
יבואן מקביל

ג׳יפ גלדיאטור



היכולת האגדית של ג’יפ רנגלר, עכשיו גם בתצורת פיק-אפ עוצמתי

ג׳יפ גלדיאטור

התמונות להמחשה בלבד

Uconnect   מערכת נעילות דיפרנציאל מקוריותמנועים מתקדמים

עם  ביחד  רנגלר,  ג’יפ  של  שנים  זה  המוכחת  השטח  ביכולת  שמעוניין  למי  האולטימטיבי  השטח  פיק-אפ  הוא  גלדיאטור  ג’יפ 
השימושיות הגבוהה אשר מוצעת לראשונה בתצורת פיק-אפ אשר מציעה יותר יכולת העמסה בלי לוותר על יכולת השטח.

מנוע הבנזין זוכה הפרסים של הגלדיאטור, בנפח 3.6 ליטרים מפיק 295 כוחות סוס אשר מאפשרים התגברות על אתגרי השטח 
המאיימים ביותר. מנוע הדיזל, הראשון אשר מוצע בטנדר של חברת ג’יפ מפיק 260 כוחות סוס ומציע גמישות חסרת תחרות ויכולת 
גרירה ונשיאת מטען אשר עד כה הייתה זרה בקרב רכבי השטח. לצד כל אלה, כל דגמי הגלדיאטור מצוידים באותו מתכון אשר הפך 
את הרנגלר בעשרות השנים האחרונות לרכב שטח מנצח: שני סרנים חיים, שלדת סולם מחוזקת, מתלים אשר מיועדים לספק 

אחיזת קרקע חסרת תחרות בכל תנאי וגם תיבת העברה אשר מצוידת בהילוך כוח להתמודדות עם מכשולים קשים במיוחד.

לצד מערך אביזרי בטיחות אקטיביים )אופציונלי( אשר מיועדים לסייע לגלדיאטור בכל אתגר בכביש, ג’יפ גלדיאטור מצויד גם 
במגוון אביזרים אשר מיועדים להפוך את השהות בשטח לנעימה במיוחד, החל בעיצוב הפנימי המרשים, בתא הנוסעים האוורירי 

עם הגג הפריק וכלה בקישוריות מלאה ל APPLE CARPLAY ו ANDROID AUTO אשר הופכים כל נסיעה לבילוי.



רמת האבזור הבטיחותי: 0
רמת 

בטיחות 
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8

דרגת זיהום אוויר* מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

רמת 
בטיחות 

גבוהה
זיהום

מזערי

צריכת דלק

EPA נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

V6 ,דרגה 12.315משולבבנזין 3.6 ל׳

V6 ,דרגה 10.015משולבטורבו - דיזל 3.0 ל׳

בטיחות
מעל 80 מאפייני בטיחות כולל:

בקרת שיוט אדפטיבית )בהתאם לרמת גימור(  

מערכת לניטור תנועה בשטח מת ומערכת לניטור תנועה מאחורי הרכב )בהתאם לרמת גימור(  

בקרת יציבות אלקטרונית כולל מערכת למניעת התהפכות  

)MOJAVE-ו RUBICON מצלמת שטח קדמית אשר מאפשרת הקרנה של המכשולים שלפני הרכב )ברמות גימור  

מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית עם בלימה אקטיבית )בהתאם לרמת גימור(  

יתרונות עיקרים
מנוע בנזין PENTASTAR V6 אגדתי עם תיבה ידנית בעלת שישה הילוכים או תיבה אוטומטית בעלת 8 הילוכים   

מנוע טורבו דיזל V6 פורץ גבולות בנפח 3.0 ל׳ עם תיבת הילוכים אוטומטית בעלת 8 הילוכים  
יכולת גרירה מובילה במצב 4X4, עד 3,469 ק״ג  

