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A desire for freedom is innate in human beings. It emerges as a desire to explore, a passion for 
the natural world, a search for a defined identity. This has always been the authentic essence of 
Jeep

®
, perfectly embodied in Wrangler: an icon that has managed to remain loyal to its roots while 

adapting to the changing spirit of the times. Today its irrepressible inclination towards adventure 
leads it to explore new terrains, be it on- or o�-road. New destinations, new sensations, new 
emotions. The journey starts again here.

الحـريـة جــزء مـن الـفـطــرة البـشـريــة
الرغبة في الحرية مسألة فطرية عند البشر. تنبع من الرغبة في االستكشاف، الشغف إلى الطبيعة، البحث 

، والذي يتجسد بامتياز في رانجلر: هذه 
®
عن هوية محددة. لطالما كان هذا الجوهر ا�صلي لعالمة جيب

ا�يقونة التي بقيت وفّية �صلها في الوقت الذي كانت تتكيف مع روح العصر المتغيرة. واليوم، ميلها 
الجامح إلى المغامرة يقودها نحو استكشاف تضاريس جديدة على الطريق الوعرة أو المعبدة. وجهات 

جديدة، أحاسيس جديدة، عواطف جديدة. تبدأ الرحلة مرة أخرى هنا.
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YOUR SPIRIT REVEALED. 
Free spirits recognize each other on sight: it’s a natural affinity. From the very beginning, Wrangler has 
accompanied such pioneers, taking them away from the ordinary, heading towards amazing journeys and 
exciting adventures. Its nature has not changed at all over the years – quite the contrary. The most recognizable 
vehicle in the world stays true to the original: it has been further improved to deliver more rugged capability, with 
increased interior comfort for superior driving experiences. 

اكشف عـن شـخصـيتـك. 
تتعّرف الشخصيات الحّرة على بعضها البعض: هذا ما يسّمى التقارب الطبيعي. منذ البداية، كان رانجلر يرافق روادًا، 

ينطلقون بعيدًا عن المعتاد ويتجهون نحو رحالت مذهلة ومغامرات مثيرة. لم تتغير طبيعة رانجلر على مدار السنوات 
إطالقًا. تظل المركبة األكثر تميزًا في العالم محافظًة على أصلها وفصلها: لقد تم إجراء تحسينات عليها أكثر من قبل 

لتوفير مزيد من القدرات الفائقة القوة، مع رفع مستوى الراحة داخل المقصورة الختبار تجارب القيادة القصوى.

89



SAME CHARACTER, NEW LIGHT. 
The new Wrangler design is the natural evolution of a vehicle that remains loyal to the original. The legendary 
seven-slot grille with outer slats intersecting with the headlights pays homage to the Jeep

®
 CJ. And the authentic 

spirit is immediately evident, clearly distinguishing the Wrangler’s identity. Its wide stance and bold and rugged 
shape instantly evoke a sense of strength and sturdiness, a perception reinforced by the lowered beltline. 

الطابع نفسه بإشراقة جديدة.
يعتبر تصميم رانجلر الجديد التطور الطبيعي للمركبة مع الحفاظ على الوالء لألصل. إن الشبك األمامي األسطوري بسبع 

 CJ. والروح األصيلة واضحة كنور الشمس، 
®
فتحات مع األضالع الخارجية المتقاطعة مع المصابيح األمامية يعيد إحياء روح جيب

مما يميز هوية رانجلر التي ال ُتخفى على أحد. إن شكلها الواسع والجريء والصارم يثير على الفور إحساسًا بالقوة والمتانة، 
وهو تصّور معّزز بالحافة السفلية.

1011



A BEACON IN THE STORM. 
Iconic round headlamps provide the distinctive Wrangler character. The new Full LED system and fog lights 
complete the unique look, offering ultra-bright lighting to significantly increase road visibility. LED daytime 
running lights are located on the front of the trapezoidal wheel flares, and LEDs are also deployed in the 
square-shaped tail lights. To see, be seen and be recognized. Always.

منارٌة بين الحشود.
تلقي المصابيح األمامية المستديرة الحصرية الضوء على صفة رانجلر المميزة. ُيكمل نظام LED بالكامل الجديد ومصابيح 

 LED الضباب المظهر الفريد مع توفير اإلضاءة الساطعة جدًا لزيادة الرؤية على الطريق بشكل واضح. تتواجد مصابيح
النهارية في الجزء األمامي من األضواء المتوهجة شبه المنحرفة على العجالت، كما تنتشر مصابيح LED في المصابيح الخلفية 

ذات الشكل المربع لترى وُترى وتكون محط األنظار دائمًا.

