
Jeeto z CNG oznaczony jest jako X7-16, ma długość 3,581 mm, szero-
kość 1,485 mm i rozstaw osi 2500 mm. Waga pojazdu to 1,485 kg (DMC).  
Auto może przewozić 900 kg ładunku. Producent reklamuje je jako naj-
lepsze w swojej klasie.

Jak podano na stronie internetowej firmy, CNG Jeeto jest wyposażony 
w silnik 625cc, który generuje 11,9 kW (16 KM) przy @ 3600 rpm i 38 
Nm momentu obrotowego przy 1200 rpm-2200. Auto jest wyposażone  
w 4-biegową manualną skrzynię biegów. Silnik jest zgodny z normą emisji 
Stage Bharat BS-IV (odpowiednik Euro 6). W Indiach, różne normy emisji 
są wprowadzane w życie zgodnie z harmonogramem i standardami okre-
ślonymi przez jednostkę o nazwie Central Pollution Control Board, która 
wchodzi w Ministerstwa Środowiska, Leśnictwa i Zmian Klimatu.

 

Auto posiada 2-letnią gwarancję lub 40.000 km przebiegu (co nastąpi 
wcześniej). Zamontowano w nim zbiornik CNG o pojemności 45 litrów, 
który pozwala na przejechanie (w zależności od masy ładunku) - prawie 
200 km.

Model Jeeto zaprezentowany w czerwcu 2015 początkowo był w wersji 
benzynowej. Mówi się, że jest pierwszym produktem w historii w swojej 
kategorii mini-ciężarówki poniżej 1 tony, który może zaspokoić zróżnico-
wane potrzeby klientów. Auto jest dostępne w serii S, L & X, co obejmuje 
kategorię zarezerwowaną dotychczas dla trójkołowców, mikro-samo-
chodów ciężarowych i mini-dostawczaków.

Auto z napędem CNG jest oferowane tylko jako X7, czyli z górnej granicy 
zakresu wielkości. Jego cena wynosi USD 5200 (przy INR 3,49 lakh).
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KING DIRECT – jest najbardziej zaawansowaną elektroniką 
wtrysku gazu w fazie lotnej, dostępną na polskim rynku.  
Zaprojek towany przez A.E.B. z myślą o nowoczesnych 
pojazdach benzynowych z technologią bezpośredniego 
wtrysku gazu do zastosowań jako instalacja LPG i CNG.

Montaż systemu KING DIRECT, gwarantuje doskonałe osiągi 
pojazdu oraz minimalne spalanie benzyny. Zaawansowane 
oprogramowanie na bieżąco monitoruje parametr y 
pracy silnika, co pozwala na precyzyjne skonfigurowanie  
i dopasowanie systemu do danego kodu silnika.

Lista aut wraz z kodami silnika z zamontowanym systemem 
KING DIRECT dostępna na naszej stronie.
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INDYJSKI PRODUCENT SAMOCHODÓW MAHINDRA & MAHINDRA 
WPROWADZIŁ NOWY NA RYNEK NOWY WARIANT NAPĘDU  

– CNG DLA ISTNIEJĄCEGO MODELU MAHINDRA JEETO, LEKKIEGO 
SAMOCHODU DOSTAWCZEGO. 


