АВТОМОБІЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «МЕДИЧНА ДОПОМОГА»
Марка «АВТОСНАБ» Модель ACМJ-03 на базі JAC S3

Технічна характеристика

Тип кузова
Кількість дверей
Кількість місць
Довжина
Ширина
Висота
Колісна база, мм
Дорожній просвіт, мм
Об'єм багажного відділення, л
Паливний бак, л
Споряджена маса, кг
Повна маса, кг
Мінімальний радіус повороту, м
Шини

Розміри

Двигун

Кількість циліндрів
Кількість клапанів
Робочий об'єм, куб. см
Максимальна потужність, к.с. при об/хв
Максимальний крутний момент, Нм при об/хв
Паливо
Екологічний клас
Підвіска
Передня
Задня

універсал
5
5
4325
1765
1660
2560
200
600
45
1210
1585
5,5
205/55R16
4
16
1590
109 при 6000
146 / 3500
бензин
Євро 5
незалежна типу McPherson
Напівзалежна, пружинна з
гідравлічними
телескопічними
амортизаторами і
повздовжнім важилем

Передні
Задні

Гальмівні механізми
Трансмісія

Коробка перемикання передач
Привід
Експлуатаційні характеристики
Максимальна швидкість, км/год
Витрата палива місто / траса

Комплектація
ABS - антиблокувальна система гальм
EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль
Контроль тиску в шинах
EBA – допомога при екстреному гальмуванні
TCS – трекшен контроль
HDC – система допомоги при спускові
HAC – система допомоги при підйомі
EPS – електронний контроль стійкості
BOS – система аварійного керування гальмами
Електропідсилювач керма
Фронтальні подушки безпеки водія і пасажира
Центральний замок з пультом керування на ключі
Сигналізація
Клімат-контроль
Круїз-контроль
Електросклопідйомники передні і задні
Аудіосистема: MP5, USB, радіо, 4 динаміків, антенна
Встановлена система Bluetooth з керуванням на кермі
Кермо з керуванням аудіосистемою
Дзеркала заднього виду з електрокеруваням
Бортовий компьютер
Регулювання керма по висоті
Регулювання водійського сидіння по висоті
Регулювання передніх пасків безпеки по висоті

дискові
дискові
механічна, 6 передач
передній
180
6,5 / 8,0

Складна по частинах спинка заднього сидіння 6:4
Шкіряний салон
Легке тонування вікон
Повнорозмірне запасне колесо
Повітряний фільтр салону
Центральний підлокітник
Бампера, зовнішні дзеркала в колір кузова
Додатковий стоп-сигнал
Легкосплавні диски
Задній парктронік
Передні/задні протитуманні фари
Денні ходові вогні
Рейлінги для багажника на даху
Багажне відділення автомобіля укомплектоване сумкою спеціальною
медичною ССМ 1, ізотермічним контейнером, сумкою саквояжом медичним та
встановлена полиця для їх зручного транспортування.

