


Limitedמנוע בנזין PHEV 190HPS Model PHEV 240HP

טורבו בנזין 1.3Lסוג מנוע

1332נפח

130/5500180/5750הספק כ"ס / סל"ד

27.5/1850מומנט קג"מ / סל"ד

מנוע חשמלי

6060הספק כ"ס

25.525.5מומנט קג"מ

מנוע חשמלי

190240הספק משולב (כ"ס)

7.97.3תאוצה 0-100 (שניות)

183200מהירות מרבית (קמ"ש)

מערכת הנעה

תיבת הילוכים אוטומטית - 6 מהירויותתיבת הילוכים

כפולההנעה

מידות ומשקלים

4,394אורך כולל (מ"מ)

1,874רוחב כולל (מ"מ)

1,649גובה (מ"מ)

2,636בסיס גלגלים (מ"מ)

11.07קוטר סיבוב (מטר)

16זווית גישה (מעלות)

32זווית נטישה (מעלות)

18זווית גחון (מעלות)

201מרווח גחון (מ"מ)

1,935משקל עצמי (ק״ג) 

600כושר גרירה ללא בלמים (ק״ג) 

1000כושר גרירה עם בלמים (ק״ג)

350נפח תא מטען (ליטר)

36.5קיבולת מכל דלק (ליטר)

סוללה

Lithium-ion 96 cellsסוג סוללה

11.4קיבולת (קוט"ש)

130מהירות מירבית (קמ"ש)

50טווח חשמלי מקסימלי (ק"מ)

145משקל (ק"ג)

מפרט טכני

גובה (מ"מ)

בסיס גלגלים (מ"מ)

קוטר סיבוב (מטר)

זווית גישה (מעלות)

זווית נטישה (מעלות)

זווית גחון (מעלות)

1,649

2,636

16

32

18

משקל עצמי (ק״ג) 

כושר גרירה ללא בלמים (ק״ג) 

משקל עצמי (ק״ג) 

כושר גרירה ללא בלמים (ק״ג) 

משקל עצמי (ק״ג) 

כושר גרירה ללא בלמים (ק״ג) כושר גרירה ללא בלמים (ק״ג) 
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טכנולוגיה ומערכת שמע:
•  מערכת מולטימדיה 8.4" 

TFT "7 מחשב דרך בלוח מחוונים עם צג  •
Apple CarPlay  •

•  6 רמקולים

חוץ:
•  חישוקי 17" 

DRL LED פנסי  •
  •  פנסי ערפל עוקבי פניה

בטיחות ועזרי נהיגה:
•  6 כריות אוויר

•  אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע לטובת 
    כסא בטיחות לתינוק
•  חיישני חניה אחוריים

•  בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
•  בלימה אוטונומית בעת חירום

•  גלגל חלופי
•  חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

•  מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים עם תצוגה לכל גלגל
•  מערכת עזר לזינוק בעלייה

(Traction Control) מערכת בקרת אחיזה  •

*בדגם לימיטד בלבד

אבזור פנימי ונוחות:
•  Keyless מלא

•  מושבים בריפוד עור מלא
•  מושבים קדמיים עם כיוון חשמלי

•  מושב נהג עם זכרונות
•  חבילת חורף: מושבים קדמיים והגה מחוממים*

•  בלם יד חשמלי
•  בקרת אקלים מפוצלת

•  מושב אחורי מתקפל/מתפצל 40/20/40
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טכנולוגיה ומערכת שמע:
ALPINE מערכת שמע מבית  •

•  9 רמקולים וסאבוופר
(506W) מגבר 12 ערוצים  •

אבזור פנימי ונוחות:
•  מראה מרכזית מתכהה אוטומטית

•  מושבים קדמיים מאווררים עם כיוון חשמלי

בטיחות ועזרי נהיגה:
•  מצלמת רוורס

•  חיישני חניה קדמיים 
•  מערכת עזר לחניה

•  חיישן אור גבוה אוטומטי

חוץ:

Xenon • פנסים ראשיים מסוג
• צביעה דו גוונית - חלק עליון שחור

• דלת תא מטען חשמלית
• חישוקי 19" 

• חלונות אחוריים כהים

כל מה שמגיע בדגם LIMITED, ויותר:

•  אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע לטובת 
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בטיחות ועזרי נהיגה:
•  6 כריות אוויר

•  אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע לטובת 
    כסא בטיחות לתינוק

חוץ:
•  חישוקי 17" 

DRL LED פנסי  •
פנסי ערפל עוקבי פניהפנסי ערפל עוקבי פניה
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EDבקרת סטייה מנתיב אקטיבית  •

•  בלימה אוטונומית בעת חירום
•  גלגל חלופי

•  בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
•  בלימה אוטונומית בעת חירום

•  גלגל חלופי

•  בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
•  בלימה אוטונומית בעת חירום

•  גלגל חלופי

•  בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
•  בלימה אוטונומית בעת חירום

•  גלגל חלופי

•  בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
•  בלימה אוטונומית בעת חירום•  בלימה אוטונומית בעת חירום



התמונות, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח 
המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליות בתשלום. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או  המפרט הסטנדרטי.
ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.
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PHEV צריכת דלק בנסיעה דגם
משולבת משוקללת 

צריכת חשמל 
(וואט שעה/ק"מ)

טווח נסיעה 
דרגת זיהום אווירחשמלית (ק"מ)

LIMITED 190HP2169442 דרגה
S-MODEL 240HP1.9162452 דרגה

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
4COMPASS 1.3T PHEV AWD LIMITED 190 HP4

5, 6COMPASS 1.3T PHEV AWD S-MODEL 240 HP5

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

S-MODEL פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

כריות אוויר 6
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

כריות אוויר 6
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

LIMITED פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

jeep.co.il l *8545 l 

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

*נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: e3*2007/46*0508*07 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט 2009.


