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NO ÉS NOMÉS UNA ACTITUD.
ÉS L’ADN.
Hi ha molt més que aventura off -road. El nou Cherokee afronta tots els reptes diaris,  en qualsevol 

terreny, amb total confi ança i amb l’estil exclusiu de Jeep
®
.
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LA VIDA CONSISTEIX A TRIAR.
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LA VIDA CONSISTEIX A TRIAR.

SENSE CONCESSIONS.

El nou Jeep
®
 Cherokee encarna l’esperit de qui busca llibertat i aventura.

El seu caràcter urbà i les seves qualitats off -road hi conviuen íntimament, amb un rendiment 

superior en carretera i amb les llegendàries prestacions de Jeep
®
. 

El Jeep
®
 Cherokee ofereix dos sistemes 4x4: Jeep

®
 Active Drive I i Jeep

®
 Active Drive II, cadascun 

d’ells amb desconnexió de l’eix posterior i sistema de control de tracció Selec-Terrain™ amb 

quatre modes personalitzats: Automàtic, Neu, Sport i Sorra/Fang.

La desconnexió de l’eix posterior canvia impecablement entre tracció davantera i a les quatre 

rodes quan cal tracció 4x4.

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE I: mòdul de tracció posterior (RDM) amb una sola velocitat activa 

permanent i pes reduït, distribució equilibrada de parell i control de tracció per fre. Disponible 

en Longitude, Limited i Overland.

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE II: unitat de transferència de potència (PTU) amb dues velocitats actives 

permanents, reductora i control de descensos (Hill-descent Control).

Disponible en Limited i Overland.

JEEP
®
 ACTIVE DRIVE LOW, que afegeix un diferencial posterior de bloqueig. I tot amb el sistema 

de control de tracció Selec-Terrain™ amb fi ns a cinc modes personalitzats i desconnexió de l’eix 

posterior, que canvia sense problemes entre la tracció davantera i la tracció a les quatre rodes 

només quan cal tracció 4X4.



Un disseny inconfusible. El nou Cherokee domina la carretera amb una estètica exterior audaç que reflecteix 

l’estil icònic de Jeep
®
, rematada amb els nous para-xocs, capó i porta del maleter lleugers, fars Full LED, 

llums diürns (DRL), fars antiboira i llums posteriors. La nova porta del maleter elèctrica mans lliures 

s’activa amb el peu i confereix un aspecte dinàmic a la part posterior del vehicle amb la placa de matrícula 

centrada més alta. El nou Jeep
®
 Cherokee transmet una sensació d’energia àgil, amb unes qualitats de 

conducció i maniobrabilitat excepcionals.

AUTENTICITAT DES DE TOTS 
ELS ANGLES.
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UNA ILLUMINACIÓ DISTINTIVA. 
L’avançada tecnologia LED és decisiva en l’inconfusible exterior del nou Cherokee.

Els nous fars projectors LED davanters integren els llums diürns, amb els quals formen una única unitat 

elegant i moderna. La il·luminació posterior es caracteritza per una banda LED prima de color vermell 

uniforme que envolta els llums de fre i els intermitents.The tail lamp features a signature red light – a thin 

homogeneous LED light strip that wraps individual stop and turn applications.
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UN VIATGE PER L’ELEGÀNCIA. 
Els interiors també s’han dissenyat amb un nivell superior d’estil, confort i funcionalitat.

Trobem materials de gran qualitat i una meticulosa professionalitat per tot arreu: en el tacte suau 

dels materials, en els seients i el quadre de comandament de cuir, en els detalls en negre piano 

brillant i en els detalls en crom setinat. Els nous comandaments integrats al volant s’inclouen de 

sèrie. Gaudeix de l’experiència de conduir i de l’excepcional so del sistema d’àudio Alpine® premium 

opcional amb 9 altaveus, subwoofer de 8” i amplifi cador de 506 W.
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CONNECTA AMB EL TEU MÓN. 
El nou Jeep

®
 Cherokee inclou el sistema Uconnect™ més recent, amb pantalla de fins a 8,4” (21 cm), 

sistema de navegació i gràfics en alta resolució, zoom intel·ligent i altres prestacions fàcils d’usar, com 

la integració del telèfon i el sistema per arrossegar i deixar anar, que permet personalitzar la barra de 

menús. Així mantens la connexió amb el telèfon, l’entreteniment, el navegador i molt més, siguis on siguis.

