
יבואן מקביל רשמי

LIMITED ג׳יפ גרנד צ׳ירוקי



גרנד צ'ירוקי LIMITED הוא החבילה המושלמת המאזנת בין פינוק, בטיחות ופאר על הכביש - יחד עם יכולת שטח מרשימה.
ה-LIMITED מאגד בתוכו את כל מה שמותג ג'יפ יודע להציע: יוקרה וטכנולוגיה מתקדמת הנפגשות בתא הנוסעים. 

איכות החומרים היא מהשורה הראשונה, מושב הנהג מתכוונן חשמלית, גלגל הגה מצופה עור המאפשר שליטה על מערכות הרכב השונות, 
 ANDROID AUTO-ו APPLE CAR PLAY עם Uconnect  מחשב דרך רב תפקודי בלוח המחוונים ומערכת המולטימדיה המתקדמת

לחווית ממשק מושלמת לסמארטפון.

הלב הפועם של ה-LIMITED 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 משולבת מערכת ה-QUADA-TRAC II, יש לג'יפ יכולת דינאמית מלהיבה ויכולות שטח מרשימות.

בג'יפ מאמינים שבטיחות מעל לכל. וזו לא רק אימרה. ב-LIMITED יש 7 כריות אוויר ומערך נרחב של מערכות בטיחות אקטיביות כמו בקרת 
שיוט אדפטיבית, בלימת חירום אוטונומית, בקרת סטיה מנתיב אקטיבית, זיהוי שטחים מתים במראות ועוד.

כי להביא את המשפחה הביתה בשלום זה הכי חשוב.

גרנד צ'ירוקי LIMITED יביא אתכם למקומות שרק JEEP אמיתי יכול!

LIMITED ג׳יפ גרנד צ׳ירוקי

QUADRA TRAC IIUconnect   חישוקי 18 אינץ׳דלת תא מטען חשמליתמערכת

התמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני ואיבזור

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

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

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

*על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת
  מאופן הנסיעה.

רמת 
בטיחות 

גבוהה
זיהום

מזערי

3.6  LITER PENTASTAR V-6
3,604

6,400/286
4,000/35.4

8.3
206

זרועות עצמאיות )SLA( קפיצי סליל
זרועות קצרות וארוכות קפיצי סליל

מנוע בנזין
סוג מנוע

נפח
הספק  כ"ס/סל"ד

מומנט  קג"מ/סל"ד
תאוצה 0-100 קמ״ש )שניות(

מהירות מירבית

4,882 מ״מ
2,154 מ״מ
1,792 מ״מ
2,914 מ״מ
2,266 ק״ג
2,949 ק״ג

450 ק״ג
2,812 ק״ג
800 ליטר

1,689 ליטר

93.1 ליטר
265/60 R18

מידות ומשקלים
אורך כולל 
רוחב כולל 

גובה 
בסיס גלגלים 
משקל עצמי 

משקל כולל
כושר גרירה ללא בלמים
כושר גרירה עם בלמים

נפח תא מטען
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים

מקופלים
קיבולת מיכל דלק

צמיגים

בטיחות ועזרי נהיגה

מתלים
קדמיים
אחוריים

בינעירוני דרגה  15עירוני
דרגת זיהום אווירדגם

8.2 14.3 GRAND CHEROKEE  3.6

7 כריות אוויר
בקרת סטיה מנתיב אקטיבית

מערכת לזיהוי רכבים בשטח מת
בקרת שיוט אדפטיבית

בלימה אוטומטית בעת חירום
מערכת לזיהוי רכבים חולפים

בנסיעה לאחור
מערכת חניה אוטונומית בניצב

ובמקביל
EPS מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים

מערכת אלקטרונית למניעת
ERM התהפכות המרכב

 Traction מערכת בקרת אחיזה
Control

חיישן גשם להפעלה אוטומטית
של המגבים הקדמיים בהתאם

לעוצמת הגשם
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים 

הכוללת תצוגה ל- 4 הגלגלים
מראה פנימית עם מנגנון חשמלי

למניעת סינוור
חיישני חניה אחוריים עם בלימה

חיישני חניה קדמיים
מצלמת נסיעה לאחור
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Quadra - Trac II 4WD LOWמערכת הנעה כפולה
Hill Descent Control - בקרת ירידה במדרון••

   LIMITED             LIMITED L מערכת הנעה

Cruise Control  בקרת שיוט••
••מושבים בריפוד עור יוקרתי 

••חימום למושבים הקדמיים וגלגל ההגה 
•חימום למושבים האחוריים

•מושבים קדמיים מחוררים עם אוורור
מושב אחורי מתקפל/מתפצל 60/40 

••ניתן להטיה

••מושב נהג מתכוונן חשמלית
••מושב נוסע מתכוונן חשמלית

זיכרונות לקיבוע מושב הנהג, מראות 
••הצד

מושב נהג נע לאחור באופן אוטומטי
••ליציאה קלה מהרכב

••בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים
••פתחי מיזוג ליושבים מאחור

••מד טמפרטורה חיצונית מצפן דיגיטלי
חשמלי•גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע, 
••בקרת השיוט והטלפון

שקעי כח 12V ו- USB בקונסולה 
••הקדמית

מסך TFT 7 אינץ׳ עם מרכז מידע 
••ממוחשב בלוח המחוונים

מערכת ®Uconnect עם מסך מגע
"8.4 לשליטה בשמע, אקלים והגדרות 

הרכב 
••

Apple CarPlay -תמיכה ב••
Android Auto -תמיכה ב••

••9 רמקולים + סאב וופר

LIMITED             LIMITED L   איבזור חיצוני
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חלון גג פנורמי חשמלי
חלון גג חשמלי

BI-Xenon פנסים ראשיים מסוג
LED  בשילוב פנסי

LED  פנסים אחוריים בשילוב פנסי
פנסי ערפל קדמיים

חישוקי אלומיניום בקוטר 18 אינץ'
פסי אורך בגג הרכב

שמשות אחוריות כהות
דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה 

חשמלית
מפתח חכם לכניסה והתנעה

)Keyless( ללא מפתח

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*

איבזור פנימי



*3889  
www.automax.co.il

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.


