ÚJ JEEP®

ÚJ JEEP®

A SZABADSÁG ÚJ FEJEZETE

A szabadságvágy az emberrel együtt születik. A felfedezésre, a természetre vágyódásban,
személyiségkeresésben ölt testet. A Jeep® ezekből építkezik, és ezekből alkotta meg a Wranglert.
Egy ikont, amely mindig hű maradt gyökereihez, miközben képes volt a változó időkhöz
alkalmazkodni. Most a kalandok és felfedezések iránti vágy erősödése viszi új utakra, legyen az
járt, vagy járatlan. Új célok, új élmények, új érzelmek. A felfedezés újraindul.
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A LÉLEK KITÁRUL
A szabad lelkületűek mindig felismerik egymást, ez egy természetes adottság. A Wrangler már a kezdetektől
olyan úttörők mellett állt, akik különböztek a szokványostól, akik elképesztő kirándulások és érdekes kalandok
felé vették útjukat. Természete semmit sem változott az évek alatt. A világ legfelismerhetőbb járműve hű
maradt önmagához: tovább fejlődött, hogy még jobb terepképességekkel, és nagyobb kényelemmel szolgálja a
felsőkategóriás vezetési élményt.
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UGYANAZ A KARAKTER ÚJ
TEKINTETTEL
Az új Wrangler formaterve az első széria evolúcióját követi. A legendás hetes osztású hűtőrács és az
oldalsó sárvédőív között a karakteres, kör alakú első fényszórók kaptak helyet, ezzel is tisztelegve a
Jeep® CJ modell előtt. Az egyediség azonnal magától értetődő, a Wrangler személyisége tisztán láthatóan
különbözik mindentől. Széles nyomtáv és merész, karakán vonásai azonnal erőt sugároznak, ezt erősíti az
alacsonyabbra húzott övvonal is.
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JELZŐFÉNY A VIHARBAN
Az ikonikus, kör alakú első fényszórókkal a Wrangler mindentől különbözik. Az új LED-es lámpatestek
és ködlámpák is egyediséget sugároznak és a technológiának köszönhetően jelentősen javítják a látási
körülményeket. A szintén LED-es nappali menetfény a trapéz alakú sárvédőívek szélén található. A látásért
és láthatóságért, a felismerhetőségért. Mindenkor.

12

13

IGAZI SZABADIDŐS
ÉLMÉNY

FREEDOM TOP 3-ELEMES MODULÁRIS
KEMÉNYTETŐ
Az alacsonyabb súly és a könnyebb levétel miatt
újratervezett keménytető még többet enged be a
környezetből az utastérbe.

Az új Jeep® Wrangler az egyetlen igazi nyitott, összkerékhajtású terepjáró a
piacon, amelyet a minél nagyobb szabadság jegyében terveztek.

DÖNTHETŐ ELSŐ SZÉLVÉDŐ
SKY ONE-TOUCH™ ELEKTROMOSAN
NYÍLÓ VÁSZONTETŐ

Az első szélvédő mostantól
könnyebben dönthető, mint valaha,
hogy még több friss levegő jusson
az utastérbe és akadálymentesebb
legyen a kilátás az előttünk lévő
ösvényre.

Az első elektromosan nyíló vászontető a
Wrangleren a tető közepének eltávolításával és a
levehető ablakfelületekkel hatalmas teret nyit.

SUNRIDER® VÁSZONTETŐ
Az eredeti verzió másolataként ez a
rugós rásegítésű, zipzármentes tető
hátra hajtható és az ablakfelületek is
levehetőek.

LEVEHETŐ AJTÓK
Alumíniumötvözetből készült
ajtók. Vegye őket le és a
szabadság közelebb kerül,
mint valaha.
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ERŐ A
NYITOTTSÁGHOZ
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A KALAND BEKÖLTÖZIK
A VÁROSBA
Az igazán kalandvágyó lelkek nem ismernek határokat. Az új Jeep® Wrangler a kiegyensúlyozott
kezelhetőség és biztonság érdekében kimagasló menetteljesítményt garantál. Az új, speciális
lengéscsillapítókkal kiegészített ötlengőkaros felfüggesztés kényelmes utazást, és optimális
egyensúlyt biztosít a közúti és legendás terepképességei között. A kétfokozatú osztómű és az állandó
összkerékmeghajtás mindig kimagasló kezelhetőséget garantál.
A biztonság kiemelkedően fontos, az új Wranglerben több, mint 65 aktív és passzív biztonsági rendszer
található a holttérﬁgyelőtől kezdve a hátsó keresztforgalom-ﬁgyelőn, a dinamikus vonalakkal ellátott
ParkView tolatókamerán és parkolóradarokon át, a borulásgátlóval kiegészített menetstabilizáló
rendszerig. Mert utazni csak biztonságosan lehet.

