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1. Always look before proceeding, 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 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 The Advanced Front Air Bags in this vehicle are certified to the new U.S. Federal 
regulations for Advanced Air Bags. Children 12 years old and younger should always ride buckled up in a rear 
seat. Infants in rear-facing child restraints should never ride in the front seat of a vehicle with a passenger front 
air bag. All occupants should always wear their lap and shoulder belts properly. 4 Based on latest available 
competitive information. 5 Apple CarPlay requires a compatible mobile device connected via USB cable to the 
Uconnect system. To use Android Auto on your car’s in-dash display, you’ll need an Android Auto compatible 
vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running 5.0 (Lollipop) or higher and the Android Auto app. Data 
plan rates may apply. 6 Requires a mobile phone equipped with the Bluetooth Hands-Free Profile. 
Visit  UconnectPhone.com for system and device compatibility. 7. Siri Eyes Free requires an iPhone equipped 
with Siri. Certain features not available while the vehicle is in motion. iPhone must be within active cellular 
range. Customer’s existing iPhone data rates apply to Internet-supported features. 8 Voice Text Reply and Voice 
Texting features require a compatible mobile device enabled with Bluetooth Message Access Profile (MAP). 
iPhone and some other smartphones do not currently support Bluetooth MAP. Visit www.UconnectPhone.com for 
system and device compatibility. Ensure MAP is ON and incoming message notification is enabled. Vehicle must 
be registered for Uconnect Access and you must fulfill minimum subscription requirements. Also requires the 
use of a compatible smartphone that supports text messaging and Bluetooth. Check UconnectPhone.com for 
device compatibility. 

©2018 FCA US LLC. All Rights Reserved. Ram, Mopar, AllSecure, HEMI, Laramie, Mega Cab, ParkSense, 
ParkView, Pentastar, Ram Active Air, RamBox, Rebel, the Ram’s Head logo, TorqueFlite and Uconnect are 
registered trademarks, and Active-Level and Keyless Enter ’n Go are trademarks of FCA US LLC.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Android Auto is a trademark of Google Inc. iPhone and Siri 
are registered trademarks and Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.

About this catalog: since the time of printing, some of the information you’ll find in this catalog may have been 
updated. Ask your dealer for details. Some of the equipment shown or described throughout this catalog may be 
available at extra cost. Specifications, descriptions, illustrative materials and all competitive comparisons 
contained herein are as accurate as known at the time this publication was approved for printing. FCA US LLC 
reserves the right to discontinue models at any time or change specifications without notice or without incurring 
obligation. Options may be required in combination with other options. For the price of the model with the 
equipment you desire, or verification of specifications contained here, see your Ram dealer.

١. تأكــد دائمــاً مــن الطريــق أمامــك قبــل التقــدم، إن مســاعدة القيــادة اإللكترونيــة ليســت بديــاً عــن القيــادة الواعيــة 
والمدركــة. تفقــد دائمــاً محيــط ســيارتك. ٢. ال يمكــن ألي نظام مهمــا كان متطــوراً أن يتخطى قوى الطبيعــة أو يتفادى نتائج 
القيــادة الطائشــة. يعتمــد األداء علــى قــوة التشــبث المتوفــرة، والتــي تتأثر بالرمــال والثلــوج وبعوامل أخــرى. عندما يضيء 
مؤشر النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات في لوحة العدادات، على السائق أن يخفف من قوة الدفع ويعدل السرعة وطريقة 
القيــادة بحســب حالــة الطريــق. ينصــح بالقيــادة بحــذر وبمــا يتناســب وحالــة الطريــق. ضــع حــزام األمــان دائمــاً. ٣. إن 
الوســائد الهوائيــة األماميــة المتطــورة في هــذه المركبة حاصلة على ترخيــص الهيئة األميركية للوســائد الهوائيــة المتطّورة. 
يجــب علــى األطفــال من عمر ١٢ ســنة ومــا دون ركوب الســيارة دائماً في المقعــد الخلفي مع ربط حزام األمــان. وال ينبغي 
أن يوضع األطفال الرّضع نهائياً في المقعد األمامي لســيارة تتضّمن وســائد هوائية للراكب األمامي. يجب دائماً على جميع 
الــركاب وضــع أحزمــة األمــان حــول الخصر واألكتاف بشــكل صحيح. ٤. بنــاًء على أحــدث المعلومات التنافســية المتوفرة. ٥. 
يتطلــب أبــل كاربــاي هاتفــاً ذكيــاً متوافقــاً عبر كايبل يــو إس بي إلى نظــام يوكونيكت. الســتخدام أندرويد أوتو على شاشــة 
عــرض الســيارة، ســوف تحتــاج إلــى ســيارة متوافقة مع نظام التشــغيل أندرويــد أوتو أو ســتيريو ما بعد البيــع، هاتف يعمل 
UconnectPhone. بنظــام التشــغيل أندرويــد. ٦. يتطلــب هاتفــاً جــواالً متطابقــاً مع تقنيــة بلوتوث طليــق اليدين. تفضــل بزيــارة
com لمعرفــة توافــق النظــام واألجهــزة.٧. ســيري أيــز فــري تتطلــب iPhone مجهــزاً بميزة ســيري. ال تتوفــر بعض المزايــا أثناء 
تحــرك الســيارة. iPhone يجــب أن يكــون ضمــن نطــاق الخدمــة الاســلكية، تطبــق نســب بيانــات iPhone الموجــودة للعميــل 
علــى المزايــا المدعومــة باإلنترنــت. ٨. ميــزات الــرد بالنصوص الصوتيــة والنصوص الصوتيــة تتطلب هاتفاً متطابقــاً مع نمط 
النفــاذ إلــى الرســائل بميــزة بلوتــوث. أي فــون وغيــره مــن الهواتــف الذكيــة ال يدعم حاليــاً نمط النفــاذ إلى الرســائل بميزة 
بلوتــوث. تفضــل بزيــارة UconnectPhone.com لمعرفــة توافــق النظام واألجهزة. تأكــد من وضع نمط النفاذ إلى الرســائل بميزة 
بلوتــوث علــى وضعيــة التشــغيل ON وتفعيــل إخطار الرســائل الــواردة. يجــب أن يتم تســجيل المركبة في نظــام يوكونيكت 
أكســيس وتوفيــر أدنــى متطلبــات االشــتراك. كمــا يتطلــب اســتخدام هواتــف ذكيــة متوافقــة مــع ميــزة الرســائل النصيــة 

والبلوتــوث. ُزر UconnectPhone.com لمعرفــة توافــق الهواتــف الذكيــة.

ــار، أول  ــة. رام، موب ــوق محفوظ ــع الحق ــدة ذ.م.م. جمي ــات المتح ــيارات، الوالي ــلر للس ــات كرايس ــة في © ٢٠١٨ مجموع
ســيكيور، هيمــي، الرامــي، ميغــا كاب، بــارك ســنس، بــارك فيــو، بنتاســتار، رام أكتيــف إيــر، رام بوكس، ريبــل، شــعار رام، تورك 
فايــت، ويوكونيكــت هــي عامــات تجاريــة مســجلة، وأكتيــف ليفــل ونظــام فتــح األقفــال عــن بُعــد “أدخــل وانطلــق” هــي 

عامــات تجاريــة مســجلة لمجموعــة فيــات كرايســلر للســيارات، الواليــات المتحــدة ذ.م.م. 

بلوتــوث عامــة تجاريــة مســجلة لشــركة بلوتــوث. أندرويــد أوتــو عامــة تجاريــة لشــركة جوجــل. أي فــون وســيري عامــات 
تجاريــة مســجلة وأبــل كاربــاي عامــة تجاريــة لشــركة آبــل. 

حــول هــذا الكتيّــب: بعــض المعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتيّــب تــم تحديثهــا فــي وقــت الحــق بعــد أن تّمــت الطباعــة. 
يرجــى مراجعــة الوكيــل المحلــي لمزيــد مــن التفاصيــل. بعــض المواصفــات الــواردة أو الظاهــرة فــي هــذا الكتيّب قــد تتوفر 
بتكلفــة إضافيــة. تعتبــر كافــة المنتجــات والمواصفــات والرســوم التوضيحيــة والمقارنــات التنافســية الــواردة هنــا صحيحــة 
حيــن تّمــت الموافقــة علــى الطباعــة. تحتفــظ مجموعــة فيــات كرايســلر للســيارات، الواليــات المتحــدة ذ.م.م. بحــق إيقاف 
إنتــاج بعــض الطــرازات فــي أي وقــت أو إجــراء التعديــات التــي تراهــا مناســبة دون إشــعار مســبق أو أي التــزام يترتــب 
عليهــا. جميــع المواصفــات االختياريــة قــد تتطلــب وجــود مجموعــة مــن المواصفــات االختياريــة األخــرى. لمعرفــة ســعر 
طــراز محــدد مــع تجهيــزات تائــم طلبــك أو التحقــق مــن المواصفــات المذكــورة هنــا، قــم بمراجعــة وكيــل رام المحلــي. 

18RRPAE06 (8225)



Pa
ge

 3

RAM 1500:
WHERE THE BEST 
COMES TOGETHER.
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 رام ١٥٠٠: 
عـنـدمــا يّتـحـد

األفـضـــل.

 Properly secure all cargo.
تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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THE FRONT FRAME/SUSPENSION The 
hydroformed tubular front frame employs high- 
strength steel; with our long-proven short-/long-arm 
front suspension with coil springs and stabilizer bar,  
the technology ensures exemplary handling and 
road manners.

وحدة اإلطار/التعليق األمامي. تتميز وحدة اإلطار األمامي األنبوبي 
المصّنع وفقاً ألحدث التقنيات الهيدروليكية بالفوالذ الصلب جداً، مع 

تعليق أمامي بأذرع طويلة وقصيرة مع النوابض الزنبركية وذراع التوازن، 
التكنولوجيا التي تضمن المثالية في الثبات والمناورات على الطريق. 

THE MULTILINK COIL SPRING REAR SUSPENSION Without exception, our competition still employs 
leaf-spring technology. Ram lets you leave it where it belongs—namely, in your rearview mirror. The Ram 1500 
coil spring rear suspension offers a degree of strength and durability others just can’t match. The upshot?  
More lateral stiffness and greater vehicle control. Fact: the ride quality is so good, this engineering is the 
long-preferred spring configuration for rail cars.

نظام التعليق الخلفي بالنوابض الحلزونية المتعدد الوصالت. با استثناء، مازال كل منافسينا يستخدمون تكنولوجيا العوارض الصلبة. رام 
يتركها حيث تنتمي، خلفك تماماً. نظام التعليق الخلفي بالنوابض الزنبركية في رام ١٥٠٠ يوفر مستوى مميزاً من القوة والمتانة اللتين ال يمكن 

مقارنتهما مع المنافسين اآلخرين. النتيجة؟ قوة جانبية أكثر، تحكم أعلى بالمركبة ومستوى أفضل في القيادة. الواقع؟ إنها التقنية المفضلة 
في  التعليق لعربات السكك الحديدية. 

FOR ROBUST PERFORMANCE
ألداء جــبــــار.
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THE ACTIVE GRILLE SHUTTERS This available 
asset has proven itself beyond doubt. The shutters 
instantly adapt to speed, load and engine needs to 
provide ideal engine cooling—while simultaneously 
reducing aerodynamic drag to help improve the fuel 
efficiency numbers.

مغاليق الشبكة األمامية النشطة. هذه المزايا المتوفرة أثبتت 
فعاليتها با شك. فهي تتأقلم فوراً مع السرعة، الحمولة واحتياجات 

المحرك لتوفير تبريد مثالي للمحرك، بينما تقلل بشكل ملحوظ 
الديناميكية الهوائية للمساعدة في تحسين كفاءة الوقود.

THE STEEL BED No question about it: aluminum 
definitely plays a part in truck design–but not here. 
Ram 1500 utilizes high-strength steel where you  
really need it–in back, where cargo is loaded on to 
resilient and uncompromising steel.

صندوق التحميل الصلب. ال غبار عليه. ال شك أن األلومينيوم يشّكل 
جزءاً من تصميم الشاحنة ولكن ليس في شاحناتنا. يستخدم رام ١٥٠٠ 

الفوالذ الصلب حيث تحتاجه، في الخلف، حيث تكون الحمولة على 
فوالذ صلب ومتين.

THE FRAME Less weight contributes to fuel efficiency. 
Where heavy steel isn’t required, we opted for down- 
gauged but stronger steel in the frame. With its eight 
crossmembers augmenting the structural integrity, this 
full-size pickup delivers fuel-sipping performance.

إطار الهيكل. يساهم تقليل الوزن في انخفاض استهاك الوقود، حيث 
الفوالذ الثقيل ال حاجة إليه، اخترنا استخدام الوزن الخفيف ولكن 

الفوالذ القوي للهيكل. بفضل قضبانه الثمانية لتعزيز السامة الهيكلية، 
يوفر هذا البيك أب الكامل الحجم أداء يستهلك قلياً من الوقود. 

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

اعـتـمـد عـلـى رام فـي كـــل األوقـــات.
COUNT ON RAM EVERY TIME.
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MEET THE ONE SUSPENSION DESIGNED FOR MULTITASKING

مـــريــــح
-٢,١ إنش، أمامي. -١,٧ خلفي.

وضعية الدخول/الخروج. تخفض ارتفاع المركبة عند التوقف لتسهيل عملية 

الدخول والخروج، التحميل والتفريغ، السحب بخطاف أو بدون خطاف. 

COMFORTABLE
–2.1 in. front; –1.7 in. rear

ENTRY/EXIT MODE Lowers the vehicle when  
stopped for easier entry/exit, loading/unloading  

and convenient trailer hooking/unhooking.

