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1) This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver involvement. 
The driver must remain aware of traffic conditions and maintain control of the vehicle. 
2) This system is a driver convenience system, not a substitute for active driver involvement. 
The driver must remain aware of traffic conditions and be prepared to use the brakes to 
avoid collisions. 3) This system is not intended to avoid collisions on its own, nor can FCW 
detect every type of potential crash. The driver must remain aware of traffic conditions and 
be prepared to brake and steer to avoid potential collisions at all times. 4) Always look 
before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving. 
Always be aware of your surroundings. 5) Always check visually for vehicles prior to 
changing lanes. 6) Remote Vehicle Start not available on all vehicles. You are responsible 
for using remote features in accordance with any laws, rules or ordinances in effect 
wherever you operate your vehicle. 7) 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 www.
UconnectPhone.com for device compatibility. 8) Requires a mobile phone equipped with 
the Bluetooth Hands-Free Profile. Visit www.UconnectPhone.com for system and device 
compatibility. 9) Apple CarPlay uses your smartphone’s data plan. Additional charges may 
apply. To use Apple CarPlay, you must be in an area with cellular coverage. 10) Requires 
the Android Auto app on Google Play and an Androidcompatible smartphone running 
AndroidTM 5.0 Lollipop or higher. Android, Android Auto, YouTube and other marks are 
trademarks of Google LLC. 

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

Bilstein is a registered trademark of August-Bilstein GmbH & Co. Harman Kardon is a 
registered trademark of Harman International Industries, Inc. Bluetooth is a registered 
trademark of Bluetooth SIG, Inc. Apple CarPlay is a trademark, and iPhone, iPad and Siri 
are registered trademarks of Apple Inc. Goodyear is a registered trademark of The 
Goodyear Tire & Rubber Company. RANGER BOATS is a registered trademark of Ranger 
Boats, LLC. Falken is a registered trademark of Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

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.
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١( هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن التدّخل السريع والمرن من قبل السائق. لذا ينبغي على السائق أن 
يبقى متنبهاً لحركة المرور ويحافظ على التحكم بالسيارة. ٢( هذا النظام هو نظام لراحة السائق، وليس بديالً عن التدّخل 
السريع والمرن من قبل السائق. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور ويكون على استعداد تام لتطبيق 
الفرامل من أجل تفادي االصطدامات. ٣( هذا النظام ليس مصمماً لتفادي االصطدامات من تلقاء نفسه، وال حتى نظام 
التنبيه من االصطدام األمامي يمكنه رصد وقوع أي صدام محتمل. لذا ينبغي على السائق أن يبقى متنبهاً لحركة المرور 
ويكون على استعداد تام لتطبيق الفرامل وتوجيه المركبة من أجل تفادي أي اصطدامات في أي وقت. ٤( تأكد دائماً من 
الطريق أمامك قبل التقدم، إن مساعدة القيادة اإللكترونية ليست بديالً عن القيادة الواعية والمدركة. تفقد دائماً محيط 
سيارتك. ٥( تأكد دائماً بواسطة النظر من عدم وجود مركبات قبل االنتقال من مسار إلى آخر. ٦( نظام التشغيل عن بُعد 
ليس متوفراً في جميع الطرازات. أنت مسؤول عن استخدام هذه الميزة بالتوافق مع قواعد، قوانين أو مراسيم سارية 
المفعول في موقع سيارتك. ٧( تتطلب ميزات الرسائل النصية الصوتية والنظام الصوتي للرد على الرسائل النصية جهاز 
هاتف متوافقاً مع نمط النفاذ إلى دفتر الهاتف بتقنية بلوتوث. جهاز أي فون وبعض الهواتف الذكية األخرى ال يدعم 

نمط النفاذ إلى دفتر الهاتف بتقنية بلوتوث. يرجى زيارة

النفاذ إلى الرسائل  www.UconnectPhone.com لمعرفة تطابق النظام والهواتف الذكية. تأكد من وضع نمط 
نظام  في  المركبة  تسجيل  يتم  أن  يجب  الواردة.  الرسائل  إخطار  وتفعيل   ON التشغيل  وضعية  على  بلوتوث  بميزة 
يوكونيكت أكسيس وتوفير أدنى متطلبات االشتراك. كما يتطلب استخدام هواتف ذكية متوافقة مع ميزة الرسائل النصية 
والبلوتوث. ُزر UconnectPhone.com لمعرفة توافق الهواتف الذكية. ٨( يتطلب هاتفاً جواالً متطابقاً مع تقنية بلوتوث 
طليق اليدين. ُزر UconnectPhone.com لمعرفة تطابق النظام والجوال. ٩( يستخدم كاربالي خطة البيانات في هاتفك 
الذكي. قد يتم تطبيق رسوم إضافية. الستخدام كاربالي، يجب أن تكون في منطقة ذات تغطية خلوية. ١٠( يتطلب تطبيق 
أندرويد أوتو على جوجل بالي وهاتف أندرويد الذكي المتوافق مع إصدار أندرويد Lollipop 5.0 أو إصدار أحدث. 

أندرويد، أندرويد أوتو، يوتيوب وعالمات تجارية أخرى هي عالمات تجارية لشركة جوجل ذ.م.م. المحدودة.

©٢٠١٨ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. رام، موبار، شعار رام، 
®Big Horn، هيمي، الين سينس، الرامي، بنتاستار، بارك سينس، مقصورة رباعية، رام بوكس، ريبل، تورك فاليت، 
عالمات  هي  وانطلق”  بُعد “أدخل  عن  األقفال  فتح  ونظام  ليفل  وأكتيف  مسجلة،  تجارية  عالمات  هي  ويوكونيكت 

تجارية مسجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. 

بلشتاين هي عالمة تجارية مسجلة لشركة أوغوست وشركاه. هارمن كاردون GmbH بلشتاين المحدودة هي عالمة 
تجارية مسجلة لشركة هارمان إنترناشيونال إندستريز إنك. بلوتوث هي عالمة تجارية مسجلة لشركة بلوتوث إس آي 
جي. أبل كار بالي هي عالمة تجارية مسجلة، وأي فون، أي باد وسيري هي عالمات تجارية مسجلة لشركة آبل. جوديير 
هي عالمة تجارية مسجلة لشركة جوديير لإلطارات والمطاط. راينجر بوتس هي عالمة تجارية مسجلة لشركة راينجر 

بوتس ذ.م.م. فالكن هي عالمة تجارية مسجلة لشركة سوميتومو للصناعات المطاطية المحدودة.

حول هذا الكتيب: بعض المعلومات الواردة في هذا الكتيب تم تحديثها في وقت الحق بعد أن تمت الطباعة. يرجى 
مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل. بعض المواصفات الواردة أو الظاهرة في هذا الكتيب قد تتوفر بتكلفة 
إضافية. تعتبر كافة المنتجات والمواصفات والرسوم التوضيحية والمقارنات التنافسية الواردة هنا صحيحة حين تمت 
الموافقة على الطباعة. تحتفظ مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م. بحق إيقاف إنتاج بعض 
جميع  عليها.  يترتب  إلتزام  أي  أو  مسبق  إشعار  دون  مناسبة  تراها  التي  التعديالت  إجراء  أو  وقت  أي  في  الطرازات 
مع  محدد  طراز  سعر  لمعرفة  األخرى.  االختيارية  المواصفات  من  مجموعة  وجود  تتطلب  قد  االختيارية  المواصفات 

تجهيزات تالئم طلبك أو التحقق من المواصفات المذكورة هنا، قم بمراجعة وكيل رام المحلي.

ram 1500
the all-new

رام ١٥٠٠
الـجـديـد كـلـيــاً
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قوة القدرة التكنولوجية الفاخرة

NO COMPROMISE
Strength capability technology luxury

بــدون تـنـازالت
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تكنولوجيا بمتناول يديك
إن أكثر ما يتطلع إليه مالكو الشاحنات ويطالبون به هي أفضل التقنيات والتي ال يوفرها  إال رام ١٥٠٠ الجديد كلياً:  بحيث يوفر مركزاً إعالمياً متوفراً بشاشة عرض 

تعمل باللمس قياس ١٢ بوصة باإلضافة إلى نظام صوتي قوي متوفر من هارمن كاردون® – مع مضخم صوت – ٩٠٠ واط و١٩  مكبر صوت.

رفاهية تجمع بين الراحة، والمساحة، والهدوء
يختصر رام ١٥٠٠ الجديد كلياً مفهوم الرفاهية بين الهدوء، والراحة وسالسة القيادة. وذلك من خالل نظام التعليق الخلفي بالنوابض الحلزونية المتعدد الوصالت. 

مقصورة ركاب جديدة تضيف ١٠ سم للطول الداخلي وتوفر مساحة أرجل خلفية إضافية. هذا باإلضافة إلى المقاعد الخلفية القابلة لإلمالة متوفرة مع تصميم داخلي 
مطور يحد من الضوضاء.  

التـكـنـولـوجـيـا والـراحــــة

U.S. Uconnect® screen shown.
تظهر شاشة يوكونيكت® بمواصفات سوق الواليات المتحدة األمريكية. 

TECHNOLOGY AT THE TOUCH OF YOUR FINGER
Truck owners demand the best technology and the all-new Ram 1500 delivers: the available 12-inch touchscreen 
media center and the available powerful audio system from Harman Kardon®–with a 900-watt amplifier and 
19 speakers. 

LUXURY DEFINED BY COMFORT, SPACE AND SILENCE
Luxury means having a quiet, smooth and supremely comfortable ride. All-new Ram 1500 achieves it with a multilink 
coil spring rear suspension, a new Crew Cab that adds 10 cm to the interior length and provides increased rear leg 
room, and available reclining rear seats–all topped off with enhanced interior background noise dampening.

TECHNOLOGY & COMFORT
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 نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار الين سينس® مع ميزة المحافظة على المسار١
يمكن لرام ١٥٠٠ القراءة والتعرف على كل تفاصيل الطريق، تحديد المسار وتحديد مكان وحركة سير الشاحنة بواسطة كاميرات مثبتة على المرايا الخارجية الجانبية. فإذا انتقل 

السائق من مسار آلخر دون استخدام مؤشر االنعطاف يقوم النظام بتحذير السائق وتطبيق عزم الدوران على عجلة القيادة لتصحيح حركة مسار الشاحنة. وإذا لم يستطع أي إجراء 

تصحيح المسار، فسيقوم النظام تلقائياً بتصحيح حركة الشاحنة وإعادتها إلى مسارها الصحيح. 

 نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة التوقف واالنطالق٢
يقوم هذا النظام الذكي جداً بالحفاظ على مسافة محددة وآمنة مع السيارة أمامك أثناء القيادة. عندما تصبح حركة السير بطيئة، سيقوم تلقائياً بتعديل المسافة التي حددها 

السائق مسبقاً. وبينما جميع أنظمة تثبيت السرعة المرنة مع ميزة التوقف واالنطالق٢ تعمل على سرعة ٣٢ كم/الساعة، فإن نظامنا يعمل على سرعة صفر كم/ساعة، وفعلياً يوقف 

الشاحنة، ثم يعيد مرة أخرى السرعة اآلمنة عندما تبدأ حركة السير تتحرك من جديد. )يرجى المالحظة أن هذا النظام ال يطبق “الفرملة الطارئة” عند السرعات العالية( 

نظام التنبيه من االصطدام األمامي بالس٣ يقوم هذا النظام المتوفر بتطبيق فرملة تدريجية للتحكم بناقل الحركة وتقليل السرعة تلقائياً للحفاظ على سرعة محددة ومسافة آمنة. 
يعمل هذا النظام بشكل مستقل عن نظام تثبيت السرعة المرن٢، ويقوم بإنذار السائق إذا كانت الشاحنة قريبة من السيارة أمامه مستخدماً تحذيرات مرئية/صوتية كما سيطبق 

فرملة تصل إلى صفر كم/ساعة إذا لم يتدارك السائق الموقف في الوقت المناسب.

نظام استكشاف األجسام والسيارات العابرة عند الرجوع٤ عند الرجوع إذا كان هناك سيارات و/أو أجسام بوضع عمودي لشاحنتك رام، ستقوم أجهزة االستشعار الرادارية التي 
تعمل بنطاق واسع ومزدوج بتحذير السائق مستخدمة إشارات ضوئية مثبتة على المرايا الخارجية أو عبر إنذار صوتي مختار من قبل السائق. 

 نظام مراقبة الزوايا العمياء5 مع نظام استشعار المقطورة٤
يقوم هذا النظام المتوفر بمراقبة “الزوايا العمياء” على كل جانب من جوانب الشاحنة، مستخدماً حساسات استشعار على كل من المرايا الجانبية. يرسل هذا النظام إنذارات 

صوتية و/أو مؤشرات مرئية ليعلم السائق عند تغيير المسارات، إجتياز السيارات األخرى أو عندما تتجاوزه السيارات األخرى. يعمل نظام إستشعار في المقطورة٤ تلقائياً في نفس 
الوقت ويقوم بتقدير طول المقطورة.

LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING (LDW)1 
Ram 1500 can read the road. Mounted on the external sideview mirrors, cameras can identify road lines, determine where the  
vehicle is and monitor motion. Should movement onto either line occur without use of the turn indicator, the system will warn 
the driver and apply torque to the steering wheel to correct the movement. If no action corrects the drift, the system will even  
automatically align the vehicle back into its correct lane position.

NEW ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) WITH STOP AND GO2 
Think cruise control that’s smarter than ever. When the lanes ahead are clear, this available system maintains the set speed of 
travel. When traffic slows, it will automatically adjust to a safe distance selected by the driver. And, while most ACC2 systems 
operate only down to 32 km/h, our system operates down to 0 km/h, virtually stopping the vehicle–then reengaging back to 
safe-range speeds as traffic begins to move again. )Note that the system does not perform ”panic stops“ at speed.(

FORWARD COLLISION WARNING (FCW) PLUS3 This available asset incorporates Grade Braking to control the 
transmission and automatically downshifts to maintain selected speed and distance. The system operates independent of the 
ACC2 system, notifies the driver if the vehicle is too close to a preceding vehicle, uses audible/visual warnings and will brake the 
vehicle to 0 km/h if the driver does not respond.

REAR CROSS-PATH DETECTION4 When in Reverse and vehicles and/or other objects are in perpendicular relationships to 
your Ram pickup, dual wide-band radar sensors let you know, using illuminated icons in the outside mirrors and driver-
selected chimes.

BLIND SPOT MONITORING (BSM)5 WITH TRAILER DETECTION4 
This available asset monitors the ”blind spots“ on each side of the vehicle, utilizing sensors in each of the side mirrors. The 
system provides audible chimes and/or visual icons, informing the driver when changing lanes, passing others or being 
passed. Trailer Detection4 automatically senses and accounts for the length of the trailer.

يـتـوفر أكــثـر مــن 
١٠٠ ميــزة ســالمة وأمـــان 

Over 100 available 
safety & Security features

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

THE NEW 360° SURROUND-VIEW CAMERA4 Depending on 
the model and the options and packages selected, you can 
bring 360-degree awareness to the drive. Credit the smart 
combination of strategically positioned sensors that work 
with cameras mounted in the grille, side mirrors and rear. 

PARK ASSIST4 Ever-more-sophisticated sensors give 
all-new Ram 1500 superb capability. Available and new for 
2019: Parallel and Perpendicular Park Assist system,4 a 
welcome addition to the ParkSense® Front and Rear Park 
Assist system.4

BRAKE ROTORS Confident stopping power comes from a new 
brake system. The new brake rotors have been upgraded to 
nearly 15 inches (38 cm) in diameter fore and aft, sharply 
reducing stopping distances and improving performance.

SMARTBEAM HEADLAMPS This advanced system provides the 
maximum amount of light possible, automatically switching 
headlamps from high- to low-beam when forward light or 
oncoming headlights are sensed, or when taillamps are 
detected in front of the vehicle.

ALL AROUND YOU مـعـك ومـن حــولــك 

SAFETY WHERE IT
 MATTERS MOST:

الســالمــة حـيـث
تـحـتـاجــهــا

كاميرا للرؤية المحيطة٤ الجديدة ٣٦٠ ْ في الطرازات والمزايا 

والمجموعات المختارة. توفر للسائق رؤية شاملة ٣٦٠ درجة. 

ويعود الفضل بذلك إلى المزيج الذكي بين موقع حساسات 

االستشعار اإلستراتيجي والتي تعمل بالتنسيق مع الكاميرات المثبتة 

في الشبك، والمرايا الجانبية والخلفية.

نظام مساندة الركن٤ بارك أسيست تضيف أجهزة االستشعار 

المطورة لرام ١٥٠٠ الجديد كلياً ٢٠١٩ قدرة فائقة وجديدة. متوفر 

و جديد لطراز ٢٠١٩:نظام مساندة الركن العمودي و المتوازن 

بارك أسيست٤ هو إضافة جديدة إلى نظام مساندة الركن األمامي 

والخلفي٤ بارك سينس®.

 أقراص المكابح تأتي الثقة قي قوة الفرملة من نظام مكابح جديد. 

 لقد تم تحسين قطر أقراص المكابح الجديدة األمامية والخلفية إلى 

ما يقارب ١٥ إنش )٣٨ سم(، محققة بذلك كفاءة عالية وسرعة في 
التوقف.

مصابيح أمامية سمارت بيم يوفر هذا النظام المتطور أقصى قدر 

ممكن من اإلضاءة، ويقوم بتحويل المصابيح األمامية من اإلضاءة 

العالية إلى المنخفضة أوتوماتيكياً عند رصد إضاءة السيارة القادمة 

أو عند استشعار المصابيح الخلفية أمام السيارة.
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مغاليق الشبكة األمامية النشطة. قياسية على جميع الطرازات، فهي تتكيف 
فوراً مع السرعة، الحمولة واحتياجات المحرك لتوفير تبريد مثالي للمحرك، بينما 

تقلل وبشكل ملحوظ الديناميكية الهوائية.

سقف هوائي تصميم خارجي جديد كلياً يتميز بمقصورة ركاب بقاعدة عجالت 
أطول، ومصدات قوية باإلضافة خط سقف جديد يعمل على توجيه تدفق الهواء 

بشكل أفضل إلى الجناح الخلفي. كلما كان السقف الهوائي أكبر كلما أفسح 
المجال لفتحة السقف المزدوجة الجديدة كلياً المتوفرة.

باب خلفي بتصميم جديد  يتميز رام ١٥٠٠ بباب خلفي من األلومينيوم 
جديد كلياً مع جناح خلفي مدمج يجعل من تدفق الهواء أكثر ديناميكية تنساب 
باستمرار وبسالسة على الخطوط الخارجية للهيكل. يقوم نظام التحذير “مزالج 

الباب الخلفي” الجديد والمتوفر بتنبيهك ما إذا لم يتم إغالق الباب الخلفي 
بالكامل. كما أن فتح الباب الخلفي أكثر سهولة من قبل وذلك بفضل نظام التحكم 

بالتخميد والمفاتيح المتوفر.

منفذ هواء نشط أثبتت هذه المزايا المتوفرة فعاليتها بال شك. فهي تتأقلم 
فوراً مع المحرك لتقلل بشكل ملحوظ الديناميكية الهوائية بما يساعد على 

التحكم بالثبات وبنفس الوقت يساهم في تحسين كفاءة الوقود.

ACTIVE GRILLE SHUTTERS Standard on all models, Active Grille Shutters 
instantly adapt to speed, load and engine needs to provide the ideal engine 
cooling–while simultaneously reducing aerodynamic drag.

AERO ROOF SHAPE An all-new exterior design starts with a longer Crew Cab 
wheelbase, muscular fenders and a revised roofline that better directs 
airflow back to the rear spoiler. The larger aero roof makes way for the 
all-new available dual-pane sunroof. 

NEW TAILGATE DESIGN An all-new aluminum tailgate with integrated 
spoiler makes Ram 1500 more aerodynamic while giving exterior lines a 
seamless and continuous flow. The new available ”Tailgate-ajar“ notification 
system alerts you if the tailgate is not completely closed. Opening the 
tailgate is also easier thanks to available dampening and key fob control.

ACTIVE AIR DAM This asset automatically deploys to reduce the amount of 
aerodynamic drag, which simultaneously improves handling while contributing 
to reduced fuel consumption.

WHERE IT COUNTS
The better the air management, the more efficient the pickup–and Ram 1500 rules. The Active Front Air Dam, a new 
roofline that better directs airflow and a new aluminum tailgate with spoiler work together to deliver exceptional 
aerodynamics.

فـي الـمـكــان الـمـنـاسـب
كلما كان التحكم بأجواء وهواء المقصورة أفضل، كلما تميز رام بيك أب عن غيره – من خالل منفذ هواء أمامي نشط، وهو خط سقف جديد يعمل على توجيه تدفق الهواء 

بشكل أفضل إضافة إلى باب خلفي جديد من األلومينيوم مع جناح يعمالن معاً لتوفير ديناميكية هواء استثنائية.

ALL-AROUND 
EFFICIENCY

الــكـفــاءة أســـاس
كـــل شــــيء
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Properly secure all cargo. *U.S. specifications shown.

تأكّد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
*تظهر المواصفات في سوق الواليات المتحدة األمريكية

STRENGTH & CAPABILITY
مـواصـفـات الــقـــوة والــقــدرة

رام ١5٠٠ األقـــوى على اإلطــــالق 
: لقد تم استخدام ٩٨ بالمئة من الفوالذ الصلب القوي جداً للهيكل. بينما ٣٨ بالمئة من الفوالذ استخدمت للمقصورة والصندوق. والنتيجة إنخفاض في الوزن  رام ١5٠٠ الجديد كلياً

مع الحفاظ على قوتها ومتانتها وصالبتها التي يعتمد عليها سائقو شاحنة رام. كما تم استخدام األلومينيوم على غطاء المحرك والباب الخلفي لزيادة تقليل الوزن مع الحفاظ على صالبة 

وسالمة الهيكل. 

