
5204(מ"מ)אורך כולל 

1979(מ"מ )רוחב כולל 6400-  ב290י(ד"ס בסל"כ)הספק מירבי 

1815(מ"מ)גובה כולל 4000- ב348י(ד"מ בסל"נ)מומנט מירבי 

3091(מ"מ)בסיס הגלגלים 

2168משקל עצמי 

2818גרור עם בלמים, משקל מירבי

490-2390'ל, נפח תא המטעןשלדה

87('ל)נפח מיכל הדלק 

20.6זווית גישה

21.5זווית נטישה

תאורה

בטיחות

ידיות הדלתות בצבע הגוף

פגוש קדמי בצבע הגוף עם פס קישוט בכרום מבריקמושבים וריפוד

גריל קדמי בשחור מבריק 

פס קישוט בכרום, מכסי המראות בגוון כסף

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת 

ח.ל.ט. הגימור

מראות צד עם חימום וזכרון

ספסל שלישי מתפצל ומתקפל

מושב הנהג עם זכרון, מושבים קדמיים חשמליים ומחוממים

חימום לשורת המושבים השנייה

stop and go-ו, בקרת שיוט מסתגלת

בקרת סטייה אקטיבית מנתיב

סיוע לתחילת נסיעה בעליה

אבזמים לכסאות בטיחות לילדים

בלם יד חשמלי

2-3-2: תצורת הישיבה

CAPRIריפוד המושבים בבד 

בנסיעה לאחור, התרעת רכב חוצה

סיוע לבלימה בגשם

בקרת לחץ האוויר בצמיגים

' אינץ8.4מסך מגע צבעוני 

עם תפריטים לבחירה וזכרון'  אינצ10.25לוח שעונים דיגיטאלי 

LEDפנסי ערפל חזית 

זיהוי תנועה בשטח המת

שישה רמיקולים, מערכת שמע איכותית

תאורת אווירה

מראות חוץ והגה, זכרון למושב הנהג: זוג מפתחות אישיים

התרעה על פריצה לרכב

צבעוניות

V12שני שקעי 

מוטות , שמונה מהירויות

העברה בהגה
תיבת הילוכים אוטומטית

' אינצ20 או 18צמיגי 

FCWהתרעה על תאונת חזית וסיוע אוטונומי לבלימה 

גלגלי-זיהוי הולכי רגל ודו

הנעה כפולה בשילוב אלקטרוני
Selec-Terrainבורר תנאי שטח 

חישוקי סגסוגת קלה 

115Vשקע כח 

 למושבים האחורייםUSBשקעי 

נעילה חשמלית למכסה מיכל הדלק

פתיחה מרחוק לחנייה הביתית

מצלמת חנייה אחורית

חיישני חנייה אחוריים

כניסה חכמה בדלתות הקדמיות

נפתח בחלקו הקדמי, גג שמש חשמלי כפול

התנעה מרחוק

פתיחה חשמלית לדלת האחורית

Jeep Grand Cherokee L Limited

אבזור בקרת נענוע נגרר

אור גבוה אוטומטי

שבע כריות אוויר

מידות ומשקלות

איזורי-מזגן אלקטרוני דו

מנוע

 שסתומים24, ק" סמ3604, שישה צילינדרים, בנזין

 מלאהLEDתאורת 

תאורת יום אוטומטית 

  דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**דרגת זיהום אווירדגם

זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מירבידרגה 7משולב4.5דגם א'

 *  נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן#_________דרגה 10משולב4.8דגם ב'

 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009דרגה 12משולב5.1דגם ג'

צריכת דלק בליטרים ל100 ק"מ*


