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Turbo-charged pick up truck
Available as 4 x 2 and 4 x 4

Exterior Colors

WORK HARD. PLAY HARD.
للعمل الجاد. ومتعة إلى أبعد الحدود.

اخـتـبـر جديـدنــا
Experience the new

شاحنة تحميل صغيرة ذات شاحن توربيني
متوفرة بنظام دفع ثنائي ورباعي

ا�لوان الخارجية

Red أحمر Blue Brownأزرق Blackبني Whiteأسود أبيض 

مواصفات الخصائص

JAC T8 Classic دفع ثنائي ودفع رباعي
الخارجية

عجالت ذات سبائك
مصابيح نهارية

مصابيح LED خلفية
مصباح الضباب – االمامي و الخلفي

مانع الضباب الخلفي
مصابيح أمامية قابلة لتعديل االرتفاع

ضبط كهربائي للمرآة الخارجية
غطاء الصندوق

جهاز التحكم عن بعد
المواصفات الداخلية

نوافذ تعمل بالطاقة أمامية/ خلفية
قفل مركزي
قفل تلقائي

عجلة مقود مكسّوة بالجلد
عجلة مقود متعددة المهام

تعديل ارتفاع عجلة المقود
عداد الرحلة

مفتاح تعتيم مجموعة أجهزة القياس
مكيف الهواء

راديو
اتصال بلوتوث مع الهاتف

 USB مدخل
٤ مكبرات صوت

المقاعد
تنجيد المقاعد ذو قماش بني

مقبض تحكم في مقعد السائق
مقبض تحكم في مقعد الراكب ا±مامي

مسند ذراع مركزي أمامي
ا�مان

وسادة هوائية للسائق 
وسادة هوائية للراكب ا±مامي 

نظام TPMS الرقمي لمراقبة ضغط اµطارات
نظام تنبيه حزام أمان السائق 

قفل أمان لºطفال
TCS نظام التحكم بالجر

EBD لمنع انغالق المكابح + نظام ABS نظام
 ESC لكترونيµتحكم الثبات ا

كاميرا الرؤية الخلفية
تنبه تجاوز السرعة

CCS نظام التحكم بالقيادة

JAC T8 Luxury دفع ثنائي ودفع رباعي
JAC T8 Classic  مواصفات اضافية الى

الخارجية
درجة صعود جانبية

مصابيح أمامية (زينون)
عمود اصطدام أفقي خلفي

المواصفات الداخلية
فتح النوافذ عن بعد

MP5 شاشة تعمل باللمس مع
٦ مكبرات صوت

تنجيد المقاعد ذو جلد صناعي بّني
ا�مان

عرض صور الفيديو الخلفية
نظام فتح وتشغيل السيارة بدون مفتاح 

    

    
 

الفئة
الهيكل

عدد المقاعد
نظام الدفع

المقصورة

الطول الكلي (دون حامل لوحة ا±رقام)
العرض الكلي (من المرآة إلى المرآة)

االرتفاع الكلي 
الطول الداخلي للصندوق

العرض الداخلي للصندوق
االرتفاع الداخلي للصندوق

قاعدة العجالت
الحد ا±دنى لنصف قطر دائرة االنعطاف (من الرصيف إلى الرصيف)

االرتفاع ا±دنى عن ا±رض  
وزن الحمولة 

ا±قصى: الوزن الفارغ
وزن المركبة اµجمالي

ُصِنع المحرك في 
النوع

اµزاحة
القدرة اµخراجية ا±قصى

العزم ا±قصى
االنبعاثات

سعة خزان الوقود
السرعة القصوى

ناقل السرعة
نوع نقل السرعة

التوجيه
النوع

نوع المقود

نظام التعليق
النوع

المكابح
النوع

نوع مكابح الوقوف
ا�طارات والعجالت

مقاس اµطار
نوع اµطار االحتياطي

EEC

EEC

أمامي
خلفي

أمامي
خلفي

ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
ملم
متر

ملم
كيلوجرام
كيلوجرام
كيلوجرام

سم مكعب

حصان/ لفة في الدقيقة
نيوتن متر/ لفة في الدقيقة

ليتر
كلم في الساعة

شاحنة تحميل صغيرة
 5   

رباعي  ثنائي    
مزدوجة 

٥٣٢٥
١٨٨٠
١٨٣٠
١٥٢٠
١٥٢٠
٤٧٠
٣٠٩٠
٦.٢
٢٢٠
 ٩٠٠

١٨٢٥   ١٩٤٠  
٢٧٢٥   ٢٨٤٠  

الصين
مستقيم، شاحن توربيني مبرد ذو 4 أسطوانات  
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مطابقة للمعيار ا±وربي الخامس
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ناقل حركة يدوي      
   

