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LA GENERACIÓ DE LLIBERTAT QUE VE.

NOU JEEP
® 





El desig de llibertat és quelcom innat en l’ésser humà. Sorgeix com un desig d’explorar, una 

passió per la natura, la recerca d’una identitat defi nida. Des de sempre, aquesta ha estat 

l’autèntica essència de Jeep
®
, encarnada a la perfecció en el Wrangler: una icona que ha 

aconseguit mantenir-se fi del a les seves arrels mentre s’adaptava a l’esperit canviant dels temps. 

Actualment, la seva irrefrenable inclinació cap a l’aventura el porta a explorar terrenys nous, tant 

dins com fora de la carretera. Noves destinacions, noves sensacions, noves emocions. 

Aquí comença de nou el viatge.
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EL TEU ESPERIT AL DESCOBERT. 
Els esperits lliures es reconeixen quan es veuen: és una afi nitat natural. Des de sempre, el Wrangler ha 

acompanyat aquests pioners, traient-los d’allò ordinari i encaminant-los cap a viatges increïbles i aventures 

fascinants. 

La seva naturalesa no ha canviat amb el pas dels anys; més aviat al contrari. El vehicle més reconeixible del 

món continua sent fi del a l’original: s’ha perfeccionat per oferir més robustesa i s’ha augmentat el confort de 

l’habitacle perquè puguis gaudir d’experiències de conducció insuperables.
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EL MATEIX, AMB AIRES NOUS. 
El nou disseny del Wrangler és l’evolució natural d’un vehicle que roman fi del a l’original. La llegendària graella 

de set ranures amb làmines exteriors que es creuen amb els fars ret homenatge al Jeep
®
 CJ. I l’esperit autèntic 

es manifesta immediatament, reconeixent clarament la identitat del Wrangler. La seva forma ampla, audaç i 

vigorosa suscita instantàniament una sensació de força i resistència, una percepció accentuada per la línia de 

cintura rebaixada.
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UNA LLUM QUE T’IL·LUMINA EN 
LA TEMPESTA.
Els icònics fars rodons del Wrangler li confereixen el seu caràcter distintiu. El nou sistema Full LED i els 

fars antiboira completen el seu aspecte exclusiu, que ofereix una il·luminació ultrabrillant per millorar 

signifi cativament la visibilitat de la carretera. Els llums diürns LED es troben a la part davantera dels passos 

de roda trapezoïdals; també hi ha LED als llums posteriors quadrats. 

Per veure i per ser vist i reconegut. En tot moment.
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PORTES DESMUNTABLES*
Fabricades en alumini lleuger.

Treu-les i sent la llibertat

més a prop que mai.

PARABRISA ABATIBLE*
Ara és més fàcil que mai disposar 

de més aire fresc a la cara i d’una 

vista més clara del camí.

SOSTRE ELÈCTRIC SKY ONE-TOUCH™
El primer sostre de lona elèctric en un Wrangler

obre una gran secció central panoràmica amb

seccions del vidre posterior desmuntables.

SOSTRE RÍGID MODULAR DE 3 PECES FREEDOM®
Un disseny actualitzat per a una part superior més lleugera i 

més fàcil de retirar.

SOSTRE DE LONA SUNRIDER®
Inspirat en la versió original, aquest 

model disposa d’assistència per ressort, 

disseny sense cremallera, un sostre 

abatible i fi nestres desmuntables, o sigui 

que els amants del sol podran gaudir al 

màxim.

*Conduir sense les portes i amb el parabrisa abaixat és només per a conducció off -road.