1213



AUTHENTIC OPEN-AIR 
EXPERIENCE.
The all-new Jeep

®
 Wrangler, the only true open-air 4x4 SUV on the market, 

has been designed and built for greater freedom.

REMOVABLE DOORS
Made of lightweight aluminum. 
Take them o� and freedom 
becomes closer than ever.

FOLD DOWN WINDSHIELD
Now it’s easier than ever to have 
more fresh air in the face and 
a clearer view of the trail ahead.

SKY ONE-TOUCH™ POWER TOP
The first-ever power soft top on a Wrangler 
opens up a large panoramic centre section 
with removable rear-quarter window sections.

FREEDOM® TOP 3-PIECE MODULAR HARDTOP
An updated design for a lighter top which is easier 
to remove and brings more of the “outside” in. 

SUNRIDER® SOFT TOP
Echoing the original version, this model’s spring-
assisted, zipperless design has a flip-back top and 
removable windows so sun-lovers can bask with ease.

تجربة الهواء الطلق 
الحصرية.

 رانجلر الجديدة بالكامل، سيارة الدفع الرباعي 
®
تم تصميم مركبة جيب

الوحيدة للهواء الطلق في السوق، لمزيد من االستمتاع بالحرية.

زجاج أمامي قابل للطي نحو ا�سفل.
أصبح اµن الحصول على مزيد من الهواء 
النقي والرؤية ا�كثر وضوح· للدرب الذي 

أمامك أسهل من قبل.

أبواب قابلة للنزع.
مصنوعة من ا�لومينيوم الخفيف الوزن. 

يمكنك نزعهم كي تصبح الحرية أقرب إليك 
من أّي وقت مضى.

سقف سكاي ون-تاتش™ ا�لي.
أول سقف طري على ا¾طالق في رانجلر يفتح قسم· 

بانورامي· كبيرÀ في الوسط مع أقسام النافذة القابلة للنزع 
في الربع الخلفي.

سقف طري صنرايدر®
بوفائه للنسخة ا�صلية، يتميز هذا التصميم بنابض مساِعد وبدون 

سّحاب منزلق، بسقف ينطوي إلى الخلف وبنوافذ قابلة للنزع كي 
يتمكن عشاق الشمس من اختبار المتعة بأسهل طريقة.

سقف صلب نموذجي فريدوم® توب بثالثة أجزاء
تصميم حديث لسقف أخف وزن· يسهل نزعه ليجلب إلى 

أحضانك مزيدÀ من روعة الخارج.
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THE POWER TO OPEN 
UP YOUR WORLD.

الـقـوة الحتضان الـعـالـم.
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ADVENTURE GOES URBAN.
A truly adventurous spirit knows no limits. The all-new Jeep

®
 Wrangler comes with superior on-road 

dynamics, in order to optimize handling and comfort. The new five-link suspension system with specific 
shock tuning provides a pleasurable ride and an optimum balance between on-road steering and its 
legendary o�-road capability. The two-speed transfer case with full-time 4WD actively contributes to an 
exceptional control. 
Safety is a priority, with over 65 active and passive safety systems such as Blind Spot Monitoring and Rear 
Cross Path Detection, Parkview Rear Backup Camera with Dynamic Grid Lines, Electronic Stability Control 
(ESC) with Electronic Roll Mitigation, front and rear parking sensors, and four standard air bags. Because 
safely is the only way to travel. 

المـغامـرة في قـلب الـمدينـة.
 رانجلر الجديد بالكامل مع ديناميكيات فائقة على الطريق، من أجل 

®
روح المغامرة الحقيقية ال تعرف حدودÀ. يأتي جيب

تحسين ا�داء ورفع مستوى الراحة. يوفر نظام التعليق الجديد بخمس وصالت مع ضبط ماصات الصدمات الخاصة، قيادة 
ممتعة وتوازن· مثالي· بين التوجيه على الطرقات والقدرات ا�سطورية على الطرق الوعرة. تساهم علبة النقل بسرعتين 

مع نظام الدفع الرباعي بدوام كامل في التحكم االستثنائي.
السالمة أوالً وآخرÀ، مع أكثر من ٦٥ نظام· للسالمة النشطة والسلبية مثل نظام مراقبة الزوايا العمياء ونظام 

استكشاف ا�جسام والسيارات العابرة عند التراجع، كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع مع خطوط الشبكة 
الديناميكية، النظام ا¾لكتروني للتحكم بالثبات مع النظام ا¾لكتروني للحد من خطر االنقالب، حساسات الركن 

