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الشـاحنـات
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[1]Always look before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious 
driving. Always be aware of your surroundings. [2]No system, no matter how sophisticated, can 
repeal the laws of physics or overcome careless driving actions. Performance is limited by 
available traction, which snow, ice and other conditions can affect. When the ESC warning lamp 
in the speedometer flashes, the driver needs to use less throttle and adapt speed and driving 
behavior to prevailing road conditions. Always drive carefully, consistent with conditions. Always 
wear your seat belt. [3]Requires Uconnect Phone. 

About this catalog: since the time of printing, some of the information you’ll find in this 
catalog may have been updated. FCA US LLC reserves the right to discontinue models at any 
time or change specifications without notice or without incurring obligation. All options are 
required in combination with other options. Chrysler, Ram, the Ram’s Head logo, HEMI, 
Laramie, Mopar, ParkView, ParkSense, Pentastar, RamBox, ST and Uconnect are registered 
trademarks, and Active-Level, Auto-Level, AllSecure, Keyless Enter ’n Go and TorqueFlite are 
trademarks of FCA US LLC. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Cummins 
is a registered trademark of Cummins, Inc. iPod is a registered trademark of Apple Inc.  
© 2016 FCA US LLC. All Rights Reserved.

)١( تأكد دائماً من الطريق أمامك قبل التقدم, إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن القيادة الواعية 

والمدركة. تفقد دائماً محيط سيارتك. )٢( ال يمكن ألي نظام مهما كان متطوراً أن يتخطى قوى الطبيعة أو 
يتفادى نتائج القيادة الطائشة. يعتمد األداء على قوة التشبث المتوفرة، والتي تتأثر بالرمال والثلوج وبعوامل 

أخرى. عندما يضيء مؤشر النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات في لوحة العدادات، على السائق أن يخفف من 
قوة الدفع ويعدل السرعة وطريقة القيادة بحسب حالة الطريق. ينصح بالقيادة بحذر وبما يتناسب وحالة 

الطريق. ضع حزام األمان دائماً. )٣( يتطلب هاتف يوكونيكت. 

حول هذا الكتيب: بعض المعلومات الواردة في هذا الكتيب تم تحديثها في وقت الحق من الطباعة. تحتفظ 
مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. بحق إجراء التعديالت التي تراها مناسبة، من وقت 

إلى آخر، دون إشعار مسبق أو أي التزام يترتب عليها، على األسعار، المواصفات، األلوان والمواد، وبحق تغيير أو 
إيقاف إنتاج الطرازات. بعض المواصفات االختيارية تتطلب وجود مجموعة من المواصفات االختيارية األخرى. 
كرايسلر، رام، شعار رام، هيمي، الرامي، موبار، بارك فيو، بارك سينس، بنتاستار، رام بوكس، ST ويوكونيكت هي 

عالمات تجارية مسجلة وأكتيف ليفيل، أوتو ليفل، أول سيكيور ونظام فتح األقفال عن بُعد وتورك فاليت هي 
عالمات تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. بلوتوث هي عالمة تجارية 

مسجلة لشركة بلوتوث. كومينز هي عالمة تجارية مسجلة لشركة كومينز. أي بود هو عالمة تجارية مسجلة 
لشركة أبل. ©٢٠١٦ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
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THIS TRUCK DOES IT ALL.
}  YOU’RE LOOKING FOR TOP-TIER CAPABILITY, CONTROL AND COMFORT. YOU’VE COME 

TO THE RIGHT PLACE. If there is any area of technology that has grown by leaps and bounds, it’s 
the pickup. And Ram 1500 and 2500 Heavy Duty lead the pack. Here’s where state-of-the-art 
engineering meets critical levels of refinement and comfort, reflected in stand-alone assets that 
include unique air suspensions, some of the best powertrains ever developed, and all topped off by 
the available RamBox® Cargo Management System. From the work-ready ST to the sophistication of a 
Limited,  your Ram pickup is ready for whatever tasks are at hand. From the toughest work 
assignments to serious recreational needs, this is a truck born and bred to do the job—and do it right.
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هذه الشـاحنـة تـقـوم بـكـل عـمــل.
للتكنولوجيا أن تخطّت أشواطاً  إذا كان  المناسب.  المكان    تبحث عن أعلى قدرة، أقصى تحكم وأفضل راحة. وها أنت في 

املتطورة مع  الهندسة  تلتقي  فيها  املجموعة.  تتصّدر  الثقيلة  للمهام   ٢٥٠٠ ١٥٠٠ و  الشاحنات. رام  التقدم، فتكون يف  كثرية من 
املتطورة،  القوة  نقل  أفضل خطوط  بعض  الهوائية الفريدة،  التعليق  أنظمة  تجدها يف  والتي  والراحة،  الرقي  أعىل مستويات 

الجاهز للعمل إىل ليميتد املتطور والراقي، ستكون شاحنتك رام   ST وعىل رأسها نظام إدارة األمتعة رام بوكس® املتوفر. من
لتلبّي  التي ُصنعت  الشاحنة  بالنزهات، هذه هي  االستمتاع  القاسية إىل  العمل  املهام. من متطلبات  جاهزة ألي نوع من 

وجه. أكمل  احتياجاتك، عىل 

}
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5.7 HEMI V6 CAPABILITY*
(WHEN PROPERLY EQUIPPED)

395 HORSEPOWER | 556 N.M OF TORQUE*

Come to work with the credentials of the available 5.7 HEMI V8, and you’re ready to take 
on everything from a loaded cargo bed to towing a full-sized boat. HEMI V8 assets are 
extensive, and include Variable Valve Timing (VVT), the ingenious Multi-Displacement 
System (MDS) (seamlessly transforming this robust V8 into a fuel-sipping four-cylinder 
when cruising) and the efficient power of its hemispherical heads. It’s why the HEMI V8 
doesn't merely stand out; it frequently stands above.

A LEGEND: 5.7 HEMI® V8

*U.S. specifications shown.

REGULAR CAB 6'4" BOX  
4,182-KG MAX TOW CAPACITY 
816-KG PAYLOAD CAPACITY

REGULAR CAB 8' BOX 
4,722-KG MAX TOW CAPACITY 
694-KG PAYLOAD CAPACITY

CREW CAB 5'7" BOX 
4,686-KG MAX TOW CAPACITY 

694KG PAYLOAD CAPACITY

THE POWER YOU NEED.
الـقـوة التـي تـحـتــاجـهـــا.
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قدرة* محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥,٧ لتر
)في حال تجهيز المركبة جيداً (

قـــوة ٣٩٥ حصــانــاً | ٥٥٦ ن.م مــن الــعـــزم*

أقِبل على العمل وأنت مزّود بمحرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥,٧ لتر، وستكون جاهزاً 
لكل عمل من أكبر حمولة إلى سحب قارب كبير. تجهيزات هيمي V8 واسعة وكبيرة جداً، وتتضمن 

النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات، نظام اإلزاحة المتعددة العبقري )يحّول بسالسة هذه 
األسطوانات الثمانية القوية إلى ٤ أسطوانات باستهالك وقود أقل أثناء القيادة( والقوة الفعالة. اجمعها 

معاً، وسترى محرك هيمي V8 ليس مميزاً عن غيره فقط بل متفوقاً أيضاً.  

أسطورة: محرك هيمي® بـ ٨ أسطوانات
عىل شكل V سعة ٥,٧ لرت

*تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة.

 مقصورة عادية صندوق ٦ قدم ٤ إنش
 قدرة سحب قصوى ٤,١٨٢ كغ

قدرة حمولة ٨١٦ كغ

 مقصورة عادية صندوق ٨ قدم 
 قدرة سحب قصوى ٤,٧٢٢ كغ 

قدرة حمولة ٦9٤ كغ

 صندوق مقصورة الركاب ٥ قدم ٧ إنش
 قدرة سحب قصوى ٤,٦٨٦ كغ

قدرة حمولة  ٦9٤ كغ

Properly secure all cargo.
تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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WELCOME TO ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC).[2]

The indispensable and standard ESC[2] System offers  
multiple advantages: 
ALL-SPEED TRACTION CONTROL helps regulate wheelspin. 
If slippage occurs during acceleration, automatic throttle control 
will reduce torque; for control in extreme conditions, it applies the 
brakes and reduces engine power.

TRAILER SWAY DAMPING[2] detects yaw and applies selective 
brake pressure to reduce the sway.

ANTILOCK BRAKE SYSTEM (ABS). Our design also 
incorporates back-up braking should one of the two braking circuits 
be compromised.

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION regulates front-
to-rear brake pressure to minimize stopping distances.

READY ALERT BRAKING senses when the foot is lifted from the 
accelerator; it applies an imperceptible brake force to ensure that 
pads and discs are lined up in the event of an emergency stop.

RAIN BRAKE SUPPORT activates when the driver turns on the 
windshield wipers; each brake caliper gently pulses against the rotor 
to remove water from the pads.

HYDRAULIC BOOST COMPENSATION. Given a failure in  
the vacuum brake booster or related line (like a rupture from off-
roading), the brake controller will run the ABS pump and convey  
the problem to the driver. Brakes perform as normal until the failure 
is serviced.

HILL START ASSIST. When vehicle is stopped on an angle, this 
system keeps your Ram 1500 stationary for two seconds after the 
brakes have been released or until the accelerator is depressed.

PARKSENSE® FRONT AND REAR PARK ASSIST.[1]

This available feature serves as a convenient aid when parallel 
parking. Sensors detect objects up to 47 inches from the bumpers; 
the system determines relative distance. Visual read-outs and 
audible chimes notify the driver of proximity to front and/or  
rear objects.

تعّرف عىل النظام اإللكرتوين للتحكم بالثبات]٢[.

يتميز النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات القياسي]٢[ بميزات عديدة:  

نظام التحكّم بالتشبث لجميع الرسعات يساعد في تنظيم دورة العجلة. في حال 
حدوث انزالق العجلة خالل التسارع، سيقوة النظام األوتوماتيكي للتحكم بالخانق بتقليل 

العزم. للتحكم في الظروف والحاالت القصوى، يقوم النظام بتطبيق المكابح وتخفيض قوة 

المحرك.

نظام التحكم مبيالن املقطورة]٢[ يرصد االنحراف ويطبق المكابح حسب المطلوب 
للتخفيف من الميالن.

مكابح قرصية مانعة لالنغالق عىل العجالت األربعة. يشمل التصميم مكابح 
احتياطية بحيث تعمل في حال تعطل إحدى هاتين الدائرتين للكبح.

نظام توزيع الفرملة إلكرتونياً ينظّم قوة الفرملة من األمام إلى الخلف لتقليل مسافات 
التوقف.

إنذار التنبيه بالفرملة يستشعر رفع القدم عن دواسة السرعة، فيطبق قوة كبح غير 
مسبوقة لضمان انسجام اللبادات وأقراص المكابح في حال التوقف المفاجئ.

نظام مساندة الفرملة عند املطر ينشط عندما يقوم السائق بتشغيل مساحات الزجاج 
األمامي، كل مكبس فرملة ينتفض بلطف على الدوار إلزالة المياه عن اللبادات.

بديل املعزز الهيدرولييك عند تعطل معزز المكابح الهوائي أو مكون ذي صلة )مثل 
التمّزق أثناء القيادة على الطرق الوعرة(، سيقوم نظام التحكم بالفرملة بتفعيل مضخة 

المكابح المانعة لالنغالق وبالتالي إخطار السائق بالمشكلة أو العطل. تعمل المكابح بشكل 

طبيعي إلى حين إصالح العطل.

نظام املساعدة عىل تسلق التالل عند الركن على منحدر، يبقي هذا النظام شاحنتك رام 
١٥٠٠ ثابتة لثانيتين بعد تحرير دواسة الفرامل أو إلى أن يتم الضغط على دواسة السرعة. 

نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®)١(.

تعمل هذه الميزة المتوفرة كمساعد مناسب عند الركن المتوازي. ترصد أجهزة االستشعار 

األجسام على بعد ٤٧ إنش من المصدات، ويحدد النظام المسافة المناسبة. يتلقى السائق 

إنذارات مرئية وصوتية بمدى اقتراب هذه األجسام من أمام وخلف السيارة.

١ ١ 

٢ 
٣
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CAPABILITY + COMFORT. 
THE MULTILINK COIL SPRING REAR SUSPENSION. 
It’s one of many reasons why Ram 1500/2500 models stand out in 
their class. Count on a robust and dynamic rear suspension that 
simultaneously delivers occupant comfort with serious handling and 
impressive road manners.

1  Compared to conventional leaf-spring designs, these rear coil 
springs help reduce friction and mitigate noise, vibration and 
harshness (NVH). 

2  The Ram 1500 rear track bar enhances lateral control and 
increases lateral stiffness over that provided by leaf-spring designs.

3  The rear stabilizer bar helps maintain flat cornering without 
degrading the ride.

الـــقـــدرة + الـــراحــــة.

نظام التعليق الخلفي بالنوابض الحلزونية متعدد الوصالت.

هذا سبب من األسباب التي تجعل طرازات رام ١٥٠٠/٢٥٠٠ متميزة عن فئتها. بفضل 

نظام التعليق الخلفي الديناميكي والقوي الذي يولّد الراحة للركاب مع أقصى ثبات 

وتعامل مع آداب الطريق.

 ١ بالمقارنة مع تصميمات النوابض، هذه النوابض الحلزونية الخلفية تعمل على تقليل 

االحتكاك وتخفيف الضجيج واالرتجاج والخشونة.

 ٢ تعزز قضبان التوازن الخلفية في رام ١٥٠٠ من قوة وصالبة التحكم الجانبي 

على العوارض الجانبية. 

٣ ذراع التوازن الخلفي يساعد في الحفاظ على زوايا االنعطاف دون التأثير على 

مستوى القيادة.  
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Properly secure all cargo.
تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

قــصــري أو طــويـل، تبـقى أنت الـمـسـيـطـر.

SHORT OR LONG, YOU’RE IN CONTROL.

AVAILABLE PARKVIEW® REAR BACK-UP 
CAMERA.[2] Approach your camper or trailer 
with total confidence, and without a spotter or 
having to jump out of the cab. You get an 
on-screen display with active grid lines that let 
you pinpoint the trailer hitch—with a clear view 
of the rear each time you shift into reverse.

كامريا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند الرتاجع)٢(*. 
اقترب من عربتك أو المقطورة بكل ثقة، وبال مراقبة أو 

ضرورة القفز خارج المقصورة، ألنك اآلن تمتلك شاشة عرض 
مزودة بخطوط شبكية نشيطة تتيح لك تحديد وصلة جر 
المقطورة مع رؤية واضحة للخلف في كل مرة تتراجع 

بشاحنتك إلى الخلف.

AVAILABLE TRAILER BRAKE CONTROLLER. 
Indispensable when you’re towing, this custom-
designed asset helps to give you supreme control 
and confidence while trailering. 

التحكم بفرامل املقطورة املتوفر. ال غنى عنها عند 
السحب. هذه الميزة األساسية المصممة حسب الطلب 

تساعدك في تأمين أقصى تحكم وأعلى ثقة أثناء القيادة. 
AVAILABLE TRAILER TOW MIRRORS. Large 
7 x 11-inch mirrors swing out on extended arms 
and capture the entire scene on each side of the 
truck. Towing an extra-wide trailer? Our Trailer Tow 
Mirrors are designed to give you the maximum view 
behind you. 

 ٧xمرايا سحب املقطورة املتوفرة. عريضة قياس ١١
بوصة مثبتة بأذرع تمتد خارج الهيكل لتؤّمن رؤية أوسع 

لجانبْي الشاحنة. هل تريد سحب مقطورة أكبر؟ تم تصميم 
مرايا سحب المقطورة بهدف منحك أوسع مجال للرؤية لما 

خلف شاحنتك.
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AVAILABLE ACTIVE-LEVELTM FOUR-CORNER  
AIR SUSPENSION SYSTEM.

AGGRESSIVE

OFF-ROAD 2 MODE. Provides impressive 
ground clearance for the path and trail and 

generous angles for approach, departure and 
breakover. Difference from Normal: +2.0 in.

+2.0 in.

جــــريء

وضعية الدروب الوعرة ٢. ارتفاع الهيكل عن األرض على 
الطرقات والمسارات؛ وزوايا االنقطاع واالقتراب واالنطالق. 

الفرق عن الوضعية العادية: +٢,٠ إنش.

+٢,٠ إنش

OFF-ROAD

OFF-ROAD 1 MODE. Enjoy outstanding ride 
balance, with an extra degree of clearance when 

off-road scenarios are less severe than those that 
warrant Off-Road 2 Mode. Difference from 

Normal: +1.2 in., front; +0.9 in., rear.

+1.2 in. front; +0.9 in. rear

وضـعـيـة الــدروب الــوعـــرة 

وضعية الدروب الوعرة ١. استفد من التوازن المثالي أثناء 
القيادة مع الدرجة المثالية الرتفاع أسفل الشاسيه عن األرض 
عندما تكون الطرقات الوعرة أقل شدة من تلك في وضعية 
الدروب الوعرة ٢. الفرق عن الوضعية العادية: +١,٢ إنش، 

أمامي. +٠,9 إنش، خلفي.

+١,٢ إنش، أمامي +٠,٩ إنش، خلفي.

FREEWAY

AERO MODE. At highway speeds, the  
Aero Mode automatically lowers the vehicle, 

reducing aerodynamic drag and body roll,  
and measurably improving fuel efficiency. 

Difference from Normal: –0.6 in.

–0.6 in.

فــريــــواي

الوضعية الهوائية. تقوم هذه الوضعية بخفض ارتفاع المركبة 
أثناء السرعات العالية في الطرقات السريعة، لتقليل المقاومة 
الديناميكية الهوائية بشكل ملحوظ وحركة الهيكل، وتحسين 
كفاءة استهالك الوقود. الفرق عن الوضعية العادية: -٠,٦ إنش.

–٠,٦ إنش

ENTRY / EXIT

ENTRY / EXIT MODE. Automatically lowers  
the vehicle for easier entry/exit, loading/

unloading, trailer hooking/unhooking. This mode  
is manually controlled by the internal button bank 

or remotely with the key fob. Difference from  
Normal: –2.1 in., front; –1.7 in., rear.

–2.1 in. front; –1.7 in. rear

وضـعيـة الـدخـول / الـخــروج

وضعية الدخول/الخروج. تخفض أوتوماتيكياً ارتفاع المركبة 
لتسهيل عملية الدخول والخروج، التحميل والتفريغ، السحب 

بخطاف أو بدون خطاف. يمكن التحكم بها يدوياً أيضاً عن طريق 
مفتاح داخلي أو عن بُعد بمفتاح التشغيل. الفرق عن الوضعية 

العادية: -٢,١ إنش، أمام. -١,٧، خلف. 

–١,٧، خلف. –٢,١ إنش، أمام. 

NORMAL RIDE HEIGHT
NORMAL RIDE HEIGHT. The most comfortable 
balance of ride and handling for everyday driving.

ارتفاع الهيكل أثناء القيادة العادية 
 ارتفاع الهيكل أثناء القيادة العادية. التوازن الصحيح للثبات 

والقيادة اليومية.
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نظام التعليق الهوايئ أكتيف-ليفيل™ الرباعي الزوايا املتوفر.

FIVE SUSPENSION MODES 
PLUS ACTIVE-LEVELING.

٥ وضعيات تعليق باإلضافة إىل ضبط 
املستوى النشيط. 

IT’S ALL ON THE LEVEL. ACTIVE-LEVEL, THAT IS. This available 
suspension system delivers five distinctive operational modes. The 
engineering automatically equalizes your Ram 1500 while under heavy 
payloads, helping maintain a horizontal load plane, a level and constant 
driving profile, and proper headlamp-to-road angle for consistently even 
forward illumination. Compared with typical systems, it delivers an overall 
superior ride, irrespective of load. 

املسألة تتعلق باملستوى. واملطلوب هو أكتيف-ليفيل. هذا النظام المتوفر للتعليق يقدم ٥ 
وضعيات مميزة للتشغيل. تواِزن هذه الهندسة أوتوماتيكياً بين رام ١٥٠٠ ووزن الحمولة الثقيلة، مما 
يساعد في الحفاظ على المستوى األفقي للحمولة، مستوى وهيئة القيادة والخط المستقيم لمستوى 
المصابيح األمامية مع الطريق لتأمين إضاءة أمامية واضحة. مقارنًة مع األنظمة التقليدية، يوفّر هذا 

النظام قيادة فائقة بشكل عام، بغض النظر عن الحمولة.

  تقنية ضبط المستوى النشط أثناء العمل: يتجاوب أوتوماتيكياً عند زيادة الوزن في الصندوق، 
وبالتالي الحفاظ على المظهر واالرتفاع. 

}  Active-Level technology at work: it automatically counteracts when weight 
is added to the bed, maintaining a constant and level profile.

  مدمج في لوحة العدادات لسهولة االستخدام، يتيح 
مفتاح التشغيل المتكامل التحكم الفوري بالوضعيات 

الخمسة. 

}  Dashboard-mounted for easy access,  
the integrated switchbank enables 
instant control over the five modes.
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TONNEAU COVER. Built with efficiency in mind, the available 
tonneau cover facilitates movement of air over the covered bed. This 
has a positive effect on airflow and helps to further reduce 
aerodynamic drag.

AVAILABLE SPRAY-IN BEDLINER. It’s factory-installed to 
ensure the ideal finish, and delivers the durability to help protect your 
Ram 1500 for years to come. (Not shown.)

