
JEEP GRAND CHEROKEE
جيـب جرانـد شيروكــي





YOUR PASSION TO SUCCEED HAS MET ITS MATCH
Today is the day you take to the road and commit to greatness. Now is the time to give purpose to 

your driving passion. There is nothing greater than what lies ahead. The Grand Cherokee defines 

achievement. Here, you’ll discover you can have it all.

كل ما تتمناه للنجاح تحقق اآلن
جاء اليوم الذي ميكنك أن تلتزم فيه بالتميز.. اآلن جاء الوقت ليك متنح عشقك للقيادة أبعاداً جديدة. مع كل دقيقة وكل ثانية، لن تجد أفضل 

من الطريق أمامك وما يحمله من تحديات. أخرياً جاءت جيب جراند شريويك لتعيد تعريف اإلنجازات، ومعها ستحققها كلها دون تنازل.



Engine 5.7L HEMI V8 هيمى V8 سعة ٥,٧ لرت املحرك
Horsepower 360 ٣٦٠ القدرة الحصانية
Torque 520 N.m ٥٢٠ نيوتن- مرت العزم
Fuel

Economy

City 17.3 L/100km-Highway 11.5 

L/100km
داخل املدينة ١٧٫٣ لرت/ ١٠٠ كم، الطريق الرسيع 

١١٫٥ لرت/ ١٠٠ كم
استهالك الوقود

Drive Range City 538km-Highway 810km داخل املدينة ٥٣٨ كم، الطريق الرسيع ٨١٠ كم معدل السري
Performance 

0-100km
8.7 sec. ٨٫٧ ثانية األداء من ٠ إىل ١٠٠ كم 

Performance 

Top Speed
225kph ٢٢٥ كم/ الساعة الرسعة القصوى

Transmission 8-Speed Automatic أوتوماتييك بـ ٨ رسعات ناقل الحركة
4WD system Quadra-Trac II كوادرا-تراك ٢ نظام الدفع الرباعى

Front suspension

Short-and long-arm independent 

(SLA) coil springs, gas-charged, 

twin-tube coil-over shock absorb-

ers, upper-and lower-control arms 

(“A” arms), stabilizer bar

مقصية،  نوابض  األطوال،  متنوعة  أذرع  ذو  مستقل 
صدمات،  ممتصات  مزدوجة،  أنابيب  غاز،  شحن 

أذرع تحكم علوية وسفلية، محور إتزان.
نظام التعليق األمامي   

Rear

suspension

Multi-link rear suspension, coil 

spring, twin tube shocks (including 

load leveling for towing), aluminum 

lower control arm, independent up-

per links (tension and camber) plus 

a separate toe link

إمتصاص  أنابيب  مقصية،  نوابض  الوصالت،  متعدد 
أحامل  إرتفاع  ضبط  (تتضمن  مزدوجة  صدمات 
ألغراض الجر)، ذراع تحكم سفلية الومنيوم، وصالت 

علوية مستقلة التحكم مع وصلة منفصلة.

نظام التعليق الخلفي

Steering type Power rack and pinion نظام جريدة وترس معزز نظام التوجيه

Brakes
Four wheel / four channel (ABS) 

with active wheel speed

القرصية  املكابح  ونظام  الفرامل  مساندة  نظام 
رباعي  األربعة  العجالت  عىل  لإلنغالق  املانعة 

(ABS) القنوات
الفرامل

Stability Control
Electronic Stability Control (ESC) 

with Anti-rollover Protection

إدارة  نظام  يشمل   (ESC) إلكرتوين  ثبات  تحكم 
ثبات السيارة الثبات اإللكرتوين

Wheels
20-inch aluminum (Limited)

18-inch aluminum (Laredo)

٢٠ بوصة الومنيوم (ليميتد) 
١٨ بوصة الومنيوم (الريدو) العجالت

Tires
265/50R20 All Terrain (Limited)

265/60R18 All Terrain (Laredo)

٢٠ R ٥٠ / ٢٦٥ لجميع الطرق (ليميتد) 
١٨ R ٦٠ / ٢٦٥ لجميع الطرق (الريدو) اإلطارات

TECHNICAL SPECIFICATIONS املواصفات الفنية



Exterior األبعاد الخارجية
Wheelbase 2915 mm ٢٩١٥ مم قاعدة العجالت
Overall Height 1761 mm ١٧٦١ مم اإلرتفاع اإلجاميل
Overall Width 2154 mm ٢١٥٤ مم العرض اإلجاميل
Body Width 1943 mm ١٩٤٣ مم عرض الهيكل
Overall Length 4822 mm ٤٨٢٢ مم الطول اإلجاميل
Front Track 1623 mm ١٦٢٣ مم املحور األمامي
Rear Track 1627 mm ١٦٢٧ مم املحور الخلفي
Ground Clearance 218 mm ٢١٨ مم اإلرتفاع عن األرض
Water Fording 508 mm ٥٠٨ مم خوض املياه
Approach Angle 26.3o o٢٦٫٣ زاوية الوصول
Break Over Angle 18.8o o١٨٫٨ زاوية التخطي
Departure Angle 26.5o o٢٦٫٥ زاوية املغادرة

