
Jeep ® presenterar nya modeller, ny teknik och nya motorer på 
bilmässan i Paris 

                                                                     
• Nya Jeep ® Grand Cherokee gör sin europeiska debut 
 
• Ny 2,8-liters turbodieselmotor för Jeep Cherokee, Jeep Wrangler och Wrangler 
Unlimited 
 
• Nya Jeep Wrangler och Wrangler Unlimited har även bränslebesparande Stopp / Start 
motorteknik, ny interiör och avtagbar hardtop i samma färg som bilen 
 
• Jeep Compass och Jeep Patriot erbjuds med ny 2,2-liters turbodieselmotor 
 
På årets bilmässa i Paris presenterar Jeep ® helt nya Grand Cherokee, ny interiör och exteriör 
för Wrangler och Wrangler Unlimited, samt två nya dieselmotorer för kunder i Europa och andra 
marknader utanför Nordamerika. Jeep presenterar också den bränslebesparande Stopp-Start-
tekniken för Wrangler och Wrangler Unlimited - den första tillämpningen av denna teknik för 
Chrysler Group LLC. 
 
Jeep håller en presskonferens på Mondial de l’Automobile i Paris den 30 september för att 
presentera de senaste tillskotten för media. 
 
– Jeep-varumärkets legendariska arv har gjort det till ett av de mest kända varumärkena i 
världen. Jeep fortsätter att utvecklas med nya modeller och motorer och ny design och teknik, 
säger Mike Manley, VD och koncernchef för Jeep och Lead Executive för Chrysler Group LLCs 
internationella organisation. Vi är stolta över att kunna presentera de senaste Jeep- 
innovationerna i Paris, inklusive vår första tillämpning av Stop-Start-tekniken som bidrar till att 
förbättra Jeep Wranglers bränsleekonomi med upp till 13 procent. Dessutom presenterar vi den 
helt nya Jeep Grand Cherokee, konstruerad och byggd för att möta kundernas behov här i 
Europa och runt om i världen. 
 
Nya Jeep Grand Cherokee 
För nästan två decennier sedan förnyade Jeep SUV-segmentet genom att lansera Grand 
Cherokee. Mer än fyra miljoner sålda bilar senare förbättrar Jeep formeln och skapar en perfekt 
balans mellan den klassiska fyrhjulsdriften och fina köregenskaper på vanlig väg genom den 
helt nya Grand Cherokee. Den presenteras för första gången i Europa på 2010 Paris Motor 
Show.                                                            
 
Jeep Grand Cherokee har förstklassiga egenskaper på vanlig väg samtidigt som den behåller 
Jeep-varumärkets legendariska fyrhjulsdrift, vridmoment och bogseringskapacitet. Den har 
också lägre bränsleförbrukning och en interiör i världsklass.  
 
Den helt nya Quadra-Lift ™ luftfjädringen ger fantastiska terrängegenskaper. Dessutom hjälper 
det nya Selec-Terrain ™ antispinnsystemet föraren att välja det körläge som bäst matchar on-
eller off-roadkörning. Nya oberoende fjädringssystem fram och bak ger extra bra 
vägegenskaper och komfort. 
 
För mer information om nya Jeep Grand Cherokee, se det fullständiga presskitet på Chryslers 
mediawebbplats: www.jeepbrandatparismotorshow.com. 
 



 
Jeep Wrangler och Wrangler Unlimited med ny 2,8-liters dieselmotor, Stopp-Start-teknik, 
ny interiör och hardtop i bilens färg 
Jeep fortsätter att förfina den framgångsrika Wrangler-formeln genom att kombinera den 
legendariska kapaciteten med en ny 2,8-liters turbodieselmotor med bränslebesparande Stopp-
Start-teknik, en ny och uppgraderad interiör, och en ny hardtop i samma färg som bilen för den 
populära Sahara-modellen. 
 
Jeep Wrangler och Wrangler Unlimited finns nu med en ny 2,8-liters turbodieselmotor för 
marknader utanför Nordamerika. Den nya motorn ökar effekten till 200 hk DIN (147 kW) vid 3 
600 rpm, en 13-procentig förbättring mot den tidigare 2,8-liters dieselmotorn. Vridmomentet för 
den nya motorn är 410 Nm vid 2 000-3 200 rpm med sexväxlad manuell växellåda och 460 Nm 
vid 1 600-2 600 rpm med W5A580 fem-stegad automatisk växellåda. 
 
Den beprövade W5A580 automatiska växellådan är ny för Wrangler och kommer att leverera en 
smidig växling och optimal bränsleförbrukning. W5A580-överföring inkluderar adaptiv 
elektronisk kontroll eller Electronic Range Select (ERS), ett läge för manuell manövrering och 
elektroniskt styrd momentomvandlare. 
 
Jeep Wranglers dieselmotor, när den väljs tillsammans med manuell växellåda, innehåller 
Stopp-Start-teknik - den första tillämpningen av denna teknik i en modell från Chrysler Group. 
Med Stopp-Start-teknik stängs motorn av när fordonet står stilla och växeln ligger i neutral eller 
kopplingen är uppsläppt. Motorn startar sedan automatiskt när kopplingspedalen trycks 
ner. Föraren kan avaktivera tekniken via en knapp på instrumentbrädan, och en ikon i 
instrumentpanelen visar status för Stopp-Start-funktionen. 
                                                                                    
En uppgraderad startmotor och generator ger förbättrad kapacitet och en DC/DC-omvandlare 
håller igång de elektroniska funktionerna när fordonet står stilla. Stopp-Start-teknik förbättrar 
bränsleekonomin och minskar CO2-utsläppen genom att optimera den tid motorn går. För den 
nya Jeep Wrangler-familjen har bränsleekonomin förbättrats med upp till 13 procent och CO2-
utsläppen minskats med upp till 14 procent. 
 
Andra förbättringar och funktioner som ingår i den nya Euro V, 2,8-liters dieselmotorn är: 
 
• Fyra ventiler per cylinder och DOHC med remdrift 

• 1800-bar common-rail bränsleinsprutningssystem 

• Piezoelektriska injektorer 

• Turbo med variabel geometri  

• Nya insugningsrör av kompositmaterial 

• Ny avgasåterföring (EGR-system) 

• Kolvringar med minskad friktion 

• Swirl-avgasåterföring i insuget 

• Olje- och avgastemperatursensorer 

• Dieselpartikelfilter (DPF) som standard                                

• Ytterligare justeringar för att minska buller, vibrationer och ge mjukare motorgång(NVH) 

 
Nya Jeep Wrangler fortsätter att vara den mest kapabla terrängbilen har nu en betydligt tystare 
kupé, behagliga egenskaper på vanlig väg och minskad NVH. Wrangler ger nu föraren en 
körupplevelse liknande den medelstora Jeep Cherokee, men med bästa möjliga 4x4-
egenskaper för att hantera alla sorters extrema förhållanden under off-road körning.  
 



Några av höjdpunkterna i Jeep Wranglers nya inredning är en omdesignad instrumentpanel och 
nya förvaringsutrymmen med förbättrad ergonomi och nya material. En ny mittkonsoll och 
förbättrade armstöd i dörrarna skapar bekvämlighet, medan en ny design av mittkonsolen gör 
den lättare att nå och manövrera. Automatisk temperaturkontroll, uppvärmda säten och 
elektroniskt uppvärmda speglar finns nu tillgängligt och förare och passagerare kommer att få 
bättre utsikt genom en större bakruta.  
 
De nya kontrollerna på ratten gör att föraren kan använda radio, farthållare, handsfree-telefon 
och andra funktioner och samtidigt hålla händerna på ratten. En ny USB-port gör det enkelt att 
ansluta lagringsenheter (USB-minnen och de flesta MP3-spelare) till bilens Media Center, som 
nu även innehåller streamad Bluetooth audio. 
 
