
מפרט טכני ואיבזור

מתלים ובלמים

רב-חיבורי, עצמאי, קפיצי סליל, מתלה קדמי
בולמי זעזועים גז

רב-חיבורי, קפיצי סליל,מתלה אחורי
זעזועים בולמי-

דיסקים מאוורריםבלם קדמי ואחורי

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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מרבי

זיהום
מזערי

EPA נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7

מנוע והעברת כח
Pentastar V6מנוע בנזין

3,604 סמ״קנפח

290 כ״ס/6,400הספק/סל״ד

36 קג״מ/4,000מומנט/סל״ד

אוטומטית, 8 הילוכיםתיבת הילוכים
כפולה קבועה, LOWהנעה

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

6/7 L דרגה 11.315 משולבג׳יפ גרנד צ׳ירוקי

מידות, משקלים ונפחים
5,204 אורך )מ״מ(

2,149רוחב כולל מראות צד )מ״מ(

1,815גובה )מ״מ(

3,091בסיס גלגלים )מ״מ(

2,128משקל עצמי )ק״ג(

215מרווח גחון )מ״מ(

2/ 750כשר גרירה לנגרר ללא/עם בלמים )ק״ג( ,818

1/ 490נפח תא מטען אחרי שורה שניה/ שלישית )ל׳( ,333

87נפח מיכל דלק )ל׳(
265/50R20מידת צמיגים 

בטיחות - המשך
Selec-Terrain•

חבילת גרירה עם מערכת קירור מחוזקת, חשמל, פילוס פנסים, 
•מתלה אחורי מפצה משקל וגלגל חילופי 18 אינץ׳

איבזור חיצוני
•חישוקי אלומיניום 20 אינץ׳

•מראות צד שחור מבריק
•מראות צד עם הפשרה, איתות וזיכרון

•חלון שמש פנוראמי נפתח
•שבכה קדמית אקטיבית
•דלת תא מטען חשמלית

•שמשות עם למינציה אקוסטית
LED תאורת יום ופנסי ערפל•

•מראות צד מתכהות אוטו׳
LED פנסים אחוריים קדמיים•

בטיחות
•8 כריות אוויר כולל כרית לברכיים

•בקרת שיוט אדפטיבית
•פונקציית זחילה בפקקים
•בלימת חירום אוטונומית

•ניטור שטחים מתים
•תיקון סטייה מנתיב

•ניטור תנועה חוצה מאחור
•סייען לחניה במקביל או בניצב

•מצלמת חניה עם קווי הנחיה
•החלפת אור גבוה אוטומטית

•תזכורת שכחת ילדים
•מערכת למניעת נעילת גלגלים

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים
•כניסה ללא מפתח

•מצלמת 360
•סייען למניעת תאונה בצומת

•מצלמה לנהיגה בשטח
•חיישן גשם

Park-Sense חיישני וסייען חניה•
•מתז למצלמת חניה

Quadra-Trac•

אבזור פנים ונוחות
•לוח מחוונים דיגיטלי 10.25 אינץ׳

מולטימדיה Uconnect 5 מסך 10.1 אינץ׳ עם ממשק
Android Auto -ו Apple CarPlay•

•מערכת שמע 506 וואט עם 9 רמקולים וסאב וופר
•ממשק בלוטות׳

•כיוון חשמלי למושבים קדמיים, 8 כיוונים
•מושבים קדמיים מחוממים
אופציהמושבים קדמיים מאווררים

אופציהמושבים בשורה שניה מחוממים
•בקרת אקלים 3 אזורים

•שקע כוח 115 וולט
•תאורת קריאה בכל שורות המושבים

•תאורת LED בשורה השלישית
LED תאורת אווירה•

•תאורת שלוליות בדלת תא המטען
•שמשות פרטיות כהות

•שקעי כוח 12 וולט
•2 שקעי USB למולטימדיה בחזית
•שקעי USB לטעינה בשורה 2 ו- 3

•גלגל הגה עם כיוון חשמלי לגובה ועומק
•גלגל הגה מחומם

•שורה שלישית מתקפלת 50:50
•אוזני קשירה בתא המטען

•סכי שמש מוארים עם מראת איפור
•וילונות בשורה שניה עם קיפול ידני

•כיוון גלגל הגה עם זכרון
•משטח טעינה אלחוטי

•מראת פנים דיגיטלית ומתכהה
•ריפוד עור קאפרי עם משטחים מחוררים


