
Додаткове обладнання для комплектації Overland
ADG Продвинутий технологічний пакет: Продвинута система допомоги при гальмуванні; Датчик сліпої зони; Адаптивний круїз-контроль; Система 

запобігання лобового зіткнення;"
AWY Пакет II «Бездоріжжя»: Захист паливного баку, захист коробки передач, захист передньої підвіски та двигуна
AEK (не доступно з RH1) Пакет розважальної системи для задніх пасажирів: два монітора в підголівниках передніх сидінь, навушники Mopar, аудіо/

відео виходи, програвач DVD/Blu-Ray дисків
GEG Сонцезахисне скло з глибоким тонуванням
RG4 Smart Touch 4 AM/FM/DAB/BT/NAV/Voice – мультимедійний пристрій з навігацією
RH1 Програвач CD дисків (на 1 диск)

Код Обивка сидінь - шкіра

GLX9 Чорна
GLUL Бежева
GLUC Синя з коричневими вставками

Код Кольори

PSC Природний сірий (мет.)
PXR Чорний 
PGZ Темний зелений (перл.)
PW7 Білосніжний
PFS Перламутровий кашемір 
PRP Червона вишня (перл.)
PAU Кришталевий граніт (мет.)
PAR Сталевий металік
PBU Блакитний перламутр

АФ «Гранд Автомотів» — офіційний дистриб`ютор 
автомобілів Jeep в Україні
Інформаційний центр 0-800-507-221    www.jeep.ua

Дана брошура являється публікацією компанії АФ «Гранд 
Автомотів». Компанія АФ «Гранд Автомотів» залишає за 
собою право на внесення періодичних змін без попереднього 
повідомлення чи зобов’язань відносно цін, технічних 
характеристик, кольорів, матеріалів.

GRAND CHEROKEE
Overland

С п е ц и ф і к а ц і я



Двигун 3.0L DOHC Turbo Diesel, 24 клапани

Тип V-образний, 6 циліндрів, дизельний
Максимальна потужність, к.с. / кВТ / об/ хв 250/184 / 4000
Максимальний момент обертання, Нм / об / хв 570/1600-2800
Об'єм двигуна, см3 2 987
Ступінь стиснення 15,5:1
Рівень емісії ЕВРО 5
Трансмісія 8-ми ступінчаста автоматична 
Привід 4x4

Динамічні параметри

Розгін 0-100 км/год 8,2
Максимальна швидкість км/год 202

Витрати пального

Місто, л/100км 9,3
Траса, л/100км 6,5
Змішаний цикл, л/100км 7,5
Паливний бак, л 93,5

Колеса, шини та підвіска

Розмірність колісних дисків Легкосплавні колісні диски 20х8.0 (WRD)
Розмірність шин Шини 265/50 R20 BSW (всесезонна гума)
Розмір запасного колеса Повнорозмірне запасне колесо

Передня підвіска Незалежна, з поперечними верхніми та нижніми ричагами різної довжини, винтові пружини, амортизатори 
двотрубні та стабілізатор поперечної стійкості 

Задня підвіска Назалежна, типу Multi-Link, винтові пружини, амортизатори двотрубні чи амортизатори Nivomat (при замов-
ленні коду AHC), незалежна центральна тяга та стабілізатор поперечної стійкості

Гальмівна система

Передні гальма Вентильовані дискові 
Задні гальма Вентильовані дискові 

Вага та розміри

Габаритна довжина, мм 4828
Ширина, мм 1943 без дзеркал 
Висота, мм 1802 (зі стандартною підвіскою) / 1792 (з пневмопідвіскою)
Колесна база, мм 2915
Повна вага, кг 2949
Дорожній просвіт передній/задній, мм 218 / 255 (зі стандартною підвіскою) та 205 / 238 (з пневмопідвіскою)

Об'єм багажнику

Задні сидіння встановлені, л 457 (ISO 3832)/ 782
Задні сидіння складені, л 916 (ISO 3832)/ 1 554

Трансмісія та системи повного приводу 

Диференціал з автоматичним блокуванням та електронним управлінням

Електрогідропідсилювач керма

Охолодження двигуна для нормальних умов експлуатації

Передаточне число задньої осі 3.45

Підвіска адаптована для України

Система Selec-Terrain™ (електронна система управління тягою, вибір із 5 
режимів адаптації до дорожніх та погодних умов: "пісок/ґрунт", "спорт", "авто", 
"каміння/ гравій", "сніг")

Система повного приводу Quadra-Track II™/Quadra-Track I™

Кузовне та  електричне обладнання 

Акумуляторна батарея 700А

Генератор 180А

AHC – Пакет «Підготовка для буксування»: Генератор 220А, додаткове охоло-
дження двигуна, вирівнювання навантаження задньої підвіски

Повнорозмірне сталеве запасне колесо

Екстер'єр та обзорність 

Аеродинамічна антена 'Shark Fin' у колір кузова

Підсвітка зовнішних дзеркал 

Повторювачі сигналів повороту 

Дзеркала зовнішні в колір кузова з підігрівом, пам'яттю та автоматичним 
затемненням, що складаються за допомогою електроприводу 

Емблеми "4х4", "JEEP", "Overland"

Інтегрований в задні двері спойлер

Молдинги бокові, хромовані

Обігрів та омивач заднього скла

Омивачі фар

Патрубки вихлопної труби хромовані 

Світлодіодні задні фонарі

Передні та задні світодіодні лампи 

Підготовка для фаркопу

Протитуманні фари задні

Рейлінги бокові на даху хромовані

Решітка радіатора хромована

Ручки вхідних дверей хромовані

Система автоматичного регулювання рівня фар 

Скло задніх дверей, що піднімається 

Скло передніх та задніх дверей, заднє та лобове скло з затемненням

Фари бі-ксенонові 

Інтер'єр та комфорт 

Автоматичний клімат-контроль з 2-х зональним регулюванням та фільтром 
повітря 

Багажне відділення зі шторкою

Відключення живлення аксесуарів з паузою 

Відсік для ручної поклажі з двох частин 

Подвійний usb-вихід для підзарядки 

Дистанційний USB порт

Слот для SD карти

Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням та мікрофоном

Інтер'єр Overland  (оздоблення карт дверей - шкіра, торпедо - шкіра)

Кермо в шкірі та дереві з кнопками керування аудіо-системою 

Килимки салону (передні та задні)

Кріплення дитячих сидінь

Пакет для курців, зйомна попільничка, прикурювач 

Панорамний дах (2 панелі)

Підігрів керма

Підігрів сидінь 1-го та 2-го ряду

Підсвітка сидінь

Підсвітка входу 

Розетки 12В (2шт.-  у передній консолі та багажнику)

Ручка важеля трансмісії в шкірі

Ручки для пасажирів

Самозарядний, зйомний ліхтарик в салоні

Сенсорний екран 8,4 дюймовий

Електрорегулювання поперекової підтримки (4 положення)

Сидіння 1-го ряду електрорегульовані (8 положень), функція пам'яті для 
сидіння водія

Сидіння заднє, що складається в пропорції 60/40, з регульованою спинкою

Сидіння передні, вентильовані

Сидіння водія, радіо та дзеркала з памяттю

Система входу та пуску двигуна без ключа "Keyless ENTER-N-GO"

Сітка багажного відділення

Сонцезахисні козирки з дзеркалами

Тримачі чашок з підсвіткою

Центральний 3-опорний пас безпеки

Медіа 

Медіа система Smart touch 3 AM/FM/DAB/BT/Voice 

Акустична система Alpine на 9 динаміків з сабвуфером та підсилювачем 
на 506 Вт

Пасивна безпека 

Автоматичне  відключення стартера при запуску двигуна

Асистент при ДТП покращений

Бортовий комп'ютер

Датчик дощу

Датчик світла

Замки дверей, з автоматичним блокуванням (залежно від швидкості)

Електронний замок кришки паливного баку 

Кришка паливного баку з автоматичним замком

Підголівники активні 

Подушка безпеки колінна для водія (1шт.)

Подушки безпеки бокові типу "шторки" для пасажирів 1-го і 2-го ряду сидінь 
(2шт.)

Подушки безпеки бокові, додаткові (2шт.)

Подушки безпеки передні з багатоступеневим розкриттям (2шт.)

Система відмикання дверей автомобіля без ключа (Keyless Entre-N-Go)

Система протиугінна (Sentry key theft deterrent system), блокування кермової 
колонки, сигналізація охоронна "Deluxe"

Інтелектуальні системи  безпечного керування 

Антиблокувальна система гальмування (ABS) з дисковими вентильованими 
гальмами 4-х коліс

Асистент при ДТП

Електронна програма стабілізації руху (ESС)

Електронна система допомоги під час підйому на похилій поверхні (Hill Start 
Assist)

Електронна система контролю стійкості на похилій поверхні (Hill Descent 
Control)

Індикатор низького контролю тиску в шинах 

Індикатор контролю тиску в шинах на дисплеї

Система допомоги при паркуванні спереду та ззаду, камера заднього виду 
Parkview™

Функція зменшення ризику перевертання (ERM)

Система контролю руху причепу (Trailer Sway Damping)

Функція допомоги при гальмуванні у дощ
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