الخلفية، وأربعة وسائد هوائية قياسية. �ن السالمة هي الطريقة الوحيدة للتنقل.
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LOSE TRACK OF TIME, 
NOTHING ELSE.
Totally redefined interiors, now equipped with the latest technology. An authentic style, great versatility, 
improved comfort and intuitive features. Every detail reveals expert craftsmanship and top-quality 
materials. Metal-plated elements and fine upholstery now in leather with accent stitching – each and 
every feature is carefully planned. A push-button starter, featuring a weather-proof surround, is easily 
located within the driver’s reach. And what is more, every Wrangler comes standard with durable and 
washable interiors, fitted with drain plugs for easy clean-up. The end product is a new interior where the 
concept of time can be easily forgotten. 

تحّرر من الوقت، وليس من أي شيء آخر.
مقصورة جديدة بالكامل، مجهزة اµن بأحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا. أسلوب أصيل، براعة في التنوع، 

أحسن مستويات الراحة وميزات أساسية. تكشف كل التفاصيل عن مهارة العمل اليدوي والمواد العالية الجودة. 
عناصر مطلية بالمعدن وفرش راٍق مع الجلد وخياطة مميزة بحيث يتم التخطيط لكل ميزة بعناية ودقة. يتواجد 
زر التشغيل، المحمي من عوامل الطقس، في متناول السائق بكل سهولة. عالوًة على ذلك، تأتي كل مركبة من 

رانجلر قياسية بتصميمات داخلية متينة وقابلة للغسل، مزودة بسدادات تصريف المياه لسهولة التنظيف. المنتج 
النهائي عبارة عن تصميم داخلي جديد يجعلك تتحّرر من الوقت بسهولة.
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NATURALLY REFINED. 
Wrangler interiors evoke the refinement of nature and its attention to details. 
Soft-touch surfaces, leather-wrapped dashboard on Sahara, heated seats and 
steering wheel, leather-trimmed seats with accent stitching and embroidered 
logos for Sahara and Rubicon. 
A heady blend of details for an unprecedented driving sensation.

مسـتوحـى من الطـبيـعـة.
التفاصيل الداخلية في رانجلر مستلَهمة من الطبيعة. أسطح ناعمة الملمس، لوحة قيادة 
مكسوة بالجلد في صحارى، مقاعد ومقود التوجيه قابلة للتدفئة، مقاعد مكسوة بالجلد 
مع خياطة مميزة وشعارات مطرزة في صحارى وروبيكون. سوف تغّذي كل هذه العناصر 

إحساسكم بقيادة غير مسبوقة.
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BREAK THE SOUND BARRIER.
The all-new Jeep

®
 Wrangler’s interior combines rugged details and on-board pleasure to deliver superior 

driving experience. The perfect environment to fully enjoy the sound quality of the 552-Watt Alpine® 
All-Weather Premium Audio System with 8 speakers and a rear subwoofer. 
Nothing less for an unrivalled o�-roader.

اكسـر حــاجــز الصـوت.
 رانجلر الجديد بالكامل بين التفاصيل الجريئة والمتعة على متن المركبة لتوفير تجربة قيادة 

®
تجمع مقصورة جيب

رائعة. هذه بيئة مثالية كي تستمتعوا بجودة الصوت لنظام الصوت المتميز ألباين® لكل المواسم بقوة ٥٥٢ واط 
مع ٨ مكبرات صوت ومضخم صوت خلفي. ال نرضى بشيء أقل من ذلك لعشاق الطرق الوعرة بال منازع.
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Apple CarPlay™ enables iPhone users to access 
Apple Maps, messages, phone and Apple 
Music through Siri voice control or Uconnect™ 
touchscreen.

Android Auto™ enables easy and safe access to 
hands–free voice control, Google Maps™ and Google 
Play Music™ via Uconnect™ touchscreen or steering 
wheel controls.*

Android, Android Auto, Google Play and other marks are trademarks of Google 
LLC. To use Android Auto on your phone screen, you’ll need an Android™ 
phone running 5.0 (Lollipop) or higher and the Android Auto app.

يتيح أبل كاربالي™ لمستخدمي أي فون الوصول إلى خرائط أبل، 
الرسائل، الهاتف وموسيقى أبل من خالل ميزة التحكم الصوتي سيري 

أو شاشة يوكونيكت™ التي تعمل باللمس.

