
DE NIEUWE JEEP
®

PP CHEROKEE





AUTHENTIEK JEEP
®
-DNA

De compleet vernieuwde Jeep
®
 Cherokee legt de lat nog hoger met zijn superieure rijeigenschappen op de weg, 

verrassend lage brandstofverbruik, exclusieve technologie en de beste 4x4-prestaties in zijn klasse. Met zijn 

verfi jnde, hoogwaardige en effi  ciënte techniek, die zijn oorsprong vindt in het DNA van het merk Jeep
®
, combineert 

hij op een perfecte manier vorm en functie.

Als uitblinker op elk terrein en in elke situatie maakt de Cherokee de avonturier in u los en biedt hij het beste van 

twee werelden. In elk opzicht.



ONGETEMDE SCHOONHEID

De nieuwe Cherokee is ontworpen voor de toekomst. Zijn stoere design bouwt voort op dat van zijn legendarische 

voorgangers, maar is met zijn zelfverzekerde en moderne looks ook helemaal van deze tijd. Zijn imposante wielen 

zorgen voor een krachtige uitstraling en benadrukken samen met de robuuste onderzijde van de carrosserie 

zijn terreinvaardigheid, terwijl de aerodynamische lijnen van het inzittendencompartiment juist zijn effi  ciënte 

karakter onderstrepen.

Maar de nieuwe Jeep
®
 Cherokee oogt niet alleen stoer en effi  ciënt, hij is het ook. En dat bewijst hij onder alle rij- en 

weersomstandigheden, op het asfalt en ver daarbuiten.





ONDERSCHEIDEND IN ELK OPZICHT



Het ontwerp van de nieuwe Cherokee staat in elk detail in het teken van zijn superieure 

effi  ciency en terreinvaardigheid. Zijn karakteristieke grille met zeven sleuven verwijst naar de 

rijke traditie van het merk Jeep
®
, terwijl de sierlijke dagrijlampen een element van veiligheid 

en stijl toevoegen. Een ander onderscheidend kenmerk is het tweedelig CommandView®-

panoramadak, dat bestaat uit een elektrisch bedienbaar glazen voorpaneel en vast glazen 

achterpaneel met elektrisch bedienbaar zonnescherm.









HELEMAAL VAN DEZE TIJD

De nieuwe Cherokee introduceert een unieke, modieuze styling in de Jeep
®
-range. Ontdek al zijn details en 

laat u verleiden door het sfeervolle interieur dat zich onderscheidt door zijn hoogwaardige afwerking met 

kwaliteitsmaterialen en soft-touch oppervlakken, zijn stijlvolle kleurstellingen en de toepassing van de 

allernieuwste technologie op het gebied van comfort en veiligheid voor de inzittenden. Een wereld van klasse, 

uniek in zijn perfectie.







INTERIEUR VAN WERELDKLASSE



De bestuurdersplaats vormt een cockpit vol geavanceerde, maar ook gebruiksvriendelijke 

technologie. Laat u verrassen door het comfort van de met luxueus nappa-leder beklede 

en elektrisch verstelbare, verwarmbare en ventileerbare bestuurdersstoel (standaard 

op de Limited) en ontdek het gebruiksgemak van de 60/40-gedeelde rugleuning van de 

achterbank. Deze is voor- en achterwaarts verstelbaar ter verhoging van het zitcomfort van de 

achterpassagiers of om meer ruimte voor bagage te creëren.







ONGEËVENAARDE 4X4-PRESTATIES

De nieuwe Cherokee zet nieuwe maatstaven op het gebied van terreinvaardigheid. Met de beschikbare 

4x4-systemen die zijn ontwikkeld op basis van het authentieke Jeep
®
-DNA weet hij zich moeiteloos aan alle

weg-, terrein- en weersomstandigheden aan te passen en brengt hij u op plaatsen waar anderen alleen maar van 

kunnen dromen.