La integració d’Apple CarPlay™ permet als usuaris de dispositius iPhone accedir a Apple Maps, els 

missatges, el telèfon i Apple Music a través del control de veu Siri o de la pantalla tàctil de Uconnect™.

Android Auto™ permet accedir de forma fàcil i segura al control de veu mans lliures, a Google Maps™ 

i a Google Play Music™ utilitzant la pantalla tàctil de Uconnect™ o els comandaments del volant*.

*Cal l’aplicació Android AutoTM, descarregable a Google Play, i un telèfon compatible amb Android™ 5.0 Lollipop o superior. Google, Google Play, 

Android AutoTM i altres marques relacionades són marques registrades de Google LLC.
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TAN ESPAIÓS QUE EL TEU
EQUIPATGE ANIRÀ BEN AMPLE.

El nou Jeep
®
 Cherokee és el company de viatge perfecte pel seu interior espaiós i funcional, fi ns i tot al maleter. El nou Jeep

®
 Cherokee és el 

company de viatge perfecte pel seu interior espaiós i funcional, fi ns i tot al maleter. L’enginyós sistema de seients posteriors partits i abatibles 

60/40 genera encara més espai per a objectes grans plegant el seient individual, el doble o tots dos. L’espai de càrrega posterior ofereix ara 

fi ns a 570 litres d’emmagatzematge, on hi caben fàcilment els pals de golf o la compra. Accedir a tot aquest espai és molt fàcil amb la nova 

porta del maleter elèctrica mans lliures: només cal passar el peu per sota del para-xocs posterior per activar l’obertura automàtica de la porta. 2120



Al centre del quadre de comandament, el sistema 

ParkSense d’ajuda a l’aparcament en paral·lel i en bateria 

guia el conductor mentre estaciona el vehicle. En concret, 

detecta els espais d’aparcament disponibles i, prement 

un botó, el sistema dirigeix el vehicle i dona instruccions 

al conductor per canviar de marxa o per pitjar el fre o 

l’accelerador.

PREN EL CONTROL DEL TRAJECTE.
El quadre de comandament amb TFT de color de 7” (17,7 cm) t’ofereix una experiència còmoda i personalitzada, 

amb informació i dades del vehicle en el format que seleccionis, com el sistema de navegació, la confi guració

Selec-Terrain™ o els elements de seguretat.
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TRAILHAWK.
MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS.
El model Trailhawk expressa el costat més salvatge del Cherokee. Això queda clar immediatament 

amb el nou disseny agressiu per al SUV mitjà amb més capacitat del mercat. Preparat per a camins 

fora d’asfalt amb para-xocs davanter i posterior, angles d’aproximació i de sortida millorats, capó 

antirefl ector, pneumàtics de 17“ per a tot terreny, plaques de lliscament d’acer i la insígnia TRAIL RATED®, 

que garanteix que el model ha passat les proves en cinc categories d’execució: tracció, articulació, 

maniobrabilitat, distància al terra i altura de pas de gual.
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NATURALESA SALVATGE. 
El nou model Jeep

®
 Cherokee Trailhawk ofereix una capacitat off -road inigualable amb el 

potent motor de benzina de 3.2 L V6 271 CV, amb transmissió automàtica de 9 velocitats i 

amb el sistema Jeep
®
 Active Drive Lock 4x4 específi c del Trailhawk.

Disposa d’una unitat de transferència de potència (PTU) de dues velocitats a temps 

complet amb administració de parell, rang baix i diferencial posterior de bloqueig per a 

una tracció superior a baixa velocitat en condicions extremes de la carretera.

El diferencial posterior de bloqueig es pot seleccionar en qualsevol mode de terreny 

de baix rang des del sistema de gestió de tracció Selec-Terrain™, però es bloqueja 

automàticament en certs modes, com el “Rock”, exclusiu del Trailhawk, per maximitzar 

l’esforç de tracció dels pneumàtics.
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INSTINT NATURAL.
Més de 75 elements de seguretat activa i passiva, com el control de creuer adaptatiu, el control d’angle mort 

amb detecció d’objectes a la part posterior, l’ajuda a l’aparcament en paral·lel i en bateria ParkSense i la 

càmera posterior per a marxa enrere Parkview. El nou Jeep
®
 Cherokee inclou ara l’avís de col·lisió frontal Plus 

amb frenada d’emergència davant de vianants, avís de sortida de carril Plus, sistema avançat d’assistència de 

frenada i limitador de velocitat actiu de sèrie en tots els nivells d’equipament. L’instint de conservació és innat.