غطاء منطقة األمتعة. صممت بفعالية وتسّهل حركة الهواء فوق الصندوق 
المغطّى ما يؤثر إيجابياً على تدفق الهواء ويساعد في تخفيف المقاومة الهوائية.

بطانة الصندوق املتوفرة القابلة للطالء. يتم تركيبها في المصنع لتؤّمن 
لمسات نهائية مثالية وتوفر المتانة من أجل المساعدة في حماية رام ١٥٠٠ لمدى 

سنوات قادمة. )ال تظهر في الصورة(.

THE WHEEL-TO-WHEEL SIDE STEPS. Available robust, tubular, 
wheel-to-wheel side steps help improve aerodynamic efficiency and 
make access to the truck interior and bed easier.

الدرجات الجانبية من العجلة إىل العجلة. الدرجات الجانبية المتوفرة 
القوية، األنبوبية ومن العجلة إلى العجلة تساعد في تحسين فعالية الديناميكية 

الهوائية وتجعل الوصول إلى داخل الشاحنة والصندوق أسهل بكثير.

THE AERODYNAMICS. Contributing to the fuel-efficient 
performance and quiet ride are exceptional aerodynamics. With 
touches like a wind tunnel-tested design, thoroughly refined 
windshield shapes and aero-formed side mirrors, the Ram 1500 
exterior is sculpted to glide through air. 

الديناميكية الهوائية. المساهمة في أداء ال يستهلك الوقود كثيراً مع القيادة 
الهادئة هي ميزات استثنائية. بفضل التصميم المختبر لنفق الرياح، األشكال الراقية 

للزجاج األمامي والمرايا الجانبية المشكلة بالهواء، يظهر هيكل رام ١٥٠٠ منحوتاً 
لينساب مع الهواء.

THE ELECTRIC POWER STEERING. Electric power steering 
creates a long list of advantages. Parasitic losses are lower, to help 
improve fuel efficiency. Operation is quieter. With speed-proportional 
assist, you’ve got remarkable highway road feel and minimal efforts 
in parking lots. Precise and less complex, electric steering also 
eliminates hydraulic fluid—and the time used to check and replace it.

مقود التوجيه اإللكرتوين. يضم الئحة طويلة من المميزات. الخسائر الطفيفة 
أصبحت أقل، للمساعدة في تحسين استهالك الوقود. التشغيل صار أنعم. مع 

مساندة السرعة النسبية، لقد حصلت على تغيير ملحوظ في القيادة وعلى جهد 
أقل أثناء الركن. كما يجّنبك مقود التوجيه اإللكتروني الدقيق واألقل تعقيداً 

مشاكل السائل الهيدروليكي، الوقت المطلوب للتحقق منه واستبداله. 

THE ACTIVE GRILLE SHUTTERS. These available assets have 
proven themselves beyond doubt. The shutters instantly adapt to 
speed, load and engine needs to provide ideal engine cooling, while 
significantly reducing aerodynamic drag to help improve the fuel 
efficiency for Ram 1500 models.

مغالق الشبكة األمامية النشطة. هذه المزايا المتوفرة أثبتت فعاليتها بال 
شك. فهي تتأقلم فوراً مع السرعة، الحمولة واحتياجات المحرك لتوفير تبريد 
مثالي للمحرك، بينما تقلل بشكل ملحوظ الديناميكية الهوائية للمساعدة في 

تحسين كفاءة الوقود في طرازات رام ١٥٠٠. 

THE CONNECTION. Your trailer connector is easily accessible, 
with a separate adjacent lamp for easy connecting at night. All Ram 
1500 models provide a 4- and 7-pin connector.

التوصيالت. يتم الوصول إلى وصلة المقطورة بسهولة، مع مصابيح مجاورة 
منفصلة لسهولة ربطها في الليل. كل طرازات رام ١٥٠٠ توفر توصيلة بـ٤ و٧ 

أسالك. 

LED BED LIGHTING SYSTEM. NO MORE LOOKING IN THE 
DARK. Available Cargo Box Lighting that welcomes working at 
night and eliminates adjusting a tonneau cover to see inside. 
Installed right at the factory, this convenient lighting augments the 
CHMSL-mounted box lamp to illuminate the rear area of the cargo 
box. With multiple controls—either from the instrument panel-mounted 
switch or a button on the remote key fob—you have ample illumination 
on each side of the cargo bed that makes loading and unloading 
during dark hours easier than ever.

نظام إضاءة بتقنية LED ييضء لك الصندوق يف العتمة. إضاءة صندوق 
األمتعة المتوفرة تتيح لك العمل بوضوح في العتمة وتغنيك عن تعديل غطاء 

صندوق األمتعة لترى ما بداخله. تم تركيبها مباشرة في المصنع، فهذه اإلضاءة 
المريحة تقوي مصباح الصندوق للتوقف العلوي في المنتصف إلضاءة المنطقة 
الخلفية في صندوق األمتعة. بوجود أزرار متعددة للتحكم، سواء تلك المدمجة 

في لوحة العدادات أو تلك المثبتة في مفتاح التشغيل عن بُعد، لديك إضاءة 
واسعة في كل جانب من صندوق األمتعة والذي يجعل التحميل والتفريغ في 

الليل أكثر سهولة من قبل. 

SOME STRENGTHS YOU COUNT. OTHERS YOU WEIGH. Measure 
it all: Ram 1500 frequently comes out on top. With singular and standout 
suspensions culminating in the available Active-LevelTM Four-Corner Air 
Suspension System. A frame that builds on advanced high-strength steel 
and tough crossmembers. In fact, Ram 1500 advantages range from the 
available Active Grille Shutters in front to a structural rear bumper that 
welcomes the available factory-installed Class IV hitch receiver that bolts 
directly to the frame. To no one’s surprise, there’s more. 

بعض معايري القوة تحسبها بالعدد. والبعض اآلخر تقيسها بالوزن. احسبها كلها: في 
كثير من األحيان يأتي رام ١٥٠٠ على رأس الالئحة. أنظمة التعليق الفردية والمميزة تبلغ ذروتها 

في نظام التعليق الهوائي بأربع زوايا أكتيف ليفلTM المتوفر. يرتكز اإلطار على فوالذ صلب متطور 
وعوارض متينة. في الواقع تتمحور مزايا رام ١٥٠٠ الكبيرة بين مغالق الشبكة األمامية والمصد 

الخلفي الهيكلي حيث تستقر وصلة الربط من الفئة الرابعة المتوفرة من المصّنع والمثبتة مباشرة 
باإلطار. ال تتفاجأ إذا قلنا لك هناك المزيد.

*U.S. specifications shown. Properly secure all cargo. *تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة. تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

LET'S BE PERFECTLY CLEAR ABOUT RAM LEADERSHIP.
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1  THE TOW. Look at Ram 1500, and you’re looking at towing. This 
structural rear bumper is rated for Class III towing, and easily handles 
trailers up to 2,268 kg* when properly equipped. The available factory-
installed Class IV hitch receiver bolts directly to the high-strength steel 
frame and handles up to 4,722 kg* when properly equipped. 

2  THE DISTINCTIVE MULTILINK COIL  
SPRING REAR SUSPENSION. Without exception, all of our 
competition chooses to employ leaf-spring technology. So leave all of it 
where it belongs—behind you. Ram 1500 coil spring rear suspension 
technology offers the strength and durability the competition just can’t 
match, with more lateral stiffness, greater vehicle control and ride quality 
so good, it’s the preferred suspension technology for rail cars.

3  THE FRONT FRAME UNIT. Working with the high-strength steel 
frame are eight ultra-tough crossmembers; we also employ a 
hydroformed tubular front frame unit, also comprised of high-strength 
steel. It’s an ultra-stiff component that further reduces weight—adding to 
fuel efficiency while providing exceptional ride characteristics.

4  THE FRONT SUSPENSION. The Ram 1500 utilizes superb 
technology: our short-/long-arm suspension with coil springs and 
stabilizer bar minimizes camber and toe change. You’ll measure it in the 
savings that accompany reduced tire wear.

5  THE STEEL. Reducing weight contributes to fuel efficiency. Where 
heavy steel isn’t needed, Ram 1500 engineers opted for down-gauged 
but stronger steel, so you can count on a full-size tough truck with 
fuel-sipping performance.

6  THE SHOCK ABSORBERS. Ram 1500 engineering is all about 
capability. That’s why we employ shock absorbers that are tuned for 
optimum ride balance, delivering more resistance during upward wheel 
motion than downward. Count on a smooth ride with reduced harshness, 
and notably when road surfaces are less than perfect.

7  THE BED In contrast with some of our competitors, all cargo beds on 
Ram 1500 models are constructed using tough high-strength steel, 
ensuring top-tier capability and confidence when hauling.

١ السحب. أنظر إلى رام ١٥٠٠ وسترى بطل السحب. بنية المصد الخلفي من الدرجة الثالثة 

بقدرة سحب تصل إلى ٢،٢٦٨ كغ* في حال تجهيز المركبة جيداً. حلقة التثبيت المتوفرة من 
المصنع من الفئة الرابعة والموصولة بهيكل بإطار المركبة الفوالذي الصلب تسحب لغاية ٤,٧٢٢ 

كغ* في حال تجهيز المركبة جيداً.

٢ نظام التعليق الخلفي بالنوابض الحلزونية املتعدد الوصالت. بال استثناء، كل منافسينا 

يستخدمون تكنولوجيا العوارض الصلبة. لذا دعها حيث تنتمي، خلفك تماماً. نظام التعليق الخلفي 
بالنوابض الزنبركية في رام ١٥٠٠ يوفر القوة والمتانة اللتين ال يمكن مقارنتهما مع المنافسين 
اآلخرين، وبكل قوة جانبية أكثر، تحكم أعلى بالمركبة ومستوى أفضل في القيادة، إنها التقنية 

المفضلة في التعليق لعربات السكك الحديدية.

٣ وحدة اإلطار األمامي. يأتي اإلطار األمامي الفوالذي الشديد الصالبة من ٨ عوارض خفيفة 

الوزن جداً، كما نستخدم وحدة اإلطار األمامي األنبوبي المصّنع وفقاً ألحدث التقنيات الهيدروليكية، 
من الفوالذ الصلب جداً. فهو مكّون فائق الصالبة بحيث يقوم بتخفيض الوزن الكلي لمزيد من 

عملية التوفير في استهالك الوقود ومزيد من خصائص القيادة االستثنائية التي ال يمكن االستغناء 
عنها في رام.

٤ التعليق األمامي. يستخدم رام ١٥٠٠ تكنولوجيا فائقة: نظام التعليق بذراع قصيرة/طويلة مع 

النوابض الزنبركية وذراع التوازن يقلل من انفراج العجالت. ستالحظ الفرق في التوفيرات التي 
ترافق انخفاض تآكل اإلطارات.

٥ الفوالذ. تقليل الوزن يساهم في انخفاض استهالك الوقود، حيث الفوالذ الثقيل ال حاجة إليه، 

اختار مصممو رام ١٥٠٠ الوزن الخفيف ولكن الفوالذ القوي، كي تتمكن من االعتماد على شاحنة 
كبيرة قوية بأداء سلس.

٦ ممتصات الصدمات. هندسة رام ١٥٠٠ تتعلّق بالقدرة. لهذا السبب نحن نستخدم ممتصات 

صدمات مدوزنة لتأمين التوازن في القيادة األمثل، توفير مقاومة أكبر لدوران العجالت خالل صعود 
التالل منها عند هبوط التالل. اعتمد على قيادة أمثل مع ضجيج أقل، وملحوظ بشكل أكبر عندما 

تكون الطرقات المسطحة أقل مثالية.

٧ صندوق التحميل. على عكس بعض المنافسين، كل صناديق التحميل في طرازات رام ١٥٠٠ 

مصنعة باستخدام الفوالذ الصلب لضمان القدرة غير المقارنة والثقة عند السحب.

لنعـلنـهـا بـوضـوح. هــذا هـو رام الـرائــد.

3
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THE CONTROL CENTER: IT'S ALL RIGHT HERE.

التجهيزات اإللكرتونية، لك فقط. ال يُعلى عليها. اليوم، كُن على تواصل مع عائلتك، أصدقائك وكل زمالئك. سواء كنت تستخدم شاحنتك رام 
للعمل الشاق أو للنشاطات الترفيهية الرائعة، إن مستويات عالية من التواصل هي جزء من المجموعة. عالم رائع من التكنولوجيا المدمجة في 

المقصورة يجعل رام ١٥٠٠ / ٢٥٠٠ االختيار األنسب واألميز.

هذا العالم من التقنيات واإللكترونيات ال يترك شيئاً تتمّناه. التكنولوجيا مثل التطابق مع بلوتوث®، نظام األوامر الصوتية)٣( طليق اليدين وأنظمة 
المالحة المميزة كلها تساهم في توفير قيادة استثنائية، مع األخذ بعين االعتبار ليس االحتياجات اليومية فقط، ولكن كل ما تتوقعه على مدى 

سنوات من اآلن. أدخل إلى رام وستجد بانتظارك بعض المميزات اإللكترونية األكثر تطوراً. 

ELECTRONICS THAT ARE SECOND TO NONE. Today, keeping in touch with family, friends and 
colleagues is indispensable. Whether you’re employing your Ram pickup for tough work or the most 
demanding recreational activities, truly astonishing levels of connectivity are part of the package. A brilliant 
universe of in-cab technology makes Ram 1500/2500 the obvious choice.

This world of telematics and electronics leaves nothing to be desired. Technology like Bluetooth® sync, 
hands-free Voice Command[3] and critical NAV systems all contribute to this exceptional ride, taking into 
consideration not just the needs of today, but what you’ll rightfully expect to use years from now. Get  
into a Ram, and you’re stepping into some of the most sophisticated electronics out there.
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KNOWLEDGE IS POWER. All you need to do is determine how much knowledge is right for you—and let your Ram provide it. Select Ram 1500/2500 
pickups put a world of vehicle data at your fingertips, all of it displayed on the available 7-inch Driver Information Display (DID). This in-vehicle 

technology goes beyond state-of-the-art, with dozens of driver-configurable menu graphics keeping you informed of real-time vehicle operation. 
Stunning screen displays (many in full color) reflect intelligent technology teamed up with the top-tier muscle that defines Ram.

مـركـز التـحـكـم: كــل شـيء عـلـى مــا يــرام. 

القوة يف املعرفة. كل ما تريده هو تحديد مدى المعرفة التي تمتلكها، وشاحنتك رام توفرها لك. اختر شاحنات رام ١٥٠٠ / ٢٥٠٠ وستجد بيانات المركبة في متناول يديك، وستراها على شاشة معلومات 
السائق المتوفرة قياس ٧ بوصة. هذه التكنولوجيا المدمجة في الشاحنة تتخطى حدود التطور، بفضل عشرات الرسومات البيانية المخصصة للسائق التي تطلعك على عمليات المركبة في الوقت الحقيقي. 

شاشة العرض المذهلة )العديد منها باأللوان( تعكس تكنولوجيا ذكية تلتقي مع القوة لتحديد شخصية رام.
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Properly secure all cargo.

عـنـــد الســحـب أو الــجــــر. 

YOU NEED TO STOW AND HAUL.

رام هــــو الـــحــــل.

RAM IS THE SOLUTION.
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} COUNT UP ALL THE STORAGE POSSIBILITIES, AND IT’S CLEAR THAT YOU CAN COUNT ON YOUR RAM PICKUP. Using 
your Ram pickup to haul boulders or transport building materials is a given. But the interior room for cargo merits its own story. A Ram interior 
is designed for a lifetime of convenience and capability. Select models feature in-floor storage bins—ideal for keeping tools and valuables out 
of sight. Front door pockets are huge, enabling you to carry multiple items and oversized bottles for refreshment. Center consoles offer multiple 
purposes: a writing surface, at-hand storage, and feature built-in USB ports. Optional fold-flat load floors let you carry cargo better left inside. 
Add it all up, and you’ve got ample place for all your stuff.

 احتامالت التخزين ال تُعّد وال تحىص. واضٌح سبب اعتامدك عىل شاحنتك رام. شاحنتك رام جاهزة لسحب ونقل مواد البناء. أما الحجرة الداخلية للتخزين تستحق قصتها. تم 
تصميم مقصورة رام لراحة وقدرة ال حدود لهما. اختر الطرازات التي تتميز بحجرات التخزين المدمجة في األرضية، مثالية للحفاظ على المعدات والمقتنيات الثمينة تحت ناظريك. أما جيوب 
الباب األمامي فهي كبيرة، تتيح لك حمل األغراض المتعددة وعلب المرطبات الكبيرة الحجم. الكونسوالت المركزية توفر أغراضاً متعددة: مساحة للكتابة، حجرات تخزين في متناول اليدين، 

وتتميز بمنافذ يو إس بي مدمجة. أرضيات بلوائح قابلة للطي/البسط االختيارية تتيح لك حجرة تخزين أفضل في الداخل. إضافًة إلى حصولك على مساحة واسعة لكل أغراضك.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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STOW YOUR GEAR

SECURE THE LOAD

LIGHT THE BED
رتّب حمولتك

احفظ الحمولة بكل أمان

إضاءة صندوق التحميل

رتّبها، خّزنها واقفل عليها. قابلة للقفل، وتسريب المياه واإلضاءة، يمكن للصناديق على 
الجانبين حمل كل شيء: المعدات، األدوات الرياضية وحتى المشروبات المغطاة بالثلج. كما 

يمكنهما استيعاب أكسسوارات موبار® المتعددة للعمل والمرح.

سكك صندوق التحميل مع مرابط قابلة للتعديل. احفظ الحمولة بأمان. يمكن لهذه 
السكك أن تستوعب العديد من إكسسوارات موبار®, بينما تضمن المرابط األربعة القابلة 

للتحرك بقاء الحمولة ثابتة بإحكام.

مركزان لإلضاءة: زيادة مصباح التوقف الخلفي المدمج في صندوق التحميل. هذه المصابيح 
المدمجة في جانب الصندوق بتقنية LED هي مثالية للتحميل في الليل، وتعمل بدون تعديل 

غطاء صندوق األمتعة )في حال تجهيزه(.

EXTEND & DIVIDE
التقسيم/التمديد

صندوق التحميل القابل للبسط والتوسيع: التقسيم/التمديد. ابتكر مقصورات 
لألغراض الخاصة، أو وفّر مساحة أوسع للباب الخلفي المفتوح. مع هذه الخاصية الذكية، من 

السهل تخزينه من بداية الصندوق إلى نهايته عندما يكون الصندوق فارغاً.

COLLAPSIBLE AND EXPANDABLE: THE BED EXTENDER/
DIVIDER. Create compartments for specific cargo, or extend space 
to the open tailgate. With a smart thin profile, it’s easily stored at the 

head of the bed when not in use.

STOW IT, STORE IT, LOCK IT. Lockable, drainable and illuminated,  
the two side boxes carry it all: tools, sports equipment—even beverages 
covered in ice. They also accommodate numerous Mopar® accessories  

for work and play.

CARGO RAILS AND ADJUSTABLE TIE-DOWN CLEATS. Keep 
it all safe and secure. The rails also accommodate many accessories 
from Mopar, while the four moveable cleats ensure that your cargo 

stays where it’s supposed to.

TWO POINTS OF LIGHT. Augmenting the CHMSL-mounted  
cargo bed light, these side bed-mounted LED lights are perfect for 

night loading, and operate without tonneau cover adjustment  
(if so equipped).

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
Properly secure all cargo.

RAMBOX® CARGO MANAGEMENT SYSTEM.
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} THE AVAILABLE RAMBOX CARGO MANAGEMENT SYSTEM. 
Make your Ram 1500 stand out in every field. The ingenious 
RamBox System starts with two large, drainable, illuminated and 
lockable bedside storage bins for everything from tools to sports 
equipment. The comprehensive system also includes a cargo bed 
extender/divider, cargo bed rails with four adjustable tie-down 
cleats, and LED Bed Lighting System. It’s factory-installed on Ram 
1500 models with 5'7" and 6'4" beds—and is engineered to 
accommodate standard sheets of building materials. The RamBox 
System brings greatly broaden cargo-carrying capability and 
convenience. Add any of the numerous available Authentic 
Accessories from Mopar®—like this RamBox Cargo Organizer/
Extender, shown below—and it’s clear why Ram 1500 is the go-to 
truck for storage and functionality.

AVAILABLE PREMIUM KEYLESS ENTER ’N GO.TM  
Functions include keyless (bladeless) operation to system  
controls for the Remote Start, the AllSecureTM Locking  
System and the panic button; it even allows remote access  
of the Entry/Exit Mode of the available Active-LevelTM  
Four-Corner Air Suspension System.

 نظام رام بوكس® إلدارة األمتعة املتوفر. اجعل شاحنتك رام متميزة وبارزة 
في كل مجال. يتميز نظام رام بوكس إلدارة األمتعة بحجرتين واسعتين للتخزين قابلتين 

لتصريف المياه واإلضاءة وللقفل في صندوق التحميل المناسبتين لكل شيء من المعدات 

إلى أدوات الرياضة. هذا النظام المجاني يتضمن أيضاً المقّسم/الفاصل في صندوق األمتعة، 

سكك صندوق التحميل مع ٤ مرابط قابلة للتعديل، نظام إضاءة صندوق التحميل الجديد 

بتقنية LED. إنه مركّب في المصنع مباشرًة في طرازات رام ١٥٠٠مع صناديق ٥ أقدام ٧ 

بوصة و٦ أقدام ٤ بوصة، ومصّمم الستيعاب األلواح القياسية لمواد البناء. توّسع حجرات 

التخزين في نظام رام بوكس® القدرة والراحة في حمل األمتعة والمعدات. قم بإضافة أي 

من األكسسوارات األصلية المتوفرة من موبار®، كمنظّم/ممّدد األمتعة رام بوكس، الظاهر في 

األسفل، وستكتشف لماذا رام ١٥٠٠هو الشاحنة الجاهزة للتخزين والعمل.

 نظام فتح األقفال عن بُعد أدخل وانطلق™ الفاخر واملتوفر. يتضمن مفتاح
 التشغيل عن بُعد، مع نظام القفل أول سيكيورTM يقفل/يفتح كل األبواب، زر اإلنذار، 

ووضعية الدخول/الخروج لنظام التعليق الهوائي أكتيف ليفلTM بأربع زوايا المتوفر.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
Properly secure all cargo.

THE BENCHMARK FOR  
CARGO VERSATILITY.

نظام رام بوكس® إلدارة األمتعة.  

الــعــالمـــة الـمـميــزة
لتـنــوع الــحـمــولـــة.
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PURE CAPABILITY. 

}  FORMIDABLE STRENGTH. PHENOMENAL COMFORT. THAT’S RAM HEAVY DUTY AT YOUR SERVICE. 
Move up to the class where one pickup scoffs at labor that others just can’t manage—namely, the ruling class. With 
one of the best engine selections of any pickup and a stand-alone choice of suspensions, Ram 2500 Heavy Duty is 
the go-to choice when you need a working partner that just won’t back down. Trim levels that span the gamut from 
the able ST to the opulent Laramie® prove that a Ram 2500 delivers it all: sophistication, power and state-of-the-
art communications technology. On select Ram 2500 models, you can expand your storage and hauling capability 
with the available RamBox® Cargo Management System. In every way, this Ram is ready to serve.
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ال شـيء غيـر الـــقــدرة.

  قدرة هائلة. راحة استثنائية. هذا هو رام للمهام الثقيلة يف خدمتك. مع واحد من أفضل اختيارات المحرك ألي شاحنة والخيار 
 ST البارز ألنظمة التعليق، رام ٢٥٠٠ للمهام الثقيلة هو الخيار الجاهز عندما تريد شريكاً في العمل ال يخذلك أبداً. مزايا المجموعة، من

القادر إلى الرامي® الفاخر، تثبت أن رام ٢٥٠٠ يحتويها كلها: التطور، القوة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم التواصل. في 

طرازات رام ٢٥٠٠ المختارة، يمكنك توسيع حجرة التخزين وقدرة الجر مع نظام إدارة منطقة األمتعة المتوفر رام بوكس®. على كل حال، 

رام جاهز لخدمتك.
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TRAILER-TOWING MIRRORS. By design, these 
 trucks are born and bred to pull and haul. Huge 
available 7 x 11-inch trailer-towing mirrors with a 
powerfolding feature make your Ram Heavy Duty 
a command and control center for towing.

مرايا سحب املقطورة. من ناحية التصميم، صّممت هذه الشاحنات 
من أجل السحب والجر. مرايا سحب المقطورة المتوفرة ٧x١١ بوصة 

القابلة للطي آلياً تجعل شاحنتك رام للمهام الثقيلة مركزاً لألوامر والتحكم 
بالسحب.

DRIVER INFORMATION DISPLAY. Go—and tow—in 
the know: the full-color high-resolution screens in select 
Ram models feature dozens of graphics, conveying  
real-time data on virtually every mechanical function.

شاشة عرض معلومات السائق. انطلق واسحب بكل خبرة: شاشات 
العرض العالية الدقة الملونة في طرازات رام المختارة تتميز بعشرات 

الرسومات البيانية، ومنها بيانات الوقت الحقيقي حول كل الوظائف 
الميكانيكية للشاحنة.

FRAME-MOUNTED GOOSENECK HITCH 
ASSEMBLY. Available from Mopar® with easy ball 
removal for fast flatbed conversion. Optional  
Fifth- Wheel/Gooseneck Prep Package includes  
in-bed 7-pin connector. (Ball not included in Packages.)

مجموعة خطافة الجر للعجلة الخامسة املدمجة يف إطار الهيكل. 
متوفرة من موبار® مع بكرة قابلة للنزع لتوفير مساحة مسطحة بسرعة. 

مجموعة العجلة الخامسة/جوزناك االختيارية تتضمن صندوق تحميل داخلي 
مع عدة توصيالت سباعية األسالك. )البكرة غير متضمنة في المجموعات(

AVAILABLE MOPAR® FIFTH-WHEEL HITCH enables you 
to tow with authority. Options include a hitch with siding 
rails or one that mounts directly into the optional Fifth-
Wheel/Gooseneck Prep Package mounts, saving time 
and effort.

خطافة الجر للعجلة الخامسة املتوفرة من موبار®. تجعلك تتحكم 
بزمام الجر. تتضمن الخيارات خطافاً مع سكك قابلة لالنزالق أو خطافاً واحداً 

مدمجاً مباشرة بمجموعة خطافة الجر للعجلة الخامسة االختيارية لتوفير 
الوقت والجهد.

KEEP AN EYE ON ALL OF IT. There’s no looking 
back—to the old days, that is. The available Cargo-View 
Camera[1] clearly displays the cargo bed and rear area. 
There’s also the option of the Rear Back-Up Camera,[1] 
which makes alignment to a hitch easier than ever. Best 
of all, Ram technology expands your knowledge and 
capability, offering the added advantage that lets you 
toggle between the two cameras, offering a view of  
both scenes.

راقب بعينيك كل يشء. ال تنظر إلى الخلف، إلى الماضي، أبداً. كاميرا 
كارجو فيو)١( المتوفرة لرؤية صندوق التحميل تعرض بوضوح صندوق 

التحميل والمنطقة الخلفية. هناك أيضاً كاميرا للرؤية الخلفية عند التراجع)١(، 
التي تمكنك من ربط حلقة الوصل بطريقة أسهل من قبل. أفضل في كل 

شيء، ترتقي تكنولوجيا رام بمعرفتك وقدرتك، من خالل تقديم ميزة إضافية 
 تتيح لك التبديل بين كاميرتين لتأمين رؤية كل مشهد تعرضه كل كاميرا 

على حدى.

أقصـى عــزم* ١,٠8٥ ن.م | قـدرة السـحب القصـوى* ٧,٤٠٣ كغ | ســعـة الحـمـولة القـصوى* ١,8١٠ كغ

MAX TORQUE* 1,085 N.M | MAX TOWING* 7,403 KG | MAX PAYLOAD* 1,810 KG

 *U.S. specifications shown. Properly secure all cargo. *تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة. تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

من الـمقدمـة إلـى الـمصـد الخـلفـي، إنـه مصـّمـم للسـحـب.

FROM HEAD TO TOE, IT’S MADE TO TOW.
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يـتـراجـع أبــــدًا.

BACKS DOWN.

رام ال

RAM NEVER
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AN ENABLER. The 5.7 HEMI V8 and the 6.4 HEMI V8 are mated to the long-proven 66RFE 6-speed automatic. This component delivers heavy-
duty levels of capability for towing and hauling. Count on driver-adaptive shifting, three multiple clutch packs, dual filters on a dual-stage pump and 
an independent lubrication cooler to ensure ample pressures—and peace of mind—under all driving situations and towing/hauling conditions.

*U.S. specifications shown.

383 HORSEPOWER

542 N.M OF TORQUE*

THINK COMPETITIVE FUEL EFFICIENCY 
accompanied by performance and capability 
measured in tens of thousands of kilometers. 
When compared to other V8 engines in the class, 
the 5.7 HEMI V8 in Ram Heavy Duty models 
delivers incredible standard power and torque.

iDFSO (interactive Deceleration Fuel Shut-Off) 
turns off the flow of fuel during deceleration, 
with no noticeable changes in operation, helping 
enhance fuel efficiency.

HEAVY-DUTY COOLING. You expect this 
powerhouse to do the job—and it keeps its  
cool. Heavy-duty cooling is standard on all  
HEMI V8 engines.

A LEGEND: 5.7 HEMI® V8

410 HORSEPOWER

582 N.M OF TORQUE*

GAS HORSEPOWER. The 410 working horses* 
reflect the ideal gas engine for acceleration and 
highway merging and cruising, even under the 
heaviest loads. 

GAS TOWING. The 6.4 HEMI V8 gives  
Ram Heavy Duty unrivaled authority—up  
to 7,403 kg* on 2500 models. (All towing  
figures apply to properly equipped trucks.)

GAS TORQUE. The 6.4 HEMI V8 torque  
levels are rated at a super-competent  
582 n.m @ 4,000 rpm.*

INDIVIDUAL CYLINDER FUEL CONTROL. 
The 6.4 HEMI V8 offers the advanced technology 
of Individual Cylinder Fuel Control, a diagnostic 
monitoring system that enables air/fuel 
refinements and ensures ideal mixtures  
for each individual cylinder.

EGR SYSTEM. The cooled Exhaust Gas 
Recirculation (EGR) System is unique for  
a gas engine; common to diesel engines, the 
EGR System is designed to enhance fuel 
efficiency in heavy-load and uphill towing 
situations. A heavy-duty cooling system  
further enhances performance.

FUEL-EFFICIENT PERFORMANCE is part of 
the electro-mechanical heart of the 6.4 HEMI V8. 
Operating with seamless precision, our 
Multi-Displacement System (MDS) Fuel Saver 
Technology helps save fuel with no compromise 
or noticeable changes in engine operation. 
While cruising at highway speeds, the engine 
shuts off four of the eight cylinders, maintaining 
speeds with four-cylinder-like efficiency.

A BRUTE: 6.4 HEMI V8

HEAVY-DUTY POWER ALWAYS WORKS BEST.
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املساعد: محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥,٧ لتر ومحرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦,٤ لتر يأتيان مع ناقل حركة أوتوماتيكي 66RFE بـ٦ سرعات. هذا المكون يولّد 
مستويات عالية من القدرة للسحب والجر. اعتمد على النقل المرن بين السرعات، ٣ مجموعات من التعشيق المتعدد، فلتر مزدوج لمضخة مزدوجة المراحل ومبّرد الزيت المستقل لضمان قوة أكبر على 

الضخ، وراحة البال، تحت كل مستويات القيادة وشروط السحب/الجر.

*تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة.

قوة ٣8٣ حصاناً

٥٤٢ ن.م من العزم*

إنها كفاءة تنافسية يف الوقود. مصحوبة بأداء قوي وقدرة 
عالية على امتداد آالف األميال. عند اقترانه بالمحركات األخرى 
بـ٨ أسطوانات على شكل V ضمن فئتها، يوفّر محرك هيمي بـ٨ 

أسطوانات على شكل V سعة ٥,٧ لتر في طرازات رام للمهام 
الثقيلة قوة حصانية وعزم دوران قياسيين.

iDFSO نظام إيقاف الوقود بالتباطؤ المتفاعل يوقف تدفق 
الوقود خالل التسارع، مع توفير تغييرات ملحوظة في عملية 

التشغيل، وبالتالي المساعدة في توفير الوقود. 

تربيد عايل األداء. أنت تتوقع من هذه القوة الحصانية أن تتولى 
العمل بأجواء لطيفة. إن نظام تبريد المحرك للمهام الثقيلة يأتي 

.V قياسياً في محركات هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل

أسطورة: محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات عىل 
شكل V سعة ٥,٧ لرت

قوة ٤١٠ أحصنة

٥8٢ ن.م من العزم*
قوة حصانية مزودة بالغاز: قوة* ٤١٠ أحصنة المذهلة تعكس 

محرك الغاز المثالي للتسارع، للقيادة على الطرقات السريعة 
وحتى مع أثقل حمولة.

سحب مزود بالغاز: هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة 
٦,٤ لتر يمنح رام للمهام الثقيلة قوة غير مسبوقة حتى ٧,٤٠٣ كغ* 

في طرازات ٢٥٠٠. )كل بيانات السحب تنطبق على الشاحنات 
المجهزة بشكل صحيح(.

عزم مزود بالغاز: مستويات عزم محرك هيمي بـ٨ أسطوانات 
على شكل V سعة ٦,٤ لتر يتم تصنيفها بقوة ٥٨٢ ن.م عند 

٤,٠٠٠ دورة*.

التحكم بالوقود بأسطوانة منفردة: محرك هيمي بـ٨ 
أسطوانات على شكل V سعة ٦,٤ لتر يوفّر تكنولوجيا متقدمة 
من التحكم بالوقود بأسطوانة منفردة، نظام مراقبة التشخيص 

الذي يتيح تدفق الوقود/الهواء ويضمن خليطاً مثالياً لكل أسطوانة 
على حدى.

نظام إعادة تدوير برتول العادم املربّد: هو مخصص 
لمحركات البترول، ومشترك بين محركات الديزل، وتم تصميمه 

لتحسين الكفاءة في استهالك الوقود في مهام السحب الثقيلة 
وتسلق التالل. نظام التبريد للمهام الثقيلة يحّسن األداء.

أداء الوقود الفعال هو جزء من القلب اإللكترو-ميكانيكي 
لمحرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦,٤ لتر. بالعمل 
بدقة متناهية، يساعد نظام اإلزاحة المتعددة/تكنولوجيا التوفير 

في الوقود في االقتصاد بالوقود دون المساومة أو التغيير في عمل 
المحرك. عند القيادة على الطرقات السريعة، يقفل المحرك ٤ من 

أصل ٨ أسطوانات، محافظاً على السرعة مع كفاءة ٤ أسطوانات.

 V الجبار: هيمي بـ٨ أسطوانات عىل شكل
سعة ٦,٤ لرت

قــوة ال تُـقــهـــر فــي قـمــة أدائــهـــا.
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ONLY RAM RIDES ON TECHNOLOGY THIS ADVANCED. 
Ram Heavy Duty is the working definition of a “can-do” attitude, with 
standards that permit no compromise when it comes to capability—or to 
conventional suspensions. Unique to Ram 2500 is a standard three-link 
coil spring front suspension and a five-link coil spring rear suspension 
that set this Ram far apart from the typical. Snapshot: innovative Ram 
engineering for the heaviest loads. Upshot: exceptional comfort and 
control. So leave the others where they belong—in the rearview mirror.

وحده رام يقود تكنولوجيا مبثل هذا التطور.
رام للمهام الثقيلة هو التعريف العملي لمقولة “ما يمكن عمله”، مع معايير ال تسمح بأي حل 

وسط عندما يتعلق األمر بالقدرة، أو بأنظمة التعليق التقليدية. ما يتفّرد به رام ٢٥٠٠ من مزايا 

هي نظام التعليق األمامي بنوابض زنبركية بثالث وصالت قياسية ونظام تعليق خلفي بخمس 

وصالت يميز رام عن المألوف. لقطة: هندسة رام المبتكرة ألثقل األحمال. النتيجة: استثنائيٌّ في 

الراحة والتحكم. لذا دع اآلخرين حيث ينتمون، خلفك مباشرًة.

نـظـامــا التـعـليـق الـعبقـريــان للـمهـام الثـقـيـلـة فـي رام ٢٥٠٠.  

يتـكـيـف رام بـســهـولـة مـع حـمـوالت كـبـيــرة وسـحـب قـــوي.

TWO INGENIOUS HEAVY-DUTY SUSPENSIONS FOR RAM 2500.

RAM EASILY ADAPTS TO BIG PAYLOADS AND TOUGH TOWING.

٢٥٠٠: نظام التعليق الخلفي بالنابض الفردي بخمس وصالت. قياسي في رام ٢٥٠٠، 
ثوري في فئة البيك أب للمهام الثقيلة. بمواصفاته يوفّر القيادة المثالية والثبات العالي والسحب 

القوي والقدرة على التحميل، مهما كانت الحمولة.

٢٥٠٠: نظام تعليق هوايئ خلفي أوتو ليفل™ املتوفر. فريد في رام ٢٥٠٠. يقوم تصميمه 
على أساس نظام تعليق هوائي أوتو ليفل™ بأربع زوايا المتوفر في رام ١٥٠٠. تم تصميم هذا 
التكيف الخاص لتلبية متطلبات محددة وأعلى نسبة وزن كلي للشاحنة ووزن إجمالي مجّمع 

للشاحنة في فئته.

2500: THE SINGULAR FIVE-LINK COIL SPRING REAR 
SUSPENSION. Standard on Ram 2500, is revolutionary in the 
heavy-duty pickup segment. Engineered to spec, it provides superb 
ride and handling characteristics and super-dependable hauling and 
payload capability, irrespective of load.

Ram Heavy Duty models utilize groundbreaking technology to help 
enhance hauling and towing: the available Auto-Level Rear Air  
Suspension System.

This dual-mode operator-activated system is specifically engineered for 
the exceptional GVWRs and GCWRs expected from these relentless 
workers. In Normal Load-Leveling Mode, the system monitors the ride 
heights on both sides of the vehicle, adjusting for shifts in the load or 
changes in road surfaces; you’ll welcome the constant level load  
profile and proper headlamp-to-road angle, especially during heavy 
hauling assignments.

Alternate Ride Height Mode lowers the rear suspension about an inch 
to keep the hitch/trailer alignment even. This mode creates a parallel 
and level relationship between the vehicle and the trailer, ensuring an 
even “rake” from the front of the pickup through the trailer.

تستخدم طرازات رام للمهام الثقيلة تكنولوجيا متقدمة للمساعدة في السحب والجر: نظام 

التعليق الهوائي الخلفي أوتو ليفل™ المتوفر. 

تم تصميم هذا النظام التشغيلي بوضعيتين خصيصاً لنسبة الوزن الكلي ووزن السيارة اإلجمالي 

المجّمع المتوقعين. باستخدام وضعية تعديل مستوى الحمولة العادية، يراقب النظام ارتفاع 

الحمولة من الجانبين ويعّدل الغيارات وفقاً للحمولة أو تغييرات تضاريس الطريق، وهكذا 

 ستحصل على مستوى مستمر للحمولة وزاوية صحيحة من األمام إلى الخلف، خاصًة مع 

حموالت ثقيلة. 

إن وضعية ارتفاع القيادة البديلة تخّفض التعليق الخلفي إلى حوالي اإلنش للحفاظ على مستوى 

واحد للخطاف/المقطورة. توفّر هذه الوضعية عالقة متوازية بين المركبة والمقطورة وبذلك 

تضمن زاوية ميل مستوية من مقدمة البيك أب إلى المقطورة.   

2500: THE AVAILABLE AUTO-LEVEL REAR AIR SUSPENSION 
SYSTEM. Unique to Ram 2500. The engineering is based on the 
available Ram 1500 Active-LevelTM Four-Corner Air Suspension 
System. This specific adaptation was designed to meet the exacting 
demands and higher GVWRs and GCWRs of the class.
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Properly secure all cargo.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

ثـقـة يُـعتـمد عليهـا.

HEAVY-DUTY 
CONFIDENCE.
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RAM 2500 CAPABILITY:  
TOWING* AND GCWR PROVE IT.

1  SUPER-TOUGH FRAMES. Whether used for business or pleasure, a Ram Heavy Duty lets you take on the toughest tasks with total confidence. 
Frame strength is critical; you need resilient stiffness that translates into capability while towing, with the structural integrity that delivers occupant 
comfort while still hauling big payloads. A Ram Heavy Duty high-strength steel frame carries the solidity of 50,000-psi steel, providing a Ram-tough 
chassis that’ll take on nearly every towing and hauling assignment out there.

2  CENTER FRAME DETAILS. The ladder frame features hydroformed front and rear sections with a large front suspension crossmember. The tough 
roll-formed center rail sections utilize an outwardly curved design to help improve rear spring and shock placement.

3  ROBUST BODY MOUNTS. Upgraded for heavy loads, these unique rubber isolation C-pillar hydromounts are filled with hydraulic fluid and feature 
an increased footprint to help improve ride quality. As well, the A- and B-pillars and the front-end sheet metal positions have been enlarged over the 
previous edition, keeping the ride smooth—even with high payload and towing performance.

4  FRONT SUSPENSION CAPABILITY. All Ram 2500 models feature as standard equipment the unique three-link front suspension—and it gets 
better. Working with the three-link front suspension is an integrated large stabilizer bar to ensure the roll stiffness required by the GVWRs of Ram Heavy 
Duty—and they are impressive.

FUEL-EFFICIENT. EVEN IN THE FRONT AXLE DISCONNECT. Shared technology between Ram Heavy Duty models also includes the indispensable 
front axle disconnect, which automatically disengages the front drive axle when reengaging the rear-wheel-drive mode on 4WD systems. Our front  
axle disconnect is engineered with purpose: the design acts to reduce parasitic losses; the overall contribution helps improve fuel efficiency.

5  FRONT AXLE STRENGTH. A formidable front axle works with a robust front suspension, making Ram Heavy Duty the top choice for front-load 
accessories.

6  For Ram Heavy Duty, we employ frames with an integrated rear axle crossmember; provisions for the available Fifth-Wheel and Gooseneck Prep 
Package are by design. Mounting engineering is integrated into the cargo box floor and include fifth-wheel pucks, gooseneck bolt plates and gooseneck 
center castings; the 7-pin wiring connector is mounted directly into the bed.

Ram 2500 Heavy Duty: three-link front suspension; electronic front 
axle disconnect; fully integrated rear structural crossmember. In sum, an 

outstanding combination of road manners, handling and capability.

*When properly equipped. Properly secure all cargo. U.S. specifications shown.

MAX PAYLOAD* 1,810 KG | MAX TOWING* 7,403 KG | MAX GVWR* 4,082 KG | MAX GCWR* 10,342 KG

VIEWED FROM ANY ANGLE, IT'S CLEARLY A LEADER.
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قوي كفاية لتحسني الشفافية. امتلك شاحنة بهذه النوعية الجيدة، وستتوقع تفّوقك على اآلخرين 
واألسباب التي تجعل طرازات رام للمهام الثقيلة تبرز عن غيرها ال تعّد وال تُحصى. على سبيل المثال: 

نظام التعليق الخلفي بنوابض ووصالت خماسية قياسية في رام ٢٥٠٠. نظام التعليق الخلفي الهوائي 
أوتو ـ ليفل المتوفر. إطارات الهيكل من الفوالذ الصلب مع عوارض متينة. حلقة الوصل القياسية من 

الفئة الخامسة المثبتة مباشرة بإطار الهيكل.

STRONG ENOUGH TO ENCOURAGE TOTAL TRANSPARENCY. Build 
a truck this good, and you expect to come out above the rest—and the reasons 
Ram Heavy Duty models stand out are numerous. Among them: standard 
five-link coil spring rear suspension for Ram 2500. Available Auto-Level Rear 
Air Suspension System. Frames composed of high-strength steel with tough 
crossmembers. A standard Class V hitch receiver that bolts directly to the frame. 

 قـــــدرة رام ٢٥٠٠: 
يثبتها السحب* والوزن اإلجاميل املجمع للشاحنة.

 ١ إطارات الهيكل الفائقة الصالبة. سواء للعمل أو لالستمتاع، رام للمهام الثقيلة يلبّي أقسى االحتياجات بكل ثقة. اإلطار الصلب يلعب دوراً أساسياً، فأنت تحتاج إلى الصالبة والمتانة 

لتتمتع بالقدرة أثناء الجر، مع توفير الراحة للركاب بوجود حمولة كبيرة. رام للمهام الثقيلة بهيكل فوالذي عالي القوة يحمل ٥٠,٠٠٠ رطل باإلنش المربع، مقّدماً شاسيه رام الصلب الذي 
سيتولّى أي نوع من الحمولة والسحب تقريباً.

٢ تفاصيل إطار الهيكل املركزي. يتميز إطار الهيكل الُسلّمي بأقسام أمامية وخلفية مائية التشكيل مع دعائم عرضية كبيرة للتعليق األمامي. ظاهرياً يساعد موقع اإلطار المنحني في 

تحسين تموضع النوابض الخلفية وممتصات الصدمات.

٣ حلقات تثبيت قوية يف الهيكل. تم تحسينها للحموالت الثقيلة، فهذه الحواضن الهيدروليكية المطاطية العازلة الفريدة بدعامات على شكل C مملوؤة بسائل الهيدروليك للمساعدة في 

تحسين نوعية القيادة. كما أن مكان الدعامات على شكل B و A المعدنية تم توسيعها أكثر من اإلصدار السابق، للمحافظة على قيادة سلسة حتى في الحموالت الثقيلة ومتطلبات السحب القوي.

٤ قدرة التعليق األمامي. كل طرازات رام ٢٥٠٠ تتميز بمواصفات قياسية: نظام التعليق األمامي بوصالته الثالثية الفريد من نوعه، مع ذراع توازن عريض لضمان الصالبة المطلوبة الناتجة 

عن أقصى وزن للمركبة مع الحمولة في رام للمهام الشاقة. 

كفاءة الوقود حتى يف املحور األمامي القابل للفصل. التكنولوجيا المشتركة بين طرازات رام للمهام الثقيلة تتضمن أيضاً المحور األمامي المتناغم القابل للفصل الذي يقوم أوتوماتيكياً 
بفصل المحور األمامي عندما يعيد تشغيل وضعية الدفع الخلفي في أنظمة الدفع بالعجالت األربعة. هذا المحور األمامي القابل للفصل تم تصميمه لهدف معين وهو تقليل الخسائر الطفيفة 

ليساعد في تحسين كفاءة استهالك الوقود.

٥ قوة املحور األمامي. يعمل المحور األمامي المميز مع نظام تعليق أمامي قوي، لجعل رام للمهام الثقيلة االختيار األول بأكسسوارات الحمولة األمامية. اعتمد على نسبة وزن المحور 

األمامي المثالية.

٦ في رام للمهام الثقيلة، نحن نستخدم إطارات الهيكل مع عوارض المحور األمامي المدمجة، مع مجموعة العجلة الخامسة وغوزنك المتوفرة. تتميز بهندسة تثبيت مدمجة في أرضية صندوق 

الحمولة وتتضمن بكرات العجلة الخامسة، لوحات الترباس غوزنك ومسبوكات غوزنك المركزية، كما تأتي وصلة األسالك بـ٧ مشابك مثبتة مباشرة في الصندوق.  

٥٦
56

رام ٢٥٠٠ للمهام الثقيلة: نظام تعليق أمامي بوصالت ثالثية، محور أمامي إلكتروني قابل للفصل، إطار 
هيكلي صلب، مع تجهيزات مذهلة متكاملة لظروف الطريق، التشبث والقدرة.    

*عند تجهيزه بشكل صحيح. تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن. تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة.

قدرة الحمولة القصوى* ١,8١٠ كغ | قدرة السحب القصوى* ٧,٤٠٣ كغ | نسبة الوزن الكلي للشاحنة ٤,٠8٢ كغ | الوزن اإلجمالي المجّمع للشاحنة ١٠,٣٤٢ كغ 

رائــــد مــن كـــل الــزوايــــــا.
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CHROME FUEL FILLER DOOR

باب خزان الوقود من الكروم

BLACK TUBULAR SIDE STEPS

سوداء أنبوبية  جانبية  عتبات 

20-INCH BLACK FORGED WHEEL

عجالت مصقولة بلون أسود قياس ٢٠ إنش

DOOR SILL GUARDS

األبواب عتبات  واقيات 

BRIGHT PEDAL KIT

الالمعة الدواسات  مجموعة 

HEAVY-DUTY SPLASH GUARDS

الصعبة للمهام  الرذاذ  واقيات 

Pa
ge

 2
8

Authentic Ram Parts and Accessories by Mopar go far beyond simply giving you 
a means to personalize your Ram; they give you nearly unlimited potential to ramp 
up comfort, convenience and performance.

Mopar Accessories cover it all. You can enhance towing capability, ease getting in 
or out, select from a variety of protective devices and add flair to both the interior 
and exterior. Conceived and engineered by the same experts who designed your 
Ram truck, you’re assured of perfect fit, function and finish.

Further advantages of Mopar are wide-ranging. Mopar Express Lane Service 
minimizes waiting and downtime. The Mopar Vehicle Protection® Plan is the only 
extended protection backed by the manufacturer. The online record-keeping of 
your service records are a click away, through our Mopar Owner Connect Web 
site—and it’s also where you’ll get additional vehicle information.

Mopar support. It’s all about keeping you happy and keeping your Ram in top-
notch looks and condition. Check it out at MIDEAST.MOPAR.COM

MOPAR MAXIMUM CARE PLANS:
If you are seeking the ultimate in peace of mind for your vehicle, look no further. 
Maximum Care plans go above and beyond your vehicle’s factory warranty by providing 
virtually complete mechanical coverage for your vehicle: Maximum Care covers +5000 
mechanical components. Mopar Maximum Care plans are offered in following packages:
 

3yr/100,000km • 4yr/120,000km • 5yr/100,000km • 5yr/150,000km 

You can now rest assured that you may never need to worry about costs for mechanical 
repairs. However, on the rare occasion that you do, the Mopar Maximum Care plans will 
give you peace of mind.

قطع غيار وأكسسوارات رام األصلية من موبار® ال تعتبر فقط وسائل تمنحك الطابع الشخصي لشاحنتك رام، 

بل إنها تعطيك إمكانيات غير محدودة تقريباً لزيادة الراحة واألداء.

أكسسوارات موبار® هي شاملة وكاملة. يمكنك تعزيز قدرة السحب، لتسهيل الدخول والخروج، االختيار من 

بين مجموعة متنوعة من أدوات الحماية وإضافة لمسة إلى الداخل والخارج. تم تصّورها وهندستها من قبل 

الخبراء أنفسهم الذين صّمموا شاحنتك رام، وهكذا تضمن الدقة، الوظيفة واللمسات على الوجه األمثل.

مزايا إضافية من موبار® هي واسعة النطاق. تقلل الخدمة السريعة من موبار® فترات االنتظار والتوقف. 

خطط حماية® المركبة من موبار® هي الحماية الممددة الوحيدة التي تأتي من المصّنع، باإلضافة إلى موقعنا 

اإللكتروني الخاص للتواصل بين المالك وموبار® الذي يتيح لك الوصول إلى معلومات المركبة.

الدعم من موبار®. يتعلق بإبقائك سعيداً والمحافظة على شاحنتك رام بحالة جيدة ومظهر جيد أيضاً. تفضل 

MIDEAST.MOPAR.COM بزيارة موقعنا

خطط العناية القصوى من موبار®:
إن كنت تبحث عن راحة البال المثالية واالطمئنان على حالة مركبتك، فال تبحث بعيداً. خطط برامج العناية 

القصوى من موبار® تعتني بمركبتك بشكل شامل وكامل من خالل ضمان المركبة من المصّنع بتزويدك 

التغطية الميكانيكية الكاملة لمركبتك: العناية القصوى تغطي أكثر من ٥,٠٠٠ مكّوناً ميكانيكياً. خطط العناية 

القصوى من موبار® تشمل المجموعات التالية:

٣ سنوات/١٠٠,٠٠٠ كم • ٤ سنوات/١٢٠,٠٠٠ كم • ٥ سنوات/١٠٠,٠٠٠ كم • ٥ سنوات/١٥٠,٠٠٠ كم 

يمكنك اآلن آن تضمن أنك قد ال تشعر أبداً بالقلق حول التكاليف مقابل اإلصالحات الميكانيكية. مهما يكن، 

على العكس فإن خطط العناية القصوى من موبار® ستمنحك الشعور براحة البال.

قـم بتـخـصيـص شــاحنـتــك رام 

CUSTOMIZE YOUR RAM
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1500 INTERIOR DIMENSIONS
All dimensions are in inches (millimeters) unless otherwise noted.

REGULAR CAB CREW CAB

SEATING CAPACITY, Front / Rear 3 / 0 or 2 / 0 3 / 3 or 2 / 3
FRONT
HEAD ROOM 39.9 (1,013.5) 41.0 (1,041.4)
LEG ROOM 41.0 (1,041.4) 41.0 (1,041.4)
SHOULDER ROOM 66.0 (1,676.4) 66.0 (1,676.4)
HIP ROOM 62.9 (1,598.7) 63.2 (1,605.3)
SEAT TRAVEL 9.0 (230.0) 9.0 (230.0)
RECLINER RANGE )degrees( 85 (38 RWD, 47 FWD) 56 (38 RWD, 18 FWD)
REAR
HEAD ROOM N/A 39.9 (1,013.5)
LEG ROOM N/A 40.3 (1,023.3)
SHOULDER ROOM N/A 65.7 (1,668.8)
HIP ROOM N/A 63.2 (1,605.3)
INTERIOR VOLUME
FRONT, cu ft )cu m( 62.5 (1.8) 64.2 (1.8)
REAR, cu ft )cu m( N/A 61.1 (1.7)
TOTAL PASSENGER VOLUME cu ft )liters( 62.5 (236.5) 125.3 (474.3)

1500 EXTERIOR DIMENSIONS
All dimensions are for base models in inches (millimeters).

REGULAR CAB CREW CAB

6'4" BOX 8' BOX 5'7" BOX

OVERALL BODY WIDTH 79.4 79.4 79.4
OVERALL HEIGHT )4x2 / 4x4( 74.6 / 75.2 74.4 / 75.0 76.9 / 77.5
OVERALL LENGTH 209.0 231.0 229.0
TRACK – FRONT )4x2 / 4x4( 68.0 / 68.2 68.0 / 68.2 68.0 / 68.2
TRACK – REAR )4x2 / 4x4( 67.5 / 67.5 67.5 / 67.5 67.5 / 67.5
WHEELBASE 120.5 140.5 140.5
BED HEIGHT 20.1 20.2 20.0
BED LENGTH 76.3 98.3 67.4
BED WIDTH, WALL-TO-WALL 66.4 66.4 66.4
BED WIDTH, BETWEEN WHEEL HOUSINGS 51.0 51.0 51.0

1500 TOWINg**

Maximum Loaded Trailer Weight (kg)*

REGULAR CAB CREW 1500

6'4" BOX 8' BOX 5'7" BOX

AU
TO

M
AT

IC
 T

RA
NS

M
IS

SI
ON

ENGINE AXLE RATIO GCWR )kg( 4x2 4x4 4x4 4x4

5.7 HEMI® V8 / 6-SPEED AUTO 

3,252

3,92 6,500 4,150 4,064
4,182 4,096 4,019 3,905

3,92 7,235 4,722 4,608

5.7 HEMI V8 / 8-SPEED AUTO 

3,92 4,650 2,282
3,905 3,801 3,747 3,624

3,92 6,510 4,155 4,051

3,92 7,235 4,722 4,600

**U.S. specifications shown. *When properly equipped. Number in bold red indicates maximum towing. 

1500 PAYLOAD**

Maximum Loaded Trailer Weight (kg)*

REGULAR CAB CREW 1500

6'4" BOX 8' BOX 5'7" BOX

AU
TO

M
AT

IC
 T

RA
NS

M
IS

SI
ON

ENGINE GVWR )KG( 4x2 4x4 4x4 4x4

5.7 HEMI V8 / 6-SPEED 
AUTO

2,880 816 635

2,994 671
3,130 694

5.7 HEMI V8 / 8-SPEED 
AUTO

2,812 612
2,880 721 630
2,994 671

3,130 685

**U.S. specifications shown. *When properly equipped. Number in bold red indicates maximum payload. 

RAM 1500 SPECIFICATIONS
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 ١٥٠٠ مقصورة  أبعاد 
جميع األبعاد هي بالبوصة )ملم( ما مل يحدد غري ذلك.

عادية الركابمقصورة  مقصورة 

٣ / ٣ أو ٢ / ٣٣ / صفر أو ٢ / صفرسعة المقاعد, أمامية / خلفية

أمامية

٤١,٠ (١,٠٤١.٤)٣9,9 (١,٠١٣.٥)حّيز الرأس

٤١,٠ (١,٠٤١.٤)٤١,٠ (١,٠٤١.٤)حّيز األرجل

٦٦,٠ (١,٦٧٦.٤)٦٦,٠ (١,٦٧٦.٤)حّيز الكتف

٦٣,٢ (١,٦٠٥.٣)٦٢,9 (١,٥9٨.٦)حّيز الورك

9,٠ (٢٣٠,٠)9,٠ (٢٣٠,٠)مقعد الركاب

٥٦ (٣٨ للدفع الخلفي, ١٨ للدفع األمامي)٨٥ (٣٨ للدفع الخلفي, ٤٧ للدفع األمامي)صف المقاعد قابل لإلمالة

خلفية

٣9,9 (١,٠١٣.٥)غير متوفرحّيز الرأس

٤٠,٣ (١,٠٢٣.٣)غير متوفرحّيز األرجل

٦٥,٧ (١,٦٦٨.٨)غير متوفرحّيز الكتف

٦٣,٢ (١,٦٠٥.٣)غير متوفرحّيز الورك

حجم المقصورة الداخلية

٦٤,٢ (١,٨)٦٢,٥ (١,٨)أمامية, قدم مكعب )م٢(

٦١,١ (١,٧)غير متوفرخلفية, قدم مكعب )م٢(

١٢٥,٣ (٤٧٤,٣)٦٢,٥ (٢٣٦,٥)مجموعة مساحة الركاب قدم مكعب )لتر(

١٥٠٠ لطراز  الخارجي  الهيكل  أبعاد 
األبعاد هي للطرازات األساسية بالبوصة (ملم) .

عادية الركابمقصورة  مقصورة 

٤ بوصة ٦ قدم  8 قدمصندوق  ٧ بوصةصندوق  ٥ قدم  صندوق 

٧9,٤٧9,٤٧9,٤العرض اإلجمالي للهيكل الخارجي

)٤X٤ / ٤X٧٥,٢االرتفاع اإلجمالي )٢  /  ٧٤,٦٧٥,٠  /  ٧٤,٤٧٧,٥  /  ٧٦,9

٢٠9,٠٢٣١,٠٢٢9,٠الطول اإلجمالي 

)٤X٤ / ٤X٦٨,٢المسافة بين عجالت المحور، األمامي )٢  /  ٦٨,٠٦٨,٢  /  ٦٨,٠٦٨,٢  /  ٦٨,٠

)٤X٤ / ٤X٦٧,٥المسافة بين عجالت المحور، الخلفي  )٢  /  ٦٧,٥٦٧,٥  /  ٦٧,٥٦٧,٥  /  ٦٧,٥

١٢٠,٥١٤٠,٥١٤٠,٥قاعدة العجالت 

٢٠,١٢٠,٢٢٠,٠ارتفاع صندوق التحميل

٧٦,٣9٨,٣٦٧,٤طول صندوق التحميل

٦٦,٤٦٦,٤٦٦,٤عرض صندوق التحميل من الطرف إلى الطرف

٥١,٠٥١,٠٥١,٠عرض صندوق التحميل بين حواضن العجالت

**١٥٠٠ قدرة السحب 
الوزن األقىص لجّر املقصورة )كغ(*

مقصورة الركاب ١٥٠٠مقصورة عادية

صندوق ٥ قدم ٧ بوصةصندوق 8 قدم صندوق ٦ قدم ٤ بوصة

يك
اتي

وم
ألت

ة ا
رك

لح
ل ا

ناق

نسبة املحوراملحرك
وزن السيارة اإلجاميل املجّمع 

)كغ(
٤x٢٤x٤٤x٤٤x٤

هيمي® بـ8 أسطوانات عىل شكل V سعة ٥,٧ لرت 
/ ناقل حركة أوتوماتييك بـ٦ رسعات

٣,٢٥٢

٣,9٢٦,٥٠٠٤,١٥٠٤,٠٦٤

٤,١٨٢٤,٠9٦٤,٠١9٣,9٠٥

٣,9٢٧,٢٣٥٤,٧٢٢٤,٦٠٨

هيمي® بـ8 أسطوانات عىل شكل V سعة ٥,٧ لرت 
/ ناقل حركة أوتوماتييك بـ8 رسعات

٣,9٢٤,٦٥٠٢,٢٨٢

٣,9٠٥٣,٨٠١٣,٧٤٧٣,٦٢٤

٣,9٢٦,٥١٠٤,١٥٥٤,٠٥١

٣,9٢٧,٢٣٥٤,٧٢٢٤,٦٠٠

** تظهر مبواصفات سوق الواليات املتحدة. *عند تجهيزها بشكل صحيح. األرقام باللون األحمر السميك تشري إىل قدرة السحب القصوى.

**١٥٠٠ قدرة حمولة 
الوزن األقىص لجّر املقصورة (كغ)*

مقصورة الركاب ١٥٠٠مقصورة عادية

صندوق ٥ قدم ٧ بوصةصندوق 8 قدم صندوق ٦ قدم ٤ بوصة

يك
اتي

وم
ألت

ة ا
رك

لح
ل ا

ناق

٤x٢٤x٤٤x٤٤x٤نسبة الوزن الكيلاملحرك

هيمي بـ8 أسطوانات عىل 
شكل V سعة ٥,٧ لرت / ناقل 
حركة أوتوماتييك بـ٦ رسعات

٢,88٠8١٦٦٣٥

٢,٩٩٤٦٧١

٣,١٣٠٦9٤

هيمي بـ8 أسطوانات عىل 
شكل V سعة ٥,٧ لرت / ناقل 
حركة أوتوماتييك بـ8 رسعات

٢,8١٢٦١٢

٢,88٠٧٢١٦٣٠

٢,٩٩٤٦٧١

٣,١٣٠٦٨٥

** تظهر مبواصفات سوق الواليات املتحدة. *عند تجهيزها بشكل صحيح. األرقام باللون األحمر السميك تشري إىل الحمولة القصوى.

مواصفات رام ١٥٠٠
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S = Standard. 0 = Optional. P = Part of package. — = Not available. 
Note: some features and/or applications may be late availability.
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ENGINE / TRANSMISSION

5.7 HEMI V8 with VVT and Fuel Saver Technology / 8HP70 8—speed automatic EZH/DFK S S S S S S

MECHANICAL FEATURES

ACTIVE GRILLE SHUTTERS MDX S S S S S S

160 AMP ALTERNATOR BAB S S S S S S

3.92 REAR AXLE RATIO DMH S S S S S S

ANTI—SPIN DIFFERENTIAL REAR AXLE DSA S S S S S S

730 AMP BATTERY BCN S S S S S S

SEVERE DUTY ENGINE COOLING NMS S S S S S S

FUEL TANK — 118 Liter (26 Gallon) (Regular Cab models only) NFW S S S — — —

— 145 Liter (32 Gallon) (Crew Cab models only) NFX S S S S S S

FRONT HEAVY DUTY SHOCK ABSORBERS SFB S S S S S S

— Rear heavy duty shock absorbers SGB S S S S S S

FRONT STABILIZER BAR SHA S S S S S S

REAR STABILIZER BAR SHF S S S S S S

POWER RACK AND PINION STEERING SBA S S S S S S

FRONT SUSPENSION — Upper and lower A—arms, coil springs, twin tube shocks — S S S S S —

