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ŻADNYCH 
KOMPROMISÓW
SYSTEMY luksusWYTRZYMAŁOŚĆ  OSIĄGI 
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WYTRZYMAŁOŚĆ I MOŻLIWOŚCI

NAJSOLIDNIEJSZY RAM 1500 W HISTORII
Nowy Ram 1500: 98% stali składającej się na ramę samochodu, to stal o wysokiej wytrzymałości. W konstrukcji 
kabiny i skrzyni ładunkowej stal o podwyższonej wytrzymałości stanowi 38%. Wynikiem tego jest mniejsza masa uzyskana 
bez uszczerbku dla wytrzymałości i trwałości, które nabywcy pickupów Ram cenią szczególnie wysoko. Maskę silnika i drzwi skrzyni 
ładunkowej wykonano z aluminium, aby jeszcze wyraźniej obniżyć masę przy zachowaniu integralności strukturalnej konstrukcji.

EKSTREMALNE MOŻLIWOŚCI
Nowy Ram 1500 2019 został zaprojektowany z myślą o holowaniu ciężkich ładunków, przewożeniu wyposażenia po żwirowych 
drogach i przedzieraniu się przez bezdroża. Możesz nim przewieźć ładunek o masie do 850 kg lub holować przyczepę do 3.500 kg. 
Jego silnik HEMI® V8 korzysta z technologii e-Torque®, która służy zwiększeniu mocy i obniżeniu zużycia paliwa. Wybierz Ram Rebel® 
lub dostępny zestaw Off-Road podnoszący możliwości samochodu na wyższy poziom. Dostępne zawieszenie pneumatyczne 
wszystkich kół Active-LevelTM Four-Corner Air Suspension umożliwia automatyczne samopoziomowanie nadwozia, co podwyższa 
stabilność jazdy i pozwala na uzyskanie wyjątkowo wysokiego komfortu.

Pamiętaj o solidnym zabezpieczeniu przewożonych przedmiotów i ładunku.
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TECHNIKA
TECHNIKA ZA DOTKNIĘCIEM PALCA 
Właściciele pickupów oczekują najlepszych rozwiązań technicznych, a nowy Ram 1500 takie rozwiązania im 
oferuje: opcjonalne centrum medialne z 12-calowym ekranem dotykowym oraz opcjonalny potężny system audio 
Harman Kardon® - z 900-watowym wzmacniaczem i 19 głośnikami.

LUKSUS ZBUDOWANY NA KOMFORCIE, PRZESTRZENI I CISZY 
Luksus oznacza cichą, płynną i szczególnie komfortową jazdę. Nowy Ram 1500 osiąga to dzięki wielodrążkowemu 
tylnemu zawieszeniu ze sprężynami śrubowymi i nowej kabinie Crew Cab, która zyskała 10 centymetrów długości 
we wnętrzu, co pozwoliło zwiększyć przestrzeń na nogi pasażerów podróżujących z tyłu. Dostępne są również tylne 
siedzenia z regulacją pochylenia oparć. Powiększone wnętrze zapewnia też jeszcze lepsze tłumienie hałasów 
dochodzących z zewnątrz.

I KOMFORT
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  EWOLUCJA legendy
Prezentujemy system e-TORQUE

SILNIK 5.7 HEMI® V8
395 KM 556 Nm

i dodatkowo 176 Nm e-Torque
SYSTEM e-TORQUE
Marka Ram jest znana z technologicznych innowacji, a wprowadzenie systemu e-Torque jest tego 
kolejnym dowodem. Miękki system hybrydowy dodaje wiele nowych rozwiązań technicznych do 
legendarnego silnika HEMI V8 5,7 l, w tym hamowanie regeneracyjne, system Stop/Start, 
48-woltowy akumulator litowo-jonowy oraz wbudowany silnik/generator o mocy 12 kW. Silnik 
elektryczny służy do zapewnienia dodatkowej mocy podczas ruszania z miejsca i pozwala 
„wygładzać” zmiany biegów. System Stop/Start pomaga w poprawie efektywności zużycia  
paliwa dzięki płynnemu włączaniu i wyłączaniu silnika, a hamowanie odzyskuje  
i przekształca energię traconą zwykle energię kinetyczną.

ZALETY e-TORQUE
Dodanie opcjonalnego systemu e-Torque i jego komponentów oferuje znaczące korzyści we 
wszystkich obszarach. Silnik elektryczny umożliwia dłuższą 4-cylindrową pracę układu HEMI V8 
Multi-Displacement System (MDS)/Fuel Saver Technology, co dodatkowo poprawia wydajność 
spalania. Funkcja Stop/Start przyczynia się również do obniżenia zużycia paliwa, nawet o 3,3%. 
Do hamowania regeneracyjnego system wykorzystuje wbudowany silnik elektryczny, pracujący 
wtedy jako generator przekształcający energię, przekazywaną następnie do akumulatora. 
Działanie systemu Stop/Start jest całkowicie niezauważalne, a zamontowany na desce 
rozdzielczej wyłącznik systemu umożliwia kierowcy wyłączenie go w razie potrzeby.

TORQUEFLITE®: 8-BIEGOWA PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA
Wyjątkowa 8-biegowa przekładnia automatyczna pozwala bezproblemowo przenieść całą moc na koła. 

Nowy Ram 1500, wykorzystujący legendarny silnik HEMI V8 5,7-litra, wyposażono w nową przekładnię 
TorqueFlite 8HP75 o maksymalnym wejściowym momencie obrotowym 739 NM. Jej zaletą jest 

elastyczność w przekazywaniu dużej mocy. Najważniejsze jej cechy, to w pełni elektroniczna kontrola pracy 
przekładni, zmiana map przełożeń nawet w trakcie zmieniania biegów oraz ponad 40 indywidualnych map 

ukierunkowanych na osiągi, właściwości jezdne i zużycie paliwa. Szeroki zakres przełożeń pozwala obniżyć 
zużycie paliwa o prawie 11%.
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SPRAWNOŚĆ
POD KAŻDYM KĄTEM

NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE POD KAŻDYM ISTOTNYM WZGLĘDEM
Im lepsza kontrola opływu i przepływu powietrza, tym bardziej wydajny staje się samochód – a w tej 
dziedzinie Ram 1500 rozdaje karty. Aktywny przedni spojler, nowa linia dachu, która lepiej 
ukierunkowuje przepływ powietrza, a także nowe aluminiowe drzwi skrzyni ładunkowej ze spojlerem 
współpracują ze sobą, aby zapewnić wyjątkowo wysoką efektywność aerodynamiczną.

AKTYWNA ŻALUZJA PRZEDNIEGO WLOTU POWIETRZA 
Zastosowana we wszystkich wersjach modelowych KWA 
aktywna żaluzja przedniego wlotu powietrza natychmiast 
dostosowuje swoje ustawienia do prędkości jazdy, 
obciążenia i potrzeb silnika, by zapewnić mu idealnie 
dobrane chłodzenie, przy okazji redukując opory 
aerodynamiczne.

AERODYNAMICZNY KSZTAŁT DACHU 
Całkowicie nowy wygląd zewnętrzny to większy rozstaw osi 
w wersji Crew Cab, muskularne błotniki i zmieniona linia 
dachu, która lepiej steruje przepływem powietrza w 
kierunku tylnego spojlera. Większy aerodynamiczny dach 
otwiera drogę do nowego opcjonalnego dwupanelowego 
dachu słonecznego.

NOWA KONSTRUKCJA DRZWI SKRZYNI ŁADUNKOWEJ 
Zupełnie nowe aluminiowe drzwi skrzyni ładunkowej ze 
zintegrowanym spojlerem sprawiają, że Ram 1500 jest 
bardziej aerodynamiczny, zapewniając jednocześnie płynne 
i ciągłe linie zewnętrzne nadwozia.  Nowy opcjonalny system 
powiadamiania o uchyleniu drzwi przestrzeni ładunkowej 
ostrzega, jeśli drzwi nie są całkowicie zamknięte.  Otwieranie 
drzwi skrzyni ładunkowej jest teraz łatwiejsze dzięki 
opcjonalnemu tłumieniu ich ruchu i sterowaniu pilotem.

AKTYWNY PRZEDNI SPOJLER 
System sterowany automatycznie w celu zmniejszenia 
oporu aerodynamicznego, co poprawia sterowność 
samochodu, jednocześnie przyczyniając się do 
zmniejszenia zużycia paliwa.
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NAJSOLIDNIEJSZY
Skonstruowany do działania

NOWY ELEKTRNICZNY  
HAMULEC POSTOJOWY  

Pięć trybów działania, w tym tryb 
bezpieczeństwa i automatyczne  

zwolnienie przy ruszaniu.

