Jeep Cherokee
16

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
CHEROKEE SPORT
• Airbags frontais, laterais dianteiros e traseiros
• Ar-condicionado automático
• Banco traseiro reclinável, rebatível e bipartido na proporção 65/35
• Bancos em tecido (Interior na cor preta)
• Console central completo com porta-copos e porta-objetos
• Controle de velocidade em descidas
• Controle remoto de abertura das portas com chave “Sentry”
• Computador de bordo programável
• ESP - programa eletrônico de estabilidade
• Espelhos retrovisores elétricos e antiembaçantes
• ERM - sistema antirrolagem da carroceria
• Faróis dianteiros de neblina
• Freios a disco nas 4 rodas com ABS/EVBP
• Protetores de cárter, caixa de câmbio e tanque de combustível
• Piloto automático
• Rádio AM/FM/CD/MP3
• Rodas de Alumínio de 16”
• Sistema de alarme antifurto
• Sistema de auxílio em subidas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potência máxima (cv/rpm)
Torque (Nm)
Câmbio
Peso Bruto Total (kg)
Rodas
Cap. do tanque de combustível (L)
Volume máximo de carga (L)*
- Atrás do banco traseiro
- Com o banco de trás dobrado e rebatido
Comprimento / Largura /
Altura (mm)
*Do assoalho ao teto / Norma SAE J1100

• Sensor de estacionamento traseiro
• TCS - controle de tração
• Tração 4x4 Full Time “Selec-Trac”
• Vidro traseiro basculante
• Vidros e travas com acionamento elétrico
CHEROKEE LIMITED (equipamentos do SPORT + )
• Áudio AM/FM/6CDs e compatibilidade de leitura com MP3, WMA
e DVD
• Bancos em couro, dianteiros aquecidos e com ajuste elétrico
• Sistema de memória Jeep – dois ajustes pré-definidos para
estação de rádio preferida, posição dos espelhos retrovisores
e posição do banco de motorista
• Sistema de áudio Premium com subwoofer
• Sistema bluetooth Uconnect
• Rodas de 17”
• Grade dianteira cromada
• Molduras laterais cromadas

SPORT
V6
3.700
205 / 5.200
314 / 4.000
Automático 4 velocidades
2.540
Alumínio - R16
73,8

LIMITED
V6
3.700
205 / 5.200
314 / 4.000
Automático 4 velocidades
2.540
Alumínio - R17
73,8

419
1.404
4.493 / 1.839
1.797 (com rack)

419
1.404
4.493 / 1.839
1.797 (com rack)