18

19

ELVESZTETT IDŐÉRZÉK ÉS
SEMMI MÁS
A teljesen átalakított beltérbe beköltözött a csúcstechnológia. Az autentikus stílus, a
variálhatóság, a nagyobb kényelem és az intuitív megoldások is a Wrangler részei. Minden
részlet prémium anyagokból építkezik és mestermunka. Fémbetétes elemek, puha szövetek,
és bőrborítás, mindez gondosan megtervezve. A vízálló beltérben könnyű megtalálni a
vezető elé helyezett motorindító gombot. Minden Wrangler beltere tartós, kimosható és
vízleengedő szelepekkel szerelt. A végeredmény egy új beltér, amelyben az idő, mint
fogalom nem létezik.
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A TERMÉSZET FORMÁLTA
A Wrangler beltere a természet alkotta kiﬁnomultságra, és a részletekre való
odaﬁgyelésre helyezi a hangsúlyt. Puha tapintású felületek, bőr borítású műszerfal
a Sahara modelleken, fűtött ülések és kormánykerék, bőr borítású, jelvénnyel ellátott
ülések a Sahara és Rubicon verziókhoz. A részletek merész keveréke, amely az eddig
nem tapasztalt vezetési élményt szolgálják.
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LÉPJE ÁT A HANG HATÁRAIT
Az új Jeep® Wrangler beltere a még teljesebb vezetési élményért a fedélzeti szórakoztatásban is jeleskedik.
Tökéletes környezet ahhoz, hogy élvezze az 552 Watt teljesítményű Alpine időjárásálló, 8 hangszórós,
mélynyomóval is felszerelt hangrendszerét. Mert egy igazi felfedezőnek a legjobb jár.
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SZEMÉLYRE SZABOTT KAPCSOLAT
Az új műszeregység része a központi, 7”-os TFT-kijelző, amely a rendelkezésre álló információt százféleképpen tudja
kijelezni. Az adatok között szerepel a médialejátszón aktuálisan hallgatott zene, a guminyomás, vagy a sebesség
digitális kijelzése.
A középkonzolon lévő negyedik generációs Uconnect™ 8.4”-os érintőképernyőjén tudja vezérelni az okostelefonok
csatlakoztatását, támogatja a kétujjas zoomolást a térképen, a drag’n’ drop fájlátvitelt, a speciális Off-Road
menüben a jármű állapotáról ad tájékoztatást terepviszonyok között, a menü gombjait mindenki saját ízlése szerint
változtathatja.
26

27

SEGÍT A KALANDOZÁSBAN
Az új 2 literes, turbófeltöltésű 272 lóerős, soros, négyhengeres benzinmotor és a 2.2 literes,
200 lóerős Multijet dízelmotor a kategóriájában egyedülállóan 8-sebességes automata
váltóhoz csatlakozik, ezzel a terepen az optimális mennyiségű erő átvitelét, országúton
pedig a hatékony üzemet biztosítja. A választható meghajtással bíró új állandó erőátvitel
a kimagasló kormányozhatóság és a jobb vezetési élmény érdekében tökéletesen osztja el
az erőt az első és a hátsó tengelyek között.