I linje med traditionell Jeep-design används insex-bultar i hela inredningen och har också 
använts för att skriva "Jeep, since 1941" på det nya passagerarhandtaget.  
 
För att ge en ännu mer exklusiv känsla kommer Jeep Wrangler Sahara nu med hardtop i 
samma färg som den övriga bilen. Dessutom kommer flera nya Wrangler-färger bland annat 
Deep Cherry Red Crystal, Detonator Yellow, Sahara Tan, Cosmos Blue och Bright White. 
 
Nya Jeep Wrangler och Wrangler Unlimited kommer att finnas tillgängliga på marknader utanför 
Nordamerika i början av 2011. 
 
 
Ny 2,8-liters dieselmotor för Jeep Cherokee 
Jeep Cherokee kommer att finnas med den nya 2,8-liters turbodieselmotorn som tillval på 
marknader utanför Nordamerika. 
 
Den maximala effekten är 200 hk DIN (147 kW) vid 3 600 rpm.  Med sexväxlad manuell 
växellåda är vridmomentet 410 Nm vid 2 000-3 200 rpm. Med fem-stegad automatisk växellåda 
är vridmomentet 460 Nm vid 1 600-2 600 rpm. 
 
Den nya 2,8-liters dieselmotorn hos Jeep Cherokee ger ökad prestanda, bättre bränsleekonomi 
och minskade CO2-utsläpp jämfört med den 2,8-liters dieselmotor som den ersätter. Toppfart 
och acceleration från 0 till 100 km/h förbättras, bränsleeffektiviteten ökar med upp till 13 procent 
och CO2 utsläppen minskas med upp till 15 procent (baserat på Cherokee 4x4-modellen). 
 
Förutom den nya dieselmotorn erbjuder Jeep Cherokee en rad nyheter, bland annat förbättrade 
multimediafunktioner, ny design av nackstöden i baksätet och farthållare som standard på alla 
modeller. Nu finns också färgkombinationen Dark Slate Gray/Dark Saddle som interiörval för 
Limited-modellerna och det finns flera nya karossfärger, till exempel Deep Cherry Red Chrystal, 
Blackberry och Bright White.  
 
Nya Jeep Cherokee med 2,8-litersmotorn som tillval kommer att finnas tillgänglig för marknader 
utanför Nordamerika i början av 2011. 
 
En annan debutant i Paris är den nya modellen Jeep Cherokee Jet. En modell som sticker ut lite 
extra genom sin kombination av förstklassig exteriör och interiör finish.  

                                                 
Exteriört har Jeep Cherokee Jet, som visas upp på Paris Motor Show för att samla in feedback 
från kunder, ljus finish på den nedre delen av stötfångarna, sidopanelerna, takrelingar och på 
bakluckans handtag, kromade sidospeglar samt tonade strålkastare och rutor. Till detta 



högblanka 18-tums aluminiumfälgar med åretruntdäck. Jet-modellen finns i Bright Silver, Dark 
Charcoal, Brilliant Black och Blackberry och pryds också av ett särskilt Jet-märke. 
  
Inuti i bilen återfinns en läderklädd ratt, elfönsterhissar fram, ett Infinity ljudsystem med nio 
högtalare och subwoofer och ett standard säkerhetssystem. Speciellt för Jet Sport-modellen är 
ett tillvalspaket med lädersäten med söm i accentfärg och elektroniskt ställbara framsäten med 
uppvärmning.  
 
Sammanfattningsvis fortsätter Jeep Cherokee att ge kunderna en "endast i en Jeep"-upplevelse 
med sin robusta Selec-Trac II ® fyrhjulsdrift och ett Sky Slider canvastak som öppnas i fullängd 
– unikt för denna bilklass. 
 