U hebt de keuze uit drie nieuwe 4x4-systemen: het volautomatische single-speed Jeep
®
 Active Drive I-systeem, 

het two-speed PTU Jeep Active Drive II-systeem met hoge en lage gearing en koppelregelsysteem, en het Jeep
®
 

Active Drive Lock-systeem (beschikbaar op Trailhawk in combinatie met diff erentieelblokkering op de achteras).

Zo kunt u de zon zien ondergaan vanaf een heuveltop, via rotspaden en boswegen afdalen en daarna in één moeite 

doorrijden naar de dichtstbijzijnde stad voor een speciale avond uit.





KLAAR VOOR ELKE UITDAGING



De nieuwe Selec-Terrain®-tractieregeling kan worden ingesteld op weg- of terreingebruik, zodat u altijd verzekerd bent van voldoende grip op elk oppervlak. Het systeem biedt u de keuze 

uit vier standen: Auto, Snow, Sport en Sand/Mud. De Jeep
®
 Cherokee Trailhawk biedt in aanvulling daarop de keuzestand Rock om ook de ruigste bergpaden te kunnen bedwingen. Met behulp 

van algoritmes die ongeëvenaarde controle en grip onder alle terreinomstandigheden garanderen, coördineert Selec-Terrain® langs elektronische weg de aansturing van in totaal twaalf 

verschillende voertuigsystemen, waaronder het motormanagement, het elektronisch geregelde remsysteem, de elektronische stabiliteitsregeling (ESC), de transmissieschakeling en de 

tractieregeling.



GA OVERAL, DOE ALLES



De Jeep
®
 Cherokee heeft als eerste middelgrote SUV uitschakelbare achterwielaandrijving. Door alleen de voorwielen aan te drijven als vierwielaandrijving 

niet nodig is, wordt een aanzienlijke reductie van het brandstofverbruik bereikt. Het systeem berekent permanent de optimale verdeling van het motorkoppel en 

schakelt zonder tussenkomst van de bestuurder vrijwel onmerkbaar over van voorwielaandrijving op 4x4-aandrijving en omgekeerd. Hierdoor wordt het vermogen 

van de effi  ciënte 2.0-liter turbodiesel of de nieuwe krachtige 3.2-liter Pentastar® V6-benzinemotor altijd optimaal benut, of u nu op een modderige landweg rijdt of 

zich een weg door het drukke stadsverkeer baant.

3.2 V6 PENTASTAR® 

De nieuwe 3.2 Pentastar V6-motor is afgeleid van de befaamde 3.6-liter 

Pentastar V6. Hij combineert een hoog specifi ek vermogen met een 

uitzonderlijke souplesse en een bijzonder gecultiveerde, stille en trillingsarme 

loop. Deze effi  ciënte krachtbron wordt gecombineerd met de nieuwe, voor deze 

klasse unieke 9-traps automatische transmissie en het Jeep
®
 Active Drive I of 

Jeep
®
 Active Drive Lock 4x4-systeem.

2.0 TURBODIESEL

De nieuwe 2.0-liter MultiJet II-turbodiesel is er in twee varianten: een 

versie van 140 pk (103 kW) die is gekoppeld aan een handgeschakelde 

6-versnellingsbak en een versie van 170 pk (125 kW) die wordt gecombineerd 

met de nieuwe 9-traps automatische transmissie. Beide motoren leveren 

een maximum koppel van 350 Nm bij 1.500 t/min en zijn uitgerust met een 

stop/start-systeem dat bijdraagt aan het verlagen van het brandstofverbruik 

en de CO
2
-emissies. Ze zijn beschikbaar voor zowel de Jeep

®
 Cherokee 

met Jeep
®
 Active Drive I of II 4x4-aandrijving, als voor de versie met alleen 

voorwielaandrijving.



De nieuwe Cherokee is als eerste auto van zijn klasse verkrijgbaar met Jeeps 

nieuwe 9-traps automaat. Deze geheel elektronisch gestuurde transmissie biedt 

een perfecte balans tussen prestaties, comfort en effi  ciency en maakt het ook 

mogelijk om handmatig te schakelen. De regelsoftware bevat meer dan veertig 

verschillende schakelprogramma’s voor specifi eke rijomstandigheden, zowel 

off road als op de weg. Het schakelen vindt bijna onmerkbaar plaats, ongeacht de 

aard van het terrein of de conditie van het wegdek.