اµطار والتروس      
مدّعم بالطاقة الهيدروليكية       

   
                              نظام تعليق الترقوة المزدوجة مستقل مع نابض لولبي 

تعليق نايض خلفي غير مستقل      
   

قرص      
قرص      
مكبح يدوي      
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المقاس ا±صلي      

مواصفات

CLASSICLUXURYCLASSICLUXURY

Visit a Towell Auto Showroom and see it to believe it.
• Al Hail • Wattayah • Azaiba • Barka 
• Sohar • Nizwa • Ibra • Sur • Salalah
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A pick up must be a tough nut, built for business and 
designed to tackle any terrain. T8, the sporty pick up from 
JAC is powerful and capable, with 290 N-m of torque from 
a turbocharged engine. Inside the cabin, with artificial 
leather seats and soft-to-touch interiors, the T8 offers 
elegant comfort and a dash of luxury. High in torque and 
low in fuel consumption, T8 is always ready to go wherever 
your business takes you, or your family weekend adventure!

JAC T8 Classic 2WD & 4WD
EXTERIOR
Alloy wheels
Daytime Running Lamps
LED tail lamps
Front & Rear Fog Lamps
Rear Defogger
Headlamps height adjustable
Exterior mirror electrically adjustable
Deck cover
Remote key
INTERIOR
Front/Rear power windows
Central locking
Auto lock
Leather steering wheel
Multifunction Tilt steering wheel
Steering wheel up & down adjust
Trip computer
Instrument cluster dimmer switch
Air conditioning

Radio
Bluetooth phone
USB Interface 
4 speakers
SEATS
Brown fabric seat upholstery
Manual driver seat
Manual co-driver seat
Front central armrest
SAFETY
Driver airbag 
Co-driver airbag 
Digital TPMS
Driver seat belt alarm system 
Child safety lock
TCS - Traction Control System
ABS - Anti-lock Braking System+EBD
ESC - Electronic Stability Control 
Rear View Camera
Overspeed alarm
CCS - Cruise control system

JAC T8 Luxury 2WD & 4WD
Additional to JAC T8 Classic   
EXTERIOR     
Xenon Headlamps
Sidestep
Roll Bar     
INTERIOR     
Remote window opening   
Touchscreen Display with MP5   
6 speakers    
Brown artificial leather seat upholstery  
SAFETY     
Reversing video images   
PEPS     

FEATURE SPECIFICATIONS

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)Xenon Headlights with LED Daytime Running Lamps

Double “C” Type LED Tail Lights Smart Entry and Start  System

يجب أن تتمتع شاحنة التحميل الصغيرة بالمتانة وتستوفي متطلبات 
شاحنة  تتمتع  الوعرة.  التضاريس  شتى  لمواجهة  ومصممة  العمل 
JAC بالقوة وا�مكانيات العالية مع محرك  T8 من  التحميل الرياضية 
أناقة   T8 توفر  متر.  نيوتن   ٢٩٠ بشدة  دوراني  وعزم  توربيني  شاحن  ذو 
الصناعي  بالجلد  المكسوة  المقاعد  خالل  من  والفخامة  الراحة 
تتمتع  المقصورة.  داخل  الناعم  الملمس  ذات  الداخلية  والتصميمات 
T8 بعزم دوران مرتفع واستهالك منخفض للوقود لتكون على أهبة 
االستعداد الصطحابك إلى أي وجهة عمل، أو لتصطحب عائلتك في 

مغامرة نهاية ا¯سبوع!

