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פורץ את גבולות הפאר
ALTITUDE - מגדיר מחדש את הסטייל בכל נסיעה

זה הזמן לעלות ל-SUV שקובע תקן חדש ליכולת שטח אמיתית לצד חבילות איבזור ואופציות נדירות לקבוצת 
הרכב שלו - נוחות עילית בכביש, יכולת שטח אמיתית ועיצוב עוצמתי.

גראנד צ'ירוקי ALTITUDE מאגד בתוכו פאר ואיבזור מקורי שתמצאו רק במותגי עילית, הכולל  גג שמש מקורי, 
ריפודי עור מהודרים, מסך מגע גדול במיוחד, דלת תא מטען חשמלית ועוד.

 ALTITUDE-עם מערכת ההנעה הייחודית, הילוך הכח, בקרת השליטה במורד ומערכת ניהול מצבי השטח, ה
יביא אתכם למקומות שרק JEEP אמיתי יכול. 

תא הנוסעים מגיע מעולמות הפרימיום עם מסך מולטימדיה ענק בגודל 8.4 אינץ‘, איכות חומרים מהשורה 
הראשונה, חימום מושבים וגלגל ההגה הרב תפקודי מצופה בעור לחוויית נהיגה ייחודית ומפנקת. 

לא ניתן להתעלם מאפקט הכניסה ומהחזות הייחודית של ה-ALTITUDE עם חישוקי גלגלים שחורים מקוריים 
בקוטר 20 אינץ‘ ועליהם צמיגי בריג‘סטון רחבים במיוחד, פנסים אחוריים מעושנים וכהים, סמלים מושחרים 

וחלונות כהים המעבירים מסר עוצמתי. 

JEEP זה עוצמה ויכולת. הכוח - 295 כוחות סוס, מגיע ממנוע פנטאסטאר V6 בנפח 3.6 ל‘ עם טכנולוגיית תזמון 
שסתומים משתנה. המנוע העוצמתי ביחד עם תיבת הילוכים בת 8 מהירויות מבטיחים זמינות כוח מדהימה 

ויכולת דינאמית מלהיבה בכל מצב נהיגה או עומס. 

חבילת הבטיחות המקיפה כוללת 7 כריות אוויר, עיגוני ISOFIX למושבי בטיחות לילדים, מערכות בקרת משיכה 
ויציבות מהמתקדמות שיש, 4 כוכבי בטיחות של NHTSA האמריקאית ובנוסף מערכת התראה מתקדמת 
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Quadra Drive 2

Uconnect

דלת תא מטען חשמלית

חישוקי 20 אינץ‘     

חישוקי 20 אינץ‘ - חישוקי אלומיניום מקוריים בקוטר 20 אינץ‘ 
וגימור שחור בוהק. עליהם צמיגי בריג‘סטון איכותיים במידה 

265/50 המבטיחים אחיזת כביש ונוחות מירבית

* הצילומים להמחשה בלבד  * טלח

דלת תא מטען חשמלית - פתיחה וסגירה בלחיצת כפתור 
לצד התנעה מרחוק, שקע 115V וכיסוי תא מטען מקורי 

MOPAR של

Uconnect - מרכז מולטימדיה מתקדם עם מסך מגע 8.4 אינץ‘ 
Android Auto-ו CARPLAY-והתממשקות ל

Quadra Drive 2 - מערכת ההנעה המתקדמת של ג‘יפ. הנעה 
פיקוד  ועם  החלקה  מוגבל  מרכזי  דיפ‘  עם  קבועה  כפולה 

אלקטרוני המפצל את הכוח אפילו לרמת הגלגל הבודד



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

218 מ"מ          
2,354 ק"ג

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
9.1 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 ,קפיצי סליל   
רב חיבורי, קפיצי סליל
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מפרט טכני

העברת כוח והיגוי
אוטו' 8 הילוכים      

Quadra-Trac II
       •
5.65 מ'

תיבת הילוכים
הנעה כפולה קבועה

מערכת היגוי אלקטרומכאנית
רדיוס סיבוב

איבזור שטח
בקרת ירידה במורד

מערכת הנעה עם יחס העברה Low לשטח
מרווח גחון של 21 ס“מ

מערכת ניהול אחיזה לפי סוג הקרקע
115V שקע

•
•
•
•
•

איבזור נוחות
חלון שמש

שמשה קדמית וחלונות צד קדמיים מבודדים
חבילת עור מלאה בשילוב עור הפוך

מולטימדיה 8.4 אינץ‘
דלת תא מטען חשמלית

כניסה ללא מפתח, הנעה ללא מפתח
גלגל הגה וידית הילוכים בציפוי עור

בקרת אקלים דו-איזורית + פתח אוורור מאחור
מושב נהג חשמלי, חימום למושבים, גלגל הגה מחומם

חישוקי סגסוגת 20 אינץ‘
מצלמת רוורס

AUX-ו USB חיבור
התנעה מרחוק

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מערכות בטיחות
7 כריות אוויר
חיישני תאורה

פנסי הלוגן ראשיים
חיישני חניה

ניטור לחץ אוויר בצמיגים
מראת פנים עם עמם אוטומטי

עיגון למושבי ילדים
משענות ראש אקטיביות

בקרת יציבות
בקרת משיכה

סיוע לזינוק בעליה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

רמת האבזור הבטיחותי: 5
רמת 

בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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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.