SOLIDNIEJSZY  
W KAŻDYM PUNKCIE

Szerokie stosowanie stali  
o wysokiej wytrzymałości spowodowało, 

że Ram 1500 jest solidniejszy,  
niż kiedykolwiek wcześniej.

PROGRESYWNE SPRĘŻYNY  
TYLNEGO ZAWIESZENIA

Adaptacja do zmiennych obciążeń, 
utrzymywanie stałej wysokości  

nadwozia, zapewnienie  
wyjątkowego komfortu jazdy.

SYSTEM KONTROLI  
TEMPERATURY TYLNEJ OSI

Nowy opcjonalny system  
zarządzający gęstością oleju w celu 

obniżenia zużycia paliwa.

AMORTYZATORY HEAVY-DUTY
Dwururowe amortyzatory z systemem 

tłumienia w funkcji częstotliwości  
(Frequency  Response Damping) 

 podwyższają jakość jazdy  
po autostradzie i  na bezdrożach.

BELKI USZTYWNIAJĄCE  
DRZWI

Wzmocnienia chroniące pasażerów w 
razie zderzenia bocznego.

FUNDAMENT: RAMA ZE STALI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 

Trwałość konstrukcji wymaga solidnego fundamentu, a nowy Ram 
1500 jest zbudowany wyjątkowo solidnie, z ramą w 98% wykonaną 
ze stali o wysokiej wytrzymałości - przy jednoczesnym 
zmniejszeniu jej masy o 45 kg. Konstrukcja ramy pozwala na 
dodatkowe wprowadzenie innych istotnych ulepszeń. Przednie 
zaczepy holownicze są montowane na zewnątrz, z lekką 
konstrukcją o zamkniętych przekrojach, celem uzyskania wyższej 
wytrzymałości.  Wspornik haka holowniczego z tyłu ramy jest 
standardowym wyposażeniem wszystkich wersji modelowych.

NOWE OSIE: TECHNOLOGIA WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 

Jedź bez obaw. Ram otrzymał osie, które podnoszą jego możliwości 
do nowego poziomu. Nasi inżynierowie projektujący ciężarówki nie 
lubią kompromisów, dlatego wybrali nową konstrukcję kół z 6 
śrubami mocującymi i tylną osią 9,25 cala (235 mm), umożliwiając 
przewożenie ładunków o masie do 850 kg lub holowanie przyczepy 
do 3500 kg. Nowy elektroniczny hamulec postojowy zamontowano 
dzięki modyfikacjom osi i zintegrowaniu mocowań zacisków 
hamulcowych, wprowadzono także nowe smarowanie lepkościowe.

RAM 1500 W HISTORII

DYNAMICZNA STREFA
PRZEDNIEGO ZGNIOTU

Przekonstruowana struktura  
w kontrolowany sposób pochłania  

większą energię zderzenia.

SOLIDNY  
FUNDAMENT

Ramę w 98% wykonano ze stali  
o podwyższonej wytrzymałości.

POWIĘKSZONE TARCZE 
 HAMULCOWE

Przednie i tylne tarcze urosły  
- do niemal 380 mm.

BLOKADY PRZEMIESZCZENIA KÓŁ
Zapewniają dodatkową ochronę 

kierowcy i pasażerowi przy zderzeniu 
czołowym. Zainstalowano je z lewej  

i z prawej strony.

ZWIĘKSZONY ROZSTAW  
PODŁUŻNIC Z PRZODU

Podłużnice pochłaniają energię 
zderzenia z dala od kabiny.

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE WSZYSTKICH CZTERECH KÓŁ 
Zupełnie wyjątkowy w segmencie pickupów, automatyczny lub 
sterowany przez kierowcę system zawieszenia pneumatycznego 
wszystkich kół Active-LevelTM Four-Corner Air Suspension jest 
dostępny przy wszystkich poziomach wyposażenia.  System został 
zmodyfikowany dla Ram 1500, wraz z przeprojektowanym, obecnie 
zintegrowanym zespołem doprowadzania powietrza, aby zwiększyć 
możliwości i zmniejszyć masę.  System został również 
dostosowany do nowych, lżejszych elementów ramy i podwozia.
Pięć trybów pracy obejmuje dwie wysokości Off-Road, tryb Aero, 
normalną wysokość jazdy oraz tryb wjazdu i zjazdu.

ZAWIESZENIE KÓŁ Z PRZODU I Z TYŁU 

Nowe przednie zawieszenie opracowano dla napędu 4x4. 
Zmieniono pozycję solidnego stabilizatora przechyłów, 
zastosowano nowe wytrzymałe łożyska dla opcjonalnych 
22-calowych kół, wprowadzono nowy lekki aluminiowy dolny 
wahacz i nowe łożyska 4x4 o niskich oporach tarcia.
Tylne zawieszenie multilink ze sprężynami śrubowymi wyróżnia się 
progresywnymi charakterystykami sprężyn i wielodrążkową 
konstrukcją. Zastosowano w nim wysoko wytrzymały drążek 
stabilizatora i lekkie aluminiowe amortyzatory.  Podsumowując, 
zawieszenia w Ram 1500 zapewniają pełen komfort pasażerom 
i pewność siebie kierowcy.



PARAMETRÓW, JAKIMI 

15

Pamiętaj o solidnym zabezpieczeniu przewożonych przedmiotów i ładunku.

PRZYCZEPA DO 3500 KG               
HOLOWANIE BEZ OBAW
Jak przystało na dużego amerykańskiego pickupa, możliwości holowania są imponujące.  Wyposaż swojego 
pickupa Ram w opcjonalny, legendarny już silnik 5,7 HEMI® V8, a podniesiesz zdolność holowania do 
parametrów, jakimi chwalą się najlepsi, nawet pickupy z silnikami V8: holowanie do 3.500 kg „na haku” 
pozwala realizować najtrudniejsze zadania.

OPCJONALNY SYSTEM PNEUMATYCZNEGO ZAWIESZENIA KÓŁ UŁATWIA POŁĄCZENIE Z PRZYCZEPĄ, 
PODCZAS ZAŁADUNKU UTRZYMUJE STAŁE POŁOŻENIE PRZYCZEPY PRZY ZMIANACH NACISKU NA HAK, 

POMAGA TEŻ W STABILIZACJI PRZYCZEPY W CZASIE JAZDY.
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Pamiętaj o solidnym zabezpieczeniu przewożonych przedmiotów i ładunku

850 KG W SKRZYNI
Zbudowany do ciężkiej pracy. Zawsze i wszędzie. 
Obniżona masa własna nowego Ram 1500 pozwoliła na zwiększenie ładowności, która jest istotna przy 
każdym załadunku.  Ram 1500 zapewnia oszałamiające możliwości holowania i gotowość przewożenia 
850 kg w skrzyni ładunkowej, oferując przy tym komfort jazdy równie imponujący, jak zdolności przewozowe. 
Jeśli oczekujesz więcej, skorzystaj z opcji, jak pokazany tutaj RamBox® Cargo Management System - i już 
masz wszystko, co potrzebne do wykonywania najtrudniejszych zadań.

AKTYWNE POZIOMOWANIE W AKCJI: AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA SIĘ DO DZIAŁANIA, GDY NA  
SKRZYNI ŁADUNKOWEJ POJAWIA SIĘ OBCIAŻENIE, UTRZYMUJĄC STAŁY, POZIOMY PROFIL NADWOZIA.
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BEZPIECZEŃSTWO TAM,
GDZIE NAJBARDZIEJ GO POTRZEBA:

Pamiętaj o solidnym zabezpieczeniu przewożonych przedmiotów i ładunku

OPCJONALNY SYSTEM LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING (LDW)1 
Ram 1500 potrafi „czytać” drogę. Kamery zamontowane na zewnętrznych lusterkach bocznych mogą identyfikować linie rozdzielające pasy 
ruchu, określać położenie pojazdu i monitorować ruch.  Jeżeli samochód zacznie zmieniać pas bez użycia kierunkowskazu, system ostrzeże 
kierowcę i doprowadzi moment obrotowy do kierownicy, aby skłonić prowadzącego do skorygowania kierunku jazdy. Jeśli żadne z tych działań 
nie poprawi sytuacji, system może automatycznie ustawić pojazd z powrotem w prawidłowym położeniu na pasie ruchu.

NOWY ADAPTACYJNY TEMPOMAT (ACC) Z SYSTEMEM ZATRZYMYWANIA I RUSZANIA2 
Poznaj tempomat, który jest „mądrzejszy” niż wszystkie, których używałeś.  Gdy pasy ruchu przed tobą są puste, ten opcjonalny system 
utrzymuje ustawioną wcześniej prędkość jazdy.  Gdy pojawią się wolniej jadące pojazdy, automatycznie dostosuje do nich prędkość i zachowa 
bezpieczną odległości wybraną przez kierowcę. Podczas gdy większość systemów ACC2 kończy działalność przy spadku prędkości poniżej 
32 km/h, nasz system działa do prędkości do 0 km/h, praktycznie zatrzymując pojazd - a następnie wracając do jazdy z bezpieczną prędkością, 
gdy samochody z przodu zaczną znów się poruszać. (Należy pamiętać, że system ACC nie wykonuje hamowań awaryjnych przy większych 
prędkościach.)