Interior األبعاد الداخلية
Front Headroom 1013 mm ١٠١٣ مم مساحة الرأس أمامي
Front Legroom 1025 mm ١٠٢٥ مم مساحة األرجل أمامي
Front Shoulder Room 1491 mm ١٤٩١ مم مساحة الكتفني أمامي
Rear Headroom 995 mm ٩٩٥ مم مساحة الرأس خلفي
Rear Legroom 981 mm ٩٨١ مم مساحة األرجل خلفي
Rear Shoulder Room 1474 mm ١٤٧٤ مم مساحة الكتفني خلفي

Volume and Capacity       األحجام
Behind Rear Seat 1027L ١٠٢٧ لرت خلف املقاعد الخلفية
Rear Seats Folded 1934L ١٩٣٤ لرت عند طي املقاعد الخلفية
Seating Capacity Two front, three rear شخصان يف األمام، ثالثة يف الخلف سعة املقاعد
Fuel Tank Capacity 93.1L ٩٣,١ لرت سعة خزان الوقود  

DIMENSIONS AND ACCOMMODATIONS األبعاد والتجهيزات 



Leather-Trimmed Seats مقاعد مكسوة بالجلد

Advanced Multistage Airbags وسائد هواء متطورة متعددة مراحل النفخ

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

Anti-Lock 4-Wheel Brakes (ABS) (ABS) فرامل مانعة لإلنغالق عىل العجالت األربعة رباعي القنوات

8-speed automatic transmission ناقل حركة أوتوماتيك مثاين الرسعات

7-inch full-color (TFT) screen (TFT) شاشة عرض ملونة قياس ٧ بوصات مدعومة بتقنية

Selec-Terrain Traction System نظام (Selec-Terrain) للتحكم يف متاسك اإلطارات

Uconnect 8.4-inch AM-FM-Bluetooth Access-Navigation (Limited) نظام Uconnect 8.4 بوصة براديو AM-FM وامكانية االتصال بتقنية بلوتوث ونظام مالحي للتوجيه (ليميتد)

20-inch Aluminum Wheels (Limited) عجالت الومنيوم قياس ٢٠ بوصة (ليميتد)

Hill Descent Control (Limited) نظام التحكم املساعد لهبوط املنحدرات (ليميتد)

ParkSense Front-Rear Park Assist System (Limited) نظام ParkSense املساعد لركن السيارة عرب انظمة استشعار امامية وخلفية (ليميتد)

ParkView Rear Back-up Camera (Limited) كامريا ParkView للرؤية الخلفية اثناء ركن السيارة (ليميتد)

Uconnect 5.0-inch AM-FM-Bluetooth Access (Laredo) نظام Uconnect 5.0 بوصة مدعوم براديو AM-FM وامكانية االتصال بتقنية بلوتوث (الريدو)

18-inch Aluminum Wheels (Laredo) عجالت الومنيوم قياس ١٨ بوصة (الريدو)

Power 8-Way Driver Seat with Memory مقعد السائق كهربايئ الضبط يف مثانية إتجاهات مع خاصية ذاكرة لحفظ وضعيات القيادة املفضلة

KEY FEATURES املالمح األساسية



EXTERIOR COLORS األلوان الخارجية

هــذه الوثيقــة هــي إحــدى مطبوعــات فيــات كريســلر أوتوموبيلــز (FCA) إيجيبــت ليميتــد. جميــع صــور ومواصفــات المنتجــات تقــوم علــى المعلومــات التنافســية الحاليــة وقــت إعتمــاد هــذه المطبوعــة. وتحتفــظ فيــات كريســلر أوتوموبيلــز (FCA) إيجيبــت 
ليميتــد بالحــق فــي إجــراء تعديــالت مــن وقــت hخــر علــى ا]ســعار أو المواصفــات أو ا]لــوان أو المــواد بــدون أي إشــعار أو إلــزام وكذلــك الحــق فــي تغييــر أو وقــف إنتــاج الطــرازات التــي تتعتبــر ضروريــة لغــرض تحديــث المنتــج ]ســباب تتعلــق بالتصميــم و/أو 

التسويق. سبتمبر ٢٠١٧

This document is a publication of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Egypt Limited. All product illustrations and specifications are based upon current competitive information at the time of publication approval. 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Egypt Limited reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors and materials and to change or discontinue 
models which are considered necessary to the purpose of product improvement or for reasons of design and/or marketing. Visit www.jeep.com.eg. Sep  17

أزرق لؤلؤي طبيعيأسود مرشق
Brilliant BlackTrue Blue PearlBillet Silver

فيض معدين

Bright White
أبيض المع

Granite Crystal
Metallic Clear Coat

جرانيت كريستايل ميتاليك
Deep Cherry Red

أحمر كرزي

معدين فوالذي
Maximum Steel

Platinum
بالتينيوم

INTERIOR COLORS األلوان الداخلية

Beige leather جلد بيچ Black leather جلد أسود


