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جيـب رانجلر آنليميتد ٢٠١٧



OVER 70 YEARS OF GLORY SHINNING ON
For a serious exploration of worldly wilds, the legendary capability of the 
Jeep Wrangler Unlimited expands your view. Its updated cabin adds refined 
touches, yet remains true to its Trail Rated soul. All guts and more glory tell 
the tale of this icon, a legendary story of adventure for more than 70 years.

 أكرث من 70 عاماً من املجد تىضء الطريق
 من أجل اإلستكشاف الجاد للطبيعة الربية، تسمح القدرات األسطورية لسيارة جيب رانجلر آنليميتد بتوسيع 

آفاق رؤيتك. إن مقصورتها املعدلة تضيف ملسات أكرث أناقة، بينام تحتفظ بروحها األصيلة كسيارة إلخرتاق 

الطرق الوعرة. تاريخ الجرأة واملجد يحىك قصة هذه السيارة البارزة، ملحمة أسطورية من املغامرة عرب أكرث 

من 70 عاماً. 



TECHNICAL SPECIFICATIONS املواصفات الفنية

Powertrain املحرك

Engine 3.6L V6 24-Valve, 
Variable Valve Timing

6 سلندرات عىل شكل V، سعة 3.6 لرت، 24 

صامم، نظام صاممات متغري التوقيت

الطراز والنوع

Horsepower 285 285 القدرة الحصانية

Torque 352 N.m 352 نيوتن- مرت العزم

Transmission Five speed automatic with Autostick أوتوماتييك بخمسة رسعات مع خاصية أوتوستيك ناقل الحركة

Four-Wheel-Drive System نظام الدفع الرباعى

Transfer Case Command-Trac, shift-on-the-
fly 4WD system

نظام دفع رباعي كوماند تراك بخاصية تغيري 

الرسعة خالل التحرك

علبة ناقل الحركة

Torque Split 
(front/rear)

50/50 percent تقسيم العزم )األمامى/  50/50 ىف املئة

الخلفى(

Low-range 
Ratio

2.72:1 1 : 2,72 مدى الرتوس املنخفض

Chassis and Running Gear الشاسية وأنظمة التحكم

Body Design Boxed steel frame with crush-
able, hydroformed front rail 
tips

هيكل فوالذي من قطاعات صندوقية البنية، 

مع أطراف أمامية مشكلة هيدروليكياً وقابلة 

للتهشم

تصميم الهيكل

Suspension Live solid axles, 5-link front/
rear, coil springs, leading 
arms, track/stabilizer bars and 
front steering damper

يف  الوصالت  خامىس  نشطة،  صلبة  محاور 

تحكم،  أذرع  لولبية،  يايات  والخلف،  األمام 

قضبان اتزان ونظام امتصاص صدمات لنظام 

التوجيه

نظام التعليق

Steering Type Power rack-and-pinion نظام جريدة وترس معزز نظام التوجيه

Wheels and 
Tires

Aluminum, 245/75R17 All Ter-
rain Tires

الومنيوم، 75R17 / 245 لجميع الطرق
العجالت واإلطارات   

Brakes Four-wheel disc brakes; ABS 
with rough-road detection

معززة  األربعة  العجالت  عىل  قرصية  فرامل 

بفرامل مانعة لإلنغالق

الفرامل



Wheelbase 2947 mm 2947 مم قاعدة العجالت

Overall Length 4684 mm 4684 مم الطول اإلجاميل

Overall Width 1877 mm 1877 مم العرض اإلجاميل

Overall Height 1836 mm 1836 مم اإلرتفاع االجاميل

Track front/rear 1572 mm املحور األمامي/ الخلفي 1572 مم

Ground Clearance 262 mm 262 مم اإلرتفاع عن األرض

Approach Angle 44.4o o44,4 زاوية الوصول

Departure Angle 40.5o o40,5 زاوية املغادرة

Break-over Angle 20.8o o20,8 زاوية التخطي

Seating Capacity Two front, three rear شخصان يف األمام، ثالثة يف الخلف سعة املقاعد