UNA EXPERIÈNCIA 
AUTÈNTICA A L’AIRE 
LLIURE.
El nou Jeep

®
 Wrangler, l’únic SUV 4x4 per conduir a l’aire lliure del mercat, 

s’ha dissenyat i construït per a una llibertat màxima.
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EL PODER D’AMPLIAR ELS 
LÍMITS DEL TEU MÓN.
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L’AVENTURA ES TORNA URBANA.
L’esperit veritablement aventurer no té límits. El nou Jeep

®
 Wrangler arriba amb una dinàmica superior en 

carretera, per tal d’optimitzar la manejabilitat i el confort. El nou sistema de suspensió de cinc braços amb ajust 

específi c dels amortidors proporciona una conducció plaent i un equilibri òptim entre la direcció en carretera 

i la seva llegendària capacitat off -road. La caixa de transferència de dues velocitats amb 4x4 a temps complet 

contribueix activament a un control excepcional.

La seguretat és una prioritat, amb més de 65 sistemes de seguretat activa i passiva, com el control d’angle 

mort i de la part posterior, la càmera posterior de marxa enrere Parkview amb línies de quadrícula dinàmiques, 

el control electrònic d’estabilitat (ESC) amb mitigació electrònica del balanceig, els sensors d’aparcament 

davanters i posteriors i els quatre airbags de sèrie. Perquè viatjar segur és l’única forma de viatjar.
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PERD LA NOCIÓ DEL 
TEMPS, I RES MÉS.
Interiors totalment redissenyats i equipats amb la tecnologia més avançada. 

Un estil autèntic, gran versatilitat, confort millorat i funcions intuïtives. Cada detall revela un 

treball artesà expert i materials de màxima qualitat. Elements xapats de metall i tapisseria 

fi na en cuir amb costures decoratives: tots els elements estan curosament pensats. Un botó 

d’arrencada amb un marc resistent a les condicions climatològiques a l’abast del conductor. 

I el que és millor: cada Wrangler inclou de sèrie un interior durador i rentable, amb tapes 

de drenatge per facilitar la neteja. El producte fi nal és un habitacle nou on és fàcil oblidar el 

concepte del temps.
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REFINAT PER NATURALESA. 
Els interiors del Wrangler evoquen el refi nament de la natura i la seva atenció pel detall. 

Superfícies de tacte suau, quadre de comandament folrat en cuir en la versió Sahara, seients i 

volant calefactats, seients entapissats en cuir amb costures decoratives i logotips brodats en les 

versions Sahara i Rubicon. Una embriagadora mescla de detalls que ofereix una sensació 

de conducció sense precedents.
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TRENCA LA BARRERA DEL SO.
El nou habitacle del Jeep

®
 Wrangler combina detalls resistents i plaer a bord per oferir una experiència 

de conducció excel·lent. L’entorn perfecte per gaudir al màxim de la qualitat de so de l’equip premium 

Alpine® All-Weather de 552 watts amb 8 altaveus i un subwoofer posterior. I és que un tot terreny 

inigualable no podia aspirar a menys.
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CONNEXIÓ PERSONALITZADA. 
El nou quadre de comandament inclou una pantalla TFT LED de 7” (16 cm). Això permet confi gurar 

la informació de més de 100 formes, inclòs el mitjà actual que s’està reproduint, la pressió dels 

pneumàtics o la lectura digital de la velocitat. El sistema Uconnect™ de quarta generació amb pantalla 

tàctil de 8,4” (21 cm), situat a la consola central, disposa de connectivitat per a smartphone, capacitat 

d’acostar i augmentar imatges amb els dits i la possibilitat de personalitzar el sistema amb els botons 

de menú més utilitzats.

Android Auto™ permet accedir de forma fàcil i segura al 

comandament 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 Auto descarregable a Google Play, i un telèfon compatible amb Android™ 5.0 Lollipop o 

superior. Google, Google Play, Android Auto i altres marques relacionades són marques registrades de Google LLC.

