
יבואן מקביל

Wrangler ג׳יפ



ג'יפ רנגלר הוא סמל הקשיחות, ההרפתקנות ואהבת הטבע. הדור החדש ביותר של ג'יפ רנגלר הוא גם הדור הטוב ביותר
שיוצר עד היום - יותר מ- 75 שנים קשוחות בשטח.

הרנגלר החדש מציע שילוב ייחודי של נוחות על הכביש, מהירות והתנהגות כביש בטוחים, יחד עם יכולת מוכחת
שאין שניה לה בשטח. תוכלו לבחור בין הגרסה הקצרה לארוכה ובין שש דגמים ורמות אבזור שונות.

שלושה מנועים חזקים בהיצע: V6 בנפח 3.6 ל' עם 285 כ"ס ו- 36 קג"מ, מנוע טורבו חדשני בנפח 2.0 ל' המפיק 270 כ"ס 
ו- 41 קג"מ או EcoDiesel V6 בנפח 3.0 ליטר עם 260 כ״ס ו-61 קג״מ עוקרי סלעים. תיבת הילוכים אוטומטית פלנטרית עם 8 
הילוכים מורידה את הכוח לתיבת העברה עם LOW קצר לעבודת שטח מאומצת - ועוד יותר קצר בגרסת הרוביקון הקשוחה 

שגם מצוידת בנעילות דיפרנציאל, סרנים מחוזקים, ניתוק למוט מייצב ואפילו מיגונים - והכל מקורי מהיצרן.

ג'יפ רנגלר משלב מראה קלאסי ומעוצב עם יכולות השטח המתקדמות ביותר.

גלו את הרנגלר האגדי של JEEP עכשיו עוצמתי ומפנק מתמיד

ג׳יפ רנגלר קצר/ארוך

התמונות להמחשה בלבד

Uconnect   מערכת נעילות דיפרנציאל מקוריותמנועים מתקדמים



מפרט טכני ואיבזור

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

מנוע והעברת כוח
דיזל 4EcoDiesel V6 ציל' טורבו בנזיןPentastar V6 בנזיןמנוע

2,987 סמ"ק1,995 סמ"ק3,604 סמ"קנפח

260 כ"ס / 2703,600 כ"ס / 2855,250 כ"ס / 6,400הספק / סל"ד

61 קג"מ / 1,400 - 412,800 קג"מ / 363,000 קג"מ / 4,000מומנט / סל"ד

אוטו' 8 הילוכיםאוטו' 8 הילוכיםאוטו' 8 הילוכיםתיבת הילוכים

אחורית, כפולה, כפולה LOWאחורית, כפולה, כפולה LOWאחורית, כפולה, כפולה LOWהנעה

מתלים ובלמים
סרן קשיח, מוטות רדיוס, קפיצי סלילמתלה קדמי

סרן קשיח, מוטות רדיוס, קפיצי סלילמתלה  אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

מידות ומשקלים*
4,237 מ"מ / 4,785 מ"מאורך )קצר/ארוך( כולל גלגל חלופי

1,875 מ"מרוחב

1,868 מ"מגובה

2,460 מ"מ / 3,008 מ"מבסיס גלגלים )קצר/ארוך(

907 ק"ג / 1,588 ק"גמשקל גרירה מירבי )קצר/ארוך(

274 מ"ממרווח גחון

897 ל'נפח תא מטען

2,050 ל'נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים

70 ל' / 81.3 ל'נפח מיכל דלק )קצר/ארוך(

*מתייחס לדגם רוביקון עם גג רך

הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמי SPORT | משתנה בהתאם לדגם ולחבילת האבזור

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

2D 2.0Tדרגה 10.315משולב

4D 2.0Tדרגה 10.815משולב

2D 3.6דרגה 11.815משולב

4D 3.6דרגה 11.915משולב

2D ETORQUE 3.6דרגה 11.015משולב

4D ETORQUE 3.6דרגה 11.215משולב

4D EcoDieselדרגה 10.215משולב



מפרט טכני ואיבזור
מאפיינים טכניים

ארוךקצר

SPORTSPORT SWILLYSRUBICONSPORT SWILLYSSAHARARUBICON

••••••יחס העברה סרנים - 3.45:1

••יחס העברה סרנים - 4.10:1

••סרן קדמי DANA 44 מחוזק ורחב

••סרן אחורי DANA 44 מחוזק ורחב

••••••סרן DANA 44 מחוזק

®Trac-Lok 0•0•00דיפרנציאל אחורי מוגבל החלקה

••דיפרנציאלים קדמי ואחורי ננעלים

••מוט מייצב קדמי נתיק מתא נהג

00פגושי פלדה קדמי ואחורי

חבילת גרירה הכוללת: וו-גרירה, מערכת חשמל 
00000000מחוזקת, שקעים לנגרר, אלטרנטור מחוזק