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJAMI CZOŁOWYMI  (FCW) PLUS3 
Ten opcjonalny system obejmuje stopniowe hamowanie poprzez kontrolowanie przekładni i automatyczne redukcje biegów w celu utrzymania 
wybranej prędkości i odległości.  System ten działa niezależnie od adaptacyjnego tempomatu ACC2, powiadamia kierowcę, jeśli nasz pojazd 
znajduje się zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, używa ostrzeżeń dźwiękowych, wizualnych i hamuje pojazd do prędkości 0 km/h, jeśli 
kierowca nie zareaguje na ostrzeżenia.

OPCJONALNY SYSTEM DETEKCJI RUCHU PRZECINAJĄCEGO DROGĘ COFANIA4 
Gdy podczas cofania inne pojazdy lub obiekty poruszają się prostopadłe do naszego pojazdu, dwa szerokopasmowe czujniki radarowe informują 
o tym za pomocą podświetlanych ikon w lusterkach zewnętrznych i dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych wybranych przez kierowcę.

SYSTEM OSTRZEGANIA O OBIEKTACH W MARTWYM POLU LUSTEREK (BSM)5 Z WYKRYWANIEM HOLOWANEJ PRZYCZEPY4 
Opcjonalny system monitorujący „martwe punkty” z każdej strony pojazdu, wykorzystujący do tego czujniki, umieszczone w obu lusterkach 
zewnętrznych. System zapewnia ostrzeżenia dźwiękowe i/lub wyświetla ikony ostrzegawcze, informując kierowcę przy zmianie pasa, 
wyprzedzaniu innych pojazdów lub przy wyprzedzaniu przez inne pojazdy.  Detektor holowanej przyczepy4 automatycznie wykrywa holowanie 
przyczepy i uwzględnia jej długość.

PONAD 100 DOSTĘPNYCH
ROZWIĄZAŃ I SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

DOOKOŁA CIEBIE
NOWY OPCJONALNY SYSTEM KAMER 360° SURROUND4 
W zależności od modelu oraz wybranych opcji i pakietów wyposażenia, 
możesz otrzymać system monitorujący sytuację 360 stopni wokół 
samochodu.  Skorzystaj z inteligentnego połączenia strategicznie 
rozmieszczonych czujników, które współpracują z kamerami w przednim 
wlocie powietrza, w lusterkach zewnętrznych i z tyłu pojazdu.

OPCJONALNY SYSTEM ASYSTENTA PARKOWANIA4 
Najbardziej zaawansowane czujniki sprawiają, że Ram 1500 zyskał 
niewyobrażalne jeszcze niedawno możliwości. Dostępny jako opcja, nowy 
w modelu roku 2019 system asystenta parkowania4 wspomagający 
parkowanie równoległe i prostopadłe, jest cennym uzupełnieniem 
systemu ParkSense® pełniącego rolę Przedniego i tylnego asystenta 
parkowania4.

TARCZE HAMULCOWE4  
Szczególnie wysoka skuteczność hamowania wynika z charakterystyki 
nowego układu hamulcowego.  Średnice nowych tarcz hamulcowych 
zostały powiększone do 380 mm tak z przodu, jak i z tyłu, co wyraźnie 
zmniejsza odległość potrzebną do zatrzymania samochodu jadącego z 
prędkością 100 km/h i poprawia pewność hamowania.

OPCJONALNE REFLEKTORY SMARTBEAM 
Zaawansowany system oświetlenia zapewnia maksymalną możliwą ilość 
światła, automatycznie przełączając reflektory ze świateł drogowych na 
światła mijania, gdy wykrywane są inne źródła światła przed 
samochodem, jak światła przednie samochodów jadących z przeciwka, 
czy światła tylne innego samochodu.



BĄDŹ PEWIEN, ŻE RAM 1500 ZAPEWNI CI  
MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI EKRANU DOTYKOWEGO.  

MAKSIMUM UŻYTECZNOŚCI.   
MAKSIMUM NOWOCZESNOŚCI.   

MAKSIMUM MOŻLIWOŚCI.

DOSTOSUJ USTAWIENIA WYŚWIETLACZA, ABY NAJLEPIEJ SPEŁNIAŁ 
TWOJE POTRZEBY. OBSŁUGIWANY INTUICYJNIE EKRAN DOTYKOWY 
UCONNECT® ZAPEWNIA KOMUNIKACJĘ, NAWIGACJĘ I ROZRYWKĘ.7-8

SŁUCHAJ muzyki, podkastów i relacji sportowych.  Zamień podróż w czas rozrywki.
ODKRYWAJ nowe miejsca, najlepsze sklepy, koncerty i restauracje dzięki smartfonowej 
aplikacji Uconnect®, następnie po prostu wyślij wybrane adresy do samochodu.
MÓW i SŁUCHAJ, wysyłaj i odbieraj połączenia i SMS-y7   bezpiecznie prowadząc 
samochód wyposażony w zestaw głośnomówiący.
NAWIGUJ w stronę przygody, otrzymuj szczegółowe wskazówki, abyś się nie zgubił 
(zakładając, że nie chcesz się zgubić).
URUCHOM swój samochód z daleka, włącz silnik, odblokuj drzwi lub włącz reflektory.  
Wystarczy użyć smartfona z aplikacją Uconnect®

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE CARPLAYTM 

 Mówimy o prawdziwej integracji z iPhone®, dzięki czemu możesz 
korzystać  ze swoich ulubionych funkcji za pomocą elementów 

sterowania systemu samochodowego.  Dzięki Siri® wszystko, co musisz zrobić, to 
powiedzieć, co chcesz uzyskać – i już jesteś na bieżąco z połączeniami i wiadomościami, 
dostajesz wskazówki z Apple Maps lub prosisz o piosenkę za pośrednictwem Apple 
Music. System umożliwia przeglądanie muzyki lub wyszukiwanie pobliskich stacji 
benzynowych, parkingów, restauracji i innych miejsc.  Dodatkowo mapy pomagają 
określić, dokąd zmierzasz.

INTEGRACJA Z ANDROID AUTOTM

  Ci, którzy znają i cenią system AndroidTM, mogą korzystać z oferty GoogleTM, 
włącznie z nawigacją i systemem rozpoznawania mowy “OK Google”. Do 

dyspozycji jest ulubiona muzyka z Google Play i głosowe wskazówki nawigacyjne Google 
Maps. Możesz efektywnie spożytkować czas podróży i za pomocą poleceń głosowych8 
zaplanować spotkania, ustawić przypomnienia, odpowiedzieć na wiadomości tekstowe 
i mailowe, a także korzystać z wielu innych funkcji systemu. 

Skonsultuj z autoryzowanym dealerem funkcje systemu dostępne na Twoim rynku.

W celu łatwego i natychmiastowego zapoznania się z funkcjami systemu, KWA oddaje do Twojej dyspozycji przewodnik Quick Reference Guide RAM, o który należy pytać dealerów marki Ram.
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TECHNIKA
W CODZIENNEJ 
EKSPLOATACJI
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TO AUTENTYCZNE
STANOWISKO 
DOWODZENIA

WEDŁUG TWOICH POTRZEB 
Otrzymujesz we władanie potężną, 
przyjazną użytkownikowi technikę, która 
zapewnia najwyższy, nowy poziom rozrywki, 
komunikacji, komfortu i wygody, ponadto 
łączy w sobie bogactwo dostępnych 
rozwiązań. Najnowsza generacja 
wielokrotnie nagradzanego systemu 
Uconnect® obejmuje wszystko, 
od wbudowanej łączności komórkowej 
po spersonalizowane ustawienia 
dostępnych funkcji, takich jak choćby 
podgrzewanie lub wentylowanie foteli. 
Niektóre wersje samochodu oferują takie 
rozwiązania, jak system Keyless 
Enter ‘n GoTM i opcjonalny 12-calowy 
konfigurowalny ekran dotykowy 
z ustawianym jednym ruchem 
ekranem głównym.

INTELIGENTNIEJSZA, SZYBSZA,  
BARDZIEJ ZAAWANSOWANA  
ŁĄCZNOŚĆ UTRZYMUJE CIĘ  
W KONTAKCIE ze światem

ŁATWA ŁĄCZNOSĆ, BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE, 
SZYBKIE ZŁĄCZA USB
Zapomnij o podłączaniu kabli i zdecyduj się na bezprzewodowe 
ładowanie telefonu.  Po prostu włóż telefon do przegródki ładowania w 
konsoli centralnej, by zacząć jego ładowanie.

