
Az új Jeep® Grand Cherokee: a Jeep márka kompromisszumokat nem ismerő 
zászlóshajója  
 
A nagyméretű szabadidőjárművek műfaját annak idején megteremtő modell negyedik 
generációja teljesen átdolgozott külső és belső kialakítással, valamint új műszaki 
tartalommal lép színre, és ezzel új mércét teremt a közúti vezethetőség és a 
terepképességek közötti egyensúly terén. Minden idők legkiválóbb Grand Cherokee 
generációja vadonatúj Quadra-Lift™ légrugózással, valamint öt terepbeállítást kínáló 
Selec-Terrain™ kipörgésgátló rendszerrel biztosít kimagasló terep- és közúti 
teljesítményt. Az új Jeep Grand Cherokee modell hajtáslánc-választékának vadonatúj 
tagja a 3.0 V6 turbódízel erőforrás. A Fiat Powertrain által kifejlesztett, új generációs, 
1800 bar nyomású befecskendezőket alkalmazó, Multijet II technológiát felvonultató 
dízelmotor legnagyobb teljesítménye 177 kW (241 LE), maximális forgatónyomatéka 
550 Nm (illetve 140 kW / 190 LE és 440 Nm a csökkentett teljesítményű változat 
esetében). 
A kínálatban megtalálható még a 3.6 V6 Pentastar, illetve az 5,7 V8 MDS 
benzinmotor. A legendás Jeep terepképességekről a vadonatúj Jeep Grand 
Cherokee modellhez rendelhető, kétféle összkerékhajtási rendszer: a Quadra-Trac 
II®, illetve az elektronikus differenciálzárral (ELSD) felszerelt Quadra-Drive® II 
gondoskodik.  
A vadonatúj 3,0 V6 dízelmotor mindhárom felszereltségi szinten (Laredo, Limited és 
Overland) elérhető, az európai forgalmazás 2011 derekán veszi kezdetét. 
 
A prémium szabadidőjárművek műfaját a Jeep találta fel, amikor 1963-ban bevezette 
a Jeep Wagoneert. Az ezt követő Grand Wagoneer még magasabb szintre emelte az 
önhordó karosszériás terepjáró koncepcióját. 1992-ben aztán a márka a Jeep Grand 
Cherokee bevezetésével újra alkotta a prémium SUV kategóriát. Most, több mint 
négymillió eladott jármű után a Jeep ismét továbbfejlesztette a nyertes formulát, és 
az új generációs Grand Cherokee bemutatásával optimális egyensúlyt teremt az 
ikonikus terepképességek és a kifinomult közúti vezethetőség között. 
 
A nagyméretű szabadidőjármű első generációjának 1992-es színre lépése óta a 
Grand Cherokee a Jeep márka értékeinek zászlóvivője, és mérce a teljesítmény, a 
komfort és a biztonság terén.  
 
A Jeep márka új zászlóshajója a prémium összkerékhajtású járművek kényelmét, 
funkcionalitását és biztonságát azzal a feltartóztathatatlan terepképességgel társítja, 
amelyet a márka első számú kompetenciájaként hetven éve tökéletesít a Jeep.  
 
A vadonatúj Grand Cherokee prémium közúti menettulajdonságokkal büszkélkedhet, 
miközben maradéktalanul nyújtja a Jeep legendás, kétfokozatú terepváltón alapuló 
4x4 adottságait és felülmúlhatatlan vontatási képességeit. A modell emellett új, 
kecses formatervvel, első osztályú utastérrel, takarékosabb hajtásláncokkal, továbbá 
egy sor biztonsági és műszaki fejlesztéssel büszkélkedhet. 
 
Az új Jeep Grand Cherokee kétféle összkerékhajtási rendszerrel (Quadra-Trac II és 
Quadra-Drive II), új Quadra-Lift légrugózással, valamint új Selec-Terrain 
kipörgésgátló rendszerrel szavatolja kategóriája legkiválóbb menetképességeit, 
közúton és terepen egyaránt. 
 



A Jeep most első ízben alkalmazta az új Quadra-Lift légrugózást. A rendszer 
automatikus vagy kézi vezérléssel, öt fokozatban szabályozza a hasmagasságot, 
legfeljebb 10,5 centiméteres tartományban. Emellett az új Selec-Terrain™ 
kipörgésgátló rendszer révén a vezető öt különböző opció közül választhatja ki az 
adott út- vagy terepviszonyokhoz leginkább alkalmas beállítást. Az új első és hátsó, 
független kerékfelfüggesztés első osztályú közúti vezethetőséget és komfortot kínál. 
 
Az új Jeep Grand Cherokee háromféle felszereltségi szinten: Laredo, Limited és 
Overland kivitelben rendelhető. A Laredo és Limited verziók a 3.6 V6 Pentastar 
benzinmotorral és az új 3.0 V6 turbódízellel társíthatók, míg az Overland modellhez a 
fenti két erőforrás mellett az 5,7 literes V8 benzinmotor is választható. 
 
Az új, Euro5-ös besorolású 3.0 V6 turbódízel erőforrást új generációs, 1800 bar 
nyomású befecskendezőkkel és MultiJet II technológiával szerelte fel az azt 
kifejlesztő és gyártó Fiat Powertrain. Az új generációs Jeep Grand Cherokee modell 
3,0 literes turbódízel motorja 177 kW (241 LE) maximális teljesítményt és 550 Nm 
forgatónyomatékot kínál. Az európai piacokon csökkentett teljesítményű kivitelben is 
kapható, ennek legnagyobb teljesítménye 140 kW (190 LE) 4000/perc 
fordulatszámon, maximális forgatónyomatéka 440 Nm 1600-2800/perc között.  
A kisebb teljesítményű turbódízel motor alapfelszerelés a Laredo, és opció a Limited 
kivitelen. 
 
Az új dízelmotor az első félév végén jelenik meg a Jeep európai kereskedéseiben, 
kiegészítve a Grand Cherokee jelenlegi, két benzinmotorból álló kínálatát. 
 
 