יכולת העמסה מובילה למנוע V6, עד 725 ק״ג  

TRAIL RATED הטנדר הראשון בעל דירוג  

OVERLAND -ו SPORT S בגרסאות Command Trac מערכת הנעה כפולה  

RUBICON בעלת יחס זחילה לשטח קשה - דגמי Rock Trac מערכת הנעה כפולה  

העיצוב המוכר של ג׳יפ בפרשנות מודרנית, לראשונה עם ארגז מאחור  

הטנדר היחיד אשר מאפשר הסרה של הגג והדלתות  

מערכת Uconnect הכוללת קישוריות מלאה ומסך מגע במידה 7 אינץ׳- כסטנדרט  

מערכת Uconnect עם מסך 8.4 אינץ׳ - בחלק מרמות הגימור  

יכולת צליחת מים עד 76 ס״מ  



מפרט טכני ואיבזור
מנוע

V6 ,בנזין 3.6 ל׳V6 ,טורבו - דיזל 3.0 ל׳

3,600 סל"ד / 6,400260 סל"ד / 285הספק כ״ס

1,400 סל"ד / 4,40061.0 סל"ד / 35.9מומנט קג״מ

מימדים )מ״מ(
3,487בסיס גלגלים

5,539אורך 

1,875רוחב

1,857-1,822גובה,גג קשיח,גג רך

281/254מרווח גחון )אוברלנד/רוביקון( 

זווית גישה, במעלות
40.8-44.7)בהתאם לרמת גימור( 

זווית נטישה, במעלות
25-26)בהתאם לרמת גימור( 

18.4-20.9זווית גחון, במעלות )בהתאם לרמת גימור( 

13.5-13.7קוטר סיבוב )מ׳( 

מידות פנימיות )מ״מ(
שורה ראשונה:

1,087/1,036מרווח לראש )גג קשיח/גג רך(

1,038מרווח לרגליים

1,417מרווח לכתפיים

1,370מרווח למותניים

שורה שנייה:

1,036/1,087מרווח לראש )גג קשיח/גג רך(

966מרווח לרגליים

1,416מרווח לכתפיים

1,421מרווח למותניים

 48נפח מטען- מאחורי מושב אחורי )ל׳(

 45נפח מטען-תחת מושב אחורי )ל׳(

3/2קיבולת הושבה )קדימה/אחור(

 83קיבולת מיכל דלק )ל׳(

מימדי ארגז )מ״מ(
1,531אורך ארגז עם דלת תא מטען סגורה

2,067אורך ארגז עם דלת תא מטען פתוחה 

1,442רוחב ארגז

1,137רוחב ארגז בין בתי גלגלים

1,005נפח ארגז )ל׳( 

885גובה שפת הטענה



מנוע / תיבת הילוכים

SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

OOOOטורבו דיזל V6 3.0 עם ״עצור וסע״

ESS עם תזמון שסתומים משתנה וטכנולוגיית V6 3.6 ח  PENTASTAR•••••

V6 3.6 תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים - מנועOOOOO

PPPPתיבת הילוכים אוטומטית 8הילוכים )כולל דיזל, כולל מיגון גחון(

מאפיינים מכאניים / יכולות
SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

••אלטרנטור 180 אמפר

אלטרנטור 220 אמפר )נכלל ברמת גימור ספורט S עם מערכת פרימיום של 
•••Pאלפיין אם אינו מצויד במגבר 240 אמפר(

אלטרנטור 240 אמפר )נכלל עם חבילת גרירה, חבילת שקעים נוספים, חבילת 
)TRAIL RAIL גרירה עם יחסי העברה 4.10 בסרנים ומערכתPPPP

•••סרן- דנה M210 קדמי

דנה M210 קדמי רחב )נכלל בחבילת גרירה MAXTOW עם יחס העברה 4.10 
)S בספורטP••

••Pדנה M220 אחורי

•P••יחס בסרן: 3.73

)MAXTOW יחס בסרן: 4.10 )כולל חבילת גרירהP••

•••••מצבר – 650 אמפר ללא תחזוקה

700PPPPP אמפר ללא תחזוקה

 )ESS מצבר נוסף )כולל טכנולוגיית•••••

•••••בלמים-4 דיסקים לשימוש כבד

•••••מגבר בלם הידראולי

ANTISPIN דיפרנציאל מוגבל החלקהP/ OO•

••דיפרנציאל פתוח רגיל

E LOCKER נעילת דיפרנציאל אחורית•

TRU LOK נעילת דיפרנציאל קדמית ואחורית•

••••חימום בלוק מנוע

••••מיכל דלק-83 ליטר

••••מיגון גחון

OFF ROAD PLUS מצב••

PPPPבקרת SELEC SPEED )כולל תיבת 8 מהירויות אוטומטית(

FOX בולמי זעזועים•

•בולמי זעזועים FOX בעלי מעקף פנימי לנהיגת שטח מהירה

HYDRO FOX מעצורי מתלה•

כלול              אופציונלי                אופציונלי בחבילת אבזור ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור     •                   P                      0                    מקרא:



דגם

מאפיינים מכאניים / יכולות - המשך
SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

••עומס כבד קדימה/אחור

••מוט מייצב קדמי

••ניתוק קדמי

•••אחורי

HD מתלים•

••HD עם בולמי גאז

PLUS בולמים רגילים••

TORX ערכת כלים•••••

•ווי גרירה - אדום

•••שניים קדמיים אחד אחורי

••••תיבת העברה COMMAND TRAC )הנעה כפולה חלקית(
תיבת העברה   ROCK TRACK עם הנעה 4X4 לכביש

O)מנוע 3.6 ותיבת הילוכים אוטומטית(

•תיבת העברה ROCK TRACK עם יחס העברה נמוך 4:1
תיבת העברה SELEC TRAC עם הנעה כפולה לכביש

OOO)מנוע 3.6 ותיבת הילוכים אוטומטית(

•••מיגון גחון

••מיגון בטן

מאפיינים חיצוניים
SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

PPPPשקע 115 וולט 

•פגושים- קדמי שחור

••••Pקדמי צבוע

••••אחורי צבוע

Oקדמי-פלדה

•אחורי פלדה

••••עיגון למטען

CLASS II וו גרירה••••

•••••דלתות מתכת עם חלונות גלילה

OO••חיפויי גלגלים בצבע גוף

•••חיפויי גלגלים יצוקים

•••••פנסי ערפל קדמיים

)LED מצלמת שטח קדמית )דורשת מסך בקוטר 8.4 אינץ ותאורתOO

•••••נורות הלוגן

LED נורותPPP

כלול              אופציונלי                אופציונלי בחבילת אבזור ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור     •                   P                      0                    מקרא:



מאפיינים חיצוניים - המשך
SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

•••מכסה מנוע ללא פתחי איוורור

•מכסה מנוע עם כונס

•מכסה מנוע עם פתחי איוורור וסמל

••••מראות שחורות

•••••מראות עם כיוון חשמלי וחימום

PPPPPחלון אחורי נפתח

•מיגון סף דלתות

OOOOOמיגון התזה לרצפת ארגז

•••••נעילה מרחוק לדלת ארגז

LED פנסים אחורייםPPPPP

•••••חלונות כהים

245/75R17 highway terrain – צמיגים•

255/70R18 ALL SEASON צמיגים•

285/70R17 ALL TERRAIN צמיגים••

255/75R17 BFG צמיגים•

285/70R17 MUD TERRAIN צמיגיםOO

OOOOOכיסוי תא מטען - נגלל

black sunrider -גג רך••••

O•OOOגג קשיח שחור שלושה חלקים

OOOגג קשיח שלושה חלקים בצבע גוף

OOOOOגג כפול

OOOOOבטנה פנימית לגג קשיח

•PPPתאורת LED קדמית

PREMIUM BLACK  SUNRIDER גג רךOOO

OOOOOתיק אחסון

••Oמדרגות צד

tech silver 'גלגלים- 17 אינץ•

GRANITE CRYSTAL '17 אינץ•

17O אינץ' אלומיניום שחור מוברק

GRANITE CRYSTAL '18 אינץ•

••17 אינץ' אלומיניום שחור מאט

•••••גלגל חלופי בגודל מלא

••••חלונות חשמל-ירידה בנגיעה אחת

•גריל קדמי שחור

•תג trail  rated  שחור

•שמשות פרטיות כהות

WILLYS מדבקות•
כלול              אופציונלי                אופציונלי בחבילת אבזור ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור     •                   P                      0                    מקרא: ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור



דגם

מאפיינים פנימיים
SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

•••••מזגן עם בקרת טמפרטורה אוטומטית

•••••קונסולה באורך מלא

PPPמשענות יד באורך מלא )עם מושבי עור(

•••תאורת קונסולה

••מנעולי דלתות ידניים

•••••אוטומטיים-ננעלים בנסיעה

•OOOOשטיחים

•••••קדמיים ואחוריים

••••תא כפפות ננעל

•••••צג 7 אינץ'

•••••HUB מדיה )כרטיס זיכרון, USB וחיבורים נוספים(

•••••ידיות אחיזה לנוסע

••••שקע 12 וולט

•••שקע 115 וולט נוסף

PPPPשקע 115 וולט חיצוני

•••שקע טעינה USB מרוחק

RSX מרוחק USB שקע טעינה•••••

•••שני שקעי USB לטעינה

••••תא אחסון אחורי

••מושבים-בד

•••••כיוון גובה למושב נהג

PPPPPחימום מושבים קדמיים )בחבילת מזג אוויר קר(

מושבי עור כולל משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות, דיפון דלתות פרמיום וידית 
Oהילוכים מצופה עור

מושבי עור כולל משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות, דיפון דלתות פרמיום וידית 
Oהילוכים מצופה עור

מושבי עור כולל משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות, דיפון דלתות פרמיום וידית 
Oהילוכים מצופה עור

OVERLAND מושב בד•

•מושב בד פרמיום ספורט

•מושב בד פרמיום

•••••מושב קדמי מתקפל

•••••חלוקת מושב אחורי מתקפל 60/40

•PPPPהגה מחומם )בחבילת מזג אוויר קר(

PPPPתא אחסון ננעל תחת מושב עם מגירה 

••••מגש אחסון

•••••סכי שמש עם מראות מוארות

•כולל הטיה עם מראות

OOOOOשליטה בבלימת נגרר

כלול              אופציונלי                אופציונלי בחבילת אבזור ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור     •                   P                      0                    מקרא:



כלול              אופציונלי                אופציונלי בחבילת אבזור      •                   P                      0                    מקרא:

UCONNECT מולטימדיה
SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

•••••שמונה רמקולים

מערכת פרמיום ALPINE כולל אלטרנטור 220 אמפר אם אינו מצויד באלטרנטור 
240OOOO אמפר )כולל מסך בקוטר 8.4 אינץ', דורש התנעה ללא מפתח וחלונות חשמל(

APPLE CARPLAY עם צג 7 אינץ'- כולל קישוריות UCONNECT
•••••ו ANDROID AUTO, שליטה קולית ובלוטות'

UCONNECT 4C NAVOOO עם צג 8.4 אינץ', כולל רדיו HD, קישוריות.

)ALPINE דורש מערכת פרמיום( BLUETOOTH רמקולOOOO

בטיחות
SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

•••••כריות אוויר רב שלביות

•••••כריות אוויר צידיות נוספות

•••••מערכת עיגון מושב תינוק

)ESC( בקרת יציבות אלקטרונית•••••

PARKSENSE סייען חניהPPPPP

PARKVIEW מצלמת נסיעה לאחור•••••

•••••כניסה ללא מפתח 

OOOכניסה ללא מפתח עם מנגנון קרבה

PP / OP / OP / OPהתנעה מרחוק )בחבילת מזג אוויר קר(

•שלט אוניברסלי לחנייה

•••••אזעקה

SENTRY KEY מערכת מניעת גניבה••••

•••••צג ניטור לחץ אוויר בצמיגים

חבילות/קבוצות אבזור
SPORT SOVERLANDMOJAVERUBICONWILLYS

OOרדיו עם צג 8.4 אינץ'

OOOOחבילת בטיחות מתקדמת

OOOOחבילת מתגים מתוגברת

OOOOחבילת מטען

OOOOחבילת מזג אוויר קר

•חבילת נוחות

OOOOחבילת גג כפול

Oפנסי LED ותאורת ערפל

LED ותאורת חניה LED פנסיOOO

OOחבילת גרירה כולל יחסי העברה 4:10 וסרנים רחבים

OOOOOחבילת בטיחות

OOOOOחבילת נגרר כולל יחסי העברה 4:10

ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