2928



CONTROL DE L’ANGLE MORT I DETECCIÓ 

D’OBJECTES A LA PART POSTERIOR

Aquests sistemes supervisen l’espai entre el vehicle 

i altres conductors. Quan el vehicle envaeix un angle 

mort lateral o posterior, alerta el conductor 

mitjançant icones lluminoses als retrovisors laterals 

o amb un senyal acústic.

AVÍS DE SORTIDA DE CARRIL PLUS  

Si el vehicle se surt dels límits del carril o les mans 

del conductor s’aparten del volant, el sistema emet 

avisos tàctils, visuals i acústics.

CONDUEIX PER UN CARRIL SEGUR.

CONTROL DE CREUER ADAPTATIU PLUS

Aquest sistema combina l’ús del fre i l’accelerador per ajustar 

automàticament la velocitat a una distància preseleccionada 

quan detecta un alentiment del trànsit precedent, cosa que 

contribueix a mantenir una distància segura.

AVÍS DE COL·LISIÓ FRONTAL AMB FRENADA D’EMERGÈNCIA 

DAVANT DE VIANANTS 

Aquest sistema utilitza sensors de radar per detectar si el 

Cherokee s’aproxima a un altre vehicle a massa velocitat i 

alerta el conductor amb un senyal acústic. El sistema avançat 

d’assistència de frenada augmenta la pressió del fre si 

detecta que el conductor no està frenant prou.
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POTÈNCIA I EXCEL·LÈNCIA EN 
PERFECTA SINTONIA.

El nou motor dièsel de 2.2 litres i 195 CV amb tecnologia Stop&Start garanteix l’estalvi de 

combustible i una experiència de conducció superior en qualsevol superfície.
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AL CAP I A LA FI, L’ASFALT 
ÉS NOMÉS LA SUPERFÍCIE.
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LONGITUDE
FUNCIONALITAT
•  Entrada i arrencada sense clau 

Enter-N-Go™
•  Sensors d’aparcament posteriors

EXTERIOR
•  Retrovisors i manetes del color de la 

carrosseria
•  Motllures de fi nestres (DLO) i barres de 

sostre en plata brillant
•  Fars antiboira LED

INTERIOR
•  Seients de tela premium amb insercions 

decoratives
•  Seient de passatger abatible amb 

emmagatzematge
•  Seient posterior amb regulació 

longitudinal
•  Aire condicionat automàtic bizona
•  Ràdio Uconnect™ amb pantalla HD tàctil 

en color de 7” (17,7 cm) i integració 
d’Android Auto™ i Apple CarPlay

LLANDES D’ALUMINI PINTAT 
DE 17” (43 cm)

De sèrie
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LLANDES D’ALUMINI PINTAT 
DE 18” (43 cm)

De sèrie

•  Retrovisor interior fotosensible 
amb micròfon incorporat

•  Miralls retrovisors exteriors 
abatibles elèctricament

FUNCIONALITAT
•  Porta del maleter elèctrica 

accionada amb el peu 
•  Eixugavidres amb sensor de 

pluja
•  Miralls retrovisors exteriors 

abatibles elèctricament
•  Control de creuer adaptatiu
•  Sensors d’aparcament davanters
•  Ajuda a l’aparcament en paral·lel 

i en bateria
•  Jeep

®
 Active Drive I*

•  Jeep
®
 Active Drive II*

Equipament addicional a l’acabat 
Longitude:

EXTERIOR
•  Detalls brillants al para-xocs
•  Vidre tintat fosc amb fi ltre solar

INTERIOR
•  Seient posterior amb regulació 

longitudinal
•  Seients davanters calefactats
•  Seients de conductor i passatger amb 

regulació elèctrica en 8 posicions (ajust 
lumbar en 4 posicions)