الــقـــدرة الـكـامـنـــة
لقد تم تصميم رام ١٥٠٠ الجديد كليا ً ٢٠١٩، لسحب الحموالت الثقيلة، ونقل االمدادات على الطرقات المغطاة بالحصى وحرث األرض. بإمكانك االعتماد عليه في سحب ما يصل إلى 

٨٣٤ كغم* وتحقيق أقصى حمولة أو قوة جر تصل إلى ٥،١٤٣ كغم* بكل عزم وثقة. يعمل نظام التعليق الهوائي أكتيف ليفيل™ رباعي الزوايا المتوفر، على ضبط مستوى الحمولة 

أوتوماتيكياً للمساعدة على تحسين الثبات والحفاظ على جودة إستثنائية في األداء. )قياسي في ليميتد(

THE STRONGEST RAM 1500 EVER
All-new Ram 1500: 98 percent of the steel used in the frame is high-strength steel, as is 38 percent of the steel used in 
the cab and box. The result is a reduction in weight without the sacrifice of durability and toughness Ram truck drivers 
depend on. Aluminum is used in the hood and tailgate to further reduce weight while maintaining structural integrity. 

HARDCORE CAPABILITY
The all-new 2019 Ram 1500 was built to pull heavy loads, haul supplies over gravel roads and plow through the elements. 
Count on it to haul up to 834 kg* max payload or tow up to 5,143 kg,* with complete confidence. The available Active-LevelTM 
Four-Corner Air Suspension offers automatic load leveling to help improve stability and maintain exceptional drive quality. 
)Standard on limited(

Tow with confidence
This is a full-size truck with full-size towing capability. Outfit your Ram truck with the legendary 5.7 HEMI® V8 powerhouse. The 
result is towing capability up to 5,143 kg* of unbridled power that takes on the toughest towing assignments.

اسحب بكل ثقة 
رام ١٥٠٠ هي شاحنة كاملة الحجم مع قدرة سحب كاملة. جهز شاحنتك رام بمحرك هيمي® األسطوري بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر. والنتيجة هي قدرة جر تصل 

إلى ٥،١٤٣ رطالً* من الطاقة الجامحة التي تتولى أصعب المهام. 

أقـصـى قـــدرة جــر* 5،١٤٣ كغم

5,143 KG MAX TOWING*

يجعل نظام التعليق الهوائي من اصطفاف بكرة 
السحب بغاية البساطة، 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. 

THE AIR SUSPENSION SYSTEM SIMPLIFIES 
BALL/HITCH ALIGNMENT, COUNTERACTS 

WEIGHT FROM TRAILERING/HAULING, 
MAINTAINS AN EVEN AND LEVEL PROFILE WHEN 
LOADED, AND KEEPS RAKE CONSTANT FROM THE 

FRONT END TO THE REAR OF THE TRAILER.
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قدرة الحمولة القصوى ٨٣٤ كغم*
صمم لينجز مهماته على أكمل وجه، وفي كل مرة 

يساعد الوزن المنخفض لرام ١٥٠٠ الجديد كلياً على زيادة قدرة الحمولة، بما يجعل من كل حمولة إضافية مهمة. أصبحت عملية السحب مع رام ١٥٠٠ سهلة جداً 
وفي متناول يديك، إذ يتميز بقدرة سحب ٨٣٤ كغم* مذهلة وفي نفس الوقت بلمسات داخلية توفر تجربة قيادة مريحة وآمنة، أضف إلى كل ذلك أنظمة السحب 

مثل نظام رام بوكس® إلدارة األمتعة المتوفر، الموضح هنا – وبهذا أصبح لديك كل ما يلزم إلنجاز المهمة. 

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

ACTIVE-LEVEL TECHNOLOGY AT WORK: IT AUTOMATICALLY KICKS IN WHEN  
WEIGHT IS ADDED TO THE BED, MAINTAINING A CONSTANT AND LEVEL PROFILE.

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

834 KG MAX PAYLOAD*

Built to do the job right, every time
The reduced weight of the all-new Ram 1500 helps to increase payload capacity, which allows you to make 
every load count. The Ram 1500 puts stunning hauling capability at your fingertips, delivering 834kg* of 
brute carrying strength along with a ride that puts comfort in the same league as capability. Add further 
hauling assets–like the available RamBox® Cargo Management System, shown here–and you’ve got what it 
takes to get the job done.
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رام ١5٠٠ األقـوى عـلـى اإلطـــالق 

صـمـم ليبــدع بــأدائـــه
نظام الفرملة اإللكتروني الجديد يتميز بخمس وضعيات فعالة، 

باإلضافة إلى وضعية السالمة وإجراءات السالمة قبل االنطالق.

األصلب في تفاصيله إستخدام مكثف للفوالذ الصلب يجعل من رام 
١٥٠٠األقوى على اإلطالق.

ماصات صدمات مزدوجة األنبوب للمهام الثقيلة، مزودة بنظام 
تخميد استجابة الترددات لتحسين جودة األداء على الطرقات المعبدة 

والدروب الوعرة.

محاور األبواب ماصة للصدمات الجانبية تعزز من الحماية ضد 
االصطدامات الجانبية المحتملة.

هيكل صلب يتألف الهيكل من الفوالذ الصلب بنسبة ٩٨ %.

مناطق أمامية ديناميكية قابلة للتحطم على مراحل تم إعادة تصميمها 
المتصاص حدة االصطدام بشكل أقوى والستيعاب الضغط بشكل 

أفضل.

نوابض زنبركية خلفية تتكيف بمعدل تصاعدي لمعالجة الحمولة مع 
الحفاظ على مستوى عال لألداء وجودة عالية للقيادة.

نظام اإلدارة الحرارية للمحور الخلفي تعمل هذه التقنية الجديدة 
المتوفرة على إدارة اللزوجة للمساعدة في تعزيز الكفاءة في استهالك 

الوقود.

واقي لإلطارات يوفر حماية إضافية في حال حدوث اصطدام أمامي 
وجانبي جهتي السائق والراكب األمامي.

أقراص فرامل أعرض أمامية وخلفية، قياس بالكامل ما يقارب 15 إنش. 
)٣٨ سم(

أسطح سكك الفرامل تقوم بتوجيه وامتصاص الطاقة بعيداً عن 
المقصورة وسكك الهيكل.

THE FOUR-CORNER AIR SUSPENSION SYSTEM 
Completely unique to the light-duty segment, the automatic or driver-
operated Active-Level™ Four-Corner Air Suspension System is available 
on Laramie and Rebel, standard on Limited. The system has been 
modified for all-new Ram 1500, now with a redesigned air supply unit 
in a single unit to increase capability and reduce weight. It’s also been 
retuned for the new, lighter-weight frame and chassis components.

The five operational modes include two Off-Road heights, Aero Mode, 
Normal Ride height and the Entry/Exit Mode.

FRONT AND REAR SUSPENSIONS 
Among the features: a repositioned heavy-duty stabilizer bar; 
new heavy-duty bearings for available 22-inch wheels; a new 
lightweight aluminum lower control arm and new low-drag.

The multilink coil spring rear suspension stands apart with its coil 
springs and multiple trailing links, progressive-rate rear springs, a 
heavy-duty stabilizer bar and lightweight aluminum rear shocks. Taken 
together, the suspensions on the Ram 1500 deliver complete comfort 
and confidence.

 نظام التعليق الهوائي رباعي الزوايا
فريد من نوعه في فئة المهام الخفيفة. يتوفر نظام التعليق الهوائي النشط  أكتيف ليفل® رباعي 

الزوايا األوتوماتيكي أو العادي على الرامي و ريبل وقياسي على ليميتد. لقد تم تعديل هذا النظام 
خصيصاً لرام ١٥٠٠ الجديد كلياً، واآلن يأتي مع وحدة تزويد الهواء المعاد تصميمها في وحدة 

مفردة لزيادة قدرتها وتخفيض الوزن. كما أنه تم إعادة ضبطه لمكونات الهيكل الخفيف والجديد 
والشاسيه.  

تتضمن الوضعيات الخمسة الفعالة إرتفاعان مختلفان لهيكل رام للدروب الوعرة، الوضعية الهوائية، 
وارتفاع الهيكل أثناء القيادة العادية باإلضافة إلى وضعية الدخول/الخروج 

 أنظمة التعليق األمامية والخلفية
من بين مزاياها نذكر: ذراع توازن للمهام الثقيلة تم إعادة ضبطه، حواضن جديدة للمهام الثقيلة 

للعجالت قياس ٢٢ إنش المتوفرة؛ ذراع تحكم سفلي جديد من األلومينيوم الخفيف الوزن، 
وحواضن الجر للمهام الخفيفة الجديدة.

يأتي نظام التعليق الخلفي بالنوابض الحلزونية المتعدد الوصالت منفصالً مع النوابض الحلزونية 
والوصالت الخلفية، نوابض خلفية تعمل بمعدل تصاعدي، ذراع توازن للمهام الثقيلة، واقي 

للصدمات خلفي من األلومينيوم خفيف الوزن. كلها مجتمعة تجعل من نظام التعليق في رام 
١٥٠٠ األمثل في توفير الراحة والثقة التامة. 

*تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة. عند تجهيزها بشكل صحيح. 

THE STRONGEST RAM 1500 EVER
ENGINEERED TO PERFORM

THE START: A HIGH-STRENGTH STEEL FRAME 
Tough starts with the foundation, and the all-new Ram 1500 is built 
to last, with 98 percent of the steel used in the frame comprised of 
high-strength steel–while still achieving a 45 kg weight reduction.

Frame construction permits notable secondary improvements. 
Tow hooks attached to the front are outwardly mounted, with a 
weight-efficient, closed-loop design for improved strength. A tow 
hitch receiver mounted to the rear of the frame is standard on  
all models.

NEW AXLES SHOWCASE STRENGTH AND TECHNOLOGY 
Ride strong. Ram truck axles take capability to the next level. 

Ram truck engineers refused to compromise, choosing a new 6-lug 
wheel design that enables 3,220 kg* GVWR, a 235 mm rear axle 
with a GAWR of 1,859 kg* and a GCWR of 7,711 kg.*  
The new electronic parking brake relies on axle modifications for 
integrated caliper ears, along with new viscosity lube. 

 البداية: هيكل من الفوالذ الصلب 
الصالبة متجذرة في رام ١٥٠٠ الجديد كلياً، لقد صمم ليدوم. يتألف الهيكل من الفوالذ الصلب 

بنسبة ٩٨ % بينما في حين ال يزال يحقق وزناً أقل بـ ٤٥ كغم. 