272
2
72 lóerős benzinmotor

200 ló
lóerős
ő dízelmotor
dí l t

automata váltó

Választható meghajtással
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MINDIG ELEMÉBEN VAN
Minden célállomás elérhető, mert bármilyen terepviszony leküzdhető. Mindkét
összkerékmeghajtási rendszer – Command-Trac® a Sahara és Sport, valamint a Rock-Trac®
a Rubicon verziókhoz – folyamatos nyomatékelosztást tesz lehetővé alacsony tapadási
viszonyok között. Mert a felfedezés bármilyen körülmények között kalandos. A legendás 4x4
képességeknek köszönhetően minden Wrangler modell megkapta a Trail Rated minősítést,
amely bizonyítja, hogy a jármű számos megerőltető és kihívást jelentő teszten ment át.
Ezek a tapadást, a rugalmasságot, a hasmagasságot, a kormányozhatóságot
és a gázlóátkelést vizsgálták.
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VÁLTOZTASSON
MINDENT ÚTTÁ
A 2018-as Rubicon az eddigi legjobb képességekkel bíró Wrangler. Örökségéhez
hűen meghajtásával még a legkeményebb és legkiszámíthatatlanabb
körülményeket is leküzdi.
• Rock-Trac® összkerékmeghajtási rendszer 4:1 „4LO” felezőáttétellel
és 77.2:1 kúszófokozattal
• Selec-Trac® állandó összkerékmeghajtás kétfokozatú osztóművel
• Megerősített, új generációs Dana tengelyek
• Tru-Lok® elektronikus első- és hátsó differenciálzár a tökéletes tapadásért
• 32-collos BF Goodrich terep gumiabroncsok
• Első elektronikusan kiiktatható stabilizátor rúd a nagyobb rugóút biztosításáért
• Első terepszög: 36,4°, hátsó terepszög: 30,8°, áthaladási szög: 25,8°
• Legnagyobb szabad hasmagasság: 255 mm.
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ÚJ JEEP® WRANGLER
SPORT - SAHARA - RUBICON (2 VAGY 4 AJTÓS)

KÜLSŐ
• Karosszéria színű hűtőrács
• Fekete sárvédőív
• Fekete vászontető
• Teljes, fém ajtók
• Levegőkiömlő a motorháztetőn
• Egyedi 17”-os könnyűfém keréktárcsák
• Nappali menetfény (DRL)
• Első és hátsó ködfényszóró
BELTÉR
• Kétzónás automata légkondicionáló
• Kulcsnélküli indítás rendszer
• Szövet ülések
• Bőr borítású kormánykerék
• Kimosható beltér
• Szőnyegek
KÉPESSÉGEK
• Command-Trac™ összkerékmeghajtási rendszer
• Új generációs Dana 30/44 tengelyek
• 3,73 differenciáláttétel
TECHNOLÓGIA
• Uconnect™ rendszer 7”-os érintőképernyővel
• 8-hangszórós hangrendszer
• 3,5” TFT műszeregység kijelző
• 8-sebességes automata sebességváltó
• Fűthető visszapillantó tükrök
• Tükörbe épített irányjelző
• Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör
• ParkView™ tolatókamera dinamikus vonalkijelzéssel
• Hátsó tolatóradar
• Tempomat és sebességhatároló
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A Sport felszereltségen felül:
KÜLSŐ
• Karosszéria színű sárvédőív
• Karosszéria színű, három részes keménytető
• 18”-os könnyűfém keréktárcsák terepgumival
• Sötétített hátsó ablakok
• Küszöbfellépők
• LED fényszóró
• LED nappali menetfény
• LED ködfényszórók
• LED hátsólámpák
BELTÉR
• Prémium szövet ülések
• USB csatlakozó a hátsó üléseknél
• LED hangulatvilágítás
TECHNOLÓGIA
• Uconnect™ NAV rendszer 8.4”-os érintőképernyővel,
DAB+ digitális rádióval telefontükrözéssel
• Személyre szabható 7”-os, színes TFT műszeregység
kijelző
• 9-hangszórós prémium Alpine hangrendszer
• Első parkolóradar
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A Sport felszereltségen felül:
KÜLSŐ
• Karosszéria színű hűtőrács fekete szegéllyel
• Prémium fekete vászontető
• 17”-os könnyűfémkeréktárcsák terepgumival
• Rock rails védőküszöbök
• LED fényszórók
• LED nappali menetfény
• LED ködfényszóró
• LED hátsó lámpák
BELTÉR
• Prémium szövet ülések
• USB csatlakozó a hátsó üléseknél
• LED-es hangulatvilágítás
KÉPESSÉGEK
• Rock-Trac® összkerékmeghajtási rendszer
• Új generációs Dana 44 tengelyek
• Első elektronikusan kiiktatható stabilizátor rúd
• Tru-Lok® első és hátsó differenciálmű
TECHNOLÓGIA
• Uconnect™ NAV rendszer 8.4”-os érintőképernyővel,
DAB+ digitális rádióval, telefontükrözéssel
• Személyre szabható, 7”-os, színes TFT műszeregység
kijelző
• 9-hangszórós, prémium Alpine hangrendszer
• Első parkolóradar
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A RÉSZLETEK IS AZ ÖN

STÍLUSÁT SUGÁROZZÁK
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KERÉKTÁRCSÁK

18” POLÍROZOTT KERÉKTÁRCSÁK
TECH SZÜRKE BETÉTEKKEL
Széria a Saharához
17” POLÍROZOTT KERÉKTÁRCSÁK
FEKETE BETÉTEKKEL
Széria a Rubiconhoz

