
יבואן מקביל

Wrangler 4Xe ג׳יפ



פורץ את השבילים החדשים לעתיד, ג׳יפ רנגלר 4Xe עם יכולת השטח שהפכה אותו לאגדה.

4Xe מציג חדשנות  חופש הנהיגה ברכב פתוח ועתה עם יכולת הנעה חשמלית המוסיפה מימד חדש ומלהיב לכל נהיגה, רנגלר 
היברידית ללא פשרות ופתח חדש וכיפי יותר מתמיד להרפתקאות.

בין אם אתם מתכננים הרפתקה מלהיבה בשטח למחוזות לא מוכרים או יוצאים לסידורים בעיר עם נהיגה חשמלית ונקיה הרנגלר 
4Xe יתן לכם את צריכת הדלק הזעומה ביותר מכל משפחת דגמי הרנגלר שיש לנו. 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 בנפח 
2.0 ל׳ עם מנוע חשמלי, מספק תפוקה עוקרת סלעים של 375 כ״ס ו-65 קג״מ ולא רק זאת אלא שיהיה לכם טווח נסיעה חשמלי נטו 

של עד ל-50 קילומטרים )בהינתן התנאים(.

לא תצטרכו לעשות פשרות גם עם חבילות האבזור. בין אם תבחרו בגרסת הרוביקון כובשת השטח המצויידת כבר מהמפעל בכל 
מה שמטיילי השטח הקשוחים ביותר צריכים: נעילות דיפרנציאל מקוריות, ניתוק מוט מייצב, מיגון גחון וסף מקורי ואפילו צמיגי שטח 

מחוזקים. או שתבחרו בגרסת סהרה המהודרת אשר מאזנת היטב בין הקשיחות לשטח לאיכות החיים על הכביש. מי שלא עושה
הפינוקים  כל  עם  אורבנית  ללוחמה  האולטימטיבי  הרנגלר  זה  אלטיטיוד.  היי  בחבילת  שוב  שיביט  כדאי  האבזור  בתחום  פשרות 

ורשימת אבזור מלאה.

בלימת  אדפטיבית,  שיוט  בקרת  שיש:  המתקדמות  האקטיביות  הבטיחות  טכנולוגיות  כל  את  כוללת  המורחבת  הבטיחות  חבילת 
חירום אוטונומית, החלפת אורות אוטומטית, סייען לחניה, ניטור שטחים מתים והתראה על תנועה חוצה מאחור. ג׳יפ רנגלר 4Xe הוא 

לא רק הרנגלר החזק ביותר אלא גם החסכוני, המאובזר והבטוח ביותר.

4Xe רנגלר

התמונות להמחשה בלבד

איבזור
עשיר

375
כ״ס

PLUG-IN
היבריד

בטיחות
אקטיבית



מפרט טכני ואיבזור
מנוע והעברת כח

טורבו הזרקה ישירהמנוע בנזין
1,995 סמ"קנפח

5,250/270הספק/סל״ד )כ״ס(
375 כ״סהספק )משולב(
65 קג״ממומנט )משולב(

אוטו׳ 8 הילוכיםתיבת הילוכים
אחורית, LOW ,4X4  הנעה

17 קוט״שקיבולת סוללה

ביצועים
6.0 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

160 קמ"ש הגבלה אלקטרוניתמהירות מרבית

21 ק״מ/ל׳צריכת דלק משולבת*

50 ק״מטווח נסיעה חשמלי*

595 ק״מטווח נסיעה כולל*

מתלים ובלמים
סרן חי, זרועות רדיוס, בולמי זעזועיםמתלה קדמי

סרן חי, זרועות רדיוס, בולמי זעזועיםמתלה אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

מידות, משקלים ונפחים
4,880אורך )מ״מ(

1,890רוחב )מ״מ(

1,900 )רוביקון גג רך(גובה )מ״מ(

3,000בסיס גלגלים )מ״מ(

2,313משקל עצמי )ק״ג(

252מרווח גחון )מ״מ(

750 ק״גכשר גרירה לנגרר ללא בלמים

1,588 ק״גכשר גרירה לנגרר עם בלמים

784 ל'נפח תא מטען
נפח תא מטען עם מושבים 

1,908 ל'אחוריים מקופלים 

65 ל'נפח מיכל דלק

רוביקוןסהרהאבזור סטנדרטי
••שקע כוח V115 וולט
••שקע כוח V12 קדמי

••שקע כוח V12 אחורי 
•חישוקי גלגלים שחורים 17 אינץ׳

2.72:1 selec-trac  הנעה כפולה•
••מד מהירות עד 200 קמ״ש
•חישוקי אלומיניום 20 אינץ׳

