




WRANGLER - קצר
WRANGLER UNLIMITED  - ארוך 4 דלתות2 דלתות

SPORT SSPORT SSAHARARUBICON S
מנוע בנזין  

2.0L T-GDI I-4  16 valve with Direct Injection, Turbo Chargingסוג מנוע 
1,995נפח

272 / 5,250הספק - כ"ס / סל"ד 
41 / 3,000מומנט - קג"מ / סל"ד

)ESS( מערכת עצור וסע+
תצרוכת דלק )נתוני יצרן(

10.210.710.7משולב ) ליטר ל-100 ק"מ (
מערכת הנעה
תיבת הילוכים ZF 850RE אוטומטית - 8 מהירויות תיבת הילוכים

Command-Trac מערכת הנעה כפולה
4WD System

  Command-Trac
4WD System

Rock-Trac 
4WD System

)LOW 2.72:12.72:14:1יחס הפחתה בתיבת העברה )הילוך כח
44.244.277.2יחס הפחתה מקסימלי סופי

+אופציהאופציהדיפרנציאל אחורי נגד החלקה
Hill Descent Control - בקרת ירידה במדרון++++

+TRU-LOK - נעילה חשמלית לדיפרנציאל אחורי וקדמי
סרנים

.Dana M186LD Diff. OpenDana M186LD Diff. OpenDana M210HD Lock Diffקדמי

.Dana M220HD DiffDana M220HD Diff. LSDana M220HD Lock Diffאחורי

)SWAY-BAR( מוט מייצב קדמי עם ניתוק חשמלי+
מידות ומשקלים
4,2374,785אורך כולל )מ“מ(
1,8941,894רוחב כולל )מ"מ(

1,8811,8811,8911,901גובה )מ"מ(
2,4593,008בסיס גלגלים )מ"מ(
10.312.2קוטר סיבוב )מטר(
1,8832,0132,103משקל עצמי )ק"ג(
2,313-2,4042,472-2,574משקל כולל )ק"ג(

750750כושר גרירה ללא בלמים )ק"ג(
1,4972,495כושר גרירה עם בלמים )ק"ג(

192533נפח תא מטען )ליטר(
5871,044נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים )ליטר(

6681קיבולת מיכל דלק )ליטר(
"17  "18"17"17חישוקי אלומיניום

 R17245/75 R17255/70 R18285/70 R17 245/75צמיגים
BF-Goodrich

בטיחות ועזרי נהיגה
++++4 כריות אויר

++++חיישני חניה אחוריים
++++מצלמת נסיעה לאחור

++++Mobileye - מערכת בטיחות מתקדמת
)ACC( אופציה+בקרת שיוט אדפטיבית מלאה עם זחילה בפקקים

)ABE( אופציה+בלימה אוטונומית בעת חירום
)BSM( מערכת ניטור רכבים בשטח מת++++

++++מערכת לזיהוי רכבים חולפים בנסיעה לאחור
)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים++++

)ESC( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית++++
)Traction Control( מערכת בקרת אחיזה++++

)Hill Start Assist( מערכת עזר לזינוק בעליה++++
++++מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים עם תצוגה לכל גלגל 

++++חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב



WRANGLER - קצר
WRANGLER UNLIMITED  - ארוך 4 דלתות2 דלתות

SPORT SSPORT SSAHARARUBICON S
מרווח גחון וזוויות

246246254274מרווח גחון במ"מ )ללא התקן גרירה ומיגון נוסף(
41.4°41.4°41.8°43.9°זווית גישה )מעלות(

35.9°36.1°36.1°37°זווית נטישה )מעלות(
25°20.3°21°22.6°זווית גחון )מעלות(

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

++גג בד פרימיום ניתן לקיפול
+אופציהאופציהגג קשיח פריק בצבע שחור )ללא גג בד(

אופציה+גג קשיח פריק בצבע הרכב
-+בתי גלגלים בצבע הרכב

++++חלונות אחוריים כהים
++תאורת DRL לנהיגת יום

++פנסים ראשיים מסוג הלוגן
BI-LED פנסים ראשיים מסוג++

++++פנסי ערפל קדמיים
++++מראות צד מחוממות

+אופציהאופציהמדרגות צד דקורטיביות
 )Keyless( מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח++++

++++מיגון תחתון לתיבת הילוכים
++++מיגון תחתון לתיבת העברה

++++מיגון תחתון למיכל הדלק
++אופציהאופציהכיסוי לפתח תדלוק

צבע אדום+++טבעת משיכה אחורית

++++גלגל חליפי בגודל מלא
אבזור פנימי ונוחות

+++מושבים בריפוד בד איכותי
אופציה+מושבים בריפוד עור יוקרתי

+הגה ומושבים קדמיים מחוממים
+מושבים קדמיים עם גב מושב קשיח פונקציונאלי

++++מושב אחורי מתקפל
LED תאורה פנימית מפוצלת מסוג++++

++++גלגל הגה מצופה עור
++++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

++++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
++++שקע מצת 12V בקונסולה מרכזית

++++שקע מצת 12V בתא המטען
++--מראה מרכזית מתכהה חשמלית

++++סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע
USB משענת יד קדמית עם תא אחסון ושקע++++

++++בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים
++++פתחי מיזוג ליושבים מאחור

 )Cruise Control( מערכת בקרת שיוט++++
++++4 שטיחי בד

טכנולוגיה ומערכות שמע
"7"7"7"7מחשב דרך מתקדם בלוח המחוונים עם צג TFT צבעוני

++++תצוגת OFF-ROAD בלוח מחוונים )זוויות מרכב, חיווי נעילות(
מערכת ®Uconnect עם מסך מגע "7 לשליטה בשמע, אקלים 

++והגדרות הרכב

מערכת ®Uconnect עם מסך מגע "8.4 לשליטה בשמע, אקלים 
++והגדרות הרכב

Apple CarPlay -תמיכה ב++++
BT-Audio עם Bluetooth דיבורית++++

++++חיבורי AUX ו- USB מלפנים
)TYPE A\C( לטעינה מאחור USB 4 שקעי++

Alpine  מערכת שמע מבית++
++++מד טמפרטורה חיצונית + מצפן דיגיטלי



Sahara 18" חישוקי Rubicon 17" חישוקיSport 17" חישוקי



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.
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  SPORT S / SPORT S ST / RUBICON פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורSAHARA / RUBICON SAFETY מקראפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

EPA * 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 אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

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

WRANGLER 2D 2.0T SPORT S / ST דרגה 9.815בינערוני10.7עירוני
WRANGLER 4D 2.0T SPORT S / SAHARA / RUBICON דרגה 9.815בינעירוני11.8עירוני

 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 נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל  ואופניים 

 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 נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה 
  מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה


