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ג׳יפ וואגוניר



מפרט טכני ואיבזור
איבזור סטנדרטי - המשך

•כיוון מראות חשמלי, קיפול מראות ידני
•אימובילייזר

•מערכת נגד גניבה
•בקרת אקלים עם 3 אזורים
•לוח מחוונים דיגיטלי 10.25
•תפריטי מידע לנהיגת שטח

•מפה משולבת בלוח המחוונים
•מד מהירות בקמ"ש

•התראה על תזכורת מושב אחורי
•מגבים עם השהייה ומהירות משתנה

•מגב אחורי כולל מתז
•חיישן גשם

•מצלמת חניה עם מתג לשטיפת העדשה
•צופר עם 2 טונים
•שקע כוח 12 וולט

•שקע כוח 12 וולט אחורי
•תא כפפות ננעל

•שקע כוח 115 וולט
•השהייה לכיבוי מערכות המשנה

•דלת תא מטען חשמלית עם פתיחה בתנועת גוף
•מסנן אוויר פרימיום

•נעילת דלתות תלוית מהירות
•מושבים קדמיים מחוממים

•תמיכה לגב נהג עם כיוון חשמלי ב-4 צירים
•תמיכה לגב נוסע בחזית עם כיוון חשמלי ב-4 צירים

•חלונות חשמל
•מושב נהג חשמלי עם 8 כיוונים

•מושב נוסע קדמי חשמלי עם 8 כיוונים
•כניסה מוארת

•התראה על חגורות בטיחות לפנים
LED יחידות תאורה אחוריות•

•תאורת קריאה
•תאורת נוחות

•תאורה בתא כפפות
•תאורת קרקע מדלת תא מטען

•תאורת אווירה LED בתא הנוסעים
•תאורה LED לתא המטען

•מראה פנימית
•רדיו עם זכרון

•מראות צד בצבע המרכב
•מושב נהג עם זכרון

•כיוון גלגל הגה חשמלי עם זכרון
•מראות במפרט אמריקאי

•פנסים ראשיים אוטומטיים, חיישן אורות
LED תאורת יום•

LED פנסים ראשיים•
LED פנסי ערפל•

•גריל שחור עם עיטור הקפי מבריק
•פגוש קדמי צבוע

•פגוש אחורי בצבע המרכב עם משטחי דריכה
•תושבת קדמית ללוחית רישוי

•תריסים אקטיביים למצנן חזית
•עיטורי סגסוגת

בטיחות אקטיבית וסיוע לנהג
•בקרת שיוט אדפטיבית עם זחילת פקקים

•בלימת חירום אוטונומית עם זיהוי הולכי רגל ודו"ג
)ECALL-מערכת אוטומטית להודעה על תאונה )מקביל ל•

•התראת התנגשות בכל טווחי המהירות
•כריות אוויר רב-שלביות

•כריות אוויר נוספות בצידי המושבים הקדמיים
•כריות אוויר ווילון לכל אורך הרכב מבפנים

•סייען בלימה מתקדם
•סייען לבלימה בגשם

•בקרת יציבות אלקטרונית
•סיוע לזינוק בעליה

•ארבעה מעצורי דיסק עם מערכת נגד נעילת גלגלים
•כניסה ללא מפתח

•התנעה ללא מפתח
•מצלמת חניה אחורית

•ניטור שטחים מתים
•ניטור תנועה חוצה מאחור

•מערכת TETHER למושב בטיחות לילדים
•הכנה למערכת LATCH לעיגון מושבי בטיחות

•נעילת בטיחות לילדים בדלתות אחוריות
•התראה על לחץ אוויר בצמיגים

איבזור סטנדרטי
•צבע אחיד

•מצבר 730 אמפר ללא צורך באחזקה
•ממיר זרם 150 וואט

•מושבים קדמיים מאווררים
•עיטורים הידרוגראפיים

•דיפוני דלתות הייליין
•משענות ראש מתכוונות ל-4 כיוונים

•משענות ראש לנהג ולנוסע בחזית
•משענות ראש בשורה שלישית
•חגורות בטיחות עם כיוון גובה

•קדם מותחנים לחגורות בטיחות
•דיפון תקרה מבד יוקרתי

•שטיחונים לרצפת הרכב ותא המטען
•רשת מטען

•טבעות קשירה בתא המטען
•שטיחונים לפנים ומאחור

•שלוש משענות ראש מאחור
•רצפה נושאת משקל בתא המטען

•תא אחסון עליון
•כיסי אחסנה

•תיבת העברה עם יחס העברה בודד - לפי דרישה
•יחס העברה סרן אחורי 3.21

•דיפרנציאל אחורי נוגד סיחרור
•דיפרנציאל קדמי סטנדרטי עם ניתוק

•שמשה מבודדת
•שמשות מרובדות לדלתות הקדמיות

•שמשות מרובדות לדלתות אחוריות
•שמשות כהות

•מפשיר אדים שמש אחורית
•סכי שמש עם מראות איפור ותאורה

•מראת פנים מתכהה אוטומטית



מפרט טכני ואיבזור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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זיהום
מזערי