 
Ny 2,2-liters dieselmotor för Jeep Compass och Jeep Patriot 
Jeep Compass och Jeep Patriot finns nu med en ny 2,2-liters turbodieselmotor med bättre 
prestanda än den tidigare 2,0-liters dieselmotorn. Tillsammans med en sexväxlad manuell 
växellåda ger den nya 2,2-liters dieselmotorn en effekt på 163 hk DIN (120 kW) vid 3 600-4 200 
rpm och ett vridmoment på 320 Nm vid 1 400-3 600 rpm. Det motsvarar en 16-procentig ökning 
av effekten och en 3-procentig ökning av vridmomentet jämfört med den tidigare 2,0-liters 
dieselmotorn. 
 
Med den nya 2,2-liters dieselmotorn förbättrar Jeep Compass och Jeep Patriot också sin totala 
prestanda med 12 procent snabbare acceleration och ökad dragkapacitet till 2 000 kg. Compass 
och Patriot fortsätter att vara de mest bränsleeffektiva Jeep-modellerna med bränsleförbrukning 
på 6,6 l/100 km (blandad körning) och CO2-utsläpp på 172 g/km. Med denna Euro V-
dieselmotor kan Compass och Patriot köra 786 kilometer på en tank. 
 
Det finns många förbättringar och funktioner i den nya 2,2-liters dieselmotorn, inklusive: 
 
• Modulär och kompakt motorkonstruktion 
• Fyra ventiler per cylinder samt DOHC med kedjedrift  
• 2 000 bar common-rail bränsleinsprutningssystem 
• Fem insprutningsmoment per förbränning 
• Två balansskaft, oljepump och växeldriven injektionspump 
• Turbo med variabel geometri (VGT) – drivs via elektroniskt manöverdon 
• Resonator för att reducera oljud från turboladdaren  
• Omkopplingsbar kolvkylning  
• Högeffektiv EGR-kylning för att möta utsläppskrav från EURO V  
• Omkopplingsbar bypass för okylda avgaser  
• Variabla spjäll som styr avgasåterföringen 
• Elektroniskt styrd termostat och EGR bypass-funktion för snabbare uppvärmning 
• Standard DPF 

 
Jeep Compass och Jeep Patriot behåller sin nyligen omgjorda interiör och förbättrade 
vägegenskaper. När interiören designades om 2008 förändrades bland annat instrumentpanel, 
mittkonsol och dörrpaneler medan extra isolering och andra förbättringar minskade bullret i 
kupén. Med sina redan höga säkerhetsnivåer och 4x4 kapaciteten, kommer Compass och 
Patriot fortsätta att ge kunder ett enastående värde. 

 



Den nya 2,2-liters dieselmotorn kommer att finnas tillgänglig som tillval till Jeep Compass och 
Jeep Patriot på marknader utanför Nordamerika i slutet av 2010. 
 
Jeep Brand 
Med nästan 70 års legendarisk 4x4-kapacitet fortsätter Jeep- varumärket att uppfylla löften om 
äventyr, frihet och självständighet, oavsett om det sker on-eller off-road. Jeeps robusta 
lösningar och bilarnas följsamhet skapar en känsla av säkerhet och självförtroende hos föraren. 
Till och med augusti 2010, stod Jeep-varumärke för 50 procent av Chrysler-koncernens 
försäljning utanför Nordamerika. Av denna försäljning är det Jeep Wrangler och Wrangler 
Unlimited som står för den största volymen.  
 
Utanför Nordamerika har försäljningen ökat med 25 procent jämfört med samma period förra 
året. Jeeps försäljning över hela världen till och med augusti ökade med 13 procent jämfört med 
förra året och uppgick till 261 418 fordon. 
 
Jeeps modellprogram utanför Nordamerika inkluderar Cherokee, Compass, Grand Cherokee, 
Patriot, Wrangler och Wrangler Unlimited. De finnas alla både vänster- och högerstyrda. 