يسمح بنيان هيكل رام بتحسينات ثانوية ملحوظة. يأتي تصميم  خطافات الجر كحلقات مغلقة 
مثبتة في الواجهة األمامية، ووزن أخف لتحقيق المزيد من القوة والفعالية. كما هناك حلقة تثبيت 

خلفية تأتي قياسية في جميع الطرازات.

 محاور جديدة تجمع بين الصالبة والقوة الجبارة والتكنولوجيا 
قيادة واثقة وقوية. محاور شاحنة رام تنتقل بمفهوم القدرة إلى مستوى جديد  

رفض مهندسو الشاحنة رام أي تنازالت حتى في أدق تفاصيلها، إذ اختاروا تصميماً جديداً للعجالت 
بـ٦ براغي التي يوفر أعلى وزن إجمالي ٣,٢٢٠ كغ*، محور خلفي ٢٣٥مم مع الوزن اإلجمالي 

لمحور الدوران ١,٨٥٩ كغ* ووزن إجمالي المجّمع للشاحنة ٧،٧١١ كغم*. يعتمد نظام الفرملة 
اإللكترونية الجديد على تعديالت محور الدوران للمكابس المدمجة، باإلضافة إلى تركيبة زيت 

المحرك الجديدة اللزجة  

NEW ELECTRONIC PARKING BRAKE Five operational modes, 
including Safe Mode and Drive-Away Release.

STRONGER ALL AROUND Extensive use of high-strength steel 
makes this the toughest Ram 1500 ever.

HEAVY-DUTY SHOCKS Twin-tube, with Frequency  
Response Damping to enhance ride quality for both on- and 
off-road driving.

SIDE-IMPACT DOOR BEAMS Reinforce the protection against 
potential side impacts.

A STRONG FOUNDATION 98% of the steel used in the frame is 
high-strength steel.

DYNAMIC FRONT CRUMPLE ZONES Redesigned to handle 
greater impact load and absorb more energy.

PROGRESSIVE-RATE REAR SPRINGS Adapt to handle payload 
while maintaining a level ride and excellent ride quality.

REAR AXLE THERMAL MANAGEMENT SYSTEM This new available 
technology manages viscosity to help enhance fuel efficiency.

TIRE BLOCKER Offers further protection in the event of a 
frontal crash. Driver and passenger side.

LARGER BRAKE ROTORS Front and back, they fully measure  
up–nearly 15 inches (38 cm).

SPLAYED FRAME RAILS Direct impact energy away from the 
cabin and to the frame rails.

*When properly equipped. U.S. specifications shown.
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SMART STORAGE منطقة تخزين ذكية

NEXT-LEVEL CARGO MANAGEMENT 
This truck takes on any challenge, including finding a smarter, 
more efficient way to organize your cargo. From a maximum 
1.74-cubic-meter conventional cargo bed volume to the available 
RamBox® Cargo Management System that includes versatile, 
weatherproof, lockable and drainable storage bins with 
downward-facing illumination and a 115-volt power outlet, this is 
real-world capability.

AT LEFT, CLOCKWISE FROM UPPER LEFT:
4x8 SHEETS FIT Even with the RamBox System, full 4x8 sheets 
of building material are easily accommodated.

EASY ACCESS Available dampening and key fob control make 
opening the tailgate easier than ever. Available retractable 
Mopar® Bed Step (late availability) simplifies bed access.

CARGO MANAGEMENT Opt for the available RamBox Cargo  
Management System with or without the bed divider.

IN-BED LED LIGHTING Controlled by a switch or a key fob  
button, these available lights let you load any time, with no 
adjustment to a tonneau cover (if so equipped).

ALL-NEW KEY FOB Available features operate doors  
and RamBox System locks, release the tailgate, lower  
the Air Suspension mode and offer the convenient  
Remote Start.6

 المستوى الجديد لنظام إدارة الشحن 
رام مستعد لمواجهة أي تحد بثقة وثبات، باإلضافة إلى توفير مساحة واسعة لتنظيم 

حمولتك بطريقة ذكية وفعالة. بدءاً من حجم صندوق التحميل التقليدي البالغ ١.٧٤ 

متر مكعب إلى نظام إدارة االمتعة رام بوكس® الذي يتضمن حجرات تخزين متعددة 

االستعماالت، مقاومة لظروف الطقس، قابلة لإلقفال وتصريف المياه مع إضاءة متجهة 

إلى أسفل ومنفذ طاقة بقوة ١١٥ فولط. 

على اليسار، باتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار:

صفائح ٨×٤ مناسبة حتى مع نظام رام بوكس إلدارة االمتعة. يمكن استيعاب صفائح ٨×٤ كاملة 

من مواد البناء

سهولة تامة نظام التحكم بالتخميد والمفاتيح الرئيسية المتوفر يجعل من عملية فتح الباب الخلفي 

أسهل من أي وقت مضى. تسهل عتبة الصندوق من موبار® القابلة للسحب من الوصول إلى صندوق 

التحميل.

نظام إدارة األمتعة قم باختيار نظام إدارة االمتعة رام بوكس® مع أو بدون مقسم الصندوق الخلفي.

 إضاءة LED داخل صندوق التحميل يمكن التحكم بها بواسطة مفتاح كهربائي

  أو بكبسة زر في المفتاح الرئيسي تساعدك هذه اإلضاءة على تحميل الصندوق

في أي وقت، دون الحاجة إلى تعديل غطاء منطقة التحميل (إذا كان مجهزاً بذلك). 

 المفتاح الرئيسي الجديد كلياً بمزايا متوفرة تعمل على فتح األبواب وأقفال
 نظام رام بوكس إلدارة االمتعة، فتح الباب الخلفي، وتخفيض وضعية نظام
التعليق الهوائي. كما توفر رفاهية بدء تشغيل المحرك عن بعد٦ المالئمة 

EVERYWHERE فـي كــل مــكـــان

1.22m1.22m

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

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

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

تأكد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن

Properly secure all cargo.
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RAM 1500

رام ١5٠٠

THE MOST LUXURIOUS TRUCK IN ITS CLASS

صـمـم لـخـدمــتـــك
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رفــاهــيـــة
راقــــيـــة

الرفاهية بمفهوم جديد
رام بيك أب عنوان القدرة الجبارة والرفاهية األنيقة. إذ يتميز داخل المقصورة بتصاميم جديدة وجريئة واستخدام مكثف لمزيج رائع بين الخشب والمعدن والجلد األصلي. 

تتضمن المزايا الجديدة كونسول مركزي جديد قابل إلعادة التشكيل، مركز الوسائط اإلعالمية الجديد بشاشة عرض تعمل باللمس قياس ١٢ بوصة مع ميزة إمكانية تقسيم 

الشاشة، وشاشة عدادات إلكترونية قابلة إلعادة التشكيل قياس ٧ بوصة، هذا باإلضافة إلى مزايا أخرى مثل كونسول مركزي للمقاعد الخلفية قابل للطي. 

ال تنازالت.. قم باختيار االكسسوارات الرائعة، المميزة مع الجلد الناعم والفاخر، والمزايا األخرى المتوفرة مثل المقاعد األمامية والخلفية القابلة للتدفئة/للتهوية. كما يمكن 
تجهيز بعضاً من الطرازات المختارة بمقاعد خلفية جديدة قابلة لالنحناء إلى ٨ درجات.

تظهر شاشة يوكونيكت® بمواصفات سوق الواليات المتحدة.

SOPHISTICATED
LUXURY

A NEW LEVEL OF LUXURY
This Ram pickup can be defined by both its capability and its sophistication. There are bold new interior themes and extensive 
use of genuine wood, metal and leather throughout. New features include a new reconfigurable center console, a new 12-inch 
touchscreen media center with split-screen capability, a 7-inch reconfigurable electronic cluster and features like a rear-seat 
fold-down center console. 

Opt for premium trim levels with soft, upscale leather trim and available features like heated/ventilated front and rear seats. 
Select models can also be equipped with new reclining rear seats featuring 8° recline.

U.S. Uconnect® screen shown.
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U.S. Uconnect screen shown.
تظهر شاشة يوكونيكت® بمواصفات سوق الواليات المتحدة.

تـعـرف عـلـى

this is
مـركـز األوامـــر

COMMAND CENTRAL

CUSTOMIZED BY YOU  
This is powerful, user-friendly technology that delivers a 
premium and all-new level of entertainment, communications, 
comfort and convenience–and which brings together a 
wealth of technologies. The latest generation of the award-
winning Uconnect® system encompasses everything from 
built-in cellular connectivity to personalized settings for 
available features like heated/ventilated seats and more. 
Keyless Enter’n Go™ and the available 12-inch reconfigurable 
touchscreen with one-touch, customizable ”Home Screen“. 
Standard on Limited.

 قـم بتـصـمـيـمـهــا بـنـفـســـك 
إنها تقنية قوية وسهلة االستخدام توفر مستوى متميزاً وجديداً من الترفيه، التواصل، 

الراحة والمالءمة، إنها مجموعة تؤلف عالماً غنياً بالتكنولوجيا المطورة. يتضمن أحدث 

جيل من نظام يوكونيكت® الحائز على الجوائز، كل شيء بدءاً من التواصل الخلوي 

المدمج وصوالً إلى اإلعدادات الخاصة للمزايا المتوفرة كالمقاعد القابلة للتدفئة/للتهوية 

وغيرها الكثير. يتوفر نظام فتح األقفال عن بعد أدخل وانطلق™ وشاشة عرض قابلة 

إلعادة التشكيل تعمل باللمس قياس ١٢ بوصة، “وشاشة رئيسية” قابلة للتعديل. قياسي 

في ليميتد

Smarter, faster and more 
advanced Connectivity 
keeps you in touch with 
the people and jobs that 
matter most

 نظام تواصل أسرع، وأكثر ذكاًء وتقدماً يبقيك 
 على تواصل دائم مع األشخاص وإنجاز أعمالك 

األكثر أهمية. 
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 شاشة عرض مركز معلومات السيارة قابلة للتشخيص بالكامل
تتوفر شاشة عرض مركز معلومات السيارة إما بقياس ٣،٥ أو ٧ بوصة في طرازات مختارة وتقوم بعرض كمية هائلة من المعلومات، بدءاً من السرعة إلى العديد من البيانات التي 

تخص الوضع الميكانيكي للشاحنة. أما بالنسبة للطرازات الفاخرة، تعرض الشاشة رسومات ثالثية األبعاد متحركة وبجودة عالية، وبخمسة تصاميم عرض مختلفة بإضاءة تحمل هوية 

رام. أما لطرازات ٢٠١٩، تأتي شاشة العرض قياس ٧ بوصة خاصة بالطراز. ففي طراز رام ريبل® ، يوحي التصميم بالمتمرد فقط مع شارة مضاءة باللون األحمر المتعارض مع 

االكسسوارات والتعريقات باللون الرمادي واألحمر الروبي الداكن. أما شاشة عرض رام ليميتد تبقي تصميم ليميتد: البنفسجي الخافت، ورمادي فاتح على خلفية داكنة.