مـبـسـّـط
-٠,٦ إنش

الوضعية الهوائية. تقوم أوتوماتيكياً هذه الوضعية بخفض ارتفاع المركبة أثناء 

السرعات العالية في الطرقات السريعة، وتقليل المقاومة الدينامية الهوائية 

بشكل ملحوظ وحركة الهيكل، وتحسين كفاءة استهاك الوقود.

STREAMLINED
–0.6 in.

AERO MODE Automatically lowers the vehicle during  
highway speeds; aerodynamic drag is mitigated, “body roll”  

is reduced—and fuel efficiency is measurably improved.

قــــــادر
+١,٢ إنش، أمامي، +٠,٩ إنش، خلفي.

 وضعية الدروب الوعرة 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.

CAPABLE
+1.2 in. front; +0.9 in. rear

OFF-ROAD MODE Outstanding ride balance combines  
with extra clearance when your off-road scenarios are  
less severe than those warranting Off-Road 2 Mode.

ال يـُــقـهـــر
+٢،٠ إنش.

 وضعية الدروب الوعرة ٢ توفر ارتفاع الهيكل الازم عن األرض على الطرقات 

والمسارات؛ وزوايا كافية لانقطاع واالقتراب واالنطاق.

INVINCIBLE
+2.0 in.

OFF-ROAD 2 MODE Provides generous  
ground clearance for the path or trail, with expansive  

angles for approach, departure and breakover.

Properly secure all cargo.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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  تقنية ضبط المستوى النشط أثناء العمل: يتجاوب أوتوماتيكياً عند زيادة الوزن في 
المظهر واالرتفاع.  الحفاظ على  الصندوق، وبالتالي 

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

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

}  Dashboard-mounted for fingertip access: 
integrated switchbank for instant control of 
the modes.

إليـك نــظــام تـعـلـيــق واحــد مصـمـم لـعــدة مــهـمــات

}}

KEEP IT ALL ON THE LEVEL. ACTIVE-LEVEL ENSURES IT.  
Available for Ram 1500–and helping deliver improved fuel 
efficiency, responsive road manners, and fantastic ride and 
handling. Detailed at right, the driver-selectable modes include  
two Off-Road modes, the people- (and cargo-) friendly  
Entry/Exit Mode, and the automatic Aero Mode when cruising. 

المستوى. حافظ على كل شيء على 
1500 ويساعد في تحسين  رام  المستوى. متوفر في  أكتيف-ليفل يضمن هذا 
السريعة، قيادة رائعة وثبات أروع. في  الطرق  الوقود، االستجابة على  كفاءة 

الطرق  من وضعيات  اثنتين  السائق  اختيار  تشمل وضعيات  اليُمنى،  الجهة 
والوضعية  بشكل سهل،  )والبضائع(  الركّاب  الوعرة، وضعية دخول/خروج 

القيادة. عند  التلقائية  الهوائية 

THE ACTIVE-LEVELTM FOUR-CORNER  
AIR SUSPENSION SYSTEM

 نظام التعليق الهوايئ النشط أكتيف ليفل™ 
رباعي الزوايا
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THE RAM POWER STRUCTURE
SMART-TECHNOLOGY FOR YOUR 

4817 KG MAX TOWING.*
تـكـنـولـوجـيـا ذكـيـــــة

لـقــدرة ســحـب ٤٨١٧ كغ.*

STAY AHEAD OF THE GAME. LOOK BACK. Make towing a cinch. Available ParkView® 
Rear Back-Up Camera1 with available Active Grid Lines is a natural for aligning the trailer 
with the hitch ball.

ELIMINATE LIFE’S UPS AND DOWNS. Boost capability and convenience. The available Active-LevelTM Four-Corner Air 
Suspension System delivers five modes of operation. Crucially, it makes trailering a breeze, simplifying ball/hitch alignment. 
The bigger picture? The system counteracts weight from trailering/hauling, maintains an even and level profile when loaded,  
and keeps constant the rake from the front end to the rear of the trailer.

 كُن في الطليعة وانظر خلفك. اطمئن على حمولتك. كاميرا ١ بارك فيو® 
للرؤية الخلفية المتوفرة مع الخطوط الديناميكية النشطة المتوفرة ميزة طبيعية الصطفاف المقطورة مع بكرة السحب. 

تجاوز مطبات الحياة. تعزيز القدرة والراحة. يوفر نظام التعليق الهوائي أكتيف-ليفيلTM رباعي الزوايا خمسة أنماط تشغيل. األهم من ذلك، يجعل القطر كعبور 
نسيم عليل، واصطفاف بكرة السحب بغاية البساطة. الصورة األكبر؟ يصد النظام الوزن من القطر/السحب، يحافظ على مستوى التشكيل الجانبي مسطحاً عند 

التحميل، ويبقي زاوية الجرف ثابتة من الواجهة األمامية إلى الجزء الخلفي من المقطورة.

DOZENS OF MENU OPTIONS Include data about the available trailer brake controller. 
This reading signals that the brake is at 50% of total operation with a 3.5% gain.  
You’ll control the gain that’s right for the terrain with the center stack-mounted trailer  
brake controller.

SUSPENSION MANAGEMENT At your fingertips.  
The dash-mounted integrated switchbank lets you raise 
or lower the vehicle through the available Active-Level 
Four-Corner Air Suspension System, and also lets you 
control the available trailer brake gain while towing. 

خيارات ال تعد وال تحصى تتضمن بيانات عن التحكم بفرامل المقطورة. هذه اإلشارات تشير إلى أن الفرامل هي ٥٠٪ 
من إجمالي العملية مع مكسب ٣،٥٪. سوف تتحكم بالمكاسب المناسبة للتضاريس باستخدام وحدة تحكم فرامل 

المقطورة المثبتة على المكدس المركزي. 

إدارة التعليق بنقرة من إصبعك. مدمج في لوحة العدادات لسهولة 
االستخدام، يتيح لك مفتاح التشغيل المتكامل رفع وخفض المركبة باستخدام 

نظام التعليق الهوائي أكتيف ليفل رباعي الزوايا المتوفر، ويسمح لك أيضاً 
التحكم بكسب قدرة كبح المقطورة المتوفرة أثناء السحب. 

*U.S. specifications shown. When properly equipped. Properly secure all cargo. *تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة. عند تجهيزها بشكل صحيح. تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن. Pa
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بنيـة رام الـقـويــة

PROVEN–TIME AND TIME AGAIN. This sophisticated 8-speed 
automatic delivers dual-purpose capability. Start with impeccable performance  
in conditions that range from highway cruising to heavy hauling. Now balance 
that strength with these three powerplants that contribute to outstanding fuel 
efficiency. Top it all off with ease of operation; the transmission engineering 
provides ideal driver control with manual gear selection via steering wheel-
mounted buttons.

*U.S. specifications shown.

395 HORSEPOWER*

556 N.M OF TORQUE*

PERFORMANCE THAT RULES. Few available 
engines carry its clout, and even fewer offer such fuel-sipping 
technology. Engineering features include Variable Valve 
Timing (VVT), the ingenious Multi-Displacement System 
(MDS) (to transform this mighty V8 into a robust 4-cylinder) 
and the built-in efficiencies of the versatile and powerful 
hemispherical head design.

A LEGEND: 5.7 HEMI® V8

TORQUEFLITE® 8-SPEED
اختُبر عبر الوقت مراراً. يوفر هذا الناقل للحركة بـ٨ سرعات األوتوماتيكي المتطور القدرة 

المزدوجة الغرض. انطاقاً من أداء ال تشوبه شائبة في الظروف التي تتراوح بين الطريق 
السريع إلى السحب والجر الثقيل. اآلن توازن هذه القوة مع هذه النواقل للحركة تساهم 

في توفير كفاءة الوقود على مستوى عاٍل. فوق هذا كله، سهولة التشغيل. تؤّمن هندسة نقل 
الحركة التحكم المثالي في القيادة للسائق مع اختيار يدوي لجهاز تعشيق التروس عبر أزرار 

مدمجة بعجلة القيادة.

*تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة.

* حصاناً  ٣٩٥ قوة 

٥٥٦ ن.م. من عزم الدوران*

األداء هو الحَكم. لبعض المحركات المتوفرة كل النفوذ، وللبعض 
القليل تكنولوجيا تستهلك وقوداً منخفضاً جداً. تتضمن مزايا الهندسة 

والتصميم النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات، نظام اإلزاحة 
المتعددة العبقري )يحّول هذه األسطوانات الثمانية القوية إلى ٤ 

أسطوانات( والفعالية الخاصة بالقوة المتعددة والكفؤة.

تورك فاليت® بـ٨ رسعات

أسطوانات  بـ٨  أسطورة: هيمي® 
V سعة ٥،٧ لرت عىل شكل 
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Ram 1500 embraces road manners, comfort and capability with 
the same fervor that it welcomes safety and security. Standard on 
every model is the indispensable Electronic Stability Control (ESC)2  
system. Attributes of ESC2 are comprehensive, and include: 

}  Help regulate wheelspin, with All-Speed Traction Control.  
If slippage occurs during acceleration, automatic throttle control 
will reduce torque; in extremes (like accelerating from pavement  
to ice), it will apply the brakes and reduce the engine power to 
maintain control.

}  Tow with confidence, using Trailer Sway Damping,2 which 
detects yaw and applies selective brake pressure on the tow 
vehicle’s opposite side to counteract and reduce the sway.

The Ram 1500 braking system features optimized pedal travel  
to provide quick power assist. Rear wheel-speed sensors are 
positioned for protection against road elements. ESC2 features 
multiple assets for braking, and it even includes vehicle control 
when stationary. Most notable are: 

}  Stop securely, with Antilock Brake System (ABS).  
Monitoring each wheel’s speed, the Ram 1500 ABS design  
also incorporates back-up braking should one of the two  
braking circuits be compromised.

}  Balance the braking. Electronic Brake-Force Distribution 
regulates brake pressure from front to rear to minimize 
stopping distances.

}  Anticipate potential trouble. Ready Alert Braking senses  
when the driver’s foot is lifted from the accelerator; it applies 
an imperceptible brake force to ensure that pads and discs are 
lined up should an emergency stop be required.

}  Factor in the weather. Rain Brake Support automatically and 
seamlessly activates when the driver turns on the windshield 
wipers; all brake calipers gently pulse against their respective 
rotors to remove water from the pads.

}  Make it home, with Hydraulic Boost Compensation. Should 
a failure occur in the vacuum brake booster or any related line 
(say, a rupture occurred from tough off-roading), the brake 
controller will run the ABS pump; our system is so sophisticated,  
it conveys the problem to the driver. The brakes perform as 
normal until the failure is serviced.

}  Stay still, with Hill Start Assist. When the vehicle is angled 
on an incline, this system keeps your Ram stationary for two 
seconds after the brakes have been released or until the 
accelerator is depressed.

}  Indispensable protection: ParkSense® Front and Rear Park 
Assist.1 This available feature uses integrated sensors with 
ultrasonic waves to detect objects as far as 47 inches away from 
the bumpers. Read-outs located in the gauge cluster display 
team up with audible chimes to notify the driver of proximity  
to front and/or rear objects.

FAST LANE TO THE INFORMATION HIGHWAY.
Ram 1500: a rolling powerhouse of knowledge, with up-to-the-
second data bolstered by state-of-the-art communications 
technologies…and all in your command. The available full-color 
seven-inch Driver Information Display is customizable to your exact 
desire, utilizing some 34 menu options and eye-friendly graphics 
that convey real-time vehicle information in detail. 

On select models, a six-ring instrumentation cluster telegraphs 
crucial driving information, and you can always move up to the 
available 8.4-inch touchscreen media center.1 Even better:  
you can utilize cutting- and leading-edge telematics through 
Uconnect®– an option that embraces everything from tunes and 
info to vehicle control. That’s Ram 1500.

أرسع مسار إىل طريق املعلومات.
رام ١٥٠٠: قوة متجددة من المعرفة، مع بيانات في كل ثانية تدعمها تكنولوجيا 

أحدث االتصاالت... وكل هذا بتصرّفك. إن شاشة عرض المعلومات الخاصة للسائق 
ذات األلوان الكاملة المتوفرة بشاشة قياس ٧ بوصة قابلة للتخصيص حسب رغبتك 

الدقيقة، وذلك باستخدام بعض خيارات القائمة البالغ عددها ٣٤، والرسومات 
الصديقة للعين التي تنقل معلومات السيارة في الوقت الفعلي بالتفصيل.

في طرازات مختارة، تقوم مجموعة أجهزة من ستة حلقات بإرسال معلومات عن 
القيادة الحاسمة، ويمكنك دائماً االنتقال إلى مركز الوسائط المتوفر بشاشة تعمل 

باللمس قياس ٨،٤ بوصة. األفضل من ذلك: يمكنك استخدام تقنيات المعلومات 
المتطورة والرائدة من خال يوكونيكت®، الخيار الذي يحتضن كل شيء من 

اإليقاعات والمعلومات للتحكم بالمركبة. هذا هو رام ١٥٠٠.

  حماية ال غنى عنها: نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®١. 
تستخدم هذه الميزة المتوفرة أجهزة االستشعار المدمجة مع الموجات فوق 
الصوتية لرصد األجسام على بُعد ٤٧ إنش من المصد. ويحدد النظام المسافة 
المناسبة. يتلقى السائق إنذارات مرئية وصوتية موجودة في شاشة العرض في 

لوحة العدادات بمدى اقتراب هذه األجسام من أمام وخلف السيارة.

  ابَق ثابتاً مع نظام المساعدة على تسلق التالل. عند الركن على منحدر، يبقي 
هذا النظام شاحنتك رام ثابتة لثانيتيْن بعد تحرير دواسة الفرامل أو إلى أن يتم 

الضغط على دواسة السرعة.

  أِعدها إلى مكانها مع بديل المعزز الهيدروليكي. عند تعطل معزز المكابح 
الهوائي أو مكون ذي صلة (مثل التمزّق أثناء القيادة على الطرق الوعرة)، سيقوم 

نظام التحكم بالفرملة بتفعيل مضخة المكابح المانعة لانغاق وبالتالي إخطار 
السائق بالمشكلة أو العطل. تعمل المكابح بشكل طبيعي إلى حين إصاح العطل.

  أساسي في الطقس. ينشط نظام مساندة الفرملة عند المطر أوتوماتيكياً 
وبساسة عندما يقوم السائق بتشغيل مّساحات الزجاج األمامي، كل مكبس فرملة 

ينتفض بلطف على الدوار إلزالة المياه عن اللبادات.

  توقّع المتاعب المحتملة. يستشعر إنذار التنبيه بالفرملة رفع قدم السائق عن 
دواسة السرعة، فيطبق قوة كبح غير مسبوقة لضمان انسجام اللبادات وأقراص 

المكابح في حال التوقف المفاجئ.

  وازن قدرة الكبح. نظام توزيع الفرملة إلكترونياً ينظّم قوة الفرملة من األمام 
إلى الخلف لتقليل مسافات التوقف.

  توقّف بأمان مع مكابح قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربعة. مع 
مراقبته سرعة كل عجلة، يشمل تصميم المكابح القرصية المانعة لانغاق على 

العجات األربعة في رام ١٥٠٠ أيضاً مكابح احتياطية بحيث تعمل في حال تعطّل 
إحدى هاتين الدائرتين للكبح.

يتميز نظام الكبح في رام ١٥٠٠ بخاصية نقل دواسة محّسنة لتوفير مساعدة قوية 
وسريعة. تم وضع أجهزة استشعار سرعة العجات الخلفية للحماية من عناصر 

الطرق. يحتوي النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات على أصول متعددة من أجل الكبح، 
وحتى أنه يشمل التحكم بالسيارة عندما تكون ثابتة. أبرزها:

  اسحب بكل ثقة باستخدام نظام التحكم بميالن المقطورة٢, والذي يرصد 
االنحراف ويطبق المكابح حسب المطلوب على الجانب اآلخر من المركبة 

للتخفيف من الميان. 

  نظام التحكّم بالتشبث لجميع السرعات يساعد في تنظيم دورة العجلة. في 
حال حدوث انزالق العجلة خال التسارع، سيقوم النظام األوتوماتيكي للتحكم 

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

يحتوي رام ١٥٠٠ سلوكيات الطريق والراحة والقدرة بقدر الحماس نفسه الذي يرحب 
بالسامة واألمان. النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات٢، القياسي في كل طراز، ال غنى 

عنه. خصائص النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات٢ شاملة، وتتضمن: 
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RAM SAFETY & SECURITY 
IT’S TOTALLY ABOUT YOU.

السـالمة واألمـــان فـي رام،
ألجـلـك ومــن حــولــك.

Properly secure all cargo.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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   مقلوب، طري ومريح مع غرفة لستة ركاب. 
رقّي مقصورة رام ١٥٠٠ الرامي: المقاعد القياسية التي تستوعب بسهولة ستة أشخاص، قابلة 

للتدفئة وللتهوية ومكسوة بالجلد للسائق والراكب األمامي، مقود توجيه قابل للتدفئة، 
ودواسات قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة، نظام تكييف هوائي مع منطقتين للتحكم بدرجة 

الحرارة ونظام صوت بريميوم ٢ بعشرة مكبرات صوت مع مضخم صوت. 

}  SCULPTED, SOFT AND SUPPLE–WITH ROOM FOR SIX.  
The refinement of the Ram 1500 Laramie interior: standard seating 
that easily accommodates six, heated and ventilated leather-trimmed 
seats for the driver and front passenger, heated steering wheel, power 
adjustable pedals with memory, Dual-Zone Automatic Temperature 
Control and Premium II 10-speaker audio system with subwoofer. 

اسـتـعـراض الــقــــوة. الرامــــي®

SIX-PACK WITH NO CRUNCHES. 
LARAMIE®
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U.S. screen shown. 
*تظهر بشاشة سوق الواليات المتحدة.
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}  LETS YOU SCOFF AT THE COMMONPLACE AND 
HONOR THE OFF-ROAD. This customized and award-
winning Crew Cab pickup is all about taking on roads 
less traveled and making weekends more appealing. 
Ram 1500 Rebel features a unique tire-tread embossed 
treatment on the standard seats—a designer’s nod to the 
monster 33-inch tires. Mounted on 17-inch aluminum 
wheels with Matte Black pockets, they let you ride with  
the standard Active-Level™ Four-Corner Air Suspension 
System with one-inch height increase—ideal technology 
when concrete appears only in the rearview mirror. Behind 
the tow hooks and aggressive Ram centric grille is the 
powerful 5.7 HEMI® V8.

}  EVEN THIS INTERIOR DEFIES CONVENTION. 
Ram 1500 Rebel distinguishes itself with those tire 
tread-inspired seats—and the unconventional continues. 
Standard is an eye-catching interior finished in vinyl/cloth,  
in your choice of all-Black, or a Red/Black combination. 
All interiors feature a 10-way power driver’s bucket seat 
and heated steering wheel with remote audio controls for 
the standard Uconnect® 4 NAV with 8.4-inch display.

  يجعلك تستهزئ بالمألوف وتقّدر الطرق الوعرة. هذا البيك أب 
بمقصورة الركاب المخصص والحائز على جائزة هو كل شيء لسلوك 

طريق غير اعتيادية وجعل عطلة نهاية األسبوع أكثر جاذبية. يتميز رام 
١٥٠٠ ريبل بعامة فريدة من نوعها مصنوعة من نقوش آثار اإلطارات 

على المقاعد القياسية، وهي عامة مصمم على إطارات قياس ٣٣ إنش. 
مزود بعجات ألومينيوم قياس ١٧ إنش مع جيوب بلون أسود ناشف، 

يتيح لك القيادة مع نظام التعليق الهوائي أكتيف ليفيل™ رباعي الزوايا 
القياسي مع التقنية المثالية في زيادة ارتفاع المركبة مقدار إنش واحد 

عند ظهور الخرسانة فقط في مرآة الرؤية الخلفية. خلف خطافات 
السحب وشبكة رام المركزية القوية هناك قوة محرك هيمي® V8 سعة 

٥،٧ لتر.

  حتى هذه المقصورة تتحّدى المألوف. رام ١٥٠٠ ريبل يميّز نفسه 
بفضل تلك المقاعد المستوحاة من نقوش آثار اإلطارات، واالبتكار 

مستمر. المعيار هو مقصورة داخلية الفتة للنظر بلمسات من الفينيل/
القماش، مع اختيارك للون األسود بالكامل، أو لمزيج بين األحمر/

األسود. وتتميز جميع المقصورات الداخلية بمقعد حاضن للسائق بعشر 
وضعيات آلية ومقود توجيه قابل للتدفئة مع أزرار للتحكم بالصوت مع 

يوكونيكت® ٤ للماحة قياسي بشاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة.

HOW ICONOCLAST BECOMES ICON.  
REBEL®

 رحـلـة الـمتـمـرد إلى الــقـمــــة. 
® يــــبــــل ر

Properly secure all cargo.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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RECOGNIZED AUTHORITY FOR CARGO AND STORAGE.

} THE AVAILABLE RAMBOX® CARGO MANAGEMENT 
SYSTEM. We invented it, improved it–and it’s still a Ram asset. 
The side bins are illuminated, drainable and lockable–and the 
available system offers built-in versatility: bins, rails and divider all 
adapt to arrange and secure cargo–and they’ll even handle dozens 
of Authentic Accessories from Mopar®. 

AVAILABLE PREMIUM KEYLESS ENTER ’N GO.TM Multiple 
conveniences are at hand: keyless (bladeless) operation, Remote Start, 
control of the AllSecure® Locking System (including both RamBox 
System bins, if so equipped), and control of the panic button.

COMPLETE CAPABILITY. 
Even with the RamBox System, full 4x8 sheets of building materials fit easily 
in the bed.

 نظام رام بوكس® إلدارة الشحن المتوفر. لقد اخترعنا هذا، وقُمنا بتحسينه، 
ومازال من أصول رام. أما الخزانات الجانبية فهي مضيئة وقابلة للتصفية وقابلة 

للقفل، كما أن النظام المتوفر يؤّمن براعة متعددة االستعماالت: كل من الخزائن 
والقضبان والمقّسم تتكيف جميعها لترتيب البضائع وتأمينها، كما أنها ستستوعب 

العشرات من األكسسوارات األصلية من موبار®. 

نظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق”™ الفاخر والمتوفر. 
مميزات الراحة المتعددة هي في متناول اليد: تشغيل بدون مفتاح )بدون 

شفرات(، تشغيل عن بُعد، التحكم في نظام الَقفل أول سكيور® )بما في ذلك 
صناديق نظام رام بوكس®، إذا كانت مجهزة بذلك(، والتحكم بزّر اإلنذار.

الكاملة.  القدرة 
حتى مع نظام رام بوكس®، إن األلواح قياس ٨x٤ الكاملة من مواد البناء تتّسع 

بسهولة في الصندوق الخلفي.

AN ADVANCED DEGREE  
IN CARGO MANAGEMENT.

 درجـــة متـقـدمــة فـــي
إدارة الـشـحــــن.

Properly secure all cargo.
تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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الـقـدرة الـمعـتـرف بـهـا للشـحـن والتـخـزيــــن.

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

تــولَّ إدارة جــهــاز
تـعـشـيـق التـــروس

رتّبها، خزّنها 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. 

MANAGE THAT GEAR
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.

نــــّور طــريــقــك
عّدة مصادر لإلضاءة: مصباح التوقف الخلفي المدمج في صندوق التحميل 
يكّمل هذه المصابيح المدمجة في جانب الصندوق بتقنية LED مما يجعل 

الرؤية الليلية للصندوق الخلفي مثالية بدون تعديل غطاء صندوق األمتعة، في 
حال تجهيزه. يوجد مفتاح ضوء جديد مثبت على الصندوق يسّهل التحكم. 

LIGHT THE WAY
MULTIPLE POINTS OF LIGHT. A CHMSL-mounted cargo bed light is 

complemented by these side bed-mounted LED lights–making for 
convenient night viewing of the bed without having to adjust a tonneau 
cover, if so equipped. A new bed-mounted light switch eases control.

تـغـلّـب وقــّســـم
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.

CONQUER & DIVIDE
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.

احـفـظ الـحـمولـة بـكـل أمــان
نظام سكك األمتعة مع مرابط قابلة للتعديل. نقاط الربط السفلى تبدأ 

قصة القدرة المقدمة من مرابط نظام رام بوكس. على امتداد سكك صندوق 
التحميل، يمكنك تعديل كل مربط، بشكل صحيح وآمن، لقفل حجرة األمتعة.

SECURE THE LOAD
CARGO RAIL SYSTEM WITH ADJUSTABLE TIE-DOWN 

CLEATS. Tie-down points merely start the story of capability offered 
by the RamBox System cleats. Movable along the bedside rails, you 
can adjust each cleat to correctly—and securely—lock in your cargo.
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Ram 1500 embraces road manners, comfort and capability with 
the same fervor that it welcomes safety and security. Standard 
on every model is the indispensable Electronic Stability Control 
(ESC)2 system. Attributes of ESC2 are comprehensive, and include: 

}  Help regulate wheelspin, with All-Speed Traction Control.  
If slippage occurs during acceleration, automatic throttle control 
will reduce torque; in extremes (like accelerating from pavement 
to ice), it will apply the brakes and reduce the engine power to 
maintain control.

}  Tow with confidence, using Trailer Sway Damping,2 which 
detects yaw and applies selective brake pressure on the tow 
vehicle’s opposite side to counteract and reduce the sway.

The Ram 1500 braking system features optimized pedal travel  
to provide quick power assist. Rear wheel-speed sensors are 
positioned for protection against road elements. ESC2 features 
multiple assets for braking, and it even includes vehicle control 
when stationary. Most notable are:

}  Stop securely, with Antilock Brake System (ABS).  
Monitoring each wheel’s speed, the Ram 1500 ABS design  
also incorporates back-up braking should one of the two 
braking circuits be compromised.

}  Balance the braking. Electronic Brake-Force Distribution 
regulates brake pressure from front to rear to minimize 
stopping distances.

}  Anticipate potential trouble. Ready Alert Braking senses  
when the driver’s foot is lifted from the accelerator; it applies  
an imperceptible brake force to ensure that pads and discs are 
lined up should an emergency stop be required.

}  Factor in the weather. Rain Brake Support automatically and 
seamlessly activates when the driver turns on the windshield 
wipers; all brake calipers gently pulse against their respective 
rotors to remove water from the pads.

}  Make it home, with Hydraulic Boost Compensation. Should 
a failure occur in the vacuum brake booster or any related line 
(say, a rupture occurred from tough off-roading), the brake 
controller will run the ABS pump; our system is so sophisticated,  
it conveys the problem to the driver. The brakes perform as 
normal until the failure is serviced.

}  Stay still, with Hill Start Assist. When the vehicle is angled  
on an incline, this system keeps your Ram stationary for two 
seconds after the brakes have been released or until the 
accelerator is depressed.

}  Indispensable protection: ParkSense® Front and Rear Park 
Assist.1 This available feature uses integrated sensors with 
ultrasonic waves to detect objects as far as 47 inches away from 
the bumpers. Read-outs located in the gauge cluster display 
team up with audible chimes to notify the driver of proximity  
to front and/or rear objects.

