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Stworzony, by zwyciężać

Co oznacza Trail Rated? Od Argentyny po Zambię i w każdym innym 
miejscu certyfikacja Trail Rated marki Jeep® gwarantuje Ci, że możesz 
przemierzać swobodnie każdy szlak, który tylko zechcesz, oraz robić 
to, na co masz ochotę. Trail Rated to coś więcej niż tylko znaczek, to 
metodologia, gwarancja oraz rozpoznawalny standard udowodnionych 
możliwości terenowych.

Samochody Jeep z oznakowaniem Trail Rated poddawane są serii 
szczegółowych testów stworzonych specjalnie po to, aby udowodnić 
doskonałe możliwości „off-roadowe” na najbardziej wymagających 
szlakach świata. Znaczek Trail Rated potwierdza, że samochód został
tak zaprojektowany, aby skutecznie przejść testy w pięciu kategoriach:

• Trakcja
• Głębokość brodzenia
• Zwrotność
• Artykulacja zawieszenia
• Prześwit
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Historia

Certyfikat Trail Rated przyznawany jest od 2003 roku, 
żeby zaprezentować naszym Klientom szeroki zakres 
wymagań dotyczących jazdy terenowej, jaki musi spełniać 
samochód Jeep 4x4. Obecnie znaczek Trail Rated jest 
zarezerwowany dla tych wersji każdego modelu, które 
zapewniają największe możliwości i najlepiej oddają 
motto marki Jeep – jedź, gdzie chcesz, rób, co chcesz.

Trail Rated to wiodąca w branży metodologia opracowana 
przez Nevada Automotive Test Center (NATC) oraz 
Jeep Engineering, która mierzy obiektywnie możliwości 
terenowe wszystkich samochodów marki Jeep.

Zapewnia ona powtarzalny, spójny i wiarygodny pomiar 
sprawności danego pojazdu, dzięki połączeniu testów 
w naturalnych i kontrolowanych warunkach terenowych 
oraz ocenie bazującej na symulacji komputerowej.

Jedynie samochody Jeep są Trail Rated.

Wolność, przygoda, pasja i autentyczność zawsze były 
cechami charakterystycznymi dla marki Jeep na świecie. 
To renoma budowana przez ponad siedemdziesiąt lat, 
od kiedy marka Jeep nieustannie dotrzymuje obietnicy 
dostarczania mocnych, wszechstronnych i innowacyjnych 
samochodów z napędem na cztery koła.

Trail Rated odzwierciedla kryteria gwarantujące rozwój 
najbardziej sprawnych pojazdów terenowych na 
rynku. Metodologia Trail Rated pozostanie solidnym 
fundamentem rozwoju marki Jeep na świecie.
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PIĘĆ KATEGORII

TRAKCJA

Jeepy 4x4 ze znaczkiem Trail Rated gwarantują przyczepność i możliwości, 
aby „podbić” i pokonać najtrudniejsze tereny na Ziemi. W ofercie marki
Jeep dostępny jest szeroki wybór układów napędu na cztery koła 
dopasowanych do wszelkiego rodzaju wyzwań terenowych i warunków jazdy.

Trakcja Trail Rated oznacza utrzymanie pod kontrolą ruchu samochodu na 
śniegu, piasku czy w błocie. Testy przyczepności przeprowadza się
w „dzikich terenach”, na śliskich drogach (mokre, zabłocone, ośnieżone) 
oraz stromych podjazdach. Wskaźnik przełożenia pełzającego (crawl 
ratio) jest kluczowym wyznacznikiem wyróżniającym przyczepność
i możliwości Jeepów 4x4 ze znaczkiem Trail Rated. 

RENEGADE CHEROKEE 
GRAND 

CHEROKEE
WRANGLER 

WRANGLER 
UNLIMITED 

WSKAŹNIK 
PRZEŁOŻENIA 
PEŁZAJĄCEGO

20,1:1 56,1:1 44,2:1 73,1:1 73,1:1
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GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA

Nie pozwól, aby „odrobina H2O stanęła” Ci na drodze. Jeepy 4x4 Trail Rated 
wyposażone są w dodatkowe uszczelnienie układów elektrycznych i nadwozia 
oraz wysoko umieszczony wlot powietrza, aby pomóc Ci przejechać przez 
potoki oraz zalane tunele, których inni nie są w stanie pokonać.

RENEGADE CHEROKEE 
GRAND 

CHEROKEE
WRANGLER 

WRANGLER 
UNLIMITED 

GŁĘBOKOŚĆ 
BRODZENIA

Do 48,3 cm Do 50,8 cm Do 50,8 cm Do 76,2 cm Do 76,2 cm
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ZWROTNOŚĆ

Jeepy 4x4 oznaczone Trail Rated umożliwiają przejechanie przez ciasne 
zakręty, uniknięcie sytuacji awaryjnych i uszkodzeń nadwozia dzięki 
precyzyjnemu układowi kierowniczemu oraz zoptymalizowanemu 
rozstawowi osi, które pozwalają na precyzyjne i pewne prowadzenie
w każdych warunkach. Im mniejszy promień skrętu, tym większy potencjał 
samochodu do pokonywania ciasnych luk.

 

RENEGADE CHEROKEE
GRAND 

CHEROKEE
WRANGLER

WRANGLER 
UNLIMITED

ROZSTAW OSI 2570 mm 2697 mm 2916 mm 2424 mm 2947 mm

DŁUGOŚĆ 4233 mm 4623 mm 4821 mm 4173 mm 4696 mm

PROMIEŃ 
SKRĘTU

5,4 m 8,2 m 5,7 m 5,3 m 6,2 m
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ARTYKULACJA ZAWIESZENIA

Utrzymanie kół na powierzchni drogi pozwala na ciągłą jazdę. Gdy jedno 
lub więcej z nich unosi się, elastyczne zawieszenie pozwala na dłuższe 
utrzymanie kontaktu pozostałych kół z nawierzchnią, zapewniając za 
każdym razem maksymalną możliwą przyczepność. Zawieszenia Trail 
Rated poprawiają możliwości terenowe poprzez zwiększanie elastyczności, 
wykrzyżowania osi oraz skoku zawieszenia.

RENEGADE CHEROKEE
GRAND 

CHEROKEE
WRANGLER

WRANGLER 
UNLIMITED

WSKAŹNIK 
WYKRZYŻU 

OSI RTI
(RAMP TRAVEL 

INDEX) 

914,4 cm 977,9 cm 972,8 cm

1620,5 cm 
ze spiętym 

stabilizatorem 
poprzecznym, 

2087,9 cm 
z rozpiętym 

stabilizatorem 
poprzecznym

1229,4 cm 
ze spiętym 

stabilizatorem 
poprzecznym, 

1635,8 cm 
z rozpiętym 

stabilizatorem 
poprzecznym
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PRZEŚWIT

Dlaczego warto udowadniać, że Jeep 4x4 Trail Rated może pokonywać 
szczególnie wielkie przeszkody? Ponieważ pewnego dnia, gdy będziesz 
chciał skorzystać z tej możliwości, będziesz pewny, że ją posiadasz.
Jeepy 4x4 są testowane pod kątem możliwości pokonywania przeszkód 
na podstawie kryteriów takich jak: prześwit, kąt natarcia, kąt rampowy
i kąt zejścia, aby zagwarantować Ci możliwość pokonywania kłód, skał
i nierównego terenu.

RENEGADE CHEROKEE
GRAND 

CHEROKEE
WRANGLER

WRANGLER 
UNLIMITED

PRZEŚWIT 22,1 cm 22,1 cm 28,7 cm 25,4 cm 25,4 cm

KĄT
NATARCIA

30,5° 29,8° 36,1° 42,2° 42,2°

KĄT
RAMPOWY

25,7° 23,3° 22,8° 25,8° 21,2°

KĄT
ZEJŚCIA

34,4° 32,1° 27,8° 32,3° 32,5°
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Prawie 75 lat temu marka Jeep wyznaczyła standardy możliwości jazdy terenowej.
Obecnie inżynierowie Jeepa ciągle udoskonalają samochody z napędem na
cztery koła. Te doświadczenia w połączeniu z innowacyjną technologią sprawiają,
że Jeepy ze znaczkiem Trail Rated należą do najsprawniejszych na świecie.
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Marka Jeep

Szczycąca się prawie 75-letnią, legendarną spuścizną 
marka Jeep jest producentem autentycznych 
samochodów SUV z najlepszymi w swojej klasie 
właściwościami terenowymi, kunsztem oraz 
wszechstronnością przeznaczonymi dla osób 
poszukujących nadzwyczajnych doznań w trakcie jazdy. 
Marka Jeep zachęca do przeżywania życia w pełni, 
oferując pełną gamę samochodów, które nieustannie 
zapewniają swoim właścicielom poczucie bezpieczeństwa 
i pewności siebie w trakcie każdej podróży.

Oferta samochodów Jeep składa się z następujących 
modeli: Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Patriot, 
Renegade, Wrangler oraz Wrangler Unlimited.
Aby sprostać wymaganiom Klientów na całym świecie, 
wszystkie modele Jeepa sprzedawane poza Ameryką 
Północną dostępne są w wersjach z kierownicą po
lewej, jak i po prawej stronie, oraz z silnikami 
benzynowymi lub z silnikami Diesla.

W 2014 roku marka Jeep odnotowała sprzedaż ponad 
miliona egzemplarzy na całym świecie, ustanawiając 
tym samym trzeci rok z rzędu rekord wszech czasów. 
Sprzedaż 1 017 019 sztuk była wyższa o 39% od 
rekordu ustanowionego w 2013 roku, który wynosił 
713 565 sztuk. Oprócz 39-procentowego wzrostu 
światowej sprzedaży, sprzedaż Jeepa w Stanach 
Zjednoczonych wzrosła w 2014 roku o 41% (do 
poziomu 692 348 egzemplarzy), w Europie również 
o 40%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 42%. W Chinach 
– największym na świecie rynku samochodowym - 
sprzedaż zwiększyła się o 49%.
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