17” FEKETE KERÉKTÁRCSÁK
POLÍROZOTT BETÉTEKKEL
Elérhető a Rubiconhoz
18” TECH SZÜRKE KERÉKTÁRCSÁK
POLÍROZOTT BETÉTEKKEL
Elérhető a Sahara modellekhez
Overland csomagban

17” POLÍROZOTT GRÁNIT
KRISTÁLY KERÉKTÁRCSÁK
Széria a Sporthoz
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Fekete kagylósított
ülés Mckinley bőr

Fekete Szövet
kagylósított ülés

Heritage bézs
szövet
kagylósított ülés

Fekete Bőr
kagylósított ülés

Barna Bőr
kagylósított ülés

Prémium fekete
Szövet kagylósított ülés

Fekete
Bőr kagylósított ülés

Barna Bőr
kagylósított ülés

Fekete
Szövet

Heritage bézs
szövet

ÜLÉSEK

SZÍNEK

Óceánkék
metál

Gránit kristály
metál

Billet ezüst
metál

Punk’n narancssárga
metál

Hellayella napsárga

Bikini

Firecracker vörös

Fényes fehér

Sting szürke

Fekete

KÉSZÍTSE ELŐ A SAJÁT
KALANDJÁT
Minden kaland akkor kezdődik, amikor egy jól irányzott kormánymozdulattal letér a járt útról.
Az eredeti Mopar tartozékokkal megtapasztalhatja, hogy lehetőségei határtalanok. A Mopar számos
megoldást kínál Jeep® Wrangler-jéhez a teljesítménynöveléstől a dizájn tartozékokig. A Jeep®
Performance tartozékokkal biztos lehet abban, hogy teljesen egyedi Wrangler-je a legkeményebb
kihívásokkal is megbirkózik. Szabja személyre a külsőt a bikini tetővel, vagy a különleges Mopar
matricákkal, hódítsa meg a vizeket a Jeep® Performace Parts légbevezetőjével, és uralja a sziklás
terepet a merev, acélból készült küszöbvédővel.
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A kalandozást annak kiszámíthatatlan természete teszi emlékezetessé, a felkészülés viszont
megkönnyítheti a dolgunkat. Forduljon a hátsó ajtóba épített asztallal a tökéletes naplementefelé,
a csomagtér megoldásoknak köszönhetően semmi nem fogja az idillt megzavarni.

Válassza a Mopar® Vehicle Protection első osztályú karbantartási
csomagját, hogy útja minden másodpercét teljes mértékben ki
tudja élvezni. Az eredeti alkatrészek használata és a magasan
képzett szakemberek garantálják, hogy Jeep® Wrangler-je mindig
jó kezekben lesz.
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További részletekért látogasson el a www.jeep.hu oldalra.

53

Kétajtós
FELSZERELTSÉG

SPORT

Karosszéria
Sebességváltó

SAHARA

RUBICON

SPORT

SAHARA

Kétajtós
RUBICON

Négyajtós

SAHARA

RUBICON

SAHARA

RUBICON

Alvázas szerkezetű

Alvázas szerkezetű

Alvázas szerkezetű

Alvázas szerkezetű

8-sebességes automata

8-sebességes automata

8-sebességes automata

8-sebességes automata

4X4

4X4

4X4

4X4

Meghajtási rendszer
Command-Trac®
állandó 2.72:1

Erőátvitel

Négyajtós

Rock-Trac®
állandó 4:1

Command-Trac®
állandó 2.72:1

Rock-Trac®
állandó 4:1

Command-Trac®
állandó 2.72:1

Rock-Trac®
állandó 4:1

Command-Trac®
állandó 2.72:1

Rock-Trac®
állandó 4:1

Hosszúság (mm)

4334

4882

4334

4882

Szélesség (mm)

1894

1894

1894

1894

Magasság keménytetővel (mm)

1821

1839

1841

1828

1838

1848

1839

1841

1838

1848

Magasság vászontetővel (mm)

1858

1878

1879

1881

1891

1901

1878

1879

1891

1901

Tengelytáv (mm)

2459

Első/áthaladási/hátsó terepszög
Szabad hasmagasság (mm)

3008

2459

3008

35.2/29.2/23.9

37.4/30.5/26.2

36.4/30.8/25.8

34.8/29.9/19.2

35.4/30.7/20.0

36/31.4/20.8

37.4/30.5/26.2

36.4/30.8/25.8

35.4/30.7/20.0

36/31.4/20.8

235

260

255

232

242

252

260

255

242

252

Gázlómélység(mm/kmph)