FAST LANE TO THE INFORMATION HIGHWAY.
Ram 1500: a rolling powerhouse of knowledge, with up-to-the-
second data bolstered by state-of-the-art communications 
technologies…and all in your command. The available full-color 
seven-inch Driver Information Display is customizable to your 
exact desire, utilizing some 34 menu options and eye-friendly 
graphics that convey real-time vehicle information in detail. 

On select models, a six-ring instrumentation cluster telegraphs 
crucial driving information, and you can always move up to the 
available 8.4-inch touchscreen media cente.1 Even better:  
you can utilize cutting- and leading-edge telematics through 
Uconnect®– an option that embraces everything from tunes and  
info to vehicle control. That’s Ram 1500.

يحتوي رام 1500 سلوكيات الطريق والراحة والقدرة بقدر الحماس نفسه الذي 
يرحب بالسامة واألمان. نظام التحكم اإللكتروني الثبات٢، القياسي في كل طراز، 

ال غنى عنه. خصائص نظام التحكم اإللكتروني الثبات٢ شاملة، وتتضمن: 

  نظام التحّكم بالتشبث لجميع السرعات يساعد في تنظيم دورة العجلة. في 
حال حدوث انزالق العجلة خال التسارع، سيقوم النظام األوتوماتيكي للتحكم 

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

  اسحب بكل ثقة باستخدام نظام التحكم بميالن المقطورة٢ والذي يرصد 
االنحراف ويطبق المكابح حسب المطلوب على الجانب اآلخر من المركبة 

للتخفيف من الميان.

يتميز نظام الكبح في رام 1500 بخاصية نقل دواسة محّسنة لتوفير مساعدة 
قوية وسريعة. تم وضع أجهزة استشعار سرعة العجات الخلفية للحماية من 

عناصر الطرق. يحتوي النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات على أصول متعددة من 
أجل الكبح، وحتى أنه يشمل التحكم بالسيارة عندما تكون ثابتة. أبرزها:

  توقّف بأمان مع مكابح قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربعة. مع 
مراقبته سرعة كل عجلة، يشمل تصميم المكابح القرصية المانعة لانغاق 

على العجات األربعة في رام 1500 أيضاً مكابح احتياطية بحيث تعمل في 
حال تعطّل إحدى هاتين الدائرتين للكبح.

  وازن قدرة الكبح. نظام توزيع الفرملة إلكترونياً ينظّم قوة الفرملة من األمام 
إلى الخلف لتقليل مسافات التوقف.

  توقّع المتاعب المحتملة. يستشعر إنذار التنبيه بالفرملة رفع قدم السائق عن 
دواسة السرعة، فيطبق قوة كبح غير مسبوقة لضمان انسجام اللبادات وأقراص 

المكابح في حال التوقف المفاجئ.

  أساسي في الطقس. ينشط نظام مساندة الفرملة عند المطر أوتوماتيكياً 
وبساسة عندما يقوم السائق بتشغيل مّساحات الزجاج األمامي، كل مكبس 

فرملة ينتفض بلطف على الدوار إلزالة المياه عن اللبادات. 

  أِعدها إلى مكانها مع بديل المعزز الهيدروليكي. عند تعطل معزز المكابح 
الهوائي أو مكون ذي صلة (مثل التمزّق أثناء القيادة على الطرق الوعرة)، 

سيقوم نظام التحكم بالفرملة بتفعيل مضخة المكابح المانعة لانغاق 
وبالتالي إخطار السائق بالمشكلة أو العطل. تعمل المكابح بشكل طبيعي إلى 

حين إصاح العطل. 

  ابَق ثابتاً مع نظام المساعدة على تسلق التالل. عند الركن على منحدر، يبقي 
هذا النظام شاحنتك رام ثابتة لثانيتيْن بعد تحرير دواسة الفرامل أو إلى أن 

يتم الضغط على دواسة السرعة.

  حماية ال غنى عنها: نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®١. 
تستخدم هذه الميزة المتوفرة أجهزة االستشعار المدمجة مع الموجات فوق 

الصوتية لرصد األجسام على بُعد ٤٧ إنش من المصد. ويحدد النظام المسافة 
المناسبة. يتلقى السائق إنذارات مرئية وصوتية موجودة في شاشة العرض في 

لوحة العدادات بمدى اقتراب هذه األجسام من أمام وخلف السيارة.

أرسع مسار إىل طريق املعلومات.
رام 1500: قوة متجددة من المعرفة، مع بيانات في كل ثانية تدعمها 

تكنولوجيا أحدث االتصاالت... وكل هذا بتصرّفك. إن شاشة عرض المعلومات 
الخاصة للسائق ذات األلوان الكاملة المتوفرة بشاشة قياس ٧ بوصة قابلة 

للتخصيص حسب رغبتك الدقيقة، وذلك باستخدام بعض خيارات القائمة البالغ 
عددها ٣٤، والرسومات الصديقة للعين التي تنقل معلومات السيارة في الوقت 

الفعلي بالتفصيل.

في طرازات مختارة، تقوم مجموعة أجهزة من ستة حلقات بإرسال معلومات عن 
القيادة الحاسمة، ويمكنك دائماً االنتقال إلى مركز الوسائط المتوفر بشاشة تعمل 
باللمس قياس ٨،٤ بوصة. األفضل من ذلك: يمكنك استخدام تقنيات المعلومات 

المتطورة والرائدة من خال يوكونيكت®، الخيار الذي يحتضن كل شيء من 
اإليقاعات والمعلومات للتحكم بالمركبة. هذا هو رام 1500.
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AN OPEN-AND-SHUT CASE 
FOR SAFETY & SECURITY.

مـنـتـهـى الســـالمــة واألمــــان.

Properly secure all cargo.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
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واقيات الرذاذ للمهام الصعبة  )١
عدة الدواسات الامعة  )٢
٣(  واقيات عتبات األبواب

1) HEAVY-DUTY SPLASH GUARDS

2) BRIGHT PEDAL KIT

3) DOOR SILL GUARDS

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 
topnotch 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: 3 yr/100,000km, 4 yr/120,000km,  
5 yr/100,000km and 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.

MOPAR EASY CARE PLANS:
Mopar Easy Care Plans have been created to simplify your RAM’s  
maintenance requirements and provide you with peace of mind. Choose 
from the following packages that best suit your needs: 3 yr/60,000 km,  
5 yr/100,000 km and 7 yr/140,000km.

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

فقط لشاحنتك رام، بل تعطيك إمكانيات غير محدودة تقريباً لزيادة الراحة واألداء أيضاً.

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

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.

 فترات 
®
 هي واسعة النطاق. تقلل الخدمة السريعة من موبار

®
مزايا إضافية من موبار

 هي الحماية الممددة الوحيدة التي 
®
االنتظار والتوقف. خطط حماية® المركبة من موبار

 
®
تأتي من المصّنع، باإلضافة إلى موقعنا اإللكتروني الخاص للتواصل بين المالك وموبار

الذي يتيح لك الوصول إلى معلومات اضافية عن المركبة.

الدعم من موبار®. يتعلق بإبقائك سعيداً والمحافظة على شاحنتك رام بحالة جيدة ومظهر 
MIDEAST.MOPAR.COM جيد أيضاً. تفضل بزيارة موقعنا

:
®
خطط العناية القصوى من موبار

إن كنت تبحث عن راحة البال المثالية واالطمئنان على حالة مركبتك، فا تبحث بعيداً. 
 تعتني بمركبتك بشكل شامل وكامل من خال 

®
خطط برامج العناية القصوى من موبار

ضمان المركبة من المصّنع بتزويدك التغطية الميكانيكية الكاملة لمركبتك: العناية 
 تشمل 

®
القصوى تغطي أكثر من ٥,٠٠٠ مكّوناً ميكانيكياً. خطط العناية القصوى من موبار

المجموعات التالية: ٣ سنوات/١٠٠,٠٠٠ كم، ٤ سنوات/١٢٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات/١٠٠،٠٠٠ 
كم و٥ سنوات/١٥٠،٠٠٠ كم. يمكنك اآلن أن تضمن أنك قد ال تشعر أبداً بالقلق حول 

التكاليف مقابل اإلصاحات الميكانيكية. مهما يكن، على العكس فإن خطط العناية 
 ستمنحك الشعور براحة البال.

®
القصوى من موبار

:
®
برامج “إيزي كير” من موبار

تم ابتكارها لتسهيل متطلبات صيانة مركبتك رام وتزويدك براحة البال. اختر ما يناسب 
احتياجاتك من بين المجموعات التالية: ٣ سنوات/٦٠،٠٠٠ كم، ٥ سنوات/١٠٠،٠٠٠ كم، ٧ 

سنوات/١٤٠،٠٠٠ كم. 

CUSTOMIZE YOUR RAM
أضـف لـمستك الخـاصة عىل رام 

3 2 1
٣ ٢ ١
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I N T E G R A T E D  V O I C E  C O M M A N D 6  W I T H 
B L U E T O O T H ®  Access a favorite playlist on your music 
player or USB drive with simple voice commands.6 Ask for 
directions to a certain address. Or make a call. No problem.  
The integrated Voice Command feature responds to language 
commands in English, so controlling your compatible iPhone®  
and your vehicle’s sound system and entertainment options is  
easy and effortless. 

N A V  Enter your destination with just your voice6—the route is 
calculated in seconds and displayed on the spacious 8.4-inch 
touchscreen. Then get turn-by-turn audio directions, so your  
eyes can stay devoted to the road.

C O N T R O L S  Via the touchscreen, you can adjust your seat 
or cabin temperature, select a new music station or make a call. 
So sit back, get comfortable and experience all the ways Uconnect®  
makes the ride more enjoyable. 

R A D I O  Get the sound going via available features like  
CD/MP3s, remote USB port, audio jack, Integrated Voice 
Command6 and Bluetooth® Streaming Audio. 

P H O N E  Prioritize different phones so multiple drivers can 
connect and call. Uconnect syncs with your compatible phone 
allowing you to drive safely with hands-free5 phone capability. 
Route all incoming calls to voice mail and suppress text message 
notifications by enabling the Do Not Disturb feature so you can 
keep your full attention on the road.

نظام األوامر الصوتية٦ المدمج مع بلوتوث® الوصول إلى قائمة التشغيل المفضلة 

لديك على مشغل الموسيقى أو محرك أقراص يو إس بي مع األوامر الصوتية٦ البسيطة. 

اسأل عن االتجاهات إلى عنوان معين، أو عن إجراء مكالمة هاتفية. ليس هناك أي 

مشكلة. يستجيب نظام األوامر الصوتية ألوامر باللغة اإلنجليزية، لذلك تتحكم في جهاز 

أي فون المتوافق مع نظام الصوت في السيارة وخيارات الترفيه الخاصة بك بسهولة 

وبا أي ُجهد.

المالحة أدخل وجهتك بمجرد استخدام صوتك٦ وسيتم احتساب الطريق في ثوان 

وعرضها على شاشة واسعة تعمل باللمس قياس ٨,٤ بوصة. ثم احصل على االتجاهات 

الصوتية اآلنية، دون أن تفقد تركيزك على الطريق.

أزرار التحكم عبر شاشة تعمل باللمس، يمكنك ضبط المقعد أو درجة حرارة 

المقصورة، تحديد محطة موسيقية جديدة أو إجراء مكالمة. حتى الجلوس، والحصول 

على الراحة واختبار كل وسائل يوكونيكت® التي تجعل قيادتك أكثر متعة.

الراديو أحصل على الصوت عبر الميزات المتوفرة مثل أقراص مدمجة/إم بي ٣، منفذ 

يو إس بي عن بُعد، مقبس الصوت، نظام األوامر الصوتية المدمج٦ وميزة بلوتوث® 

للنظام الصوتي.

الهاتف حّدد أولويات الهواتف المختلفة بحيث يمكن لعدة سائقين التواصل واالتصال. 

يوكونيكت تتناسق مع الهاتف المتوافق الخاص بك مما يتيح لك القيادة بأمان مع 

استخدام الهاتف طليق اليدين٥. توجيه جميع المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي 

وإيقاف تنبيهات الرسائل النصية من خال تمكين ميزة عدم اإلزعاج حتى تتمكن من 

الحفاظ على اهتمامك الكامل على الطريق.

تظهر شاشة يوكونيكت® بالمواصفات األمريكية.

U.S. Uconnect® screen shown.

TECHNOLOGY DESIGNED 
FOR THE REAL WORLD.

 تـكنـولـوجـيـا مـصـمـمـــة
لــلـعــالـــم الـحـقـيـقـــي.
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CONFIGURATIONS
CAB BOX SEATING

Regular Cab Crew Cab 5' 7" Box 6' 4" Box 40 / 20 / 40  
Bench Seat Bucket Seats

Express • • Crew Cab Reg Cab S N/A
Big Horn® • • Crew Cab Reg Cab S O
Sport • • Crew Cab Reg Cab N/A S
Rebel® N/A S S N/A N/A S
Laramie® N/A S Crew Cab N/A S O
Longhorn® N/A S S N/A N/A S
Limited N/A S S N/A N/A S

• = Available Configuration N/A = Not Available S = Standard Configuration  O = Optional

RAM 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)

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) 62.5 125.3

N/A = Not Available

RAM 1500 EXTERIOR DIMENSIONS**

All dimensions are for base models only  
and in inches unless otherwise noted

REGULAR CAB CREW CAB

6' 4" BOX 5' 7" BOX

OVERALL BODY WIDTH 79.4 79.4
OVERALL HEIGHT (4x2 / 4x4) 74.6 / 75.2 76.9 / 77.5
OVERALL LENGTH 209.0 229.0
TRACK — FRONT (4x2 / 4x4) 68.0 / 68.2 68.0 / 68.2
TRACK — REAR (4x2 / 4x4) 67.5 / 67.5 67.5 / 67.5
WHEELBASE 120.5 140.5
BED HEIGHT 20.1 20.0
BED LENGTH 76.3 67.4
BED WIDTH, WALL-TO-WALL 66.4 66.4
BED WIDTH, BETWEEN 
WHEELHOUSINGS 51.0 51.0

N/A = Not Available **U.S. specifications shown.