DIMENSIONS AND ACCOMMODATIONS األبعاد والتجهيزات 

Cargo Volume صندوق األمتعة

Rear seat folded 2.46 m3 2,46 م3 عند طى املقاعد الخلفية   

Rear seat upright 1.31 m3 31,31 م خلف املقاعد الخلفية   

Approach Angle 44.4o

Departure Angle 40.5o

Break-over Angle 20.8o

o 44.4 زاوية الوصول
o 40.5 زاوية املغادرة
o 20.8 زاوية التخطي
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Multistage Air Bags وسائد هوائية متعددة مراحل االنتفاخ

Antilock Brake System (ABS) )ABS( فرامل مانعة لإلنغالق

Electronic Stability Control (ESC) )ESC( تحكم ثبات الكرتوين

Hill Start Assist (HSA) )HSA( نظام املساعدة عىل تسلق التالل

Electronic Throttle Control (ETC) )ETC( نظام التحكم اإللكرتوين يف الخانق

Tire Pressure Monitoring System نظام رصد ضغط هواء اإلطارات

Side Steps عتبات جانبية

Power Windows ً نوافذ تعمل كهربائيا

Leather Seats مقاعد جلدية

Fog Lights مصابيح الضباب

Electric Mirrors مرايا كهربائية

Uconnect Hands-Free Communication System نظام إتصال )Uconnect( يعمل بسامعة خارجية

Sound Bar With Integrated Speakers نظام صوت فاخر مع مكربات صوت مدمجة

Steering Wheel Mounted Audio Controls التحكم يف النظام الصويت من عجلة القيادة

6 CD/DVD Changer )CD/DVD( مبدل لـ 6 اسطوانات

KEY FEATURES املالمح األساسية



Heavenly hardtop. The Freedom Top three-piece modular hardtop al-
lows you to control how much sun you let in by separating into three 
manageable and easy to store pieces. Without the two front panels, the 
back of the hardtop becomes easier for two adults to remove.

»فريــــدوم  الصلـــــب  السقــــف  يوفـــــر  السمـــــاء.  حــــدود  يالمــــس  صلــــب  سقـــف 

بنيتــــه  خـــــالل  مــــن  والتخزيـــــن  التحكـــــم  فــــي  كبيــــرة  سهـولــــــة  تــــوب« 

يستطيـــع  األمامـــي،  السقـــف  قطعتـــي  إزالـــة  بعـــد  قطـــــع.  ثـــــالث  مـــن  املكونــــــة 

شخصـــان إزالــــة السقـــــف الخلفـــي بسهولـــة تامـــة.

HARD TOP

EXTERIOR COLORS

INTERIOR COLORS

السقف الصلب

األلوان الخارجية

األلوان الداخلية

Dark Saddle leather
جلد بني غامق

Black leather
جلد أسود

Brilliant BlackBright White Billet Silver
Maximum Steel

Taupe Frost Deep Cherry Red True Blue Pearl

أبيض المعفيض معدينأسود مرشق
معدين فوالذي

رمادي داكن أحمر كرزي أزرق لؤلؤي طبيعي

تستند جميع صور ومواصفات املنتجات إىل املعلومات املتوفرة بتاريخ املوافقة عىل النرش. ورغم أنه من املعتقد أن البيانات صحيحة إال أنه ال ميكن ضامن الدقة. وتحتفظ رشكة كرايسلر جروب إيجيبت ذ.م.م بحق إجراء تغيريات من 

وقت آلخر وبدون أي إشعار أو التزام فيام يتعلق باألسعار واملواصفات واأللوان واملواد. كام يحق لها تغيري موديالت معينة. يرجى مراجعة الوكيل املعتمد للمزيد من التفاصيل. تعترب كلمة )جيب( عالمة تجارية مسجلة مملوكة لرشكة 

سبتمرب 17)مرص(كرايسلر ذ.م.م. 

All product illustrations and specifications are based upon current information at the time of publication. Although descriptions are believed correct, accuracy cannot be 

guaranteed. Chrysler Group Egypt Limited reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors, materials 

and to change models. See your authorized dealer for details. Jeep registered trademarks of Chrysler Group LLC. sep.17 (Egypt)