يتيح أندرويد أوتو™ الوصول السهل واµمن إلى التحكم الصوتي بدون 
استخدام اليدين، وإلى خرائط جوجل™ وجوجل بالي ميوزيك™ عبر 

شاشة تعمل باللمس يوكونيكت™ أو عبر أزرار التحكم بمقود القيادة@.

أندرويد وأندرويد أوتو وجوجل بالي وعالمات تجارية أخرى هي عالمات تجارية لشركة جوجل. الستخدام 
أندرويد أوتو على شاشة هاتفك، سوف تحتاج إلى هاتف متوافق مع ا¾صدار  ٥،٠ (Lollipop)  لنظام 

أندرويد™ أو إلى إصدار أحدث وتطبيق أندرويد أوتو.

CUSTOMIZED CONNECTION. 
The new instrument cluster is equipped with a 7” thin-film transistor LED display. This allows information to be configured in more than 100 ways, 
including current media being played, tyre pressure or digital speed readout. 
The fourth-generation Uconnect™ 8.4” touchscreen system, located in the mid-centre console, features smartphone connectivity, pinch-to-zoom 
capability and Drag’n’Drop functionalities, allowing owners to customize the system with their own most commonly-used menu buttons.

تـواصـل حسـب رغـبـاتـك.
تم تجهيز لوحة العدادات الجديدة بشاشة عرض بشرائح الترانزستور الرقيقة وبتقنية LED قياس ٧ بوصة. هذا ما يلبي رغبتك بتخصيص المعلومات وفق· �كثر من 
١٠٠ طريقة، بما في ذلك الوسائط ا¾عالمية الحالية التي يتم تشغيلها، ضغط الهواء في ا¾طارات أو قراءة عداد السرعة الرقمية. يتميز نظام يوكونيكت™ من الجيل 
الرابع بشاشة تعمل باللمس قياس ٨،٤ بوصة، الموجودة في الكونسول المركزي في الوسط، بخاصية التواصل بالهاتف الذكي، بإمكانية الضغط من أجل التكبير 

والتصغير، وبميزة Drag’n’Drop، مما يسمح للسائقين بتخصيص النظام بواسطة أكثر أزرار القائمة استخدام·.

غير متوفر في كل البلدان. يرجى مراجعة أقرب وكيل محلي للمزيد من المعلومات.
Not available in all countries. Please see your local dealer for more details. 2627



285 HP petrol engine285 HP petrol engine285 HP petrol engine

FUEL ADVENTURE. 
Advanced and e¬cient powertrain. The upgraded 3.6-litre 
PentastarTM 285 HP  V6 engine is mated with the class-exclusive 
8-speed automatic transmission, enabling optimal engine 
output while on the trails or enjoying smooth, e¬cient power 
delivery at highway speeds.  
The new full-time transfer case with selectable part-time 
perfectly distributes power between front and rear wheels for 
superior handling and an improved driving experience.

Automatic Transmission

transfer case with selectable part-timetransfer case with selectable part-time

حـّرك مغـامـرتـك.
محركك متطور وفعال. تم تزويد المحرك الجديد بالكامل سعة ٣،٦ لتر بـ٦ 

اسطوانات وقوة ٢٨٥ حصان· المتوافق مع ناقل حركة أوتوماتيكي حصري ٨ 
سرعات، مما يسمح باستخدام قوة محرك مثالية أثناء التنقل أو االستمتاع بتوصيل 

القوة بشكل سلس وكفء عند القيادة على الطريق السريعة. علبة نقل السرعة 
الجديدة بدوام كامل مع إمكانية االستخدام الجزئي القابل لالختيار تعمل بشكل 
مثالي على توزيع الطاقة بين العجالت ا�مامية والخلفية للحصول على ثبات فائق 

وأحسن تجربة للقيادة.

ناقل حركة أوتوماتيكي ٨ سرعات

بدوام كامل مع االستخدام الجزئي القابل لالختيار

محرك بترول بقوة ٢٨٥ حصان·

علبة نقل السرعة

محرك بترول بقوة  حصان·
محرك بنتاستار V6 سعة ٣،٦ لتر
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Application: Forged Aluminum - anodized - painted
Designer: Andrew Schad 

Scale 1:1  100mm 

JL  “Trail Rated” fender badge
9/19/16

60mm D.    4mm thick

Low GlossLow Gloss

R225
Midnight Metallic

Sport, Sahara Rubicon

BR4
Bright Red

Anodized Dark Gray matched to
XS9 Nuetral Gray Metallic.