762/8

Férőhelyek száma

762/8

762/8

762/8

4

5

4

5

Csomagtér a második ülssor mögött (l)

203

548

203

548

Csomagtér az első üléssor mögött (l)

598

1059

598

1059

Első tengely
Hátsó tengely

Dana M186
LD Axle Open

Dana M186
LD Axle Open

Dana M210
HD Axle LockingHD

Dana M186
LD Axle Open

Dana M186
LD Axle Open

Dana M210
HD Axle LockingHD

Dana M186
LD Axle Open

Dana M210
HD Axle Locking

Dana M186
LD Axle Open

Dana M210
HD Axle Locking

Dana M200
HD Axle LS

Dana M200
HD Axle LS

Dana M220
HD Axle Locking

Dana M200
HD Axle LS

Dana M200
HD Axle LS

Dana M220
HD Axle Locking

Dana M200
HD Axle LS

Dana M200
HD Axle Locking

Dana M200
HD Axle LS

Dana M200
HD Axle Locking

2.2 MultiJet II

2.2 MultiJet II

Kétajtós
FELSZERELTSÉG

SPORT

Emissziós norma

SAHARA

2.0 TC GME

Négyajtós
RUBICON

SPORT

Euro 6d-TEMP

SAHARA

2.0 TC GME

Kétajtós
RUBICON

SAHARA

Négyajtós
RUBICON

SAHARA

RUBICON

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Üzemanyag

dízel

dízel

benzin

benzin

Lökettérfogat (cc)

2143

2143

1995

1995

147 (200) @ 3500 rpm

147 (200) @ 3500 rpm

200 (272) @ 5250

200 (272) @ 5250

Nyomaték (Nm) /ford.

450 @ 2000 rpm

450 @ 2000 rpm

400 @ 3000

400 @ 3000

Vontatható tömeg (Kg)

1497

2495

1497

2495

Legnagyobb teljesítmény (Le) /ford.

(B)

Kombinált CO2 -kibocsátás(g/km)

198

198

198

202

202

209

198

211

201

213

Üzemanyag-fogyasztás
Kombinált (l/100km)(B)

7.4

7.4

7.4

7.6

7.6

7.9

9.0

10.0

9.0

10.0

Üzemanyag-fogyasztás
Városi (l/100km)(B)

9.0

9.0

9.0

9.6

9.6

10.3

11.0

12.0

11.0

12

Üzemanyag-fogyasztás
Városon kívüli (l/100km)(B)

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

7.1

8.1

7.5

8.3

A speciﬁkáció (B) a szén-dioxid-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékét mutatja, amelyet az Európai Unió 2017/1152-1153-as rendelete alapján, NEDC ciklus szerinti mérés/korrekció alapján állapították meg. A szén-dioxidkibocsátás és üzemanyag-fogyasztás értékét a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján állapították meg, hogy azok összehasonlíthatóak legyenek. A szén-dioxid-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás szintje nem mindig tükrözheti az
aktuális értékeket, mivel azok számos tényezőtől, például vezetési stílustól, az útvonaltól, az időjárástól, és az útviszonyoktól valamint a jármű műszaki állapotától is függenek.

MŰSZAKI ADATOK.

A szén-dioxid-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás értékei a legalacsonyabb és legmagasabb értékeket mutatják. A tényleges adatok a felszereltségi szinttől és a gumik méretétől is függhet. A szén-dioxidkibocsátás és üzemanyag-fogyasztás a gyártási ciklus változtatásával módosulhat, a legfrissebb adatokat az FCA márkakereskedéseiben érheti el. A megvásárolt jármű hivatalos értkeikről a vásárló a jármű
átvételekor, a kísérő dokumentumokban kap tájékoztatást. Amennyiben a fogyasztási és kibocsátási adatok adómegállapítás alapjául szolgálnak, úgy az országban irányadó jogot kell ﬁgyelembe venni.
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Ez a katalógus az FCA kiadványa. Minden illusztráció és specifikáció a közzététel jóváhagyásakor meglévő adatokon alapul. Az FCA fenntartja magának a jogot, hogy erre való felhívás közzététele nélkül a termék javítása, marketing, vagy
tervezési okok miatt időről időre változtasson az árakon, specifikációkon, színeken, anyagokon.
A Jeep® az FCA US LLC. bejegyzett márkaneve.

04.4.3573.30 – S – 07/2019 – Printed in Italy – XX