EEN NIEUWE RIJBELEVING











NIEUW IN ZIJN SOORT

Met de Cherokee Trailhawk introduceert Jeep
®
 een auto die nieuw is in zijn soort. Zijn typische Jeep

®
 4x4-

kwaliteiten combineert deze topklasse-Cherokee met een uitdagende styling die zijn positie als meest 

terreinvaardige middelgrote SUV op de markt benadrukt. Zijn uitzonderlijke prestatieniveau dankt de Trailhawk aan 

zijn nieuwe 3.2 Pentastar® V6-motor die wordt gecombineerd met de voor zijn klasse unieke 9-traps automatische 

transmissie. Daarnaast onderscheidt hij zich door vrijloophoeken van 29,8 graden (voor) en 32,1 graden (achter) en 

een overloophoek van 23,3 graden. De bodemvrijheid bedraagt 22,1 cm. Cijfers die er niet om liegen.

De speciale ‘Trail Rated’-badge laat zien dat de Cherokee Trailhawk is ontworpen om zich staande te houden 

in de meest uitdagende terreinomstandigheden en in zware tests zijn off road-prestaties heeft bewezen in de 

categorieën tractie, bodemvrijheid, wendbaarheid, veerwegen en doorwaaddiepte.



HET COMFORT VAN TOPPRESTATIES

Uiterlijk onderscheidt de Trailhawk zich door zijn specifi eke voor- en achterzijde die grotere vrijloophoeken mogelijk maken en zijn zelfverzekerde uiterlijk versterken. In aanvulling op 

zijn vergrote bodemvrijheid is hij uitgerust met bodembeschermplaten en het Jeep
®
 Active Drive Lock 4x4-systeem met blokkeerbaar achterasdiff erentieel. In de lage gearing kan dit in elke 

terreinmodus worden ingeschakeld, maar in bijvoorbeeld de stand Rock gebeurt dit automatisch om een maximale hoeveelheid aandrijfkracht naar het wiel met de meeste grip te sturen.



De Selec-Speed®-regeling van de Trailhawk tilt zijn toch al niet geringe terreinkwaliteiten 

naar een nog hoger niveau: dit systeem regelt automatisch de bediening van de gasklep om 

volledig gecontroleerd steile hellingen op te rijden of af te dalen.

Naast topprestaties op de weg en in het terrein biedt de Cherokee Trailhawk ook comfort 

van topniveau: de met exclusieve stof of nappa-leder beklede stoelen bieden door hun 

ergonomische vorm optimale ondersteuning van het lichaam. Optioneel zijn elektrisch 

verstel- en verwarmbare stoelen met zitpositiegeheugen verkrijgbaar.







TECHNOLOGIE
VAN DE TOEKOMST

Achter het stuur van de Cherokee bent u heer en meester over de weg. De bestuurdersplaats biedt u een 

soeverein zicht, terwijl het instrumentarium u van alle noodzakelijke informatie voorziet om ook de moeilijkste 

uitdagingen met vertrouwen aan te gaan. Het Uconnect®-systeem stelt u in staat permanent contact met 

de buitenwereld te houden en onderweg te genieten van uw favoriete muziek op een CD of aangesloten iPod, 

smartphone of MP3-speler. Het display van het systeem kunt u ook gebruiken om foto’s te bekijken die zijn 

opgeslagen op een USB-stick of SD-kaart. De Cherokee Limited en Trailhawk zijn standaard uitgerust met een 

8,4-inch kleurentouchscreen centraal in het dashboard. Hiermee kunt u onder andere het navigatiesysteem, de 

airconditioning en de telefoon bedienen. De belangrijkste functies daarvan kunt u aan de hand van de informatie 

op het scherm ook met spraakcommando’s bedienen. En dat klinkt even eenvoudig als het is.





