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Nya Jeep Cherokee en favorit för alla tillfällen 
 
  
Nya Jeep Cherokee sätter nya måttstockar för hur en kompakt SUV 
skall vara. Skarp design både utanpå och inuti. Komfortabel på 
motorvägen och i stort sett oslagbar i terrängen. Välutrustad och 
säker med fem stjärnor i Euro NCAP. De första bilarna beräknas 
finnas hos Jeeps svenska återförsäljare i maj. 
 
  
Jeep Cherokee i korthet 
 
Helt nya Jeep Cherokee kombinerar modern design med Jeeps arv både 
ifråga om form och funktion. Det är den första Jeep som byggs på 
Chrysler-gruppens nya plattform CUS-wide, har individuella 
hjulupphängningar med utmärkt landsvägskomfort och klassens bästa 
terrängegenskaper. 
Cherokee har tre nya system för fyrhjulsdrift  som lägger ribban högst 
bland  medelstora SUV: 
* Jeep Active Drive I fyrhjulsdrift 
* Jeep Active Drive II fyrhjulsdrift med lågväxel 
* Jeep Active Drive Lock fyrhjulsdrift med lågväxel och låsbar bakre 
differential 
Vid lanseringen kommer Fiat ta hem versioner med Active Drive I och 
Active Drive Lock (den senare finns endast på Trailhawk). 
 
Den har nya Jeep Select Terrain Traction Control System med upp till 
fem anpassade lägen - Auto, Snow, Sport, Sand/Mud och Rock 
* Klassbäst dragkapacitet – 2475 kg (170 Mjet II 4WD 9-aut) 
* Jeep Trail kapacitet 
* Upp till 56:1 lågfartsratio, en 90-procentig förbättring jämfört med 
föregående modell 
 
Jeep Cherokee är den första SUV:en i klassen med niostegad 
automatisk växellåda. Den nya urkopplingsbara bakaxeln resulterar i 
minskad bränsleförbrukning när fyrhjulsdriften inte behövs. Motorerna är 
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2,0-liters Multijet II Turbodiesel med två olika effektuttag, 140 hk-103 
kW/3.750 varv/min respektive 170 hk-125 kW/3.750 varv/min. 
Bensinalternativet är Chrysler-koncernens nya 3,2-liters Pentastar V6-
motor som ger  272 hk-199 kW/6.500 varv/min. 
 
Jeep Cherokee har ett nytt aerodynamiskt formspråk som kombinerar 
Jeeps klassiska designarv med moderna linjer. Avancerad LED-ljusteknik 
med distinkta varselljus är element i den särpräglade formgivningen. 
Bilens korta överhäng och utmärkta frigångsvinklar bidrar till briljant 
offroadförmåga. Interiör i premiumklass med högklassiga materialval 
skapar trivsel och premiumkänsla. Nytt CommandView panoramaglastak 
och Sky Slider-lucka ger ljus och rymd till kupén. 
 
Nya Cherokee kommer med flera avancerade nya teknologier. Bland 
annat ett fyrfärgs 7-tums omkonfigurerbart LED kombiinstrument, 
Uconnect 8,4-tums mediacenter med pekskärm och Uconnect access via 
mobiltelefon. 
Den har mer än 70 avancerade säkerhets- och trygghetsfunktioner. 
Bland annat är Cherokee den första bilen inom  Chrysler Group som kan 
fås med ParkSense Parallell / Perpendicular Park Assist som hjälper 
föraren med parallell och vinkelrät parkering. 
 
Andra sätesraden är delbar/fällbar 60/40 och skjutbar framåt och bakåt 
för bästa passagerarkomfort och lastflexibilitet. Det främre 
passagerarsätet är fällbart för transport av långa föremål och det finns 
prylfack under sätet och gott om praktiska fack och utrymmen i hela 
kupén. 
 
 
Slank och atletisk design 
 
Genom att kombinera klassiska Jeep-drag med en modern och djärv 
design har jeeps designteam skapat en bil som står ut från mängden. 
Ingen kan ta fel på att det är en Jeep och formerna är effektivt 
aerodynamiska, smidiga och kraftfulla. Proportionerna är väl avvägda, 
hjulhusens form markerar Jeep-arv liksom de sju grillöppningarna. 
Modesta överhäng och utmärkta frigångsvinklar både bak och fram 
säkerställer äkta Jeep terrängkapacitet. 
 
