




LIMITEDLIMITED PLUSמנוע בנזין

16v MultiAir® Turbo 1.4סוג מנוע

1368נפח

5500/170הספק כ"ס / סל"ד

2500/25.5מומנט קג"מ / סל"ד

9.5תאוצה 0-100 )שניות(

200מהירות מרבית )קמ"ש(

LIMITEDLIMITED PLUSתצרוכת דלק )נתוני יצרן( 

9.7עירוני )ליטר/ 100ק"מ(

7.5בין עירוני )ליטר/ 100ק"מ(

8.3משולב )ליטר/ 100ק"מ(

LIMITEDLIMITED PLUSמערכת הנעה

)Autostick( תיבת הילוכים אוטומטית - 9 מהירויות+

Jeep Active Drive® 4 מסוגX4 מערכת+

+®Selec-Terrain - בורר מצבי נהיגה בעל 4 תכניות )אוטומט, שלג, חול, בוץ(

LIMITEDLIMITED PLUSמתלים

תומכות MacPherson עצמות עצה כפולות עם קפיצי סלילקדמיים

תומכות Chapman עם פלדה מבודדת וקפיצי סלילאחוריים

LIMITEDLIMITED PLUSמידות ומשקלים

4349אורך כולל )מ"מ(

1819רוחב כולל )מ"מ(

1644גובה )מ"מ(

2636בסיס גלגלים )מ"מ(

11.07קוטר סיבוב )מטר(

16.3°זווית גישה )מעלות(

31.4°זווית נטישה )מעלות(

22.9°זווית גחון  )מעלות(

215מרווח גחון )מ"מ(

1615משקל עצמי )ק״ג( 

450כושר גרירה ללא בלמים )ק״ג( 

1000כושר גרירה עם בלמים )ק״ג(

438נפח תא מטען )ליטר(

60קיבולת מכל דלק )ליטר(

"19"17חישוקי אלומיניום

225/60R17235/45R19מידת צמיגים

COMPASS



LIMITEDLIMITED PLUSבטיחות ועזרי נהיגה

++6 כריות אוויר

++אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע לטובת כסא בטיחות לתינוק

++חיישני חניה אחוריים

++בקרת סטייה מנתיב אקטיבית

++בקרת שיוט אדפטיבית מלאה עם זחילה בפקקים

++בלימה אוטונומית בעת חירום

++נורות התראה עם זמזם לחגורות הבטיחות לכל הנוסעים

++גלגל חליפי בגודל מלא

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים++

)ESC( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית++

)Traction Control( מערכת בקרת אחיזה++

)Rain Brake Support( מערכת לייבוש בלמים++

)Hill Start Assist( מערכת עזר לזינוק בעלייה++

++מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים עם תצוגה לכל גלגל

++חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

+חיישן להפעלת אור גבוה אוטומטי

LIMITEDLIMITED PLUSחוץ

 )DRL( לנהיגת יום LED תאורת++

 LED בשילוב Bi-Xenon פנסים ראשיים מסוג+

+גג זכוכית פנורמי

+צביעה דו גוונית - חלק עליון שחור

++דלת תא מטען חשמלית

 )Keyless( מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח++

++מראות צד חשמליות, מחוממות ומתקפלות בשילוב מאותתים

++פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה

++פס כרום במסגרת החלונות



LIMITEDLIMITED PLUSאבזור פנימי ונוחות

++מושבים בריפוד עור משולב בד

++מושב אחורי מתקפל / מתפצל 40/20/40

++גלגל הגה מצופה עור

++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

)Electric Park Brake( בלם יד חשמלי++

++שקע מצת 12V בתא המטען

++מראה מרכזית מתכהה אוטומטית

++סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע

++משענת יד קדמית

++בקרת אקלים מפוצלת

++פתחי מיזוג ליושבים מאחור

++שקע USB לטעינה מאחור

230V שקע חשמל ביתי++

 )Cruise Control( מערכת בקרת שיוט++

LIMITEDLIMITED PLUSטכנולוגיה ומערכות שמע

TFT 7" מחשב דרך מתקדם בלוח המחוונים עם צג++

++מערכת ®Uconnect עם מסך מגע "7 לשליטה בשמע, אקלים והגדרות הרכב

*Android Auto™ / Apple CarPlay -תמיכה ב++

BT-Audio עם Bluetooth דיבורית++

++חיבורי AUX ו- USB מלפנים

++מערכת שמע בעלת 6 רמקולים

++מד טמפרטורה חיצונית + מצפן דיגיטלי
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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.
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה יותר והיא מושפעת מאופי הנהיגה וגורמים נוספים. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

אולמות תצוגה: הרצליה - המנופים 15 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה – דרך יפו 152 |   נוף הגליל - העבודה 13 |  באר שבע - עמל 3 
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רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

3 COMPASS LIMITED PLUS6

4COMPASS LIMITED5

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

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטר/100 ק"מ

מדד זיהום
אוויר*

COMPASS 1.4 9AT AWD7.515בינעירוני9.7עירוני

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר  6
 בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 מערכת ניטור מרחק מלפנים
 בקרת שיוט אדפטיבית

× מערכת לזיהוי הולכי רגל

× מערכת לזיהוי רוכבי אופנים ואופנועים
× מערכת זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"

× מצלמת רוורס
× חיישני חגורות בטיחות

× שליטה אוטומטית באורות גבוהים
× זיהוי תמרורי תנועה

COMPASS LIMITED :פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

כריות אוויר  6
 בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 מערכת ניטור מרחק מלפנים
 בקרת שיוט אדפטיבית

× מערכת לזיהוי הולכי רגל

× מערכת לזיהוי רוכבי אופנים ואופנועים
× מערכת זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"

× מצלמת רוורס
× חיישני חגורות בטיחות

 שליטה אוטומטית באורות גבוהים
× זיהוי תמרורי תנועה

COMPASS LIMITED PLUS


