ÚPLNE NOVÝ MODEL

RAM 1500
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SILA VÝKON
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ŽIADNY KOMPROMIS
TECHNOLÓGIA LUXUS
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SILA A
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NAJSILNEJŠÍ RAM 1500 V HISTÓRII
ÚPLNE NOVÝ RAM 1500: 98 % ocele, ktorá je použitá v ráme, tvorí oceľ s vysokou pevnosťou, rovnako ako 38 % ocele použitej
v kabíne a zadnom úložnom priestore. Výsledkom je zníženie hmotnosti bez straty na životnosti a odolnosti, na ktoré sú odkázaní
vodiči pick-upov značky RAM V kapote a dverách batožinového priestoru je použitý hliník na ďalšie zníženie hmotnosti pri zachovaní
štrukturálnej integrity.

OVERENÉ VLASTNOSTI
Úplne nový model 2019 RAM 1500 bol navrhnutý na ťahanie ťažkých bremien, prepravovanie nákladu po štrkových cestách
a prekonávanie prekážok. Spoľahnite sa na to, že bez problémov prepravíte maximálne užitočné zaťaženie do 850 kg alebo
potiahnete náklad až do hmotnosti 3 500 kg. Motor HEMI® V8 ponúka technológiu e-TORQUE momentu®, ktorá pomáha zlepšovať
výkon aj spotrebu paliva. Pre vyšší offroadový výkon sa rozhodnite pre model RAM Rebel® alebo Off-Road Group.
Funkcia vzduchového odpruženia Active-LevelTM Four-Corner Air Suspension ponúka automatické vyrovnávanie zaťaženia, ktoré
pomáha zlepšovať výkon aj spotrebu paliva. Pre vyšší offroadový výkon sa rozhodnite pre model RAM Rebel® alebo Off-Road Group.
Funkcia vzduchového odpruženia Active-LevelTM Four-Corner Air Suspension ponúka automatické vyrovnávanie zaťaženia
, ktoré pomáha zlepšovať stabilitu a udržiavať mimoriadnu kvalitu jazdy.

VÝKON
Celý náklad riadne zaistite.
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TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA JEDNODUCHÝM DOTYKOM PRSTA

Majitelia pick-upov požadujú najlepšiu technológiu a úplne nový model RAM 1500 prináša: 12-palcové dotykové
multimediálne centrum a výkonný zvukový systém Harman Kardon®— s 900 W zosilňovačom a 19 reproduktormi.

LUXUS, KTORÝ DIKTUJE KOMFORT, PRIESTOR A POKOJ
Luxus znamená tichú, plynulú a mimoriadne pohodlnú jazdu. Úplne nový model RAM 1500 to dosahuje vďaka
viacprvkovému zaveseniu zadnej nápravy, novej kabíne pre posádku, ktorá má na dĺžku o 10 cm viac
a tak poskytuje vzadu väčší priestor pre nohy a sklopné zadné sedadlá – a to všetko doplnené
zlepšeným tlmením hluku v zadnej časti.
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A KOMFORT
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MOTOR 5,7 L HEMI ® V8

S E-TORQUE MOMENTOM
TECHNOLÓGIA

E-TORQUE MOMENTU

Model RAM je známy pre svoje vedúce postavenie v oblasti technológií a dokazuje to aj dodatočný
e-TORQUE moment. Tento hybridný systém obsahuje množstvo technológií s legendárnym 5,7
litrovým motorom HEMI V8, vrátane regeneratívneho brzdenia, systému štart/stop, 48-voltovej
lítiovo-iónovej batérie a zabudovaného 12 kW motora/generátora. Elektromotor slúži na
zabezpečenie dodatočného výkonu počas rozjazdu vozidla a pomáha doladiť radenie vyššieho
prevodu. Funkcia štart/stop pomáha zlepšovať spotrebu paliva vďaka plynulému chodu motora,
zatiaľ čo regeneratívne brzdenie obnovuje a premieňa energiu počas brzdenia.

VÝHODY

E-TORQUE MOMENTU

Zabudovaný e-TORQUE moment a jeho komponenty ponúkajú vo všeobecnosti významné
výhody. Ďalšie výhody z hľadiska úspory paliva zaručí elektromotor, ktorý vďaka motoru HEMI
V8 Multi Displacement System (Systém vypínania valcov)/Fuel Saver Technology umožňuje
dlhšiu prevádzku 4 valcov. K zníženiu spotreby paliva prispieva aj vybavenie systémom
Štart/Stop, až o 3,3 %. Regeneratívne brzdenie využíva zabudovaný elektrický motor ako
generátor, ktorý premieňa energiu na dobitie batérie. Systém štart/stop je úplne prehľadný
a spínač deaktivácie systému, ktorý je namontovaný na prístrojovej doske, umožňuje vodičovi,
aby ho v prípade potreby vypol.

LEGENDA SA VYVÍJA
PREDSTAVENIE TECHNOLÓGIE e-TORQUE

OSEMSTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA TORQUEFLITE®
Výnimočná 8-stupňová automatická prevodovka pomáha produkovať výkon vo všetkých nových
modeloch RAM 1500 z roku 2019. Modely RAM 1500, ktoré sú vybavené legendárnym 5,7-litrovým
motorom HEMI V8 používajú novú automatickú prevodovku TorqueFlite 8HP75 s maximálnym krútiacim
momentom 739 Nm. Jej vlastnosti poukazujú na výraznú silu. Ide hlavne o plne elektronický výkon
a zmenu mapy radenia, ktorá používa viac ako 40 individuálnych máp zameraných na výkonjazdné vlastnosti a úsporu paliva. Široký pomer prevodov pomáha zlepšovať úsporu paliva,
znížením takmer o 11 %.
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NAJLEPŠÍ VO SVOJEJ TRIEDE TAM, KDE SA TO POČÍTA
Čím lepšia aerodynamika, tým úspornejší je pick-up a model RAM 1500 to potvrdzuje.
Active Front Air Dam, nová strešná línia, ktorá lepšie usmerňuje prúdenie vzduchu
a nové hliníkové zadné dvere so spojlerom spolupracujú na zabezpečení výnimočnej aerodynamiky.

VŠETKO MÁ
SVOJE MIES

STO

AKTÍVNE MRIEŽKY
Aktívne mriežky, ktoré sú štandardne vo všetkých
modeloch KWA, sa okamžite prispôsobujú rýchlosti,
zaťaženiu a potrebám motora, aby zabezpečili ideálne
chladenie motora a súčasne znížili aerodynamický odpor.
AERODYNAMICKÝ TVAR STRECHY
Úplne nový dizajn exteriéru začína dlhším rázvorom
kabíny, mohutnými blatníkmi a prepracovanou líniou
strechy, ktorá lepšie usmerňuje prúdenie vzduchu späť k
zadnému spojleru. Väčšia aerodynamická strecha vytvára
priestor pre všetky nové strešné okná s dvojitým sklom.
NOVÝ DIZAJN BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Všetky nové hliníkové dvere batožinového priestoru
s integrovaným spojlerom robia RAM 1500
aerodynamickejším a vonkajšie línie sú vďaka nemu
plynulé a súvislé. Nový systém oznamovania vás upozorní,
ak nie sú zadné dvere úplne zatvorené. Otváranie
batožinového priestoru je tiež ľahšie vďaka tlmeniu
a ovládaniu na kľúčoch.
AKTÍVNA VZDUCHOVÁ PRIEHRADKA
Táto vymoženosť sa automaticky nasadzuje na zníženie
množstva aerodynamického odporu, čo súčasne zlepšuje
ovládanie a zároveň prispieva k zníženej spotrebe paliva.
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NAJSILNEJŠÍ RAM
STVORENÝ PRE VÝKON
NOVÁ ELEKTRONICKÁ
PARKOVACIA BRZDA
Päť prevádzkových režimov,
vrátane Safe Mode
a Drive-Away Release.

SILNEJŠÍ PO CELOM OBVODE
Rozsiahle použitie vysokopevnej
ocele robí z RAM 1500
to najodolnejšie vozidlo
všetkých čias.

VYSOKOODOLNÉ TLMIČE
Dvojitá trubica s tlmením frekvencie
na zlepšenie kvality jazdy na bežnej
ceste aj v teréne.

PROGRESÍVNA MIERA
ZADNÉHO ODPRUŽENIA
Pomáha zvládnuť užitočné zaťaženia
pri zachovaní rovnomernej jazdy
a vynikajúcej kvality jazdy.

VYSTUŽENIE DVERÍ PRED
BOČNÝMI NÁRAZMI
Posilňuje ochranu pred
potenciálnymi bočnými nárazmi.

SYSTÉM RIADENIA TEPLOTY
ZADNEJ NÁPRAVY
Táto nová dostupná technológia
riadi viskozitu a tak pomáha
zvyšovať energetickú účinnosť.

ZAČIATOK: OCEĽOVÝ RÁM S VYSOKOU PEVNOSŤOU

NOVÉ NÁPRAVY PREUKAZUJÚ SILU A TECHNOLÓGIU

Úplne nový RAM 1500 dosahuje zníženie hmotnosti o 45 kg,
a to i napriek tomu, že jeho konštrukcia je vyrobená
z vysokopevnej ocele.

Jazdite na plno. Pick-upy RAM posunuli spôsobilosť náprav na
ďalšiu úroveň.

Konštrukcia rámu umožňuje výrazné sekundárne zlepšenia. Ťažné
háky pripevnené k prednej časti sú namontované smerom von,
s nízkou hmotnosťou a uzavretou slučkou, ktoré zvyšujú pevnosť.
Ťažné zariadenie namontované na zadnej časti rámu je
štandardnou súčasťou všetkých modelov.

Konštruktéri pick-upov RAModmietli robiť kompromisy, vybrali
si novú konštrukciu 6-čapového kolesa a zadnú nápravu s hrúbkou
9,25 palca (235 mm), ktorá prepraví až do 850 kg užitočného
zaťaženia alebo potiahne až 3 500 kg. Nová elektronická
parkovacia brzda sa spolieha na modiﬁkácie náprav integrovaných
strmeňov spolu s novým mazivom.
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1500 V HISTÓRII
DYNAMICKÉ PREDNÉ
DEFORMAČNÉ ZÓNY
Navrhnuté tak, aby zvládali väčšie
nárazové zaťaženie a absorbovali
viac energie.

SILNÝ ZÁKLAD
98 % ocele použitej
v ráme je oceľ
s vysokou pevnosťou.

SYSTÉM BLOKOVANIA
PNEUMATÍK
Poskytuje ďalšiu ochranu
v prípade čelného nárazu. Strana
vodiča a spolujazdca.

VÄČŠIE BRZDOVÉ ROTORY
Vpredu a vzadu,
úplne prispôsobivé
– takmer 380 mm.

ROZŠÍRENÉ RÁMOVÉ KOĽAJNICE
Odvedú energiu z priameho
nárazu mimo kabíny
do rámových koľajníc.

ŠTVORROHOVÝ SYSTÉM VZDUCHOVÉHO ODPRUŽENIA

PREDNÉ A ZADNÉ ODPRUŽENIE

Úplne jedinečný v odvetví ľahkých úžitkových vozidiel, automatický
alebo vodičom ovládaný vzduchový odpružovací systém aktívnej
úrovne štyroch rohov je k dispozícii na všetkých úrovniach. Systém
bol upravený pre RAM 1500, teraz s prepracovanou jednotkou
prívodu vzduchu v samostatnej jednotke, aby sa zvýšila kapacita
a znížila hmotnosť. Bol tiež preladený pre nové, ľahšie rámové
a podvozkové komponenty.

Nové predné odpruženie v konﬁgurácii 4x4. Medzi vlastnosti patrí:
premiestnená tyč stabilizátora pre vysoké zaťaženie; nové ťažké
ložiská pre dostupné 22-palcové kolesá; nové odľahčené hliníkové
spodné ovládacie rameno a nové ložiská s nízkym odporom 4x4.

Päť prevádzkových režimov zahŕňa dve výšky pre Off-Road, režim
Aero, výšku normálnej jazdy a režim vstupu/výstupu.

Viacprvkové zavesenie zadnej nápravy je oddelené svojimi vinutými
pružinami a mnohými vlečnými článkami, progresívnymi zadnými
pružinami, ťažnou stabilizačnou tyčou a ľahkými hliníkovými
zadnými tlmičmi. Odpruženie na RAM 1500 celkovo poskytuje
kompletný komfort a istotu.
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MAXIMÁLNA
ŤAŽNÁ SILA
AŽ DO 3 500 KG
ŤAHAJTE S ISTOTOU
Ide o plnohodnotný pick-up s možnosťou plnohodnotnej ťažnej sily. Vybavte svoj RAM pick-up dostupným
legendárnym 5,7-litrovým motorom HEMI® V8. Výsledkom je možnosť odtiahnutia, až 3 500 kg ťažnej sily,
ktorú ponúka jeden z najlepších ťahačov triedy V8.

SYSTÉM VZDUCHOVÉHO ODPRUŽENIA ZJEDNODUŠUJE VYROVNANIE GULE/ŤAŽNÉHO ZARIADENIA,
VYROVNÁVA HMOTNOSŤ PRI JAZDE S NÁVESOM/PRI ŤAHANÍ, UDRŽUJE ROVNOMERNÝ A VODOROVNÝ
PROFIL PRI NALOŽENÍ A UDRŽUJE KONŠTANTNÝ SKLON OD PREDNEJ PO ZADNÚ ČASŤ PRÍVESU.
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TECHNOLÓGIA AKTÍVNEJ ÚROVNE PRI PRÁCI: KEĎ SA NA PLOŠINU ULOŽÍ NÁKLAD, AUTOMATICKY
SA AKTIVUJE, PRIČOM SA UDRŽUJE KONŠTANTNÝ A VODOROVNÝ PROFIL.

MAXIMÁLNE
UŽITOČNÉ
ZAŤAŽENIE 850 KG
Vždy pripravený na to, aby mohol robiť svoju prácu správne.
Znížená hmotnosť všetkých nových vozidiel RAM 1500 pomáha zvyšovať kapacitu užitočného zaťaženia,
čo vám umožňuje zvládnuť každý náklad. RAM 1500 ponúka na dosah ruky úžasnú prepravnú kapacitu
a až 850 kg hrubej nosnej sily spolu s jazdou, ktorá kladie pohodlie na rovnakú úroveň ako výkon.
Pridajte ďalšie prepravovacie zariadenia, napríklad RAMBox® Cargo Management System,
ktorý tu je znázornený, a máte všetko potrebné na to, aby ste prácu dokončili.
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BEZPEČNOSŤ TAM, KDE
JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE:
SYSTÉM VÝSTRAHY PRED VYBOŽENÍM Z JAZDNÉHO PRUHU LANESENSE® (LDW)1
RAM 1500 dokáže prečítať cestu. Kamery namontované na vonkajších spätných zrkadlách dokážu identiﬁkovať cestné čiary, určiť, kde
je vozidlo, a sledovať pohyb. Ak dôjde k pohybu na ktorejkoľvek čiare bez použitia smerových svetiel, systém upozorní vodiča a na opravu
pohybu vyvinie silu na volant. Ak žiadny zásah nenapraví posun, systém dokonca automaticky zarovná vozidlo späť do správnej polohy
v jazdnom pruhu.

NOVÝ ADAPTÍVNY TEMPOMAT (ACC) S FUNKCIOU STOP & GO2
Inteligentný tempomat, ktorý je múdrejší ako kedykoľvek predtým. Ak sú jazdné pruhy pred vozidlom voľné, systém udržuje nastavenú
rýchlosť jazdy. Ak sa premávka spomalí, systém automaticky nastaví bezpečnú vzdialenosť vybratú vodičom. Zatiaľ čo väčšina systémov
ACC2 pracuje iba s rýchlosťou 32 km/h, náš systém pracuje s rýchlosťou 0 km/h, čo prakticky zastavuje vozidlo – a potom sa opäť začne
pohybovať v bezpečnej rýchlosti, keď sa vozidlá v premávke znova pohnú.

VAROVANIE PRED ŽELNÝM NÁRAZOM S FUNKCIOU ZMIERNENIA NÁSLEDKOV NEHODY (FCW) PLUS3
Súčasťou tejto funkcie je aj brzdenie podľa stupňa na reguláciu prevodu a automatické radenie nižších prevodových stupňov,
aby sa udržala zvolená rýchlosť a vzdialenosť. Systém pracuje nezávisle na systéme ACC2, upozorní vodiča, ak je vozidlo príliš blízko
k predchádzajúcemu vozidlu, používa zvukové/vizuálne výstrahy a ak vodič neodpovedá, vozidlo brzdí, až kým nedosiahne rýchlosť
0 km/h.

DETEKCIA KRÍČENIA DRÁHY ZA VOZIDLOM4
Dva širokopásmové radarové senzory informujú vodiča pomocou osvetlených ikon vo vonkajších spätných zrkadlách a zvukových
signáloch, ak sú pri cúvaní vozidlá alebo iné objekty v kolmom vzťahu k vášmu vozidlu RAM.

SLEDOVANIE MŔTVEHO UHLA (BSM)5 S DETEKCIOU PRÍVESU4
Táto funkcia monitoruje slepé miesta na každej strane vozidla pomocou senzorov v každom z bočných zrkadiel.
Systém vysiela zvukové signály alebo vizuálne ikony, ktoré vodiča informujú o zmene jazdného pruhu, o predbiehaní iných alebo
predbiehaní inými vozidlami. Detekcia prívesu4 je automatická a zodpovedá dĺžke prívesu.
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VIAC AKO 100
BEZPEŽNOSTNÝCH A OCHRANNÝCH
FUNKCIÍ

VŠADE OKOLO VÁS
NOVÁ 360° KAMERA PRE PRIESTOROVÉ
ZOBRAZENIE4
V závislosti od modelu, vybraných možností a vybavenia,
môžete jazdu vnímať z 360° uhla. Využite inteligentnú
kombináciu strategicky umiestnených senzorov, ktoré
pracujú s kamerami namontovanými v mriežke, v bočných
zrkadlách a vzadu.

PARKOVACÍ ASISTENT4
Stále soﬁstikovanejšie senzory poskytujú novému RAM 1500
vynikajúce schopnosti. Dostupné a nové pre rok 2019:
paralelný a kolmý parkovací asistent4, vítaný doplnok
systému predného a zadného parkovacieho asistenta
ParkSense®.

BRZDOVÉ ROTORY4
Spoľahlivá brzdná sila pochádza z nového brzdového
systému. Nové brzdové rotory boli vylepšené na predný
a zadný priemer 380 mm, čo výrazne znížilo brzdnú dráhu
pri rýchlosti 0 až 100 km/h a zlepšilo výkon.

SVETLOMETY SMARTBEAM 4
Tento moderný systém poskytuje maximálne množstvo
svetla. Automaticky prepína svetlomety z diaľkových na
stretávacie svetlá, keď sú snímané predné alebo
prichádzajúce svetlomety, alebo keď sú pred vozidlom
lokalizované koncové svetlá.
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TECHNOLÓGIA

PRE NÁROČNÝ

PRI RAM 1500 SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ, ŽE VÁM POSKYTNE:
VEĽA DOTYKOVÝCH OBRAZOVIEK.
VEĽA UNIVERZÁLNOSTI.
VEĽA TECHNOLÓGIE.
VEĽA VÝKONU.

Dostupné funkcie; podrobné informácie získate u predajcu.

NASTAVTE DISPLEJ TAK, ABY ČO NAJLEPŠIE SLÚŽIL VAŠIM
POTREBÁM. INTUITÍVNY DOTYKOVÝ DISPLEJ UCONNECT® VÁM
UMOŽNÍ KOMUNIKOVAŤ, NAVIGOVAŤ A ZABÁVAŤ SA.7-8
POČÚVAJTE hudbu, diskusné relácie a šport. Zmeňte svoj čas strávený na
cestách na hodiny zábavy.
OBJAVUJTE nové miesta, najlepšie nákupné centrá, zábavu a reštaurácie
s aplikáciou Uconnect® a potom jednoducho odošlite adresu do svojho vozidla.
HOVORTE NAHLAS a nechajte sa počuť, odosielajte a prijímajte počas
bezpečnej jazdy hovory a esemesky7 pomocou funkcie hlasitého odposluchu.
NAVIGUJTE sa na každé dobrodružstvo, hľadajte smer, aby ste sa na ceste
nestratili (pokiaľ si to neželáte).
NAŠTARTUJTE auto už z diaľky, nechajte bežať motor, odomknite dvere alebo
zablikajte svetlometmi. Stačí použiť váš smartphone s aplikáciou Uconnect®.

KOMPATIBILITA APPLE CARPLAY TM

SVET

Toto je inteligentnejšia integrácia iPhone® takže vďaka
prístrojovej doske budete môcť vyskúšať svoje obľúbené
funkcie. S programom Siri®
sa stačí len opýtať – prehrať si hovory a správy, získavať trasy
z aplikácie Apple Map alebo si vyžiadať skladbu prostredníctvom služby
Apple Music. Tento systém vám umožňuje prehliadať hudbu alebo vyhľadávať
blízke čerpacie stanice, parkovisko, reštaurácie a podobne. Navyše, mapy
pomáhajú určiť, kam smerujete.

ANDROID AUTO INTEGRATION TM
Pre tých, ktorí poznajú a milujú AndroidTM, GoogleTM ide s
vami: pomocou navigácie a funkcie rozpoznávania hlasu OK
Google, budete počúvať svoju obľúbenú hudbu z Google Play a získate hlasovú
navigáciu z Google Maps. Zostaňte na cestách sústredení a produktívni
pomocou hlasových ovládacích prvkov,8 ktoré vám umožnia vytvárať
kalendáre, nastavovať časovače, odpovedať na maily a na správy a ešte oveľa
viac.
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INTELIGENTNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE
A POKROČILEJŠIE PRIPOJENIE VÁS
UDRŽÍ V KONTAKTE S ĽUĎMI
A S ÚLOHAMI, NA KTORÝCH VÁM
NAJVIAC ZÁLEŽÍ
UPRAVENÝ PODĽA VAŠICH
POTRIEB
Výkonná, užívateľsky prívetivá technológia,
ktorá poskytuje prvotriednu a úplne novú
úroveň zábavy, komunikácie, pohodlia
a vymoženosti a ktorá spája množstvo
technológií. Najnovšia generácia
oceneného systému Uconnect® zahŕňa
všetko od vstavaného celulárneho
pripojenia až po prispôsobené nastavenia
dostupných funkcií, ako sú vyhrievané
a vetrané sedadlá a ďalšie.
Funkcia Keyless Enter & GoTM a 12-palcová
opätovne konﬁgurovateľná dotyková
obrazovka jedným dotykom,
prispôsobiteľná funkcia „Home Screen“
je k dispozícii na niektorých úrovniach
výbavy.

TOTO JE
VELIACE CENTRUM

PLNE KONFIGUROVATEĽNÉ ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ PRE VODIČA
V závislosti od úrovne výbavy sa zobrazenie informácií pre vodiča meria s 3,5-palcovým alebo so 7-palcovým displejom. Vo vybraných
modeloch tento farebný displej zobrazuje rozšírené informácie, od rýchlosti po početné údaje o pohybe týkajúce sa mechanickej prevádzky.
Na prémiových modeloch ponúka displej kvalitnú animovanú 3D graﬁku s vysokým rozlíšením, päť motívov displeja a výrazné osvetlené
označenie RAM. Pre rok 2019 závisí 7-palcový displej od špeciﬁckého modelu. Na modeloch RAM Rebel ® je k dispozícii iba prevedenie Rebel ®
s červeným podsvietením znaku, ktorý kontrastuje s akcentmi sivej a tmavočervenorubínovej. Displej RAM Laramie Longhorn ® nesie motív
Laramie Longhorn ® v jemných zlatých odtieňoch na tmavom pozadí, zatiaľ čo displej RAM Limited zachováva obmedzené prevedenie:
tlmená ﬁalová a bledosivá na tmavšom pozadí.

ĽAHKÉ PRIPOJENIE,
BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE, RÝCHLE PRIPOJENIE USB
Vyriešte problém s káblami a rozhodnite sa pre bezdrôtové
nabíjanie telefónov. Ak chcete začať nabíjať, jednoducho položte
telefón na podložku namontovanú na konzole.
Na prednej strane stredovej konzoly sa nachádzajú dve sady USB
portov – USB/USB Typ-C. Nové USB porty typu C umožňujú
nabíjanie až štyrikrát rýchlejšie ako štandardné USB zásuvky
a takisto rýchlejšie sťahovanie dát. Medzi USB zásuvkami je
umiestnený AUX. Integrovaný držiak na telefón dokáže udržať
až tri smartfóny vo zvislej polohe a je dostatočne veľký,
aby mohol udržať aj väčšinu tabletov.

PRÉMIOVÉ REPRODUKTORY
Len Harman Kardon® to dokáže – a iba úplne nový RAM 1500
to ponúka: prispôsobený systém, ktorý spríjemní každú jazdu.
Technológia neznela nikdy tak dobre.
S 18 prémiovými reproduktormi a prémiovým subwooferom, ktorý
je strategicky umiestnený v kabíne, má zvukový systém Harman
Kardon®. K dispozícii je aj aktívne potlačenie hluku, zlepšenie,
ktoré využíva systém na potlačenie nežiaduceho šumu – a ktorý
prispieva k vynikajúcemu zvukovému zážitku pri prehrávaní hudby.
Je poháňaný zosilňovačom s výkonom 900 Wattov, ktorý sa ešte
vylepšil vďaka 360o priestorovému zvuku a spracovaniu
digitálneho signálu.
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SOFISTIKOVANÝ
LUXUS
NOVÁ ÚROVEŇ LUXUSU

Tento pick-up značky RAM je možné deﬁnovať jeho výkonom aj soﬁstikovanosťou. Existujú odvážne nové motívy interiéru
a rozsiahle využitie pravého dreva, kovu a kože. Početné funkcie zahŕňajú novú konﬁgurovateľnú stredovú konzolu, nové
12-palcové dotykové mediálne centrum s možnosťou rozdelenej obrazovky, 7-palcový konﬁgurovateľný elektronický panel
a funkcie ako sklopenie stredovej konzoly zadného sedadla.
Rozhodnite sa pre prémiové úrovne výbavy pomocou mäkkej, luxusnej koženej výbavy a dostupných funkcií,
ako sú vyhrievané/vetrané predné a zadné sedadlá. Modely Select Crew Cab môžu byť vybavené aj novými
sklápacími zadnými sedadlami so sklopením do 8 stupňov.

OBJAVTE
PRIESTOR
STREŠNÉ OKNO S DVOJITÝM
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PANELOM

NOVÁ PREDNÁ STREDOVÁ KONZOLA
Vodiči modelov RAM 1500 vybavených sklápacími
sedadlami, si budú môcť vychutnať úroveň komfortu
a technológie novej generácie, a to so stredovou konzolou
navrhnutou pre pohodlie a potreby cestujúcich.
Toto dynamické zariadenie, ktoré je teraz o polovicu
väčšie ako predchádzajúca generácia, ponúka desiatky
funkcií a vymožeností, počnúc množstvom rôznych
kombinácií úložných priestorov. Naši konštruktéri navrhli
v strede širší priestor na odkladanie s voliteľným
bezdrôtovým nabíjaním – ideálne pre mobilné telefóny.
Pod stredovú lakťovú opierku je možné uložiť
trojuholníkový posuvný držiak na poháre, ktorý odkryje
hlboký úložný priestor, do ktorého sa zmestí 15-palcový
laptop.
Nadvihnutie veka stredovej lakťovej opierky tiež odkrýva
ďalší úložný kôš s gumovou vložkou, dokonale
dimenzovanú na umiestnenie tabletu. V zadnej časti
konzoly nájdete ďalšie držiaky na poháre, zásuvky na
médiá a možnosť priprevniť iPad pre pohodlné prezeranie
na zadných sedadlách.
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REKONFIGUROVATEĽNÁ

STREDOVÁ
KONZOLA*

*VÄŽŠIA. MULTIFUNKŽNÁ. PRIPRAVENÁ NA NABÍJANIE.
A VŠESTRANNEJŠIA AKO KEDYKOŇVEK PREDTÝM.
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INTELIGENTNÝ ÚLOŽNÝ
PRIESTOR

VŠADE NAOKOLO
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NOVÁ ÚROVEŇ USPORIADANIA NÁKLADU
Toto vozidlo príjme akúkoľvek výzvu, vrátane poskytnutia inteligentnejšieho
a efektívnejšieho spôsobu usporiadania nákladu. Od maximálneho objemu 1,741 l
konvenčného nákladného lôžka až po systém organizácie úložného priestoru
RAMBox®, ktorý obsahuje univerzálne úložné zásobníky odolné voči
poveternostným vplyvom, uzamykateľné a vypustiteľné, so spodným
podsvietením a zásuvkou s napätím 115 voltov.

A

B

122 cm
A VHODNÝ PRE NÁKLAD ŠÍRKY AŽ 122 CM Dokonca
aj so systémom riadenia nákladu RAMBox® sa dá uložiť náklad so šírkou až 122 cm.
B JEDNODUCHÝ PRÍSTUP Tlmenie a ovládanie pomocou ovládača
prívesu uľahčujú otváranie zadných dverí. Sklápací schodík Mopar® zjednodušuje
prístup k úložnej plošine.
C ZABUDOVANÉ LED OSVETLENIE BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU Tieto svetlá, ktoré sú ovládané vypínačom alebo tlačidlom,
umožňujú kedykoľvek naložiť tovar bez úpravy krytu batožinového priestoru
(ak je vo výbave).

D USPORIADANIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU Zvoľte si systém
usporiadania nákladu RAMBox® s rozdeľovačom úložnej plochy alebo bez neho.
So systémom organizácie nákladu RAMBox® je možné prispôsobiť uloženie dvoch
europaliet v plnej veľkosti aj so zatvorenými dverami batožinového priestoru.

ÚPLNE NOVÉ KĽÚČE
Dostupné funkcie ovládajú dvere a zámky systému
RAMBox®, uvoľňujú dvere batožinového priestoru,
znižujú režim vzduchového odpruženia a ponúkajú
pohodlné štartovanie na diaľku6.

C

D
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TAM,
KDE SA ŠTÝL
SPÁJA SO

SILOU
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LARAMIE

®

LUXUS JE HNEĎ ZA ROHOM
RAM 1500 Laramie® so svojím úplne novým zovňajškom a interiérom sa vyníma
ako žiadne iné vozidlo. Vonku nájdete novú zvýšenú hliníkovú kapotu, LED svetlomety,
zatlačené do rohových LED hmlových svetiel, chrómovú mriežku s chrómovým rámom,
chrómový predný nárazník, hliníkové dvere batožinového priestoru s tlmeným
otváraním a štandardné ťažné zariadenie triedy IV.
Prepracovaný interiér obsahuje všetky nové technológie a prvotriedne materiály
vrátane kožených sedadiel s vystuženými a semišovými sedadlami so štandardnou
prednou lavicou alebo dostupnými prednými sklápacími sedadlami, škála 6 farieb
nastavenie displeja, volant potiahnutý kožou, drevené doplnky, prémiovú konzolou nad
hlavou a nové dostupné sklopné zadné sedadlá.
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ZAČNITE SVOJU VLASTNÚ

REBÉLIU
POCTA OFF-ROADU
Toto je vaša cesta k impozantným zážitkom z terénu. RAM Rebel® nielenže vyzerá divoko, on je divoký.
Oceľové nárazníky s čiernym povrchom, agresívne uhly priblíženia, ťažné háky a zdvíhacie zariadenie
vám dávajú istotu potrebnú na nájdenie nových trás.
Nové konﬁgurácie kabín Quad Cab® a Crew Cab: nová elektronická uzamykateľná zadná náprava
(eLocker), 18-palcové hliníkové terénne kolesá a 32-palcové On/Off Road pneumatiky s bielym popisom.
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ROBUSTNÝ A RAFINOVANÝ
TENTO INTERIÉR SA BÚRI PROTI VŠEDNOSTI
Zatiaľ čo nový RAM Rebel® je skonštruovaný na pohyb v teréne, jeho interiér je rozhodne stvorený aj na tie najlepšie cesty.
Medzi vlastnosti patrí jedinečný laserový nádych Dark Ruby Red, úplne nové prémiové sedadlá Black/Dark Ruby Red, ktoré
obsahujú dezén pneumatiky Rebel® ako vložky do tkaniny, rohože Rebel® v tematickom prevedení a volant potiahnutý kožou.
Dostupný 8,4-palcový dotykový displej a prístrojový panel zobrazujú nový „dymový“ vzhľad, zatiaľ čo 7-palcový informačný displej
pre vodiča je rozdelený do samostatných digitálnych panelov na lepšiu organizáciu obsahu. Cestujúci ocenia nové 4-polohové
opierky hlavy a nové 12-polohové sedadlá.
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LONGHORN

®

PRIPRAVENÝ NA AKÚKOVEK DESTINÁCIU
Úplne nový RAM 1500 Longhorn® sa právom pýši štandardným 5,7-litrovým motorom HEMI® V8.Prepracovaný exteriér
obsahuje zlepšenia, napríklad žraločiu plutvovú anténu, nové dvierka na palivovej nádrži, vyšší zberný box a chrómové
bočné schody, všetko posadené na 20-palcových hliníkových kolesách. Vyobrazené vyššie s voliteľným dvojfarebným
zvrškom zo slonovinovej bielej a spodnej bielej RV Match Walnut Brown a s nášlapnými rámami.
Interiér značky Longhorn® je prvotriedny, s koženými čalúnenými výkonnými/12-polohovými sedadlami, novými
úložnými priestormi s posuvnou konzolou, prémiovým 6-palcovým prístrojovým panelom, 7-palcovým informačným
displejom, systémom Uconnect® NAV s 12-palcovým displejom, tromi USB portami a novými sklopnými zadnými
sedadlami.
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LIMITED
Posuňte sa na luxusnejšiu úroveň.

Úplne nový RAM 1500 Limited 2019 sa môže pochváliť vlnitou mriežkou a štýlovými chrómovými
doplnkami, vyspelými technológiami a interiérom vytvoreným pre výnimočnú spokojnosť a pohodlie.
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BLUETOOTH RÁDIO
A HLASOVÝ OVLÁDAČ

PREVODOVÁ SKRIŇA S ELEKTRONICKÝM
RADENÍM RÝCHLOSTÍ NA POŽIADANIE

PREDNÝ A ZADNÝ PARKOVACÍ SENZOR
S CÚVACOU KAMEROU

BIG HORN ®

CHROME LINE

SPORT LINE

BLACK LINE

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA BIG HORN® CHROME LINE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18-palcové hliníkové kolesá
Luxusné sklápacie sedadlá
8-polohové sedadlá so 4-polohou
bedrovou opierkou
2. rada sedadiel s úložnými nádobami
v podlahe
Volant potiahnutý kožou
3 USB porty
7-palcový viacfarebný prístrojový panel
8,4-palcový displej so systémom
Uconnect® 4
9 reproduktorov Alpine sound system
vrátane subwoofera
Hmlové svetlá
Elektricky sklopné zrkadlá
Predné a zadné chrómované nárazníky
Prevodová skriňa s elektronickým
radením na požiadanie
Zadné elektrické posuvné okno
Diaľkové ovládanie bez kľúča
Vonkajšie spätné zrkadlo s
automatickým stmievaním

7-PALCOVÝ FAREBNÝ PRÍSTROJOVÝ
PANEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nastaviteľné pedále
Samostatný CD prehrávač na diaľkové
ovládanie
Spätné zrkadlo s automatickým
stmievaním
Predný a zadný parkovací asistent
Zadná parkovacia kamera
Android Auto TM
Apple CarplayTM
Ťažné zariadenie EÚ
Mapy EÚ
Podložka nákladného priestoru

VOLITEĽNÉ
• LED svetlomety
• Systém sledovania slepého uhla
• Elektricky ovládané strešné okno
• Bočný schod
• RAMBox®
• Skladací kryt batožinového priestoru
• Ochranná skupina
• 4-rohové vzduchové odpruženie
LUXUSNÉ SEDADLÁ
ČIERNE A SIVÉ

•
•
−
−
−
−
−
−

Predné lavicové sedadlá
Príslušenstvo Big Horn®obsahuje:
Systém naštartovania na diaľku
Prídavná predná a zadná zásuvka 115 V
Automatická dvojzónová klimatizácia
Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievaný volant
Bezpečnostný alarm

SPORT LINE
Zahŕňa prvky Chrome line plus:
− Mriežka, nárazníky, zrkadlá,
kľučky dverí vo farbe karosérie
− Jednotvárne čierne interiérové
prevedenie
− Športový kryt motora
BLACK LINE
Zahŕňa prvky Sport line plus:
− Čierna karoséria a znak RAM
− 20-palcové hliníkové kolesá

DOSTUPNÉ PREDNÉ LAVICOVÉ SEDADLÁ
6 MIEST NA SEDENIE
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PRUŽENIE BILSTEIN
SO ŠPECIÁLNYM OLEJOVÝM CHLADIČOM

UNIKÁTNE PNEUMATIKY
NA VŠETKY POVRCHY 32-PALCOVÉ

MASÍVNA
OCHRANNÁ DOSKA

REBEL ®
SPORT LINE

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA REBEL ®
Obsahuje príslušenstvo Big Horn® plus:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18-palcové offroadové hliníkové kolesá
Sklápacie sedadlá z vinylu/textilu
so vzorom dezénu pneumatiky
Čierne prevedenie interiéru
s červenými prvkami
Plne nastaviteľná
stredová konzola
Gumové podlahové rohože Rebel ®
Športový kryt motora
LED osvetlenie s čiernymi rámami
LED hmlové svetlá
Čierne rozšírenie karosérie nad
kolesami
Unikátne terénne pneumatiky
Dvojitý výfuk s čiernymi koncovkami
Predné čierne ťažné háky
Odomykanie a štartovanie bez kľúča
Ochranná doska palivovej nádrže

7-PALCOVÝ FAREBNÝ PRÍSTROJOVÝ
PANEL S PRISPÔSOBENÍM REBEL ®

VOLITEĽNÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ochranná doska prevodovej skrine
Ochranná doska motora
Off-road tlmiče Bilstein
Elektronická uzávierka zadnej nápravy
(eLocker)
1-palcové zvýšenie karosérie
Prevodová skriňa s elektronickým
radením v reálnom čase
Zjazdový asistent
Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievaný volant
Automatická dvojzónová klimatizácia
Systém naštartovania na diaľku
Bezpečnostný alarm
Systém sledovania slepého uhla
7-palcový farebný prístrojový panel
Rebel®

VINYLOVÉ/LÁTKOVÉ A KOŽENÉ
SEDADLÁ

•
•
•
•
•
•
•
•
−
−
−

Elektricky ovládané strešné okno
Bočný schod
RAMBox®
Skladací kryt batožinového priestoru
12-palcový displej so systémom
Uconnect® 4
4-rohové vzduchové odpruženie
Dvojfarebné prevedenie
Príslušenstvo Rebel® 12obsahuje:
19 reproduktorov Harman Kardon®
Kožené sedadlá
12-palcový displej so systémom
Uconnect® 4

ČIERNO-ČERVENÉ PRÉMIOVÉ
PRVKY
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VYHRIEVANÉ PREDNÉ A ZADNÉ SEDADLÁ
A ODVETRÁVANÉ PREDNÉ SEDADLÁ

ELEKTRICKY OVLÁDANÝ BOČNÝ SCHOD
VOLITEĽNÉ

12-PALCOVÝ DISPLEJ
VOLITEĽNÉ

LARAMIE ®

CHROME LINE

SPORT LINE

BLACK LINE

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA LARAMIE® CHROME LINE
Obsahuje príslušenstvo Big Horn® plus:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kožené sedadlá s logom Laramie®
Vyhrievané a odvetrávané predné
sedadlá
7-palcový prémiový farebný prístrojový
panel
LED osvetlenie interiéru
5 USB portov, 2 zásuvky
Zadné posuvné okná
Rozšírenie karosérie nad kolesami
vo farbe karosérie
LED osvetlenie s chrómovým
orámovaním
Elektrické sklopné chrómované zrkadlá
Plne nastaviteľná
stredová konzola
Odomykanie a štartovanie bez kľúča
LED hmlové svetlá
Vyhrievaný volant
Automatická dvojzónová klimatizácia
Systém naštartovania na diaľku
Bezpečnostný alarm
Systém sledovania slepého uhla

BEZDRÔTOVÁ NABÍJACIA
PODLOŽKA

•
−
−
−
−
−

Príslušenstvo Laramie® obsahuje:
19 reproduktorov Harman Kardon®
Vyhrievané sedadlá v druhom rade
Bezdrôtová nabíjacia podložka pre
smartphone
Zadné sedadlo rozdelené
v pomere 60:40
Úložný priestor pod zadným sedadlom

VOLITEĽNÉ
• Elektricky ovládané strešné okno
• 4-rohové vzduchové odpruženie
• Bočný schod (chrómový alebo čierny)
• Elektricky ovládateľný bočný schod
• RAMBox®
• Skladací kryt batožinového priestoru
• Predné lavicové sedadlá
• 12-palcový displej so systémom
Uconnect® 4
• Zdokonalený bezpečnostný balík
obsahuje:
− Pokročilý tempomat
− Varovanie pred zrážkou pri plnej
rýchlosti
KOŽENÉ SEDADLÁ
ČIERNA A BÉŽOVÁ FARBA

−
−
−

Varovanie pred vybočením z jazdného
pruhu plus
Paralelný a kolmý parkovací asistent
Kamerový systém Surrond View

SPORT LINE
Zahŕňa prvky Chrome line plus:
− 20-palcové hliníkové kolesá
− Mriežka, nárazníky,
zrkadlá, kľučky dverí vo farbe karosérie
− Jednotvárne čierne interiérové
prevedenie
− Športový kryt motora
− Predné ťažné háky
− Čierny interiér
BLACK LINE
Zahŕňa prvky Sport line plus:
− 22-palcové čierne hliníkové kolesá
− Čierna karoséria a znak RAM
− Čierne predné háky,
výfukové koncovky, svetlomety

DOSTUPNÉ PREDNÉ LAVICOVÉ SEDADLÁ
6 MIEST NA SEDENIE

48

PÝCHA REMESLA
INTERIÉROVÉ OBLOŽENIE Z PRAVÉHO DREVA

PRAVÝ KOV
VRECKO NA ZADNEJ ČASTI PREDNÝCH SEDADIEL

SEDADLÁ Z PRAVEJ KOŽE
SO ZNAKOM LONGHORN

®

LONGHORN ®

SPORT LINE

CHROME LINE

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA LONGHORN® CHROME LINE
Obsahuje príslušenstvo Big Horn® plus:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interiér Longhorn® z prvotriednej kože
a dreva
Sklápacie sedadlá
Vyhrievané a odvetrávané predné
sedadlá
7-palcový prvotriedny farebný
prístrojový panel Longhorn®
Ambientné LED osvetlenie interiéru
5 USB portov, 2 zásuvky
Zadné posuvné okná
Rozšírenie karosérie nad kolesami
vo farbe karosérie
Vysokokvalitné LED osvetlenie
Elektrické sklopné chrómované zrkadlá
Plne nastaviteľná stredová konzola
Odomykanie a štartovanie bez kľúča
LED hmlové svetlá
Vyhrievaný volant
Automatická dvojzónová klimatizácia
Systém naštartovania na diaľku

7-PALCOVÝ DISPLEJ PRÍSTROJOVÉHO
PANELA S PRISPÔSOBENÍM LONGHORN

®

•
•
•
•
•
−
−
−
−
−
−

Bezpečnostný alarm
Predné chrómované ťažné háky
Bočný chrómový schod
Elektricky ovládané zadné dvere
Zdokonalený bezpečnostný balík
obsahuje:
Pokročilý tempomat
Pokročilý asistent brzdenia
Varovanie pred zrážkou pri plnej
rýchlosti
Varovanie pred vybočením z jazdného
pruhu plus
Paralelný a kolmý parkovací asistent
Kamerový systém Surrond View

VOLITEĽNÉ
• Elektricky ovládané strešné okno
• 22-palcové hliníkové kolesá
• 4-rohové vzduchové odpruženie
• RAMBox®
• Skladací kryt batožinového priestoru

KOŽENÉ SEDADLÁ
MEDOVÁ A BÉŽOVÁ FARBA

•
−
−
−
−
−
−
−
−

Príslušenstvo Longhorn® obsahuje:
19 reproduktorov Harman Kardon®
Vyhrievané sedadlá v druhom rade
Odvetrávané sedadlá v druhom rade
Bezdrôtová nabíjacia podložka pre
smartphone
Zadné sedadlo rozdelené
v pomere 60:40
Elektricky ovládateľný bočný schod
12-palcový displej so systémom
Uconnect® 4
Systém sledovania slepého uhla

SPORT LINE
Zahŕňa prvky Chrome line plus:
− Nárazníky vo farbe karosérie

KOŽOU POTIAHNUTÝ VOLANT
S PRAVÝM DREVOM
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INTERIÉROVÉ PREVEDENIE
LIMITED

ELEKTRICKY OVLÁDANÝ BOČNÝ SCHOD
ŠTANDARDNÝ VO VÝBAVE LIMITED

NAJVÄČŠÍ VO SVOJEJ TRIEDE
12-PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ

LIMITED

SPORT LINE

CHROME LINE

ŠTANDARDNÝ VO VÝBAVE LIMITED CHROME LINE
Obsahuje príslušenstvo Big Horn® plus:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interiér Longhorn® z prvotriednej
kože a dreva
Sklápacie sedadlá
Vyhrievané a odvetrávané predné
sedadlá
7-palcový vysokokvalitný farebný
prístrojový panel Limited
Ambientné LED osvetlenie interiéru
5 USB portov, 2 zásuvky
Zadné posuvné okná
Rozšírenie karosérie nad kolesami
vo farbe karosérie
Vysokokvalitné LED osvetlenie
Elektrické sklopné chrómované zrkadlá
Plne nastaviteľná stredová konzola
Odomykanie a štartovanie bez kľúča
LED hmlové svetlá
Vyhrievané volanty
Automatická dvojzónová klimatizácia

7-PALCOVÝ DISPLEJ PRÍSTROJOVÉHO
PANELA S PRISPÔSOBENÍM PRE LIMITED

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
−
−
−
−

Systém naštartovania na diaľku
Bezpečnostný alarm
Predné chrómované ťažné háky
Elektricky ovládané zadné dvere
Elektricky ovládateľný bočný schod
12-palcový displej so systémom
Uconnect® 4
Systém sledovania slepého uhla
Bezdrôtová nabíjacia podložka
pre smartphone
Zadné sedadlo rozdelené
v pomere 60:40
Vyhrievané predné a zadné sedadlá
4-rohové vzduchové odpruženie
Zdokonalený bezpečnostný balík
obsahuje:
Pokročilý tempomat
Pokročilý asistent brzdenia
Varovanie pred zrážkou pri plnej
rýchlosti
Varovanie pred vybočením

PRVOTRIEDNE KOŽENÉ SEDADLÁ LIMITED
ČIERNA A BÉŽOVÁ FARBA

−
−

z jazdného pruhu plus
Paralelný a kolmý parkovací asistent
Kamerový systém Surrond View

VOLITEĽNÉ
• Elektricky ovládané strešné okno
• 22-palcové hliníkové kolesá
• RAMBox®
• Skladací kryt batožinového priestoru
• Príslušenstvo Limited obsahuje:
− 19 reproduktorov Harman Kardon®
− Odvetrávané sedadlá v druhom rade
SPORT LINE
Zahŕňa prvky Chrome line plus:
− Nárazníky vo farbe karosérie

PREVEDENIE DVERÍ
LIMITED

ÚROVNE RAM 1500

LIMITED

LONGHORN ®

LARAMIE ®

REBEL ®

BIG HORN ®

CHROME LINE

SPORT LINE

BLACK LINE

KOLESÁ RAM 1500

Štandardné 18-palcové – WBB Štandardné 18-palcové – WRB

BLACK LINE

Štandardné 20-palcové – WRW

REBEL ®

Štandardné 18-palcové – WBB

SPORT LINE

BIG HORN ®

CHROME LINE

Štandardné 20-palcové – WRJ

Voliteľné 22-palcové – WPM

Voliteľné 22-palcové – WPZ

Štandardné 20-palcové – WRR

Voliteľné 22-palcové – WPZ

Štandardné 20-palcové – WRU

Voliteľné 22-palcové – WPZ

Štandardné 20-palcové – WRU

Voliteľné 22-palcové – WPZ

LIMITED

Štandardné 20-palcové – WRR

Štandardné 22-palcové – WPM

LONGHORN ®

Štandardné 20-palcové – WRB

LARAMIE ®

Štandardné 18-palcové – WBT

Voliteľný
DJN6

Voliteľný
DLC1

Voliteľný: koža s ﬁligránom
XJN6

Štandardný
DJXT

LONGHORN ®

Štandardný
DLX9

LIMITED

Voliteľný
GJN1

Štandardný
GJX9

LARAMIE ®

Voliteľný
TLXR

Štandardný
G7XR

REBEL ®

Voliteľný
T9X8

Štandardný
T9X9

BIG HORN ®

RAM 1500 INTERIÉR

LIMITED

LONGHORN ®

LARAMIE ®

REBEL ®

BIG HORN ®

RAM 1500 INTERIÉR

RAM 1500 EXTERIÉR

Bright White (PW7)

Ivory White Tri-Coat (PWD)

Billet Silver (PSC)

Maximum Steel Metallic (PAR)

Granite Crystal (PAU)

Diamond Black Crystal (PXJ)

Flame Red (PR4)

Delmonico Red Pearl (PRV)

Dual tone color Rebel® (APD)

FARBA
Bright White
PW7

Ivory White
PWD

Flame Red
PR4

Billet Silver
PSC

Maximum Steel
PAR

Delmonico Red
PRV

Granite Crystal
PAU

Diamond Black
PXJ

BIG HORN ®

0

--

0

0

0

0

0

0

REBEL ®

0

--

0

0

0

--

0

0

--

0

0

0

0

0

0

0

--

0

--

0

0

0

--

0

--

0

--

0

0

0

0

0

LARAMIE ®
LONGHORN

®

LIMITED

KONFIGURÁCIA

QUAD
CAB

CREW
CAB

5'7"/1,7 m
KRÁTKA PLOŠINA

BIG HORN ®

0

S

CREW CAB

REBEL ®

--

S

CREW CAB

LARAMIE ®

0

S

CREW CAB

LONGHORN ®

--

S

CREW CAB

LIMITED

--

S

CREW CAB

6'4"/1,9 m
DLHÁ PLOŠINA

PREDNÉ LAVICOVÉ
SEDADLO

5,7-LITROVÝ MOTOR
V8 MDS

5,7-LITROVÝ MOTOR
V8 MDS + E-TORQUE

S

--

--

S

0

VŠETKY KABÍNY

0

S

0

CREW CAB

--

S

--

--

S

0

QUAD CAB

--

--

0

ŠPECIFIKÁCIE RAM 1500
KARTA ÚDAJOV
5,7-litrový motor HEMI® V8 MDS/8-stupňová AUTO

Motor

Typ karosérie

QUAD CAB

CREW CAB

CREW CAB

295 kW/395 koní pri 5600 ot./min.