Apple CarPlay™ permet als usuaris d’iPhone accedir a Apple Maps, 

missatges, telèfon i Apple Music a través del control de veu Siri o 

de la pantalla tàctil de Uconnect™.
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ALIMENTA L’AVENTURA. 
Trens motrius avançats i efi cients. El nou motor de 272 CV turboalimentat de 2.0 litres

amb quatre cilindres en línia i el 2.2 Multijet de 200 CV es munten en la transmissió 

automàtica de 8 velocitats, exclusiva en la seva classe, que ofereix una potència òptima 

del motor mentre recorres camins o gaudeixes d’una entrega de potència suau i efi cient 

a velocitats de carretera. La nova caixa de transferència a temps complet, amb un temps 

parcial seleccionable i amb monitoratge i gestió del parell, distribueix perfectament la 

potència entre les rodes del davant i del darrere per a una manejabilitat excel·lent i una 

millor experiència de conducció.

Transmissió automàtica

Caixa de transferència amb possibilitat de selecció a temps parcialCaixa de transferència amb possibilitat de selecció a temps parcial

motor de benzina de 272 CVmotor de benzina dem

motor dièsel de 200 CV t diè l d 200 CV
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SEMPRE EN EL TEU ELEMENT. 
Totes les destinacions estan al teu abast, ja que podràs recórrer tots els terrenys. Dos 

sistemes 4X4 (Command-Trac® en les versions Sahara i Sport, i Rock-Trac® en la versió 

Rubicon) ofereixen un repartiment del parell de torsió a temps complet, cosa que permet 

aconseguir una adherència òptima en condicions lliscants i de baixa tracció, com quan 

condueixes en sorra, grava, neu o gel. El diferencial posterior de lliscament limitat Trac-Loc®, 

disponible en les versions Sport i Sahara, proporciona més parell i adherència. Per la seva 

banda, l’acabat Rubicon incorpora el sistema Tru-Lok® amb bloqueig elèctric de l’eix davanter 

i posterior, amb el qual s’obté un parell i una adherència extra per afrontar les condicions 

més dures. Perquè l’aventura és genial en qualsevol entorn. Gràcies a la llegendària capacitat 

4x4, cada model del Wrangler rep un emblema Trail Rated, que certifi ca que el vehicle ha 

superat un seguit de proves molt dures agrupades en cinc categories: tracció, pas de gual, 

maniobrabilitat, articulació i alçada lliure al terra. 
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CONVERTEIX QUALSEVOL 
DIRECCIÓ EN UNA 
CARRETERA.
El Rubicon és el Wrangler més capaç de tots els temps. Fidel a la seva herència, 

té la tracció necessària per gestionar algunes de les situacions de conducció 

més difícils i imprevisibles.

•  Sistema de tracció a les quatre rodes Rock-Trac® amb ràtio de reducció “4LO” 

de 4:1 i ràtio d’ascens de 77,2:1.

•  Caixa de transferència de dues velocitats a temps complet Selec-Trac®.

•  Eixos d’alta resistència de pròxima generació Dana.

• Diferencials davanter i posterior amb bloqueig elèctric Tru-Lok.

•  Pneumàtics per a fang BF Goodrich de 32” (81 cm)

•  Desconnexió electrònica de la barra estabilitzadora davantera per 

proporcionar un major recorregut de la roda quan el terreny ho requereix.

•  Angles d’atac, sortida i ventral: 36,4°/30,8°/25,8°.

•  Alçada lliure al terra màxima: 255 mm.
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NOU JEEP
®
 WRANGLER 

SPORT - SAHARA - RUBICON (2 O 4 PORTES)



EXTERIOR
• Graella del color de la carrosseria
• Passos de roda d’una peça negres
• Sostre de lona negre Sunrider
• Portes totalment metàl·liques
• Llum de capó elèctric
• Llandes d’alumini de 17” exclusives
• Llums diürns
• Fars davanters, llums posteriors i llums antiboira incandescents
• Ganxos de remolc posteriors

HABITACLE
• Aire condicionat automàtic bizona
• Il·luminació de l’habitacle amb 8 focus LED
• Botó d’arrencada Keyless ‘N Go
• Seients amb tapisseria de tela
• Volant de cuir
• Interiors rentables
• Estores de goma per a tot tipus de climes

