Гарантія на автомобіль 3 роки або 100 000 км пробігу

JAC T8 ПІКАП 4WD

ЦІНА JAC T8 Full Extra – 1 217 000 грн. з ПДВ*
ЦІНА JAC T8 Full Extra + Кунг– 1 305 000 грн. з ПДВ*
АВТОМОБІЛІ JAC
Німецька надійність
Експерти VW здійснюють повний контроль при налаштуванні основних систем JAC
Італійський дизайн
Дизайн кожної моделі JAC створений командою Даніеле Гальоне у італійському
дизайн-центрі JAC
ПЕРЕВАГИ JAC Т8
Комфортний
• Cистема безключового запуску двигуна «Старт-Стоп»
• Cruise Control
• HAS - автоматична система включення гальмівної системи під час зупинки автомобіля на
крутому підйомі
• Система курсової стійкості
• Система контролю тяги
Зручний
• 8-дюймовий сенсорний екран
• Шкіряне оздоблення сидінь
• Мультифункційне кермо
• Bluetooth
• Камера кругового огляду 360°
Безпечний
• Подушки безпеки: водія та переднього пасажира
• Системи ABS+EBD
• Система стабілізації курсової стійкості нового покоління Bosch версії 9.3 уповільнює швидкість
автомобіля, стабілізує траєкторію руху та допомагає уникнути зіткнення
• TPMS - Контроль тиску в шинах в режимі реального часу
• LDW – попередження про виїзд зі смуги руху
*Актуальнi ціни дізнавайтесь на JAC.UA
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAC T8

Габарити

Габарити, мм（Д×Ш×В)
Розмір вантажної платформи, мм
(Д×Ш×В)
Колісна база, мм
Tread Колія, мм (передня / задня)
Повна маса, кг
Споряджена маса, кг
Вантажопідйомність, кг
Кількість місць для
сидіння
Кліренс, мм
Передній/задній звис, мм
Максимальний нахил（%）
Мінімальний радіус повороту, м
Кут заїзду / кут з'їзду
Привід
Двигун
Тип двигуна
Обєм двигуна (куб.см）

Потужність

Шасі та рульове
управління

Колеса та гальма

Макс. потужність (кВт, об/хв, к.с.)
Максимальний крутний момент (Нм/об/хв)
Норма токсичності
Трансміссія
Максимальна швидкість (км/год)
Передня підвіска
Задня підвіска
Рульове управління
Обєм паливного баку, л.
Передні гальма
Задні гальма
Тип стояночного гальма
Розмір шин

5325х1880х1830
1520х1520х470
3090
1570/1570
2755 / 2870
1855 / 1970
900
2+3
220
950/1285
30
6,2
30.9/23.3
4х4
HFC4DB2-1D1
Common Rail+EGR+DOC+DPF
1999
102, 3600, 139
320/1600～2600
Euro 5
LC6T32; 6-МТ
150
Незалежна, дворичажна з пружинами
Залежна, на рессорах
Гідропідсилювач керма
76
Дискові
Дискові
Механічне
265/60R18
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КОМПЛЕКТАЦІЇ JAC T8 Full Extra

Безпека

Антиблокувальна система (ABS)

●

Електронна система розподілу гальмівних зусиль(EBD)

●

Система блокування гальм (BOS)

●

Система допомоги при старті руху на підйомі (HHC)

●

Гідравлічний гальмівний асистент (HBA)

●

Система контролю тяги (TCS)

●

Система курсової стійкості (VDC)

●

Електронний контроль стабільності (ESC)

●

Попередження про виїзд зі смуги (LDW)

●

Система контролю тиску в шинах (TPMS)

●

Дві передні подушки безпеки

●

Задній трьохточковий ремінь безпеки середнього пасажира

—

Центральний замок з дистанційним управлінням

●

Автоматичне закриття вікон при закритті авто

●

Безключевий доступ та кнопка запуску двигуна

●

Іммобілайзер

●

Передній парктроннік

●

Задній парктроннік

●

Камера заднього виду

●

Система кругового огляду 360 градусів

●

Цифровий відеореєстратор

Екстер’єр

Інтер’єр

Мультимедіа

Додаткове
обладнання

Бокові підніжки

●

Легкосплавні диски

●

Галогенні фари

—

Ксенонові фари головного світла

●

LED ходові вогні

●

LED задні ліхтарі

●

Протитуманні фари (передні/задні）

●

Регулювання фар по висоті

●

Електрорегулювання дзеркал заднього виду

●

Обігрів дзеркал заднього виду

●

Електропривід складання дзеркал заднього виду

●

Шкіряна оббивка керма

●

Регулювання керма по висоті
Бортовий комп’ютер
Електросклопідйомники усіх дверей
Кондиціонер
Звукоізоляція капота
Гідравлічні упори капоту
Обивка сидінь

●
●
●
●
●
●
Шкіра

Ручне регулювання сидіння водія

●（6）

Ручне регюлювання сидіння переднього пасажира

●（4）

Радіо з USB роз’ємом
Динаміки
MP5 + Bluetooth
Управління аудіо на кермі
Круїз-контроль

●
6
●
●
●

Кунг

-

●

Фаркоп

-

●