•  Quadre de comandament amb pantalla 
TFT en color de 7”

•  Ràdio Uconnect™ amb pantalla tàctil 
HD de 8,4” i integració d’Android 
Auto™, Apple CarPlay i sistema de 
navegació

•  Sistema de so Alpine Premium amb 
8 altaveus i subwoofer posterior

•  USB a la consola central

LIMITED

 * Només disponible en 4x4
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OVERLAND

FUNCIONALITAT
•  Seients davanters ventilats i 

calefactats, seients posteriors 
calefactats

•  Seients de conductor i passatger 
elèctrics

•  Miralls retrovisors exteriors abatibles 
elèctricament

•  Sostre solar panoràmic de doble plafó
•  Volant calefactat
•  Ajuda a l’aparcament en paral·lel i en 

bateria
•  Sensors d’aparcament davanters

Equipament addicional a l’acabat 
Limited:

EXTERIOR
•  Para-xocs del color de la carrosseria
•  Llums de carretera automàtics

INTERIOR
•  Estores berber premium
•  Logotip Jeep

®
 als embellidors de les 

portes
•  Seients de cuir premium
•  Quadre de comandament folrat en 

cuir
•  Seients posteriors calefactats
•  Detalls de fusta de zingana al volant

LLANDES D’ALUMINI POLIT 
DE 19”

De sèrie
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FUNCIONALITAT
•  Sistema de bloqueig Jeep

®
 Active Drive 

•  Selec-Terrain™ amb mode Rock
•  Selec-Speed amb control de rastreig
•  Plaques de lliscament
•  Suspensió elevada
•  Porta del maleter elèctrica amb 

accionament amb el peu
•  Seients de conductor i passatger 

elèctrics
•  Fars automàtics
•  Miralls plegables elèctrics
•  Eixugavidres amb sensor de pluja

Equipament addicional a l’acabat Longitude:

EXTERIOR
•  Llandes de 17”
•  Para-xocs específi cs
•  Logotip Jeep

®
 de color negre mat

INTERIOR
•  Seients entapissats en tela i cuir
•  Pantalla TFT a color de 7”
•  Sistema d’infoentreteniment Uconnect™ 

amb pantalla tàctil  de 8,4“
•  Mirall interior electrocròmic

LLANDES D’ALUMINI
DE 17”

De sèrie

LLANDES D’ALUMINI 
ENFOSQUIDES DE 17”

Opcional

TRAILHAWK
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OVERLAND TRAILHAWK LIMITED LONGITUDE

SEIENTS.

Cuir negre

amb costures 

vermelles

Cuir negre/marró

en tapisseria

Cuir negre/gris Ski 

en tapisseria

Cuir negre

gris Ski

en tapisseria

Cuir negre 

en tapisseria

Cuir 

negre

Teixit camel

Frost

Teixit 

negre

Cuir negre 

en tapisseria

Tela negra

amb costures

en color vermell
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Blau HidrolitzatGris Granit Verd Oliva Vermell VelvetGris Silver Marró BrownstoneSangriaBlanc BrillantTaronja Spitfi re Blau ShadeGris Sting Negre Diamant

COLORS.

LONGITUDE

LIMITED

OVERLAND

TRAILHAWK

LLIS METAL·LITZAT PERLAT
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DADES TÈCNIQUES.

L’especifi cació (B) indica els valors de CO
2
 i de consum de combustible determinats en funció del mètode de mesurament/correlació corresponent al cicle NEDC d’acord amb la norma (UE) 2017/1152-1153.

S’indiquen els valors de CO
2
 i de consum de combustible obtinguts d’acord amb la norma corresponent per poder comparar les dades del vehicle. És possible que els valors d’homologació de CO

2
 i de consum de combustible no siguin els 

valors reals, ja que depenen de molts factors relacionats, com ara l’estil de conducció, el trajecte, la meteorologia i les condicions de la carretera, com també l’estat, l’ús i l’equipament del vehicle. Els valors de CO
2
 i de consum de combustible 

indicats corresponen a les versions del vehicle amb els valors més alts i més baixos. Aquests valors poden variar amb la confi guració posterior, en funció de l’equipament seleccionat o de la mida dels pneumàtics muntats. Els valors de CO
2
 

i de consum de combustible indicats no són defi nitius i poden evolucionar a causa de canvis en el cicle de producció; el concessionari ofi cial de la xarxa FCA seleccionat disposarà dels valors més actuals. En qualsevol cas, els valors ofi cials 

de CO
2
 i de consum de combustible del vehicle adquirit pel client se subministraran amb la documentació del vehicle en qüestió. En els casos en què els valors de CO

2
 i de consum de combustible incideixin en el càlcul dels impostos i taxes 

relacionats amb el vehicle, cal consultar la legislació respectiva de cada país.

