
יבואן מקביל

4Xe ג׳יפ קומפאס



ג׳יפון השטח של JEEP בגירסת פלאג אין הייבריד

פרוץ את השבילים החדשים לעתיד, ג׳יפ קומפאס 4Xe עם יכולת השטח שהפכה את JEEP לאגדה מקבל מעכשיו גם יכולת הנעה 
חשמלית המוסיפה מימד חדש ומלהיבה לכל נהיגה. זו חדשנות היברידית ללא פשרות ופתח חדש של ביצועים וחיסכון עצום בהוצאות 

התדלוק.

יתן   4Xe ונקיה קומפאס  יוצאים לסידורים בעיר עם נהיגה חשמלית  בין אם אתם מתכננים הרפתקה מלהיבה למקומות חדשים או 
לכם את צריכת הדלק נמוכה. למערכת ההנעה המתקדמת יכולת לאפשר לכם לבחור את מצב הנהיגה ולנהל את העברת הכוח כדי 

שתקבלו את המקסימום ללא חרדת טווח. שילוב של מנוע טורבו בנזין מתקדם עם מנוע חשמלי, מספק תפוקה גם יהיה לכם טווח
נסיעה חשמלי נטו של עד ל-50 קילומטרים )בהינתן התנאים(.

לא תצטרכו לעשות פשרות גם עם חבילת האבזור. חבילת אבזור longitude המהודרת מאזנת היטב בין הקשיחות לשטח לאיכות 
החיים על הכביש. מי שלא עושה פשרות בתחום האבזור זה הקומפאס האולטימטיבי לסטייל אורבני עם כל הפינוקים ורשימת אבזור 

מלאה.

חבילת הבטיחות כוללת התראה על אי שמירת מרחק, חיישני אורות אוטומטיים, בלימת חירום אוטונומית, התראה על סטיה מנתיב, 
חיישן גשם, סיוע לזינוק בעליה או ירידה תלולה במורד, ריזסון נגרר, בקרת גלגול וכמובן בקרת אחיזה ויציבות סטנדרטיים. ג׳יפ קומפאס 

4Xe הוא לא רק חזק אלא גם חסכוני, מאובזר ועשיר בסטייל שיש רק ל-JEEP אמיתי.

התמונות להמחשה בלבד

4Xe ג׳יפ קומפאס

רמת גימור
LONGITUDE

190
כ״ס

טווח חשמלי
50 ק״מ

TRAIL
RATED



דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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מרבי

זיהום
מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Longitudeבטיחות - המשך
•התראה על סטיה מנתיב

•התראה על התנגשות
•חיישן נוסעים

•חיישן לחץ אוויר בצמיגים
•סייען חניה

•בורר מצבי נהיגה כביש ושטח

רמת האבזור הבטיחותי: 5
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גבוהה

מפרט טכני ואיבזור

0 1 2 43 6 85

מידות, משקלים ונפחים
4,394אורך )מ״מ(

1,874רוחב כשמראות צד מקופלות )מ״מ(
1,649גובה כולל מסילות גג )מ״מ(

2,636בסיס גלגלים )מ״מ(
206מרווח גחון )מ״מ(

1,935משקל עצמי )ק"ג(
420נפח תא מטען )ל׳( 
36.5נפח מיכל דלק )ל׳(

600כושר גרירה לנגרר ללא בלמים )ק"ג(
1,250כושר גרירה לנגרר עם בלמים )ק"ג(

נפח תא מטען עם מושבים אחוריים 
1,230מקופלים )ל׳(

235/60R17צמיגים

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

COMPASS 4Xeדרגה 2.02משולב

איבזור חיצוני
•מסילות גג שחורות

•מראות צד עם מאותתים
•מראות צד בגוון המרכב

LED פנסים אחוריים•
•קיפול מראות חשמלי

•חיישן אורות
•פנסי הלוגן
•תאורת יום

•פנסי ערפל ופניה קדמיים
•פנס ערפל אחורי

•חיפוי מרכב תחתון
•גריל שחור עם טבעות כרום
•חישוקי אלומיניום 17 אינץ׳

•עיטורי מיגון לפגוש קדמי
•עיטורי מיגון לפגוש אחורי

•מיגון גחון מקורי
•מיגון לסוללת מערכת הנעה

מנוע והעברת כח
נפח 1,332 סמ״ק, טורבו הזרקה ישירהמנוע בנזין

130 / 5,550הספק/סל״ד )כ״ס(
27 / 1,850מומנט/סל״ד )קג״מ(

מנוע חשמלי
60הספק )כ״ס(

44מומנט )קג״מ(
190הספק )משולב( )כ״ס(

50מומנט )משולב( )קג״מ(
אוטומטית, 6 הילוכיםתיבת הילוכים

4X4הנעה
11.4קיבולת סוללה )קוט״ש(

איבזור פנים ונוחות
•ארגונית לתא מטען

•כיסים בגב מושבים קדמיים
•תא מטען עם רצפה כפולה

•ידיות עזר לנהג ולנוסע
•קונסולה עליונה

•שמשה עם מסנן שמש
•סכי שמש עם מראות ותאורה

•בקרת אקלים דו אזורית
•לוח מחוונים דיגיטלי 7 אינץ'

•חיישני גשם
•יציאות כוח 12V לפנים ומאחור

•תא כפפות ננעל ומואר
•כיוון פנסים אוטומטי

•נעילה חשמלית לתא מטען
•חלונות חשמל קדמיים בנגיעה אחת

•תא מטען מואר
•ידית הילוכים עם ציפוי עור

•מפתח חכם
•6 רמקולים וזיהוי קולי

•מערכת מולטימדיה Uconnect 4 עם מסך מגע 8.4 אינץ'

Longitudeבטיחות
•סייען לבלימה בגשם 

•מצלמת חניה
•בקרת יציבות

•בקרת ירידה במורד
•בקרת משיכה ואחיזה

•שיכוך נגרר
•מנגנון נגד נעילת גלגלים בבלימה

•משענות ראש אקטיביות לפנים
•כריות אוויר רב-שלביות

•חגורות בטיחות מוצלבות עם כיוון גובה
•נעילת דלתות ילדים

מתלים
תמוכות מקפרסון, קפיצי סליל, מוט מייצבמתלה קדמי
תמוכות צ׳פמן, קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקים מאווררים / דיסקיםבלם קדמי/ אחורי

ביצועים
7.9 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

183 קמ"שמהירות מרבית
135 קמ"שמהירות מרבית הנעה חשמלית בלבד

50 ק״מטווח נסיעה חשמלי *
*הערכה. עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך. 
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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.