FULLY CONFIGURABLE DRIVER INFORMATION DISPLAY 
Depending on the trim level, the Driver Information Display measures in with either a 3.5- or 7-inch display. In select 
models, this color display telegraphs reams of information, from speed to numerous in-motion data concerning 
mechanical operation. On premium models, the display offers high-definition quality, animated 3D graphics, with five 
display themes and distinctive illuminated RAM identity. For 2019, the 7-inch display is also model-specific. On Ram 
Rebel® models, there’s a Rebel-only theme with a Red-lit badge contrasting with the Gray and Dark Ruby Red accents. 
The Ram Limited display keeps the Limited theme: muted Violet and Light Gray on a darker background.

EASY-ACCESS CONNECTIVITY, WIRELESS 
CHARGING, FAST USB CONNECTIONS 
Ditch the inconvenience of wires and opt for wireless phone 
charging. Simply set your phone on the console-mounted pad 
to begin charging. 

Two sets of USB/Type-C USB ports are located on the front of 
the center console. The new Type-C USB ports enable 
charging up to four times faster than standard USB outlets, 
as well as faster data downloads. An auxiliary port is 
positioned between the USB outlets. An integrated phone 
shelf can carry as many as three smartphones vertically and 
is sized to carry most tablets. 
 
 

PREMIUM SPEAKERS 
Only Harman Kardon® could do it–and only the all-new  
Ram 1500 offers it: a custom-tuned, available system that 
makes every drive more enjoyable. Technology never 
sounded so good.

With 18 premium speakers plus a premium subwoofer 
strategically engineered within the cabin, the Harman 
Kardon Audio System also features available Active Noise 
Cancellation, a refinement that uses the system to cancel 
out unwanted noise–and which contributes to a superb 
audio experience when music is played. It’s all powered  
by a 900-watt multi-channel Class-D amplifier made  
even better with 360° Surround Sound and Digital  
Signal Processing.

نظام تواصل سهل، نظام شحن السلكي، وصالت يو إس بي سريعة

تخلص من األسالك المزعجة وقم باختيار ميزة شحن الهاتف السلكياً. ما عليك سوى وضع 

هاتفك الخلوي على اللوحة المثبتة على الكونسول لبدء الشحن.

يوجد مجموعتان من منافذ يو إس بي/شكل C في مقدمة الكونسول المركزي. تمكنك هذه 

المنافذ من شحن األجهزة ما يصل إلى أربع مرات أسرع مقارنة بمنافذ يو إس بي القياسية، 

واألسرع أيضاً في تنزيل البيانات. كما هناك منفذ إضافي بين منافذ يو إس بي ورف للهاتف 

مدمج يتسع لثالثة هواتف ذكية توضع رأسياً وهي بحجم كاف الستيعاب معظم األجهزة 

اللوحية. 

 مكبرات صوت فاخرة “بريميوم” 
فقط هارمون كاردون® يستطيع ذلك- وفقط رام ١٥٠٠ يوفره: نظام متوافق متوفر 

صمم خصيصاً ليجعل من القيادة متعة ال مثيل لها. تكنولوجيا مطورة لم تشهد مثيلها 

أبداً. 

مع ١٨ مكبر صوت فاخر، باإلضافة إلى مضخم صوت عالي الجودة تم تثبيته بشكل 

استراتيجي داخل المقصورة.  كما يتضمن النظام الصوتي من هارمن كاردون® ميزة 

عزل المقصورة عن الضجيج النشطة المتوفرة، وهي صيغة يستخدمها النظام إللغاء 

الضوضاء غير المرغوب فيها، والذي يساهم بتوفير أجواء ممتعة وتجربة رائعة عند 

تشغيل الموسيقى. كلها مدعومة بمضخم صوت متعدد القنوات بقدرة ٩٠٠ واط فئة 

D وما يجعلها أفضل هو النظام الصوتي المحيطي ٣٦٠ ْ واإلشارات الرقمية.

تأكد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
Properly secure all cargo.
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فـتـحـة سـقـف مـزدوجــة متـوفــرة

إستكشف رحابة المقصورة بنفسك

AVailable dual-pane sunroof
EXPLORE SPACE
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من الداخل والخارج

INSIDE AND OUT

مزيد من المساحة

MORE ROOM
نـظـام إدارة الشـحـن الـمـتـفــوق

غني بالمزايا الجديدة من نظام إدارة الحمولة رام بوكس® المتوفر مع منافذ طاقة ١١٥ فولت باإلضافة إلى نظام المساندة اآللي للباب الخلفي المتوفر. أما داخل 

المقصورة فستجد مساحة أكبر وأكثر أناقة من أي وقت مضى.

OUTSTANDING CARGO MANAGEMENT
Overflowing with new features from the available RamBox® Cargo Management System with 115-volt outlet to the 
new available power and assisted tailgate. Inside, you’ll find a larger space that’s more sophisticated than ever.

Luxury that works for you
Power running boards offer effortless entry and exit, 
automatically deploying when the All-New 2019 Ram 1500 
Limited is stopped, in park and a door is open.

الفخامة بخدمتك
تسمح لك دواسات األبواب اآللية الدخول والخروج دون عناء، فهي تمتّد أوتوماتيكياً 

عندما يتوقف رام ١٥٠٠ ليميتد الجديد كلياً ٢٠١٩ ويُفتح الباب.د
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RECONFIGURABLE
 أكبر، متعدد الوظائف. جاهز للشحن. وأكثر تنوعاً من أي وقت مضى*

*LARGER. MULTI-FUNCTIONAL. CHARGE-READY. AND MORE VERSATILE THAN EVER.

CENTER CONSOLE*

قابل إلعادة التخصيص
كونسول مركزي

REIMAGINED FRONT CENTER CONSOLE
Drivers of Ram 1500 models equipped with bucket seats will enjoy a next-generation level of convenience and technology–with a 
center console designed around occupant comfort and need.

Now more than 50 percent larger than the previous generation, this dynamic piece of equipment offers dozens of functions and 
conveniences, starting with numerous different storage combinations. In the center, our engineers have designed a wider 
docking area with optional wireless charging–ideal for cell phones. A three-position sliding cup holder tray can be stowed under 
the center armrest, revealing a deep storage bin that can hold a 15-inch laptop. Lifting the lid of the center armrest also reveals 
an additional rubber-lined storage bin, perfectly sized to fit a tablet. At the rear of the console, you’ll find two additional cup 
holders, media outlets and the ability to mount an iPad® for convenient rear-seat viewing.

كونسول مركزي أمامي بتصميم جديد
سيتمتع سائقو طرازات رام ١٥٠٠ المجهزة بمقاعد حاضنة بمستوى الجيل الجديد من التكنولوجيا والراحة والمالءمة، مع كونسول مركزي مصمم لراحة وتلبية جميع احتياجات 

الركاب. 

اآلن أكبر بـ٥٠ بالمئة مقارنة بالجيل السابق. توفر هذه القطعة من التجهيزات الديناميكية العديد من الوظائف ووسائل الراحة المالءمة، بدءاً من العديد من مجموعات التخزين 

المختلفة. أما في الوسط، قام مهندسونا بتصميم مناطق أوسع للتخزين وللشحن الالسلكي االختياري المثالي للهواتف المحمولة. بإمكان تخزين لوحة حاملة األكواب القابلة 

لالنزالق وفقاً لثالث وضعيات تحت مسند اليد المركزي، باإلضافة إلى حجرة تخزين عميقة تتسع لجهاز كمبيوتر محمول قياس ١٥ بوصة. وعند رفع غطاء مسند اليد المركزي 

تظهر حجرة تخزين إضافية مبطنة بالمطاط، بقياس مثالي يتسع للجهاز اللوحي. وفي الجزء الخلفي من الكونسول ستجد حامالت أكواب إضافية عدد ٢، منافذ طاقة للوسائط 

اإلعالمية، وإمكانية تثبيت ®iPad لرؤية واضحة ومريحة للركاب في المقعد الخلفي.
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technology

تكنولوجيا 

FOR THE REAL WORLD

للعالم الحقيقي

U.S. Uconnect screen shown.
تظهر شاشة يوكونيكت® بمواصفات سوق الواليات المتحدة.

COUNT ON RAM 1500 TO GIVE YOU  
THIS MUCH TOUCHSCREEN. THIS  
MUCH VERSATILITY. THIS MUCH 
TECHNOLOGY. THIS MUCH CAPABILITY.

إعتمد على رام ١5٠٠ للحصول على العديد من شاشات 
العرض التي تعمل باللمس. والعديد من المزايا األخرى. 

وتقنيات مطورة ومختلفة. وقدرة ال مثيل لها. 

CUSTOMIZE THE DISPLAY TO BEST SERVE YOUR 
NEEDS. INTUITIVE UCONNECT® TOUCHSCREEN LETS 
YOU COMMUNICATE, NAVIGATE AND STAY 
ENTERTAINED.
DISCOVER new places, the best shopping, entertainment and 
restaurants from the Uconnect smartphone app, then easily 
send the address to your vehicle. 

SPEAK UP and be heard, send and receive calls and texts7 
while driving safely with hands-free phone capability.8

NAVIGATE to every adventure, get turn-by-turn directions so 
you don’t get lost on the way )unless you want to(.

APPLE CARPLAYTM9 COMPATIBILITY
This is smarter iPhone® integration, so you’ll experience  
your favorite features through your dashboard. With Siri,®  
all you have to do is ask–catch up on calls and  
messages, get directions from Apple Maps, or request  
a song through Apple Music. The system lets you browse 
music, or discover nearby gas stations, parking, restaurants 
and more. Plus, Maps help predict where you’re headed. 

ANDROID AUTOTM10 INTEGRATION
For those who know and love Android,TM Google™ goes  
with you: with navigation and ”OK Google“ voice  
detection, you’ll hear your favorite Google Play music  
and get voice-guided navigation from Google Maps.  
Stay focused and productive while on the road with voice 
controls8 that allow you to make calendar appointments,  
set timers, reply to emails and messages, and more.

قم بتصميم وتخصيص العرض وفق إحتياجاتك. تخولك شاشة عرض 
 يوكونيكت® الحسية التي تعمل باللمس التواصل، والمالحة بأجواء 

من المرح.

إستمتع بأوقاتك، إكتشف أفضل األماكن الجديدة، للتسوق، والترفيه، والمطاعم من خالل 
تطبيق الهاتف الذكي يوكونيكت، من ثم أرسل العنوان بسهولة إلى نظام المالحة في 

سيارتك. 

تكلم وسينفذ أوامرك، أرسل واستقبل مكالمات هاتفية ونصية٧ وأنت تقود سيارتك 
بأمان دون استخدام يديك٨ 

إنطلق إلى وجهاتك ومغامراتك وسيقوم نظام المالحة بإرشادك خطوة بخطوة كي 
ال تضيع طريقك )إال إذا كنت ترغب العكس(

نظام أبل كار باليTM9 المتوافق

إنها الطريقة األذكى لدمج أي فون® الذي يمكنك من اختبار المزايا المفضلة 
لديك من خالل لوحة العدادات. أما مع نظام "سيري" ®Siri ما عليك سوى إصدار 
األوامر لتلقي المكالمات الهاتفية والنصية، والحصول على التوجيهات من خرائط 

"أبل"، أو طلب أغنية من خالل موسيقى "أبل". يخولك النظام تصفح الموسيقى أو 
إكتشاف مواقع محطات الوقود القريبة، مواقف السيارات، المطاعم وغيرها الكثير. 

باإلضافة إلى تطبيق الخرائط الذي يرشدك إلى وجهتك. 

أندرويد أوتو™١٠ المدمج 

للذين يعرفون ويحبون مزايا أندرويد™، جوجل™ يناسبكم: مع ميزة الكشف الصوتي 
والمالحة من “OK Google” ستستمتع بموسيقاك المفضلة من موسيقى جوجل 

بالي وستحصل على إرشادات صوتية للمالحة من خرائط جوجل. حافظ على تركيزك 
وواجباتك أثناء القيادة مع نظام التحكم باألوامر الصوتية٨ الذي يسمح لك تنظيم 

مواعيدك، ضبط الوقت، والرد على بريدك اإللكتروني والرسائل وغيرها الكثير. 

Available features; see dealer for complete details. مزايا متوفرة؛ للحصول على التفاصيل كاملة يرجى مراجعة الوكيل 

10
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U.S. specifications shown.
تظهر بمواصفات سوق الواليات المتحدة.

HONOR THE OFF-ROAD
This is your path to epic off-road experiences. Ram Rebel® doesn’t just look fierce, it is fierce. Black powder-
coated steel bumpers, aggressive approach angles, tow hooks and factory lift give you the confidence needed 
to find new trails.

A new electronic locking rear axle )eLocker(, 18-inch aluminum off-road wheels and LT275/70R18D All-Terrain tires 
with Black side wall )BSW(.

Power is up to you: the 5.7 HEMI® V8. Standard Rebel features include a 1 inch ride height increase, Bilstein® 
off-road shocks, Class IV hitch receiver, tow hooks, wheel flares, Sport performance hood,  
powder-coated bumpers and unique grille.

يـقـّدر الدروب الــوعـــرة
رام ريبل® وسيلتك لتجربة قيادة ملحمية على الطرق الوعرة. فهو ال يتميز بطلته الشرسة فقط إنما هو شرس وجبار بأدائه أيضاً. إن المصدات من الفوالذ 

المطلي بالبودرة السوداء، والزوايا بمظهرها الشرس، وخطافات الجر، والرافعة من المصنع مباشرة مجموعة ستغمرك بالثقة وحب المغامرة واكتشاف مسارات 

جديدة. 

قفل جديد إلكتروني للمحور الخلفي )إي لوكر(، عجالت من األلومينيوم للدروب الوعرة قياس ١٨ إنش وإطارات LT275/70R18D لجميع الدروب مع غطاء 

أسود.

قوة قدر ما تشتهي: محرك هيمي® بـ ٨ أسطوانات على شكل V سعة ٥،٧ لتر. تتضمن مزايا طراز ريبل القياسية زيادة إرتفاع هيكل المركبة بمقدار إنش واحد، 

ماصات االصطدامات على الدروب الوعرة بلشتاين®، حلقة تثبيت خلفية من الفئة الرابعة، خطافات جر، رفراف العجلة، غطاء محرك رياضي لألداء الرياضي، 

مصدات مطلية ببودرة اللون األسود وشبك أمامي فريد.

خــذ الـمـبـــادرة

جــرأة وتــمـرد

REBELLION
START YOUR OWN
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خشونة أنيقة

تظهر شاشة يوكونيكت® بمواصفات سوق الواليات المتحدة.
U.S. Uconnect® screen shown.

تصميم داخلي متمرد على شيء مألوف 
صمم رام ريبل® ليتحدى الدروب الوعرة، حتى في تصاميمه الداخلية تمرَد على المألوف. من ضمن المزايا العديدة التي يتمتع بها أكسسوارات محفورة بالليزر بلون الروبي األحمر 

الداكن الفريد من نوعه، مقاعد جديدة كلياً من القماش بتصميم مستوحى من نقوش آثار اإلطارات بلون أسود/روبي أحمر غامق فاخر، مداسات أرضية تحمل تصميم ريبل، ومقود 

توجيه مكسو بالجلد. تظهر شاشة عرض تعمل باللمس قياس ٤، ٨ بوصة ولوحة العدادات بلون دخاني جديد، بينما تنقسم لوحة العدادات مع شاشة عرض لمركز معلومات السيارة 

قياس ٧ بوصة إلى مقاييس رقمية منفصلة لتنظيم المحتوى بشكل أفضل. سيقدر الركاب مساند الرأس الجديدة القابلة للتعديل وفقاً لـ ٤ وضعيات، والمقاعد الجديدة القابلة للتعديل 

آلياً وفقاً لـ١٢ وضعية.

RUGGED & REFINED
THIS INTERIOR REBELS AGAINST THE ORDINARY
While the new Ram Rebel® is built for off-road action, this interior definitely takes the high road. Features include unique  
laser-ingrained Dark Ruby Red accents, all-new Black/Dark Ruby Red premium seats that feature the Rebel tire tread as cloth 
inserts, Rebel-themed floor mats and leather-wrapped steering wheel. The 8.4-inch touchscreen and gauge cluster showcase a 
new ”smoked“ appearance, while the 7-inch Driver Information Display cluster screen is divided into separate digital gauges to 
better organize content. Passengers will appreciate the new 4-way headrests and new 12-way power seats.



Pa
ge

 3
8

Pa
ge

 3
7

الفخامة بكاملها بمتناول يديكالرامي®
رام ١٥٠٠ الرامي تفرض حضورها أينما حلت. تصاميم داخلية وخارجية جديدة تجعل منها لوحة فنية ال مثيل لها. يتميز هيكلها الخارجي بغطاء محرك 

مرتفع، جديد من األلومينيوم، مصابيح أمامية بإضاءة LED مصابيح ضباب مثبتة عند الزوايا بإضاءة LED، شبك من الكروم المطلي مع إطار من 

الكروم، مصد أمامي من الكروم، باب خلفي من األلومينيوم مع نظام التحكم بالتخميد لفتح األقفال وحلقة تثبيت خلفية من الفئة الرابعة.  

يتميز التصميم الداخلي الجديد، بمزايا تقنية جديدة ومواد فاخرة تشمل مقاعد مكسوة بالجلد مع لمسات من الجلد السويد، مع مقعد طويل 

أمامي قياسي أو مقاعد أمامية حاضنة متوفرة، لوحة عدادات بـ ٦ مقاييس مع شاشة عرض قابلة إلعادة التشكيل ملونة، مقود توجيه مكسو بالجلد، 

أكسسوارات من الخشب، كونسول علوي فاخر بريميوم، ومقاعد خلفية جديدة قابلة للطي متوفرة.

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

Laramie® LUXURY IS JUST AROUND THE CORNER
With its all-new exterior and interior, Ram 1500 Laramie makes a statement like no 
other. Outside, look for a new raised aluminum hood, LED headlamps, pushed-to-  
the-corner LED fog lamps, chrome billet grille with chrome surround, chrome front 
bumper, aluminum tailgate with dampened opening assist and a standard Class IV 
hitch receiver.

The redesigned interior features all-new technology and premium materials, including 
leather-trimmed and suede-accented seats with standard front bench or available 
bucket front seats, a 6-gauge reconfigurable color cluster, leather-wrapped steering 
wheel, wood accents, a premium overhead console and new available reclining rear 
seats.
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U.S. Uconnect® screen shown.
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SURE-FOOTED, FROM LAKE TO MOUNTAIN
You choose, you go. Ram 1500 Big Horn, with the HEMI® V8, Crew Cab. Now with a new raised aluminum 
hood, improved illumination from new quad-halogen headlamps, a bright-surround billet grille and an 
aerodynamic spoiler integrated into the tailgate. The completely redesigned interior features four 
color combination options with cloth seating, painted bezels, three USB ports, standard 40/20/40 
bench or optional bucket seats with center console.

واثقة، أينما توجهت على الجبال أو البحيرات
أنت تختار وجهتك أو نوع المغامرة التي تريد ورام ١٥٠٠ بيغ هورن ستلبيك. تأتي رام ١٥٠٠ بيغ هورن بمحرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل 

V، في طراز مقصورة الركاب®. يأتي مع غطاء محرك مرتفع جديد من األلومينيوم، وإضاءة مطورة من المصابيح الهالوجينية الرباعية الجديدة، وشبك 

محاط بالقضبان الحديدية الالمعة، وجناح هوائي ديناميكي خلفي مدمج في الباب الخلفي. ويتميز التصميم الداخلي المعاد تصميمه بالكامل، 

خيارات من أربعة ألوان مع مقاعد مكسوة بالقماش، وحواف مطلية، ثالث منافذ طاقة USB، مقعد طويل قابل لإلمالة بنسبة ٢٠/٤٠/ ٤٠ أو مقاعد 

حاضنة إختيارية مع كونسول مركزي.

®

بيغ هورن

Big horn®
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قـم بتـصـمـيـمـهــا عـلـى طـريـقـتـك

CUSTOMIZE IT YOUR WAY

 
®
موبار أصلية من  أكسسوارات 

يتميز تصميم رام ١٥٠٠ الجديد كلياً بصالبة أسطورية وقدرة شاحنات رام التي طالما عرفت بقوتها وجرأتها وصالبتها. واآلن جاء الوقت لتضيف لمساتك الخاصة باستخدام أكسسوارات 

موبار.

تقوم موبار بتصميم وتصنيع العديد من قطع غيار وأكسسوارات رام التي تجعل من شاحنتك رام تحمل توقيعك ولمساتك وكأنها صممت خصيصاً لك، من قبلك. واألفضل من ذلك هو أن 

كل قطعة غيار تم تصنيعها واختبارها بدقة من قبل نفس فريق الخبراء الذي صمم وصنع رام ١٥٠٠ الجديد كلياً. مما ال شك فيه أن جميع المواصفات تأتي متطابقة مئة بالمئة، واأللوان 

متناسقة تماماً وأن المواد المستخدمة صنعت على أيدي محترفين وذات جودة عالية.