 
Interiör 
 
Även insidan uppvisar en del klassiska Jeep kännetecken. Mittkonsolens 
övre del har en utformning som påminner om fronten på den klassiska 
ur-Jeepen från 1940-talet, precis som på Cherokees större syskon Grand 
Cherokee. Materialvalen är av hög klass och hela interiören andas stil 
och premiumkänsla.  
 
 



   

  
 Fiat Group Automobiles Sweden AB  
Färögatan 33, 164 51 Kista 
Tel. +46 (0) 8 5883 7200 
Fax +46 (0) 8 5883 7201  
 

Danske Bank, Sverige Filial 
Konto nr. 1240-01-04107 
Bank giro nr. 489-8888 
CVR nr. 55 67 93 52 82 
 

Web. http://www.fiat.se 
Presse. http://www.fiatpress.se 
 

 
 
Motorer 
 
Den motor som förväntas bli bästsäljare på den svenska marknaden är 
den 2,0-liters Multijet II turbodieseln, utvecklad och patenterad av Fiat 
Powertrain. Den har 4-ventilsteknik, dubbla överliggande kamaxlar och 
och ett commonrail insprutningssystem på 1.600 bar och ett 
turboaggregat med variabel geometri. Motorn ger 170 hk vid 3.750 
varv/min och ett vridmoment på 350 Nm vid 1.500 varv/min och är 
kombinerad med den nya 9-stegade automatlådan. 2,0-litersdieseln 
erbjuds även i en version som ger 140 hk vid 3.750 varv/min och 350 Nm 
vid 1.500 varv/min och som kombineras med en 6-växlad manuell 
växellåda. Diesellaternativen kommer till Sverige i juni och är Euro 5+ 
klassade. 
 
Inledningsvis och i och med säljstarten i maj erbjuds Cherokee med 
Chrysler-koncernens moderna 3,2-liters Pentastar V6-motor som 
bensinalternativ. Det är en smidig och stark maskin som ger 272 hk vid 
6.500 varv/min och 315 Nm vid 4.300 varv/min och som kombineras med 
den nya 9-stegade automatlådan. Motorn är standard på Trailhawk och 
Euro 6-klassad. 
 
 
Först i klassen med 9-stegad automatlåda 
 
Cherokee är den första mellanstora SUV som kan fås med en 9-stegad 
automatlåda. Den ger exceptionellt smidiga och snabba växlingar och 
kan tack vare det breda utväxlingsregistret optimalt utnyttja motorn och 
ger snabbare acceleration, kraftigt förbättrad bränsleekonomi och lägre 
utsläpp. Växellådan är helt elektroniskt reglerad och har mer än 40 olika 
växlingsmallar för att alltid ge optimal funktion vid alla typer av körning. 
Mjukvaran mäter ett flertal olika parametrar för att avgöra vilken 
växlingsmall som passar bäst för körsituationen: bland annat motorns 
tillgängliga vridmoment, kick downs, längs- respektive tvärsgående 
acceleration och om vägen går i med- eller motlut. Dessutom mäts 
temperatur, fart och ESP-systemet av växellådans styrenhet. 
 
Växlingarna sker nästan omärkbart tack vare de jämna förhållandena 
mellan varje växelsteg. Växellådan har fyra växeluppsättningar och sex 
växlingselement – multi disc kopplingar, dog kopplingar och bromsar. 
Endast tre växlingselement är öppna samtidigt vilket minskar 
energiförluster och därmed sparar bränsle. 
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Tre system för fyrhjulsdrift 
 
Jeep är synonymt med fyrhjulsdrift och offroadkapacitet mer än något 
annat bilmärke och nya Cherokee tar dessa egenskaper till en ny nivå. 
Cherokee har tre olika system för fyrhjulsdrift, alla med automatiskt 
urkopplingsbar bakaxel: Jeep Active Drive I som kopplar in fyrhjulsdriften 
automatiskt. Jeep Active Drive II med hög- och lågväxel samt Jeep 
Active Drive Lock med hög- och lågväxel och låsbar bakdiff. 
 
