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Novo Jeep Grand Cherokee 

 

 A marca que inventou o segmento SUV Premium agora 

apresenta o equilíbrio ideal entre real capacidade 4x4 e 

refinamento de automóvel de passeio  

 
Há cerca de duas décadas, a Jeep® criou o segmento de utilitários 

esportivos (SUV) de luxo com o lançamento do Jeep Grand Cherokee. 

Depois de mais de 4 milhões de unidades vendidas, a Jeep aprimorou a 

fórmula e oferece, no novíssimo Grand Cherokee, o equilíbrio ideal entre 

a lendária capacidade 4x4 e o refinamento de um automóvel de passeio.   

 

O Jeep Grand Cherokee oferece um desempenho urbano superior, ao 

mesmo tempo em que mantém a lendária tração nas quatro rodas da 

marca Jeep, além da caixa de transferência de duas velocidades com 

torque por demanda e uma insuperável capacidade de reboque. O novo 

modelo também oferece baixo consumo de combustível e acabamento 

interno de primeira classe. 

 

O novíssimo sistema de suspensão a ar Quadra-Lift™ é um item 

essencial para a marca Jeep, fornecendo ao veículo sua legendária 

capacidade off-road. Além disso, o novo sistema de controle de tração 

Selec-Terrain™ permite que o motorista escolha o sistema de tração que 

melhor se enquadra às condições off-road ou urbanas. Os novos 

sistemas de suspensão traseira e dianteira independentes propiciam uma 

excelente dirigibilidade e conforto urbano.  

 

“Com o novíssimo Grand Cherokee, a Jeep criou um revolucionário SUV 

de luxo”, diz Mike Manley, CEO responsável pela marca Jeep no Chrysler 

Group LLC. “Nossos exclusivos e inovadores sistemas, tais como a 

suspensão Quadra-Lift e o controle de tração Selec-Terrain, separam a 
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Jeep dos demais e levam a Grand Cherokee a um novo patamar de 

capacidade 4x4. A nova geração do legendário Jeep Grand Cherokee 

fornece a mistura ideal entre o refinamento, a manufatura, o design de 

primeira classe, a economia de combustível aprimorada e funções 

inovadoras em veículos urbanos, com a lendária capacidade 4x4.”  

 
 

Lendária capacidade off-road e refinamento de automóvel de 

passeio 

 O mais forte e refinado Grand Cherokee 4x4 fabricado até hoje 

 NOVO sistema de suspensão a ar Jeep Quadra-Lift  

 Opção de dois sistemas 4x4: Quadra-Trac II® e Quadra-Drive® II 

com Diferencial Traseiro Eletrônico com Deslizamento Limitado 

(ELSD)  

 NOVO sistema Jeep Selec-Terrain com cinco configurações de 

terrenos para se adequar às condições de rodagem 

 NOVOS sistemas de suspensão dianteira e traseira 

independentes 

 NOVO chassi oferece um aumento de 146% na rigidez torcional 

para um NVH aprimorado, o que significa maior conforto com 

redução de ruídos e vibrações 

 

Quadra-Lift 

O novíssimo Jeep Grand Cherokee oferece o novo sistema de suspensão 

a ar Quadra-Lift que fornece variação da altura total de até 105,0 mm (4,1 

polegadas). O Quadra-Lift é operado automaticamente ou controlado 

manualmente através dos comandos no console.  

 
Equipando um veículo Jeep pela primeira vez, o Quadra-Lift é sustentado 

por quatro amortecedores a ar e cinco ajustes de altura, para um 

desempenho superior ao rodar: 

 

 Altura Normal de Direção (NHR): 204,5mm (8,1 pol.) de folga 
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oferece um menor consumo de combustível e melhoria nas 

qualidades aerodinâmicas durante a condução urbana 

– Off-road 1: levanta o veículo de 32,5 mm (1,3 pol.) a 237,0 mm 

(9,3 pol.), fornecendo uma altura adicional para superar 

obstáculos 

– Off-road 2: fornece a lendária capacidade off-road da Jeep e uma 

altura em relação ao solo adicional de 32,5 mm (2,6 pol.) a  

269,5 mm (10,6 pol.) 

– Modo Estacionamento (Park): abaixa o veículo em 40,0 mm  

(1,6 pol.), a partir da posição NRH, para facilitar a entrada/saída 

de carga no veículo e no rack do teto. Os modos NRH e Park são 

selecionados pelo motorista, o que permite um maior controle da 

altura do veículo 

– Modo Aero: abaixa o veículo em 15,0 mm (0,6 pol.) em relação ao 

modo NRH. O Modo Aero é controlado pela velocidade do veículo 

e se ajusta obter para a performance ideal com menor consumo 

de combustível 

 
Com a ventilação frontal removida e a suspensão Quadra-Lift, o novo 

Jeep Grand Cherokee apresenta um ângulo de ataque de 34,3 graus, 

ângulo de saída de 27,3 graus (em relação ao gancho do reboque 

traseiro) e ângulo de breakover de 23,1 graus.  

 
Dois Sistemas 4x4 

O Jeep Grand Cherokee oferece dois sistemas de tração 4x4 para os 

mercados fora da América do Norte: Quadra-Trac II® e Quadra-Drive® II. 

 

A caixa de transferência Quadra-Trac II utiliza entradas de uma variedade 

de sensores para determinar o momento mais exato quanto possível do 

deslizamento dos pneus e adotar as ações corretivas. O sistema utiliza a 

função Throttle Anticipate (Antecipação da Aceleração) para determinar 

movimentos rápidos no acelerador a partir da inércia e maximizar a 

tração, antes que ocorra o deslizamento. Quando o deslizamento da roda 
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é detectado, até 100% do torque disponível é instantaneamente 

direcionado para o eixo com mais tração.  

 

O Quadra-Trac II, com Diferencial Traseiro Eletrônico com Deslizamento 

Limitada (ELSD), fornece uma capacidade de tração sem comparação na 

indústria automotiva. O sistema detecta instantaneamente o deslizamento 

do pneu e suavemente distribui o torque do motor para os pneus que 

estão com tração. Em alguns casos, o veículo antecipará uma baixa 

tração e se ajustará para limitar ou eliminar proativamente o 

deslizamento.   

 
Selec-Terrain 

Em adição à suspensão a ar Quadra-Lift, o sistema de controle de tração 

Select-Terrain permite que o motorista escolha a configuração off-road 

para obter o desempenho ideal em todos os tipos de terrenos. Esta 

função coordena eletronicamente até 12 combinações diferentes do 

conjunto motor-transmissão, sistemas de frenagem e suspensão, 

incluindo o controle de aceleração, mudança de marchas, caixa de 

transferência, Controle de Tração e Controle Eletrônico de Estabilidade 

(ESC).  

 

O mostrador de controle Select-Terrain permite que o motorista escolha 

entre cinco condições de rodagem para obter os melhores resultados em 

qualquer tipo de terreno:  

 

– Sand/Mud (Areia/Lama): O Controle de Tração e o Quadra-Lift 

operam com as respostas detectadas na rotação da roda e o 

torque é ajustado para fornecer o desempenho ideal 

– Sport (Esportivo): Fornece uma capacidade urbana aprimorada, 

com mais diversão ao dirigir 

– Auto (Automático): Adapta-se automaticamente a qualquer 

situação, urbana ou off-road 
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– Snow (Neve): A tração do veículo se ajusta para fornecer o 

desempenho ideal em estradas cobertas de neve 

– Rock (Rochas): A suspensão Quadra-Lift se eleva até o máximo 

de 269mm (10,6 pol.), e a caixa de transferência, os diferenciais e 

a aceleração se coordenam para fornecerem controle em baixas 

velocidades 

 

O Selec-Terrain, associado à nova suspensão a ar Quadra-Lift, oferecem 

ao motorista altura ajustável da suspensão, propiciando uma capacidade 

inigualável. O Selec-Terrain é um item de série com o Quadra-Trac II e o 

Quadra-Drive II.  

 
Refinamento de automóvel de passeio 

As novas suspensões independentes dianteiras e traseiras permitem 

escolher as formas ideais para direção urbana, com os berços isolados 

das suspensões dianteira e traseira, e molas de curso variável que se 

combinam para melhorar as características urbanas e o conforto ao 

dirigir.  

 

A nova suspensão traseira permite que o pneu estepe seja guardado na 

parte interna, ao invés da antiga posição embaixo do veículo.  

 

A nova rigidez torcional do chassi é 146% maior que a do modelo 

anterior, aprimorando a durabilidade e reduzindo ruídos, vibrações e 

asperezas (NVH). Esta rigidez é obtida com mais de 5.400 pontos de 

solda, apenas na carroceria. Isto representa um aumento de 53% nos 

pontos de solda, 42% nos arcos de solda e 38% na adesão estrutural. 

 

 

Admirável design externo e interior refinado 

 O Jeep mais luxuoso fabricado até hoje, com um admirável design 

externo e um interior refinado, com alto nível de acabamento 

 A NOVA carroceria, com perfil esportivo, define o requinte do 
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interior, que se destaca pelo conforto e aerodinâmica 

 NOVO teto solar panorâmico CommandView® com painéis duplos 

 Materiais luxuosos no interior, agradáveis ao toque 

 Maior abertura das portas dianteiras e traseiras (78 graus) 

 Maior espaço para pernas e joelhos em relação ao modelo 

anterior, com 981,1 mm (38,6 pol.) 

 Maior volume de carga do porta-malas, oferece 11% a mais de 

espaço para bagagem 

 
Design Externo Clássico 

Toda superfície do novo Jeep Grand Cherokee foi renovada e tratada 

para apresentar uma melhor aerodinâmica. Isto aprimora a economia de 

combustível e dá melhor fluidez ao design, com redução de 8,5% de 

arrasto, comparado ao modelo anterior. O coeficiente de arrasto (Cx) da 

Grand Cherokee é de aproximadamente 0,37, enquanto o Cx do modelo 

anterior é de 0,404.  

 

“A missão da equipe de design da Jeep era redesenhar completamente a 

Grand Cherokee e redefinir o significado de Jeep luxuoso”, comenta 

Ralph Gilles, responsável por Design de Produtos. “Os novos 

consumidores, assim como os atuais, vão se encantar com a atenção 

minuciosa a cada detalhe, tanto no interior como na parte externa. O 

novíssimo Jeep Grand Cherokee compete tranquilamente em qualquer 

nível do segmento de SUV grandes (full-size), em todos os mercados.” 

 

A frente inclui a grade clássica do Jeep com sete aberturas, faróis 

redondos e arcos de rodas trapezoidais. A parte inferior do pára-choque 

frontal, removível, propicia aprimorada economia de combustível, melhor 

desempenho urbano e maior capacidade off-road. O pára-choque frontal 

apresenta um grande aplique cromado nos modelos Limited e Overland. 

Os ganchos para reboque são itens de série em todos os modelos. 
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Na lateral, o Jeep Grand Cherokee mostra um perfil musculoso e atlético. 

Apliques em preto nas colunas B dão às aberturas de luz solar (DLO) 

uma aparência moderna, aerodinâmica e um perfil suave. As maçanetas 

cromadas das portas se adaptam ao perfil e complementam as áreas ao 

redor dos DLO totalmente cromados em todos os modelos.  

 

Os modelos Limited e Overland são equipados respectivamente com 

rodas de 18 e 20 polegadas. 

 
As lanternas traseiras contornam o painel lateral traseiro do veículo e 

criam uma forma sólida, fornecendo uma aparência de classe superior. O 

acabamento complementa o design dianteiro e combina perfeitamente 

com o exterior do veículo.  

 

Os modelos Jeep Grand Cherokee equipados com motores V8 de 5.7 

litros, com Sistema Multi-displacement (MDS), possuem ponteiras duplas 

cromadas de 89 mm no tubo de escapamento (3.5 pol.) e os modelos 

equipados com motores V6 apresentam uma única ponteira de 76mm  

(3 pol.) ou uma opcional cromada de 89 mm (3.5 pol.).  

 

Interior com alto nível de refinamento 

O novo interior apresenta materiais de primeira linha e acabamentos 

elegantes, bem como um maior espaço, tanto para passageiros como 

para cargas.  

 

“Seguindo os passos da notável Dodge Ram 2009, o novo Jeep Grand 

Cherokee é mais um produto de nosso Estúdio de Design Avançado de 

Interiores que nos enche de orgulho”, diz Gilles. “Conseguimos obter um 

interior de primeira classe, usando materiais de primeira e mantendo 

nossa atenção voltada aos detalhes.” 

 

O painel de instrumentos foi completamente redesenhado e apresenta 

materiais agradáveis ao toque, com costura contrastante, que foi utilizada 
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em todo o interior, incluindo os bancos. Este material macio, agradável ao 

toque, está integrado não apenas ao painel de instrumentos, mas também 

em todos os pontos em que os usuários tocam, incluindo as portas, 

consoles e descansos de braço. Ao utilizar materiais mais macios, a 

equipe de design da Jeep foi capaz de alcançar um alto nível de 

acabamento, complementado por menores níveis de ruídos no interior do 

veículo.   

 
O novo teto solar CommandView® com painéis duplos fornece uma 

superfície de vidro duas vezes maior do que a dos tetos solares padrão e 

se estende do pára-brisa até a parte traseira do veículo. O painel dianteiro 

pode ser aberto para trás, fornecendo uma iluminação adicional e ar 

fresco aos passageiros da primeira fileira. O painel traseiro, que é fixo, 

permite a entrada de luz e abertura panorâmica para os passageiros da 

segunda fileira, e vem equipado, de fábrica, com um pára-sol elétrico.  

 

Conforto Interno 

Na parte interna, os bancos premium permitem acomodar cinco 

passageiros. O banco do passageiro dianteiro totalmente rebatível, 

disponível no modelo Laredo, contribui para oferecer maior capacidade de 

carga.   

 

Para maior conforto dos passageiros, os bancos traseiros reclinam até 18 

graus, oferecendo mais conforto e flexibilidade na posição sentada e 

fornecendo um volume máximo de carga na traseira que é cerca de 11% 

maior do que no modelo anterior, com 782 litros no total.   

 

Comparada com os modelos anteriores, a abertura das portas dianteiras 

é 48 mm (1,9 pol.) maior e 51 mm (2 pol.) mais alta, e a abertura das 

portas traseiras gira 78 graus (comparada com 67 graus do modelo 

anterior) para facilitar o acesso ao interior do veículo.  
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A bem destacada área de carga traseira traz lanterna recarregável, e os 

novos e aprimorados ganchos em ambos os lados. O compartimento do 

estepe inclui caixas duplas removíveis para proteger a bagagem, por 

exemplo, de itens sujos.  

 

Uma nova tampa traseira elétrica está disponível para uma abertura e 

fechamento convenientes e sem esforço.  

 
 

Conjuntos de Motor e Transmissão 

 Estão disponíveis duas opções de motores: os NOVOS V6 de  

3.6 litros e V8 de 5.7 litros Pentastar 

 O consumo de combustível do motor V6 de 3.6 litros é de  

11,4 litros/100km (combinado) com emissão de CO2 de 265 g/km 

 Mais de 10% de aumento na economia de combustível, 

comparado com o modelo V6 anterior 

 O Comando Variável de Válvulas (VVT) do V6 fornece 280 cv de 

potência e 347 Nm de torque 

 Equipando o motor V8 de 5.7 litros está a Árvore de Comando 

Variável (VCT) que fornece 360 cv de potência e 520 Nm de 

torque 

 Insuperável capacidade de reboque, de até 3.500 kg para o motor 

V8 e 2.268 kg para o motor V6. 

 
Novo Motor V6 de 3,6 Litros Pentastar 

O Jeep Grand Cherokee apresenta a primeira aplicação do novo motor 

V6 de 3.6 litros Pentastar. Este novíssiomo motor V6 de 3.6 litros equipa 

de série o Grand Cherokee e apresenta um design inovador com duplo 

comando de válvulas sobre o cabeçote (DOHC) e bloco do motor em 

alumínio fundido de alta pressão em uma configuração de 60 graus. Ele 

está equipado com o Comando Variável de Válvulas (VVT) e fornece 280 

cv de potência a 6.350 rpm e 347 Nm de torque a 4.300 rpm, o que 
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garante ao cliente uma melhora no consumo de combustível superior a 

10%. 

 

O motor está associado à consagrada transmissão automática W5A580 

de cinco velocidades que permite trocas suaves de marcha com ótimo 

consumo de combustível. A transmissão W5A580 de cinco velocidades 

inclui um controle eletrônico adaptativo ou controle manual acionado pelo 

motorista, a Seleção Eletrônica de Marchas (ERS) e uma embreagem do 

conversor de torque modulada eletronicamente.  

 

O novo Jeep Grand Cherokee apresenta uma capacidade de reboque de 

até 2268 kg, nos modelos equipados com motor V6 Pentastar.  

 

Lendário motor V8 de 5.7 litros 

O novo Jeep Grand Cherokee também está disponível com o lendário 

motor V8 de 5.7 litros MDS. Equipado com VCT, ele produz 360 cv de 

potência a 5.000 rpm e 520 Nm de torque a 4.000 rpm. 

 

O econômico motor MDS de 5.7 litros alterna imperceptivelmente entre o 

suave modo de quatro cilindros de baixo consumo de combustível e o 

modo V8, quando é necessária muita potência. Com isto, o consumo de 

combustível é otimizado quando o V8 não é necessário, sem sacrificar o 

desempenho e a capacidade do veículo. 

 

O novo Jeep Grand Cherokee apresenta uma insuperável capacidade de 

reboque de até 3.500kg, nos modelos equipados com motor V8 de 5.7 

litros.  

 

 

Mais de 45 itens de segurança 

O novo Jeep Grand Cherokee inclui mais de 45 itens de segurança.  
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Os itens de segurança que equipam o modelo de série incluem o 

Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP), Sistema Antirrolagem da 

Carroceria (ERM), Sistema de Freios Anti-blocante (ABS) nas quatro 

rodas com detecção de pisos irregulares, Sistema de Controle e Auxílio 

de Tração nas quatro rodas (BTCS), Sistema Enter-N-Go™ por Controle 

Remoto (Entrada Passiva/Botão de Partida), abertura de portas por 

controle remoto, abertura/fechamento rápido de janelas para o motorista e 

passageiro dianteiro, pré-tensionadores dos cintos de segurança e 

Controle de Torção do Trailer.  

 

Outros itens de segurança de série incluem air-bags laterais de cortina, 

que estendem a proteção lateral para os passageiros dianteiros e 

traseiros, air-bags para a parte lateral do tórax montado no banco, que 

aumenta a proteção para o motorista e para o passageiro dianteiro, 

reforço inflável para o joelho do motorista e encosto de cabeça ativo, que 

se infla no caso de uma colisão. 

 

O chassi é totalmente novo e foi projetado para atender os desempenhos 

de segurança exigidos no mercado global (novos padrões de resistência 

para teto, padrões de impactos laterais e padrões europeus de impactos 

em pedestres).  

 

Em junho de 2010, o novo Jeep Grand Cherokee conquistou o prêmio 

Top Safety Pick do Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) – a mais 

alta distinção atribuída por esta instituição. Os veículos premiados com o 

„Top Safety Pick‟ têm de atender os mais altos padrões de desempenho 

em crash-tests, englobando itens de segurança de última geração para 

garantir a melhor proteção nos casos mais comuns de impactos. 

 
 

Fabricação 

Todos os novos Jeep Grand Cherokee estão sendo fabricados na fábrica 

de Jefferson North (JNAP), em Detroit, nos Estados Unidos, uma planta 
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de aproximadamente 278.709 m², que tem produzido as Grand Cherokee 

desde seu lançamento em 1992. 

 

Como preparação para a produção do novo Jeep Grand Cherokee, a 

fábrica de Jefferson North passou por uma transformação completa, como 

parte do World Class Manufacturing (WCM) – Sistema de Manufatura de 

Classe Mundial, um intensivo e completo processo para restaurar as 

instalações do Grupo Chrysler e suas funcionalidades máximas originais. 