275/55R20 צמיגים•
•יחס העברה סרן אחורי 3.73
••3 משענות ראש מושב אחורי
4:1 rock-trac הנעה כפולה•
•יחס העברה סרן אחורי 4.10

WIFI נקודה חמה••
••מצבר 600 אמפר

איבזור
עשיר

רוביקוןסהרהאבזור סטנדרטי
••מחשב דרך 7 אינץ׳

••מסך מולטימדיה 8.4 אינץ׳
••השקטת רעש אקטיבית
••כריות אוויר רב-שלביות

••מסנן מזגן
ALPINE מערכת שמע••

LED תאורת אווירה••
••ממשק אפל קארפליי
••מראת פנים מתכהה
••חיישן אורות אוטומטי

••חיווי טעינת מצבר
••ידיות דלת שחורות
••מראות צד שחורות

••מסגרת קדמית שחורה
••פגוש אחורי שחור

sunrider גג רך שחור•
••קרס גרירה שחור )2 בחזית, 1 מאחור(

•כנפיים שחורות מוגבהות
•קרס גרירה כחול

•שבכה קדמית בצבע המרכב
•גג קשיח, 3 חל׳, צבע המרכב

•כנפיים בצבע המרכב
•צמיגי בריג׳סטון

•שבכה קדמית מודגשת
••דיפון פנים מודגש

••טבעות קשירה בתא מטען
••פנס בלימה גבוה

LATCH עיגון מושב בטיחות ילדים••
•ריפודי בד עם לוגו רוביקון

••תאורת קריאה קדמית 
•דיפרנציאל קדמי רגיל
•דיפרנציאל אחורי רגיל

••תאורת פנים
••בקרת שיוט

DANA M210 סרן קדמי רחב••
DANA M220 סרן אחורי רחב••

LED תאורת יום••
••שמשות צד כהות

••מושב נהג עם כיוון גובה
••שקעי USB כפולים

•מכסה מנוע עם פתחי אוורור
••בקרת אקלים דו-אזורית

•ניתוק מוט מייצב קדמי
••מערכת למניעת התהפכות

••בקרת יציבות אלקטרונית
••מרכז סטאטוס רכב אלקטרוני

••אנטנת רדיו ארוכה 
•תיקי אחסנה לגג פריק

••שטיחונים מקוריים
••ידיות סיוע לעלייה

••תאורת דלתות עם כיבוי

*הערכה. עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך



רוביקוןסהרהאבזור סטנדרטי
•מפשיר לשמשה אחורית

•מגב ומתז אחוריים
trail rated תוית אדומה•

••כניסה ללא מפתח
•מגיני סף חיצוניים

•מדבקת RUBICON מכסה מנוע
RUBICON 4Xe מדבקה•

SAHARA תוית•
••אזעקה מקורית

•מדרגות צד גימור יהלום
•פאנל דשבורד כסוף

••נעילת דלתות אוטומטית
••פקדי שמע על גלגל ההגה

••סכי שמש עם תאורה ומראות
••גלגל הגה מתכוונן לעומק ולגובה

••שמשה קדמית כהה
••ניטור לחץ אוויר בצמיגים

••ערכת כלי נהג
••בקרת משיכה

••בקרת יציבות נגרר
trail rated תוית•

••מיגון לתיבת העברה
••מיגון לתיבת הילוכים 

•נעילות דיפרנציאל קדמי ואחורי
••מולטימדיה Uconnect 8.4 אינץ׳

••מגבים עם מהירות משתנה
Wrangler מדבקת••

•ידית הילוכים סינטטית

High Altitude תוספות לגרסת
•ניטור שטחים מתים ותנועה חוצה מאחור

•ידיות דלת בצבע המרכב
•מראות צד בצבע המרכב
•פגוש קדמי בצבע המרכב

•שבכה קדמית בצבע המרכב
•דלתית תדלוק בצבע המרכב

•פגוש אחורי בצבע המרכב עם פסי דריכה
•עיטורי פנים בגוון קראמל

•חבילת מזג אוויר קר
•מושבים קדמיים מחוממים

•גלגל הגה מחומם
High Altitude חבילת•

•מושבים ספורטיביים מרופדי עור
•ידית בלם חניה מצופה עור

Park sense סייען חניה•
•עיטורי פרמיום חיצוניים כהים

•מפתח חכם
•התנעה מרחוק

•חבילת בטיחות מורחבת
•מתלים ספורטיביים

•ציפוי רך ללוח מחוונים עם תפרים קראמל

רוביקוןסהרהאבזור סטנדרטי
••שמשות קדמיות כהות

••מחזיקי ספלים קדמיים מוארים
••חיווי חגורת בטיחות קדמית

••שטיח קדמי פריק
••כיסים בגב מושבים קדמיים

•מוט מייצב קדמי