إضافة لذلك، طوال فترة امتالكك رام ستحصل على الدعم الكامل من قبل خبرائنا الفنيين، قطع الغيار األصلية، برامج حماية السيارة من موبار®، الخدمة السريعة لتغيير الزيت بسرعة، 

 .)mopar.com/ram والموقع اإللكتروني والتطبيق لمالكي رام للوصول إلى معلومات السيارة الخاصة، والعروض الخاصة والمزيد غيرها )سجل في

موبار. عنوان األصالة والخدمة الراقية، تسعى دائماً إلى إبقائك سعيداً وإبقاء شاحنتك رام ١٥٠٠ بأفضل حاالتها وشكلها. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة وكيل رام المحلي أو زيارتنا 

mopar.com :على الموقع

 أ   – عتبات األبواب للطرق الوعرة

 ب – مصدات الرذاذ المصقولة الواقية لإلطارات
 س – مداسات أرضية لكل المواسم 

د   – خرزات قابلة لإلقفال على العجالت

 ج – وحدة خاصة لتوسيع صندوق التحميل 
 ه – غطاء تونو طري قابل للطي 

 و – مجموعة عدة الرافعة 
ز – بطانة الصندوق المنسدلة

AUTHENTIC ACCESSORIES BY MOPAR
®
 

The all-new Ram 1500 is built with the legendary toughness and capability Ram trucks are known for–now it’s time to make it your own–and it all 
happens with Mopar.

Mopar designs and builds hundreds of Ram Parts and Accessories that transform your Ram 1500 into a personalized pickup created just for you, 
by you. Better yet, every part is engineered and rigorously tested by the same team of experts who designed and built the all-new Ram 1500. 
Which means you can expect specs are exact, colors match perfectly, materials are professional-grade and quality is top-rate.

In addition, Mopar supports your vehicle ownership experience with expert technicians, Mopar Vehicle Protection® plans, Express Lane Service and 
the Official Ram Owner Site & App for access to personalized vehicle information, special offers and more )register at mopar.com/ram(.

Mopar. It’s all about keeping you happy and keeping your Ram 1500 in top-notch looks and condition. Visit your local Ram dealer or mopar.com for 
more information.

A. Off-Road Style Running Boards 

B. Molded Splash Guards 

C. All-Weather Floor Mats  

D. Beadlock-Capable Wheel

E. Bed Extender  

F. Soft Roll-Up Tonneau Cover  

G. 2-Inch Lift Kit  

H. Drop-In Bedliner

A

FH

BC

DE

G

أ

زو

جب

هـد

ز

تأكد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.
Properly secure all cargo.
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INTERIOR SEAT FABRICS أقمشة المقاعد الداخلية

WHEELS العجالت

Leather-Trimmed Bench/Bucket, Light Frost Beige/ 
Mountain Brown

Laramie

مقعد طويل مكسو بالجلد/مقعد حاضن، بيج ثلجي فاتح/ بني ماونتن
الرامي

Cloth Bench/Bucket, Black
Big Horn

مقعد طويل من القماش/مقعد حاضن، أسود
بيغ هورن

Cloth Bench/Bucket, Black/Light Frost Beige
Big Horn

مقعد طويل من القماش/مقعد حاضن، أسود/بيج ثلجي فاتح
بيغ هورن

Leather-Trimmed Bench/Bucket, Black
Laramie®

مقعد طويل مكسو بالجلد/مقعد حاضن، أسود
الرامي®

Cloth Bench/Bucket,  
Light Mountain Brown/Black

Big Horn

 مقعد طويل من القماش/مقعد 
حاضن، بني فاتح ماونتن/أسود

بيغ هورن

Premium Leather Bucket, Light Frost Beige/Indigo
Limited

مقعد حاضن مكسو بالجلد الفاخر، بيج ثلجي فاتح /إنديغو
ليميتد

22-inch Cast-Aluminum Premium Paint 
Optional on Limited

(WPZ)

20-inch Cast-Aluminum Premium  
Paint/Partial Clad  

Standard on Limited
(WRR)

20-inch Cast-Aluminum Premium  
Painted/Polished 

Standard on Laramie
(WRB)

18-inch Cast-Aluminum Painted/ 
Polished Black Finish 
Standard on Rebel®

(WBT)

18-inch Cast-Aluminum Painted
Standard on Big Horn®

(WBB)

من األلومينيوم المصقول المطلي 
بطالء فاخر إختياري في ليميتد 

قياس ٢٢ إنش

من األلومينيوم المصقول المطلي 
بطالء فاخر/نصف مطلي قياس 

٢٠ إنش في ليميتد

من األلومينيوم المصقول المطلي 
بطالء فاخر/ملمع قياسي في 

الرامي قياس ٢٠ إنش

من األلومينيوم المصقول المطلي/
بلمسات مطلية باللون األسود 

 الملمع قياسي في ريبيل® 
قياس ١٨إنش

من األلومينيوم المصقول 
المطلي قياسي في بيغ هورن® 

قياس ١٨إنش

Vinyl/Cloth Bucket, Black/Dark Ruby Red
Rebel®

فينيل/مقعد حاضن من القماش، أسود/أحمر ياقوتي داكن
ريبل®

Cloth Bench/Bucket,  
Diesel Gray/Black

Big Horn®

 مقعد طويل من القماش/مقعد 
حاضن رمادي ديزل/أسود

بيغ هورن®

Premium Leather Bucket, Black
Limited

مقعد حاضن مكسو بالجلد الفاخر، أسود
الرامي

EXTERIOR COLORS ألوان الهيكل الخارجي

Billet Silver رصاصي فضي 

Diamond Black Crystal ماسي  أسود  كريستالي 

Black Forest Green أخضر عشبي غامق

Rugged Brown بني غامق شديد 

Ivory White Tri-Coat أبيض عاجي ثالثي الطبقات

Granite Crystal كريستالي جرانيت 

Patriot Blue أزرق باتريوت

Delmonico Red Pearl دلمونيكو لؤلؤي  أحمر 

Bright White أبيض المع

Maximum Steel Metallic ماكسيموم فوالذي  معدني 

Blue Streak Pearl أزرق لؤلؤي داكن

Flame Red أحمر ناري

ألوان الطالء مع خيارات طالء بطبقتني 

معدني فوالذي فضي رصاصيأبيض عاجيأبيض المع
ماكسيموم

جرانيت 
كريستالي

كريستالي 
أخضر عشبي أزرق باتريوتأزرق داكنأسود ماسي 

أحمر لؤلؤي أحمر ناريغامق
دلمونيكو

بني غامق 
شديد

M-MMMMMMMMMMبيغ هورن®

--M n-M nM nM nM---M nريبل

M nMM nM nM nM nM nM nM nM nM n-الرامي

-MMMMM-M--M-ليميتد

PAINT COLORS AND TWO-TONE OPTIONS

Bright White Ivory White Billet Silver Maximum Steel 
Metallic

Granite 
Crystal 

Diamond 
Black Crystal Blue Streak Patriot Blue Black Forest 

Green Flame Red Delmonico  
Red Pearl Rugged Brown

BIG HORN® M - M M M M M M M M M M

REBEL M n - M n M n M n M - - - M n - -

LARAMIE - M n M M n M n M n M n M n M n M n M n M n

LIMITED - M M M M M - M - - M -

M = Available Monotone Color n = Diamond Black Lower n = Billet Silver Lower

M = طالء موحد اللون متوفر n = أسود ماسي خفيف n = فضي رصاصي خفيف
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ZWHMمجموعة االختيار المفضل للعميل 

المحرك/ناقل الحركة

SSSSمحرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة 5،٧ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات  

SSSSطراز الهيكل: مقصورة الركاب® بصندوق 5 قدم ٧ بوصة - قاعدة العجالت قياس ١٤٤،5إنش

SSSSقوة الدفع ٤×٤

المواصفات الميكانيكية

SSSSمبّدل - ٢٢٠ أمبير متضمن مع محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V إذا كان مجهزاً بنظام عاكس ٤٠٠ واط أو نظام رام بوكس® إلدارة الشحن 

SSSSالمحور الخلفي: نسبة محور ٣،٩٢  

SSSSمبرد المحرك – للمهام الثقيلة )متضمن مع محرك هيمي بـ٨ أسطوانات على شكل V سعة 5،٧ لتر( 

SSSSمصفاة خزان الوقود مع قفل ثانوي

SSSS - ٣٣ غالون

SSSSمغاليق الشبكة األمامية النشطة

SSSماصات صدمات – أمامية، للمهام الثقيلة

SSS - خلفية – للمهام الثقيلة

S - ماصات صدمات بلشتاين®

SSSSالتوجيه – إلكتروني آلي )مسننات وتروس(

SSSSنظام التعليق – أمامي، بأذرع على شكل A علوية وسفلية، نوابض حلزومية، ماصات صدمات مزدوجة األنبوب

SSSS - خلفي، وصالت خماسية، نوابض حلزومية، ماصات صدمات مزدوجة األنبوب

OOS - نظام التعليق الهوائي النشط أكتيف ليفلTM الرباعي الزوايا

SSSعلبة ناقل السرة - كهربائية عند الطلب

S - إلكترونية تعمل بشكل جزئي

من الخارج

SSمنفذ هوائي – ثابت )متضمن مع نظام التعليق الهوائي(

SS — نشط )غير متوفر مع نظام التعليق الهوائي(

)AM/FM/GPS( هوائي – على شكل زعنفة القرشSSSS

SSSSسكك صندوق التحميل سوداء

POPSبطانة الصندوق قابلة للطالء )ضمن مستلزمات صندوق التحميل(

Sقوالب جوانب الهيكل - من الكروم

SSSحواف بفتحات لدخول ضوء النهار، سوداء

Sحواف بفتحات لدخول ضوء النهار، من الكروم

SSSمصدات - أمامية من الكروم   

S — مصد سفلي صلب مطلي ببودرة الفوالذ الفريد   

SSS — خلفية – من الكروم

S — صلبة مع لمسات نهائية مميزة 

SSSمقابض الباب – بلمسات من الكروم

S — بلون الهيكل

SSSمخارج العادم، مزدوجة المعة

S — مخارج العادم، مزدوجة سوداء

Sمصابيح ضباب - متوهجة

PSSS — إضاءة LED )ضمن مجموعة اإلضاءة الفاخرة(

Sشبكة أمامية - إطار من الكروم، حواف باللون األسود الرصاصي مع حروف رام من الكروم

S — شبكة أمامية حصرية تحمل شعار ريبل، مع حروف رام مطلية باللون الفضي 

S — إطار محيطي من الكروم، حواف من الكروم الرصاصي مع حروف رام من الكروم 

S — إطار فريد يحمل شعار ليميتد من الكروم، حواف من الكروم مع حروف رام من الكروم

Sمصابيح أمامية - هالوجيني مع حواف داخلية المعة 

S — مصابيح أمامية LED متوسطة المدى مع حواف داخلية داكنة

PS — مصابيح أمامية LED متوسطة المدى )ضمن مجموعة اإلضاءة الفاخرة(

LED — S بالكامل مع إضاءة حصرية 

SSSS — أوتوماتيكية )حساسات للنهار/لليل(

S = Standard O = Optional P = Part of a Package

RAM 1500
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ENGINE/TRANSMISSION