Parte desta expansão incluiu a expansão de 26.477 m² de área para 

substituir a montagem bruta existente, uma parte dos investimentos da 

Chrysler, de aproximadamente €1.48 bilhão (US$1.8 bilhão) em novos 

programas de veículos. 

 

No final de 2009, a força de trabalho da fábrica de Jefferson North se 

focava em maneiras de aprimorar o aspecto e a funcionalidade da planta. 

Eles fizeram mudanças significativas na organização do local de trabalho 

e nos sistemas de logística, encontraram maneiras de aprimorar a 

qualidade e lidaram com questões ergonômicas. 

 

Levando a transformação um passo adiante, mais de 1.400 empregados 

fixos e terceirizados participaram de mais de 44.000 horas de treinamento 

para a preparação do lançamento e apresentaram 2.500 sugestões sobre 

como aprimorar ainda mais o processo para garantir que os Jeeps Grand 

Cherokee saíssem da linha de montagem com a mais alta qualidade. 

Estas mudanças, entre pintura e operações de montagem, deram às 

instalações um nível totalmente novo de flexibilidade de manufatura para 

garantir uma capacidade para múltiplos produtos. 

 

“Restaurar Jefferson Norh ajudou a manter e a incrementar a longevidade 

das instalações e assegurar o futuro de nossos empregados, 

fornecedores e da comunidade local”, disse Scott Garberding, chefe de 

Manufatura. “Os resultados mostram o comprometimento, a dedicação, a 
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paixão e o orgulho de nossos empregados e demonstram de forma mais 

profunda nosso compromisso com a cidade de Detroit e o Estado de 

Michigan.” 

 

A fábrica de Jefferson North foi construída em 1991 e ampliada em 1999. 

 
 

Jeep Grand Cherokee continua com seu atrativo global 

 O modelo é comercializado em mais de 100 países 

 A quarta geração do Grand Cherokee fortalece sua posição como 

líder global da marca Jeep 

 Totalmente renovado, o Grand Cheerokee apresenta amenidades 

e itens de primeira linha ao segmento de SUV e continua a 

estabelecer novos parâmetros para veículos off-road em todo 

mundo 

 O Jeep Grand Cherokee estará disponível na versão com direção 

do lado direito no final de 2010 

 

Desde seu lançamento, mais de 4,3 milhões de unidades do Jeep Grand 

Cherokee foram vendidos em todo o mundo. O Grand Cherokee 

revolucionou o mercado de veículos utilitários esportivos e ganhou 

inúmeros prêmios em todo o mundo.  

 

Comercializado em mais de 100 países, o Grand Cherokee liderou as 

vendas da marca Jeep em 2009 fora do mercado norte-americano e foi o 

segundo modelo mais vendido entre todos os veículos do Grupo Chrysler 

em mercados internacionais.  

 

Trilhando o caminho traçado por seus três predecessores, o novo Jeep 

Grand Cherokee continuará a estabelecer padrões globais com seu 

refinamento de automóvel de passeio, liderança off-road e desempenho 

como um todo. 
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A marca Jeep 

 

Baseada em uma lendária herança de quase 70 anos, o Jeep é o 

autêntico SUV (Sport Utility Vehicle – Veículo Esportivo e Utilitário), com 

capacidade superior no que se refere à sua capacidade, fabricação e 

versatilidade, para as pessoas que pretendem realizar passeios 

extraordinários. A marca Jeep é um convite aberto para viver plenamente 

a vida, pois oferece uma linha completa de veículos que continuam a 

proporcionar a seus proprietários um senso de segurança para enfrentar 

qualquer viagem com plena confiança.  

 

Mundialmente, a linha de veículos Jeep inclui o Cherokee, o Commander, 

o Compass, o Grand Cherokee, o Liberty, o Patriot, o Wrangler e o 

Wrangler Unlimited. Para atender a demanda dos consumidores em todo 

o mundo, todos os sete modelos de Jeep são vendidos fora dos EUA – e 

todos estão disponíveis nas versões com direção à direita e com as 

opções de motores a gasolina ou diesel. O Chrysler Group LLC 

comercializa e presta assistência técnica em cerca de 120 países em todo 

o mundo.  

 