RAM 1500 TOWING—SAE J2807 COMPLIANT**

Maximum Loaded Trailer Weight (kg)*

REGULAR CAB CREW CAB

6' 4" BOX 5' 7" BOX

ENGINE AXLE 
RATIO GCWR 4x2 4x4 4x4

5.7 HEMI V8 /  
8-SPEED AUTO 

3.21 6,260 3,806
3.92 6,510 4,178 4, 051
3.92 7,235 4,613

RAM 1500 PAYLOAD**

Maximum payload capacities (kg)*

REGULAR CAB CREW CAB

6' 4" BOX 5' 7" BOX

ENGINE GVWR 4x2 4x4 4x4

5.7 HEMI V8 /  
8-SPEED AUTO

2,812 612
2,880 721 626
3,130 689

Numbers in Black boxes reflect max ratings. 1. Payload and Max Trailer Weights are estimated values. 2. All weights are shown in kg unless otherwise stated. 3. Payload = GVWR – Base Weight. 4. Trailer Weight Rating and Tow Vehicle Trailering Weight are calculated as specified in SAE J2807. 5. Payload and Trailer Weight 
Rating are mutually exclusive. 6. GAWRs, GVWRs and GCWRs should never be exceeded. 7. The recommended tongue weight for a conventional hitch is 10 percent of the gross trailer weight. The maximum tongue weight for Class IV hitch receiver is limited to 500 Kg. 8. Weight-distributing hitch is recommended for trailers 
over 2,268 kg. **U.S. specifications shown. *When properly equipped.

RAM 1500 SPECIFICATIONS
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التكوينات
التحميلمقصورة المقاعدصندوق 

مقاعد حاضنةمقعد ٤٠/٢٠/٤٠صندوق ٦ قدم ٤ بوصةصندوق ٥ قدم ٧ بوصةمقصورة الركابمقصورة عادية

SN/Aمقصورة عاديةمقصورة الركاب••إكسبرس
Big Horn® ••مقصورة عاديةمقصورة الركابSO

N/ASمقصورة عاديةمقصورة الركاب••سبورت
N/ASSN/AN/ASريبل®

N/ASOمقصورة الركابN/ASالرامي®
Longhorn®N/ASSN/AN/AS

N/ASSN/AN/ASليميتد

• = متوفر   N/A = غير متوفر   S = قياسي   O = اختياري

أبعاد** مقصورة رام ١٥٠٠
عاديةجميع األبعاد هي بالبوصة (ملم) ما مل يذكر غري ذلك. الركابمقصورة  مقصورة 

٣/٣ أو ٠/٣٣/٢ أو ٠/٢سعة المقاعد، األمام/الخلف

األمام

٤١،٠ )١،٠٤١.٤(٣٩،٩ )١،٠١٣.٥(منطقة الرأس

٤١،٠ )١،٠٤١.٤(٤١،٠ )١،٠٤١.٤(منطقة األرجل

٦٦،٠ )١،٦٧٦.٤(٦٦،٠ )١،٦٧٦.٤(منطقة األكتاف

٦٣،٢ )١،٦٠٥.٣(٦٢،٩ )١،٥٩٨.٧(منطقة الخصر

الخلف

٣٩،٩ )١،٠١٣.٥(N/Aمنطقة الرأس

٤٠،٣ )١،٠٢٣.٥(N/Aمنطقة األرجل

٦٥،٧ )١،٦٦٨.٨(N/Aمنطقة األكتاف

٦٣،٢ )١،٦٠٥.٣(N/Aمنطقة الخصر

الحجم الداخلي

٦٤،٢ )١،٨(٦٢،٥ )١،٨(في األمام قدم مكعب (متر مكعب)

٦١،١ )١،٧(N/Aفي الخلف قدم مكعب (متر مكعب)

٦٢،٥١٢٥،٣السعة اإلجمالية للركاب (قدم مكعب)

N/A = غير متوفر

**١٥٠٠ األبعاد الخارجية لرام 

 جميع األبعاد هي للطرازات األساسية فقط، 
بالبوصة ما مل يذكر غري ذلك.

عادية الركابمقصورة  مقصورة 

صندوق ٥ قدم ٧ بوصةصندوق ٦ قدم ٤ بوصة

٧٩،٤٧٩،٤العرض اإلجمالي للهيكل الخارجي

(٤x٤ ٤x٢) ٧٥،٢االرتفاع اإلجمالي  / ٧٤،٦٧٧،٥  / ٧٦،٩

(٤x٤ ٤x٢) ٢٠٩،٠٢٢٩،٠الطول اإلجمالي

(٤x٤ ٤x٢) ٦٨،٢المسافة بين عجالت المحور، األمامي  / ٦٨،٠٦٨،٢  / ٦٨،٠

(٤x٤ ٤x٢) ٦٧،٥المسافة بين عجالت المحور، الخلفي  / ٦٧،٥٦٧،٥  / ٦٧،٥

١٢٠،٥١٤٠،٥قاعدة العجالت 

٢٠،١٢٠،٠ارتفاع صندوق التحميل

٧٦،٣٦٧،٤طول صندوق التحميل

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

٥١،٠٥١،٠عرض صندوق التحميل بين حواضن العجالت

N/A = غير متوفر   ** تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة األمريكية.

SAE J2807 قدرة رام ١٥٠٠ على السحب – خاضع** الختبار

وزن الحمولة القصوى للمقطورة (كغ)*

مقصورة الركابمقصورة عادية
صندوق ٥ قدم ٧ بوصةصندوق ٦ قدم ٤ بوصة

نسبة المحورالمحرك
وزن إجمالي 

المجّمع 
للشاحنة

٢x٤٤x٤٤x٤

محرك هيمي V8 سعة ٥،٧ لتر / 
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

٣،٢١٦،٢٦٠٣،٨٠٦

٣،٩٢٦،٥١٠٤،١٧٨٤،٠٥١

٣،٩٢٧،٢٣٥٤،٦١٣

سعة حمولة رام ١٥٠٠**

قدرة الحمولة القصوى (كغ)*

مقصورة الركابمقصورة عادية
صندوق ٥ قدم ٧ بوصةصندوق ٦ قدم ٤ بوصة

أعلى وزن المحرك
٢x٤٤x٤٤x٤إجمالي

 محرك هيمي V8 سعة ٥،٧ لتر / 
ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

٢،٨١٢٦١٢

٢،٨٨٠٧٢١٦٢٦

٣،١٣٠٦٨٩
األرقام المشار إليها باللون األسود تعكس التقييمات القصوى. ١. الحمولة ووزن المقطورة األقصى هي قيم مقدرة. ٢. جميع األوزان مبينة بالكيلوغرام ما لم يذكر خاف ذلك. ٣. الحمولة = أعلى نسبة وزن إجمالي للشاحنة - الوزن األساسي. ٤. نسبة وزن المقطورة ووزن قدرة السحب يتم احتسابها 
على النحو المحدد في اختبار SAE J2807. الحمولة ونسبة وزن المقطورة ال يعتمدان على بعض. ٦. يجب عدم تجاوز معدل الوزن اإلجمالي لمحور الدوران وأعلى نسبة وزن إجمالي للشاحنة ووزن إجمالي مجّمع للشاحنة ٧. وزن اللسان الموصى به لوصلة الجر التقليدية هو ١٠ في المئة من 
الوزن اإلجمالي للمقطورة. يقتصر الحد األقصى لوزن اللسان حلقة الوصل القياسية من الفئة الرابعة على ٥٠٠ كغ. ٨. يوصى باستخدام وصلة الجر لتوزيع الوزن في المقطورات التي يفوق وزنها عن ٢،٢٦٨ كغ. ** تظهر المواصفات في سوق الواليات المتحدة األمريكية. *عند تجهيزها بشكل صحيح.

مــواصــفـــات رام ١٥٠٠
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RAM 1500 BUYER’S GUIDE
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ENGINE / TRANSMISSION

5.7 HEMI V8 with VVT and Fuel Saver Technology / 8HP70 8-speed automatic EZH/DFK/DFD 27J 27S 26/27L 26M 
(4x4) 26/27H 26/27K 26/27V

MECHANICAL FEATURES

ACTIVE GRILLE SHUTTERS (included with 8-speed automatic transmission) MDX P P P — P P P

ALTERNATOR  — 160-amp BAB S S S S S S S

—  Antispin rear differential (included with Sport Regular Cab 4x2) DSA O O O/P O O O O

BATTERY  — 730-amp BCN S S S S S S S

ENGINE BLOCK HEATER NHK O O O O O O O

ENGINE COOLING — Heavy-duty NMC P P P P P P P

SHOCK ABSORBERS  — Front heavy-duty SFB S S S P S S S

— Rear, heavy-duty SGB S S S P S S S

— Front, Bilstein® Performance SFC — — — S — — —

— Rear, Bilstein Performance SGC — — — S — — —

STABILIZER BAR  — Front SHA S S S S S S S

— Rear (included with Sport Regular Cab 4x2) SHF S S S S S S S

STEERING  — Electronic rack and pinion SBA S S S S S S S

SUSPENSION — Front, upper and lower A-arms, coil springs, twin-tube shocks S S S P S S O

— Rear, five-link, coil springs, twin-tube shocks S S S P S S O

—  Active-Level™ Four-Corner Air Suspension System: includes front upper and lower A-arms, air springs, twin-tube shocks, rear five-link, air springs, twin-tube shocks, air 
compressor, dual closed-loop system storage tanks SER O O O S O O S

TRAILER HITCH — Class IV hitch receiver XFH O S O S O O S

TRANSFER CASE  — Electronic part-time (4x4 models only) DH9 S — — S — — —

— Electronic on-demand (4x4 models only) DH8 — S S — S S S

WINCH  — Tire carrier TBM S S S S S S S

EXTERIOR FEATURES

BED LIGHTING SYSTEM — LED, included with RamBox® System and Luxury Group LPL O/P S P P O/P S S

BED RAILS  — Chrome, tubular, for 5'7" and 6'4" bed sides (not available with RamBox System or tonneau cover) MEB — O O O O — —

BEDLINER — Spray-in XMF O O O O O S S

BELT MOLDINGS — Chrome MME — — — — — S S

BODY MODEL  — Regular Cab 6'4" box 61 O O O — — — —

— Crew Cab 5'7" box 98 — — O S S S S

BODYSIDE MOLDINGS  — Chrome (optional with monotone paint only on Laramie) MJB O O — — O — S

BUMPERS — Front and rear Black powder-coated MCS/MB5 — — — S — — —

— Front and rear painted lower accent-color MBU/MBV — — — — — S —

— Front and rear Chrome (included with monotone paint) MCT/MBF — S — — S P P

— Rear body-color MBQ S — S — — — S

DOOR HANDLES — Black (included with low-volume paint colors) MNA S P — — — — —

— Body-color MNK — — S S — — —

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

EXHAUST — Dual rear NER P P S P S S S

FASCIA — Front upper, Black (included with low-volume paint colors) MCL — P — — — — —

— Front upper, body-color MCM — S — — S S P

— Front full, body-color MBP S — S — — — S

FOG LAMPS LNJ/LNV S S S S S S S

GRILLE  — Black painted honeycomb grille (included with Black Express Group) MFS P — — — — — —

— Black RAM Rebel grille MFM — — — S — — —

— Body-color surround, Black hex-link MFT S — — — — — —

— Body-color RAM Sport grille MAW — — S — — — —

— Chrome surround, chrome billet MFH — S — — — — —

— Chrome surround, chrome wave-perf MF1 — — — — S — —

— Chrome RAM grille MFJ — — — — — S S

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

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

يع
مب

 ال
مز

ر

رة 
صو

مق
E ب

XP
RE

SS
ب

ركا
 ال

رة
صو

مق
 / 

ية
اد

ع

رة 
صو

مق
B ب

IG 
HO

RN
®

ب
ركا

 ال
رة

صو
مق

ة /
دي

عا

رة 
صو

مق
ت ب

ور
سب

ب
ركا

ال  
رة

صو
مق

ة /
دي

عا

بل
ري

 ®
ب

ركا
 ال

رة
صو

مق
ب

ي
رام

ال
 ®

ب
ركا

 ال
رة

صو
مق

ب

LO
NG

HO
RN

® 

ب
ركا

 ال
رة

صو
مق

 ب

ة 
ور

ص
مق

د ب
ميت

لي
ب

كا
لر

ا

مـحـرك / نــاقـل حـــركـــة
هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر مع النظام المتغير لتوقيت عمل الصمامات وتقنية التوفير في استهاك الوقود / ناقل حركة 

أوتوماتيكي 8HP70 بـ٨ سرعات 
EZH/DFK/DFD27J27S26/27L26M (4x4)26/27H26/27K26/27V

الـمـواصــفـات الـمـيـكــانـيـكـيـــة
MDXPPP—PPPمغاليق الشبكة األمامية النشطة (متضمنة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات)

BABSSSSSSSالمحّول: ١٦٠ أمبير

(٢xمتضمن مع سبورت مقصورة عادية ٤) تروس تفاضلية خلفية مقاومة للتدوير —DSAOOO/POOOO