••מיגון למיכל הדלק

••קונסולה מרכזית
••דלתות מתכת עם חלונות נפתחים

••גלגל חליפי בגודל מלא
••ממשק אנדרואיד אוטו

GPS אנטנת••
GPS ניווט••

••ממשק בלוטות׳
••פנסים ראשיים עם השהיית כיבוי

•מתלים הווי דיוט
•מתלים עם בולמי גז

••סיוע לזינוק בעליה
••בידוד למכסה המנוע

SAHARA ריפודי עור עם לוגו•
•בלם חניה מצופה עור

•ידית הילוכים מצופה עור
••גלגל הגה מצופה עור

LED פנסי ערפל••
LED קבוצת תאורה••
LED פנסים ראשיים••
LED פנסים אחוריים••

••תא כפפות ננעל
••מושבים ספורטיביים

285/70R17 צמיגי שטח•
••תמיכה בגב תחתון מושב נהג

••מושב נוסע עם כיוון ידני
••מושב נהג עם כיוון ידני

monotone צבע••
••פגוש קדמי צבוע

••מרכז מידע לנהיגת שטח
••מד טמפ׳ חיצונית

••מצלמת חניה
performance מכסה מנוע•

••מראות צד חשמליות ומחוממות
PHEV תוית••

••דלתית תדלוק עם נעילה חשמלית
••חלונות חשמליים בנגיעה אחת. חזית

•פאנל קדמי פרימיום מצופה
••התנעה בכפתור

••מושב אחורי מתקפל 60/40
••מגש אחסנה אחורי 

••תאורת פנים מושב אחורי עם כיבוי
••מוט מייצב אחורי



EPA 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.

רמת האבזור הבטיחותי: 0

רמת 
בטיחות 

נמוכה

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

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

Wrangler Rubicon 4xeדרגה 4.87משולב

Wrangler Sahara 4xeדרגה 4.86משולב

21 3 4 5 76 80

רוביקוןסהרהתוספות  וחבילות
אופציונליAL חבילת עור רוביקון

ידית בלם חניה מצופה עור

מנוף הילוכים מצופה עור

דיפוני דלתות פרימיום

דשבורד מרופד

אופציונליאופציונליADH חבילת גרירה וחשמל מחוזקת

רתמה 4 ו-7 פינים

4 מפסקים

מצבר 700 אמפר

וו גרירה קלאס 2

אופציונליאופציונליAEN חבילת גג כפול

•גג קשיח שחור ופריק
••גג רך פרימיום נפתח

•גג קשיח בצבע המרכב פריק
•< ללא גג רך

•< תיקי אחסון
•< מפשיר שמשה אחורית

•< מגב ומתז אחוריים
•ללא גג רך

••תיקי אחסון
•מפשיר אחורי

•מגב ומתז אחוריים

אופציונליאופציונליADE חבילת מזג אוויר קר

מושבים קדמיים מחוממים

גלגל הגה מחומם

התנעה מרחוק

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

רוביקוןסהרהתוספות  וחבילות
אופציונליאופציונליALP חבילת בטיחות מתקדמת

בקרת שיוט אדפטיבית

סייען בלימה מתקדם

החלפת אורות אוטומטית

התראה על שמירת מרחק ובלימה אקטיבית

אופציונלי•HT3 גג קשיח 3 חלקים בצבע המרכב

ביטול גג רך

תיקי אחסון

מפשיר שמשה אחורית

מגב ומתז אחוריים

אופציונליאופציונליCMD חבילת ניהול מטען

שטיח לתא המטען

אופציונליאופציונליAWS חבילת עישון

מצית סיגריות

מאפרה נשלפת

אופציונליAST חבילת פגוש פלדה

פגוש פלדה קדמי

פגוש פלדה אחורי

אופציונליאופציונליAJ1 חבילת בטיחות

ניטור שטח מת ותנועה חוצה מאחור

park sense סייען חניה

SKY גג נפתח STJאופציונליאופציונלי

תיק אחסון

מפשיר שמשה אחורית

מגב אחורי ומתז

פאנלים אחוריים פריקים

אופציונליX9 חבילה שחורה עם מושבים שחורים

אנודייז ראדיקלי לדשבורד

MOPAR ערכת ידיות XC3אופציונליאופציונלי

ידיות קדמיות

ידיות אחוריות



*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.