Sistema de tracció FRONT-WHEEL DRIVE JEEP
®
 ACTIVE DRIVE I 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE II* 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE LOCK

Acabat
LONGITUDE

LIMITED
LONGITUDE  LIMITED

OVERLAND
LIMITED

OVERLAND
TRAILHAWK

Transmission 9-speed automatic

Longitud (mm) 4.623

Amplada (mm) 1.859 1.902

Alçada (m) amb les guies del sostre 1.669 1.681 1.709 1.722

Distància entre eixos (mm) 2.705 2.708 2.718 2.720

Capacitat (L) fi ns a 570 litres

Angle d’aproximació (graus) 16,7 18,9 21 29,9

Angle de sortida (graus) 24,6 25 27,3 32,3

Angle ventral (graus) 17,7 19,5 21,7 22,9

Alçada lliure al terra (mm) 150 201 208 221

Capacitat de pas de gual (mm) 406,4 482,6 - 508 (@ 5mph) 482,6 508

Pes del vehicle en buit (kg) 1.834 - 1.958 1.885 - 2.106 1.917 - 2.138 2.003 - 2.074

Motor 2.2 L L4 TURBODIÈSEL

Sistema de tracció TRACCIÓ AL DAVANT JEEP
®
 ACTIVE DRIVE I 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE II* 4X4

Potència (CV a rpm) 195 a 3.500

Alçària (m) sobre les barres del sostre 1669 1681 1709

Parell (Nm a rpm) 450 a 2.000

Pes màxim remolcable (kg) frenat 1900 2369 2379

Classe d'emissions Euro 6d - TEMP Euro 6d - TEMP Euro 6d - TEMP

Emissions de CO
2
 (g/km) cicle combinat(B) 161 175 180

Consum de combustible (L/100 km) cicle urbà(B) 7,2 7,7 7,5

Consum de combustible (L/100 km) cicle extraurbà(B) 5,4 6 6,4

Consum de combustible (L/100 km) cicle combinat(B) 6,1 6,6 6,9

Acceleració (0-100 km/h) (segons) 9,1 8,8 9,3

Velocitat màxima (km/h) 205 202 200

*2-speed PTU

Motor 2.0 L L4 TURBO GASOLINA

Sistema de tracció JEEP
®
 ACTIVE DRIVE I 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE II* 4X4 JEEP

®
 ACTIVE DRIVE LOCK

Potència (CV a rpm) 272 a 5.250

Alçària (m) sobre les barres del sostre 1681 1709 1722

Parell (Nm a rpm) 400 a 3.000 - 4.500

Pes màxim remolcable (kg) frenat 1710

Classe d'emissions Euro 6d - TEMP Euro 6d - TEMP Euro 6d - TEMP

Emissions de CO
2
 (g/km) cicle combinat(B) 207 208 215

Consum de combustible (L/100 km) cicle urbà(B) 12 12 12,3

Consum de combustible (L/100 km) cicle extraurbà(B) 7,2 7,3 7,6

Consum de combustible (L/100 km) cicle combinat(B) 9 9,1 9,4

Acceleració (0-100 km/h) (segons) 7,2 7,3 7,6

Velocitat màxima (km/h) 206 206 177
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Jeep
®
 és una marca registrada de FCA US LLC.

Aquest catàleg és una publicació de FCA. Totes les imatges i especificacions de producte corresponen a la informació vigent en el moment d’aprovar la publicació. FCA es reserva el dret a realitzar canvis ocasionals, sense cap mena 

d’avís ni obligació, en preus, especificacions, colors i materials, com també a modificar o retirar models, segons consideri oportú a l’efecte de millorar el producte o per motius de disseny o màrqueting.
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