— Rear, Five—link, coil springs, twin—tube shocks — S S S S S —

ACTIVE—LEVEL™ FOUR—CORNER AIR SUSPENSION SYSTEM (Crew Cab only) SER — — O O O O

CLASS IV RECEIVER TRAILER HITCH (standard on Express Crew Cab) XFH O S S S S S

TRANSFER CASE — Electronic, part time  DH9 S — — — — —

— Electronic on—demand DH8 — S S S S S

TIRE CARRIER WINCH TBM S S S S S S

EXTERIOR FEATURES

SPRAY IN BEDLINER XMF O O O O S S

REGULAR CAB 6’4” BOX 61 O O O — — —

CREW CAB 5’7” BOX 98 O O O O O O

BUMPERS — Front and Rear Chrome (included with Monotone paint, included with Chrome Bumper Package) MCT/MBF — S — S P P

— Rear Body Color MBQ S — S — — S

— Front and Rear Painted MBU/MBV — — — — S —

DOOR HANDLES — Black MNA S — — — — —

— Body Color MNK — — S — — —

— Chrome with body color bezel MNE — S — S S S

DUAL REAR EXHAUST W/BRIGHT TIPS NER S S S S S S

FRONT FASCIA — Body Color Upper (included with Chrome Bumper Package) MCM — S — S S P

— Full Body Color MBP S — S — — S

GRILLE — Body Color MFT S — — — — —

— Chrome Surround with Chrome Billets MFH — S — — — —

— Body Color Surround with Chrome Billets MFN — — S — — —

— Chrome Surround with Chrome Waves MF1 — — — S — —

— Chrome Surround with R A M Letters MFJ — — — — S S

HEADLAMPS / TAILLAMPS — Automatic LMG S S S S S S

— Quad—lens halogen headlamps and incandescent taillamps LME/LA6 S S — — — —

— Black—out look Quad—lens halogen headlamps and incandescent taillamps (included with Black Express Group) MFA/LA6 P — — — — —

— Black—out look bifunctional halogen projector with LED turn/running lights and LED Sport taillamps LMM/LAE — — S — — —

— Premium bifunctional halogen projector with LED turn/running lights and premium LED taillamps LMC/LAD — — — S S S

— Auto High—Beam Headlamp Control (included with Convenience Group) LMS — — P P S S

SIDE STEPS — Chrome Wheel to Wheel (package with Monotone paint) MRA O O O O P S

— Black Tubular (Crew Cab only, must have Black Express or Black Sport Group) MRU O — O — — —

— Accent Color MRM — — — — S —

SKID PLATE — Front Suspension (4x4 only, included with Protection Group) XEU — P — S S —

— Transfer case (4x4 only, included with Protection Group) XEF — P — S S —

TOW HOOKS (included with Protection Group) XEA — P — S S —

RAMBOX® CARGO MANAGEMENT SYSTEM XB9 O O O O S S

TRI—FOLD TONNEAU COVER CS7 O O O O O O
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دليل مشرتي رام ١٥٠٠  

S = قيايس. O = اختياري. P = ضمن مجموعة. ـــ = غري متوفر.
مالحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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المحرّك/ نظام ناقل الحركة

هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات وتقنية التوفير في استهالك الوقود / ناقل حركة أوتوماتيكي 

8HP70  بـ٨ سرعات
EZH/
DFKSSSSSS

المواصفات الميكانيكية

MDXSSSSSSمغالق الشبكة األمامية النشطة

BABSSSSSSمردد ١٦٠ أمبير 

DMHSSSSSSنسبة المحور ٣،٩٢

DSASSSSSSمحور خلفي للترس التفاضلي أنتيسبين

BCNSSSSSSالبطارية — ٧٣٠ أمبير

NMSSSSSSSمبرّد المحرك للمهام الثقيلة 

———NFWSSSخزان الوقود — ۱۱٨ لتر )٢٦ غالون( )بمقصورة عادية فقط(

NFXSSSSSS— ۱٤٥ لتر )٣٢ غالون( )بمقصورة الركاب فقط(

SFBSSSSSSممتصات الصدمات — أمامية، للمهام الثقيلة

SGBSSSSSS— خلفية، للمهام الثقيلة

SHASSSSSSذراع توازن أمامي

SHFSSSSSSذراع توازن خلفي

SBASSSSSSمقود التوجيه — مسننات وتروس إلكترونية

—SSSSS—نظام التعليق — أمامي، بأذرع على شكل A علوية وسفلية، نوابض حلزونية، ماصات صدمات مزدوجة األنبوب

—SSSSS—— خلفي، وصالت خماسية، نوابض حلزونية، ماصات صدمات مزدوجة األنبوب

SER—–OOOOنظام التعليق الهوائي النشط أكتيف ليفل™ رباعي الزوايا )في طرازات مقصورة الركاب فقط(

)Express حلقة تثبيت من الفئة الرابعة ) قياسي على طرازات مقصورة العاديةXFHOSSSSS

—————DH9Sعلبة ناقل الحركة — إلكترونية جزئية الدوام

DH8—SSSSS — إلكترونية عند الدوام

TBMSSSSSSالرافعة — حامل اإلطار

المواصفات الخارجية

XMFOOOOSSبطانة الصندوق القابلة للطالء

———61OOOصندوق ٦ أقدام ٤ بوصة بطرازات مقصورة عادية 

98OOOOOOصندوق ٥ أقدام ٧ بوصة بطرازات مقصورة الركاب

/MCTالمصدات — أمامية وخلفية مطلية من الكروم )متضمنة مع طالء أحادي اللون، متضمنة مع مجموعة المصد من الكروم(
MBF

—S—SPP

MBQS—S——S— خلفية بلون الهيكل

/MBU— أمامية وخلفية، مطلية
MBV————S—

—————MNASمقابض األبواب — سوداء

———MNK——S— بلون الهيكل

MNE—S—SSS— من الكروم مع حواف بلون الهيكل

NERSSSSSSمخارج العادم اللماع المزدوج الخلفية

MCM—S—SSPالواجهة األمامية — حواف علوية بلون الهيكل )متضمنة مع مجموعة المصد من الكروم( 

MBPS—S——S— بلون الهيكل، كامل

—————MFTSالشبك — أمامي، بلون الهيكل

————MFH—S— بإطار مطلي بالكروم مع لمسات من الكروم الرصاصي

———MFN——S— بإطار مطلي بلون الهيكل مع لمسات من الكروم الرصاصي

——MF1———S— بإطار مطلي بالكروم مع كروم مموج

MFJ————SS— بإطار مطلي بالكروم مع شعار رام

LMGSSSSSSالمصابيح  — أمامية/خلفية أوتوماتيكية

/LME— هالوجينية رباعية العدسات مع مصابيح خلفية متوهجة
LA6

SS————

/MFA— هالوجينية رباعية العدسات، ميزة التعتيم، مع مصابيح خلفية متوهجة )متضمنة مع مجموعة إكسبرس السوداء( 
LA6

P—————

 LED لالنعطاف/أثناء القيادة ومصابيح خلفية LED مصباح بكشاف ضوئي هالوجيني ثنائي الوظائف رياضي بميزة التعتيم مع مصابيح —LMM/
LAE

——S———

/LMC—  مصباح بكشاف ضوئي هالوجيني ثنائي الوظائف فاخر مع مصابيح LED لالنعطاف/أثناء القيادة
LAD

———SSS

LMS——PPSS— نظام تحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية الطويلة المدى )متضمنة في مجموعة كونفينيانس(

MRAOOOOPSعتبات جانبية — أنبوبية، على طول المقصورة، من الكروم )تتضمن طالء أحادي اللون(

———MRUO—O— أنبوبية، بلون أسود )فقط في مقصورة الركاب، يجب توفر إكسبرس أسود ورياضية سوداء(

—MRM————S— بلون خافت

—XEU—P—SSألواح الوقاية — نظام التعليق األمامي ) لطرازات الدفع الرباعي فقط، متضّمنة مع مجموعة الحامي(

—XEF—P—SS— علبة ناقل الحركة  )لطرازات الدفع الرباعي فقط، متضّمنة مع مجموعة الحماية(

—XEA—P—SSخطافات السحب )متضّمنة مع مجموعة الحماية(

XB9OOOOSSنظام رام بوكس® إلدارة األمتعة

CS7OOOOOOغطاء منطقة التحميل — طري، قابل للطي إلى ٣ أقسام
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S = Standard. 0 = Optional. P = Part of package. — = Not available. 
Note: some features and/or applications may be late availability.
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EXTERIOR FEATURES (CONTINUED)

TIRES — P265/70R17 BSW ON/OFF ROAD TIRES (Goodyear Brand) TTS/TZA S — — — — —

— P275/60R20 BSW TIRES (Hankook Brand) TAM/TZM O S S S S S

— Spare, fullsize TBB S S S S S S

WHEELS — 17X7.0 Aluminum WFE S — — — — —

— 20X9.0 aluminum chrome clad WR2 O — — — — —

— 20X8.0 semi—gloss black aluminum (included with Black Express Group) WHN P — — — — —

— 20x8 aluminum chrome clad WHK — — S — — —

— 20x9.0 polished aluminum WRF — — P — — —

— 20x9.0 semi—gloss black aluminum (included with Black Sport Group) WRL — — P — — —

— 20X9.0 aluminum chrome clad WRG — — — S — —

— 20X9.0 aluminum polished/brown inserts WRN — — — — S —

— 20x9.0 aluminum polish/silver inserts (included with Monotone paint) WRJ — — — — P —

— 20X9.0 painted aluminum chrome WRA — — — — — S

— 17” steel spare wheel W1A S — — — — —

—  20” full—size steel spare wheel W1D P S S S S S

INTERIOR FEATURES

AIR CONDITIONING — Manual (Regular Cab and Express Crew Cab only) HAA S S S — — —

— Dual Zone Automatic Temperature Control (Crew Cab only) HAF — S S S S S

Cluster — 3.5—inch display JAT S — — — — —

— Premium 7—inch display JA6 — S S S — —

— Premium Longhorn 7—inch display JAX — — — — S —

— Premium Limited 7—inch display JAV — — — — — S

CONSOLE — Full—size floor console (included with front bucket seats) CUP — P S P — —

— Premium full—size floor console with leather wrapped accents CVT — — — — S S

MEMORY SYSTEM —  Seats, mirrors, pedals, radio presets LEV — — — S S S

PEDALS — Non—adjustable XA8 S S — — — —

— Power adjustable XAP — — S — — —

— Power adjustable with memory XAM — — — S S S

SEATS —  Manual adjusting driver and front passenger seats JP8 S S — — — —

— Power 10—way driver seat JRT — — S — — —

— Power 10—way driver seat and power 6—way passenger seat (included with *CJ leather seats) JRM — — P — — —

— Power 10—way driver seat with memory and power 6—way passenger seat JRF — — — S S S

— Power 2—way lumbar adjust JPW — S S S S S

— Ventilated Front Seats (included with *CJ leather seats, Crew Cab only) CAJ — — P S S S

— Heated driver and front passenger seats with heated steering wheel CMA/NHS — — S S S S

— Heated 2nd Row Seats (included with bucket seats only) JPZ — — — P S S

—  Cloth 40/20/40 split—bench front seat, front armrest with cup holder (Crew Cab models include cloth folding rear bench seat; 
included with popular Equipment Group) *V9 S — — — — —

—  Premium cloth—trimmed 40/20/40 split—bench front seat, front armrest with cup holder, power 10—way driver’s seat, power 
lumbar adjuster, front—seat center cushion storage, 115—volt auxiliary power outlet (Crew Cab models include 60/40 
split—folding rear bench seat with underseat storage and fold—flat load floor storage) 

*M9 — S — — — —

—  Premium cloth—trimmed low—back bucket seats, power 10—way driver’s seat, power lumbar adjuster, full—length floor 
console, 115—volt auxiliary power outlet (Crew Cab models include 60/40 split—folding rear bench seat trimmed in cloth 
with underseat storage and fold—flat load floor storage) 

*MJ — O — — — —

—  Premium cloth/vinyl—trimmed high—back heated bucket seats, power 10—way driver’s seat, power lumbar adjuster, 
full—length floor console, Heated Seats & Wheel Group, 115—volt auxiliary power outlet (Crew Cab models include 60/40 
split—folding rear bench seat trimmed in cloth/vinyl with underseat storage and fold—flat load floor storage) 

*AJ — — S — — —

—  Leather—trimmed high—back, heated and ventilated bucket seats, includes power 10—way driver and power 6—way 
passenger, power lumbar adjuster, full—length floor console, 115—volt auxiliary power outlet (Crew Cab models include 
60/40 split—folding rear bench seat trimmed in vinyl with underseat storage and fold—flat load floor storage; not available 
on Regular Cab) 

*CJ — — O — — —

—  Leather—trimmed 40/20/40 split—bench heated and ventilated front with power 10—way/memory for driver and power 6—way 
passenger, power lumbar adjuster, front—seat center cushion storage and folding center armrest with cup holder, 115—volt auxiliary 
power outlet (Crew Cab models include 60/40 split—folding rear bench seat trimmed in vinyl with underseat storage and fold—flat load 
floor storage) 

*VL — — — S — —
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S = قيايس. O = اختياري. P = ضمن مجموعة. ـــ = غري متوفر.
مالحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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المواصفات الخارجية )تتمة(

—————TTS/TZASاإلطارات — P265/70R17 للطرق الوعرة/ المعبدة )من جوديير(

/P275/60R20 BSW —TAM )من هانكوك(
TZM

OSSSSS

TBBSSSSSS— إطار احتياطي، كامل الحجم

—————WFESالعجالت — من األلومينيوم قياس ۱٧x٧،٠ إنش

—————WR2O— من األلومينيوم المطلي من الكروم قياس ٠،٢٠x9 إنش

—————WHNP— من األلومينيوم المطلي باألسود نصف الالمع قياس  ٠،٢٠x9 إنش )ضمن مجموعة “بالك إكسبرس”(

———WHK——S— من األلومينيوم المطلي بالكروم قياس ٢٠x٨،٠ إنش

———WRF——P— من األلومينيوم الملمع قياس ٠،٢٠x9 إنش

———WRL——P— من األلومينيوم المطلي باألسود نصف الالمع قياس ٠،٢٠x9 إنش )ضمن مجموعة “بالك إكسبرس”(

——WRG———S— من األلومينيوم المطلي بالكروم قياس ٠،٢٠x9 إنش

—WRN————S— من األلومينيوم الملمع قياس ٠،٢٠x9 إنش

—WRJ————P— من األلومينيوم الملمع قياس ٠،٢٠x9 إنش ولمسات بلون فضي )تتضمن طالء أحادي اللون(

WRA—————S— من األلومينيوم المطلي بالكرم قياس ٠،٢٠x9 إنش 

—————W1AS— عجل احتياطي من الفوالذ قياس ۱٧ إنش

W1DPSSSSS— عجل احتياطي كامل الحجم من الفوالذ قياس ٢٠ إنش

المواصفات الداخلية

)Express نظام التكييف الهوائي — يدوي )طرازات ريجوالر كاب ومقصورة الركابHAASSS———

HAF—SSSSS— نظام تكييف هوائي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة )مقصورة الركاب فقط(

—————JATSلوحة العدادات — مع شاشة عرض قياس ٣،٥ بوصة

——JA6—SSS— شاشة عرض فاخرة للسائق قياس ٧ بوصة  

—JAX————S— شاشة عرض فاخرة للسائق يف Longhorn قياس ٧ بوصة  

JAV—————S— شاشة عرض فاخرة للسائق يف ليميتد قياس ٧ بوصة  

——CUP—PSPالكونسول — أرضي كامل الطول )متضمن مع مقاعد حاضنة أمامية(

CVT————SS—  كونسول أرضي كامل الطول فاخر مع لمسات من الجلد

LEV———SSSنظام الذاكرة — لحفظ وضعيات المقاعد، المرايا، الدواسات وإعدادات الراديو

————XA8SSالدواسات — غير قابلة للتعديل

ً ———XAP——S— قابلة للتعديل آليا

XAM———SSS— قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة حفظ الوضعيات

ً ————JP8SSالمقاعد — مقعد كل من السائق والراكب األمامي قابل للتعديل يدويا

———JRT——S— مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات 

— مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات مع مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٦ وضعيات )متضمن مع مقاعد CJ* مكسوة 

بالجلد(

JRM——P———

JRF———SSS— مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات مع ذاكرة ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٦ وضعيات

JPW—SSSSS— حاضن أسفل الظهر قابل للتعديل آلياً وفقاً لوضعيتين 

CAJ——PSSS— أمامية قابلة للتهوية )متضمنة مع مقاعد مكسوة بالجلد، متضمنة مع مقاعد CJ* مكسوة بالجلد في مقصورة الركاب فقط(

/CMA— مقعد للسائق والراكب األمامي مع مقود توجيه قابل للتدفئة
NHS

——SSSS

JPZ———PSS— قابلة للتدفئة، للصف الثاني )متضمنة مع مقاعد حاضنة(

— مقعد أمامي منقسم من القماش ٤٠/٢٠/٤٠ مع مسند ذراع أمامي وحامل أكواب، )طرازات مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً 
قابالً للطي مكسواً بالقماش مع مجموعة بوبيوالر إكويبمنت( 

*V9P—————

— مقعد أمامي منقسم من القماش الفاخر ٤٠/٢٠/٤٠ مع مسند ذراع أمامي وحامل أكواب، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ 
وضعيات، تعديل أسفل ظهر المقعد آلياً، حجرة تخزين مبطنة وسط المقعد األمامي، منفذ طاقة إضافي بقوة ١١٥ فولط )طرازات مقصورة 
الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قابالً للطي ٤٠/٦٠ مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط( 

*M9—S————

—  مقاعد حاضنة ألسفل الظهر مكسوة بالقماش الفاخر، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات، تعديل أسفل ظهر المقعد آلياً، 
كونسول كامل مدمج في األرضية، منفذ طاقة إضافي بقوة ١١٥ فولط )طرازات مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قابالً للطي 

٤٠/٦٠ مكسواً بالقماش مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط( 
*MJ—S————

—  مقاعد حاضنة ألسفل الظهر مكسوة بالقماش الفاخر، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات، تعديل أسفل ظهر المقعد آلياً، 
كونسول كامل مدمج في األرضية، مجموعة المقاعد والمقود القابلة للتدفئة، منفذ طاقة إضافي بقوة ١١٥ فولط )طرازات  مقصورة الركاب 
تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قابالً للطي ٤٠/٦٠ مكسو بالقماش/الفينيل مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة 

للطي المنبسط( 

*AJ——S———

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد، قابلة للتدفئة وللتهوئة مع ١٠ وضعيات آلية لمقعد السائق و٦ وضعيات آلية لمقعد الراكب 
األمامي، قابلية تعديل أسفل الظهر آلياً، كونسول أرضي كامل، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط )طرازات مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً 

منقسماً قابالً للطي ٤٠/٦٠ مكسواً بالفينيل مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط، غير متوفرة في 
المقصورة العادية(

*CJ——O———

—  مقاعد أمامية منفصلة مكسوة بالجلد قابلة لإلمالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ وللتدفئة وللتهوئة مع ذاكرة حفظ ١٠ وضعيات جلوس آلياً لمقعد 
السائق و٦ وضعيات آلياً لمقعد الراكب األمامي، قابلية تعديل أسفل الظهر آلياً، حجرة تخزين أمامية مبطنة في الوسط، مسند ذراع وسطي 

قابل للطي مع حامل األكواب، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط )طرازات مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قابالً للطي ٤٠/٦٠ 
مكسواً بالفينيل مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط(

*VL———S——
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RAM 1500 BUYER’S GUIDE

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of package. — = Not available. 
Note: some features and/or applications may be late availability.
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INTERIOR FEATURES (Continued)

—  Leather—trimmed high—back, heated and ventilated bucket seats, includes power 10—way driver and power 6—way 
passenger, power lumbar adjuster, full—length floor console, 115—volt auxiliary power outlet and heated 2nd—row seats on 
Crew Cab models (Crew Cab models include 60/40 split—folding rear bench seat trimmed in vinyl with underseat storage 
and fold—flat load floor storage) 

*GJ — — — O — —

—  Premium leather with laser—etched design, high—back heated and ventilated bucket seats, includes power 10—way driver 
and power 6—way passenger, power lumbar adjuster, premium full—length floor console, 115—volt auxiliary power outlet, 
heated 2nd—row seats; includes 60/40 split—folding premium leather with laser—etched design rear bench seat with underseat 
storage (available only in Canyon Brown) 

*XJ — — — — S —

—    Premium leather high-back, heated and ventilated bucket seats, includes power 10-way driver and power 6-way passenger, 
power lumbar adjuster, premium full-length floor console, 115-volt auxiliary power outlet, heated 2nd-row seats; includes 
60/40 split-folding premium leather rear bench seat with underseat storage and fold-flat load floor storage (available in 
Canyon Brown or Cattle Tan) 

*DJ — — — — O —

—  Premium leather high-back, heated and ventilated bucket seats, includes power 10-way driver and power 6-way passenger, 
power lumbar adjuster, premium full-length floor console, 115-volt auxiliary power outlet, heated 2nd-row seats; includes 
60/40 split-folding premium leather rear bench seat with underseat storage and fold-flat load floor storage (available only in 
Black) 

*UL — — — — — S

STEERING WHEEL — Urethane SCF S — — — — —

— Leather wrapped with audio controls SCV — S S S — —

— Leather wrapped, genuine wood, with audio controls SC3 — — — — S —

— Leather wrapped, genuine wood, with audio controls SCW — — — — — S

— Heated NHS — — S S S S

SUNROOF — Power (Crew Cab only) GWA — O O O S S

WINDOWS — Power, front with driver’s one—touch down (Regular Cab only) JPY S S S — — —

— Power, front and rear with driver’s one—touch down and up (Crew Cab only) JP3 S S S S S S