MULTIFUNCTIONEEL EN MOOI

Centraal in het instrumentenpaneel bevindt zich een 7-inch TFT-display waarvan u de weergaveopties aan uw persoonlijke voorkeuren kunt aanpassen.



Andere informatie die al naar gelang de uitrusting van de auto en uw persoonlijke 

instellingen op het scherm wordt weergeven, zijn routeaanwijzingen van het 

navigatiesysteem, rijsnelheid, actueel brandstofverbruik, veiligheidswaarschuwingen, 

gegevens van de optionele adaptieve cruise control, instellingen van het audiosysteem en 

informatie over de Jeep
®
 4x4-functies zoals Selec-Terrain®.

Op dit display wordt bijvoorbeeld het beeld weergegeven van het optionele 

parkeerhulpsysteem dat u kunt bedienen met toetsen op het stuurwiel en de schakelhendel. 

Met grafi sche aanwijzingen begeleidt het systeem u vervolgens stap voor stap bij het 

parkeren van de auto in een vrij parkeervak parallel aan of haaks op de rijrichting.



HIGHTECH AUDIO- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Met zijn hightech audio- en communicatievoorzieningen overtreft 

de Cherokee alle verwachtingen.

DRAADLOOS OPLAADSTATION

Het bovenste deel van het opbergvak tussen de voorstoelen biedt 

plaats voor een optioneel draadloos oplaadstation. Hiermee kunt 

u onderweg uw mobiele telefoon opladen (mits uw toestel de QI-

technologie voor draadloos opladen ondersteunt). Een geïntegreerde 

USB-, SD-, Aux- en stroomaansluiting completeren dit uiterst 

praktische oplaadstation.

ALPINE PREMIUM AUDIOSYSTEEM

Het hoogwaardige audiosysteem met negen speakers, waaronder 

een 8-inch subwoofer, is ontwikkeld in samenwerking met de 

toonaangevende auto-hifi -fabrikant Alpine®. Met een vermogen van 

506 watt biedt dit 11-kanaals systeem voldoende power voor een 

ongekend intense muziekbeleving.









GERUSTSTELLENDE VEILIGHEID EN 
BESCHERMING

Meer dan zeventig standaard en optionele veiligheidsvoorzieningen en de maximale score van vijf sterren in 

de prestigieuze Euro NCAP-botsveiligheidstest maken van de Cherokee een auto waarin u zich altijd optimaal 

beschermd weet. Zo biedt het nieuwe stuurwiel de mogelijkheid een groot aantal functies te bedienen zonder de 

handen van het stuur te hoeven nemen en is de carrosserie voor 65 procent vervaardigd van hogesterktestaal. 

In aanvulling daarop is een volledig pakket voorzieningen voor de actieve en passieve veiligheid beschikbaar, 

waaronder Adaptive Cruise Control Plus, het Park Assist-parkeerhulpsysteem en het LaneSenseTM-

waarschuwingssysteem voor onbedoeld verlaten van de rijstrook.
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MET EEN GERUST GEVOEL DE WEG OP

PARK ASSIST-PARKEERHULPSYSTEEM  

Dit actieve parkeerhulpsysteem neemt na het vinden van een vrije 

parkeerplaats parallel aan of haaks op de rijrichting de besturing 

over om de auto volledig automatisch in te parkeren. Het systeem 

maakt daarvoor gebruik van de ParkSense®-sensoren in de voor- en 

achterbumper.

BLIND SPOT MONITORING

Blind Spot Monitoring bewaakt constant de zogenaamde dode hoek 

aan de zijkant van de auto en de zone direct achter de auto. Wanneer in 

deze gebieden andere weggebruikers worden waargenomen, wordt 

u hierop geattendeerd met verlichte symbolen in de buitenspiegels 

of een geluidssignaal.

LANESENSETM    

Tijdens het rijden bewaakt het LaneSenseTM-systeem met behulp 

van camera’s of de auto op dezelfde rijstrook blijft. Wanneer u 

mogelijk onbedoeld van rijstrook verandert of het stuurwiel loslaat, 

geeft het systeem een akoestisch en visueel waarschuwingssignaal.

