
ג'יפ גרנד צ'ירוקי טריילהוק



ללא פשרות בכביש ובשטח
מפואר ומפנק בעיר מצוייד לכל מכשול בשטח - 

Trailhawk :השם החדש שתחפשו
האבזור  רמת  את  בתוכו  מאגד  טריילהוק  צ'ירוקי  גרנד  ג'יפ  אחר.  מקום  משום  כמו   - אחרת  נראה  הנוף  מכאן 
הגבוהה ביותר בחבילה אלגנטית ומושכת יחד עם יכולת כפי שיש רק לאגדה אחת - JEEP. מאחרי גלגל ההגה 
מרופד העור שולט הנהג במגוון מערכות מתקדמות אשר הופכות את החיים בעיר ובכביש הבינעירוני לנעימים 

ביותר ובאותה נשימה מכריעות את המכשולים המאתגרים ביותר שיש לאמא טבע להציע.
ג'יפ גרנד צ'ירוקי טריילהוק רוכב על מתלי אוויר אדפטיביים. יחד עם השלדה המתקדמת ומערכות ניהול מחזית 
הטכנולוגיה של עולם הרכב מסוגל הג'יפ הקשוח לשנות עורו לרכב עירוני מפנק, למכונית נהיגה מלהיבה בדרך 

לשטח ושם מול המעלה הבלתי אפשרי ההוא - לשנות שוב צורה ולטפס לראש האתגר.
הלב של ג'יפ גרנד צ'ירוקי טריילהוק הוא מנוע פנטאסטאר 6V בנפח 3.6 ל' אשר מפיק 293 כ"ס וכ-36 קג"מ. עם 

תיבת הילוכים בת 8 הילוכים והנעה כפולה קבועה יש לג'יפ יכולת דינאמית מלהיבה.
תא הנהג וסביבת הנוסעים הוא המקום בו יוקרה פוגשת יכולת. איכות החומרים היא מהשורה הראשונה, המושבים 
זחים חשמלית ומחוממים. מולטימדיה מתקדמת עם מסך ענקי בגודל 8.4 אינץ', מחשב דרך רב תפקודי בלוח 

המחוונים ומערכת שמע "אלפיין" עם 9 רמקולים. 
מערך הבטיחות המקיף כולל בקרת שיוט אקטיבית, מערכת בלימה אוטונומית, 7 כריות אוויר ועוד סוויטת 
בטיחות מקורית ומתקדמת. בתחום השטח תשמחו לדעת שיש מערכת Select Terrain המנהלת את 

האחיזה בסוגי שטח שונים. מיגוני גחון וווי משיכה סטנדרטיים.

ג'יפ גרנד צ'רוקי טריילהוק

KeylessEnter'nGo - אין יותר שריטות על הדלת מצרור מפתחות 
ברגע  אותך  מזהה  והמכונית  בכיס  שנותר  חכם  מפתח  גדול. 

הנגיעה בדלת. התנעה בליטוף מתג ומשם בשאגה לשטח.

QuadraLi - בין הרמת מרווח הגחון ל-28 ס"מ לבין השתופפות 
האקטיבית  האוויר  מתלי  מערכת  תקרה.  ונמוך  מקורה  בחניון 

מקנה לג'יפ גרנד צ'ירוקי טריילהוק גמישות יוצאת דופן

Select Terrain - מתג בתא הנהג אשר מאפשר לכם לבחור את 
חול,  השטח.  סוג  לפי  ביותר  האפקטיבית  האחיזה  ניהול  מפת 
סלעים, בוץ וקרח. תיאום של עד 12 מערכות משנה ברכב כדי 

להפוך אתכם לגיבורים

Quadra Drive 2 - מערכת ההנעה המתקדמת ביותר של ג'יפ. 
הנעה כפולה קבועה עם דיפ' מרכזי מוגבל החלקה ועם פיקוד 

אלקטרוני המפצל את הכוח אפילו לרמת הגלגל הבודד Quadra Drive 2

Select Terrain

QuadraLi

KeylessEnter'nGo



ביצועים
206 קמ"ש
9.1  שניות

מהירות מירבית
תאוצה 0-100 

מנוע
נפח

הספק
מומנט

3,604 סמ"ק
293 כ"ס/6,350 סל"ד

35.4 קג"מ/4,300 סל"ד

מפרט טכני 
ג'יפ גרנד צ'ירוקי טריילהוק

רמת האבזור הבטיחותי: 7

רמת 
בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8

העברת כוח והיגוי
אוטו' 8 הילוכים      

Quadra-Trac II

       •
5.65 מ'                  

תיבת הילוכים
הנעה כפולה קבועה

מערכת היגוי אלטרומכאנית
רדיוס סיבוב

מתלים ובלמים
קדמיים
אחוריים
צמיגים

עצמות עצה כפולות ,כרית אוויר תמוכות רב 
חיבורי, כרית אוויר

265/60R18

מידות ומשקלים
4,828 מ"מ   

1,943 מ"מ        
1,760.22 מ"מ        

2,915  מ"מ                 
270 מ"מ          

2,354 ק"ג         
782 ל'              
93 ל'                

34 מעלות     
27  מעלות     

אורך 
רוחב 
גובה

בסיס גלגלים
מרווח גחון

משקל עצמי
נפח תא מטען
נפח מיכל דלק

זווית גישה
זווית נטישה

מערכות בטיחות
7 כריות אוויר

חיישני גשם ואורות
פנסי בי-קסנון ראשיים

מצלמת חניה עם קווי הנחיה
ניטור לחץ אוויר בצמיגים

מראת פנים עם עמם אוטומטי
התנעה מרחוק

עיגון למושבי ילדים

•
•
•
•
•
•
•
•

מערכות בטיחות מתקדמות
בלימה אוטונומית
שמירה על נתיב 

בקרת שיוט אקטיבית
ניטור שטחים מתים 
ניטור מרחק לפנים 

בקרת יציבות לנגרר 

•
•
•
•
•
•

איבזור שטח
ערכת מיגון מקורית לגחון

בקרת ירידה במורד
מערכת הנעה עם יחס העברה Low לשטח

מתלי אוויר ומרווח גחון של עד 27 ס"מ
פגושים מותאמים לשטח

ווי משיכה נגישים ומסומנים
מערכת ניהול אחיזה לפי סוג הקרקע

מערכת קירור מנוע מחוזקת
צמיגי שטח וגלגל חליפי בגודל מלא

ציפוי הגנה על מכסה המנוע

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

איבזור נוחות
חלון שמש פנוראמי נפתח
דלת תא מטען חשמלית

חבילת עור מלאה
מולטימדיה 8.4 אינץ

מחשב דרך בלוח המחוונים
מושבים קדמיים מחוממים

גלגל הגה מחומם
בקרת אקלים דו-איזורית

מושב נהג חשמלי + זיכרונות
חישוקי סגסוגת 18 אינץ'

מערכת שמע ALPINE הכוללת 9 רמקולים

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

אחריות.  ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
הישראלי  התחבורה  משרד  רישיון  תחת  רכב,  מותגי  מספר  מייבאים  אנו 

מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
אותם  המותגים,  לשאר  וגם  מקביל  ביבוא  מייבאים  שאנו  רכב  לכלי  מימון 

אנחנו רוכשים במחיר סיטונאי מיבואנים אחרים.