UCONNECT / MULTIMEDIA

RADIOS — Radio 3.0 AM/FM RJ1 S — — — — —

— Uconnect 5.0 AM/FM/Bluetooth RJ2 O — — — — —

— Uconnect 8.4 AM/FM/Bluetooth RJ3 — S S S — —

— Uconnect 8.4 NAV AM/FM/Bluetooth/NAV RJ4 — O O O S S

SINGLE DISC CD PLAYER RH1 O S S S S S

SPEAKER SYSTEM — 6 Speakers RCG S S S — — —

— Premium I: 7 Speakers and eight—channel amplifier (Regular Cab only) RCK — — S — — —

— Premium II: 10 Speakers including a subwoofer and 12—channel amplifier (included with Premium Sound Group) RC3 — — P S S S

RADIO CONTROLS — Steering wheel—mounted audio controls RDZ — S S S S S

AUXILIARY INPUT JACK FOR MOBILE DEVICES RSU S S S S S S

USB 1.5 AMP FULLY FUNCTIONING PORT RSX S S S S S S

UCONNECT BLUETOOTH CONNECTIVITY (included with RJ2 radio) XRB P S S S S S

SAFETY AND SECURITY

AIR BAGS — Advanced multistage front CG3 S S S S S S

— Supplemental side curtain CGS S S S S S S

— Supplemental front seat side mounted CJ1 S S S S S S

BRAKES — Power—assisted 4—wheel antilock disc BRT S S S S S S

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) BNB S S S S S S

PARKSENSE FT/RR PARK ASSIST SYSTEM — (Crew Cab only) XAG — S S S S S

PARKVIEW TM REAR BACK—UP CAMERA XAC O S S S S S

REMOTE KEYLESS ENTRY WITH ALL—SECURE GXM S S S S S S

REMOTE START SYSTEM XBM — S S S S S

SECURITY ALARM LSA — S S S S S

PACKAGES / EQUIPMENT GROUPS

BLACK EXPRESS GROUP AMQ O — — — — —

BLACK SPORT GROUP AGC — — O — — —

CHROME BUMPER PACKAGE AST — — — — — O

CONVENIENCE GROUP ADC — — O O — —

PREMIUM SOUND GROUP (Crew Cab only) ANF — — O — — —

PROTECTION GROUP (4x4 models only) ADB — O — — — —
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دليل مشرتي رام ١٥٠٠ 

S = قيايس. O = اختياري. P = ضمن مجموعة. ـــ = غري متوفر.
مالحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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المواصفات الداخلية )تتمة(

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد، قابلة للتدفئة وللتهوئة مع ١٠ وضعيات آلية لمقعد السائق و٦ وضعيات آلية لمقعد الراكب 
األمامي، قابلية تعديل أسفل الظهر آلياً، كونسول أرضي كامل، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط، مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة في طرازات 
مقصورة الركاب )طرازات مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قابالً للطي ٤٠/٦٠ مكسواً بالفينيل مع حجرة تخزين تحت المقعد 

وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط(

*GJ——–O——

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد الفاخر، قابلة للتدفئة وللتهوئة بلمسات ليزر تتضمن ١٠ وضعيات آلية لمقعد السائق و٦ 
وضعيات آلية لمقعد الراكب األمامي، قابلية تعديل أسفل الظهر آلياً، كونسول أرضي كامل فاخر، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط، مقاعد 

الصف الثاني قابلة للتدفئة تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قابالً للطي ٤٠/٦٠ مكسواً بالجلد الفاخر بلمسات ليزر مع حجرة تخزين تحت 
المقعد )متوفرة بلون كانيوم بني فقط(

*XJ————S—

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد، قابلة للتدفئة وللتهوئة مع ١٠ وضعيات آلية لمقعد السائق و٦ وضعيات آلية لمقعد الراكب 
األمامي، قابلية تعديل أسفل الظهر آلياً، كونسول أرضي كامل فاخر، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط، مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة، 

تتضمن مقعداً خلفياً منفصالً مكسواً بالجلد الفاخر مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط )متوفرة 
بلون بني كانيون أو بني أسمر( 

DJ*————O—

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد، قابلة للتدفئة وللتهوئة مع ١٠ وضعيات آلية لمقعد السائق و٦ وضعيات آلية لمقعد الراكب 
األمامي، قابلية تعديل أسفل الظهر آلياً، كونسول أرضي كامل فاخر، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط، مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة، 

تتضمن مقعداً خلفياً منفصالً مكسواً بالجلد الفاخر مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط )متوفرة 
بلون أسود( 

UL*—————S

—————SCFSمقود التوجيه — من اليوريثان

——SCV—SSS— مكسو بالجلد مع أزرار مدمجة للتحكم بالصوت

—SC3————S— مكسو بالجلد، خشب أصيل، مع أزرار للتحكم بالنظام الصويت 

SCW—————S— مكسو بالجلد، خشب أصيل، مع أزرار للتحكم بالنظام الصويت 

NHS——SSSS— قابل للتدفئة

GWA—OOOSSفتحة السقف — آلية )طرازات مقصورة الركاب فقط(

———JPYSSSالنوافذ — آلية، أمامية جانب السائق تفتح بلمسة زر واحدة )طرازات مقصورة الركاب فقط(

JP3SSSSSS— آلية، أمامية وخلفية جانب السائق تفتح بلمسة زر واحدة )طرازات مقصورة الركاب فقط(

مركز الوسائط اإلعالمية يوكونيكت®

—————RJ1Sأجهزة الراديو — راديو AM/FM  قياس ٣،٠ بوصة

—————RJ2O— يوكونيكت ٥ بوصة مع راديو AM/FM بلوتوث

——RJ3—SSS— يوكونيكت ٨،٤ بوصة مع راديو AM/FM بلوتوث

RJ4—OOOSS— يوكونيكت ٨،٤ بوصة مع نظام مالحة وراديو AM/FM بلوتوث

RH1OSSSSSمشغل قرص مدمج واحد

———RCGSSSمكبرات الصوت —٦، قياسية

———RCK——S— برمييوم ١ — ٧ مكربات صوت ومضخم صوت بـ٨ قنوات )طراز ريجوالر كاب فقط(

RC3——PSSS— بريميوم ٢ — ١٠ مكبرات صوت مع صبووفر ومضخم صوت بـ١٢ قناة  )متضمن في مجموعة الصوت الفاخر(

RDZ—SSSSSأزرار التحكم بجهاز الراديو — أزرار للتحكم بالنظام الصوتي مثبتة في مقود التوجيه

RSUSSSSSSالتواصل — وصلة إضافية ألجهزة الهواتف

RSXSSSSSS منفذ يو إس يب بقوة ١،٥ أمبري متكامل الوظائف

)RJ2( نظام التواصل يوكونيكت بتقنية بلوتوثXRBPSSSSS

مواصفات السالمة واألمان

CG3SSSSSSالوسائد الهوائية —  أمامية متقدمة متعددة مراحل االنتفاخ 

CGSSSSSSS— وسائد هوائية جانبية إضافية ستارية

CJ1SSSSSS— وسائد هوائية إضافية مثبتة في جوانب المقاعد األمامية

BRTSSSSSSاملكابح — قرصية معززة آلياً مانعة لالنغالق عىل العجالت األربعة 

BNBSSSSSSالنظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

XAG—SSSSS )في مقصورة الركاب فقط(

XACOSSSSSكاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع

GXMSSSSSSنظام فتح األقفال عن بُعد مع ميزة أول سيكيور®

XBM—SSSSSنظام التشغيل عن بُعد

LSA—SSSSSجهاز اإلنذار

المجموعات/التجهيزات

—————AMQOمجموعة إكسبرس سوداء

———AGC——Oمجموعة الرياضة السوداء

AST—————Oمجموعة المصد من الكروم

——ADC——OOمجموعة المالءمة

———ANF——Oمجموعة الصوت الفاخر )مقصورة الركاب فقط(

————ADB—Oمجموعة الحامية )طرازات الدفع الرباعي فقط(  
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2500 TOWING*

Maximum Loaded Trailer Weight (kg; when properly equipped)

REGULAR CAB CREW CAB MEGA CAB®

8' BOX 6'4" BOX 8' BOX 6'4" BOX

AT

ENGINE AXLE RATIO GCWR 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x4

5.7 HEMI® V8 / 66RFE 6-SPEED 
3.73 8,301 5,393 5,221 5,225 5,080 5,166 5,003 4,890
4.10 9,208 6,300 6,128 6,133 5,983 6,074 5,906 5,797

6.4 HEMI V8 / 66RFE 6-SPEED 
3.73 8,981 6,042 5,865 5,869 5,729 5,811 5,652 5,552
4.10 10,342 7,403 7,226 7,230 7,090 7,171 7,013 6,913

Number in bold red indicates maximum towing. *U.S. specifications shown.

2500 PAYLOAD*

Maximum Payload Capacities (kg; when properly equipped)

REGULAR CAB CREW CAB MEGA CAB

8' BOX 6'4" BOX 8' BOX 6'4" BOX

AT

ENGINE GVWR 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x4
5.7 HEMI V8 / 66RFE 6-SPEED 4,082 1,388 1,216 1,220 1,075 1,161 998 889

6.4 HEMI V8 / 66RFE 6-SPEED 4,536 1,810 1,633 1,637 1,497 1,579 1,420 1,320

Number in bold red indicates maximum payload. *U.S. specifications shown.

RAM HEAVY DUTY INTERIOR DIMENSIONS  
All dimensions are in inches (millimeters) unless otherwise noted.

REGULAR CAB CREW CAB MEGA CAB

HEAD ROOM FRONT / REAR 39.9 41.0 / 39.9 41.0 / 40.3
LEG ROOM FRONT / REAR 41.0 41.0 / 40.3 41.0 / 43.3
SHOULDER ROOM FRONT / REAR 66.0 66.0 / 65.7 66.0 / 65.7
HIP ROOM FRONT / REAR 62.9 63.2 / 63.2 63.2 / 63.2
BEHIND SECOND ROW N/A N/A 12.1
TOTAL INTERIOR VOLUME 62.5 125.3 142.65

2500 EXTERIOR DIMENSIONS 
All specs are for base models only, in inches (millimeters) unless otherwise noted.

REGULAR CAB CREW CAB MEGA CAB

8' BOX 6'4" BOX 8' BOX 6'4" BOX

OVERALL BODY WIDTH 79.4 79.4 79.4 79.4
OVERALL HEIGHT )4x2 / 4x4( 76.2 / 78.1 76.9 / 78.8 76.7 / 78.6 79.8
OVERALL LENGTH 230.4 237.3 259.4 248.4
TRACK – FRONT )4x2 / 4x4( 68.7 / 68.7 68.7 / 68.7 68.7 / 68.7 67.7
TRACK – REAR )4x2 / 4x4( 68.1 / 68.1 68.1 / 68.1 68.1 / 68.1 67.1
WHEELBASE )4x2 / 4x4( 140.2 / 140.4 149.1 / 149.3 169.1 / 169.3 160.4
BED HEIGHT 20.2 20.1 20.2 20.1
BED LENGTH 98.3 76.3 98.3 76.3
BED WIDTH, WALL-TO-WALL 66.4 66.4 66.4 66.4
BED WIDTH, BETWEEN WHEEL HOUSINGS 51 51 51 51

RAM 2500 SPECIFICATIONS
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قدرة السحب ٢٥٠٠*
الوزن األقىص لجّر املقطورة )كغ( )يف حال تجهيز املركبة بشكل صحيح(

مقصورة ميغامقصورة الركابمقصورة عادية

 صندوق ٦ قدم صندوق 8 قدمصندوق ٦ قدم ٤ بوصةصندوق 8 قدم
٤ إنش

ناقل حركة 
أوتوماتيكي

نسبة المحورمحرك
وزن السيارة 

٤x٢٤x٤٤x٢٤x٤٤x٢٤x٤٤x٤اإلجمالي المجّمع

محرك هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة ٥,٧ لتر / 
ناقل حركة 66RFE بـ٦ سرعات

٣,٧٣8,٣٠١٥,٣9٣٥,٢٢١٥,٢٢٥٥,٠٨٠٥,١٦٦٥,٠٠٣٤,٨9٠
٤,١٠٩,٢٠8٦,٣٠٠٦,١٢٨٦,١٣٣٥,9٨٣٦,٠٧٤٥,9٠٦٥,٧9٧

محرك هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة ٦,٤ لتر / 
ناقل حركة 66RFE بـ٦ سرعات

٣,٧٣8,٩8١٦,٠٤٢٥,٨٦٥٥,٨٦9٥,٧٢9٥,٨١١٥,٦٥٢٥,٥٥٢

٤,١٠١٠,٣٤٢٧,٤٠٣٧,٢٢٦٧,٢٣٠٧,٠9٠٧,١٧١٧,٠١٣٦,9١٣

األرقام باللون األحمر السميك تشري إىل قدرة السحب القصوى. *تظهر مبواصفات سوق الواليات املتحدة.

قوة الحمولة ٢٥٠٠*
قدرة الحمولة القصوى )كغ( )يف حال تجهيز املركبة بشكل صحيح(

مقصورة ميغامقصورة الركابمقصورة عادية

 صندوق ٦ قدم صندوق 8 قدمصندوق ٦ قدم ٤ بوصةصندوق 8 قدم
٤ إنش

ناقل حركة 
أوتوماتيكي

محرك
وزن السيارة 

٤x٢٤x٤٤x٢٤x٤٤x٢٤x٤٤x٤اإلجمالي

 محرك هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة ٥,٧ لتر / ناقل حركة 
66RFE بـ٦ سرعات

٤,٠8٢١,٣٨٨١,٢١٦١,٢٢٠١,٠٧٥١,١٦١99٨٨٨9

محرك هيمي® بـ8 أسطوانات على شكل V سعة ٦,٤ لتر / ناقل حركة 66RFE بـ٦ 
سرعات

٤,٥٣٦١,8١٠١,٦٣٣١,٦٣٧١,٤9٧١,٥٧9١,٤٢٠١,٣٢٠

األرقام باللون األحمر السميك تشري إىل قوة الحمولة القصوى. *تظهر مبواصفات سوق الواليات املتحدة.

 األبعاد الداخلية لطراز رام للمهام الثقيلة 
جميع األبعاد هي بالبوصة )ملم( ما لم يذكر غير ذلك.

مقصورة ميغامقصورة الركابمقصورة عادية

٤١,٠ / ٤١,٠٤٠,٣ / ٣9,9٣9,9منطقة الرأس األمامية/الخلفية

٤١,٠ / ٤١,٠٤٣,٣ / ٤١,٠٤٠,٣منطقة األرجل األمامية/الخلفية

٦٦,٠ / ٦٦,٠٦٥,٧ / ٦٦,٠٦٥,٧منطقة األكتاف األمامية/الخلفية

٦٣,٢ / ٦٣,٢٦٣,٢ / ٦٢,9٦٣,٢منطقة الخصر األمامية/الخلفية
١٢,١غير متوفرغير متوفرخلف الصف الثاني 

٦٢,٥١٢٥,٣١٤٢,٦٥الحجم الداخلي الكلي

 أبعاد الهيكل الخارجي لطراز ٢٥٠٠
جميع األبعاد هي للطرازات األساسية فقط، بالبوصة )ملم( ما لم يذكر غير ذلك.

مقصورة ميغامقصورة الركابمقصورة عادية

صندوق ٦ قدم ٤ إنشصندوق 8 قدمصندوق ٦ قدم ٤ بوصةصندوق 8 قدم

٧9,٤٧9,٤٧9,٤٧9,٤العرض اإلجمالي للهيكل الخارجي

)٤x٤ / ٤x٧٦,٧٧9,٨ / ٧٦,9٧٨,٦ / ٧٨,٨ ٧٦,٢ / ٧٨,١االرتفاع اإلجمالي )٢

٢٣٠,٤٢٣٧,٣٢٥9,٤٢٤٨,٤الطول اإلجمالي

)٤x٤ / ٤x٦٨,٧٦٧,٧ / ٦٨,٧٦٨,٧ / ٦٨,٧٦٨,٧ / ٦٨,٧المسافة بين عجالت المحور، األمامي )٢

)٤x٤ / ٤x٦٨,١٦٧,١ / ٦٨,١٦٨,١ / ٦٨,١٦٨,١ / ٦٨,١المسافة بين عجالت المحور، الخلفي  )٢

)٤x٤ / ٤x١٦9,١١٦٠,٤ / ١٤9,١١٦9,٣ / ١٤٠,٢١٤9,٣ / ١٤٠,٤قاعدة العجالت )٢

٢٠,٢٢٠,١٢٠,٢٢٠,١ارتفاع صندوق التحميل

9٨,٣٧٦,٣9٨,٣٧٦,٣طول صندوق التحميل

٦٦,٤٦٦,٤٦٦,٤٦٦,٤عرض صندوق التحميل من الطرف إلى الطرف

٥١٥١٥١٥١عرض صندوق التحميل بين حواضن العجالت

مواصفات رام ٢٥٠٠ 
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RAM 2500 BUYER’S GUIDE

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of package. — = Not available. 
Note: some features and/or applications may be late availability.
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CPOS PACKAGE 2TA 2TG 2TZ 2TH
4x2 X X — X
4x4 X X X X

ENGINE / TRANSMISSION
5.7 HEMI® V8 gas engine / 6–speed automatic (66RFE; SRW only) EZC/DFP 26A 26G — 26H
6.4 HEMI V8 gas engine with MDS / 6–speed automatic (66RFE) ESA/DFP 22A 22G 22Z 22H
Mechanical features
ALTERNATOR  – 160-amp BAB S S S S
–  180-amp (included with 6.4 HEMI V8; included with Snowplow Prep Group 5.7 HEMI V8–equipped models) BAD O/P O/P O/P O/P
– 220-amp (included with Snowplow Prep Group on 6.4 gas–equipped models; also included with dual alternator options) BAJ O/P O/P O/P O/P
–  Dual-rated at 380 amps (6.4 gas V8 only; includes 160–amp and 220–amp alternators) XF5 O O O O

AXLES  – Antispin rear differential DSA O O S O
– 3.73 ratio  DME S S S S
– 4.10 ratio  DMF O O O O
– 11.5–inch rear DRQ S S S S

BATTERY  – 730–amp, maintenance-free  BCN S S S S
EMERGENCY SAFETY KIT – Includes fire extinguisher, three reflecting triangles, two Red flags and spare fuses (included with Middle East Region Group) ACK P P P P
ELECTRONIC UPFITTER MODULE  XXS O O O —
ENGINE BLOCK HEATER NHK O/P O/P O/P O/P
SHOCKS  – Front, heavy–duty SFB S S S S
– Rear, heavy–duty SGB S S S S

SKID PLATE (4x4)  — Transfer case (included in Protection Group and Snowplow Prep Group) XEF P P P P
STEERING  – Power recirculating ball SBE S S S S
SUSPENSION  – Front, three-link coil spring suspension SDB S S S S
– Front stabilizer bar SHA S S S S
– Rear, five–link coil spring suspension NA S S S S
– Rear, Auto–Level dual–mode air spring suspension system (not available on Regular Cab; requires 6.4 HEMI V8) SEB O O O O

TOW HOOKS  –  optional on 4x2; included with 4x4 Protection Group XEA O/P O/P P O/P
TRAILER–TOW  – 4–/7-pin trailer harness plug XFU/XFK S S S S
– Class V hitch receiver XFR S S S S

TRANSFER CASES (4x4 models only)  – Manual shift-on-the-fly DK1 S — — —
– Electronic shift–on–the–fly DK3 O S S S

EXTERIOR FEATURES

BEDLINER  – Spray–in XMF O O O O
BED LIGHTING SYSTEM – LED, included with RamBox® Cargo Management System or Luxury Group LPL O O/P O/P O/P
BODY MODEL AND BOX  – Regular Cab 8' box 62 O O — —
– Crew Cab 6'4" box 91 O O O O
– Crew Cab 8' box 92 O O O O
– Mega Cab 6'4" box (4x4 only) 81 — — — O

BUMPERS  – Painted Black MB1/MBN S — — —
–  Chrome (included in Chrome Appearance Group) MCT/ MBF P S S S

CLEARANCE LAMPS  – Cab LNC O O O O
DOOR HANDLES  – Black (included with low-volume paint colors) MNA S P P —
– Chrome MNE — S S S

FOG LAMPS – Included with SLT Popular Equipment Group LNJ — O/P S S
GRILLE  – Black surround with Black inserts MFF/MFC S — — —
– Chrome surround with Black hex inserts (included in Chrome Appearance Group) MFD P S — —
– Chrome surround with chrome billet inserts MFH — — S —
– Chrome surround with chrome wave–perf inserts MF1 — — — S

HEADLAMPS / TAILLAMPS  – Automatic headlamps LMG S S S S
– Quad–lens halogen headlamps / incandescent taillamps LME/LA6 S S S —
– Premium Chrome projector headlamps / premium LED taillamps LMC/LAD — — — S
– Auto High-Beam Headlamp Control (included with Convenience Group) LMS — — — P

MIRRORS – Standard size, 6 x 9–inch, Manual (Black; Regular Cab only) GPU S — — —
– Power / heated (Black) GT6 S S S —
– Power folding / heated / puddle / turn / auto-dimming (Black; included with Luxury Group) GUK — P P —
– Power folding / heated / puddle / turn / auto-dimming / memory (chrome) GU4 — — — S
– Available size, 7 x 11–inch (trailer-tow, two-position foldaway with convex edge) Manual (Black; Regular Cab only) GPD O — — —
– Power / heated / puddle / turn (Black) GPG O O O —
– Power folding / heated / puddle / turn (Black; optional with Luxury Group) GP1 — O O —
– Power folding / heated / puddle / turn / memory (chrome) GP2 — — — O
– Power folding / heated / puddle / turn / memory (Black) (optional with Sport Appearance Group) GPH — — — O

RAMBOX® CARGO MANAGEMENT SYSTEM  – With illuminated, lockable, drainable bins on both bed sides; stowable bed divider/extender; LED cargo box lighting and Cargo Rail System with 
adjustable cleats (Short Box only; ST model requires remote keyless entry; N/A with low–volume paints) XB9 O O O O

SIDE STEPS – Chrome, cab–length MRT O O O O
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دليل مشرتي رام ٢٥٠٠ 

S = قياس. O = اختياري. P = ضمن مجموعة. ـــ = غري متوفر
مالحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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2TA2TG2TZ2THمجموعة االختيار المفضل للعميل 

٤x٢XX—X

٤x٤XXXX

محرك/ناقل حركة

ـ٦ سرعات ـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر/ناقل حركة أوتوماتيكي (66RFE, SRW فقط( ب EZC/DFP26A26G—26Hمحرك هيمي® ب

ESA/DFP22A22G22Z22Hمحرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦،٤ لتر مع نظام اإلزاحة المتعددة/ناقل حركة أوتوماتيكي (66RFE) بـ٦ سرعات

المواصفات الميكانيكية

BABSSSSالمردد — ١٦٠ أمبير
—  ١٨٠ أمبير )قياسي في محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦،٤ لتر، ضمن مجموعة “سنوبلو بريب” لمحرك هيمي بـ٨ 

BADO/PO/PO/PO/Pأسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر(  

BAJO/PO/PO/PO/P—  ٢٢٠ أمبير )ضمن مجموعة “سنوبلو بريب” في محرك سعة ٦،٤ لتر، وأيضاً ضمن خيارات المتردد المزدوج(
XF5OOOO—  تصنيف ثنائي ٣٨٠ أمبير )فقط في محرك بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦،٤ لتر: يتضمن مردد ١٦٠ أمبير و٢٢٠ أمبير(

DSAOOSOالمحاور — تروس تفاضلية خلفية مانعة لالنزالق
DMESSSS—  نسبة المحور ٣،٧٣  
DMFOOOO—  نسبة المحور ٤،١٠  

DRQSSSS—  المحور الخلفي ١١،٥ إنش
BCNSSSSالبطارية — ٧٣٠ أمبير، صيانة مجانية  

عدة الطوارئ للسالمة — تتضمن طفاية حريق، مثلثات عاكسة للضوء، رايتيْن بلون أحمر ومصاهر )فيوز( إحتياطية )متضمن مع مجموعة 
ACKPPPP“منطقة الشرق األوسط”(

—XXSOOOوحدة مصفاة )فلتر( إلكترونية
NHKO/PO/PO/PO/Pسّخان وحدة المحرك 

SFBSSSSممتصات الصدمات — أمامية، صلبة
SGBSSSS—  خلفية، للمهام الشاقة

XEFPPPPاأللواح الواقية )في طراز الدفع الرباعي(: علبة ناقل الحركة )متضمنة في مجموعة الحماية “بروتكشن” ومجموعة “سنوبلو بريب”(
SBESSSSمقود التوجيه — بكرة إلعادة تدوير الطاقة

SDBSSSSنظام التعليق — نظام تعليق أمامي مع نوابض مرنة بوصالت ثالثية
SHASSSS—  ذراع توازن أمامي

NASSSS—  نظام تعليق خلفي مع نوابض مرنة بوصالت خماسية
—  خلفي، نظام تعليق هوائي مع نوابض مرنة أوتو ليفل™ بوضعيتين للتعديل األوتوماتيكي )غير متوفر في المقصورة العادية، يتطلب 

SEBOOOOمحرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٦،٤ لتر( 

XEAO/PO/PPO/Pخطافات الجر — اختياري في طرازات الدفع الثنائي، متضمن في مجموعة “بروتكشن” في طرازات الدفع الرباعي(
XFU/XFKSSSSجر المقطورة — عّدة توصيالت رباعية/سباعية األسالك

XFRSSSS—  حلقة مستقبلة من الفئة الخامسة
———DK1Sعلبة ناقل الحركة )في طرازات الدفع الرباعي فقط( — ناقل حركة يدوي أثناء القيادة

DK3OSSS—  ناقل حركة إلكتروني أثناء القيادة
المواصفات الخارجية

XMFOOOOبطانة الصندوق — قابلة للطالء
LPLOO/PO/PO/Pنظام إضاءة الصندوق — LED، متضمن مع نظام إدارة األمتعة رام بوكس® أو المجموعة الفاخرة

——62OOطراز الهيكل والصندوق — صندوق مقصورة عادية ٨ قدم
91OOOO—  صندوق مقصورة الركاب ٦ قدم ٤ إنش

92OOOO—  صندوق مقصورة الركاب ٨ قدم 
O———81—  صندوق مقصورة ميغا ٦ قدم ٤ إنش )في طرازات الدفع الرباعي فقط(

———MB1/MBNSالمصدات — مطلية باألسود

MCT/ MBFPSSS—  من الكروم )متضمنة في مجموعة “كروم أبيرانس”(
LNCOOOOمصابيح المسافة — طراز المقصورة

—MNASPPمقابض األبواب — سوداء )متضمنة بطالء بكميات قليلة(
MNE—SSS—  من الكروم

 SLT مصابيح الضباب — متضمن مع مجموعة بوبيوالر إكويبمنتLNJ—O/PSS
———MFF/MFCSالشبكة األمامية — بإطار باللون األسود مع تقليمات بلون أسود 

——MFDPS—  بإطار مطلي بالكروم مع تقليمات هيكس أسود )متضمن مع مجموعة “كروم أبيرنس”( 
—MFH——S—  بإطار مطلي بالكروم مع لمسات من الكروم الرصاصي 

MF1———S—  بإطار مطلي بالكروم مع كروم مموج
LMGSSSSمصابيح أمامية / مصابيح خلفية — مصابيح أمامية أوتوماتيكية

—LME/LA6SSS—  مصابيح أمامية هالوجينية رباعية / مصابيح خلفية متوهجة    
LMC/LAD———S—  مصابيح أمامية من الكروم بكشاف ضوئي فاخر / مصابيح خلفية بإضاءة LED فاخرة 

LMS———P—  نظام التحكم بالمصابيح األمامية الطويلة المدى أوتوماتيكياً )متضمنة مع مجموعة المالءمة(
———GPUSالمرايا — حجم قياسي, ٦x9 بوصة، يدوية )سوداء، طراز المقصورة العادية فقط(

—GT6SSS—  آلية/قابلة للتدفئة )سوداء(

—GUK—PP—  قابلة للطي آلياً/قابلة للتدفئة/طيعة/إشارة االنعطاف/ذاتية التعتيم )سوداء، متضمنة مع مجموعة الفخامة(

GU4———S—  قابلة للطي آلياً/قابلة للتدفئة/نواقل صغيرة/طيعة/االنعطاف/ذاتية التعتيم/مع ذاكرة لحفظ الوضعيات )مطلية بالكروم(
—  حجم متوفر، قياس ٧x١١ بوصة )مرايا جر المقطورة، قابلة للطي بوضعيتين مع حافة محدبة(، يدوية )سوداء، طراز المقصورة العادية 

———GPDOفقط(

—GPGOOO—  آلية/قابلة للتدفئة/نواقل صغيرة/طيعة )بلون أسود(
—GP1—OO—  قابلة للطي آلياً/قابلة للتدفئة آلياً/نواقل صغيرة/االنعطاف )بلون أسود، اختيارية مع مجموعة الفخامة(

GP2———O—  قابلة للطي آلياً/قابلة للتدفئة/نواقل صغيرة/االنعطاف/مع ذاكرة لحفظ الوضعيات )مطلية بالكروم(
—  قابلة للطي آلياً/قابلة للتدفئة آلياً/نواقل صغيرة/االنعطاف/مع ذاكرة لحفظ الوضعيات )بلون أسود، اختيارية مع مجموعة المظهر 

GPH———Oالرياضي(

نظام إدارة منطقة األمتعة رام بوكس® — مع حجرات مضيئة، قابلة للقفل، والغسل في جانبي الصندوق، وحدات   خاصة   لتقسيم/مد  
 ST ونظام سكك األمتعة مع مرابط قابلة للتعديل )في الطرازات بصندوق صغير فقط، طراز  LED الصندوق، نظام إضاءة للصندوق بتقنية 

يتطلب نظام فتح األقفال عن بُعد، غير متوفر مع طالءات خفيفة(         
XB9OOOO

MRTOOOOالعتبات الجانبية — من الكروم، على طول المقصورة
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RAM 2500 BUYER’S GUIDE

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of package. — = Not available. 
Note: some features and/or applications may be late availability.
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4x2 X X — X
4x4 X X X X

EXTERIOR FEATURES [continued]
– Black, cab–length MRU O O O O
– Chrome, wheel–to–wheel; not available on Regular Cab MRA O O O O

TONNEAU COVER  — Soft, tri-folding CS7 O O O O
WHEEL FLARES  – Body-color MML — — — S
– Lower accent color, included with two–tone paint MRD — — — P

WINDSHIELD WIPERS  – Variable / intermittent JHA S S S S 
– Rain-sensitive (included with Convenience Group) JHC — — — P 
INTERIOR FEATURES

AIR CONDITIONING – Manual, single–zone HAA S S S —
– Dual–Zone Automatic Temperature Control – Included with 8.4–inch touchscreen radio HAF — P P S

AUXILIARY INSTRUMENT PANEL SWITCHES – N/A with Comfort Group or with Radio 3.0 or Uconnect® 5.0 radios LHL O O O O
CLUSTER  – 3.5-inch, Driver Information Display (DID) JAT S S S —
– 7–inch, DID (included with Luxury Group) JA6 — P P S

CONSOLE – Full–size floor console (included with bucket seats) CUP — P P P 
– Overhead console, included with 5.0 radio CUN P S S S 

DOOR LOCKS  – Manual door locks (Regular Cab ST only) JE8 S — — —
– Power door locks (not available on ST Regular Cab) JPB S S S S 
– Keyless Enter ’n GoTM GX4 — — — O

FLOOR COVERING  – Black vinyl CKJ S O O —
– Carpet (included with ST Popular Equipment Group) CKE P S S S 

MIRRORS  – Rearview day/night GNA S S S —
– Rearview with display (included with Luxury Group if equipped with 3.0 radio; included with backup camera and 3.0 radio) GN4 P P P —
– Rearview auto–dimming with microphone (included with Luxury Group) GNK — P P S 

PEDALS  – Non–adjustable XA8 S S S S 
– Power–adjustable (requires automatic transmission) XAP — O O —
– Power–adjustable with memory (requires automatic transmission) XAM — — — O 

POWER SUNROOF  – Not available with Regular Cab GWA — O O O 
SEATS  – Manually adjustable driver and front–passenger seat (included with *TX, *SX and *V9 seats) JP8 S S  — —
–  Ten-way power driver’s seat and manual front–passenger seat (included with *M9 and *MJ seats) JRT — P P —
–  Ten-way power driver’s seat with memory and 6–way power front-passenger seat JRF — — — S 
– Two-way power lumbar support (included with *M9 and *MJ seats) JPW — P P S 
– Heated front seats – includes heated steering wheel (included with Heated Seats and Wheel Group) CMA — — P S 
–  Heated rear seats (Crew Cab and Mega Cab only; included with *GJ seats) JPZ — — — P 
– Ventilated front seats CAJ  — — — S
–  Ram Work-Grade Vinyl 40/20/40 split-bench front seat with folding front armrest/cup holder, floor–mounted storage tray on Crew Cab (Crew Cab models include folding rear bench seat 

trimmed in vinyl) (*SX) *SX O — — —

–  Cloth 40/20/40 split–bench front seat, front armrest with cup holder (Crew Cab includes cloth folding rear bench seat; included with ST Popular Equipment Group) (*V9) *V9 P S — —
–  Premium cloth-trimmed 40/20/40 split–bench front seat, front armrest with cup holder, power 10–way driver’s seat, power lumbar adjuster, front–seat center cushion storage, 115–volt 

auxiliary power outlet (Crew Cab includes 60/40 split–folding rear bench seat) (*M9); included with SLT Popular Equipment Group *M9 — O/P S —

–  Premium cloth-trimmed low–back bucket seats, power 10–way driver’s seat, power lumbar adjuster, full–length floor console, 115–volt auxiliary power outlet (Crew Cab includes 60/40  
split–folding rear bench seat trimmed in cloth) (*MJ) *MJ — O O —

–  Leather–trimmed 40/20/40 split–bench heated and ventilated front with power 10–way/memory for driver and power 6–way passenger, power lumbar adjuster, front–seat center cushion 
storage and folding center armrest with cup holder, 115–volt auxiliary power outlet (Crew Cab and Mega Cab models include 60/40 split–folding rear bench seat trimmed in vinyl) (*VL) *VL — — — S

–  Leather–trimmed high–back, ventilated and heated bucket seats, includes power 10–way driver and power 6–way passenger, power lumbar adjuster, full–length floor console, 115–volt auxiliary 
power outlet and heated 2nd–row seats on Crew Cab models (Crew Cab and Mega Cab models include 60/40 split-folding rear bench seat trimmed in vinyl) (*GJ) *GJ — — — O

STEERING WHEEL  – Urethane SCF S S — —
– Leather–wrapped with audio controls (included with Luxury Group) SCV — P S —
– Leather–wrapped, heated with audio controls (included with Heated Seats and Wheel Group) SCV/ NHS — — P S 

STORAGE  – Behind–the–seat (Regular Cab and Mega Cab) CU3 S S — S
– Rear, under–seat compartment (Crew Cab only) CUE S S S S
– Rear, in–floor storage boxes (Crew Cab only) CB9 S S S S
– Fold-flat load floor (Crew Cab only; included with*M9,*MJ,*VL,*GJ seats) CVN — P S S

WINDOWS  – Manual windows (Regular Cab only) JF8 S — — —
–  Power windows, front one–touch down (Regular Cab) JPY — S — —
– Power windows, front one–touch up and down (Crew Cab and Mega Cab) JP3 S S S S
– Rear fixed window GJD S — — —
– Rear sliding window, manual (Regular Cab only) GFD O S — —
– Rear sliding window, power (Crew Cab and Mega Cab) GFE — S S S
– Rear window defroster (requires rear sliding window) GFA — O O O
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2TA2TG2TZ2THمجموعة االختيار المفضل للعميل 

٤x٢XX–X

٤x٤XXXX

المواصفات الخارجية )تتمة(
MRUOOOO—  بلون أسود، على طول المقصورة

MRAOOOO—  من الكروم، من العجلة إلى العجلة، غير متوفرة في طراز المقصورة العادية
CS7OOOOغطاء منطقة التحميل — طري، قابل للطي إلى ٣ أقسام

MML–––Sرفراف العجلة  — بلون الهيكل
MRD–––P—  منخفضة بلون الهيكل، طالء بطبقتين

JHA  S  S  S  Sماسحات الزجاج األمامي: متغيرة/ذات حركة متقطعة
JHC–––P—  ماسحات الزجاج األمامي حساسة للمطر )متضمنة مع مجموعة المالءمة(

المواصفات الداخلية
ً –HAA S S Sالتكييف الهوائي — مع منطقة واحدة للتحكم بدرجة الحرارة/يدويا

HAF–PP S—  تكييف هوائي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة )متضمن مع راديو بشاشة تعمل باللمس قياس ٨,٤ بوصة(
LHLOOOOمفاتيح إضافية في لوحة العدادات — غير متوفرة مع مجموعة الراحة أو مع راديو ٣,٠ بوصة أو راديو يوكونيكت® ٥ بوصة

–JAT S S Sلوحة العدادات — مع شاشة عرض لمركز معلومات السيارة اإللكتروني قياس ٣,٥ بوصة

JA6–PP  S—  شاشة عرض لمركز معلومات السيارة اإللكتروني قياس ٧ بوصة )ضمن مجموعة الفخامة(
CUP–PPPالكونسول —  كامل الطول )متضمن مع مقاعد حاضنة(

CUNP  S  S  S— علوي، مع راديو ٥ بوصة
–––JE8  Sأقفال األبواب — يدوية )طرازات المقصورة العادية ST فقط(

)ST أقفال األبواب آلية )غير متوفرة في طرازات المقصورة العادية  —JPB S  S  S  S
GX4–––O—  نظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق”™

–CKJ  SOOأرضيات مغطاة بالسجاد — من الفينيل األسود

)ST ”سجاد )متضمن مع مجموعة “بوبيوالر إكويبمنت  —CKEP  S  S  S
–GNA  S  S Sالمرايا — للرؤية الخلفية تعمل في الليل/النهار

—  مرآة للرؤية الخلفية مع شاشة عرض فيديو )متضمنة مع مجموعة الفخامة في حال تجهيزها بجهاز راديو ٣,٠، ومتضمنة مع كاميرا للرؤية 
–GN4PPPالخلفية وجهاز راديو ٣,٠(

GNK–PP  S—  مرايا للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم مع مايكروفون )ضمن مجموعة الفخامة(
XA8  S  S  S  Sالدواسات — غير قابلة للتعديل

–XAP–OO—  قابلة للتعديل )آلياً(  

XAM–––O—  قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة 
GWA–OOOفتحة سقف كهربائية — غير متوفرة في طرازات المقصورة العادية

 (*V9 و *TX ,*SX المقاعد — مقعد كل من السائق والراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً )متضمنة في مقاعدJP8  S  S– –

(*M9 و *MJ مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً )متضمنة في مقاعد  —JRT–PP–

JRF–––  S—  مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات مع ذاكرة ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٦ وضعيات 
 (*M9 و *MJ مساند ألسفل الظهر قابلة للتعديل آلياً وفقاً لوضعيتين )متضمنة في مقاعد  —JPW–PP  S

CMA––P  S—  مقاعد أمامية قابلة للتدفئة — تتضمن مقود توجيه قابل للتدفئة )متضمنة في مجموعة القابلة للتدفئة ومجموعة العجالت(
(*GJ مقاعد خلفية قابلة للتدفئة )في مقصورة الركاب وميغا كاب® فقط، ضمن مقاعد  —JPZ–––P

CAJ––– S—  مقاعد خلفية قابلة للتهوئة
—  مقعد أمامي منفصل مكسو بقماش فينيل رام وورك-غرايد قابل لإلمالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، مع مسند ذراع أمامي قابل للطي إلى األمام 
وحامل األكواب، حجرة تخزين مدمجة في األرضية في مقصورة الركاب )طرازات مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منفصالً مكسواً 

(*SX) )بقماش فينيل وقابالً للطي
*SXO–––

—  مقعد أمامي منفصل مكسو بالقماش قابل لإلمالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، مع مسند ذراع أمامي وحامل األكواب )طرازات مقصورة الركاب 
)V9( )ST تتضمن مقعداً خلفياً منفصالً مكسواً بالقماش، ضمن مجموعة بوبيوالر إكويبمنت*V9P S––

—  مقعد أمامي منفصل مكسو بقماش فاخر قابل لإلمالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، مع مسند ذراع أمامي وحامل األكواب، مقعد السائق قابل للتعديل 
آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات، حجرة تخزين مبطنة أمامية في الوسط، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط )تتضمن طرازات مقصورة الركاب مقعداً 

 SLT متضمن مع مجموعة بوبيوالر إكويبمنت ,(*M9) )خلفياً منفصالً مع تعديل اسفل الظهر آلياً، وقابالً للطي بنسبة ٤٠/٦٠
*M9–O/P S–

—  مقاعد حاضنة ألسفل الظهر مكسوة بقماش فاخر، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات مع قابلية تعديل أسفل الظهر آلياً، 
كونسول أرضي كامل، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط )تتضمن طرازات مقصورة الركاب مقعداً خلفياً منفصالً مكسواً بالقماش وقابالً للطي 

(*MJ) )بنسبة ٤٠/٦٠
*MJ–OO–

—  مقاعد أمامية منفصلة مكسوة بالجلد قابل لإلمالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ وللتدفئة وللتهوئة مع ذاكرة حفظ ١٠ وضعيات جلوس آلياً لمقعد 
السائق و٦ وضعيات آلياً لمقعد الراكب األمامي، قابلية تعديل أسفل الظهر آلياً، حجرة تخزين مبطنة أمامية في الوسط، مسند ذراع 

وسطي قابل للطي مع حامل األكواب، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط )تتضمن طرازات مقصورة الركاب وميغا كاب مقعداً خلفياً منفصالً 
(*VL) )مكسواً بالفينيل وقابالً للطي بنسبة ٤٠/٦٠

*VL––– S

—  مقاعد أمامية عالية الظهر مكسوة بالجلد، قابلة للتدفئة وللتهوئة مع ١٠ وضعيات آلية لمقعد السائق و٦ وضعيات آلية لمقعد الراكب األمامي، قابلية 
تعديل أسفل الظهر آلياً، كونسول أرضي كامل، منفذ طاقة إضافي ١١٥ فولط, مقاعد الصف الثاني قابلة للتدفئة في طرازات مقصورة الركاب )تتضمن 

(GJ*) )طرازات مقصورة الركاب وميغا كاب مقعداً خلفياً منفصالً مكسواً بالفينيل وقابالً للطي بنسبة ٤٠/٦٠
*GJ–––O

––SCF  S  Sمقود التوجيه — اليوريثان

–SCV–P  S—  مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم بالصوت )متضمن في مجموعة الفخامة(

