




LAREDO  LAREDO
PLUS

 LIMITED L LIMITED PSR  TRAILHAWK

מנוע בנזין

3.6סוג מנוע LITER PENTASTAR V-6 

3,604נפח

x 96.0 83.0יחס מהלך / קדח )מ"מ(

10.2:01יחס דחיסה

286 / 6,400הספק - כ"ס / סל"ד 

35.4 / 4,000מומנט - קג"מ / סל"ד

  )ESS( מערכת עצור וסע+

8.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

206מהירות מרבית 

תיבת הילוכים ZF אוטומטית - 8 מהירויותתיבת הילוכים

תצרוכת דלק )נתוני יצרן( 

14.3עירוני ) ליטר ל-100 ק"מ ( 

8.2בין עירוני ) ליטר ל-100 ק"מ (

10.4משולב ) ליטר ל-100 ק"מ ( 

מרווח גחון וזוויות

218264מרווח גחון במ"מ )ללא התקן גרירה ומיגון נוסף(

26.2°36.1°זווית גישה )מעלות(
24°27.1°זווית נטישה )מעלות(

19°22.8°זווית גחון )מעלות(
508גובה לצליחת מכשול מים )מ"מ(

מתלים

זרועות עצמאיות )SLA(, קפיצי סלילקדמיים

זרועות קצרות וארוכות, קפיצי סלילאחוריים

+מתלי אוויר מסוג ®QUADRA-LIFT )לכביש ולשטח(

מידות ומשקלים

4,882אורך כולל )מ"מ(  

2,154רוחב כולל )מ"מ(

1,7921,802                                       גובה )מ"מ(

2,914בסיס גלגלים )מ"מ(   

11.6קוטר סיבוב )מטר(

2,266משקל עצמי )ק"ג(

2,949משקל כולל )ק"ג(

450כושר גרירה ללא בלמים )ק"ג(

2,812כושר גרירה עם בלמים )ק"ג(

800נפח תא מטען )ליטר(

1,689נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים )ליטר(

93.1קיבולת מיכל דלק )ליטר(

R18 265/60צמיגים



LAREDO LAREDO
PLUS

 LIMITED L LIMITED PSR TRAILHAWK

מערכת הנעה

 ®Quadra - Trac II® 4WD LOWQuadra - Trac IIמערכת הנעה כפולה
4WD LOW

Jeep Trail Rated+++

+דיפרנציאל אחורי נגד החלקה

+++חבילת 4 מיגונים מקוריים

Hill Descent Control - בקרת ירידה במדרון+++++

בטיחות ועזרי נהיגה

כריות אוויר נפתחות בהדרגה בהתאם לעוצמת 
+++++הפגיעה ברכב לנהג ולנוסע לידו 

+++++2 כריות אוויר צידיות במושב הנהג והנוסע לידו   

+++++2 כריות צד מסוג “וילון“

+++++כרית אוויר לברכי הנהג 

+Mobileye - מערכת בטיחות מתקדמת

++++בקרת סטיה מנתיב אקטיבית 

+++++מערכת לזיהוי רכבים בשטח מת 

+++בקרת שיוט אדפטיבית 

++++בלימה אוטומטית בעת חירום 

+++++מערכת לזיהוי רכבים חולפים בנסיעה לאחור 

+++מערכת חניה אוטונומית בניצב ובמקביל 

ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית+++++

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים+++++

ERM מערכת אלקטרונית למניעת התהפכות המרכב+++++

Traction Control מערכת בקרת אחיזה+++++

Brake Assist מערכת עזר לבלימת חירום+++++

TCS מערכת בקרת יציבות לנגרר+++++

Hill Start Assist מערכת עזר לזינוק בעלייה+++++

ISO-FIX עוגני אבטחה לכסאות תינוק מסוג+++++

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה 
+++++עם מנגנון קדם מותחן   

+++++נורת התראה לחגורת בטיחות עם זמזם

+++++חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים 
+++בהתאם לעוצמת הגשם 

מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים הכוללת תצוגה
+++++ל- 4 הגלגלים

+++מראה פנימית עם מנגנון חשמלי למניעת סינוור      

+++++חיישני חניה אחוריים עם בלימה 

+++חיישני חניה קדמיים

+++++מצלמת נסיעה לאחור



LAREDO LAREDO
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 LIMITED L LIMITED PSR  TRAILHAWK

איבזור חיצוני

++חלון גג פנורמי חשמלי

++חלון גג חשמלי

LED בשילוב פנסי BI-Xenon פנסים ראשיים מסוג++

 LED פנסים אחוריים בשילוב פנסי+++++

+++++פנסי ערפל קדמיים 

+++++חישוקי אלומיניום בקוטר "18

+מראות צד עם קיפול חשמלי

+++++פסי אורך בגג הרכב    

+++++שמשות אחוריות כהות   

+++++דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית  

 )Keyless( מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח+++++

בצבע אדוםבצבע שחורבצבע שחורטבעות גרירה ומשיכה

+וו גרירה נשלף

איבזור פנימי

Cruise Control בקרת שיוט+++++

+++מושבים בריפוד עור יוקרתי  

+++++חימום למושבים הקדמיים וגלגל ההגה 

++חימום למושבים האחוריים 

++מושבים קדמיים מחוררים עם אוורור   

+++++מושב אחורי מתקפל/מתפצל 60/40 ניתן להטיה   

+++++מושב נהג מתכוונן חשמלית

+++מושב נוסע מתכוונון חשמלית

+++זיכרונות לקיבוע מושב הנהג, מראות הצד

+++מושב נהג נע לאחור באופן אוטומטי ליציאה קלה מהרכב  

+++++בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים  

+++++פתחי מיזוג ליושבים מאחור 

+++++מד טמפרטורה חיצונית מצפן דיגיטלי    

חשמליחשמלי+++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+++++שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע, בקרת השיוט והטלפון

+++++שקעי כח 12V ו- USB בקונסולה הקדמית 

+++++מסך "TFT 7 עם מרכז מידע ממוחשב בלוח המחוונים

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

Apple CarPlay™ -תמיכה ב+++++

++ 6 רמקולים 

++ 9 רמקולים + סאב וופר 
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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.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
:TRAILHAWK / LIMITED 

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

158  GRAND CHEROKEE LAREDO4

200GRAND CHEROKEE LAREDO PLUS6

157, 156, 159GRAND CHEROKEE TRAILHAWK / LIMITED / LIMITED PSR7

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטר/100 ק"מ(

מדד זיהום
אוויר*

GRAND CHEROKEE 3.68.215בינעירוני14.3עירוני

מקרא:

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

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

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
: LAREDO ברמת גימור 

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
: LAREDO PLUS ברמת גימור 

כריות אוויר  7
  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

כריות אוויר  7
  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

כריות אוויר  7
  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

*8181www.jeep.co.il


