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GLADIATOR RUBICON

מנוע בנזין  

3.6L V6 סוג מנוע 

3605נפח

280/6400הספק - כ"ס / סל"ד 

35.4/4400מומנט - קג"מ / סל"ד

+(ESS) מערכת עצור וסע

תצרוכת דלק (נתוני יצרן)

12.4משולב ( ליטר ל-100 ק"מ )

מערכת הנעה

תיבת הילוכים אוטומטית ZF - 8 מהירויותתיבת הילוכים

ROCK-TRAC HD PART TIME 4WD SYSמערכת הנעה כפולה

(LOW הילוך כח) 4:1 יחס הפחתה בתיבת העברה

TRU-LOK - נעילה חשמלית לדיפרנציאל אחורי וקדמי+

סרנים

Dana M210HD Lock Diffקדמי

DANA M220HD LOCK DIFFאחורי

 (SWAY-BAR) מוט מייצב קדמי עם ניתוק חשמלי+

מידות ומשקלים

5539אורך כולל (מ“מ)

1875רוחב כולל (מ"מ)

1882גובה גג קשיח (מ"מ)

3487בסיס גלגלים (מ"מ)

13.6קוטר סיבוב (מטר)

2228משקל עצמי (ק"ג)

2835משקל כולל (ק"ג)

750כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)

3470כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)

83קיבולת מיכל דלק (ליטר)

17X7.5חישוקי אלומיניום

R17/255/75צמיגים

283מרווח גחון במ"מ (ללא התקן גרירה ומיגון נוסף)

43.4זווית גישה (מעלות)

26זווית נטישה (מעלות)

20.3זווית גחון (מעלות)

8/762גובה לצליחת מכשול מים (מ"מ) / מהירות (קמ"ש)

מידות ארגז

1531אורך, דלת סגורה(מ"מ)

2067אורך , דלת פתוחה (מ"מ) 

1442רוחב כולל (מ"מ)

1137רוחב בין בתי גלגלים (מ"מ)

445עומק ארגז (מ"מ) 

1270רוחב דלת פתוחה (מ"מ) 

885גובה דלת פתוחה מהרצפה (מ"מ)



בטיחות ועזרי נהיגה:
•  4 כריות אוויר

•  מצלמת נסיעה לאחור

•  חיישני חניה אחוריים  
•  מערכת למניעת נעילת גלגלים

•  מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
•  מערכת בקרת אחיזה

•  מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים עם תצוגה לכל גלגל
•  חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

• MOBILEYE - מערכת בטיחות מתקדמת 

אבזור פנימי ונוחות:
•  מחשב דרך מתקדם בלוח המחוונים עם צג TFT "7 צבעוני

•  תצוגת OFF-ROAD בלוח מחוונים )זוויות מרכב, חיווי נעילות(
•  התנעה בכפתור

•  מושבים בריפוד בד איכותי
•  בקרת אקלים

•  מושבים קדמיים עם גב מושב קשיח פונקציונאלי
•  מושב אחורי מתקפל

•  גלגל הגה מצופה עור
•  גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

•  פתחי מיזוג ליושבים מאחור
•  4 שטיחי בד

טכנולוגיה ומערכת שמע:
•  מערכת UCONNECT® עם מסך מגע " 7 לשליטה 

    בשמע, אקלים והגדרות הרכב
APPLE CARPLAY  -תמיכה ב  •

•  חיבורי AUX ו- USB TYPE A+C מלפנים
•  4 יציאות USB TYPE A/C מאחור

•  8 רמקולים

RUBICON

חוץ:
•  גג קשיח פריק בצבע שחור )ללא גג בד(

•  חלונות אחוריים כהים
•  פנסי ערפל קדמיים

)ROCK RAILS( מסילות הגנה מפני סלעים בצדי הרכב  •
•  כנפי צד בצבע שחור

•  מיגון תחתון לתיבת הילוכים
•  מיגון תחתון לתיבת העברה

•  מיגון תחתון למיכל הדלק
•  שתי טבעות משיכה אחוריות 

•  גלגל חליפי בגודל מלא



בטיחות ועזרי נהיגה:

•  ניטור שטחים מתים 

•  בקרת שיוט אדפטיבית

•  בלימה אוטונומית בחירום

•  התראה להתנגשות מלפנים

SAFETY חבילת*
תוספות עבור חבילת:

אבזור פנימי ונוחות:
)Keyless( מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח •

טכנולוגיה ומערכת שמע:
  ALPINE מערכת שמע מבית  •

• מערכת ®UCONNECT  עם מסך מגע " 8.4
• מערכת שמע מבית ALPINE בעלת 8 

   רמקולים וסאבוופר

RUBICON S

חוץ:
BI-LED פנסים ראשיים מסוג  •
•  תאורת DRL LED לנהיגת יום

•  בתי גלגלים בצבע הרכב
•  גג קשיח פריק בצבע הרכב

כל מה שמגיע בדגם RUBICON, ויותר:

*זמינה עם דגמי RUBICON S בלבד
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דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג 
אוויר וגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי 

הרכב ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. התמונה להמחשה בלבד. טל"ח.

jeep.co.il l *8545 l 

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

5,7GLADIATOR 3.6 RUBICON, RUBICON S0
6GLADIATOR RUBICON S SAFETY4

TIER :נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

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

GLADIATOR 3.6L RUBICON, RUBICON S, RUBICON S SAFETYדרגה 10.715בינעירוני13.8עירוני

  4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

  4 כריות אוויר
  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

GLADIATOR 3.6L RUBICON, RUBICON S פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורGLADIATOR 3.6L RUBICON S SAFETY פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור


