
  Laredo OFF ROAD ג'יפ גרנד צ'ירוקי



מפנק בכביש עוצמתי בשטח 
עוצמה ונוכחות בעיר מצוייד לחיים בשטח -

Laredo OFF ROAD ג'יפ גרנד צ'ירוקי
החבילה המושלמת אשר מאזנת באופן מושלם פינוק, בטיחות ופאר על הכביש,  יחד עם יכולת שטח מרשימה -  

Laredo OFF ROAD יביא אתכם למקומות שרק JEEP אמיתי יכול ! 
Laredo OFF ROAD מאגד בתוכו את כל מה שמותג ג'יפ יודע להציע, וכולל גם שתי חבילות איבזור נוספות אשר 

מעצימות את היכולת: 

חבילת השטח הכוללת מערכת הנעה עם הילוך כח, בקרת ירידה במדרון ותוכניות ניהול אחיזה משתנות, מיגון 
 "rated trail" תחתון מקורי מלא, ווי גרירה משיכה מחוזקים, צמיגי 50/50 עם גלגל חלופי בגודל מלא וגם תווית

.JEEP חותם היכולת של  -

 "APPLE CAR PLAY" מוטבע עליהם, מערכת JEEP חבילת הפאר הכוללת  גג שמש מקורי, ריפודי עור עם לוגו
ו"ANDROID AUTO" לחווית ממשק מושלמת לסמארט-פון, חישוקי סגסוגת דו גווני ועוד. 

הלב של ג'יפ גרנד צ'ירוקי Laredo OFF ROAD הוא מנוע פנטאסטאר V6 בנפח 3.6 ל' אשר מפיק 295 כ"ס וכ-36 
קג"מ. עם תיבת הילוכים בת 8 מהירויות והנעה כפולה יש לג'יפ יכולת דינאמית מלהיבה. 

יוקרה וטכנולוגיה מתקדמת נפגשות בתא הנוסעים. איכות החומרים היא מהשורה הראשונה, מושב הנהג מתכוונן 
חשמלית, יש חלון שמש מקורי, גלגל הגה מצופה עור המאפשר שליטה על הרכב השונות, מחשב דרך רב תפקודי 

בלוח המחוונים ומערכת מולטימדיה מתקדמת הכוללת ממשק מלא לסמארטפון.

ואי אפשר בלי מערך בטיחות המגן על הדברים החשובים באמת - חיי האהובים. 7 כריות אוויר, 4 כוכבי בטיחות של 
NHTSA ומערכת התראה למניעת תאונות  ועוד.
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צמיגי שטח - צמיגי 50:50 דו-שימושיים עם חיזוקים מיוחדים 
לנהיגת שטח ועמידות משופרת בפני תקרים. גלגל חילופי 

בגודל מלא

חבילת מיגון תחתון - מיגון מלא למתלה הקדמי, מיכל הדלק, 
תיבת ההעברה והגחון. 2 ווי משיכה קדמיים, וו משיכה אחורי 

מחוזקים מהיצרן

Select Terrain - מתג בתא הנהג אשר מאפשר לכם לבחור את 
חול,  השטח.  סוג  לפי  ביותר  האפקטיבית  האחיזה  ניהול  מפת 
סלעים, בוץ ושלג. תיאום של עד 12 מערכות משנה ברכב כדי 

להפוך אתכם לגיבורים

QUADRA-TRAC® II - מערכת ההנעה המתקדמת של ג'יפ. 
הנעה כפולה קבועה, יחס העברה LOW לשטח קשוח ועם 

פיקוד אלקטרוני למיקסום האחיזה בכל סוגי הקרקע QUADRA-TRAC® II

Select Terrain

חבילת מיגון וגרירה

צמיגי שטח



מידות ומשקלים
4,822 מ"מ
1,943 מ"מ
1,761 מ"מ
2,915 מ"מ

218 מ"מ          
2,354 מ"מ

782 ל'
93 ל'

 26.2 מעלות
24 מעלות     

אורך 
רוחב 
גובה

בסיס גלגלים
מרווח גחון

משקל עצמי
נפח תא מטען
נפח מיכל דלק

זווית גישה
זווית נטישה

ביצועים
206 קמ"ש
8.1 שניות

מהירות מירבית
תאוצה 0-100 

מנוע
נפח

הספק
מומנט

3,604 סמ"ק
295 כ"ס/6,350 סל"ד

35.4 קג"מ/4,300 סל"ד

מתלים ובלמים
קדמיים
אחוריים
צמיגים

עצמות עצה כפולות, כרית אוויר    
רב חיבורי, כרית אוויר

245/70R17

מפרט טכני

רמת האבזור הבטיחותי: 5

רמת 
בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 76 8

העברת כוח והיגוי
אוטו' 8 הילוכים      

Quadra-Trac II
       •
5.65 מ'

תיבת הילוכים
הנעה כפולה קבועה

מערכת היגוי אלקטרומכאנית
רדיוס סיבוב

איבזור שטח
TRAIL RATED

בקרת ירידה במורד
מערכת הנעה עם יחס העברה Low לשטח

מרווח גחון של 21 ס"מ
מיגון קדמי, גחון, ומיכל דלק 
ווי משיכה נגישים ומסומנים

מערכת ניהול אחיזה לפי סוג הקרקע
מערכת קירור מנוע מחוזקת

צמיגי שטח 50:50 
גלגל חליפי בגודל מלא

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

איבזור נוחות
חלון שמש מקורי נפתח

שמשה קדמית וחלונות צד קדמיים מבודדים
חבילת עור מלאה

מולטימדיה 7.0 אינץ
מחשב דרך בלוח המחוונים

כניסה והנעה ללא מפתח 
גלגל הגה וידית הילוכים בציפוי עור

בקרת אקלים דו-איזורית
מושב נהג חשמלי

חישוקי סגסוגת 17 אינץ'
Android auto    Apple car play שיקוף באמצעות

חלונות אחוריים כהים

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מערכות בטיחות
7 כריות אוויר
חיישני תאורה

פנסי הלוגן ראשיים
בלימה אוטומטית ברוורס
ניטור לחץ אוויר בצמיגים

עיגון למושבי ילדים

•
•
•
•
•
•
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

אחריות.  ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
הישראלי  התחבורה  משרד  רישיון  תחת  רכב,  מותגי  מספר  מייבאים  אנו 

מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.


