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JEEP WRANGLER
Principais Equipamentos

Especificações Técnicas
Motor
Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potência máxima (cv/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Câmbio
Rodas

SPORT / UNLIMITED SPORT
6 em V
3.605
284 / 6.350
347 / 4.300
Automático 5 velocidades
Alumínio 17”

Volume de bagagem (L)*
- Atrás do banco traseiro
- Banco de trás dobrado
- Banco de trás rebatido
- Banco de trás dobrado e rebatido

142
430
–
425

Dimensões (mm)
SPORT: Comprimento / Largura / Altura
UNLIMITED: Comprimento / Largura / Altura

4.223 / 1.873 / 1.840**
4.751 / 1.877 / 1.865**

498
–
934
–

*Do assoalho ao teto / Norma SAE J1100 | **Com capota rígida

Concessionário:

WRANGLER UNLIMITED SPORT

Site:

(equipamentos do SPORT + )

Fone/Fax:

• Banco traseiro rebatível e bipartido na
proporção 60/40 com 3 apoios de cabeça
• Tanque de combustível de alta capacidade (85 litros)

/
/
/
/

Cel.:

e-mail:
Valor do veículo cotado (R$):

Agosto/2014

• Piloto automático
• Rádio AM/FM/CD, compatibilidade MP3
com entrada auxiliar e Sistema Uconnect (Bluetooth,
comando por voz e entrada USB)
• Rodas de alumínio de 17” com pneus 245/75 R17
• Retrovisores com ajuste elétrico
• Tapetes suplementares acarpetados
• Tração 4x4 Command Trac® com Sistema
shift-on-the-fly com diferencial traseiro de
escorregamento limitado
• Transmissão automática de 5 velocidades
• Travas elétricas com controle remoto
• Vidros elétricos
• Volante e alavanca de câmbio revestido em couro

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

WRANGLER SPORT
• Airbags frontais de múltiplo estágio
• Ar-condicionado automático
• Bússola e marcador de temperatura integrado
ao painel
• Banco dianteiro do passageiro com dispositivo
facilitador de entrada para o banco traseiro
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Banco traseiro rebatível
• Barra de segurança anticapotamento
• Capota dupla (lona e rígida)
• Coluna de direção ajustável em altura
• Controle eletrônico de estabilidade (ESC) com
redução de rolagem da carroceria, Controle de
tração e Auxílio de partida em aclive e declive
(Hill Start Assist)
• Faróis de neblina
• Freios a disco nas 4 rodas com ABS
• Limpadores de para-brisa com intermitência
variável e limpador para o vidro traseiro com jato de
alta pressão (fixado na capota rígida)

Sobre este catálogo: desde o momento da impressão, algumas informações podem ter sido atualizadas. Peça mais informações ao seu concessionário. Alguns equipamentos mostrados ou descritos estão disponíveis com custo adicional. A Chrysler
Group do Brasil reserva-se o direito de interromper a produção de quaisquer modelos a qualquer momento sem prévio aviso e sem incorrer em quaisquer obrigações.

0800 703 7150
jeep.com.br

Mopar é a marca de Acessórios Originais que foram desenhados e projetados por um grupo dedicado de engenheiros que optou pelo que há de
melhor em matéria de design, performance e qualidade. Dessa forma, os acessórios originais Mopar estarão sempre de acordo com as suas
necessidades, personalizando o seu automóvel e tornando-o ainda mais exclusivo. Consulte o credenciado de sua preferência.

