


GRAND CHEROKEE
LAREDOLIMITEDTRAILHAWK

מנוע בנזין
V6 VVT Pentastar בנזין 3,604 סמ"ק+++

+++תזמון שסתומים משתנה, 24 שסתומים

6,350/282הספק כ"ס / סל"ד
4,300/35.4מומנט קג"מ / סל"ד

9.1תאוצה 100-0 )שניות(
206מהירות מירבית )קמ"ש(

תצרוכת דלק )נתוני יצרן(
13.5עירוני )ליטר/ 100ק"מ(

8בין עירוני )ליטר/ 100ק"מ(
10משולב )ליטר/ 100ק"מ(

מנוע דיזל
V6 CRD מנוע טורבו דיזל 2,987 סמ"ק++

4,000/250הספק כ"ס / סל"ד
1,800-2,800/56מומנט קג"מ / סל"ד

8.2תאוצה 100-0 )שניות(
202מהירות מירבית )קמ"ש(

תצרוכת דלק )נתוני יצרן(
8עירוני )ליטר/ 100ק"מ(

6.4בין עירוני )ליטר/ 100ק"מ(
7משולב )ליטר/ 100ק"מ(

Euro6מיכל לתדלוק אוריאה הכולל חיווי חזותי בלוח המחוונים
תיבת הילוכים

)S(  הילוך ספורט+ Autostick אוטומטית 8 מהירויות-שליטה ידנית מגלגל ההגה+++

Eco modeמקסום תצרוכת הדלק ע"י שימוש חכם ביחסי ההעברה של תיבת 8 ההילוכים
4x4 מערכת הנעה

Low עם הילוך כוח Full Time 4WD Quadra-Trac II®+

 Low עם שני הילוכי כוח Full Time 4WD Quadra-Trac II®++

®Full Time 4WD Quadra-Drive II עם שני הילוכי כוח Low ונעילת דפרנציאל 

אחורית
+

+++מערכת ®Selec-Terrain בורר מצבי נסיעת כביש ושטח- חול, בוץ, שלג ושטח סלעי

מתלים
++קדמיים עצמאיים

++אחוריים מסוג מולטי לינק

+אופציהמתלי אוויר מסוג ®QUADRA-LIFT המתכווננים ל-5 מצבים )לכביש ולשטח(

מידות ומשקלים
4,828אורך כולל )מ"מ(

1,943רוחב )מ"מ(
2,154רוחב כולל מראות )מ"מ(

1,802 - 1,792גובה כולל )מ"מ(
2,582 - 2,354משקל עצמי )ק"ג(
2,949משקל כולל )ק"ג(

2,200משקל מקסימאלי לגרירה בזיווד מתאים )ק"ג(
2,915מרווח סרנים )מ"מ(

21.8מרווח גחון למתלים רגילים )ס"מ(
16.2-27.4מרווח גחון למתלי אוויר )ס"מ( מהנמוך ביותר לגבוה ביותר

34/26זווית גישה - מתלים רגילים/מתלי אוויר )מעלות(
27/24זווית נטישה - מתלים רגילים/מתלי אוויר )מעלות(

23/19זווית גחון - מתלים רגילים/מתלי אוויר )מעלות(
5.65רדיוס סיבוב )מטר(

782-1,554נפח תא מטען )ליטר(
93.5קיבולת מכל דלק )ליטר(

5מספר מקומות ישיבה
R18/265/60מידת צמיגים

בטיחות
+++כריות אוויר נפתחות בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה ברכב לנהג ולנוסע לידו

+++2 כריות אוויר צידיות במושב הנהג והנוסע לידו

+++2 כריות צד מסוג “וילון“

+++כרית אוויר לברכי הנהג

Enhanced Accident Response System : מערכת חכמה לזיהוי
+++מוקדם של מצבי חירום המכינה את הרכב למצב תאונה

+בקרת סטיה מנתיב אקטיבית

+מערכת לזיהוי רכבים  בשטח מת
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LAREDOLIMITEDTRAILHAWKבטיחות