••••••••מערכת ייצוב לנגרר

Selec-Trac 0000הנעה כפולה קבועה

LOW Command-Trac תיבת העברה עם••••••

LOW Rock-Trac תיבת העברה עם••

דגם

עיצוב חיצוני
ארוךקצר

SPORTSPORT SWILLYSRUBICONSPORT SWILLYSSAHARARUBICON

•••••••כנפיים שחורות

0•0כנפיים בצבע המרכב

Solar Control - שמשות           •••

•••••••0שמשות כהות

••••••••שמשה קדמית כהה

•••••••Pחלונות חשמל, קדמיים לחיצה אחת להורדה

•חלונות ידניים

••••••••דלתות מתכת עם חלונות נפתחים ופירוק מהיר

•••שבכה קדמית - צבע המרכב

BRIGHT - שבכה קדמית מודגשת•

••שבכה קדמית בשני גוונים/שחורה

••••••פנסים ראשיים - הלוגן

LED פנסי•P•PP

••••••••השהיית כיבוי תאורה

•••••••Pחיישן אורות אוטומטי

••••••פנסי ערפל

LED פנסי ערפל•P•PP

••••••••כיסוי מראות בצבע שחור

דגם

סטנדרט                      אופציה                    חבילת אבזור      •                                   P                         0                 מקרא:

סטנדרט                      אופציה                    חבילת אבזור      •                                   P                         0                 מקרא:



דגם

סטנדרט                      אופציה                    חבילת אבזור      •                                   P                         0                 מקרא:

עיצוב חיצוני
ארוךקצר

SPORTSPORT SWILLYSRUBICONSPORT SWILLYSSAHARARUBICON

••••••Pמראות צד מחוממות

•00•000מדרגות צד - משטח דריכה טקסטורת יהלום

0000מדרגות צד

0000מדרגות צינור

MOPAR 0000מדרגות צד כרום

•PPP•PPצינורות הגנה לסף

מיגון תחתון מקורי )מיכל דלק, תיבת העברה 
••••••••ותיבת הילוכים(

245/75R17 צמיג•••

245/75R17AT 000צמיג

/285 שטח 70R17 צמיג••

255/70R18 0צמיג

00צמיג 285/70R17 דו-שימושי

255/70R18 צמיג•

255/70R18AT 0צמיג

••צמיג 255/75R17 שטח

245/75R17 00צמיג

00צמיג 245/75R17 דו-שימושי

000גג קשיח שלושה חלקים בצבע המרכב

SOFTRIDER גג בד••••••••

FREEDOME TOP 0•000000גג קשיח פריק

00000000גג בד פרימיום שחור

00000000גג בד פרימיום חאקי

00גג שמש - SKY - פתיחה חשמלית

•••••קרס גרירה - שניים לפנים אחד מאחור - שחור

••קרס גרירה - שניים לפנים אחד מאחור - אדום

•••חישוקי 17 אינץ׳ פלדה שחורים

TECH חישוקי 17 אינץ׳ אלומיניום•

000חישוקי 17 אינץ׳ אלומיניום צבוע/מוברש

•חישוקי 18 אינץ׳ אלומיניום מוברש/צבוע

0חישוקי 18 אינץ׳ אלומיניום - אפורים

••חישוקי 17 אינץ׳ - מבריק ושחור

0000חישוקי 17 אינץ׳ שחור ושפה מבריקה

0חישוקי 17 אינץ׳ גרניט קריסטל

דגם



עיצוב פנימי
ארוךקצר

SPORTSPORT SWILLYSRUBICONSPORT SWILLYSSAHARARUBICON

•••••מיזוג אוויר מכאני

••PP•PPבקרת אקלים

12V קונסולה מרכזית עם שקע כוח••••••••

•••שקעי USB לטעינה בלבד

USB 2 שקעי טעינה•••

PPPPPPPPמראת פנים מתכהה עם תאורת קריאה

KEYLESS כניסה ללא מפתחP•••••••

••••שטיחים - קדמיים

••••קדמיים ואחוריים

PPPPPPPPכיסוי תא מטען

MOPAR00000000 עמיד בכל מזג אוויר

••••••••תאורה פנימית

LED תאורת אווירה•••

••••••••מראת פנים

••••••••התנעה בלחיצת כפתור

PP0P00התנעה מרחוק

•••••מושבים ריפוד בד שחור או בז׳

•מושבים ריפוד בד עם לוגו סהרה

••מושבים ריפוד בד עם לוגו רוביקון

0ריפודי עור עם לוגו סהרה

00ריפודי עור עם לוגו רוביקון

PPPPPPPPמושבים קדמיים מחוממים

••••מושב אחורי מתקפל

••••מושב אחורי מפוצל מתקפל 40/60

••••••••גלגל הגה עם פקדי שמע

•גלגל הגה סינטטי

•••••••גלגל הגה בציפוי עור ועם פקדי בקרת שיוט

PPPPPPPPגלגל הגה מחומם

P0000000חבילת תאי אחסנה

•••PP••Pשלט לפתיחת דלת חניון
קבינה שטיפה עם שטיחים נתיקים

••••••••ופתחי ניקוז למים

מולטימדיה
••••••••מערכת שמע - 8 רמקולים

מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית 
ANDROID ,דוברת עברית עם מסך מגע ״9 

WAZE כולל
00000000

מערכת שמע אלפיין עם 9 רמקולים, סאבוופר 
000P/O00P/OP/Oומגבר 553 וואט

12V 2 שקעי כוח••••••••

דגם

סטנדרט                      אופציה                    חבילת אבזור      •                                   P                         0                 מקרא:



מולטימדיה
ארוךקצר

SPORTSPORT SWILLYSRUBICONSPORT SWILLYSSAHARARUBICON

115V שקע כוח•••
•••••Uconnect 3 עם מסך 5 אינץ׳
•••••••UconnectP 4 עם מסך 7 אינץ׳

000חבילת שמע פרמיום עם מסך 8.4 אינץ׳

••••••••פיקוד קולי משולב 

דגם

בטיחות
ארוךקצר

SPORTSPORT SWILLYSRUBICONSPORT SWILLYSSAHARARUBICON

••••••••כריות אוויר רב - שלביות לנהג ולנוסע קדמי
••••••••כריות צד מושבים קדמיים

••••••••סייען בלימה
•••מעצורי דיסק 4 גלגלים עם מנגנון נגד נעילה

•••••מעצורי דיסק מחוזקים
PPPPPPPPניטור שטחים מתים ותנועה חוצה מאחור

••••••••סייען מונע התהפכות
••••••••בקרת יציבות ומשיכה אלקטרונית

PPPPPPPPבקרת ירידה במורד

••••••••סייען לזינוק בעליה
PPPPPPPPסייען לחניה

••••••••מצלמת רוורס
••••••••אימובילייזר משבת מנוע מקורי

מערכת AWACS/MOBILEYE בהתקנה מקומית 
הכוללת: התרעה מפני התנגשות, אי שמירת מרחק, 

סטייה מנתיב וזיהוי הולך רגל ורכב דו גלגלי
••••••••

דגם

סטנדרט                      אופציה                    חבילת אבזור      •                                   P                         0                 מקרא:

חבילות אבזור וציוד נוסף
ארוךקצר

SPORTSPORT SWILLYSRUBICONSPORT SWILLYSSAHARARUBICON

0000גג כפול: בד+קשיח פריק

00000000חימום מושבים וגלגל הגה

00000התנעה מרחוק

0000גג כפול - גג קשיח פריק וגג בד

LED ופנסי ערפל LED 000חבילת פנסים ראשיים

00פגוש קדמי ואחורי

00000000וו-גרירה, שקעי כוח לנגרר ומיתוג
חבילת דלתות חצאיות עם מראות מחוממות 

00000000ונעילה חשמלית

חבילת בטיחות עם פנסי LED אחוריים, פגוש 
אחורי מחוזק, סייען חניה, ניטור שטחים מתים 

וניטור תנועה חוצה מאחור
00000000

חבילת טכנולוגיה הכוללת בקרת אקלים 
אוטומטית, מחשב דרך 7 אינץ׳ ומולטימדיה 

 UCONNECT
0

דגם

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור
7 אינץ׳



*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.