   T8 for every reason 
 
Be it business or leisure, T8 rises up to the occasion. You can choose 
between Single and Double cabins as well as 2WD and 4WD versions, 
depending on the trips you make or the adventure you seek. T8 adds a 
sparkle to your lifestyle with alloy wheels, daytime running lamps and LED 
taillamps. Just to add more ease to your driving, T8 is equipped with 
foglamps in front and rear, along with parking sensors and power steering 
as standard. Big and powerful, T8 underlines practicality in every detail – 
it even has a bedliner coating to safeguard against scratches while 
loading and unloading. T8 is also the perfect choice for your company 
fleet as it stands by your corporate commitment to the environment with 
Euro V emission standards.

T8 تالئم جميع المتطلبات

سواء² على صعيد العمل أو الرفاهية، ترتقي T8 إلى مستوى الحدث. يمكنك االختيار بين 
المقصورة الُمفردة أو المزدوجة فضًال عن إصداَري نظام الدفع الثنائي والرباعي، حسب 
مع  حياتك  نمط  إلى   ºبريق  T8 تضيف  تنشدها.  التي  المغامرة  أو  رحالتك  تتطلبه  ما 
سهولٍة  و�ضافة  الخلفية.   LED ومصابيح  النهارية  والمصابيح  السبائك،  ذات  عجالتها 
دت T8 بمصابيح كاشفة للضباب في ا¯مام والخلف، إلى جانب  أكبر إلى قيادتك، فقد ُزوِّ
بها.  تتمتع  قياسية  كمواصفات  الكهربائي  التوجيه  ونظام  الوقوف  مستشعرات 
T8 على طابعها العملي في جميع التفاصيل - حتى أنها  وبضخامتها وقوتها، تؤكد 
كذلك   T8 تشكل  والتفريغ.  التحميل  أثناء  الخدوش  من  للوقاية  حماية  طبقة  تحتوي 
تجاه  شركتك  التزام  مع  توافقها  خالل  من  شركتك  شاحنات  ¯سطول  ا¯مثل  الخيار 

البيئة بمعيار االنبعاثات ا¯وروبي الخامس.

   Upgrade your choice
 
The JAC T8 Luxury version adds style to your lifestyle with 
elegant leather-like seats, xenon headlamps and 6 
speakers while sidesteps, reversing camera and roll bar 
makes your ride safer and more comfortable.

ارتقي بخيارك
JAC T8 Luxury ا¯ناقة على نمط حياتك مع المقاعد  يضفي إصدار 
درجات  توفر  بينما  صوت  مكبرات  و٦  زينون  مصابيح  الراقية،  الجلدية 
أكبر   ºأمان ا¯فقي  االصطدام  وعمود  والكاميرا  الجانبية،  الصعود 

وراحًة أكثر لقيادتك.

مصابيح زينون ا¯مامية مع مصابيح LED نهارية (TPMS) نظام مراقبة ضغط ا�طارات

أضواء LED خلفية مزدوجة من النوع "C" دخول ذكي ونظام التشغيل دون مفتاح

T8 SPECIFICATIONS

GRADE   CLASSIC LUXURY CLASSIC LUXURY

Body    Pick up   

Seating    5   

Drivetrain   2WD  4WD 

Cabin    Double   

Overall length (without number plate holder)  mm  5325   

Overall width (mirror to mirror)  mm  1880   

Overall height   mm  1830   

Deck inner length  mm  1520   

Deck inner width  mm  1520   

Deck inner height  mm  470   

Wheelbase  mm  3090   

Minimum turning radius (kerb-to-kerb)  m  6.2

Minimum ground clearance   mm  220   

Payload   kg  900   

Max curb weight  kg 1825  1940 

Gross vehicle weight  kg 2725  2840 

Engine manufactured in      China   

Type    In-line, 4-cylinder Intercooler Turbocharged  

Displacement  cc   1997   

Maximum output EEC PS/rpm  140/5000   

Maximum torque EEC Nm/rpm  290/1800-4000   

Emission    Euro V   

Fuel tank capacity  L  76   

Top speed  km/hr  150   

TRANSMISSION      

Transmission type    Manual Transmission   

STEERING      

Type    Rack-and-pinion   

Power steering type    Hydraulic Power Assisted    

SUSPENSION      

Type Front                     Double wishbone independent suspension with spiral spring 

 Rear                                Non-independent rear leaf spring suspension

BRAKES      

Type Front   Disc   

 Rear   Disc   

Parking brake type    Handbrake   

TYRES & WHEELS      

Tyre size    265/60R18   

Spare tyre    Original size


