4

Radio   რადიო Y

MP5 MP5 სისტემა 7 ინჩიანი მონიტორით 7"

phone-link მობილური ტელეფონის კავშირი EasyLink

Bluetooth ბლუთუზი Y

USB connector USB პორტი Y

worranty გარანტია 
4 Year / წელი ან 120 000 

კმ./km 
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