
 

 

 
Комфорт:  
 5 дзеркал заднього виду з підігрівом 
 Кондиціонер 
 Круіз-контроль з керуванням на кермі 
 Бортовий комп’ютер 
 Електричний привід склопідіймачів з автоматичним режимом 
 Автомагнітола з радіо та USB/MP3 з керуванням на кермі 
 Регулювання рульової колонки по висоті та нахилу 
 Сонцезахисні шторки з додатковими полицями для документів 
 Підстаканники в передній панелі та відділення для пляшок в картах дверей 
 Підкурювач та попільнички в картах дверей 
 
Обладнання: 
 Паливний фільтр з сепаратором та підігрівом 
 Паливний бак з замком 
 Звуковий сигнал заднього ходу 
 Свічки накалювання 
 Москітна сітка захисту радіатора двигуна 
 Передній енергопоглинаючий бампер 
 Морозостійкі гумові деталі 
 Закритий відсік АКБ з замком 
 Ящик для інструментів на задній частині рами 
 Запасне колесо, набір інструментів знак аварійної зупинки 

Габаритні розміри, мм 5 950 х 1 995 х 2 306 
Колісна база, мм 3 308 
Колія передніх коліс, мм 1 680 
Колія задніх коліс, мм 1 525 
Допустима довжина кузова, мм 4 500 

 
Повна допустима маса, кг 8 200 
Допустиме навантаження на передню вісь, кг 2 500 
Допустиме навантаження на задню вісь, кг  6 000 
Споряджена маса, кг 2 875 
Вантажопідйомність, кг 5 325 

 
Двигун CUMMINS ISF3.8S5154, дизельний 
Потужність двигуна, кВт/к.с. 115 / 156 
Максимальний крутний момент, Нм 500 / 1200-2200 
Об’єм двигуна, см3 3 760 
Екологічний стандарт EURO 5 
КПП LC6T540, механічна 
Кількість передач 6 + 1 

 
Колісна формула 4х2 
Шини 215/75 R17.5 
Мінімальний дорожній просвіт, мм 173 
Рульовий механізм с гідропідсилювачем 
Зовнішній габаритний радіус розвороту, м 7 

 
Основна гальмівна система пневматична, з ABS 
Допоміжна гальмівна система декомпресійного типу 
Гальмівні механізми передні / задні дискові / барабані 

 
Напруга бортової мережі, АКБ 24 В, 2*120 Ач
Об’єм паливного баку, л 100
Об’єм баку AdBlue, л 20
Кут підйому, % 30
Максимальна швидкість, км/ч 110

Гарантія:
 На шасі автомобіля – 36 місяців або 100 000 км (в залежності від того, що настане раніше)
 На вузли та агрегати самоскидного кузова – 12 місяців

Переваги самоскидного кузова:
· Хромовані штоки гідроциліндра
· Видкриття нижніх бортів у двох режимах - вгору/вниз
· Управління перекиданням кузова з кабіни кнопкою
· Люк у задньому борті
· Вертикальний фартух для захисту кабіни від попадання сипків вантажів з кузова
· Легкознімні надставні борти висотою 1200 мм збільшують об`єм кузова до 9,6 м3

Переваги автомобілів JAC N-Series:
· Вантажні автомобілі JAC N-Series останнього покоління розроблені конструкторськими центрами JAC в Туріні и Японії.
· Двигун CUMMINS, паливна апаратура BOSCH, гальмівна система KNORR-BREMSE.
· Вартість ТО, витратних матеріалів, запасних частин, а так же всіх вузлів і агрегатів на 40% нижче ніж у найближчих конкурентів.
· Сучасна ергономіка кабіни забезпечує високий рівень комфорту і безпеки водія.

 Технічні характеристики шасі: Кабіна:
 Комфортна кабіна з додатковим утепленням та шумоізоляцією
 Сидіння водія регулюється в 4-х напрямках
 Сидіння пасажира регулюється в 2-х напрямках
 Центральне сидіння складається у столик
 Ремені безпеки водія та пасажирів
 Центральний замок з дистанційним керуванням
 Підніжки з протиковзаючим покриттям
 Додаткові поручні для посадки в кабіну
 Електро-регулювання фар
 Протитуманні фари або денні ходові вогні

Комплектація:
· Борти висота 800 мм
· Вертикальний фартух

Опції:
· Надставні борти
· Горизонтальний фартух позаду кузова (захист вантажів від
вивітрювання
· Тентування
· Установка крано-маніпуляторної установки позаду кабіни
· Установка снігоочисних відвалів попереду кабіни 

Самоскид на базі JAC N82
 
                                                                                                                                                                                                                            Параметри:

 Об’єм: 5,9 м3

 Вантажопідйомність: 4 тонни
 Розвантаження: тристороннє (бічне та заднє)
 Кузов: прямобортний, металевий, задній та бічні борти
відкидаються

Самоскиди від ТЕХКОМПЛЕКТ
 тел. +38 067 700 5089, 0 800 300 730
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