Anodized Clear matched to  
SZ7 Platinum

ALWAYS IN YOUR ELEMENT. 
All destinations are within reach, because all terrains can be travelled. Two 4X4 systems - Command-Trac® on 
Sahara and Sport, and Rock-Trac® on Rubicon - o�er full-time torque management, enabling optimal grip in 
slippery, low-traction conditions such as driving over sand, gravel, snow or ice. The standard Trac-Lok® limited-
slip rear di�erential provides extra torque and grip. Because adventure is great in any environment. Thanks to 
legendary 4x4 capabilities, every Wrangler model receives a Trail Rated badge, certifying that the vehicle has 
passed a series of gruelling tests in five categories: Traction, Water Fording, Manoeuvrability, Articulation and 
Ground Clearance.

مغروٌس دائمµ في طبيعتك.
كل الوجهات متاحة لك، �ن كل الطرق مفتوحة أمامك. كال نظامْي الدفع الرباعي، كوماند-تراك® في صحارى وسبورت، وروك-

تراك® في روبيكون، يوفران إدارة عزم الدوران بدوام كامل، مما يسمح بالسيطرة المثلى على المسارات الزلقة، وفي حاالت التشبث 
المنخفض مثل القيادة على الرمال، الحصى، الثلج أو الجليد. يوفر الترس التفاضلي الخلفي المحدود االنزالق تراك-لوك® القياسي 

المزيد من عزم الدوران والتشبث. �ن المغامرة رائعة في أي مكان. بفضل قدرات الدفع الرباعي ا�سطورية، تتألق كل طرازات رانجلر 
بشارة تريل رايتد، مع العلم أن المركبة قد مّرت بسلسلة من االختبارات القاسية ضمن خمس فئات: التشبث، خوض المياه، القدرة على 

المناورة، االتصال المفصلي وارتفاع الشاسيه عن ا�رض.
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TURN ANY DIRECTION 
INTO A ROAD.
The all-new Rubicon is the most capable Wrangler ever. True to its 
heritage, it has the traction to handle some of the harshest and most 
unpredictable driving conditions.

• Rock-Trac® 4x4 system with a “4LO” ratio of 4:1  
 with 77.2:1 crawl ratio
• Selec-Trac® full-time two-speed transfer case
• Heavy duty next-generation Dana axles
• Tru-Lok® electric front- and rear-axle lockers, 
 for an optimal grip in every situation
• 32-inch BF Goodrich Mud-Terrain tires
• Electronic front sway-bar disconnect, to provide additional wheel  
 travel when the terrain calls for it
• Approach/Departure/Breakover angles: 36.4°/30.8°/25.8°
• Maximum ground clearance: 252 mm

أّي اتجاه تسلك، يصبح مسارك.
روبيكون الجديد بالكامل، هو الرانجلر ا�كثر قدرة على ا¾طالق. انطالق· من وفائه لتراثه، يتميز روبيكون ٢٠١٨ بالثبات أثناء الجر الذي يمّكنه من 

التعامل مع بعض ظروف القيادة ا�كثر قسوة وا�قل توقع·.

نظام روك-تراك® ٤x٤ مع وضعية الدفع الرباعي المنخفض (4LO) ونسبة الزحف ٧٧،٢:١  •
علبة نقل السرعة بدوام كامل وبسرعتين سيليك-تراك®  •

محاور دانا للمهام الثقيلة من الجيل التالي  •
محاور ترو-لوك® الكهربائية ا�مامية والخلفية القابلة للقفل، لتشبث مثالي في كل الظروف.  •

إطارات بي إف جودرتش للطرق الموحلة قياس ٣٢ إنش  •
ذراع الميالن ا�مامي ا¾لكتروني القابل للفصل، لتوفير مزيد من التنقل على العجالت عند الحاجة.  •

زوايا االقتراب/االنطالق/االنقطاع: ٣٦،٤° / ٣٠،٨° / ٢٥،٨°  •
أقصى ارتفاع �سفل الشاسيه عن ا�رض: ٢٥٢ ملم  •
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ALL-NEW JEEP® WRANGLER 
SPORT - SAHARA - RUBICON (2 OR 4 DOORS)

جـيب®  رانـجلـر الجديد بـالكامل
سبورت - صحارى - روبيكون (بابان - ٤ أبواب)



EXTERIOR
• Body-colored grille
• Black fender flares 
• Black removable hardtop
• 17” black steel wheel
• Full metal doors
• Daytime Running Lights (DRL)
• Tubular side steps