Dwa zestawy portów USB typu C umieszczono z przodu konsoli 
środkowej.  Nowe porty USB typu C umożliwiają ładowanie do czterech 
razy szybsze, niż standardowe gniazda USB, a także szybsze pobieranie 
danych.  Złącze uniwersalne AUX znajduje się między gniazdami USB.  
Zintegrowana półka na telefony może pomieścić maksymalnie trzy 
smartfony w pionie i jest dostosowana do większości tabletów. 

GŁOŚNIKI PREMIUM
Tylko Harman Kardon® mógł to zrobić - a możesz to dostać tylko 
w nowym Ram 1500: precyzyjnie dostrojony, opcjonalny system audio, 
który sprawia, że każda jazda jest przyjemnością. Zaawansowana 
aparatura nagłośnieniowa nigdy jeszcze nie brzmiała tak dobrze. 

Z 18 głośnikami klasy premium i subwooferem premium, strategicznie 
umieszczonym w kabinie, system audio Harman Kardon® posiada 
również funkcję aktywnej eliminacji hałasu, czyli rozwiązanie 
wykorzystujące system audio do wyciszenia niepożądanych dźwięków, 
co zapewnia doskonałe wrażenia słuchowe podczas odtwarzania 
muzyki. Serce systemu, to 900-watowy wielokanałowy wzmacniacz 
klasy D, który dzięki systemowi dźwięku przestrzennego 360o 
i cyfrowemu procesorowi dźwięku brzmi jeszcze lepiej.

W PEŁNI KONFIGUROWALNY EKRAN INFORMACYJNY KIEROWCY
W zależności od poziomu wyposażenia, ekran kierowcy występuje w wersji 3,5 lub 7 cali.  W wybranych modelach ten kolorowy wyświetlacz oferuje 
szerokie spektrum informacji, od prędkości, po liczne dane dotyczące działania samochodu.  W modelach premium wyświetlacz oferuje wysokiej 
jakości animowaną grafikę 3D z pięcioma motywami wyświetlania i wyróżniającą się sygnaturą RAM.  Na rok modelowy 2019 grafika wyświetlana 
na 7-calowym ekranie również zależy od modelu. Dla modeli Ram Rebel® zarezerwowano na wyłączność motyw Rebel z czerwoną plakietką 
kontrastującą z akcentami szarości i ciemnego rubinu. Wyświetlacz Ram Laramie Longhorn® oferuje motyw Laramie Longhorn w subtelnych 
odcieniach koloru złotego na ciemnym tle, podczas gdy wyświetlacz Ram Limited wyróżnia się motywem Limited ze stonowanym fioletem i jasnymi 
szarościami na ciemniejszym tle.

W celu łatwego i natychmiastowego zapoznania się z funkcjami systemu, KWA oddaje do Twojej dyspozycji przewodnik Quick Reference Guide RAM, o który należy pytać dealerów marki Ram.
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WYSUBLIMOWANY
LUKSUS

NOWY POZIOM LUKSUSU
Pickupa RAM definiują zarówno jego możliwości, jak i jego wyrafinowanie.  Pojawiają się nowe odważne motywy we wnętrzu 
wzbogacone prawdziwym drewnem, metalem i skórą.  Dostępne funkcje obejmują nową konfigurowalną konsolę środkową, 
nowe 12-calowe centrum multimedialne z ekranem dotykowym i z możliwością podzielenia ekranu, 7-calowy konfigurowalny 
elektroniczny zestaw wskaźników i składaną konsolę środkową na tylnym siedzeniu.

Wybierz luksusowe wykończenie wnętrza z miękką, ekskluzywną skórzaną tapicerką i dodatkowymi funkcjami, jak 
podgrzewanie i wentylowanie przednich oraz tylnych siedzeń.  Wybrane modele kabin załogowych (Crew Cab) można również 
wyposażyć w nowe odchylane oparcia tylnych siedzeń z zakresem regulacji 8°.
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POCZUJ    PRZESTRZEŃ
Dwupanelowy DACH SŁONECZNY
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STWORZONA OD NOWA KONSOLA CENTRALNA
Kierowcy modeli Ram 1500 wyposażonych w fotele kubełkowe będą 
cieszyć się poziomem wygody i rozwiązań nowej generacji - z konsolą 
środkową zaprojektowaną dla wygody i potrzeb pasażerów. 

Konsola jest teraz o ponad 50% większa, niż w poprzedniej generacji 
i oferuje dziesiątki funkcji i udogodnień, począwszy od wielu różnych 
kombinacji przechowywania wszelkich przedmiotów.  W jej centrum nasi 
inżynierowie zaprojektowali szerszy obszar dokowania urządzeń mobilnych 
z opcjonalnym ładowaniem bezprzewodowym - idealny dla telefonów 
komórkowych.  Trzypozycyjną przesuwaną tacę z uchwytami na napoje 
można schować pod środkowym podłokietnikiem osłaniającym głęboki 
schowek zdolny pomieścić 15-calowego laptopa.  

Podniesienie pokrywy środkowego podłokietnika odsłania również 
dodatkowy wyłożony gumą pojemnik, idealnie dopasowany do przewożenia 
tabletu.  Z tyłu konsoli znajdują się dwa dodatkowe uchwyty na napoje, 
gniazda multimedialne, zadbano też o możliwość zamontowania iPada® 
w celu wygodnego oglądania filmów z tylnego siedzenia.

KONFIGUROWALNA

*WIĘKSZA. WIELOFUNKCYJNA. Z FUNKCJĄ INDUKCYJNEGO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ.  
BARDZIEJ UŻYTECZNA, NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ.

KONSOLA CENTRALNA*
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Pamiętaj o solidnym zabezpieczeniu przewożonych przedmiotów i ładunku

Pamiętaj o solidnym  zabezpieczeniu przewożonych przedmiotów i ładunku

UDOSKONALONE ROZWIĄZANIA PRZEWOZU ŁADUNKÓW 
Ten pickup podejmie każde wyzwanie, oferuje także inteligentniejszy 
i wydajniejszy sposób organizacji ładunku.  Od konwencjonalnej skrzyni 
ładunkowej o maksymalnej pojemności 1741 litrów, po opcjonalny system 
zarządzania ładunkiem RamBox®, który obejmuje wszechstronne, odporne na 
warunki atmosferyczne zamykane pojemniki z odprowadzeniem wody, 
z oświetleniem skierowanym w dół i gniazdem zasilającym 115 V – tak rozumiemy 
możliwości przewozowe dostosowane do realnego świata.

NOWY PILOT ZAMKA CENTRALNEGO
Pilot kontroluje zamki drzwi i zamki RamBox® 
System otwiera drzwi skrzyni ładunkowej, obniża 
zawieszenie pneumatyczne i obsługuje przydatną 
funkcję zdalnego rozruchu6.

A  4X8 STÓP PŁASKIEJ PODŁOGI 
Nawet z systemem RamBox® można łatwo pomieścić arkusze materiałów budowlanych 
 o wymiarach 4x8 stóp (122x244 cm). 

B   ŁATWY DOSTĘP 
Opcjonalne tłumienie otwierania i sterowanie pilotem sprawiają, że otwieranie drzwi 
skrzyni ładunkowej jest łatwiejsze, niż kiedykolwiek.  Wkrótce dostępny będzie 
chowany stopień skrzyni ładunkowej Mopar® Bed Step znacznie ułatwiający dostęp do 
przewożonego ładunku.

C   OŚWIETLENIE W SKRZYNI ŁADUNKOWEJ 
Opcjonalne oświetlenie kontrolowane przełącznikiem lub przyciskiem pilota, umożliwia 
załadunek o każdej porze, nawet bez konieczności dotykania osłony skrzyni ładunkowej 
(jeśli jest na wyposażeniu). 

D  CARGO MANAGEMENT 
Pomyśl o opcji RamBox® Cargo  Management System z podziałem skrzyni ładunkowej 
lub bez podziału.  Dysponując systemem RamBox®, wciąż bez problemu możesz 
przewozić dwie pełnowymiarowe europalety mając zamknięte drzwi skrzyni ładunkowej.

Pamiętaj o solidnym zabezpieczeniu  
przewożonych przedmiotów i ładunku
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SPRYTNIE
ROZMIESZCZONE SCHOWKI
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GDY STYL ŁĄCZY SIĘ 

Z MOCĄ

Laramie®
LUKSUS NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 
Ram 1500 Laramie® o całkowicie odmienionym wyglądzie zewnętrznym i wnętrzu może 
robić wrażenie. Na zewnątrz wyższa aluminiowa maska silnika, reflektory LED, osadzone 
w narożnikach światła przeciwmgielne LED, chrom na kratce wlotu powietrza i jej 
obramowaniu, chromowany zderzak przedni, aluminiowe drzwi skrzyni ładunkowej 
z amortyzacją otwierania i standardowy zaczep haka holowniczego klasy IV.
Przeprojektowane wnętrze z całkowicie nową techniką i materiałami najwyższej jakości, 
w tym siedzenia obszyte skórą z zamszowymi akcentami ze standardowymi trzema 
fotelami z przodu lub opcjonalnymi przednimi fotelami kubełkowymi, rekonfigurowalny 
kolorowy zestaw 6 wskaźników, obszyta skórą kierownica, akcenty wykonane z drewna, 
górna konsola klasy premium i nowe, opcjonalne regulowane oparcia tylnego siedzenia.
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POZNAJ PRAWDZIWEGO
BUNTOWNIKA

SZANUJ BEZDROŻA
To twoja droga do niesamowitych wrażeń na bezdrożach. Ram Rebel® nie tylko wygląda na 
twardego podróżnika, on nim jest. Stalowe malowane proszkowo na czarno zderzaki, agresywne 
kąty natarcia, zaczepy holownicze i fabrycznie powiększony prześwit dają pewność siebie 
potrzebną, gdy wybierasz się w nieznane.

Nowe rozwiązania dostępne zarówno w wersji Quad Cab®, jak i Crew Cab, to elektroniczna blokada 
tylnej osi (eLocker), 18-calowe terenowe obręcze kół z lekkich stopów, opony terenowe 
LT275/70R18D z czarnymi ścianami bocznymi (BSW), a także 33-calowe opony uniwersalne 
z białym liternictwem.
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WYTRZYMAŁOŚĆ  
I WYRAFINOWANIE

WNĘTRZE ZBUNTOWANE PRZECIWKO CODZIENNOŚCI
Podczas gdy nowy Ram Rebel® został stworzony do akcji w terenie, jego wnętrze prezentuje zdecydowanie rozleglejsze 
ambicje. Znalazły się w nim wyjątkowe akcenty w laserowym kolorze Dark Ruby Red, zupełnie nowe fotele premium  
Black/Dark Ruby Red z wstawkami z tkaniny przypominającymi bieżnik opon, na których jeździ Rebel® maty podłogowe 
w stylu Rebel i obszyta skórą kierownica. Opcjonalny 8,4-calowy ekran dotykowy i zespół wskaźników oferują nieco 
„przyciemnioną” stylizację, a 7-calowy ekran informacyjny kierowcy jest podzielony na osobne wskaźniki cyfrowe, aby 
lepiej uporządkować zawartość. Pasażerowie szybko docenią nowe, regulowane w 4 kierunkach zagłówki i nowe fotele 
z 12-kierunkową elektryczną regulacją.
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Longhorn®
JECHAĆ TAM, GDZIE SIĘGA MAPA 

O nowym Ram 1500 Longhorn® wszystko mówi silnik 5.7 HEMI® V8, który napędza jego standardową wersję. Taki 
samochód nie musi niczego więcej udowadniać. Przeprojektowane nadwozie obejmuje udoskonalenia, takie jak 
płetwowa antena, nowa pokrywa wlewu paliwa wpisana w kształt blach nadwozia, podwyższona skrzynia ładunkowa 
i chromowane stopnie boczne, a do tego 20-calowe koła z obręczami z lekkiego stopu. Jedną z opcji jest 
dwukolorowe malowanie, z górną częścią nadwozia w kolorze Ivory White i dolną częścią w kolorze o nazwie 
RV Match Walnut Brown, czemu towarzyszą zewnętrzne stopnie progowe.

Wnętrze Longhorna® jest konsekwentnym przykładem zachowania najwyższych standardów. Kusi wykończonymi 
skórą fotelami kubełkowymi z pamięcią położenia i z 12-kierunkową regulacją, nową przesuwaną konsolą, wysokiej 
klasy 6-zegarowym zestawem wskaźników oraz 7-calowym wyświetlaczem informacji kierowcy. Systemem łączności 
Uconnect® NAV z 12-calowym wyświetlaczem dysponuje trzema portami USB, a nowe tylne siedzenia wyposażone są 
w regulację pochylenia oparć.
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POZIOM LUKSUSU. 
Nowy model Ram 1500 Limited 2019 wyróżnia się niebanalną kratką wlotu powietrza, której towarzyszą 
stylowe chromowane akcenty. Samochód pełen jest zaawansowanych rozwiązań technicznych, a jego 
wnętrze wykonano z myślą o wyjątkowym bogactwie możliwości funkcjonalnych i autentycznym komforcie.

LIMITED
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RADIO BLUETOOTH 
I STEROWANIE GŁOSOWE

ELEKTRONICZNIE STEROWANA SKRZYNIA ROZDZIELCZA 
Z ZAŁĄCZANIEM PRZEDNIEJ OSI W CZASIE JAZDY

CZUJNIKI PARKOWANIA Z PRZODU I Z TYŁU
Z KAMERĄ COFANIA

big horn®

CHROME LINE

BLACK LINE

SPORT LINE

• 18-calowe obręcze kół z lekkiego 
stopu

• Materiałowe fotele kubełkowe Deluxe
• 8-kierunkowa elektryczna regulacja 

foteli z 4-kierunkową regulacją 
lędźwiową

• Schowki dla 2 rzędu siedzeń
• Kierownica obszyta skórą
• 3 porty USB
• 7-calowy kolorowy wyświetlacz zespołu 

wskaźników
• 8,4-calowy wyświetlacz z Uconnect® 4
• 9-głośnikowy zestaw audio Alpine z 

Subwooferem
• Światła przeciwmgielne
• Elektrycznie składane lusterka
• Chromowane zderzaki z przodu i z tyłu
• Elektronicznie sterowania skrzynia 

rozdzielcza z załączaniem przedniej osi 
w czasie jazdy

• Tylne szyby sterowane elektrycznie
• Zbliżeniowy bezkluczykowy dostęp
• Automatycznie przyciemniane lusterka 

zewnętrzne
• Elektrycznie regulowane położenie 

pedałów

• Zdalnie sterowany odtwarzacz CD bez 
zmieniarki

• Automatycznie przyciemniane lusterko 
wsteczne

• Asystent parkowania Parksense przód i tył
• Tylna kamera cofania
• Android AutoTM

• Apple CarplayTM

• Mocowanie haka holowniczego w 
wersji europejskiej

• Mapy EU
• Pokrycie ochronne skrzyni ładunkowej

Opcjonalnie
• Reflektory LED
• System ostrzegania o obiektach w 

martwym polu lusterek
• Elektrycznie sterowany dach 

słoneczny
• Stopnie boczne
• System RamBox®

• Potrójnie składana osłona skrzyni 
ładunkowej

• Zestaw osłon
• Zawieszenie pneumatyczne wszystkich 

kół

• 3 fotele z przodu
• Pakiet wyposażenia Big Horn®
Zawierający:
• System zdalnego rozruchu
• Gniazdka zasilające 115V z przodu i z 

tyłu
• Automatyczna dwustrefowa 

klimatyzacja
• Podgrzewanie przednich foteli
• Podgrzewana kierownica
• System alarmowy

Pakiet Sport line
Zawiera pakiet Chrome line oraz:
• Przedni wlot powietrza, zderzaki, 

lusterka I klamki w kolorze nadwozia
• Jednokolorowe czarne wykończenie 

wnętrza
• Maska silnika Sport performance

Pakiet Black line  
Zawiera pakiet Sport line oraz:
• Czarne nadwozie I oznaczenia RAM
• 20-calowe obręcze kół z lekkiego 

stopu

7-CALOWY KOLOROWY WYŚWIETLACZ 
ZESPOŁU WSKAŹNIKÓW

FOTELE Z MATERIAŁOWĄ TAPICERKĄ DELUXE  
KOLOR CZARNY LUB SZARY

OPCJONALNIE 3 FOTELE Z PRZODU
6 MIEJSC

Standardowo w BIG HORN®
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ZAWIESZENIE KÓŁ BILSTEIN
Z CHŁODNICĄ OLEJU

UNIKALNE OPONY DROGOWO–TERENOWE
32 CALE

ROZBUDOWANA OSŁONA PODWOZIA

rebel®

SPORT LINE

7-CALOWY WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW
Z PERSONALIZACJĄ REBEL®

FOTELE Z TAPICERKĄ WINYLOWO–
SKÓRZANĄ LUB MATERIAŁOWO–SKÓRZANĄ

CZARNE I CZERWONE AKCENTY PREMIUM

Zawiera pakiet Big Horn® oraz:

• 18-calowe obręcze kół z lekkiego stopu 
w terenowej stylizacji

• Fotele kubełkowe z tapicerką winylowo 
– skórzaną lub materiałowo – skórzaną

• Wykończenie wnętrza w kolorze 
czarnym z czerwonymi akcentami

• Pełnej długości konfigurowana konsola 
centralna

• Dywaniki gumowe Rebel®

• Maska silnika Sport performance
• Oświetlenie LED z czarnymi oprawkami
• Światła przeciwmgielne LED
• Czarne nakładki poszerzające nadkola
• Opony do jazdy w terenie
• Podwójne czarne końcówki wydechu
• Przednie zaczepy holownicze w kolorze 

czarnym 

• Zbliżeniowy bezkluczykowy dostęp 
Keyless Go

• Osłona pod zbiornikiem paliwa
• Osłona pod skrzynią rozdzielczą
• Osłona podsilnikowa
• Amortyzatory terenowe Bilstein
• Elektroniczna blokada tylnej osi 

(eLocker)
• Prześwit podniesiony o 25 mm
• Elektronicznie sterowania skrzynia 

rozdzielcza z załączaniem przedniej osi 
w czasie jazdy

• Kontrola zjazdu ze wzniesienia
• Podgrzewanie przednich foteli
• Podgrzewana kierownica
• Automatyczna dwustrefowa 

klimatyzacja
• System zdalnego rozruchu
• System alarmowy 

• System ostrzegania o obiektach w 
martwym polu lusterek

• 7-calowy kolorowy wyświetlacz zespołu 
wskaźników Rebel®

Opcjonalnie
• Elektrycznie sterowany dach słoneczny
• Stopnie boczne
• System RamBox®

• Potrójnie składana osłona skrzyni 
ładunkowej

• 12-calowy wyświetlacz z Uconnect® 4
• Zawieszenie pneumatyczne wszystkich 

kół
• Dwukolorowe nadwozie
• Zestaw wyposażeniowy Rebel® 12
zawiera:
• 19-głośnikowy zestaw audio  

Harman Kardon®
• Fotele ze skórzaną tapicerką
• 12-calowy wyświetlacz z Uconnect® 4

Standardowo w Rebel®



BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE TELEFONU FOTELE ZE SKÓRZANĄ TAPICERKĄ 
CZERŃ LUB BEŻ

OPCJONALNIE 3 FOTELE Z PRZODU
6 MIEJSC
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PODGRZEWANE PRZEDNIE I TYLNE FOTELE
I WENTYLOWANE PRZEDNIE FOTELE

ELEKTRYCZNIE WYSUWANE STOPNIE BOCZNE
OPCJONALNIE

12-CALOWY WYŚWIETLACZ Z UCONNECT® 4  
OPCJONALNIE

Laramie®

Zawiera zestaw wyposażeniowy Big Horn® 
oraz:

• Fotele ze skórzaną tapicerką i logo 
Laramie®

• Podgrzewane i wentylowane przednie 
fotele

• 7-calowy kolorowy wyświetlacz zespołu 
wskaźników

• Komfortowe oświetlenie wnętrza LED
• 5 portów USB, 2 gniazda zasilania
• Tylne szyby sterowane elektrycznie
• Nakładki poszerzające nadkola w kolorze 

nadwozia
• Oświetlenie LED z chromowanymi 

oprawkami
• Elektrycznie składane chromowane 

lusterka
• Pełnej długości konfigurowana konsola 

centralna
• Zbliżeniowy bezkluczykowy dostęp Keyless 

Go
• Światła przeciwmgielne LED
• Podgrzewana kierownica
• Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja
• System zdalnego rozruchu

• System alarmowy
• System ostrzegania o obiektach w 

martwym polu lusterek
• Zestaw wyposażeniowy Laramie®
zawiera:
• 19-głośnikowy zestaw audio  

Harman Kardon®
• Podgrzewane tylne siedzenia
• Bezprzewodowe ładowanie telefonu
• Dzielone 60/40 i składane tylne siedzenia
• Schowek pod tylnym siedzeniem

Opcjonalnie
• Elektrycznie sterowany dach słoneczny
• Zawieszenie pneumatyczne wszystkich kół
• Stopnie boczne (chromowane lub czarne)
• Elektrycznie wysuwane stopnie boczne
• System RamBox®

• Potrójnie składana osłona skrzyni 
ładunkowej

• 3 fotele z przodu
• 12-calowy wyświetlacz z Uconnect® 4
• Zaawansowany zestaw bezpieczeństwa
zawiera:
• Zaawansowany tempomat
• Ostrzeganie o możliwości kolizji bez limitu 

prędkości
• Ostrzeganie o opuszczaniu pasa ruchu 

“plus”
• Asystent parkowania równoległego i 

prostopadłego
• System kamer Surround

Pakiet Sport line
Zawiera pakiet Chrome line oraz:
• 20-calowe obręcze kół z lekkiego stopu
• Przedni wlot powietrza, zderzaki, lusterka i 

klamki w kolorze nadwozia
• Jednokolorowe czarne wykończenie 

wnętrza
• Maska silnika Sport performance
• Przednie zaczepy holownicze
• Wnętrze w kolorze czarnym

Pakiet Black line 
Zawiera pakiet Sport line oraz:
• 22-calowe czarne obręcze kół z lekkiego 

stopu
• Czarne nadwozie i oznaczenia RAM
• Przednie zaczepy holownicze, końcówki 

wydechu i ramki reflektorów w kolorze 
czarnym

Standardowo w Laramie®

CHROME LINE

BLACK LINE

SPORT LINE
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KUNSZT RZEMIOSŁA
WYKOŃCZENIE W PRAWDZIWYM DREWNIE

PRAWDZIWY METAL
KIESZENIE W OPARCIACH FOTELI

FOTELE ZE SKÓRZANĄ TAPICERKĄ REAL
Z LOGO LONGHORN®

7-CALOWY KOLOROWY WYŚWIETLACZ  PREMIUM
Z PERSONALIZACJĄ LONGHORN® 

FOTELE ZE SKÓRZANĄ TAPICERKĄ
ZAMSZ I KOLOR BEŻOWY

POŁĄCZENIE SKÓRY I DREWNA  
NA KIEROWNICY

Zawiera zestaw wyposażeniowy Big 
Horn® oraz:

• Wnętrze w skórze premium i drewnie 
Longhorn®

• Fotele kubełkowe
• Podgrzewane i wentylowane przednie 

fotele
• 7-calowy kolorowy wyświetlacz zespołu 

wskaźników Longhorn®
• Komfortowe oświetlenie wnętrza LED
• 5 portów USB, 2 gniazda zasilania
• Tylne szyby sterowane elektrycznie
• Nakładki poszerzające nadkola
• Oświetlenie LED Premium
• Elektrycznie składane chromowane 

lusterka
• Pełnej długości konfigurowana konsola 

centralna
• Zbliżeniowy bezkluczykowy dostęp 

Keyless Go
• Światła przeciwmgielne LED
• Podgrzewana kierownica
• Automatyczna dwustrefowa 

klimatyzacja

• System zdalnego rozruchu
• System alarmowy
• Chromowane przednie zaczepy 

holownicze
• Chromowane stopnie boczne
• Elektrycznie otwierane drzwi skrzyni 

ładunkowej
• Zaawansowany zestaw bezpieczeństwa
zawiera:
•  Zaawansowany tempomat
•  Zaawansowany asystent hamowania
•  Ostrzeganie o możliwości kolizji bez 

limitu prędkości
•  Ostrzeganie o opuszczaniu pasa ruchu 

“plus”
•  Asystent parkowania równoległego i 

prostopadłego
•  System kamer Surround

Opcjonalnie
• Elektrycznie sterowany dach słoneczny
• 22-calowe obręcze kół z lekkiego stopu
• Zawieszenie pneumatyczne wszystkich 

kół
• System RamBox®

• Potrójnie składana osłona skrzyni 
ładunkowej

• Zestaw wyposażeniowy Longhorn®
Zawiera:
• 19-głośnikowy zestaw audio  

Harman Kardon®
• Podgrzewane tylne siedzenia
• Wentylowane tylne siedzenia
• Bezprzewodowe ładowanie telefonu
• Dzielone 60/40 i składane tylne 

siedzenia
• Elektrycznie wysuwane stopnie boczne
• 12-calowy wyświetlacz z Uconnect® 4
• System ostrzegania o obiektach w 

martwym polu lusterek

Pakiet Sport line
Zawiera pakiet Chrome line oraz:
• Zderzaki w kolorze nadwozia

Longhorn®

Standardowo w Longhorn®

CHROME LINE

SPORT LINE
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WYKOŃCZENIE WNĘTRZA LIMITED ELEKTRYCZNIE WYSUWANE STOPNIE BOCZNE
STANDARDOWO W LIMITED

