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הקומפאס החדש משלב בין נוחות, עיצוב חדשני ומערכות 
 מתקדמות המותאמות במיוחד לחיים התוססים של העיר.

העיצוב האייקוני שלו, פרי יצירתו של מעצב הרכב כריס פיסקיטלי 
)Chris Piscitelli( לא משאיר אף אחד אדיש. מצד אחד הקומפאס 

הוא ג'יפ ורואים זאת מיד בזכות הגריל בעל שבע המסגרות 
האייקוניות ומצד שני מדובר ביצירת מופת טרנדית, מרעננת 

המתאימה במיוחד לדינאמיות העירונית.

THERE IS ONLY 
ONE COMPASS
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כבר בגרסת הכניסה שלו, הקומפאס מצויד במערכות בטיחות 
מתקדמות הבאות לצד מסך מולטימדיה חדשני ואבזור פנימי נוח 

ומפנק, שיהפכו כל נסיעה שלכם על הכביש או על השביל לחוויה 
של ממש.

LONGITUDE

עזרי נהיגה 
 	LED פנסי חזית וערפל
 	SPORT מצב נהיגה
בקרת שיוט	 
מגביל מהירות חכם	 
חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית	 
חיישן אור להפעלת אורות אוטומטית	 
חיישני חניה אחוריים	 
מצלמת רוורס	 
גלגל חליפי	 

6 כריות אויר עם אפשרות ניתוק במושב הנוסע	 
 	ESC -ו ABS מערכות עזר אלקטרוניות
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית	 
התרעה על ערנות הנהג	 
בלימה אוטומטית בעת חירום	 
מע׳ ניטור לחץ אוויר בצמיגים 	 
מע' זיהוי הולכי רגל עם בלימה אוטומטית	 
מע' זיהוי דו-גלגלי עם בלימה אוטומטית	 
זיהוי תמרורי תנועה	 

מולטימדיהבטיחות
לוח שעונים עם מסך "7	 
מסך מגע מרכזי "8.4	 
ממשק Apple CarPlay אלחוטי	 
6 רמקולים	 

אבזור פנימי ונוחות
מושב אחורי מתקפל / מתפצל 60:40	 
בקרת אקלים מפוצלת	 
פתחי אוורור למושב האחורי	 
טעינה אלחוטית לסלולרי	 
שקעי USB Type A & C מלפנים ומאחור 	 
שקעי 12V למושב האחורי ובתא המטען	 
בלם יד חשמלי	 

חישוקי "17	 
ריפוד בד שחור עם תפרים כחולים	 
לוח שעונים ודלתות בגימור אפור	 

עיצוב
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80th 

ANNIVERSARY
ברמת הגימור הזו תקבלו את כל המערכות הקיימות ברמת 

גימור LONGITUDE, בתוספת עיצוב מיוחד לכבוד חגיגות ה-80 
 של ג'יפ.

בנוסף תיהנו מאפשרות כניסה והנעה של הג'יפ ללא הצורך 
במפתח, מסך מולטימדיה רחב יותר, גג שמש פנורמי נפתח 

להרפתקנים שבכם ועוד.

מולטימדיה
לוח שעונים דיגיטלי "10.25	 
מסך מגע מרכזי "10.1	 

אבזור פנימי ונוחות
 	)Keyless( כניסה והנעה ללא מפתח
מראות צד מתקפלות חשמליות 	 
שקע 230V למושב האחורי	 
תמיכה מתכוונת לגב התחתון במושב הנהג	 
גג שמש פנורמי נפתח	 
שמשות אחוריות כהות	 
כרית נוחות לגב תחתון במושב נהג	 

חישוקי "18 ייחודיים לגרסת 80 שנה	 
עיצוב חיצוני ייחודי לגרסת 80 שנה	 
גג שחור )תלוי בצבע חיצוני(	 
ריפודי עור מלאכותי בשילוב בד	 
 לוח שעונים ודלתות בגימור עור מלאכותי	 

עם תפרים אפורים
דיפון תקרה שחור 	 

עיצוב עזרי נהיגה 
מראה מרכזית מתכהה אוטומטית	 
חיישני חניה הקפיים	 
מערכת עזר לחניה אוטומטית	 

בקרת שיוט אדפטיבית	 
אור גבוה אוטומטי	 

בטיחות



11 10

 80th ANNIVERSARY מציע את כל המערכות בגרסת S-MODEL הקומפאס בגרסת ה
 S-MODEL בצירוף שדרוגים לאנשים שלא מוכנים להתפשר על איכות. בגרסת ה

מעיצוב מוקפד של ריפודי העור השחורים, מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית ועוד.

S-MODEL

אבזור פנימי ונוחות
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם 	 

זכרון למושב הנהג 
כרית נוחות לגב תחתון במושב נהג ונוסע	 
מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40:20:40	 
דלת תא מטען חשמלית בתפעול ללא מגע יד	 

חישוקי 19"	 
ריפודי עור שחורים עם תפר אפור	 
בתי גלגלים בצבע הרכב	 
מסילות גג 	 
ספי דלת בכרום	 

עיצוב



בנזין 1.3דגם
מנוע

1,332נפח )סמ”’ק(
150/5,500הספק כ”ס/סל”ד

27.5/1,560מומנט קג”מ/סל”ד
9.2תאוצה 0-100 )שניות(

199מהירות מרבית )קמ”ש(
מערכת הנעה

6 הילוכים -DCTתיבת הילוכים 
קדמיתהנעה

מידות ומשקלים
4,404אורך כולל )מ”מ(
1,819רוחב כולל )מ”מ(

1,629גובה )מ”מ(
2,636בסיס גלגלים )מ”מ(
15.8זווית גישה )מעלות(

30.8זווית נטישה )מעלות(
21.8זווית גחון )מעלות(

198מרווח גחון )מ”מ(
1,505משקל עצמי )ק”ג(
1,965משקל כולל )ק”ג(

600כושר גרירה ללא בלמים )ק”ג(
1,480 כושר גרירה עם בלמים )ק”ג(

438נפח תא מטען )ליטר(
55קיבולת מיכל דלק )ליטר(
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נתוני צריכת הדלק על פי הדין ולפי בדיקות המעבדה בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות 
לנציג המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי הרכב ללא הודעה מוקדמת. בכפוף לתנאי חוברת האחריות המלאה של הרכב, התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

זיהום מזערי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

151413121110987654321זיהום מרבי

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
14LONGITUDE6
1380TH ANNIVERSARY6
12S-MODEL6

דגם
צריכת דלק משולבת 
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום אוויר

LONGITUDE6.78
80TH ANNIVERSARY79

S-MODEL6.98

EU 2017/1151 :נתוני היצרן, על פי דין לפי בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009.

LONGITUDE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 6 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 

S-MODEL/80th Anniversary  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 6 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 

*נתוני צריכת הדלק ודרגת זיהום אוויר למנועי הבנזין טרם נקבעו סופית ויעודכנו עם הגעת הרכב לארץ.

jeep.co.il *8545