BCNSSSSSSSالبطارية: ٧٣٠ أمبير

NHKOOOOOOOجهاز تسخين كتلة المحرك

NMCPPPPPPPمبرّد المحرك: للمهام الثقيلة

SFBSSSPSSSماصات الصدمات: أمامية، للمهام الثقيلة

SGBSSSPSSS— خلفية، للمهام الثقيلة 

———SFC———S— أمامية، بلشتاين® عالي األداء

———SGC———S— خلفية، بلشتاين® عالي األداء

SHASSSSSSSذراع توازن: أمامي

 (٢xمتضمن مع مقصورة الركاب في سبورت ٤) خلفي —SHFSSSSSSS

SBASSSSSSSمقود التوجيه: مسننات وتروس إلكترونية

SSSPSSOنظام التعليق: أمامي، بأذرع على شكل A علوية وسفلية، نوابض حلزونية، ماصات صدمات مزدوجة األنبوب

SSSPSSO— خلفي، وصات خماسية، نوابض حلزونية، ماصات صدمات مزدوجة األنبوب 

—  يتضمن نظام التعليق الهوائي النشط أكتيف ليفل™ رباعي الزوايا أذرعاً علوية وسفلية على شكل A، نوابض هوائية، ماصات صدمات 
مزدوجة األنبوب، وصات خماسية خلفية، ضاغطاً هوائياً، نظام خزانات بحلقة مزدوجة مغلقة

SEROOOSOOS

XFHOSOSOOSحلقة تثبيت: خلفية من الفئة الرابعة

———DH9S——Sعلبة ناقل الحركة: كهربائية للعمل بشكل جزئي (٤x٤ فقط)

DH8—SS—SSS— كهربائية عند الطلب (٤x٤ فقط)

TBMSSSSSSSالرافعة: حامل اإلطار

الــمـواصــفــات الـخــارجـيــــة
LPLO/PSPPO/PSSنظام إضاءة الصندوق: LED، متضمن مع نظام إدارة األمتعة رام بوكس® والمجموعة الفاخرة

 سكك صندوق التحميل: من الكروم، أنبوبية، لجوانب صندوق التحميل ٥ قدم ٧ بوصة وصندوق التحميل ٦ قدم ٤ بوصة 
(غير متوفرة مع نظام رام بوكس أو غطاء تونو(

MEB—OOOO——

XMFOOOOOSSبطانة الصندوق: قابلة للطاء

MME—————SSقوالب الحزام: من الكروم

————61OOOطراز الهيكل: مقصورة عادية بصندوق ٦ قدم ٤ بوصة

OSSSS——98— مقصورة الركاب بصندوق ٥ أقدام ٧ بوصة

MJBOO——O—Sقوالب الجوانب: من الكروم (اختيارية مع طاء موحد اللون فقط في الرامي)

———MCS/MB5———Sالمصد: أمامي وخلفي مطلي بلون أسود

—MBU/MBV—————S— أمامي وخلفي مطلي بلون خافت

MCT/MBF—S——SPP— أمامي وخلفي من الكروم (متضمن مع طاء أحادي اللون)

MBQS—S———S— خلفي بلون الهيكل

—————MNASP— مقابض األبواب: سوداء (متضمنة بطاء خفيف اللون)

———MNK——SS— بلون الهيكل

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

NERPPSPSSSالعادم: خلفي مزدوج

—————MCL—P— الواجهة: أمامية علوية، بلون أسود (متضمنة بطاء خفيف اللون)

MCM—S——SSPأمامية علوية، بلون الهيكل

MBPS—S———S— أمامية كاملة، بلون الهيكل 

LNJ/LNVSSSSSSS— مصابيح الضباب

——————MFSP— شبكة أمامية: سداسية الشكل مطلية بلون أسود (متضمنة مع مجموعة إكسبرس السوداء)

———MFM———S— شبكة أمامية سوداء بشعار رام ريبل

——————MFTS— حواف بلون الهيكل، هكس-لينك أسود

————MAW——S— شبكة أمامية بلون الهيكل بشعار رام سبورت

—————MFH—S— حواف بلون الهيكل، رصاصي كروم

——MF1————S— حواف من الكروم، رصاصي متموج

MFJ—————SS— شعار رام من الكروم
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EXTERIOR FEATURES (CONTINUED)

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

— Quad-lens halogen with incandescent taillamps LME/LA6 S S — — — — —

— Quad-lens halogen, blackout look, with incandescent taillamps (included with Black Express Group) MFA/LA6 P — — — — — —

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

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

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

MIRRORS  — Manual, Black, 6 x 9-inch (Regular Cab only) GPU S — — — — — —

— Power, heated, folding, Black, 6 x 9-inch GT6 P — — S — — —

— Power, heated, auto-dimming, power-folding, Black, 6 x 9-inch; includes exterior courtesy lamps and supplemental turn signal (included with Luxury Group) GUK — S — P — — —

— Power, heated, power-folding, auto-dimming, body-color 6 x 9-inch; includes exterior courtesy lamps and supplemental turn signal GT5 — — S — — — —

— Power trailer tow, manual folding, Black, 7 x 11-inch; includes exterior courtesy lamps and supplemental turn signal GPG — — O — — — —

—  Power multifunction, heated, auto-dimming, power-folding, chrome, 6 x 9-inch; exterior courtesy lamps and supplemental turn signal, includes position memory for 
H / K / V CPOS; includes body-color for V CPOS with Tungsten Package GU4 — — — — S S S

RUNNING BOARDS  — Accent-color MRM — — — — — O —

— Body-color MRL — — O — — — O

SIDE STEPS  — Tubular, cab-length, Chrome (included with monotone paint on Longhorn) MRT — — O — O O/P —

— Tubular, cab-length, Black (optional with Black Express Group) MRU O — O O — — —

— Tubular, wheel-to-wheel, Chrome (included with V8 on Limited) MRA O O O — O O P

SKID PLATE  — Front suspension, 4x4 only (included with M CPOS) XEU — P — P P P P

— Transfer case, 4x4 only (included with M CPOS) XEF — P — P P P P

SPORT PERFORMANCE HOOD (included with Black Sport Group or Sport Regular Cab 4x2 model) MGB — — O S — — —

STORAGE  — RamBox® Cargo Management System: includes pickup box with integrated bins which are weatherproof, lockable and drainable, bed rails with four adjustable 
cleats, dual-purpose bed divider / extender and LED bed lighting system (5'7"- and 6'4"-box models only; not available with 8' box) XB9 O O O O O O S

TIRES — P265 / 70R17 BSW On-/Off-Road (included with M CPOS) TTS S — — P S — —

— LT285 / 70R17E BSW All-Terrain TWG — — — S — — —

— P275 / 60R20 BSW (included with Black Sport Group, included with optional 20-inch wheel) TAM P S S — P S S

— Spare, full-size TBB/TBS S S S S S S S

TONNEAU COVER  — Soft, tri-fold (available with or without RamBox System) CS7/CSU O O O O O O O

TOW HOOKS  — requires chrome bumpers for Limited XEA/XHW — P — S O/P S P

WHEELS  — Spare, 17-inch steel, 20-inch steel W1A/W1D S S S S S S S

— 17 x 7-inch painted cast aluminum WFE S — — — — — —

— 17 x 7-inch chrome-clad aluminum WFJ — — — — S — —

— 17 x 8-inch aluminum with Matte Black pockets WFK — — — S — — —

— 20 x 8-inch semi-gloss Black painted, aluminum (included with Black Express Group) WHN P — — — — — —

— 20 x 8-inch chrome-clad aluminum WHK — S — — — — —

— 20 x 9-inch chrome-clad aluminum WR2 O — — — — — —

— 20 x 9-inch aluminum, polished WRF — — S — — — —

— 20 x 9-inch aluminum, semi-gloss Black painted (included with Black Sport Group) WRL — — P — — — —

— 20 x 9-inch chrome-clad aluminum WRG — — — — O — —

— 20 x 9-inch aluminum, polished, with accent-color inserts WRN — — — — — S —

— 20 x 9-inch aluminum, polished with Silver inserts (included with monotone paint) WRJ — — — — — P —

— 20 x 9-inch aluminum, polished with Mineral Gray inserts WRA — — — — — — S

WHEEL FLARES  — Black MMZ — — — S — — —

— Body-color; included with monotone paint on K CPOS MML — — — — S P P

— Accent-color; included with two-tone paint MRD — — — — P S —

INTERIOR FEATURES

AIR CONDITIONING  — Manual HAA S S S S — — —

—  Dual-Zone Automatic Temperature Control; included with 8.4 radios (Crew Cab only) (included with Wheel Group, Black Sport Group, Premium Sound Group or M CPOS) HAF — P P P S S S

CLUSTER  — Instrument, with 3.5-inch display screen for Driver Information Display (DID) JAT S — — — — — —

— Premium instrument, with 7-inch DID, included with Luxury Group JA6 — S S — S — —

— Premium Rebel instrument, with 7-inch DID JAJ — — — S — — —

— Premium Longhorn instrument, with 7-inch DID JAX — — — — — S —

— Premium Limited instrument, with 7-inch DID JAV — — — — — — S

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

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

— Overhead (included with Uconnect® 5.0 radio) CUN P S S S S S S

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of package. – = Not available. 
Note: some features and/or applications may be late availability.
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دلـيــل مـشــتـري رام ١٥٠٠

S = قيايس. O = اختياري. P = ضمن مجموعة. – = غري متوفر
ماحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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الــمـواصــفــات الـخــارجـيــــة )تتمة(
LMGSSSSSSSالمصابيح األمامية/المصابيح الخلفية: أوتوماتيكية

—————LME/LA6SS— هالوجينية رباعية العدسات مع مصابيح خلفية متوهجة 

——————MFA/LA6P— هالوجينية رباعية العدسات، ميزة التعتيم، مع مصابيح خلفية متوهجة (متضمنة مع مجموعة إكسبرس السوداء)

  LED لانعطاف/أثناء القيادة ومصابيح خلفية LED مصباح بكشاف ضوئي هالوجيني ثنائي الوظائف سبورت بميزة التعتيم مع مصابيح —LMM/LAE——SS———

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

LMS——P—PPS— نظام تحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية الطويلة المدى )متضمن في مجموعة كونفينيانس(

——————GPUSالمرايا: يدوية، سوداء، ٩x٦ بوصة (في طرازات المقصورة العادية فقط) 

———GT6P——S— كهربائية، قابلة للتدفئة، سوداء ٩x٦ بوصة

—  كهربائية، قابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم، قابلة للطي آلياً، سوداء ٩x٦ بوصة، تشمل مصابيح خارجية خافتة ومصابيح انعطاف إضافية (متضّمنة مع مجموعة 
الفخامة) 

GUK—S—P———

————GT5——S— كهربائية، قابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم، قابلة للطي آلياً، بلون الهيكل ٩x٦ بوصة، تشمل مصابيح خارجية خافتة ومصابيح انعطاف إضافية

————GPG——O— كهربائية في مقطورة السحب، قابلة للطي يدوياً، سوداء ١١x٧ بوصة، تشمل مصابيح خارجية خافتة ومصابيح انعطاف إضافية

—  كهربائية متعددة الوظائف، قابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم، قابلة للطي آلياً، من الكروم، ٩x٦ بوصة، مصابيح خارجية ومصابيح انعطاف إضافية، تشمل ذاكرة 
الوضعيات لمجموعة االختيار المفضل للعميل H/K/V، تتضمن لون الهيكل لمجموعة االختيار المفضل للعميل V مع مجموعة تنغستن

GU4————SSS

—MRM—————O— ألواح الجري: بلون بارز

MRL——O———O— بلون الهيكل

 (LONGHORN تتضمن طاء أحادي اللون في) عتبات جانبية: أنبوبية، على طول المقصورة، من الكرومMRT——O—OO/P—

———MRUO—OO— أنبوبية، على طول المقصورة، بلون أسود (اختيارية مع مجموعة إكسبرس السوداء)

MRAOOO—OOP— أنبوبية، على طول المقصورة، من الكروم (متضمنة مع V8 في ليميتد)

(M متضّمنة مع مجموعة االختيار المفضل للعميل) ألواح الوقاية: نظام التعليق األمامي، لطرازات الدفع الرباعي فقطXEU—P—PPPP

(M متضّمنة مع مجموعة االختيار المفضل للعميل) علبة ناقل الحركة، لطرازات الدفع الرباعي فقط —XEF—P—PPPP

(٢xمتضمن مع مجموعة سبورت السوداء أو طراز سبورت بمقصورة رباعية ٤) غطاء محرك سبورت عالي األداءMGB——OS———

التخزين: نظام إدارة التحميل رام بوكس®: يشمل صندوقاً قاباً للتحميل مع حجرات ُمدمجة مقاومة لظروف الطقس، وقابلة لإلقفال وتسريب المياه. كما 
يشمل أيضاً سككاً لصندوق التحميل مع أربعة مرابط قابلة للتعديل ومقّسم/ ممّدد للصندوق الخلفي ثنائي المهام وإضاءة LED في الصندوق، (طرازات 

الصندوق ٥ قدم و٧ بوصة، و٦ قدم و٤ بوصة فقط، غير متوفر في صندوق ٨ قدم) 
XB9OOOOOOS

(M متضّمنة مع مجموعة االختيار المفضل للعميل) للطرق المعبدة/الوعرة P265/70R17 BSW :اإلطاراتTTSS——PS——

———LT285 / 70R17E BSW —TWG———S لكل الطرق

P275 / 60R20 BSW —TAMPSS—PSS (متضمنة مع مجموعة سبورت السوداء، متضمنة مع عجات اختيارية قياس ٢٠ إنش)

TBB/TBSSSSSSSS— إطار احتياطي كبير

CS7/CSUOOOOOOOغطاء منطقة التحميل: طري، ثاثي الطيات (متوفر مع أو بدون نظام إدارة منطقة األمتعة رام بوكس)