EPA נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

ויכולה אף להגיע  צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7

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

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

Jeep Wagoneer Series 2דרגה 11.315משולב

איבזור סטנדרטי - המשך
•מעבר נתיבים אקטיבי

•דלת מילוי דלק ללא מכסה
•הפעלה קולית

•עיטורי מרכב חיצוניים פלסטיים
4X4 הנעה כפולה•

•גלגל הגה צד שמאל
•מפרט מודל 2022
•בסיס גלגלים קצר

איבזור סטנדרטי - המשך
•עיטורים עליונים ותחתונים בשחור מבריק

•כנפיים בצבע המרכב
•ידיות בצבע המרכב

•מדרגות צד
•עיטורי כרום פנימיים

•תג WAGONEER ללא דגל ארה"ב
•מסילות גג

•מסיט רוח קדמי
•גג בצבע המרכב

•קצה מפלט נסתר
•מיכל דלק 26.5 גלון )100 ליטר(

•חימון מקדים לבלוק מנוע
•גלגל הגה מחומם

•קירור מערכת הנעה סטנדרטי
•ציפוי לבן

•מערכת שמע אלפיין עם 9 רמקולים
•פקדי שמע על גלגל ההגה

•ממשק אפל קארפליי
•מסך מגע

•משטח טעינה אלחוטי
•ממשק אנדרואיד אוטו

•אנטנת זנב כריש בצבע הרכב
XM מקלט רדיו לוויני•

USB 2 שקעי•
AUX שקע•

•שקע אודיו לטלפונים ניידים
•שקעי טעינה USB בשורת מושבים שניה

•שקע USB במרכזיית מדיה
•מגבר הגה חשמלי

•גלגל הגה מצופה עור
NORMAL DUTY מערכת מתלים•

•מתלים אחוריים מתפלסים
•גלגל הגה עם כיוון עומק וגובה חשמלי

•גלגל חילופי בגודל מלא
•מערכת מולטימדיה UCONNECT5  עם מסך 10.1 אינץ'

•חישוק גלגל חילופי 18 אינץ'
•מערכת סלק-טריין למצבי שטח שונים

•דוושות עם כיוון מרחק חשמלי וזכרון
•התנעה מרחוק

•ווים לתליית מעילים
•וו גרירה קלאס 4

•רתמה חשמלית 7 ו-4 פינים
•שלט אוניברסלי לדלת חניה

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים
•פתחי חימום למושב אחורי

•בלם חניה חשמלי
•סייען חניה עם עצירה

איבזור סטנדרטי  נוסף
•מושבים ספורטיביים משולבי ריפוד עור

•צבע מלח ים/שחור
•חבילת מושבים פלקס

•חבילת פרמיום 1
•חבילת וידאו מושב אחורי

•קיפול חשמלי לשורת מושבים שלישית
•שורת מושבים שניה ספורטיבית עם כיוון חשמלי

•שטיחון דו צדדי
•כיסוי לתא מטען

•קונסולת רצפה עם מחזיקי ספלים
•7 מושבים

•תיבת הילוכים אוטומטית 8 הילוכים
•מנוע בנזין V8 בנפח 5.7ל' עם מערכת היברידית קלה

•מראת צד נהג עם עמום אוטומטי
•גג שמש עם 3 פאנלים

GPS ניווט•
GPS אנטנת•

•מערכת הנחתת רעשים אקטיבית
•חימום לשורת מושבים שניה

•מראות צד עם מאותתים
•מראות צד עם זכרון

•כיוון אוטומטי למראת צד בנסיעה לאחור
•מראות צד מחוממות

•קורות רוחב מתכווננות על הגג
 QUADRA TRAC תגית•

•מסכי וידאו אחוריים
•מסך מגע 10.1 אינץ'

•תצוגה אינטראקטיבית מול הנוסע בחזית
•שקע USB לוידאו

•WIFI פנימי נקודה חמה
285/45R22 צמיגים•

•צמיגי גודייר
•חישוקי אלומיניום 22 אינץ'

•מתנע/גנרטור 48 וולט
•אמזון פייר TV כלול

•מתלים קפיצי פלדה



*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.




