


CHEROKEE
LONGITUDELONGITUDE PREMIUMTRAILHAWK

מנוע בנזין

 Liter I4 MultiAir®  Engine2.4-Liter I4 MultiAir® Engine3.2 V6 Pentastar VVT 24V-2.4סוג מנוע

236023603239נפח

177/6400177/6400271/6500הספק - כ"ס / סל"ד 

23.6/390023.6/390032/4300מומנט - קג"מ / סל"ד

10.110.17.6תאוצה  0 - 100 קמ"ש )שניות( 

196196209מהירות מירבית )קמ"ש(

תצרוכת דלק )נתוני יצרן(

12.712.713.3עירונית )ליטר/100 ק"מ( 

6.96.98.3בין עירונית )ליטר/100 ק"מ(

9.19.110.1משולבת )ליטר/100 ק"מ(

FWDFWD4WD - Active Drive Lockמערכות הנעה

)Autostick( - תיבת הילוכים אוטומטית - 9 מהירויות+++

מידות ומשקלים

462346234626אורך כולל  )מ"מ(  

185918591904רוחב כולל )מ"מ(

166916691722גובה כולל גגון )מ"מ(

177317732036משקל עצמי )ק"ג(

229122912495משקל כולל - GVW )ק"ג(

450450450כושר גרירה מקסימאלי ללא בלמים )ק"ג(

209020902090כושר גרירה מקסימאלי עם בלמים )ק"ג(

269926992719מרווח סרנים )מ"מ(

151522.1מרווח גחון )מ"מ(

16.916.929.9זווית גישה )מעלות(

24.524.532.2זווית נטישה )מעלות(

17.817.822.9זווית גחון )מעלות(

412-1267412-1267412-1267נפח תא מטען )ליטר(

606060קיבולת מיכל דלק )ליטר(

11.6111.6111.61קוטר סיבוב )מ'(

17 אינץ'17 אינץ'17 אינץ'חישוקי אלומיניום

R17225/60 R17245/65 R17 225/60צמיגים

מתלים

מסוג מקפרסון עם תת שלדה אלומיניום זרועות תחתונות עם מוט מיצב + קפיצי סלילקדמי

מסוג מולטילינק עם זרועות עוקבות + זרועות אלומיניום רוחביות + פלדה מחוזקת ו מוט מיצב + קפיצי סלילאחורי

בטיחות

Euro NCAP 5 כוכבים5 כוכבים5 כוכביםציון בטיחות

777כריות אוויר

+++מערכת לזיהוי מוקדם של מצבי חירום המכינה את הרכב למצב תאונה

+++Mobileye - מערכת בטיחות מתקדמת

+++HMW – התראת אי שמירת מרחק

+++LDW – התראת סטייה מנתיב

+++PCW – התראת התנגשות בהולכי רגל / רוכבי אופניים

+++זיהוי תמרורים

+++נורות התראה עם זמזם לחגורות הבטיחות לכל הנוסעים

)Passive Speed Limiting Device( מגביל מהירות אלקטרוני+++

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים+++

)ESC( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית+++

 )ERM( מערכת אלקטרונית למניעת התהפכות+++

)Traction Control( מערכת בקרת אחיזה+++

)Rain Brake Support ( מערכת לייבוש בלמים+++

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

+++מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים עם תצוגה לכל גלגל 
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LONGITUDELONGITUDE PREMIUMTRAILHAWKבטיחות

++מראה פנימית עם מנגנון למניעת סינוור

+++חיישני חניה אחוריים עם חיווי בלוח המחוונים

++חיישני חניה קדמיים עם חיווי בלוח המחוונים

 )DRL( תאורת נהיגת יום ייעודית+++

איבזור חיצוני

+פגושים מותאמים לנהיגת שטח 

+++ספויילר בדלת תא מטען אחורית 

 )Keyless( מנגנון חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח++

+++פנסי ערפל קדמיים

++קיפול חשמלי למראות צד בלחיצת כפתור

גרפיט++מראות צד בצבע הרכב עם פנסי איתות ותאורת כניסה

+++שמשות אחוריות כהות

+זוג צינורות פליטה 

+++גלגל חלופי בגודל מלא

צבע גרפיטצבע כסףצבע כסףפסי גג אורכיים לגגון

איבזור פנימי

+אופציהגג שמש פנורמי עם פיקוד חשמלי

תפירה אדומה וריקמת מושבים בריפוד עור יוקרתי
"TRAILHAWK"

++מושבים קדמיים עם כיוון חשמלי 

+++משענת יד לנוסעים במושב האחורי עם מחזיק לכוסות 

++ניפוח חשמלי לתמיכה בגב תחתון במושב עם כיוון גובה 

+++מושב אחורי מפוצל 60/40, ניתן להטייה כיוון מרחק וקיפול

+++משענת יד לנהג הכוללת 2 תאי איחסון

)Electric Park Brake( בלם יד חשמלי+++

+פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא מטען 

+++וילון לכיסוי תא המטען

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

+++מצלמת נסיעה לאחור

 USB ,AUX ,SD Card שקעי+++

BT-Audio עם Bluetooth דיבורית+++

+++ידית הילוכים וגלגל הגה מצופים עור

+++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

TFT 7 אינץ' 3.5 אינץ'  3.5 אינץ' מחשב דרך בלוח המחוונים בעל מסך

 )Cruise Control( בקרת שיוט+++

+++סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע

+++שקעי 12V בקונסולה קידמית משענת יד ותא מטען 

230V שקע חשמל ביתי++

+++בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים

+++פתחי מיזוג ליושבים מאחור

+חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים בהתאם לעוצמת הגשם 

+חימום למושבים הקדמיים 

+++הפשרת אדים בחלון אחורי ומראות צד

+++מד טמפרטורה חיצונית + מצפן דיגיטלי

+חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

מערכת Active Drive Lock 4X4 בדגם TRAILHAWK בלבד

)Lock( נעילת דפרנציאל אחורית

תיבת העברה בעלת הילוך כוח )Low( עם יחס 1:2.92

בורר בקרת אחיזה 4X4 מסוג ® Selec-Terrain בעלת 5 מצבי פעולה: אוטומטי, שלג, ספורט, חול/בוץ, סלעים

מערכת Rock - מערכת מיוחדת לנהיגה בסלעים ושטח קשה  

)SELEC-SPEED מערכת בקרת ירידה ועליה במדרון )ׂׂׂ

מיגון גחון מקורי למיכל הדלק ותיבת העברה

מרכב מוגבה 22.1 מ"מ
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אולמות תצוגה: הרצליה - המנופים 13 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה – דרך יפו 145 | באר שבע - עמל 3

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. טל"ח.

מקרא:

# מערכת מותקנת בדגם הרכב

× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
× מערכת אקטיבית למניעת 

סטייה מנתיב  
× חיישני חגורת בטיחות

# זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
× 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
# מצלמת רוורס

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור -
:LONGITUDE / LONGITUDE PREMIUM / TRAILHAWK

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

**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

מדד זיהום אוויר*

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

127 ,128 ,118 CHEROKEE LONGITUDE,
LONGITUDE PREMIUM, TRAILHAWK

6

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

CHEROKEE 2.4 AT6.915בינעירוני12.7עירוני

CHEROKEE 3.2 AT8.315בינעירוני13.3עירוני

jeep.co.il
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