Jeep Active Drive I kräver inga ingrepp av föraren och kopplar in 
fyrhjulsdriften vid behov, ger girkorrektion och kompenserar för såväl 
under- som överstyrning. Systemet ger avvägd och balanserad 
kraftfördelning med BTC brake traction control. Fyrhjulsdriften kopplas in 
med en fullt variabel våt koppling som sitter vid bakaxeln. Systemet ger 
lagom mycket drivkraft till de bakre hjulen vid alla körförhållanden, 
inklusive halka, vid aggressiva starter och sportig körning. 
Jeep Active Drive II har hög och lågväxel. I läge 4-Low låser fram- och 
bakvagnens drivaxlar för körning i låg fart i terräng eller för bogsering. 
Lågväxeln ger en utväxling på 2.92:1. Jeep Active Drive II  arbetar 
tillsammans med Selec Terrain systemet för att fördela drivkraften och tar 
då hänsyn till motorn och ESC-systemet för att omfördela kraften till det 
av hjulen som har bäst fäste. 
Jeep Active Drive Lock är standard på Cherokee Trailhawk. Det har 
alla funktioner som Jeep Active Drive II plus en låsbar bakre differential 
för exempelvis klättring på klippor eller andra svåra offroadsituationer. 
Den låsbara bakre differentialen kan låsas i alla lågväxellägen men låses 
automatiskt i läge ”Rock” för att maximera fäste och drivkraft. 
Jeep Selec-Terrain Control System är standard på Cherokees alla 
system för fyrhjulsdrift och en väljare för typ av underlag. Den har fyra 
lägen: Auto, Snow, Sport och Sand/Mud. På Trailhawk tillkommer läget 
”Rock”. Selec-Terrain koordinerar elektroniskt upp till 12 olika system, 
inkluderande: Drivlinan, den elektroniska bromskontrollen, ESC, 
Transmissionskontrollen, Motorns styrbox och Selec-Speed Control som 
styr Hill-ascent och Hill-descent, det vill säga de funktioner som håller 
bilen stabil vid körning i mycket branta uppförs- eller nedförslut. 
 
 
Chassi 
 
Nya Cherokee är baserad på den nya Compact U.S. Wide (CUS-Wide) 
plattformen vars modulära arkitektur medger att man kan bygga flera 
olika slags fordon på i stort sett samma grund. Det ger bättre kvalitet, 
tillförlitlighet och lägre kostnader samt spar tid och kräver mindre 
investeringar i verktyg. Den möjliggör skiften av olika moduler vilket 
medger olika slags axelavstånd samt olika spårvidder, bredd och 
överhäng. 
Karosstrukturen i nya Cherokee består till 65% av höghållfast stål, 
värmepressat och ultra höghållfast stål vilket givit en stark, solid och lätt 
grundstruktur. 
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Jeep Cherokee har redan fått mycket beröm för sina fina vägegenskaper. 
Fram sitter MacPherson fjäderben som ger 17 cm fjädringsväg och bak 
en multilänkkonstruktion som ger 19,8 cm fjädringsväg. Den senare sitter 
upphängd i en ”isolerad” vagga som tillsammans med den främre 
tvärbalken i aluminium bidrar till styvhet i sidled och förbättrar 
vägegenskaperna och sänker ljudnivån. 
 
Styrningen har elservo och Cherokee har en vändcirkel på 11,6 meter i 
fyrhjulsdrivet utförande och 12 meter för Trailhawk som har den mest 
avancerade terrängkapaciteten. 
 
 
Säkerhet i toppklass 
 
Säkerheten hade högsta prioritet vid utvecklingen av nya Cherokee. Så 
klarade den också Euro NCAP:s nya och hårdare krav med toppbetyget 
5 stjärnor med en totalpoäng på 83 av 100 och placerade den bäst i 
klassen för small off road kategorin. Detta betyg ges till den modell som 
testats av Euro NCAP under året och som fått högst poäng i respektive 
klass. 
 
Jeep Cherokee har sju krockkuddar som standard (två främre flerfas, 
sidokrockkuddar, sidogardiner och knäkrockkudde på förarsidan). 
Framstolarna har aktiva nackskydd. Standard är även ABS-bromsar med 
offroad kalibrering, antisladd ESP, bromsassistans BAS, system mot att 
bilen slår runt ERM, start-i-backe-hjälp HSA och däcktrycksövervakning. 
Som tillval finns de nya systemen kollsionsvarning plus, 
parkeringsassistans, adaptiv farthållare, filöverskridarvarnare samt döda-
vinkeln varnare. 
 
 
Generös utrustning 
 
Jeep Cherokee har en mycket riklig utrustningsnivå redan i sitt 
grundutförande Longitude. Nedan finns de viktigare utrustningsdetaljerna 
i respektive utförande. 
 
 
Utrustning Longitude 
Exempel på Standardutrustning 
 Jeep® Active Drive I på 4x4-modeller. 
• Selec-Terrain® Traction System på 4x4-modeller. 
• Electronic Stability Control (ESC) med Electronic Rollover Mitigation 
• Hill Start och Trailer Sway Control. 
• Avancerade Multistage krockkuddar fram. 
• Knäkrockkudde för föraren. 
• Display för visning av däcktryck. 
• Parksense, bakre parkeringssystem. 
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• Stopp/startsystem (endast dieselmotorer). 
• Rattmonterade kontroller och farthållare. 
• Uconnect® mediacenter med 5,0-tums pekskärm, Bluetooth. 
• Instrumentgrupp med 3,5-tums TFT-display. 
• 17-tums aluminiumfälgar. 
• Backspeglar i karossens färg med körriktningsvisare och lampor. 
• Elmanövrerad baklucka 
• Fönsterlister i Bright Chrome. 
• Ljusa takrelingar. 
• Halogenstrålkastare med kurvljus funktion 
• LED-bakljus. 
• Dimljus och kurvljus fram. 
• Automatisk luftkonditionering med två zoner och fuktighetssensor. 
• Läderklädd ratt. 
• Helt fällbart passagerarsäte fram med förvaringsfack i sätet. 
• LED-belysning i kupén. 
• Baksätet fällbart 60/40 lutningsbart säte med glidjustering. 
• Jeep® rack lastsystem. 
• Trådlös laddningsplatta för Smartphone 
 
Inkluderat paket : Cold Weather Group 

• Golvmattor, gummi  
• Sätesvärmare 
• Vindrutetorkare med avfrostning funktion 
• Eluppvärmd ratt 

 
Utrustning Limited 
Utrustning utöver/ersätter  Longitude 
• 18-tums aluminiumfälgar. 
• 7-tums konfigurerbar Multi-View Display. 
• Uconnect® mediacenter med 8,4-tums pekskärm, Bluetooth 
• Läderklädda framsäten med stolvärme och ventilation. 
• 8-vägs elinställbart förarsäte med 4-vägs elinställbart svankstöd 
• Nyckellöst Enter ’n Go. 
• Bi-xenon strålkastare. 
• Automatiska strålkastare och regnsensor. 
• Kromade detaljer på undre stötfångare. 
• Electrokromatisk innerbackspegel. 
• Stöldlarm. 
• Parksense, parkeringssystem fram och bak. 
• ParkView® backkamera. 
• Elmanövrerad baklucka. 
• Fällbara elbackspeglar. 
• Tonat solskyddsglas 
 
Inkluderat paket: Technology Group 

• Parkview Backkamera 
• Parkeringsassistans vinkelrät/pararell 
• Kollisionsvarningssystem 
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• Varningssystem för ”dödavinklen” 
• Depart Lane Warning system 
• Aktiv farthållare 

 
 
Utrustning Trailhawk 
Exempel på std utrustning utöver Longitude,  
• Jeep® Active Drive Lock 4WD med bakaxelspärr. 
• Selec-Terrain® med Rock-läge. 
• Selec-Speed® Control och Hill Descent Control. 
• Fjädring för terrängkörning och hasplåtar för underredet. 
• 17-tums aluminiumfälgar för terräng med M+S-däck. 
• Reguljärt reservhjul. 
• 7-tums konfigurerbar Multi-View Display. 
• Uconnect® mediacenter med 8,4-tums pekskärm, Bluetooth 
• Stötfångare för terräng fram och bak. 
• Svarta fönsterlister. 
• Säten i kvalitetstyg/läder. 
• Golvmattor 
• Röda dekorsömmar i kupén 
• Tonat solskyddsglas 
• Stöldlarm 
 
Priser 
LONGITUDE 140 hp Diesel  4WD 6MTX   349.900 kr 
LONGITUDE 170 hp Diesel 4WD 9ATX   379.900 kr 
LIMITED 170 hp Diesel 4WD 9ATX   424.900 kr 
TRAILHAWK V6 272 hp Bensin 4WD 9ATX  434.900 kr 
LIMITED V6 272 hp Bensin 4WD 9ATX   444.900 kr 
 

 

Bildtext: Nya Jeep Cherokee bär omisskännliga Jeep designdrag i en 
modern avancerad formgivning. Cherokee sätter nya måttstockar för 
kapaciteten hos mellanstora SUV:ar. Bilder finns här: 
http://www.jeeppress-europe.com/gallery/detail/1408&pag=2  

http://www.jeeppress-europe.com/gallery/detail/1408&pag=2

