
გაბარიტები (სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე) 3630×1670×1475

თვლებსშორის ბაზა (მმ) 2390

დასშვები წონა (კგ)  1175

აკუმულატორი lithium iron phosphate

წინა წამვანი თვლებით dynamo front，driving front

გადაცემათა კოლოფი stable gear ratio

მაქსიმალური სიმძლავრე (ც.ძ.) 60

ბრუნვის მომენტი (ნ.მ) 175

აკუმულატორის მოცულობა (კვ) 22

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) 102

აღმართის მაქს. გადალახვა (%) ≥25% 

0－60კმ/სთ აქსელერაციის დრო (s) 6

გარბენი (60 კმ/სთ სიჩქარით) (კმ) ≥205

გარბენი (NEDCstatus რეჟიმით) (კმ) ≥150

ნელი დამუხტვის დრო (სთ) 6

გარანტია ბატარეაზე და ელექტროობაზე 5 წელი / years or 150,000 km/კმ

წინა/ უკანა  სავალი თვლები 
Mac-pherson independent/ Torsion beam 

semi-independent 

სამუხრუჭე სისტემა Front ventilated disc/ rear drum

საჭის გამაძლიერებელი EPS

საბურავების ზომა 165/65 R14

ალუმინის დისკები Aluminium alloy rim

ქლირენსი (მმ) 125

მინ. მოხვევის რადიუსი (მ) 4.5

დამუხრუჭება LED განათებით  ●

ელ. გვერდითა გარე სარკეები, LED მოხვევის მანიშნებლით ●

Bosch-ის გარე საქარე მინების გამწმენდი ●

გზაზე სტაბილიზაციის სისტემა  ●

სავარძლებზე თავის მისაყრდნობი ●

კონდიციონერი ●

ჰაერის გაფილტვრის სისტემა  PM2.5 ●

რადიო , CD ●

4 დინამიკები +Aux+USB+Ipod ●

ელ. მინების ამწევი ●

დამუხტვის ინდიკატორი, მანიშნებელით ●

12 ვოლტიანი კვების წყარო ●

საბარგულის განათება ●

საერთაშორისო  ASIL C კლასის უსაფრთხოება ●

გაძლიერებული წინა და უკანა ძარა ●

აკუმულატორი IP67 დაცვის სისტემით  ●

ABS+EBD ●

Battery type

Driving type

transmission type

JAC iEV6E SPECIFICATIONS

Overall dimensions(L×W×H)

Wheelbase(mm)

Curb weight(kg)

Max power（H.P.）

Max torque（N·m）

Battery total power capacity (kWh)

Max speed（km/h）

Max gradeability

Accelerating time (0－60km/h) ( s )

Front/ Rear suspension

Brake pattern

Steering system

Mileage for constant 60 km/h（km）

Mileage (NEDCstatus) (Km)

Main parts（battery,dynamo,electric control）warranty

Charging time（h）

Vehicle crawl function (slope slip slope prevention, easily reverse)

LED high brake lights

Electric outside rearview mirror integrated LED turn signal

Bosch front wind window boneless intermittent wiper

Min turning radius （m）

Tire size

rim

Min ground clearance（mm）

Charging indicator light + hazard warning flash

All seats height adjustable neck brace independent safety headrest

Efficient electric air conditioning

Air adjusting/ PM2.5 dust filtration system

Radio + CD 

4 speakers+Aux+USB+Ipod

 Four windows electric lifting

International ASIL C level omnidirectional vehicle safety

Cage bearing body + high strength front/rear high strength safety 

anticollision beam

Five levels of power battery safety design/IP67 level protection

ABS+EBD+Mechanical parking brake cable type

Front 12 v car power independently+ electronic cigarette lighter+ 

portable ashtray

Assisted shelf + trunk lamp

FULL ELECTRIC CAR

სრულიად ელექტრო 

ავტომობილი       
IEV6E 



წინა ორმაგი უსაფრთხოების ბალიშები ●

ბავშივის სავარძლების სამაგრი ●

ცენტრალური საკეტი ●

სიგნაზიცია ●

სტატიკური დამტენი ●

7 inch high-definition multimedia 

suspension for intermediate screen
7" მულტიმედიის  ეკრანი ●

GPS intelligent navigation system GPS ნავიგაციის სისტემა ●

Bluetooth hands-free phone system Bluetooth ●

Reversing visual + warranty reminder საგარანტიო მომსახურების მეხსიერების პაკეტი ●

Five kinds of optional charge Settings 5 პოზოციანი დამუხტვის პროგრამმა ●

Navigation control + airconditions on+ 

phone calls
ნავიგაციის, კონდიციონერისა და ტელეფონის მართვა კომპიუტერით ●

რადიო,  CD  რადიო,  CD  ●

Remote control charging + air 

conditioning

ტელეფონის აპლიკაციის მეშვეობით  დამუხტვისა და კონდიციონერის 

კონტროლი 
●

Remote checking vehicle status ავტომობილის  დისტანციურად შემოწმება ●

Mobile car finding function (android 

version)
ადგილმდებარეობის ფუნქცია ●

დიაგნოსტიკის სერვისი ●

დატენვის ფუნქციის შესაერთებელი ●

ავტოფარეხის სტანდარტული კაბელი ●

საბურავების შეცვლის ხელსაწყოები ●

Electronic anti-theft,Mechanical anti-theft

Long-term static battery intelligent maintenance

Smart car 2.0 machine 

interaction system

Front double airbags

ISOfix child seat fixed device

Automatic locking when driving+protection

locking for children  in rear door

Standard charging pile/home power charging cable

Quickly tire repair tools (with electric inflatable pounds) + the accessory 

tools

Accurate cloud speech human-

computer interaction system

Mobile phone APP remote 

control system

Remote intelligent diagnosis service

დასამუხტი მოწყობილობა 

Charging function interface

SENA AUTO GROUP 

Address : 12th km Agmashenebeli Alley , Tbilisi , 0131, Georgia  

HOTLINE: 255 10 50 / 255 47 47 
E-Mail: office@senamotors.com.ge  / Web: www.jacmotors.com.ge /  Facebook: JAC Motors Georgia 