XEA/XHW—P—SO/PSPخطافات السحب

W1A/W1DSSSSSSSالعجالت: احتياطية، من الفوالذ قياس ١٧ إنش، من الفوالذ قياس ٢٠ إنش

——————WFES— من األلومينيوم المصقول المطلي قياس ٧x١٧ إنش

——WFJ————S— من األلومينيوم المطلي بالكروم قياس ٧x١٧ إنش 

———WFK———S— من األلومينيوم قياس ٨x١٧ إنش مع جيوب اإلطارات بلون أسود ناشف

——————WHNP— من األلومينيوم المطلي بلون أسود نصف المع قياس ٨x٢٠ إنش (متضمنة مع مجموعة إكسبرس السوداء) 

—————WHK—S— من األلومينيوم المطلي بالكروم قياس ٨x٢٠ إنش

——————WR2O— من األلومينيوم المطلي بالكروم قياس ٩x٢٠ إنش

————WRF——S— من األلومينيوم الملمع قياس ٩x٢٠ إنش

————WRL——P— من األلومينيوم المطلي بلون أسود نصف المع قياس ٩x٢٠ إنش (متضمنة مع مجموعة سبورت السوداء) 

——WRG————O— من األلومينيوم المطلي بالكروم قياس ٩x٢٠ إنش

—WRN—————S— من األلومينيوم الملمع قياس ٩x٢٠ إنش مع لمسات بلون بارز

—WRJ—————P— من األلومينيوم الملمع قياس ٩x٢٠ إنش مع لمسات بلون فضي (متضمنة مع طاء موحد اللون)

WRA——————S— من األلومينيوم الملمع قياس ٩x٢٠ إنش مع لمسات بلون رمادي معدني 

———MMZ———Sرفراف العجلة: بلون أسود

K بلون الهيكل، متضمن بطاء موحد اللون في مجموعة االختيار المفضل للعميل —MML————SPP

—MRD————PS— بلون بارز، متضمن بطاء بطبقتين

الــمـواصــفــات الـــداخــلـيــــة
———HAASSSSنظام التكييف الهوائي: يدوي 

—  مع منطقتيْن للتحّكم بدرجات الحرارة، متضمن مع راديو ٤،٨ (مقصورة الركاب فقط)، (متضمن مع مجموعة سبورت السوداء، مجموعة الصوت الفاخر أو 
 (M مجموعة االختيار المفضل للعميل

HAF—PPPSSS

——————JATSلوحة العدادات: مع شاشة عرض لمركز معلومات السيارة ٥،٣ بوصة

——JA6—SS—S— لوحة عدادات فاخرة، شاشة عرض معلومات السائق ٧ بوصة (متضمنة في مجموعة الفخامة) 

———JAJ———S— لوحة عدادات ريبل فاخرة، شاشة عرض معلومات السائق ٧ بوصة

—JAX—————S— لوحة عدادات Longhorn فاخرة، شاشة عرض معلومات السائق ٧ بوصة

JAV——————S— لوحة عدادات ليميتد فاخرة، شاشة عرض معلومات السائق ٧ بوصة
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INTERIOR FEATURES (CONTINUED)

FLOOR MATS — Front / rear carpeted (included with Popular Equipment Group) CLA/CLB S S S — S — —

— Front / rear, rubber CLY/CLF/CL3 O O O S O — —

— Front / rear, luxury CLZ/CLL — — — — — S S

LOAD FLOOR  — Rear fold-flat (Crew Cab only; included with premium cloth or leather seats) CVN — P P S P P P

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

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

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

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

— Seat belt, front, shoulder height-adjustable CGD/LAX S S S S S S S

— Power 10-way driver (included with premium cloth seats) JRT — P P — — — —

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

— Power 10-way driver with memory and power 6-way passenger (included with leather-trimmed seats) JRF — — — — P P P

— Power 2-way lumbar adjuster (driver’s seat only; included with premium cloth or leather-trimmed seats) JPW — P P S S S S

— Heated, driver and front-passenger, includes heated steering wheel (included with leather-trimmed seats) CMA/NHS — P P S P P P

— Ventilated front (included with leather-trimmed seats) CAJ — — P — P P P

— Heated, 2nd-row, Crew Cab only (included with leather-trimmed bucket seats) JPZ — — — — P P P

—  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) *TX 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 or 
Black Express Group) *V9 P — — — — — —

—  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 center-seat-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, 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 — — — —

—  Premium cloth / vinyl-trimmed high-back heated bucket seats with embossed tread pattern, power 10-way driver and 6-way passenger, power lumbar adjuster, full-length 
floor console, 115-volt auxiliary power outlet (includes 60 / 40 split-folding rear bench seat trimmed in cloth / vinyl with underseat storage and fold-flat load floor storage) *N7 — — — 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 
center-seat-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 — —

—  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

*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

*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 

*UL — — — — — — S

STEERING WHEEL  — Urethane SCF S — — — — — —

— Leather-wrapped with audio control buttons; included with Luxury Group SCV/SCB — S S S S — —

— Leather-wrapped, genuine wood, heated, with audio control buttons SC3 — — — — — S S

— Heated NHS — P P S S S S

STORAGE  — Front center-seat-cushion (included with optional CD player, included with *M9 and *VL seats) CVH — P — — P — —

— Front, behind the seats (Regular Cab only) CU3 S S S — — — —

— Rear, in-floor bins, two with removable liners (Crew Cab only) CB9 S S S S S S S

— Rear, underseat compartment (Crew Cab models only) CUE S S S S S S S

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

WINDOWS  — Manual (Regular Cab only) JF8 S — — — — — —

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

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

— Rear backlight, fixed (standard on Regular Cab models) GJD S S S — — — —

— Rear backlight, sliding GFD S O/S O — — — —

— Rear backlight, power sliding (Crew Cab models only) GFE — S S S S S S

— Rear defroster (with power sliding rear backlight only) GFA — O O O O O S

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of package. – = Not available. 
Note: some features and/or applications may be late availability.
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المواصفات الداخلية )تتمة(
——CLA/CLBSSS—Sمداسات أرضية: أمامية / خلفية (متضمنة مع مجموعة “بوبيوالر إكويبمنت”)

——CLY/CLF/CL3OOOSO— أمامية/خلفية، من المطاط

CLZ/CLL—————SS— أمامية/خلفية، فاخرة 

CVN—PPSPPPأرضية الحمولة: خلفية مسطحة (مقصورة رباعية ومقصورة الركاب فقط، متضمنة مع مقاعد فاخرة من القماش والجلد)

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

———XA8SSSSالدواسات: غير قابلة للتعديل

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

ً ——————JP8Sالمقاعد: مقعد كل من السائق والراكب األمامي قابل للتعديل يدويا

CGD/LAXSSSSSSS — حزام أمان، أمامي، قابل تعديل االرتفاع عن الكتف

————JRT—PP— مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات (متضمن مع مقاعد مكسوة بالقماش)

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

JRF————PPP— مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات مع ذاكرة ومقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٦ وضعيات (متضمن مع مقاعد مكسوة بالجلد)

JPW—PPSSSS— حاضن أسفل الظهر قابل للتعديل آلياً وفقاً لوضعيتين (مقعد السائق فقط، متضمن مع مقاعد مكسوة بالقماش الفاخر أو الجلد الفاخر)

CMA/NHS—PPSPPP— قابلة للتدفئة، للسائق والراكب األمامي، تشمل مقود توجيه قابل للتدفئة (متضمنة مع مقاعد مكسوة بالجلد)

CAJ——P—PPP— أمامية قابلة للتهوية (متضمنة مع مقاعد مكسوة بالجلد)

JPZ————PPP— قابلة للتدفئة، للصف الثاني، مقصورة الركاب فقط (متضمنة مع مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد)

—  مقعد أمامي منقسم من الفينيل ٤٠/٢٠/٤٠ مع مسند ذراع أمامي قابل للطي/حامل أكواب، حجرة تخزين مدمجة في األرضية في مقصورة الركاب (طراز مقصورة 
الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قاباً للطي مكسواً بالفينيل) 

*TXS——————

—  مقعد أمامي منقسم من القماش ٤٠/٢٠/٤٠ مع مسند ذراع أمامي وحامل أكواب، (طراز مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قاباً للطي مكسو بالقماش 
مع مجموعة “بوبيوالر إكويبمنت” أو مجموعة “إكسبرس السوداء”)

*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 (طراز مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قاباً 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 (طراز مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قاباً للطي ٤٠/٦٠ مكسو بالقماش مع حجرة تخزين تحت 

المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط)
*MJ—O—————

—  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 (طراز مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قاباً للطي ٤٠/٦٠ مكسو بالقماش/الفينيل مع حجرة تخزين 

تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط) 
*AJ——S————

—  مقاعد حاضنة ألسفل الظهر مكسوة بالقماش الفاخر/فينيل مع نقش آثار اإلطار المطرز، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ١٠ وضعيات، مقعد الراكب 
األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٦ وضعيات، تعديل أسفل ظهر المقعد آلياً، كونسول كامل مدمج في األرضية، منفذ طاقة إضافي بقوة ١١٥ فولط (تتضمن مقعداً 

خلفياً منقسماً قاباً للطي ٤٠/٦٠ مكسو بالقماش/الفينيل مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط)
*N7———S———

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد، قابلة للتدفئة وللتهوية 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 (طراز مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قاباً 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 40/20/40 وللتدفئة وللتهوية 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 (طراز مقصورة الركاب تتضمن مقعداً خلفياً منقسماً قاباً للطي ٤٠/٦٠ مكسواً بالفينيل مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة 

للطي المنبسط)

*VL————S——

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد، قابلة للتدفئة وللتهوية 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 (طراز مقصورة الركاب تتضمن مقعداً 

خلفياً منقسماً قاباً 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 وللتهوية 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 

قاباً للطي ٤٠/٦٠ مكسواً بالجلد الفاخر بلمسات ليزر مع حجرة تخزين تحت المقعد 
*XJ—————S—

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد الفاخر، قابلة للتدفئة وللتهوية 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 فاخراً منقسماً قاباً 

للطي ٤٠/٦٠ مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط
*DJ—————O—

—  مقاعد حاضنة عالية الظهر مكسوة بالجلد، قابلة للتدفئة وللتهوية 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، تتضمن مقعداً خلفياً فاخراً منقسماً قاباً للطي ٤٠/٦٠ 

مع حجرة تخزين تحت المقعد وحجرة تخزين في األرضية قابلة للطي المنبسط
*UL——————S

——————SCFSمقود التوجيه: اليوريثين

——SCV/SCB—SSSS— مكسو بالجلد مع أزرار للتحكم بالنظام الصوتي، متضمن مع مجموعة الفخامة 

SC3—————SS— مكسو بالجلد، خشب أصلي، مع أزرار للتحكم بالنظام الصوتي

NHS—PPSSSS— قابل للتدفئة

(*VL و *M9 متضمن مع مشغل أقراص مدمجة اختياري، متضمن مع مقاعد) التخزين: وسط وسادة المقعد األمامي CVH—P——P——

————CU3SSS— أمامية خلف المقاعد (مقصورة عادية فقط)

CB9SSSSSSS— خلفية في صناديق مثبتة باألرض، وطبقتان قابلتان للنزع (مقصورة الركاب فقط)

CUESSSSSSS— خلفية في حجرة تحت المقاعد، (طراز مقصورة الركاب فقط)

GWA—OOOOOSفتحة السقف: آلية (طراز مقصورة الركاب فقط)

——————JF8Sالنوافذ: يدوية (المقصورة العادية فقط)

————JPYPSS— آلية، أمامية جانب السائق تفتح بلمسة زر واحدة (طراز المقصورة العادية فقط فقط)

JP3SSSSSSS— آلية، أمامية وخلفية جانب السائق تفتح/تغلق بلمسة زر واحدة (طراز مقصورة الركاب فقط)

————GJDSSS— إضاءة خلفية، ثابتة (قياسية في طرازات المقصورة العادية)

————GFDSO/SO— إضاءة خلفية، قابلة لانزالق

GFE—SSSSSS— إضاءة خلفية، قابلة لانزالق آلياً (طراز مقصورة الركاب فقط)

GFA—OOOOOS— مزيل الصقيع للنوافذ الخلفية (يتطلب نافذة خلفية مضيئة قابلة لانزالق فقط)

S = قيايس 0 = اختياري . P = ضمن مجموعة. ـــ = غري متوفر 
ماحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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UCONNECT MULTIMEDIA

CONNECTIVITY —Auxiliary input jack for mobile devices RSU S S S S S S S

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

— Uconnect 5.0 with 5-inch display; AM / FM / Bluetooth® RJ2 O — — — — — —

— Uconnect 4 NAV with 8.4-inch display; AM / FM / Bluetooth / NAV UJQ — S S S S S S

SINGLE-DISC CD PLAYER (included with M CPOS) RH1 O O O O/P O O S

SPEAKER SYSTEM  — Six, standard RCG S S S S — — —

— Premium I; seven speakers and eight-channel amplifier (Regular Cab only) RCK — — O — — — —

—  Premium II; 10 speakers including a subwoofer and 12-channel amplifier (Crew Cab models only; included with Black Sport Group, Premium Sound Group or M CPOS) RC3 — O O/P O/P S S S

SAFETY AND SECURITY

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

— Supplemental side-curtain CGS S S S S S S S

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

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

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)  — Includes 4-wheel ABS, Brake Assist, All-Speed Traction Control, Rain Brake Support, Ready Alert Braking, Electronic Roll 
Mitigation, Hill Start Assist and Trailer Sway Damping BNB S S S S S S S

PARKSENSE® REAR PARK ASSIST (included with M CPOS) XAA — O O P O S —

PARKSENSE FRONT AND REAR PARK ASSIST  — Not available on Regular Cab XAG — S O — O O S

PARKVIEW® REAR BACK-UP CAMERA  — With dynamic grid lines (grid lines not available with 3.0 radios; included with M CPOS) XAC O S O O/P S S S

REMOTE KEYLESS ENTRY WITH ALL-SECURETM  — Controls for power door locks, tailgate and RamBox® System (when equipped), illuminated entry system, panic alarm; 
includes two transmitters (included with Popular Equipment Group or Black Express Group) GXM P S S S S S S

REMOTE KEYLESS ENTER ’N GOTM  — Includes remote proximity key (included with Convenience Group or M CPOS) GX4 — — P O/P P S S

REMOTE START SYSTEM  (included with Remote Start and Security Group or M CPOS) XBM — S P P O S S

SECURITY ALARM  (included with Remote Start and Security Group) LSA — S P S S S S

TRAILER BRAKE CONTROLLER  — Fully integrated electronic XHC O — O O O O O

PACKAGES / EQUIPMENT GROUPS

BLACK EXPRESS GROUP  — Includes Black badges, Black bezel headlamps, Black painted grille and 20-inch Black painted wheels AMQ O — — — — — —

BLACK SPORT GROUP  — Includes Sport performance hood, Dual-Zone Automatic Temperature Control (ATC), Black badges, Premium II speaker system, Black painted grille 
and 20-inch Black painted wheels AGC — — O — — — —

CONVENIENCE GROUP  — Includes Passive Entry / Keyless Enter ’n Go, rain-sensing wipers, Auto High-Beam Headlamp Control ADC — — O — O O S

LUXURY GROUP  — Includes LED bed lighting system, switchable dome lamp, ashtray lamp, glove box lamp, underhood lamp, illuminated vanity mirror, auto day / night mirror, 
exterior mirrors with signal and puddle lamps, overhead console, leather-wrapped steering wheel, full-color 7-inch Driver Information Display (included with M CPOS) ADA — — S O/P — — —

POPULAR EQUIPMENT GROUP — Includes cloth 40 / 20 / 40 bench seat, carpeted flooring, remote keyless entry, floor mats AJY S — — — — — —

PREMIUM SOUND GROUP  — Includes Dual-Zone ATC and Premium II speakers ANF — — O — — — —

REMOTE START AND SECURITY GROUP — Includes remote start system and security alarm AJB — — O — — — —

S = Standard. 0 = Optional. P = Part of package. – = Not available. 
Note: some features and/or applications may be late availability.
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®
مـركـز الـوســائـط اإلعــالمـيــة يــوكــونـيـكــت

RSUSSSSSSSالتواصل: وصلة اضافية الجهزة الهواتف

AM/FM أجهزة الراديو: راديو ٣ بوصةRJ1S——————

AM/FM /Bluetooth® ،يوكونيكت ٥ بوصة مع شاشة عرض قياس ٥ بوصة —RJ2O——————

UJQ—SSSSSS— يوكونيكت ٤ الماحي مع شاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة، ®AM/FM /Bluetooth نظام الماحة / منفذ

(M متضمن مع مجموعة االختيار المفضل للعميل) مشغل قرص مدمج واحدRH1OOOO/POOS

———RCGSSSSمكبرات الصوت: ٦، قياسية

————RCK——O— بريميوم ١: ٧ مكبرات صوت ومضخم صوت بـ٨ قنوات (مقصورة عادية فقط)

—  بريميوم ٢: ١٠ مكبرات صوت مع صبووفر ومضخم صوت بـ١٢ قناة، (طراز مقصورة الركاب فقط، متضمن في مجموعة سبورت السوداء، مجموعة الصوت الفاخر 
(M أو مجموعة االختيار المفضل للعميل

RC3—OO/PO/PSSS

مـــواصـــفــات الـســـالمـــة واألمـــــان

CG3SSSSSSSالوسائد الهوائية: أمامية متقدمة متعددة مراحل االنتفاخ

CGSSSSSSSS— وسائد هوائية جانبية إضافية ستارية

CJ1SSSSSSS— وسائد هوائية إضافية مثبتة في جوانب المقاعد األمامية

BRTSSSSSSSالمكابح: قرصية معززة آلياً مانعة لانغاق على العجات األربعة

النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات: يتضمن المكابح القرصية المانعة لانغاق على العجات األربعة، نظام مساندة الفرملة، نظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات، 
نظام مساندة الفرملة عند المطر، إنذار التنبيه بالفرملة، النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقاب، نظام المساعدة على تسلق التال، ونظام التحكم بانحراف 

المقطورة
BNBSSSSSSS

(M متضمن مع مجموعة االختيار المفضل للعميل) ®نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينسXAA—OOPOS—

XAG—SO—OOSنظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس®: غير متوفر في المقصورة العادية

كاميرا بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع: مع خطوط شبك ديناميكية (ال تتوفر خطوط الشبك مع جهاز راديو ٣ بوصة، متضمن مع مجموعة االختيار المفضل 
(M للعميل

XACOSOO/PSSS

نظام فتح األقفال عن بُعد مع قفل   األمان أول سكيور®: يقوم بالتحكم بأقفال األبواب آلياً والباب الخلفي، نظام إدارة األمتعة رام بوكس® )عندما يكون مجهزاً(، 
نظام اإلضاءة عند الدخول، جهاز اإلنذار، ويضم جهازْي إرسال )متضمن مع مجموعة “بوبيوالر إكويبمنت” أو مجموعة إكسبرس السوداء(    

GXMPSSSSSS

نظام فتح األقفال عن بُعد »أدخل وانطلق«™: يتضمن مفتاح التشغيل عند االقتراب من السيارة )متضمن مع مجموعة الماءمة أو مجموعة االختيار المفضل 
 )M للعميل 

GX4——PO/PPSS

M نظام التشغيل عن بُعد: متضمن مع نظام التشغيل عن بُعد ومجموعة السامة أو مجموعة االختيار المفضل للعميلXBM—SPPOSS

LSA—SPSSSSجهاز اإلنذار (متضمن مع مجموعة التشغيل عن بُعد والسامة)

XHCO—OOOOOنظام التحكم بفرامل المقطورة: إلكتروني مدمج بالكامل

الـمـجـمــوعـــات / الـتـجـهـيـــزات

——————AMQOمجموعة إكسبرس سوداء: تتضمن شعارات سوداء، مصابيح أمامية بحواف سوداء، شبكة أمامية مطلية بلون أسود وعجات مطلية بلون أسود قياس ٢٠ إنش

مجموعة سبورت السوداء: تتضمن غطاء سبورت عالي األداء، منطقتين للتحكم بالتكييف الهوائي، شعارات سوداء، نظام الصوت الفاخر ٢، شبكة أمامية مطلية بلون 
أسود وعجات مطلية بلون أسود قياس ٢٠ إنش

AGC——O————

مجموعة المالءمة: تتضمن نظام فتح األقفال دون مفتاح/ نظام فتح األقفال عن بُعد »أدخل وانطلق«™، ماسحات زجاج أمامية حساسة للمطر، نظام التحكم 
األوتوماتيكي بالمصابيح األمامية الطويلة المدى

ADC——O—OOS

مجموعة الفخامة: تتضمن إضاءة LED في صندوق التحميل، مصباحاً علوياً مع كبسة زر لإلطفاء/للتشغيل، مصباحاً للمنفضة، إضاءة صندوق القفازات، مصباحاً تحت 
غطاء المحرك، حاجب مرآة مضاء، مرآة أوتوماتيكية للنهار/لليل، مرايا خارجية مع إشارات ومصابيح، كونسوالً علوياً، مقود توجيه مكسو بالجلد، شاشة عرض المعلومات 

(M متضمنة مع مجموعة االختيار المفضل للعميل) للسائق ملونة قياس ٧ بوصة
ADA——SO/P———

——————AJYSمجموعة “بوبيوالر إكويبمنت”: تتضمن مقعداً منقسماً مكسواً بالقماش ٤٠/٢٠/٤٠، أرضية بسجاد، نظام فتح األقفال عن بُعد

————ANF——Oمجموعة الصوت الفاخر: تتضمن مكبرات صوت فاخرة ٢ ومنطقتين للتحكم بالتكييف الهوائي

————AJB——Oمجموعة التشغيل عن بُعد والسالمة: تتضمن نظام التشغيل عن بُعد وجهاز اإلنذار

S = قيايس. 0 = اختياري. P = ضمن مجموعة. ـــ = غري متوفر. 
ماحظة: بعض املواصفات و/أو التطبيقات قد تتوفر الحقاً.
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بريستول/ قماش سبورت أسود
 ١٥٠٠: سبورت

سيدوزو/قماش ألوي رمادي ديزل
١٥٠٠: إكسبرس

سيدوزو/ قماش كاربايد بّني كانيون
Big Horn: ١٥٠٠

كود تكس فينيل/قماش مع نقوش أثر اإلطارات المطرزة بلون أسود
١٥٠٠: ريبل®

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

Longhorn® :١٥٠٠

  جلد ناتورا بلس/جلد مثقوب مع خياطة بارزة وحواف
جانبية بلون أسود داكن بّني كانيون

Longhorn® :١٥٠٠

  جلد ناتورا بلس/جلد مثقوب مع حواف جانبية بلون أسود وخياطة
بارزة بلون أسود بّني أسمر

Longhorn® :١٥٠٠

  جلد ناتورا بلس/جلد مثقوب مع خياطة بارزة بلون رمادي صخري
متوسط وحواف جانبية بلون أسود

١٥٠٠: ليميتد

بريستول فينيل رمادي ديزل
١٥٠٠: إكسبرس

بريستول/بريستول أكسس 2 مع فرش جلدي مثقب أسود
 ١٥٠٠: سبورت / الرامي®

سيدوزو/ قماش كاربايد رمادي ديزل
Big Horn® :١٥٠٠

كود تكس فينيل/قماش مع نقوش أثر اإلطارات المطرزة بلون أحمر رادار/أسود
 ١٥٠٠: ريبل®

بريستول/بريستول أكسس 2 مع فرش جلدي مثقب بيج فروست فاتح
 ١٥٠٠: الرامي

Bristol / Sport Mesh Cloth  
Black

1500: Sport 

Sedoso / Alloy Cloth  
Diesel Gray
1500: Express

Sedoso / Carbide Cloth  
Canyon Brown
1500: Big Horn

Gode-Tex Vinyl / Cloth with Embossed Tread Pattern  
Black

1500: Rebel

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

Canyon Brown
1500: Longhorn®

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

Canyon Brown
1500: Longhorn

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

Cattle Tan
1500: Longhorn

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

Black
1500: Limited

Bristol Vinyl  
Diesel Gray
1500: Express

Bristol / Bristol Axis II Perforated Leather Trim  
Black

1500: Sport / Laramie® 

Sedoso / Carbide Cloth  
Diesel Gray

1500: Big Horn®

Gode-Tex Vinyl / Cloth with Embossed Tread  
Pattern Radar Red / Black

1500: Rebel® 

Bristol / Bristol Axis II Perforated Leather Trim  
Light Frost Beige

1500: Laramie 

FABRICS األقــمـشــــة
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(PXR) أسود لؤلؤي كريستالي المع(PAR) معدني حديدي حاد(PAU) جرانايت كريستالي لؤلؤي

(PW7) أبيض المع(PCL) أزرق لؤلؤي مموج(PRV) أحمر دلمونيكو لؤلؤي

(PGZ) أخضر عشبي لؤلؤي غامق(PBU) أزرق لؤلؤي داكن(PS2) معدني فضي المع

(PWQ) أحمر ناري لؤلؤي المع(PUW) جوزي معدني ماتش RV بّني

 عجالت من األلومينيوم المطلي
قياس ١٧ إنش

 (WFE) قياسية في إكسبرس

عجالت من األلومينيوم المطلي 
باألسود نصف الالمع قياس ٢٠ إنش

(WRL) اختيارية في سبورت

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

قياسية في ®Longhorn مع طاء بطبقتين 
(WRN)

عجالت من األلومينيوم المطلي باألسود 
نصف الالمع قياس ٢٠ إنش

(WHN) ”ضمن مجموعة “باك إكسبرس

عجالت من األلومينيوم الملمع 
قياس ٢٠ إنش

(WRF) قياسية في سبورت

عجالت من األلومينيوم المطلي بالكروم 
قياس ٢٠ إنش

(WRG) متوفرة في الرامي

RAM 1500

عجالت من األلومينيوم الملمع قياس 
٢٠ إنش مع لمسات بلون رمادي

(WRA) قياسية في ليميتد

عجالت من األلومينيوم قياس ١٧ إنش 
مع جيوب إطارات سوداء ناشفة

(WFK) ®قياسية في ريبل

رام 1500

WHEELS الـــعــجــــالت

BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL (PXR)MAXIMUM STEEL METALLIC (PAR)

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

Standard on Longhorn®  
with Two-Tone paint

(WRN)

20-inch Polished Aluminum
Standard on Sport

(WRF)
20-inch Chrome-Clad Aluminum 

Available on Laramie 
(WRG)

GRANITE CRYSTAL PEARL (PAU)

BRIGHT WHITE (PW7)

20-inch Semi-Gloss Black 
Painted Aluminum

Optional on Sport 
(WRL)

17-inch Painted Aluminum
Standard on Express 

(WFE) 20-inch Polished Aluminum  
with Gray Inserts
Standard on Limited 

(WRA)

BLUE STREAK PEARL (PCL)

17-inch Aluminum with 
Matte Black Pockets

Standard on Rebel® 
(WFK)

DELMONICO RED PEARL (PRV)

BLACK FOREST GREEN PEARL (PGZ)

20-inch Semi-Gloss Black 
Painted Aluminum

Packaged with Black Express Group 
(WHN)

TRUE BLUE PEARL (PBU)BRIGHT SILVER METALLIC (PS2)

PEARL WHITE (PWQ)FLAME RED (PR4)RV MATCH WALNUT BROWN METALLIC (PUW)

PAINT الــطـــــالء