Veľkosť boxu

DLHÁ PLOŠINA

KRÁTKA PLOŠINA

DLHÁ PLOŠINA

556 Nm pri 3950 ot./min.

Celková dĺžka

5814

5916

6142

Mimo mesta: 10,6 Kombinovaná: 14,6 V meste: 21,4

Celková šírka

2084

2084

2084

Emisie CO2

332 g/km

Celková výška

1973

1971

1971

Max. rýchlosť

173 km/h

Rázvor

3569

3672

3989

875

872

871

Objem nákladového priestoru

1741 l

1526 l

1741 l

Dĺžka na podlahe

1937

1711

1937

Šírka nákladového priestoru

1687

1687

1687

- medzi podbehmi kolies

545

Výkon motora max.
E-Torque motora max.
Spotreba (l/100 km)

Celkový prevodový pomer

3,92 (3,55/3,21 voliteľné)

Druh paliva

Benzín (LPG voliteľné)

Palivová nádrž
Priemer otáčania

Otváranie dverí batožinového priestoru k zemi

98 l (LPG 100 l)
14,10 (od obrubníka po obrubník)

Sedadlá

5/6 s prednou lavicou

545

543

QUAD CAB

CREW CAB

Výška nákladového priestoru

1525

1525

1525

Celková hrubá hmotnosť

3500

3500

Predný nájazdový uhol

18,9°

19°

18,9°

Maximálna ťažná kapacita

3500

3500

Zadný nájazdový uhol

25°

24,9°

24,9°

Priestor na hlavu – predná časť

1038

1038

Uhol priechodu

19,5°

19,9°

18,7°

Priestor pre nohy – predná časť

1040

1040

17,5°

17,8°

16,7°

Priestor na hlavu – zadná časť

995

1011

221

222

220

Priestor pre nohy – zadná časť

903

1147

208

209

207

Typ kabíny

– s ochrannou doskou
Výška svetiel
– s ochrannou doskou

Kód predaja

BIG HORN®

REBEL®

LARAMIE®

LONGHORN®

LIMITED

Kód predaja

BIG HORN®

REBEL®

LARAMIE®

LONGHORN®

LIMITED

PREVEDENIE

7-palcový farebný prístrojový panel

JAL

P

S

S

S

S

Podložka nákladného priestoru

XMF

S

S

S

S

S

8,4-palcový displej

UJV

S

S

S

S

--

4 nastaviteľné upevnenia nákladu

CL2

S

S

S

S

S

12-palcový displej

UJX

--

0

0

P

S

Chrómový bočný schod

MRA

0

--

0

S

--

9 reproduktorov Alpine

RC3

S

S

S

S

S

Čierny bočný schod

MRU

0

0

0

--

--

19 reproduktorov systému Harman Kardon ®

RCA

--

P

S

P

P

Elektricky ovládaný bočný schod

MR7

0

--

0

P

S

Samostatný CD prehrávač

RH1

S

S

S

S

S

Predné ťažné háky

XHQ

--

S

P

S

S

Parkovacie senzory vpredu/vzadu

XH4

S

S

S

S

S

Zadný ťažný hák do 3,5 tony

-

S

S

S

S

S

Zadná parkovacia kamera

XAC

S

S

S

S

S

Prijímacie konektory triedy IV

XFH

S

S

S

S

S

LED svetlomet

AD6

0

S

S

S

S

4-rohové vzduchové odpruženie

SER

0

0

0

0

S

Automatická dvojzónová klimatizácia HAF

P

S

S

S

S

Blokovanie zadnej nápravy (eLocker) DSH

S

S

S

S

S

Systém naštartovania na diaľku

XBM

P

S

S

S

S

Systém sledovania slepého uhla

XAN

0

S

S

P

S

Stierače citlivé na dážď

JHC

P

S

S

S

S

Zdokonalený bezpečnostný balík

ALP

--

--

0

S

S

Spätné zrkadlo s automatickým stmievaním

GNK

S

S

S

S

S

Kamerový systém Surrond View

XAK

--

--

0

S

S

Elektricky vyhrievané zrkadlá

GUK

S

S

S

S

S

Pokročilý tempomat

NHZ

--

--

0

S

S

Elektrické predné sedadlá

JTE

S

S

S

S

S

Pokročilý asistent brzdenia

BGG

--

--

0

S

S

Vyhrievaný volant

NHS

P

S

S

S

S

Varovanie pred zrážkou pri plnej rýchlosti

LSU

--

--

0

S

S

LAS

--

--

0

S

S

XH5

--

--

0

S

S

Vyhrievané predné sedadlo

CMA

P

S

S

S

S

Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu
plus

Vyhrievané zadné sedadlo

JPZ

--

--

S

S

S

Paralelný a kolmý parkovací asistent

Odvetrávané predné sedadlo

CAJ

--

--

S

S

S

Odvetrávané zadné sedadlo

CAH

--

--

--

P

P

S = štandardné, 0 = voliteľné, P = dostupné v skupine zariadení,
-- = nie je k dispozícii
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Klintberg & Way Automotive je vedúcou spoločnosťou
v oblasti komerčných operácií s nákladnými automobilmi značky Dodge a RAM v Európe.
TUCAR PLUS s.r.o. nabízí na českém automobilovém trhu kvalitní služby spojené s automobily amerických
značek Dodge, RAM, Cadillac a Chevrolet ve svém prodejním a servisním centru v Tuklatech u Prahy.
Společnost je součástí skupiny Algon a.s., která působí trhu od roku 1995 a má ve svém obchodním portfoliu
dalších 11 automobilových značek, včetně nabídky ojetých vozů. Kromě prodeje nových vozů nabízí TUCAR
PLUS s.r.o. také kompletní poprodejní služby, tedy značkový servis, výkup a prodej ojetých vozů, včetně
komisního prodeje. Současně nabízí tato společnost související poradenské služby v oblasti ﬁnancování
a následného pojištění vozu.

www.TUCAR.cz

V roku 2018 sme získali autorizáciu na predaj a servis americkej značky RAM, ktorú
nájdete na prevádzke TUCAR PLUS s.r.o., Hlavní 186, Tuklaty u Prahy, kde sa nachádza výkonné riadenie,
predaj, servis a marketing pre túto značku.
Ponúkame dostupnosť celej škály modelov zn.RAM ako aj kompletný záručný a pozáručný servis.

TUCAR PLUS s.r.o.
Hlavní 186, 250 82 Tuklaty (Úvaly u Prahy)
+420 777 45 45 45 www.TUCAR.cz

tucar.cz