INTERIOR
• Dual-zone auto A/C
• 8-speaker audio system
• 8-spot interior LED Lighting
• Keyless Go button
• Electrochromic rear-view mirror with dusk sensor
• Cloth seats
• Leather wrapped steering wheel
• Waterproof interior

CAPABILITY
• Selec-Trac™ Full Time 2.72:1 transfer case  

with selectable part-time
• Next generation Dana axles
• Tow hook (2 front  & 1 rear)

TECHNOLOGY
• 7” Uconnect™ Infotainment System  

with Apple CarPlay™ and Android Auto integration
• 3,5” TFT Instrument cluster
• 8-speed Automatic Transmission
• Hill Start Assist
• Rear Parking Sensors
• Cruise Control
• Tire Pressure Monitoring
• Trailer Sway Damping
• Power and heated mirrors

مـن الخـــارج
شبك أمامي بلون الهيكل  •

مصّد الوقاية ا�سود   •
سقف صلب قابل للنزع  •

•  عجالت من الفوالذ بلون أسود قياس ١٧ إنش
أبواب معدنية بالكامل  •

مصابيح نهارية  •
درجات جانبية أسطوانية  •

مـن الــداخـــل
تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة  •

نظام الصوت بـ٨ مكبرات صوت   •
 LED ٨ مصابيح ضوء موقعية  •

زر فتح ا�قفال عن ُبعد «أدخل وانطلق»™  •
مرآة إلكترو كروميك للرؤية الخلفية مع حساس الظالم   •

مقاعد مكسوة بالقماش  •
مقود توجيه مكسو بالجلد  •

مقصورة داخلية مضادة للماء  •

الـقـــدرة
علبة نقل السرعة بدوام كامل سيليك-تراك™ ٢،٧٢:١  •

مع ميزة الدوام الجزئي القابل لالختيار  
الجيل الثاني من محاور دانا   •

خطاف السحب (٢ أمامي و ١ خلفي)  •

التـكـنـولـوجـيـــا
نظام المعلومات الترفيهية يوكونيكت™ ٧ بوصة  •

المتطابق مع أبل كاربالي™ وأندرويد أوتو  
شاشة عرض بتقنية شرائح الترانزستور الرقيقة قياس ٣،٥ بوصة    •

ناقل حركة أوتوماتيكي ٨ سرعات  •
نظام المساعدة على تسلق التالل  •

حساسات الركن الخلفية  •
نظام تثبيت السرعة  •

مراقبة ضغط الهواء في ا¾طارات  •
نظام التحّكم بانحراف المقطورة  •

مرايا آلية وقابلة للتدفئة  •

غير متوفر في كل البلدان. يرجى مراجعة أقرب وكيل محلي للمزيد من المعلومات.
Not available in all countries. Please see your local dealer for more details. 3637



All Sport features, plus:

EXTERIOR
• Body-colored fender flares
• Body-colored 3-piece hard top
• 18” aluminum wheel with All-Terrain tire

INTERIOR
• Premium cloth seats

TECHNOLOGY
• 7” TFT Configurable Color Instrument 

cluster
• 7” Uconnect™ Infotainment System 

with Apple CarPlay™ and Android Auto 
integration

كل مزايا سبورت، با¾ضافة إلى:

مـن الخـــارج
مصّد الوقاية بلون الهيكل  •

سقف صلب من ٣ قطع بلون الهيكل   •
عجالت ألومينيوم ١٨ إنش مع إطارات لكل التضاريس   •

مـن الــداخـــل
مقاعد مكسوة بقماش فاخر  •

التـكـنـولـوجـيـــا
شاشة عرض ملونة قابلة للتخصيص بتقنية شرائح   •

الترانزستور الرقيقة قياس ٧ بوصة  
نظام المعلومات الترفيهية يوكونيكت™ ٧ بوصة   •

المتطابق مع أبل كاربالي™ وأندرويد أوتو
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All Sport features, plus:

EXTERIOR
• Body-colored grille with dark accent throats  
• 17” wheel with 32-inch o�-road Mud-Terrain 

tire
• Premium Black Sunrider hard top

INTERIOR
• Premium cloth seats

CAPABILITY
• Rock-Trac 4x4 system
• Selec-Trac 4:1 full-time transfer case  

with selectable part-time
• Heavy duty Dana 44 axles
• Electronic sway bar disconnect
• Tru-Lok Locking Di�erentials front and rear
• Rock rails
• Performance suspension

TECHNOLOGY 
• 7” TFT Configurable Color Instrument cluster
• 7” Uconnect™ Infotainment System with Apple 