NAJWIĘKSZY W KLASIE  
12-CALOWY WYŚWIETLACZ Z UCONNECT® 4

7-CALOWY WYŚWIETLACZ  WSKAŹNIKÓW
Z PERSONALIZACJĄ LIMITED

FOTELE ZE SKÓRZANĄ TAPICERKĄ 
PREMIUM  LIMITED
KOLOR CZARNY LUB BEŻOWY

WYKOŃCZENIE PANELI DRZWIOWYCH LIMITED

Zestaw wyposażeniowy Big Horn® oraz:

• Wnętrze w skórze premium i drewnie 
Longhorn®

• Fotele kubełkowe
• Podgrzewane i wentylowane przednie 

fotele
• 7-calowy kolorowy wyświetlacz zespołu 

wskaźników premium Limited
• Komfortowe oświetlenie wnętrza LED
• 5 portów USB, 2 gniazda zasilania
• Tylne szyby sterowane elektrycznie
• Nakładki poszerzające nadkola w 

kolorze nadwozia
• Oświetlenie LED Premium
• Elektrycznie składane chromowane 

lusterka
• Pełnej długości konfigurowana konsola 

centralna
• Zbliżeniowy bezkluczykowy dostęp 

Keyless Go
• Światła przeciwmgielne LED
• Podgrzewana kierownica
• Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja

• System zdalnego rozruchu
• System alarmowy
• Chromowane przednie zaczepy 

holownicze
• Elektrycznie otwierane drzwi skrzyni 

ładunkowej
• Elektrycznie wysuwane stopnie boczne
• 12-calowy wyświetlacz z Uconnect® 4
• System ostrzegania o obiektach w 

martwym polu lusterek
• Bezprzewodowe ładowanie telefonu
• Dzielone 60/40 i składane tylne 

siedzenia
• Podgrzewane przednie i tylne siedzenia
• Zawieszenie pneumatyczne wszystkich 

kół
• Zaawansowany zestaw bezpieczeństwa
zawiera:
• Zaawansowany tempomat
• Zaawansowany asystent hamowania
• Ostrzeganie o możliwości kolizji bez 

limitu prędkości
• Ostrzeganie o opuszczaniu pasa ruchu 

“plus”

• Asystent parkowania równoległego i 
prostopadłego

• System kamer Surround

Opcjonalnie
• Elektrycznie sterowany dach słoneczny
• 22-calowe obręcze kół z lekkiego stopu
• System RamBox®

• Potrójnie składana osłona skrzyni 
ładunkowej

• Zestaw wyposażeniowy Limited
Zawiera:
• 19-głośnikowy zestaw audio  

Harman Kardon®
• Wentylowane tylne siedzenia

Pakiet Sport line
Zawiera pakiet Chrome line oraz:
• Zderzaki w kolorze nadwozia

Standardowo w limited

CHROME LINE

SPORT LINE
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Flame Red (PR4) Delmonico Red Pearl (PRV) Dwukolorowe nadwozie Rebel® (APD)

Bright White (PW7) Ivory White Tri-Coat (PWD) Billet Silver (PSC)

Maximum Steel Metallic (PAR) Granite Crystal (PAU) Diamond Black Crystal (PXJ)

KOLORYSTYKA
Bright White PW7 Ivory White PWD Flame Red PR4 Billet Silver PSC Maximum 

SteelPAR
Delmonico 

RedPRV
Granite Crystal 

PAU
Diamond Black 

PXJ

BIG HORN® 0 -- 0 0 0 0 0 0

REBEL® 0 -- 0 0 0 -- 0 0

LARAMIE® -- 0 0 0 0 0 0 0

LONGHORN® -- 0 -- 0 0 0 -- 0

LIMITED -- 0 -- 0 0 0 0 0

KONFIGURACJA

Quad Cab 64 Bed RRP19US1_194 Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167

Crew Cab 57 Bed RRP19US1_168
Crew Cab 64 Bed RRP19US1_169

Bench Seats RRP19US1_171

QUAD CAB CREW CAB 5'7"/1,7 m  
KRÓTKA SKRZYNIA

6'4"/1,9 m
DŁUGA SKRZYNIA

3 PRZEDNIE 
FOTELE

SILNIK
5.7L V8 MDS

SILNIK + eTORQUE
5.7L V8 MDS

BIG HORN® 0 S CREW CAB QUAD CAB 0 S --

REBEL® -- S CREW CAB -- -- S 0

LARAMIE® 0 S CREW CAB WSZYSTKIE KABINY 0 S 0

LONGHORN® -- S CREW CAB CREW CAB -- S --

LIMITED -- S CREW CAB -- -- S 0

RAM 1500 – NADWOZIE
DANE TECHNICZNE

Silnik 5.7L HEMI V8 MDS/8-bieg. AUTOMAT Nadwozie QUAD CAB CREW CAB CREW CAB

Moc maksymalna 295 kW/395 KM przy 5.600 obr/min Skrzynia ładunkowa DŁUGA KRÓTKA DŁUGA

Moment obrotowy maks. 556 Nm przy 3.950 obr/min Długość całkowita (mm) 5.814 5.916 6.142

Zużycie paliwa (l/100km)
Pozamiejski: 10,6,  

Średnie: 14,6  miejski: 21,4
Szerokość całkowita (mm) 2.084 2.084 2.084

Emisja CO2 332 g/km Wysokość całkowita (mm) 1.973 1.971 1.971

Prędkość maksymalna 173 km/h Rozstaw osi (mm) 3.569 3.672 3.989

Przełożenie końcowe 3.92 (opcjonalnie 3.55/3.21) Wysokość drzwi skrzyni ładunkowej (mm) 875 872 871

Rodzaj paliwa Benzyna (opcjonalnie LPG) Pojemność skrzyni ładunkowej 1.741 l 1.526 l 1.741 l

Zbiornik paliwa 98 l (LPG 100 l) Długość na poziomie podłogi (mm) 1.937 1.711 1.937

Średnica zawracania 14,1 m (między krawężnikami) Szerokość skrzyni ładunkowej (mm) 1.687 1.687 1.687

Ilość miejsc 5/6 z trzema fotelami z przodu - pomiędzy nadkolami 1545 1543 1545

Typ kabiny QUAD CAB CREW CAB Wysokość ładunku (mm) 1.525 1.525 1.525

Maksymalna masa całkowita (kg) 3.500 3.500 Kąt najazdu 18.9° 19° 18.9°

Maksymalna masa przyczepy (kg) 3.500 3.500 Kąt zejścia 25° 24.9° 24.9°

Odległość od siedziska fotela do dachu – przód (mm) 1.038 1.038 Kąt rampowy 19,5° 19,9° 18,7°

Miejsce na nogi – przód (mm) 1.040 1.040 - z osłoną podwozia 17,5° 17,8° 16,7°

Odległość od siedziska fotela do dachu – tył (mm) 995 1.011 Prześwit (mm) 221 222 220

Ilość miejsca na nogi – tył (mm) 903 1.147 - z osłoną podwozia 208 209 207

WERSJE WYPOSAŻENIOWE
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7-calowy kolorowy wyświetlacz zespołu 
wskaźników JAL P S S S S Pokrycie ochronne skrzyni ładunkowej XMF S S S S S

Wyświetlacz 8,4 cala UJV S S S S -- 4 regulowane pasy mocowania ładunku CL2 S S S S S

12-calowy wyświetlacz UJX -- 0 0 P S Chromowane stopnie boczne MRA 0 -- 0 S --

9-głośnikowy zestaw audio Alpine RC3 S S S S S Czarne stopnie boczne MRU 0 0 0 -- --

19-głośnikowy zestaw audio  
Harman Kardon® RCA -- P S P P Elektrycznie wysuwane stopnie boczne MR7 0 -- 0 P S

Odtwarzacz CD bez zmieniarki RH1 S S S S S Przednie zaczepy holownicze XHQ -- S P S S

Czujniki parkowania przód/tył XH4 S S S S S Hak holowniczy 3,5 tony - S S S S S

Tylna kamera cofania XAC S S S S S Zaczep haka holowniczego klasy IV XFH S S S S S

Reflektory LED AD6 0 S S S S Zawieszenie pneumatyczne wszystkich kół SER 0 0 0 0 S

Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja HAF P S S S S Tylna oś z blokadą eLocker DSH S S S S S

System zdalnego rozruchu XBM P S S S S System ostrzegania o obiektach 
w martwym polu lusterek XAN 0 S S P S

Automatyczne załączanie wycieraczek JHC P S S S S Zaawansowany zestaw bezpieczeństwa ALP -- -- 0 S S

Automatycznie przyciemniane lusterko 
wsteczne GNK S S S S S System kamer Surround XAK -- -- 0 S S

Elektrycznie regulowane I podgrzewane 
lusterka GUK S S S S S Zaawansowany tempomat NHZ -- -- 0 S S

Elektryczne regulacja przednich foteli JTE S S S S S Zaawansowany asystent hamowania BGG -- -- 0 S S

Podgrzewana kierownica NHS P S S S S Ostrzeganie o możliwości kolizji bez 
limitu prędkości LSU -- -- 0 S S

Podgrzewanie przednich foteli CMA P S S S S Ostrzeganie o opuszczaniu pasa ruchu 
“plus” LAS -- -- 0 S S

Podgrzewane tylne siedzenia JPZ -- -- S S S Asystent parkowania równoległego i 
prostopadłego XH5 -- -- 0 S S

Wentylowane przednie fotele CAJ -- -- S S S S = standard,  0 = opcja, P = dostępne w zestawie wyposażenia,  
-- = niedostępneWentylowane tylne siedzenia CAH -- -- -- P P

RAM 1500 – DANE TECHNICZNE
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OFERTA KWA
Pełny program ochrony gwarancyjnej Twojego RAM jest realizowany we współpracy z AB Svensk Bilgaranti, wiodącą 
szwedzką firmą zapewniającą obsługę gwarancyjną samochodów, specjalizującą się w opracowywaniu programów 
przedłużonej gwarancji w branży samochodowej (siedziba: Alfagatan 10, SE-431 49 MOLNDAL Szwecja): 3 lata / 
100.000 km w Europie. Dla Ciebie pozostaje relaks i radość z samochodu.

