מנוע בנזין

2.4L LIMITED FWD

2.0L TURBO LIMITED AWD

סוג מנוע

בנזין 2.4L Multi-Air

בנזין 2.0L TURBO

2,360

1,995

יחס מהלך/קדח (מ״מ)

88.0x97.0

84.0x90.0

הספק  -כ״ס/סל״ד

177/6,400

5,250 / 272

מומנט  -קג״מ/סל״ד

3,900/23.3

40.8/3,000-4,500

תאוצה  0-100קמ״ש (שניות)

10.1

7.2

מהירות מרבית

196

206

נפח

תצרוכת דלק (נתוני יצרן)
עירוני (ליטר ל 100-ק״מ)

12.7

12

בין עירוני (ליטר ל 100-ק״מ)

6.9

6.8

משולב (ליטר ל 100-ק״מ)

9.1

8.8

מערכת הנעה
תיבת הילוכים  ZFאוטומטית  9 -מהירויות

תיבת הילוכים
מערכת הנעה

4X4 | Jeep Active Drive

2WD

מתלים
קדמיים

מסוג מקפרסון עם תת שלדה אלומיניום זרועות תחתונות עם מוט מייצב  +קפיצי סליל

אחוריים

מסוג רב חיבורי עם זרועות עוקבות  +זרועות אלומיניום רוחביות  +פלדה מחוזקת ומוט מייצב  +קפיצי סליל

מידות ומשקלים
אורך כולל (מ״מ)

4,651

רוחב כולל (מ״מ)

1,859

גובה (מ״מ)

1,683

בסיס גלגלים (מ״מ)

2,707

קוטר סיבוב (מטר)

11.6

משקל עצמי (ק״ג)

1,885

משקל כולל (ק״ג)

2,453

נפח תא מטען (ליטר)  -מושב אחורי מורם
(בהתאם לכוונון זווית המושב האחורי)
קיבולת מיכל דלק (ליטר)

448 - 570
60

בטיחות ועזרי נהיגה

LIMITED

 2כריות אוויר קדמיות

+

 2כריות אוויר צידיות במושב הנהג והנוסע לידו

+

 2כריות צד מסוג “וילון“

+

כרית אוויר לברכי הנהג

+

כרית אוויר לברכי הנוסע

+

בקרת סטייה אקטיבית מנתיב

+

מערכת התראת התנגשות עם בלימה אוטומטית בעת חירום

+

מערכת לזיהוי רכבים בשטח מת

+

מערכת לזיהוי רכבים חולפים בנסיעה לאחור

+

מערכת חניה אוטונומית בניצב ובמקביל

+

בקרת שיוט אדפטיבית כולל מנגנון "זחילה בפקקים"

+

מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP

+

מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS

+

מערכת אלקטרונית למניעת התהפכות המרכב ERM

+

מערכת בקרת אחיזה Traction Control

+

מערכת עזר לבלימת חירום Brake Assist

+

עוגני אבטחה לכיסאות תינוק מסוג ISO-FIX

+

חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

+

מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים הכוללת תצוגה ל 4 -הגלגלים

+

חיישני חניה אחוריים עם בלימה אוטונומית

+

חיישני חניה קדמיים

+

מצלמת נסיעה לאחור

+

אבזור חיצוני
גג פנורמי חשמלי
פנסים ראשיים מסוג  BI-Xenonבטכנולוגיית LED
פנסים אחוריים בשילוב פנסי LED
פנסי ערפל קדמיים
חישוקי אלומיניום קלים
מראות צד מחוממות
פסי אורך בגג הרכב
שמשות אחוריות כהות
דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית
מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח ()Keyless

אופציונלי
+
+
+
"18
+
+
+
+
+

אבזור פנימי
סוג מושבים

עור יוקרתי

מושב אחורי מתקפל/מתפצל  60/40ניתן להטיה

+

מושב נהג מתכוונן חשמלית עם זכרונות

+

מושב נוסע מתכוונן חשמלית

+

חימום למושבים הקדמיים וגלגל ההגה

+

בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים

+

פתחי מיזוג ליושבים מאחור

+

גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולעומק

+

מערכת ® Uconnectעם מסך מגע לשליטה בשמע ,אקלים והגדרות הרכב

+

גודל המסך

"8.4

™Apple Carplay

+

מסך לוח מחוונים

"7

מספר רמקולים

Subwoofer + 10

01/2020

www.jeep.co.il
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אולמות תצוגה :הרצליה  -המנופים  | 15ירושלים  -דרך בית לחם  | 146חיפה – דרך יפו  | 152נוף הגליל  -העבודה  | 13באר שבע  -עמל 3
אולמות תצוגה :הרצליה  -המנופים  | 15ירושלים  -דרך בית לחם  | 146חיפה – דרך יפו  | 152נוף הגליל  -העבודה  | 13באר 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.
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה יותר והיא מושפעת מאופי הנהיגה וגורמים נוספים .התמונות להמחשה בלבד .טל"ח.

קוד דגם

תיאור דגם

180,182

CHEROKEE LIMITED 2.4/ 2.0 T

רמת האבזור
הבטיחותי
7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב Cherokee LATITUDE

 8כריות אוויר
• בקרת סטייה מנתיב
• מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
• מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
• מערכת ניטור מרחק מלפנים
× בקרת שיוט אדפטיבית
× מערכת לזיהוי הולכי רגל

דגם
CHEROKEE 2.4
CHEROKEE 2.0 T

רמת
בטיחות
גבוהה

8

7

6

5

4

3

1

2

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב Cherokee LIMITED

× מערכת לזיהוי רוכבי אופנים ואופנועים
• מערכת זיהוי כלי רכב ב"-שטח מת"
• מצלמת רוורס
× חיישני חגורות בטיחות
• שליטה אוטומטית באורות גבוהים
× זיהוי תמרורי תנועה

נתוני צריכת דלק
)ליטר 100/ק"מ(
עירוני  12.7בינעירוני
בינעירוני
12
עירוני

רמת האבזור הבטיחותי:

6.9
6.8

 8כריות אוויר
• בקרת סטייה מנתיב
• מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
• מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
• מערכת ניטור מרחק מלפנים
• בקרת שיוט אדפטיבית
× מערכת לזיהוי הולכי רגל

מדד זיהום
אוויר*
15
15

רמת
בטיחות
נמוכה

0

מקרא:
• מערכת מותקנת בדגם הרכב
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

× מערכת לזיהוי רוכבי אופנים ואופנועים
• מערכת זיהוי כלי רכב ב"-שטח מת"
• מצלמת רוורס
× חיישני חגורות בטיחות
• שליטה אוטומטית באורות גבוהים
× זיהוי תמרורי תנועה

מדד זיהום אוויר*
זיהום מרבי 9 10 11 12 13 14 15

8

7

6

5

4

3

2

 1זיהום מזערי

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

