
יבואן מקביל

OVERLAND ג׳יפ גרנד צ׳ירוקי



גרנד צ'ירוקי OVERLAND הוא החבילה המושלמת המשלבת בין ביצועים, בטיחות ואיבזור מהגבוהים בקטגוריה.
קישוריות מתקדמת Uconnect, מערך בטיחות אקטיבית, מושבי עור, גג שמש פנורמי, חישוקי 20 אינץ' וכל זה כסטנדרט.

הלב הפועם של ה-OVERLAND הוא מנוע בנזין זוכה הפרסים Pentastar V6 בנפח 3.6 ל' אשר מפיק 295 כ"ס וכ-36 קג"מ.
עם תיבת הילוכים מתקדמת בת 8 מהירויות והנעה כפולה משולבת מערכת QUADRA TRAC II יש לג'יפ יכולת דינמית מלהיבה 

ויכולות שטח מרשימות במיוחד.

ל-OVERLAND מערכת מתלי אוויר המסוגלת להרים את מרווח הגחון בכ-10 ס"מ נוספים מעל לקרקע. 
צ'ירוקי  גרנד  את  שהופכים  מקורי  גרירה  ו-וו  למנוע  מחוזקת  קירור  מערכת  כוללת  אשר  ייחודית  גרירה  חבילת  לצד  זאת  כל 

OVERLAND לכלי רב יכולת.

בג'יפ מאמינים שבטיחות מעל לכל. מערך הבטיחות האקטיבית מבטיח אתכם בכל מצב. 
7 כריות אוויר, בקרת שיוט אדפטיבית, בלימת חירום אוטונומית, בקרת סטיה מנתיב אקטיבית, זיהוי שטחים מתים במראות ועוד. 

כל מה שצריך כדי להפוך את הנסיעה להרפתקה בטוחה ונעימה, על הכביש או בשטח.
כי להביא את המשפחה הביתה בשלום זה הכי חשוב.

 JEEP עוצמה וקשיחות פוגשות עיצוב אייקוני באגדת הפאר של

OVERLAND ג׳יפ גרנד צ׳ירוקי

QUADRA TRAC IIUconnect   מערך בטיחות אקטיביתריפודי עור נאפהמערכת

התמונות להמחשה בלבד



מנוע והעברת כוח
Pentastar V6מנוע בנזין

3,604 סמ״קנפח
6,400/295הספק  כ"ס/סל"ד

4,000/36מומנט  קג"מ/סל"ד
אוטו׳ 8 הילוכיםתיבת הילוכים

כפולה קבועה, LOWהנעה

ביצועים
8.3 שניותתאוצה 0 ל-100 קמ״ש

206 קמ״שמהירות מירבית

מתלים ובלמים

עצמות עצה כפולות, כריות אוויר, מתלה קדמי
שינוי גובה

מתלה  אחורי
רב-חיבורי, כריות אוויר, שינוי גובה 

בהתאם למשקל נגרר )חלק 
מחבילת גרירה(

דיסקים מאוורריםבלם קדמי
דיסקיםבלם אחורי

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

מידות ומשקלים
4,882 מ״מאורך 
2,154 מ״מרוחב 
1,761 מ״מגובה 

2,915 מ״מבסיס גלגלים 
2,949 ק״גמשקל כולל

450 ק״גמרווח גחון
750 ק״גכושר גרירה לנגרר ללא בלמים
2,812 ק״גכושר גרירה לנגרר עם בלמים

1,027 ליטרנפח תא מטען
1,934 ליטרנפח תא מטען עם מושבים אחוריים

93 ליטרנפח מיכל דלק
R20 265/50מידת צמיגים

בטיחות ועזרי נהיגה
•7 כריות אוויר כולל כרית לברכיים

•בקרת שיוט אדפטיבית
•בלימת אוטומטית בחירום

•מערכת לזיהוי רכבים בשטח מת
•ניטור תנועה חוצה מאחור

מערכת חניה אוטונומית בניצב 
•ובמקביל

•מצלמת נסיעה לאחור
•החלפת אורות אוטומטית

•חיישני גשם
ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים•

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים 
•כניסה ללא מפתח 

בינעירוני
דרגת זיהום אוויר

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*
12.79.6 GRAND CHEROKEE  OVERLAND15  דרגה

דגם
עירוני

איבזור חיצוני
•חישוקי סגסוגת 20 אינץ
•מראות צד בציפוי כרום

•מראות צד מתקפלות חשמלית
•מסילות גג בצבע כסף

חלון גג פנורמי נפתח עם וילון 
•חשמלי

•דלת תא מטען חשמלית
•מסיט רוח אחורי
•פנסי דרך קסנון
LED תאורת יום•

LED פנסי ערפל•

איבזור פנימי
מסך TFT 7 אינץ׳ עם מרכז מידע 

•ממוחשב בלוח המחוונים

•בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים 
•כיסוי לתא המטען

•פנס חירום LED נשלף
•שקע כוח 12V בתא המטען

 LED תאורת קריאה•
•מחזיקי כוסות מוארים 

•מראה פנימית מתכהה אוטומטית 
•מושבים אחוריים מתקפלים 60/40 

•מושבים בריפוד עור נאפה 
•חימום במושבים הקדמיים 

•מושב נהג מתכוונן חשמלית
•מושב נוסע מתכוונן חשמלית
•תמיכה בגב מושבים קידמיים

•גלגל הגה מרופד עור ומשולב עץ
•כיוון הגה חשמלי לעומק ולגובה

•חימום בגלגל ההגה

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

והגדרות הרכב 
•

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

•מערכת שמע ALPINE יוקרתית

מערכת הנעה
 Quadra - Trac II 4WD LOWמערכת הנעה כפולה

 Hill Descent - בקרת ירידה במדרון•

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור



*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.