CAPACITAT
• Sistema de tracció 4x4 2,72:1 Command-Trac™
• Nova generació d’eixos Dana 30/44
• Ràtio de l’eix posterior 3,45 (amb motor de benzina 2.0)
• Ràtio de l’eix posterior 3,73 (amb motor de benzina 2.2)
• Mitigació del balanceig del remolc

TECNOLOGIA
• Sistema multimèdia Uconnect™ amb pantalla tàctil 

de 5” amb DAB + ràdio
• Sistema de so amb 8 altaveus
• Quadre de comandament amb pantalla TFT de 3,5” (8,9 cm)
• Transmissió automàtica de 8 marxes
• Retrovisors elèctrics i calefactats
• Làmpada repetidora lateral al retrovisor
• Mirall retrovisor electrocròmic amb sensor crepuscular
• Càmera de visió posterior amb línies de quadrícula dinàmiques 

d’assistència per a la marxa enrere
• Sensors d’aparcament posteriors
• Limitador de velocitat actiu i control de creuer
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Totes les característiques de l’Sport i a més:

EXTERIOR
• Passos de roda del color de la carrosseria
• Sostre rígid de 3 peces del color de la carrosseria
• Llandes d’alumini de 18” amb pneumàtics tot terreny
• Vidre de protecció solar amb tint profund
• Esglaó lateral tubular
• Sistema d’anivellament automàtic de fars LED
• Llums diürns LED
• Fars antiboira LED davanters
• Llums posteriors LED

HABITACLE
• Seients d’alta qualitat amb tapisseria de tela
• USB addicionals (segona fi la de seients)
• Il·luminació ambiental de l’habitacle amb LED

TECNOLOGIA
•  Sistema multimèdia i navegador Uconnect™ amb pantalla tàctil 

de 8,4” (21 cm) amb integració d’Apple CarPlay i Android AutoTM

•  Pantalla TFT a color de 7” (16 cm) al quadre de comandament
•  Equip de so premium Alpine amb 9 altaveus
•  Sensors d’aparcament davanters
•  Sistema d’alarma de seguretat

PACK OVERLAND

• Seients de cuir McKinley de color negre amb logotip Overland
• Quadre d’instruments folrat de cuir
• Insígnia dura exterior lateral Overland
• Calandra del mateix color que la carrosseria amb accents 

brillants als bisells dels fars i les gorges de la calandra
• Retrovisors pintats amb accents brillants
• Llandes mecanitzades de 18” amb acabat Granite Crystal Tech i 

disseny exclusiu
• Tapa rígida per a la roda de recanvi
• Accés passiu
• Detecció d’angle mort i detecció d’encreuament
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Totes les característiques de l’Sport i a més:

EXTERIOR
•  Graella del color de la carrosseria amb la vora dels orifi cis 

decorada en to fosc
• Sostre de lona negre d’alta qualitat Sunrider
• Llandes de 17” amb pneumàtics per a terreny amb fang
•  Para-xocs davanter i posterior Rubicon exclusius
• Proteccions laterals d’alta qualitat
• Sistema d’anivellament automàtic de fars LED
• Llums diürns LED
• Fars antiboira LED davanters
• Llums posteriors LED

HABITACLE
• Seients d’alta qualitat amb tapisseria de tela
• USB addicionals (segona fi la de seients)
•  Il·luminació ambiental de l’habitacle amb LED

CAPACITAT
• Sistema de tracció 4x4 4,0:1 Rock-Trac®
• Eixos d’alta resistència Dana 44
• Desconnexió electrònica de la barra estabilitzadora
• Diferencials de bloqueig Tru-Lok®
• Suspensió de gran rendiment

TECNOLOGIA 
• Sistema multimèdia i navegador Uconnect™ amb pantalla 

tàctil de 8,4” (21 cm) amb integració d’Apple CarPlay i 
Android AutoTM

•  Pantalla TFT a color de 7” (16 cm) al quadre de 
comandament

• Equip de so premium Alpine amb 9 altaveus
• Sensors d’aparcament davanters
• Sistema d’alarma de seguretat
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HI HA COSES QUE SIMPLEMENT REFLECTEIXEN EL TEU ESTIL.
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LLANDES POLIDES DE 17” (43 cm)

AMB BUTXAQUES NEGRES

De sèrie en el Rubicon

LLANDES DE 17” (43 cm)

AMB LLAVI POLIT

Disponibles per al Rubicon

LLANDES MECANITZADES DE 18”

AMB ACABAT GRIS TECH 

Disponible en acabat Sahara

amb el pack Overland

LLANDES POLIDES DE 18” (45 cm)

AMB RADIS DE COLOR GRIS TECH

De sèrie en el Sahara

LLANDES DE VIDRE DE GRANIT

POLIT DE 17” (43 cm)

de sèrie en l’Sport

LLANDES.
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Negres

de tela
Cuir estil Bucket

color sella

de muntar fosc

Esportius amb respatller 

baix tapisseria de tela 

de color negre

Heritage

Tan de tela
Esportius tapisseria

de cuir negre

SEIENTS.

Esportius

negres

Cuir Mckinley

Esportius

tapisseria

de cuir negre

Esportius amb respatller 

baix tapisseria de tela 

de color negre

Cuir estil Bucket

color sella

de muntar fosc

Seients estil

Bucket en tela

camel

amb el pack                                        
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Gris Silver

Metal·litzat

Gris Granit

Metal·litzat

Blau Ocean

Metal·litzat

Carbassa

Metal·litzat

Gris SilverGris GranitBlau Ocean Carbassa Groc Hellayella NegreBlanc Brillant Gris StingVerd Bikini Vermell Firecracker
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CREA LA TEVA PRÒPIA 
AVENTURA.
Les grans aventures comencen quan gires el volant i surts dels camins habituals; i amb l’àmplia 

gamma d’accessoris de Mopar
®
 descobriràs que tens opcions realment il·limitades. 

Mopar t’ofereix moltes solucions per al Jeep
®
 Wrangler, que cobreixen des del rendiment fi ns a 

l’estil, passant pels detalls més petits. Amb les peces Jeep
®
 Performance, t’asseguraràs que el teu 

Wrangler, únic en la seva espècie, estigui llest per enfrontar-se als camins més difícils amb el seu estil 

característic. Personalitza l’exterior amb el tendal de malla “bikini” i els gràfi cs originals de Mopar, 

conquereix l’aigua amb l’snorkel de Jeep
®
 Performance Parts i domina els camins rocosos amb les 

resistents proteccions laterals d’acer de gran gruix.

5150



Per gaudir plenament de cada instant del viatge, tria les 

prestacions del pla de manteniment de primera classe que 

ofereix Mopar Vehicle Protection. Amb peces de recanvi originals 

i serveis altament especialitzats, el teu Jeep
®
 Wrangler anirà 

sempre en la direcció correcta.

Més informació a http://jeep.mopar.eu/jeep/

La naturalesa imprevisible de l’aventura és el que la fa inoblidable, i estar-ne preparat fa que 

sembli fàcil i tot: converteix la teva propera parada en un descans perfecte i relaxant al capvespre 

amb la taula de la porta del maleter; a més, combinant l’equip de la safata de càrrega amb la 

safata de càrrega modelada, el maleter estarà ben protegit de qualsevol sorpresa en el camí.
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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 (EU) 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.

2 portes 4 portes

ACABAT SPORT SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

Xassís Carrosseria sobre bastidor Carrosseria sobre bastidor

Tipus de transmissió automàtica de 8 velocitats automàtica de 8 velocitats

Sistema de tracció 4x4 4x4

Caixa de transferència Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1 Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1

Longitud (mm) 4334 4882

Amplada (mm) 1894 1894

Alçada amb sostre rígid (mm) 1821 1839 1841 1828 1838 1848

Alçada amb coberta tova (mm) 1858 1878 1879 1881 1891 1901

Distància entre eixos (mm) 2459 3008

Angle de gir: intern/extern 41°/34.4° 41°/34.4°

Diàmetre de gir (m) 10,36 12,28

Voltes del volant (a topar) 3,68 3,24

Angle d’atac / sortida / ruptura 35.2/29.2/23.9 37.4/30.5/26.2 36.4/30.8/25.8 34.8/29.9/19.2 35.4/30.7/20.0 36/31.4/20.8

Distància màxima al terra (mm) 235 260 255 232 242 252

Classifi cació tot terreny 8 7 10 8 8 9

Pas de gual (mm / km/h) 762/8 760/8

Seients 4 5

Volum total de càrrega darrere de la 2a fi la (l) 203 548

Volum total de càrrega darrere de la 1a fi la (l) 598 1059

Fuel tank capacity (l) 66 81

Capacitat del dipòsit d'urea (l) 18,92 18,92

Frens davanters Disc ventilat 330x28mm Disc ventilat 330x28mm

Frens posteriors Disc massís 342x14 mm Disc massís 342x14 mm

Eix frontal
Dana M186

LD Axle Open

Dana M186

LD Axle Open

Dana M210

HD Axle Locking

Dana M186

LD Axle Open

Dana M186 

LD Axle Open

Dana M210

HD Axle Locking 

Eix posterior
Dana M200

HD Axle LS

Dana M200

HD Axle LS

Dana M220

HD Axle Locking

Dana M200

HD Axle LS

Dana M200

HD Axle LS

Dana M220

HD Axle Locking

MultiJet II de 2.2 litres MultiJet II de 2.2 litres

2 portes 4 portes

ACABAT SPORT SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

Compliment d’emissions Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Combustible Dièsel Dièsel

Combinat de CO
2 
(g/km) 197 - 198 198 197 202 202 201

Consum de combustible Cicle urbà (l/100 km) 9,1 9,1 9 9,7 9,7 9,6

Consum de combustible Cicle extraurbà (l/100 km) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Consum de combustible Cicle combinat (l/100 km) 7,5 7,5 7,5 7,6 - 7,7 7,7 7,6

Emissions de CO
2
 WLTP (g/km) cicle combinat 245 - 247 245 250 250 - 253 250 255

Acceleració (0-100 km/h) (segons) 8,9 8,9 9,6 9,6 9,6 10,3

Velocitat màxima (km/h) 180 180 160 180 180 160

Turbocharged de 2.0 litres Turbocharged de 2.0 litres

2 portes 4 portes

ACABAT SPORT SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

Compliment d’emissions Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Combustible Gasolina Gasolina

Combinat de CO
2 
(g/km) 198 - 200 198 211 201 - 204 201 213

Consum de combustible Cicle urbà (l/100 km) 11,7 - 12,3 11 12 11 11 12

Consum de combustible Cicle extraurbà (l/100 km) 7,1 - 7,5 7,1 8,1 7,5 - 7,9 7,5 8,3

Consum de combustible Cicle combinat (l/100 km) 9 9 10 9 9 10

Emissions de CO
2
 WLTP (g/km) cicle combinat 254 - 264 254 254 263 - 274 263 261

Acceleració (0-100 km/h) (segons) 7,3 7,3 tbc 7,5 - 7,9 7,5 8,3

Velocitat màxima (km/h) 177 177 156 177 177 156
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Jeep
®
 és una marca registrada de FCA US LLC.

Aquest catàleg és una publicació de FCA. Totes les il·lustracions de productes i les especificacions es basen en la informació disponible en el moment d’aprovar-se 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 deixar de produir certs models, sempre que ho consideri oportú per millorar el producte o per motius de disseny o màrqueting.
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