SCV/ NHS––P  S—  مكسو بالجلد، قابل للتدفئة مع أزرار للتحكم بالصوت )متضمن في مجموعة المقاعد والعجالت القابلة للتدفئة(
CU3 S S– Sالتخزين — خلف المقعد )في طرازات المقصورة العادية وميغا كاب(

CUE S S S S—  خلفية، تحت المقعد )في طرازات مقصورة الركاب(
CB9 S S S S—  خلفية، صناديق تخزين مثبتة في األرضية )في طرازات مقصورة الركاب(

(*M9 ،*MJ ،*VL ،*GJ أرضية التحميل قابلة للطي المنبسط )في طرازات مقصورة الركاب، متضمنة في مقاعد  —CVN—P S S
–––JF8 Sالنوافذ — يدوية )في طرازات المقصورة العادية(

––JPY– S—  نوافذ آلية، أمامية تفتح/تغلق بلمسة زر واحدة )في طرازات المقصورة العادية(

JP3 S S S S—  نوافذ آلية، أمامية تفتح/تغلق بلمسة زر واحدة )في طرازات مقصورة الركاب وميغا كاب(
–––GJD S—  نافذة خلفية ثابتة

––GFDO S—  نافذة خلفية قابلة لالنزالق، يدوياً )في طرازات المقصورة العادية( 

GFE– S S S—  نافذة خلفية قابلة لالنزالق، آلياً )في طرازات مقصورة الركاب وميغا كاب( 
GFA–OOO—  مزيل الصقيع للنوافذ الخلفية )يتطلب نافذة خلفية قابلة لالنزالق(

S = قيايس. O = اختياري. P = ضمن مجموعة. ـــ = غري متوفر
مالحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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UCONNECT® / MULTIMEDIA
CONNECTIVITY  — 12-volt DC auxiliary JJJ S S S S 
— 115-volt AC auxiliary (included with *M9 and *MJ seats) JKV — P P S 
— 2.5-amp charging USB port (included with Uconnect 5.0 and 8.4-inch radios, or *V9, *M9 and *MJ seats) RS3 P P P S 

MEDIA HUB  — 1.5-amp fully functional USB port, auxiliary jack for mobile devices (included with 3.0, 5.0 and 8.4 radios) RS6 S S S S 
RADIOS  — 3.0 AM/FM RJ1 S S — —
— Uconnect 5.0 AM/FM/Bluetooth® (5-inch touchscreen display) RJ2 O O O —
— Uconnect 5.0 AM/FM (5-inch touchscreen display) RA2 — — S —
—  Uconnect 8.4 AM/FM/Bluetooth/NAV-ready/Voice Command (8.4-inch touchscreen display) RJ3 — O O S 
—  Uconnect 8.4 NAV AM/FM/Bluetooth/NAV/Voice Command (8.4-inch touchscreen display) RJ4 — O O O 

RADIO CONTROLS  — Steering wheel-mounted audio controls (included with leather-wrapped steering wheel) RDZ — P S S 
SINGLE-DISC CD PLAYER RH1 O O O O
SPEAKER SYSTEMS  — Six-speakers RCG S S S —
— Premium II audio system with subwoofer (Surround Sound requires ADA and *M9 or *MJ seat) RC3 — O O S

UCONNECT VOICE COMMAND with Bluetooth (included with Uconnect 5.0 or 8.4 radios) XRB P P P S
TIRES AND WHEELS
TIRES — LT265/70R18E BSW On-/Off-Road TCM S S S S
WHEELS — 18 x 8-inch steel painted WBN S — — —
— 18 x 8-inch steel chrome-clad (included with Chrome Appearance Group) WBH P S — —
— 18 x 8-inch polished aluminum WBE — O S —
— 18 x 8-inch polished aluminum WBL — — — S
SAFETY AND SECURITY

AIR BAGS  — Multistage front and knee bolsters CG3 S S S S 
— Supplemental side-curtain CGS S S S S 
— Supplemental front-seat side-mounted CJ1 S S S S 

BRAKES  — Four-wheel antilock disc brakes BRT S S S S 
CARGO-VIEW CAMERA  (requires Uconnect 8.4-inch radio) LPD — O O O 
ELECTRONIC STABILITY CONTROL  — Includes Brake Assist, Electronic Roll Mitigation, Hill Start Assist, Rain Brake Support, Ready Alert Braking, All-Speed Traction Control and  
Trailer Sway Damping BNB S S S S

ELECTRONIC TRAILER BRAKE CONTROLLER XHC O S S S
PARKSENSE® REAR PARK ASSIST XAA O O O —
PARKSENSE FRONT AND REAR PARK ASSIST XAG — O O S
PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA  — Video displayed in rearview mirror with 3.0 radio or on-screen with Cargo-View Camera with other radios XAC O O O S
REMOTE KEYLESS ENTRY WITH ALLSECURE®  — Controls for power door locks, tailgate, RamBox® System, illuminated entry system, panic alarm (included with Popular Equipment Group) GXM P S S S
REMOTE START XBM — O S O
SECURITY ALARM  — Detects break-in LSA — O O S
SENTRY KEY® THEFT DETERRENT SYSTEM  — Engine immobilizer GXX S S S S
TIRE PRESSURE MONITORING (TPM)  with EVIC display and alert XGM S S S S
Packages / equipment groups

CHROME APPEARANCE GROUP — Includes chrome bumpers, chrome grille surround and steel chrome-clad wheels AED O — — —
CONVENIENCE GROUP — Auto High-Beam Headlamp Control, rain-sensitive wipers ADC — — — O
FIFTH-WHEEL/GOOSENECK TOWING PREP GROUP — Includes in-bed 7-pin harness connector and mounting provisions for 5th-wheel or gooseneck hitches AHU O O O O 
HEATED SEATS AND WHEEL GROUP  — Includes heated cloth seats, heated leather steering wheel (requires *M9 or *MJ seats) AGF — — O —
LUXURY GROUP — Includes 7-inch Driver Information Display, switchable dome lamp, ashtray lamp, illuminated vanity mirror, auto day/night mirror, exterior power folding mirrors with signal and 
puddle lamps, overhead console; for 2TG only: leather-wrapped steering wheel with audio controls, glove box lamp, underhood lamp ADA — O O —

POPULAR EQUIPMENT GROUP ST — Includes 40/20/40 cloth bench seat, carpeted flooring, floor mats, remote keyless entry AJY 0 — — —
POPULAR EQUIPMENT GROUP SLT — Premium cloth 40/20/40 bench seat, fog lamps, OWL tires (Regular Cab only) ALW — O — —
PROTECTION GROUP (4x4 only)  — Includes tow hooks and transfer case skid plate ADB O O O O 
SMOKER’S GROUP  — Includes removable ashtray and cigar lighter AWS O O O O 
SNOWPLOW PREP GROUP  — 180-amp alternator, transfer case skid plate (4x4 models only) AHD O O O O 
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2TA2TG2TZ2THمجموعة االختيار المفضل للعميل 

٤x٢XX–X

٤x٤XXXX

مركز الوسائط اإلعالمية المتعددة /  يوكونيكت®
JJJ S S S Sالتواصل: وصلة إضافية DC بقوة ١٢ فولط

  (*MJ و *M9 بقوة ١١٥ فولط )متضمن مع مقاعد   AC مقبس كهربائي  —  JKV–PP S
 (*M9 و *V9 ,*MJ شاحن ٢,٥ أمبير )متضمن مع أجهزة راديو يوكونيكت ٥ بوصة و٨,٤ بوصة، أو مقاعد USB منفذ  —RS3PPP S

RS6 S S S Sمركز الوسائط اإلعالمية المتعددة: منفذ USB كامل الوظائف ١,٥ أمبير، مقبس إضافي للهواتف المتحركة )متضمن مع أجهزة الراديو يوكونيكت ٣,٠ بوصة و٥ بوصة و٨,٤ بوصة( 
AM/FM أجهزة الراديو — ٣,٠RJ1 S S——

—RJ2 O O O—  يوكونيكت ٥ بوصة AM/FM/Bluetooth/ )شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٥ بوصة(
—RA2 — —S—  يوكونيكت ٥ بوصة AM/FM )شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٥ بوصة(

RJ3— O O S—  يوكونيكت ٨,٤ بوصة AM/FM/Bluetooth/NAV/ أوامر صوتية )شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨,٤ بوصة(
RJ4— O O O—  يوكونيكت NAV ٨,٤ بوصة AM/FM/Bluetooth/NAV/ أوامر صوتية )شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٨,٤ بوصة(

RDZ—PS Sأزرار التحكم بجهاز الراديو — أزرار للتحكم بالنظام الصوتي مثبتة في مقود التوجيه )متضمنة في مقود التوجيه المكسو بالجلد(
RH1OOOOمشغل قرص مدمج واحد

–RCGSSSمكبرات الصوت، ٦ مكبرات صوت 

 (*MJ أو *M9 و ADA نظام صوتي فاخر ٢ مع صبووفر )صوت محيطي يتطلب مقعد  —RC3—OOS
XRBPPPSنظام األوامر الصوتية يوكونيكت مع بلوتوث )متضمناً مع راديو يوكونيكت ٥ بوصة و٨,٤ بوصة(

اإلطارات والعجالت

TCMSSSSإطارات — LT265/70R18E BSW قياس ١٨ إنش للطرقات الوعرة/المعبدة
———WBNSالعجالت — من الفوالذ المطلي قياس ١٨x٨ إنش

——WBHPS—  من الفوالذ المطلي بالكروم قياس ١٨x٨ إنش )متضمن مع مجموعة كروم أبيرانس(
—WBE—OS—  من األلومينيوم الملمع قياس ١٨x٨ إنش 
WBL———S—  من األلومينيوم الملمع قياس ١٨x٨ إنش 

السالمة واألمان
CG3 S S S Sوسائد هوائية — أمامية متعددة مراحل االنتفاخ ولحماية ركبتْي السائق 

CGS S S S S—  وسائد هوائية جانبية ستارية إضافية
CJ1 S S S S—  وسائد هوائية إضافية مثبتة في جوانب المقاعد األمامية

BRT S S S Sالمكابح — قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربعة
LPD— O O Oكاميرا لرؤية منطقة األمتعة )تتطلب أجهزة راديو يوكونيكت قياس ٨,٤ بوصة(

النظام اإللكتروني للتحّكم بالثبات — يتضّمن نظام مساندة الفرملة، النظام اإللكتروني للحّد من خطر االنقالب، نظام المساعدة على تسلّق التالل، نظام مساندة الفرملة 
BNBSSSSعند المطر، إنذار التنبيه بالفرملة، نظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات ونظام التحكم بميالن المقطورة

XHCOSSSالنظام اإللكتروني للتحكم بفرامل المقطورة
—XAAOOOنظام مساندة الركن الخلفي بارك سينس®

XAG—OOSنظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®
كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع — شاشة عرض فيديو في مرآة الرؤية الخلفية مع جهاز راديو يوكونيكت قياس ٣ بوصة، أو شاشة عرض مع كاميرا لرؤية 

XACOOOSمنطقة األمتعة مع أجهزة الراديو األخرى 

نظام فتح األقفال عن بُعد مع ميزة أول سيكيور® — يتحكم بأقفال األبواب كهربائياً، الباب الخلفي، نظام التحكم بمنطقة األمتعة رام بوكس®، نظام اإلضاءة عند الدخول، 
GXMPSSSجهاز اإلنذار )ضمن مجموعة “بوبيوالر إكويبمنت”(

XBM—OSOنظام تشغيل المحرك عن بُعد
LSA—OOSجهاز إنذار — يكشف كسر الزجاج بدافع السرقة

GXXSSSSنظام سنتري كي® المجمد للمحرك منعاً للسرقة
XGMSSSSنظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات مع شاشة عرض معلومات السيارة اإللكتروني وجهاز إنذار

المجموعات/المعدات
———AEDOمجموعة “كروم أبيرانس” — تتضمن مصدات من الكروم، إطار الشبك األمامي من الكروم وعجالت فوالذية مطلية بالكروم 
ADC———Oمجموعة المالءمة — نظام التحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية الطويلة المدى، ماسحات زجاج أمامي حساسة للمطر

AHU O O O Oمجموعة السحب العجلة الخامسة/غوزناك — تتضمن عدة توصيالت سباعية األسالك وحلقات تثبيت للعجلة الخامسة أو غوزناك   
 (*MJ أو *M9 مجموعة المقاعد ومقود التوجيه القابلين للتدفئة — تتضمن مقاعد مكسوة بالقماش قابلة للتدفئة، مقود توجيه مكسو بالجلد )تتطلب مقاعدAGF——O—

مجموعة الفخامة —  تتضمن شاشة عرض قياس ٧ بوصة لشاشة عرض معلومات السائق, مصباحاً علوياً مع كبسة زر لإلطفاء/للتشغيل، مصباحاً للمنفضة, حاجب مرآة 
مضاء، مرآة أوتوماتيكية للنهار/لليل، مرايا خارجية قابلة للطي آلياً مع إشارات ومصابيح، كونسوالً علوياً، في 2TG فقط: مقود توجيه مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم 

بالصوت، مصباح صندوق القفازات، مصباح تحت غطاء المحرك 
ADA— O  O—

———AJY Oمجموعة بوبيوالر إكويبمنت ST — تتضمن مقعداً منقسماً مكسواً بالقماش ٤٠/٢٠/٤٠، الدواسات أرضية بسجاد، مداسات أرضية، نظام فتح األقفال عن بُعد
——ALW—  Oمجموعة بوبيوالر إكويبمنت SLT — تتضمن مقعداً منقسماً مكسواً بالقماش الفاخر ٤٠/٢٠/٤٠، مصابيح ضباب، إطارات OWL )طراز المقصورة العادية فقط(

ADB O O O Oمجموعة الحماية )طرازات الدفع الرباعي فقط( — تتضمن خطافْي جّر وألواحاً واقية لعلبة ناقل الحركة 
AWS O O O Oمجموعة مستلزمات المدخنين — تتضمن منفضة قابلة للنزع ووالعة سجائر

AHD O O O Oمجموعة سنوبلو — محول متردد ١٨٠ أمبير، وألواح واقية لعلبة ناقل الحركة )طرازات الدفع الرباعي فقط(  

دليل مشرتي رام ٢٥٠٠ 

S = قيايس. O = اختياري. P = ضمن مجموعة. ـــ = غري متوفر.
مالحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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FABRICS األقـمـشــــة

 سيدوزو/ألوي منقوش مع فرش سيدوزو
رمادي ديزل 

 Express

Sedoso/Embossed Alloy on Sedoso Cloth 
Diesel Gray

Express 

 سيدوزو/ قماش كاربايد 
بني كانيون 

SLT / Big Horn

Sedoso/Carbide Cloth  
Canyon Brown
SLT / Big Horn

 بريستول/بريستول أكسس 2 مع فرش جلدي مثقب 
أسود

سبورت / الرامي

Bristol/Bristol Axis II Perforated Leather Trim  
Black

Sport / Laramie

 جلد ناتورا بلس/جلد مثقوب مع  
 حواف جانبية بلون أسود ودرزات بارزة بلون أسود  

بّني أسمر
Longhorn الرامي

Natura Plus Leather/Perforated Leather with  
Black Piping and Black Accent Stitching  

Cattle Tan
Laramie Longhorn

 قماش فينيل وورك-غرايد
رمادي ديزل 

 2500 ST

Work-Grade Vinyl 
Diesel Gray

2500 ST 

 سيدوزو/ قماش كاربايد 
رمادي ديزل 

 SLT / Big Horn®

Sedoso/Carbide Cloth  
Diesel Gray

SLT / Big Horn® 

 بريستول/بريستول أكسس 2 مع فرش جلدي مثقب 
بيج فروست فاتح

الرامي 

Bristol/Bristol Axis II Perforated Leather Trim  
Light Frost Beige

Laramie® 

 جلد ناتورا بلس/جلد مثقوب مع  
 درزات بارزة وحواف جانبية بلون أسود داكن 

بني كانيون
Longhorn الرامي

Natura Plus Leather/Perforated Leather with  
Dark Saddle Piping and Tan Accent Stitching  

Canyon Brown
Laramie Longhorn

 سيدوزو/ألوي منقوش 2 مع فرش سيدوزو
بني كانيون

SLT

Sedoso/Embossed Alloy II on Sedoso Cloth 
Canyon Brown

SLT

 بريستول/ قماش رام سبورت 
أسود

سبورت 

Bristol/Ram Sport Mesh Cloth  
Black
Sport 

 جلد ناتورا بلس مع درزات ليزر/جلد مثقوب مع  
 درزات بارزة وحواف جانبية بلون أسود داكن 

بني كانيون
Longhorn الرامي

Natura Plus Leather with Laser Etching/Perforated Leather with  
Dark Saddle Piping and Tan Accent Stitching  

Canyon Brown
Laramie Longhorn®

 جلد ناتورا بلس/جلد مثقوب مع  
 درزات بارزة وحواف جانبية بلون رمادي فاتح متوسط 

أسود
ليميتد

Natura Plus Leather/Perforated Leather with  
Medium Graystone Accent Stitching and Piping  

Black
Limited
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RAM 1500

RAM 2500

رام ١٥٠٠

رام ٢٥٠٠

WHEELS

PAINT

الـعـجـــالت

األلـــــوان

عجالت من األلومينيوم الملمع قياس ٢٠ إنش مع 
لمسات بلون رمادي
قياسية في ليميتد 

(WRA)

عجالت من األلومينيوم قياس ٢٠ إنش مع سطح 
ملمع ولمسات بلون فضي

 Longhorn قياسية في الرامي 
مع طالء موحد اللون 

(WRJ)

عجالت من األلومينيوم قياس ٢٠ إنش مع سطح 
ملمع ولمسات بلون بارز

 Longhorn قياسية في الرامي 
مع طالء بلون بدرجتين

(WRH)

عجالت من األلومينيوم المطلي باألسود نصف 
الالمع قياس ٢٠ إنش

ضمن المجموعة الرياضية “بالك سبورت”  
(WRL)

عجالت من األلومينيوم المطلي بالكروم قياس 
٢٠ إنش

 Big Horn قياسية في
(WHK)

عجالت من األلومينيوم المطلي باألسود نصف الالمع 
قياس ٢٠ إنش

ضمن مجموعة “بالك إكسبرس”  
)WHN(

 عجالت من األلومينيوم المطلي بالكروم
 قياس ٢٠ إنش

متوفرة في إكسبرس
)WR2(

عجالت من األلومينيوم المطلي بالكروم
 قياس ٢٠ إنش

قياسية في الرامي

)WRG(

عجالت من األلومينيوم الملمع قياس ٢٠ إنش
قياسي في سبورت

)WRF(

عجالت من األلومينيوم المطلي قياس ١٧ إنش
قياسية في إكسبرس

)WFE(

عجالت من األلومينيوم الملمع قياس ١8 إنش
قياسية في الرامي 

(WBL)

عجالت من األلومينيوم قياس ١8 إنش
 Big Horn قياسية في 
 SLT متوفرة في طراز

(WBE)

عجالت فوالذية مطلية بالكروم قياس ١8 إنش
SLT قياسية في طراز 

 ST متوفرة في
(WBH)

عجالت فوالذية فضية قياس ١8 إنش
ST قياسية في طراز

(WBN)

20-inch Semi-Gloss Black  
Painted Aluminum

Packaged with Black Express Group 
(WHN)

20-inch Chrome-Clad Aluminum
Available on Express 

(WR2)

20-inch Chrome-Clad Aluminum 
Standard on Laramie 

(WRG)

20-inch Polished Aluminum
Standard on Sport 

(WRF)

17-inch Painted Aluminum
Standard on Express 

(WFE)

20-inch Polished Aluminum  
with Gray Inserts
Standard on Limited 

(WRA)

20-inch Aluminum with Polished Face and Silver 
Inserts

Standard on Laramie Longhorn  
with Monotone Paint 

(WRJ)

20-inch Aluminum with Polished Face and 
Accent-Color Inserts

Standard on Laramie Longhorn®  
wtih Two-Tone paint

(WRH)

20-inch Semi-Gloss Black  
Painted Aluminum

Packaged with Black Sport Group 
(WRL)

20-inch Chrome-Clad Aluminum
Standard on Big Horn® 

(WHK)

18-inch Polished Aluminum
Standard on Laramie 

(WBL)

18-inch Aluminum
Standard on Big Horn;  

Available on SLT 
(WBE)

18-inch Chrome-Clad Steel
Standard on SLT; 
Available on ST 

(WBH)

18-inch Argent Steel
Standard on ST

(WBN)

(PTW) لؤلؤي بني فاخر

Luxury brown Pearl (PTW)

(PR4) أحمر ناري

Flame Red (PR4)

(PBU) أزرق لؤلؤي داكن

True Blue Pearl (PBU)

(PGZ) أخضر عشبي لؤلؤي غامق

Black Forest Green Pearl (PGZ)

(PXR) أسود لؤلؤي كريستالي المع

Brilliant black crystal pearl (PXR)

(PAR) معدني فوالذي حاد

Maximum steel metallic (PAR)

(PAU) جرانيت كريستالي لؤلؤي

granite crystal pearl (PAU)

(PCL) أزرق لؤلؤي مموج

Blue Streak pearl (PCL)

(PRV) أحمر دلمونيكو

Delmonico red (PRV)

(PWQ) أبيض لؤلؤي

Pearl White (PWQ)

(PW7) أبيض المع

Bright white (PW7)

(PS2) معدني فضي المع

Bright Silver Metallic (PS2)