ZEVEN AIRBAGS 

Standaard is de Cherokee uitgerust met een compleet 

airbagsysteem dat bestaat uit gordijnairbags over de volle lengte 

van de auto, zijairbags, een knie-airbag voor de bestuurder en 

meertraps frontairbags. Al deze airbags werken perfect samen om 

u en uw passagiers te beschermen. 

ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING (ESC)  

Een geïntegreerd netwerk van sensoren helpt de auto onder 

controle te houden door onmiddellijk in te grijpen wanneer de auto 

een andere koers volgt dan bedoeld. ESC coördineert de werking van 

de elektronische rolbeperking (ERM), het antiblokkeerremsysteem 

(ABS) met noodremassistentie, de permanente tractieregeling en 

het optionele aanhangerstabilisatiesysteem (TSC) en activeert deze 

systemen wanneer dat nodig is. 

ELEKTRONISCHE ROLBEPERKING (ERM)  

Als functie van de elektronische stabiliteitsregeling (ESC) maakt 

ERM gebruik van de ESC-sensoren om te anticiperen op mogelijk 

gevaarlijk overhellen van de carrosserie. Wanneer dit zich voordoet, 

grijpt het systeem onmiddellijk in om de stabiliteit te bewaren en de 

auto onder controle te houden.



FORWARD COLLISION WARNING 

Forwad Collision Warning waarschuwt u tijdig bij een dreigende botsing op een voorligger. 

Radarsensoren detecteren wanneer de auto te snel een ander voertuig nadert en attendeert 

u hierop met een akoestisch en visueel waarschuwingssignaal. Daarnaast wordt gedurende 

anderhalve seconde de remdruk verhoogd om bij een noodstop het remvermogen maximaal 

te benutten.

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL MET STOP&GO-FUNCTIE 

Het Adaptive Cruise Control Plus-systeem zorgt dat bij het rijden op de snelweg automatisch 

een veilige afstand tot uw voorligger wordt aangehouden. Het systeem past zo nodig de 

kruissnelheid aan, teneinde een vooraf ingestelde afstand tussen u en de voor u rijdende 

auto te handhaven. Bij een dreigende aanrijding brengt het de auto zonder dat u zelf hoeft in 

te grijpen gecontroleerd tot stilstand. 

ZELFDROGENDE REMSCHIJVEN  

Met behulp van de elektronische stabiliteitsregeling (ESC) worden bij regen de remschijven 

droog gehouden, zodat altijd het maximale remvermogen beschikbaar is.

AANHANGERSTABILISATIESYSTEEM (TSC) 

Met TSC hebben zijwind en winddruk van vrachtwagens en ander verkeer geen invloed 

meer op de stabiliteit van uw auto en aanhangwagen. Als onderdeel van het ESC-systeem 

helpt TSC de aanhangwagencombinatie veilig onder controle te houden.









ALLE KEUZEVRIJHEID DIE U WENST

Met de nieuwe Cherokee laat u zien waar u voor staat. Maak een keuze uit het omvangrijke accessoireaanbod 

om hem verder aan uw persoonlijke voorkeuren en levensstijl aan te passen. 



WEES TROUW AAN UZELF

Of u nu met uw Cherokee naar uw werk gaat of op vakantie de ruige natuur in trekt, het ruime aanbod aan originele Jeep
®
-accessoires van Mopar® biedt u de mogelijkheid zijn veelzijdigheid 

verder te vergroten. Dankzij de hoogwaardige afwerking, perfecte passing en exacte kleurovereenstemming van deze kwaliteitsonderdelen bent u er altijd van verzekerd dat de oorspronkelijke 

stijl en uitstraling van uw Cherokee behouden blijven.



Tot het voortdurend groeiende aanbod aan accessoires voor de Jeep
®
 Cherokee van Mopar® behoren onder andere bagagesystemen, trekhaken met toebehoren, comfortvoorzieningen, 

beschermingsproducten en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op www.mopar.eu of www.jeep.nl.
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