+בקרת שיוט אדפטיבית

+בלימה אוטומטית בעת חירום

+מערכת לזיהוי רכבים חולפים בנסיעה לאחור

+++מערכת בקרת יציבות אלקטרונית )ESP( עם כפתור ביטול

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים+++

)ERM( מערכת אלקטרונית למניעת התהפכות המרכב+++

)Traction Control( מערכת בקרת אחיזה+++

)Brake Assist( מערכת עזר לבלימת חירום+++

)TCS( מערכת בקרת יציבות לנגרר+++

)Hill Start Assist( מערכת עזר לזינוק בעלייה+++

)Hill Descent Control( מערכת בקרת ירידה במדרון+++

Sentry Key מפתח שלט אימובילייזר חכם מסוג+++

ISO-FIX עוגני אבטחה לכסאות תינוק מסוג+++

+++חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם מנגנון קדם מותחן

+++נורת התראה לחגורת בטיחות עם זמזם

+++קורות פלדה בדלתות להגנה על הנוסעים ברכב

+++כלוב בטיחות ואזורים סופגי אנרגיה

+++מנגנון נעילת דלתות אחוריות לילדים

+++מנגנון נעילת דלתות אוטומטי בתחילת נסיעה

+++גלגל הגה סופג אנרגיה בחבטה

+++שתי משענות ראש קדמיות אקטיביות להגנה במצב של “צליפת שוט“

+++שלוש משענות ראש ליושבים במושב האחורי

+++מצב נטראלי למשיכה וגרירה עצמית

+++בלמי דיסק מאווררים קדמיים

+++בלמי דיסק אחוריים

+++מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים הכוללת תצוגה ל- 4 הצמיגים

+++מראה פנימית עם מנגנון חשמלי למניעת סינוור

+++חיישני חנייה קדמיים ואחוריים הכוללים כפתור לביטול

איבזור חיצוני
+פגושים מותאמים לנהיגת שטח

LED בשילוב פנסי BI-Xenon פנסים ראשיים מסוג+++

LED פנסים אחוריים בשילוב פנסי+++

+++מערכת שטיפה לפנסים הקדמיים

+++פנסי ערפל קדמיים מעוטרים במסגרת כרום

+++חישוקי אלומיניום בקוטר 18 אינץ

+++בתי מראות בצבע הרכב בשילוב מאותתים )וינקרים(

+++פסי קישוט בגימור כרום בספי החלונות

+++מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי + הפשרת אדים

++מנגנון אוטומטי להטיית מראות הצד בנסיעה לאחור

+++ספויילר אחורי

+++פסי אורך בגג הרכב

+++שמשות אחוריות כהות

++דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית

+++טבעת משיכה אחורית המיועדת לחילוץ

+++אנטנת סנפיר בגג הרכב

מערכת Keyless Enter-N-Go סגירה ופתיחת דלתות הרכב ללא מפתח והתנעה 
+++בלחיצת כפתור

+++כנפונים בצבע שחור מעל הגלגלים

++מצלמה אחורית אקטיבית

Cup less דלתית סנן מכל דלק מסוג+++

איבזור פנימי
++גג שמש פנוראמי עם הפעלה חשמלית

אופציהחלון גג חשמלי
)Cruise Control( בקרת שיוט+++

++מושבים בריפוד עור יוקרתי

++חימום למושבים הקדמיים, האחוריים ובגלגל ההגה

+++מושב אחורי מתקפל/מתפצל 60/40

+++מושב אחורי ניתן להטיה

+++מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית לגובה ולמרחק

+++מושבים קדמיים עם כפתור ניפוח חשמלי לתמיכת הגב התחתון 4 מצבים

++זיכרונות לקיבוע מושב הנהג, מראות הצד, מיקום גלגל ההגה ותחנות הרדיו

+++4 חלונות חשמל עם מנגנון פתיחה וסגירה מהירה לחלונות הקדמיים

+++פתחי מיזוג ליושבים מאחור
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LAREDOLIMITEDTRAILHAWKאיבזור פנימי

