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Pressmeddelande 

 

Stockholm, 21 juni  2012 

 

Grand Cherokee SRT är Jeeps starkaste någonsin 

 

Jeep är urtypen för kraftfulla bilar som tar sig fram lika effektivt i terrängen som på 
landsvägarna. Med nya Grand Cherokee SRT presenterar Jeep sin starkaste bil någonsin. 
Med en 468 hk stark Hemi V8 på 6,4 liter ställer den det mesta i fyrhjulsdriven väg i 
skuggan. 0-100 km/tim går på 5 sekunder och toppfarten är 257 km/tim. 
 
Tre cm lägre än den vanliga Grand Cherokeen, permanent fyrhjulsdrift, 20-tums lättmetallfälgar 
och en muskulös look med många sportiga detaljer. Grand Cherokee SRT:s yttre motsvarar 
sannerligen de imponerande prestanda som Jeeps mest kraftfulla modell någonsin besitter. 
 
Även insidan visar att det rör sig om en mycket speciell bil. En fet läderklädd ratt med ”paddlar” 
för växellådan ligger i förarens direkta synfält. Färddatorn har fått speciella SRT-inputs som till 
exempel 0-100 km/tim tider, antalet hästkrafter och vridmoment, bromssträckan 100-0 km/tim, 
G-krafter samt utförligare motorinformation. Skulpterade SRT stolar ger bättre sidostöd och är 
klädda i läder och alcantara med broderade SRT-logotyper. 
 
Framkomlighet är kanske Jeeps starkaste kännetecken. Fyrhjulsdriften är Jeeps Quadra-Trac 
som kan ställas in i lägena variabelt 50/50 fram/bak ”Snow”, 35/65 Sport and Track samt 
Autoläge. Kraften från Hemi V8:an transfereras till drivlinan via Jeeps W5A580 femstegade 
automatlåda.  
 
Grand Cherokee SRT har mycket goda, utpräglat sportiga vägegenskaper. 
Hjulupphängningarna består av dubbla A-armar med spiralfjädrar, krängningshämmare och 
Bilstein adaptiva stötdämpare fram samt en multilinkkonstruktion bak med spiralfjädrar, nedre 
kontrollstag, krängningshämmare och Bilstein adaptiva stötdämpare. 
 
Med SRT:s fartresurser krävs rejäla bromsar. Brembo ventilerade skivor i dimension 380 x 34 
med sexkolvsok fram och 350 x 28 mm med fyrkolvsok bak tar ner farten effektivt med en 100-0 
km/tim sträcka på 35 m. 20-tums delbara, lackerade aluminiumfälgar fyller ut hjulhusen 
tillsammans med Pirelli P-Zero i dimensionen P295/45ZR20. 
 
Blandad förbrukning är 14,1 l/100 km, CO2-utsläppen 328 g/km. Bilen uppfyller avgasnormen 
Euro 5. 
 
De första Grand Cherokee SRT når de svenska återförsäljarna under juni månad. Initialt 
kommer drygt ett 20-tal bilar till Sverige, varav cirka 10 är kundsålda. SRT har en enkel prisbild, 
priset är 709.900 kronor med i stort sett all tänkbar utrustning inkluderad… 

 

Torbjörn Lundgren 

PR Manager 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext: Jeep Grand Cherokee SRT är inte bara Jeeps mest kraftfulla modell någonsin utan en 
av de mest potenta i sitt segment. Under den skulpterade huven sitter en 6,4-liters Hemi V8 
som ger 468 hk/344 kW vid 6.250 varv/min och 624 Nm vid 4.100 varv/min. 

Bilder finns på: http://www.jeeppress-europe.com/gallery/detail/1353&pag=1  

http://www.jeeppress-europe.com/gallery/detail/1353&pag=1

