Jeep Compass
®

Jeep® Compass 2011
Wybrane elementy wyposażenia*:
Bezpieczeństwo:

• Elektronicznie sterowany system napędu na cztery koła
Freedom-Drive I™ z blokadą (Jeep® Compass 2,2 CRD)
• System ABS, elektroniczny rozdział siły hamowania
• Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem
hamowania awaryjnego BAS
• System ERM – przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
• System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości ASTC
• Wielostopniowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
• Boczne kurtynowe poduszki powietrzne
• Przednie boczne fotelowe poduszki powietrzne
• Aktywne zagłówki przednie
• System bezpieczeństwa ERAS – odblokowanie zamków, włączenie
oświetlenia wewnętrznego, odcięcie pompy paliwowej
• Monitorowanie ciśnienia w oponach
• Immobilizer silnika Sentry Key® z kodowanym transponderem w kluczyku

Funkcjonalność:

• Klimatyzacja automatyczna
• Elektrycznie otwierane szyby (4) – szyba kierowcy z funkcją otwierania
po jednym przyciśnięciu
• Ciemne szyby w części tylnej
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
• Centralny zamek sterowany pilotem
• Podświetlane wejście
• Regulator stałej prędkości
• Komputer podróżny, kompas i wskaźnik temperatury zewnętrznej
• Elektrycznie regulowany fotel kierowcy w 6 płaszczyznach
• Podgrzewane fotele przednie
• Tylna kanapa dzielona w stosunku 60/40, składana, z regulowanym oparciem
• Składane na płasko oparcie fotela pasażera z przodu
• Lampka oświetlenia bagażnika z funkcją latarki
• Podświetlane uchwyty na kubki z przodu
• Obręcze kół ze stopu aluminium 18”x7,0”

Audio:

• System multimedialny 735N – radio CD/DVD/HDD/MP3 z nawigacją, ekranem
dotykowym 6,5”, dyskiem twardym 30 GB, sterowaniem komendami głosowymi,
Bluetooth® Streaming Audio
• System nagłośnienia Musicgate Power™ – 9 głośników, w tym: 6 głośników
Boston Acoustic®, subwoofer oraz dwa odchylane głośniki w klapie bagażnika,
wzmacniacz 458 W
• Uconnect® Phone – system komunikacji bezprzewodowej w technologii Bluetooth®,
sterowanie komendami głosowymi, interfejs do iPoda UCI 1.0, mikrofon wbudowany
w lusterko wsteczne
* Niektóre elementy mogą stanowić wyposażenie dodatkowe, w zależności od wersji.

Dane techniczne
SILNIK

POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm3)
MOC MAKSYMALNA KM (kW) przy obr./min
MAKS. MOMENT OBROTOWY (Nm) przy obr./min
SKRZYNIA BIEGÓW
napęd

JEEP® COMPASS 2,0 l

JEEP® COMPASS 2,2 l CRD

Benzynowy DOHC R4
16 zaworów, podwójne zmienne
fazy rozrządu DWT, Euro 5

Turboładowany Common Rail
diesel z intercoolerem R4,
16 zaworów, DOHC, zmienna
geometria turbosprężarki,
filtr cząstek stałych, Euro 5

1 998

2 143

115 / 156 przy 6 300

120 / 163 przy 3 600 - 4 000

190 przy 5 100

320 przy 1 400 - 3 000

manualna 5-biegowa

manualna 6-biegowa

przedni

4x4 Freedom-Drive I™

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (km/h)

185

202

PRZYSPIESZENIE 0 - 100 km/h (s)

10,6

10,6

ZUŻYCIE PALIWA test miejski / test
pozamiejski / mieszany (l) *

10,2 / 6,1 / 7,6

7,9 / 5,9 / 6,6

EMISJA CO2 (g/km)

175

ŚREDNICA ZAWRACANIA (m)

172
205

PRZEŚWIT POPRZECZNY (mm)

10,8-17" obręcze kół / 11,3-18" obręcze kół

KĄT NATARCIA (stopnie)

20

KĄT zejścia (stopnie)

32

KĄT rampowy (stopnie)

20

Głębokość brodzenia (mm)

280

Wymiary
Długość (mm)

4 448

Szerokość (mm)

1 812

Wysokość (mm) bez bagażnika
dachowego/z bagażnikiem dachowym

1 633 / 1 718

Rozstaw osi (mm)

2 635

Rozstaw kół przód/tył (mm)

1 520

ilość miejsc

5

Masa własna (kg)

1 425

1 605

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

2 010

2 075

Maks. dopuszczalna masa 
przyczepy (kg)

1 200

2 000

Pojemność bagażnika (I) za drugim 
rzędem siedzeń
Pojemność bagażnika (I) za przednimi 
siedzeniami

328 do linii oparć / 458 do linii dachu
725 do linii oparć / 1 269 do linii dachu

Pojemność zbiornika paliwa (I)
* Dane na podstawie pomiarów wg dyrektywy UE nr 692/2008/EC.
Powyższa specyfikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty.
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