CarPlay™ and Android Auto integration
• Tech Group
• HD electrical group
• LED lighting group
• Dual top group
• Soft spare tire cover
• Body color hardtop
• Body color fender flares
• Steel front bumper
• 17”x7.5 aluminum wheels 
• 8.4” Uconnect™ navigation

كل مزايا سبورت، با¾ضافة إلى:

مـن الخـــارج
شبك أمامي بلون الهيكل مع فتحات داكنة اللون   •
عجالت ١٧ إنش مع إطارات الطرق الوعرة والمسارات   •

الموحلة 32 إنش
سقف صلب صنرايدر أسود فاخر   •

مـن الــداخـــل
مقاعد مكسوة بقماش فاخر  •

الــقــدرة
٤xنظام روك تراك ٤  •

علبة نقل السرعة بدوام كامل سيليك-تراك ٤:١  •
مع ميزة الدوام الجزئي القابل لالختيار  

محاور دانا ٤٤ للعمل الشاق  •
ذراع الميالن ا¾لكتروني القابل للفصل   •

تروس تفاضلية ترو-لوك قابلة للقفل أمامية وخلفية  •
سكك جانبية سفلية  •

نظام التعليق العالي ا�داء  •

التـكـنـولـوجـيـــا
شاشة عرض ملونة قابلة للتخصيص بتقنية شرائح   •

الترانزستور الرقيقة قياس ٧ بوصة  
نظام المعلومات الترفيهية يوكونيكت™ ٧ بوصة   •

المتطابق مع أبل كاربالي™ وأندرويد أوتو
مجموعة التكنولوجيا  •

مجموعة الكهرباء العالية ا�داء  •
مجموعة LED لïضاءة  •

مجموعة السقف المزدوج  •
غطاء طري لïطار االحتياطي  •

سقف صلب بلون الهيكل  •
مصد الوقاية بلون الهيكل  •

مصد أمامي من الفوالذ  •
عجالت من ا�لومينيوم قياس ١٧ x ٧،٥ انش  •

نظام يوكونيكت للمالحة مع شاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة  •
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SOME THINGS JUST REFLECT YOUR STYLE.

تعكـس اسـلـوبـك.هـنـاك أشــيـاء
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17” POLISHED WHEELS 
WITH BLACK POCKETS
Standard on Rubicon

17” BLACK WHEELS 
WITH POLISHED LIP
Available on Rubicon

18” POLISHED WHEELS 
WITH TECH GRAY SPOKES

Standard on Sahara

17” TECH SILVER ALUMINUM WHEELS
Available on Sport

17” BLACK STYLED 
STEEL WHEELS

Standard on Sport

17” POLISHED GRANITE CRYSTAL WHEELS
Available on Sport with Sport Plus Group

WHEELS. عجالت ملمعة ١٧ إنشالـعـجـالت.
مع جيوب سوداء

قياسية في روبيكون

عجالت سوداء ١٧ إنش
مع حواف ملمعة 
متوفرة في روبيكون

عجالت ملمعة ١٨ إنش مع 
أضلع بلون رمادي ِتك

قياسية في صحارى

عجالت جرانيت كريستال ملمعة ١٧ إنش
متوفرة في سبورت مع مجموعة سبورت بالس

عجالت ألومينيوم بلون فضي ِتك ١٧ إنش
متوفرة في سبورت

عجالت من الفوالذ الصلب 
ا�سود ١٧ إنش

قياسية في سبورت
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SEATS.

Black 
cloth

Black 
bucket leather

Heritage Tan 
bucket leather

Black low-back 
bucket cloth

Black Premium 
low-back bucket cloth

Heritage 
Tan cloth

Heritage Tan 
bucket leather

Heritage Tan
low-back bucket cloth

Black 
bucket leather

قماش أسود فاخر �سفل ظهر 
المقاعد الفردية 

جلد أسود
للمقاعد الفردية

جلد هريتاج أسمر
للمقاعد الفردية

قماش أسود �سفل ظهر
المقاعد الفردية

قماش هريتاج أسمر �سفل
ظهر المقاعد الفردية

جلد أسود
للمقاعد الفردية

جلد هريتاج أسمر
للمقاعد الفردية

قماش
أسود

قماش هريتاج
أسمر

المقاعد.



HellayellaBillet Silver
Metallic

Granite Crystal
Metallic

Ocean Blue
Metallic

BlackPunk’n
Metallic

Bright White Sting-GrayMojito Firecracker Red
أبيض المع

CO
LO

R
S

. أزرق معدني محيطيا�لـــوان. جرانيت كريستال معدني فضي رصاصي معدني لون معدني بانكن هاليال موهيتو أحمر ناري رمادي ستنغ أسود



TECHNICAL DATA. 

