
ג'יפ קומפאס טריילהוק



רכב הפנאי המושלם 
עם המורשת והיכולת של JEEP אמיתי

החיים מלאים בפשרות. האם לבחור במכונית כביש או ברכב שטח? האם לוותר על פינות החמד שאתם אוהבים 
לטובת נוחות נסיעה על הכביש? האם לוותר על הרפתקאות לטובת שגרה אפרורית? עד היום. 

ג'יפ קומפאס החדש מאפשר לך ליהנות מכל העולמות: רכב כביש מודרני, מהיר ומאובזר אבל גם חיית שטח 
שיביא אותך לכל מקום. הגעת לרכב הפנאי עם יכולת השטח הטובה ביותר בקבוצה - JEEP אמיתי.

תא הנהג קובע תקן חדש של פרימיום עם מושבים מרופדי עור עם תפרים מובלטים, מערכת מולטימדיה עם 
מסך מגע 8.4 אינץ', מחשב רב-תפקודי מול עיני הנהג עם צג צבעוני בגודל 7 אינץ' ומערך בטיחות מלא הכולל 

סוויטה מלאה של מערכות בטיחות אקטיביות חדשות הכוללות תיקון סטייה מנתיב, בקרת שיוט אקטיבית, 
בלימה אוטונומית ועוד. תא הנוסעים משלב את כל מה שתצפו לו מרכב פנאי עדכני: עשיר באיבזור נוחות, עתיר 

טכנולוגיה, מצוייד במערכות סיוע לנהג ועם שימושיות שיש רק ל-JEEP אותנטי.
מנוע 2.4 ל' מתקדם מפיק 180 כוחות סוס ואלו עוברים לכל ארבעת הגלגלים דרך תיבת הילוכים אוטומטית עם 

9 הילוכים ומערכת הנעה כפולה קבועה אקטיבית המסוגלת לפצל את כוח המנוע אפילו לגלגל הבודד - תלוי 
כמה אחיזה פני השטח מציעים. איך רכב פנאי בקבוצה הזו עם כזו יכולת למצא אחיזה בכל מקום - מהדיונות של 

חלוצה, עד לשלג בצפון הגולן ומדרגות הסלע של הרי ירושלים.

מפאס טריילהוק
ג'יפ קו

סלעים: עבירות מירבית במצב 4LOW. נעילת דיפ' משולבת, 
קצב זחילה ובקרת משיכה הנועלת גלגלים מסתחררים.

בוץ: ממקסם את האחיזה בתנאי נסיעה איטיים. מאפשר 
סיחרור גלגלים אבל מנתב חכם את הכוח באמצעות מערכת 
ההנעה החכמה, דיפרנציאלים אקטיביים ויחסי ההעברה של 

תיבת ההילוכים

הברירה הטבעית

חול: מעלה את מפלס האגרסיביות כדי להתגבר על חולות 
עמוקים. מאפשר סיחרור גלגלים, החלקה ומשחרר המון כוח 

מהמנוע.

שלג: מתאים את מערכות הניהול לאחיזה מירבית בתנאים 
של שלג וקרח. יציבות, מיזעור החלקה, רגישות של מערכות 

הבלמים ובקרת המשיכה
שלג

חול

בוץ

סלעים



מידות ומשקלים
4394 מ"מ   

2033 מ"מ        
1647 מ"מ        
2636 מ"מ                 
216 מ"מ          
1648 ק"ג         
770 ל'              
51 ל'                
30.3 מעלות     
33.6 מעלות     

אורך 
רוחב 
גובה

בסיס גלגלים
מרווח גחון

משקל עצמי
נפח תא מטען
נפח מיכל דלק

זווית גישה
זווית נטישה

ביצועים
 200 קמ"ש
8.9 שניות

מהירות מירבית
תאוצה 0-100 

מנוע
נפח

הספק
מומנט

2360 סמ"ק
177 כ"ס/6400 סל"ד
24 קג"מ/3600 סל"ד

מתלים ובלמים

קדמיים
אחוריים
צמיגים

תמוכות מקפרסון קפיצי סליל         
תמוכות צ'פמן, עריסת דיפ' פתוחה      

215/60R17

מפרט טכני ג'יפ קומפאס טריילהוק

רמת האבזור הבטיחותי: 7

רמת 
בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8

העברת כוח והיגוי
אוטו' 9 הילוכים      
      select terrain

       •
10.7 מ'                   

תיבת הילוכים
הנעה כפולה קבועה

מערכת היגוי אלטרומכאנית
קוטר סיבוב

מערכות בטיחות מתקדמות
בלימה אוטונומית
שמירה על נתיב

בקרת שיוט אקטיבית
ניטור שטחים מתים

החלפת אורות גבוהים
ניטור מרחק לפנים
התראת רכב חוצה
בקרת יציבות לנגרר

•
•
•
•
•
•
•
•

איבזור שטח
ערכת מיגון מקורית למיכל דלק, תיבת העברה, ומתלים קדמיים

בקרת ירידה במורד
מערכת הנעה עם יחס העברה Low לשטח

מתלים משופרים ומרווח גחון מוגדל ל-23 ס"מ
פגושים מותאמים לשטח

3 ווי משיכה נגישים ומסומנים
מערכת ניהול אחיזה לפי סוג הקרקע

צמיגי שטח 50:50 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 צבעוני 7 אינץ' בלוח המחוונים
מושבים קדמיים מחוממים

2 מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי
גלגל הגה מחומם

בקרת אקלים דו-איזורית
מושב נהג חשמלי

חישוקי סגסוגת 17 אינץ'

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
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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.