Oryginalne części zamienne i części specjalne: 85.000 pozycji w magazynie i dodatkowe 3 miliony pozycji w globalnej 
sieci z szybką dostawą dzięki partnerstwu z KW Parts, General Motors NAV i Mopar. Autoryzowany Dystrybutor Części 
Zamiennych oraz największy w Europie hurtowy sprzedawca części zamiennych do samochodów amerykańskich (siedziba: 
Haukadalsgatan 5, 164 40 Kista - Stockholms Ian - Szwecja). Możesz zwiększyć atrakcyjność swojego RAM dzięki 
lepszym osiągom i spersonalizowanej estetyce.

Pełna pomoc techniczna, zarządzanie dokumentacją i cyfrowe archiwum wszystkich dokumentów związanych 
z pojazdem klienta (DMS), powiadomienia o kampaniach serwisowych, aktualizacje systemu informacyjno-rozrywkowego 
i najwyższej jakości dokumentacja homologacyjna. Nasz ośrodek KWA Technology Center dysponujący doświadczeniem, 
oprzyrządowaniem i ekspercką wiedzą jest do Twojej dyspozycji.

Gotowe rozwiązania służące klientom  NOWOŚĆ! Instalacja LPG pochodząca z firmy Prins – lidera w dziedzinie paliw 
alternatywnych – dostępne są dla całej linii modelowej RAM i Dodge Durango. Montaż w KWA Technology Center.

Warto obserwować markę RAM. Odwiedź nas na naszej stronie internetowej www.kwauto.com i na stronach KWA 
na Facebooku. Inicjatywy, wydarzenia, specjalistyczne zagadnienia i niezwykły świat ciężarówek RAM.

KLINTBERG & WAY AUTOMOTIVE JEST WIODĄCĄ FIRMĄ W ZAKRESIE  

OPERACJI RYNKOWYCH MAREK DODGE I RAM TRUCKS W EUROPIE.

Świat stworzony z pasji, doświadczenia i kompetencji. Naszą misją jest dostarczanie każdemu dealerowi  

w sieci KWA najlepszych narzędzi służących najwspanialszym klientom, którzy zrozumieli duszę  

prawdziwej amerykańskiej motoryzacji. KWA, w służbie RAM.

Więcej informacji na stronie www.kwauto.com



www.kwauto.com    KWA – europejski importer Dodge & RAM

AUTORYZOWANY DEALER

1) LANE DEPARTURE WARNING (ostrzeganie o opuszczaniu pasa ruchu) – system służący wygodzie kierowcy, ale niezdolny do zastępowania jego koncentracji i aktywności. Kierowca musi przez cały czas śledzić 
sytuację na drodze i utrzymywać kontrolę nad samochodem. 2) ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH STOP AND GO (tempomat adaptacyjny z funkcją zatrzymywania i ruszania) - system służący wygodzie kierowcy, ale 
niezdolny do zastępowania jego koncentracji i aktywności. Kierowca musi przez cały czas śledzić sytuację na drodze i pozostawać w gotowości do użycia hamulców celem uniknięcia kolizji. 3) FORWARD COLLISION 
WARNING PLUS (ostrzeganie przed kolizjami czołowymi) – ten system nie jest zdolny do samodzielnego unikania kolizji, nie jest również w stanie wykrywać wszystkich potencjalnie kolizyjnych sytuacji. Kierowca musi 
przez cały czas śledzić sytuację na drodze, pozostawać w gotowości do użycia hamulców i wykonania manewrów kierownicą, celem uniknięcia kolizji. 4) REAR CROSS-PATH DETECTION (detektor ruchu przecinającego 
drogę cofania) – TRAILER DETECTION (detektor holowanej przyczepy) – 360 SURROUND VIEW CAMERA (system kamer Surround) – PARK ASSIST (asystent parkowania) – BRAKE SYSTEM (asystent hamowania) – HILL 
START ASSIST (asystent ruszania na wzniesieniu) Zawsze rozejrzyj się przed wykonaniem manewru. Elektroniczne systemy wspomagania kierowcy nie zastępują ostrożności przy prowadzeniu samochodu. Zawsze 
bądź świadom swojego otoczenia na drodze. Zawsze pamiętaj, że za hamowanie pojazdu odpowiada kierowca. 5) SYSTEM OSTRZEGANIA O OBIEKTACH W MARTWYM POLU LUSTEREK  - Zawsze sprawdzaj wzrokowo 
obecność innych pojazdów przed zmianą pasa ruchu. 6) REMOTE START - Zdalne uruchamianie pojazdu nie jest dostępne we wszystkich wersjach. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z funkcji włączanych 
zdalnie zgodnie z wszelkimi przepisami, zasadami lub rozporządzeniami obowiązującymi w miejscu przebywania pojazdu. 7) i 8)  U CONNECT - Aktualne informacje i funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich 
lokalizacjach lub na wszystkich urządzeniach. Odwiedź stronę www.UconnectPhone.com, aby uzyskać informacje na temat kompatybilności systemu i urządzenia. 9) APPLE CAR PLAYTM - Apple CarPlayTM korzysta z 
abonamentu przesyłu danych Twojego smartfona. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Aby korzystać z Apple CarPlayTM, musisz znajdować się w zasięgu sieci komórkowej. 10) ANDROID AUTOTM – Wymaga aplikacji 
Android AutoTM w Google PlayTM i zgodnego z Androidem smartfona z systemem Android 5.0 Lollipop lub nowszym. Android, Android AutoTM YouTube i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Zawsze jedź ostrożnie, stosownie do warunków drogowych.  Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa.

©2019 FCA US LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ram, Mopar, logo z głową barana, Big Horn®, HEMI, LaneSense, Laramie®, Laramie Longhorn®, Pentastar, ParkSense, Quad Cab, RamBox®, Rebel®, 
TorqueFlite oraz Uconnect® są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a Active-Level i Keyless Enter ’n Go są znakami towarowymi FCA US LLC.

Bilstein jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy August-Bilstein GmbH & Co. Harman Kardon® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Harman International Industries, Inc. Bluetooth jest 
zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Apple CarPlayTMTM jest znakiem towarowym, a iPhone, iPad i Siri są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. Facebook wraz z 
logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Facebook Inc. Prins wraz z logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Indopar BV. Ab Svensk Bilgaranti jest znakiem towarowym firmy Ab Svensk 
Bilgaranti. KW PARTS wraz z logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Klintberg & Way AB. ABGoodyear jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy The Goodyear Tire & Rubber Company. 
RANGER BOATS jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Ranger Boats, LLC. Falken jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
O tym katalogu: od momentu druku niektóre informacje zawarte w niniejszym katalogu mogły zostać zaktualizowane. Zapytaj swojego dealera o szczegóły. Niektóre urządzenia pokazane lub opisane w tym katalogu mogą 
być dostępne za dodatkową opłatą. Specyfikacje, opisy, materiały ilustracyjne i wszystkie porównania z wyrobami konkurencyjnymi zawarte w niniejszym dokumencie są na tyle dokładne, na ile były znane w momencie 
zatwierdzenia tej publikacji do druku. FCA US LLC  zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty modeli w dowolnym momencie lub zmiany specyfikacji bez powiadomienia lub bez podejmowania zobowiązań. Niektóre opcje 
mogą wymagać połączenia z innymi opcjami. Aby zapoznać się z ceną modelu z pożądanym wyposażeniem lub aby zweryfikować podane tu specyfikacje, skontaktuj się ze sprzedawcą Ram na stronie www.kwauto.com.
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