3.6L Pentastar V6  سعة ٣.٦ لتر V6 محرك بنتاستار

TRIM

سبورت صحارى روبيكون

الزخارف
SPORT SAHARA RUBICON

بابان  ٤ أبواب  بابان ٤ أبواب  بابان ٤ أبواب 
2 doors 4 doors 2 doors 4 doors 2 doors 4 doors

Power (HP @ rpm) 285 @ 6,400 قوة ( حصان· عند دورة في الدقيقة) 

Torque (Nm @ rpm) 353 @ 4,800 العزم (ن.م عند دورة في الدقيقة)

Performance 0-100 Km/h (sec.) 6,8 ا�داء من صفر إلى ١٠٠ كم/س (ثانية)

Chassis Body on frame على إطار المركبة هيكل الشاسيه

Transmission 8-speed automatic transmission ٨ سرعات أوتوماتيكي ناقل حركة

Traction system Full time 4x4 دفع رباعي طول الوقت نظام التشبث 

Transfer Case
سيليك-تراك طول الوقت ٢،٧٢:١ روك-تراك طول الوقت ٤:١

علبة نقل السرعة
Selec-Trac Full Time 2.72:1 Rock-Trac Full Time 4:1

Crawl Ratio 44.2 44.2 77.2 نسبة الزحف 

Front Axle
دانا M186   محور أمامي دانا M186   محور أمامي HD قفل المحور   M210 دانا

محور أمامي 
Dana M186   front axle Dana M186   front axle Dana M210   HD Axle Locking

Rear Axle
LS HD محور   M220 دانا LS HD محور   M220 دانا HD قفل المحور   M220 دانا

محور خلفي
Dana M220   HD Axle LS Dana M220   HD Axle LS Dana M220   HD Axle Locking

Approach angle 35.2 34.8 37.4 35.4 36.4 36 زاوية االقتراب 

Departure angle 35.2 29.9 37.4 30.7 36.4 31.4 زاوية المغادرة 

Break over angle 23.9 19.2 26.2 20.0 25.8 20.8 زاوية االنقطاع 

Maximum Ground Clearance (mm) 235 232 260 242 252 أقصى ارتفاع �سفل الشاسيه عن ا�رض (ملم) 

Water Fording (mm/kmh) 1270/8 خوض المياه (ملم/كم بالساعة) 

Length (mm) 4334 4882 4334 4882 4334 4882 الطول (ملم) 

Width (mm) 1894 العرض (ملم) 

Height with hard top (mm) 1821 1828 1839 1838 1841 1848 االرتفاع مع السقف الصلب (ملم) 

Height with soft top (mm) 1858 1881 1878 1891 1879 1901 االرتفاع مع السقف الطري (ملم) 

Wheelbase (mm) 2459 3008 2459 3008 2459 3008 قاعدة العجالت (ملم) 

Fuel tank capacity (l) 66 81 66 81 66 81 سعة خزان الوقود (لتر) 

Towing capacity (Kg) 1497 2495 1497 2495 1497 2495 قدرة السحب (كجم)

Gross Vehicle Weight (Kg) 2313 2460 2313 2460 2404 2562 وزن السيارة ا¾جمالي (كجم) 

البيانات التقنية.
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Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

This brochure is a publication of FCA. All product illustrations and specifications are based upon current information at the time of publication approval. FCA reserves the right to make changes from time to time, without notice or 
obligation, in prices, specifications, colors, 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.

www.mideast.jeep.com

هــذا الكتّيــب مــن مطبوعــات مجموعــة فيــات كرايســلر للســيارات، الواليــات المتحــدة ذ.م.م. تعتبــر كافــة المنتجــات والمواصفــات والرســوم التوضيحيــة الــواردة هنــا صحيحــة حيــن تّمــت الموافقــة علــى الطباعــة. تحتفــظ مجموعــة فيــات كرايســلر للســيارات، 
الواليــات المتحــدة ذ.م.م بحــق إجــراء التعديــات التــي تراهــا مناســبة فــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق أو أي التــزام يترتــب عليهــا، علــى األســعار، المواصفــات، األلــوان أو المــواد، أو إيقــاف إنتــاج بعــض الطــرازات، وذلــك بمــا تــراه ضروريــً ألغــراض تتعلــق 

بتحســين المنتجــات أو ألســباب تتعلــق بالتصميــم و/أو التســويق.

جيب® عامة تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م.