+++בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים

+++2 מתלי חליפות במושבים האחוריים

230V שקע חשמל ביתי+++

+++חיישן לגשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים בהתאם לעוצמת הגשם 

+++הפשרת אדים במראות צד

+++מד טמפרטורה חיצונית + מצפן דיגיטלי

+++חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

+++משענת יד קדמית

+++משענת יד במושב האחורי הכוללת מחזיק לכוסות

+++2 מחזיקי כוסות מוארים בקונסולה מרכזית

+++גלגל הגה מרופד עור

חשמליחשמליידניגלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
+++סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לידו

BT -שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע, בקרת השיוט ומערכת ה+++

+++פנס נטען ונשלף בדופן תא המטען

+++שקעי כח 12V בקונסולה הקדמית ובתא המטען

Jeep® ספי כניסה לדלתות קדמיות בגימור כרום עם הטבעת סמל++

+++רשתות אחסון בגב המושבים הקדמיים לשימוש הנוסעים מאחור

++מושב נהג נע לאחור באופן אוטומטי ליציאה קלה מהרכב

++ריצפת תא מטען בשילוב פסי כרום להעמסה קלה

7 אינץ עם מרכז מידע ממוחשב בלוח המחוונים, הנשלט מגלגל ההגה  TFT מסך
וניתן לתכנות, כולל מידע על מערכות הרכב, נתוני תצרוכת דלק, 

+++

+++וילון כיסוי לתא המטען הניתן לשליפה

Uconnect Touch - מרכז מדיה בעל מסך מגע 8.4 אינץ הכולל שליטה במגע 
ובקול על הרדיו, מדיה, טלפון, מערכת מיזוג האוויר והגדרות הרכב

+++

SD לכניסת נגן חיצוני, שקע לכניסת כרטיס זיכרון מסוג USB + AUX שקע+++

++שני שקעי USB לנוחות היושבים מאחור

+6 רמקולים

++9 רמקולים + סאב וופר

+++תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב

+++תאורה פנימית לרגלי הנהג והנוסע

+++חיפוי לוח שעונים מעור
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התמונות, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח 
המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליות בתשלום. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או 
לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה.

התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

MCA I סמלת

*3330
jeep.co.il

מדד זיהום נתוני צריכת דלק (ליטר/100 ק“מ)**דגם
אוויר*

GRAND CHEROKEE 3.0 AT 6.415בינעירוני8עירונידיזל

GRAND CHEROKEE 3.6 AT 815בינעירוני13.5עירוניבנזין

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
58GRAND CHEROKEE LAREDO1

63/70, 84/86GRAND CHEROKEE LIMITED1
GRAND CHEROKEE TRAILHAWK7

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

מקרא:

# מערכת מותקנת בדגם הרכב

$ מערכת אופציונאלית להתקנה

× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

:LIMITED פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

# מצלמות רוורס

# חיישני לחץ אוויר

× חיישני חגורת בטיחות
× שליטה באורות גבוהים

× בלימה אוטומטית בעת חירום
× זיהוי תמרורי תנועה

כריות אוויר  7
× בקרת סטייה מנתיב
× ניטור מרחק מלפנים

× זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
× בקרת שיוט אדפטיבית

× זיהוי הולכי רגל

× מצלמות רוורס
# חיישני לחץ אוויר

× חיישני חגורת בטיחות
× שליטה באורות גבוהים

× בלימה אוטומטית בעת חירום
× זיהוי תמרורי תנועה

כריות אוויר  7
× בקרת סטייה מנתיב
× ניטור מרחק מלפנים

× זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
× בקרת שיוט אדפטיבית

× זיהוי הולכי רגל

:LAREDO פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

# מצלמות רוורס

# חיישני לחץ אוויר

× חיישני חגורת בטיחות
# שליטה באורות גבוהים

# בלימה אוטומטית בעת חירום

× זיהוי תמרורי תנועה

כריות אוויר  7
# בקרת סטייה מנתיב

# ניטור מרחק מלפנים
# זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

# בקרת שיוט אדפטיבית

× זיהוי הולכי רגל

 TRAILHAWK פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור


