ALL-NEW JEEP®

ALL-NEW JEEP®

THE NEXT GENERATION OF FREEDOM

Het verlangen naar vrijheid is inherent aan de menselijke natuur. Het uit zich in de behoefte
dingen te ontdekken, een passie voor de natuur, een zoektocht naar een eigen identiteit. Dit is van
oudsher ook de essentie van het merk Jeep®, zoals die op een perfecte manier wordt belichaamd
door de Wrangler: een icoon dat zich altijd aan de veranderende tijdsgeest heeft weten aan te
passen zonder zijn identiteit te verliezen. Zijn onbedwingbare hang naar avontuur leidt hem nu
naar de verkenning van nieuwe bestemmingen. Over nieuwe wegen en nieuwe terreinen. Een reis
waaraan u nu kunt beginnen.
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YOUR SPIRIT REVEALED
Mensen met een vrijgevochten geest herkennen elkaar gelijk: ze voelen een natuurlijke affiniteit voor elkaar.
Vanaf de allereerste generatie is de Wrangler gemaakt voor zulke pioniers. Hij breekt met het alledaagse, op
weg naar bijzondere reisdoelen en opwindende avonturen. Daarvoor biedt hij meer comfort en nog betere
rijeigenschappen, zowel in het terrein als op de weg. Maar zijn karakter is in al die jaren niet veranderd.
In tegendeel, want ook deze nieuwe generatie Wrangler is nog altijd in één oogopslag herkenbaar als een
rechtstreekse afstammeling van de vermaarde Willys MB Jeep uit de Tweede Wereldoorlog.
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SAME CHARACTER, NEW LIGHT
Het design van de nieuwe Wrangler komt voort uit een natuurlijke evolutie van een auto die altijd zichzelf is
gebleven. De grille met zeven sleuven, waarvan de buitenste twee deels worden doorsneden door de ronde
koplampen, vormt een eerbetoon aan de CJ als eerste civiele versie van de Willys MB. Als stijlement uit het
Jeep®-erfgoed onderstreept hij het authentieke karakter van deze nieuwste generatie van de Wrangler,
die door zijn verlaagde taillelijn nog breder en nog stoerder oogt.
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A BEACON IN THE STORM
Zijn twee markante ronde koplampen maken de Wrangler direct herkenbaar. Voorzien van led-verlichting
versterken ze samen met de nieuwe mistlampen de eigenzinnige uitstraling van het front en werpen ze een
ultra-helder licht op de weg. De led-dagrijlichten zijn verplaatst naar de voorzijde van de spatschermen,
terwijl ook de vierkante achterlichten gebruikmaken van led-technologie. Om beter te zien, om beter te
worden gezien en om beter op te vallen. Altijd en overal.
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AUTHENTIC OPEN-AIR
EXPERIENCE

DRIEDELIGE MODULAIRE FREEDOM TOP®
De modulaire Freedom Top® is verder geperfectioneerd.
De panelen hebben een lager gewicht en laten zich nu
nog makkelijker verwijderen en aanbrengen.

Als enige echte open 4x4 op de markt biedt de nieuwe Jeep® Wrangler
een ongekend aantal mogelijkheden om van de vrijheid van open rijden
te genieten.

NEERKLAPBARE VOORRUIT*

ELEKTRISCH SKY ONE-TOUCH™-DAK

De neerklapbare voorruit biedt u
een vrij zicht op de uitdagingen
die voor u liggen. Het systeem
om de ruit neer te klappen is
vereenvoudigd.

Met een druk op de knop vouwt u het Sky Onetouch™-dak naar achteren op. Voor nog meer licht
en lucht in het interieur kunnen ook de panelen
van de achterste zijruiten worden verwijderd.

SUNRIDER® SOFT TOP
De achterruit en zijruiten hebben geen
ritssluitingen meer, maar zijn in geleiders
bevestigd. Het dak zelf kan dankzij
een veermechanisme eenvoudig naar
achteren worden weggeklapt.

VERWIJDERBARE DEUREN*
*Zonder deuren en met de voorruit neergeklapt offroad
rijden alleen in de daarvoor toegestane gebieden.

De lichtgewicht aluminium deuren van de nieuwe
Wrangler kunnen in een handomdraai worden
verwijderd.
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ADVENTURE GOES URBAN
Een echte avonturier kent geen grenzen. En hij laat zich al helemaal niet tegenhouden door stadsgrenzen.
De nieuwe five-link wielophanging met specifieke schokdemperinstelling biedt daarom een perfecte balans
tussen rijcomfort voor dagelijks gebruik en de onovertroffen 4x4-kwaliteiten waar de Jeep® Wrangler van
oudsher bekend om staat. De two-speed tussenbak met permanente vierwielaandrijving draagt verder bij
aan de sublieme controle.
Veiligheid heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het ontwikkeling van de nieuwste generatie van
de Wrangler. Hij biedt dan ook meer dan 65 actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen, waaronder
dodehoekbewaking met detectie van kruisend verkeer achter de auto, een ParkView®-achteruitrijcamera
met dynamische hulplijnen in het camerabeeld, elektronische stabiliteitsregeling (ESC) met elektronische
rolbeperking (ERM), parkeersensoren voor en achter, en standaard vier airbags.
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LOSE TRACK OF TIME,
NOTHING ELSE
Het interieur van de Wrangler is geheel vernieuwd. Hoogwaardige materialen en
technologie zijn samengebracht om een omgeving te creëren die zich onderscheidt
in stijl, comfort en gebruiksgemak. Het vakmanschap waarmee dit is gebeurd, zit
in elk detail, zoals de metalen sierelementen en de bekleding van soepel leder
afgewerkt met accentstiksels. Of de waterdichte drukknop voor het starten van de
motor, die zich perfect binnen handbereik van de bestuurder bevindt. En natuurlijk
zijn de interieuroppervlakken duurzaam en waterbestendig als vanouds, terwijl
afwateringspluggen in de vloer een snelle uitspoelbeurt van het interieur mogelijk
maken.
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BREAK THE SOUND BARRIER
Het nieuwe interieur van de Wrangler combineert een ongepolijste stijl met een superieure rijbeleving.
Het vormt een perfecte ambiance om te genieten van de geluidskwaliteit van het 552-watt Alpine®-audiosysteem
met acht speakers en een subwoofer achterin, dat dankzij de spatwaterdichte luidsprekers ideaal is voor een
offroader die is gebouwd om open mee te rijden.
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CUSTOMIZED CONNECTION
Het nieuwe instrumentenpaneel is uitgerust met een 7-inch infodisplay.
Hierop kunt u alle informatie oproepen die u tijdens het rijden nodig hebt, waaronder de bandenspanning, een
digitale weergave van de rijsnelheid, de buitentemperatuur of navigatieaanwijzingen.
In het midden van het dashboard bevindt zich het 8,4-inch touchscreen van het Uconnect™-systeem dat Apple
CarPlay en Android Auto™ voor smartphone-integratie ondersteunt en intuïtief bediend kan worden.

Apple CarPlay biedt iPhone-gebruikers via het scherm in het
dashboard, de toetsen op het stuurwiel of Siri-spraakbediening
toegang tot apps als Kaarten, Berichten, Bellen en Muziek.

Android Auto™ geeft toegang tot onder andere Google Maps™ en
Google Play Music™ via het 8,4-inch touchscreen in het dashboard
of de bedieningstoetsen op het stuurwiel.*
*Android, Android Auto™, Google Play en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. Om
Android Auto™ te kunnen gebruiken op het scherm van uw telefoon, hebt u een toestel nodig met
Android 5.0 (Lollipop) of hoger als besturingssysteem. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van
de app Android Auto™.
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LEGENDARY PERFORMANCE
De nieuwe Jeep® Wrangler biedt de keuze uit een tweetal geavanceerde en efficiënte motoren: de
nieuwe 2.0-liter turbo-benzinemotor van 201 kW/272 pk en de 2.2-liter MultiJet-dieselmotor van
147 kW/200 pk . Beide zijn gekoppeld aan een 8-traps automatische transmissie die zowel in het
terrein als op de snelweg soepel en efficiënt het motorvermogen naar de wielen overbrengt.
De eveneens nieuwe tussenbak verdeelt de aandrijfkracht permanent over de voor- en achterwielen
voor een superieure wendbaarheid en wegligging. Indien nodig kan de vierwielaandrijving ook
tijdelijk worden uitgeschakeld.

147 kW/200 pk dieselmotor

201 kW/272 pk benzinemotor

automatische transmissie

tijdelijk uitschakelbaar
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ALWAYS IN YOUR ELEMENT
De Jeep® Wrangler maakt iedere bestemming bereikbaar. Zijn geavanceerde 4x4-systemen - CommandTrac® op de Sahara en Sport, Rock-Trac® op de Rubicon - zorgen continu voor een optimale verdeling
van het aandrijfkoppel over de wielen, zodat u ook op een ondergrond die weinig grip biedt, zoals zand,
steenslag, sneeuw of ijs, van voldoende tractie verzekerd bent. Het optionele Trac-Lok®-sperdifferentieel
Low Gloss
op de achteras zorgt voor extra aandrijfkracht en grip in moeilijke omstandigheden. Niet voor niets
Anodized Dark Gray matched to
XS9 Nuetral Gray Metallic.
is elke Wrangler vanwege zijn legendarische offroad-kwaliteiten voorzien van de Trail Rated-badge:
het bewijs dat hij zich in een serie loodzware tests heeft bewezen in de testcategorieën tractie,
BR4
Bright Red
wendbaarheid, grondcontact, waaddiepte en bodemvrijheid.
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TURN ANY DIRECTION
INTO A ROAD
De nieuwe Rubicon is de meest terreinvaardige Wrangler ooit. Net als zijn voorgangers
biedt hij het beste van het beste aan 4x4-techniek om zich ook uit de moeilijkste en
meest onvoorspelbare situaties te kunnen redden.
• Rock-Trac® 4x4-systeem met 4:1 lage gearing en 77,2:1-kruipreductie.
• Selec-Trac® two-speed tussenbak met permanente vierwielaandrijving.
• Heavy-duty Dana® voor- en achteras van de nieuwste generatie.
• Tru-Lok® elektronisch blokkeerbare sperdifferentiëlen op de voor- en achteras voor
optimale grip onder alle omstandigheden.
• 32-inch BF Goodrich Mud-Terrain-banden.
•E
 lektronisch ontkoppelbare stabilisatorstang op de vooras, voor vergroting
van de aspendelhoek wanneer het terrein dat nodig maakt.
• Oploophoek/afloophoek/overloophoek: 36,4°/30,8°/25,8°.
• Bodemvrijheid: 255 mm.
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ALL-NEW JEEP® WRANGLER
SPORT - SAHARA - RUBICON (2 OF 4 DEURS)

Deze brochure is een internationale uitgave van FCA. Alle illustraties en gegevens in deze brochure komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (juni 2018). FCA behoudt zich het recht voor om van tijd
tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van
productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze meest recente prijslijst. Deze bevat
tevens de technische specificaties en brandstofverbruikscijfers. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen.
Jeep is een geregistreerd handelsmerk van FCA US L.L.C.
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