ENGINE - 5.7 HEMI¨ V8 / 8-Speed automatic S S S S

BODY MODEL—- Crew Cab 5’7“ box - 144.5-inch wheelbase S S S S

DRIVE — 4X4 S S S S

MECHANICAL

ALTERNATORS — 220-amp - included with HEMI V8 if equipped with 400-watt inverter or Rambox¨ System S S S S

REAR AXLE — 3.92 Axle ratio S S S S

ENGINE COOLING — Heavy-duty (included with 5.7 HEMI V8) S S S S

FUEL FILL - Capless with secondary seal S S S S

 — 33-Gallon S S S S

GRILLE SHUTTERS — Active S S S S

SHOCK ABSORBERS — Front, heavy-duty S S S

 — Rear - heavy-duty S S S

 — Bilstein¨ Shocks S

STEERING — Electronic Power (rack and pinion) S S S S

SUSPENSION — Front, upper and lower a-arms, coil springs, twin-tube shocks S S S S

 — Rear, 5-link, coil-springs, twin-tube shocks S S S S

 — Active-levelTM Four-Corner Air Suspension System O O S

TRANSFER CASE — Electronic on-demand S S S

 — Electronic part-time S

EXTERIOR

AIR DAM — Fixed (included with air suspension) S S

 — Active (not available with air suspension) S S

ANTENNA — Shark fin (am/fm/gps) S S S S

BED RAIL CAPS - Black S S S S

BEDLINER — Spray-in (included in bed utility group) P O P S

BODYSIDE MOLDINGS - Chrome S

BLACK DAYLIGHT OPENING MOLDINGS S S S

CHROME DAYLIGHT OPENING MOLDINGS S

BUMPERS — Front, chrome S S S

 — Painted, rugged with unique steel powder-coated lower bumper S

 — Rear - chrome S S S

 — Rugged with unique finish S

DOOR HANDLES — Chrome insert S S S

 — Body-color S

EXHAUST — dual, bright tip S S S

 — Dual, black tip S

FOG LAMPS — Incandescent S

 — LED (included with premium Lighting Group) P S S S

GRILLE — Chrome surround, black billet inserts with chrome ram letters S

 — Unique black rebel grille with painted silver ram letters S

 — Chrome surround, chrome billet inserts with chrome ram letters S

 — Unique limited chrome surround, chrome inserts with chrome ram letters S

HEADLAMPS — Halogen with bright internal bezel S

 — Mid-level led headlamp with dark internal bezels S

 — Mid-level led headlamp (included with premium lighting group) P S

 — Full LED with signature lighting S

 — Automatic (day/night sensor) S S S S
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ZWHMمجموعة االختيار المفضل للعميل 

من الخارج )تتمة(

Sغطاء المحرك سبورت عالي األداء

SSSSاإلضاءة -  نظام إضاءة الصندوق 

PPPS —   إضاءة داخل صندوق التحميل )متضمنة مع غطاء صندوق األمتعة ومجموعة مستلزمات صندوق التحميل( 

SSمرايا - خارجية، ٦*٩ بوصة، آلية، سوداء، قابلة للطي آلياً، قابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم، مع ميزة زاوية واسعة محدبة، تتضمن مصابيح خارجية خافتة وأضواء انعطاف إضافية

SS —   ٩x٦ بوصة، آلية، من الكروم، قابلة للطي آلياً، قابلة للتدفئة، ذاتية التعتيم، متعددة الوظائف، مع ميزة زاوية واسعة محدبة، تتضمن مصابيح خارجية خافتة وأضواء انعطاف إضافية

SS —   ذاكرة لحفظ الوضعيات

SOSSطالء أحادي اللون

SO —   طالء بطبقتين

SSSPألواح واقية – نظام التعليق األمامي )ضمن مجموعة الحماية(

SSSP —   علبة ناقل الحركة )ضمن مجموعة الحماية(

SSSP —   مقود توجيه إلكتروني معزز آلياً )متضمن ضمن مجموعة الحماية(

SSSP —   خزان الوقود )ضمن مجموعة الحماية(

OOعتبات/ دواسة األبواب – عتبات جانبية من الكروم، على طول المقصورة 

O —   عتبات جانبية أنبوبية سوداء

S —   دواسات األبواب، تعمل آلياً 

OOOOمنطقة التخزين – نظام التحميل رام بوكس® 

PPPP —   مقسم صندوق التحميل )ضمن مجموعة مستلزمات صندوق التحميل( 

SSSSالباب الخلفي – قياسي، قابل للقفل

SSSS —   مصباح تحذير لمزالج الباب الخلفي   

PSSS —   باب خلفي خفيف الوزن/معزز 

SS —   باب خلفي يفتح آلياً  

Sمصابيح خلفية - متوهجة مع حواف داخلية المعة 

PSS —   إضاءة LED فاخرة بعدسات شفافة بلون أحمر فاتح أمام منطقة أجهزة االستشعار في نظام مراقبة النقاط العمياء )ضمن مجموعة اإلضاءة الفاخرة(

S —   إضاءة LED فاخرة بعدسات شفافة بلون أحمر داكن أمام منطقة أجهزة االستشعار في نظام مراقبة النقاط العمياء  

SSSSأذرع تثبيت - منخفضة، ثابتة )٤(

PPPP —   علوية، قابلة للتعديل )ضمن مجموعة مستلزمات صندوق التحميل( 

Sإطارات BSW لكل المواسم قياس ١٨ إنش

S —   إطارات OWL BSW لكل الطرق قياس ١٨ إنش  

S —   إطارات OWL لكل الطرق قياس ٢٠ إنش  

S —   إطارات BSW لكل الطرق قياس ٢٠ إنش  

O —   إطارات BSW لكل المواسم )ضمن عروض العجالت قياس ٢٢ إنش(

SSSS —   إطار احتياطي كامل الحجم

OOOOغطاء منطقة التحميل –ثالثي الطيات )طري؛ يتضمن إضاءة الصندوق(

SSS —   خطافات الجر – أمامية، سوداء 

Sأمامية – من الكروم

SSSSخطافات الجر للمقطورة – ٤/ ٧ وصالت 

SSSS —   حلقة تثبيت من الفئة الرابعة

S —   العجالت – طالء أساسي من األلومينيوم المصقول  قياس ٨ ×١٨ إنش

S —   عجالت من األلومينيوم المصقول المطلي/الملمع قياس ٨ ×١٨ إنش، بلمسات سوداء

S —  عجالت من األلومينيوم المصقول المطلي/ الملمع الفاخر قياس ٩×٢٠ إنش

S —   عجالت من األلومينيوم المصقول الفاخر المطلي بشكل جزئي قياس ٩×٢٠ إنش 

O —  عجالت من األلومينيوم المصقول الفاخر المطلي/تصاميم داخلية قياس ٩×٢٢ إنش

Oرفراف العجلة – مع طالء خفيف بلون الهيكل بطبقتين )مع طالء خفيف بطبقتين( 

SS —   طالء بلون الهيكل - أحادي اللون 

S —   الطرق الوعرة

SSSSماسحات الزجاج األمامي – ذات حركة متقطعة

S = Standard O = Optional P = Part of a Package
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EXTERIOR (continued)

SPORT PERFORMANCE HOOD S

LIGHTING — CARGO BOX ILLUMINATION S S S S

 —   Bed lighting (included with tonneau cover and Bed Utility Group) P P P S

MIRRORS, EXTERIOR — 6-X9-INCH, POWERED, BLACK, POWER-FOLDING, HEATED, AUTO-DIMMING, CONVEX WIDE-ANGLE INSERT; INCLUDES EXTERIOR COURTESY LAMPS AND SUPPLEMENTAL TURN SIGNAL S S

 —   6-x9-inch, powered, chrome, power-folding, heated, auto-dimming, multifunctional, convex wide-angle insert; includes exterior courtesy lamps, supplemental turn signal S S

 —   Position memory S S

PAINT — Monotone S O S S

 —   Two-tone S O

SKID PLATES — Front suspension (included with Protection Group) S S S P

 —   Transfer case (included with Protection Group) S S S P

 —   Electronic power steering (included with Protection Group) S S S P

 —   Fuel tank (included with Protection Group) S S S P

STEPS/RUNNING BOARD — Chrome side steps, wheel-to-wheel O O

 —   Black Tubular Side Steps O

 —   Running boards, power-operated S

STORAGE— RAMBOX¨ SYSTEM O O O O

 —   Bed cargo divider (included in Bed Utility Group) P P P P

TAILGATE — Standard, locking S S S S

 —   Tailgate-ajar warning lamp S S S S

 —   Fully dampened/assisted tailgate P S S S

 —   Power-release tailgate S S

TAILLAMPS — Incandescent with bright internal bezel S

 —   Premium LED with opaque Light Red lens in front of blind-spot sensor area (included with Premium Lighting Group) P S S

 —   Premium LED with opaque Dark Red lens in front of blind-spot sensor area S

TIE-DOWN — Lower, fixed (4) S S S S

 —   Upper adjustable (included in Bed Utility Group) P P P P

TIRES — 18-inch BSW All-Season S

 —   18-inch OWL BSW All-Terrain S

 —   20-inch OWL All-Season S

 —   20-inch BSW All-Season S

 —   22-inch BSW All-Season (included with 22-inch wheel offering) O

 —   Full size spare tire S S S S

TONNEAU COVER — Tri-fold (soft; includes bed lighting) O O O O

TOW HOOK — Front, Black S S S

 —   Front, chrome S

TRAILER TOW — 4-/7-pin connector S S S S

 —   Class IV hitch receiver S S S S

WHEELS — 18 x 8-inch cast-aluminum base paint S

 —   18 x 8-inch cast-aluminum painted/polished, black finish S

 —   20 x 9-inch cast-aluminum premium paint/polished S

 —   20 x 9-inch cast-aluminum premium paint/partial clad S

 —   22 x 9-inch cast-aluminum premium paint/insert O

WHEEL FLARES — Lower two-tone body-color (included with lower two-tone paint) O

 —   Monotone body-color S S

 —   Off-Road S

WINDSHIELD WIPER - Variable intermittent S S S S
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ZWHMمجموعة االختيار المفضل للعميل 

من الداخل

SSSSنظام تكييف هوائي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة 

PSSنظام فتح األقفال عن بعد للدخول )بدون مفتاح، ضمنة  مجموعة معدات ريبيل(

Sشاشة عرض مركزية – ٤ مقاييس مع شاشة عرض ملونة قياس ٣،5 بوصة 

PS —   شاشة عرض فاخرة – ٦ مقاييس مع شاشة عرض ملونة قياس ٧ بوصة قابلة إلعادة التشكيل من شرائح الترانزستور، مع ميزة الرسوم المتحركة )ضمن مجموعة معدات بيج هورن( 

S —   شاشة عرض فاخرة – ٦ مقاييس مع شاشة عرض ملونة قياس ٧ بوصة قابلة إلعادة التشكيل من شرائح الترانزستور، مع ميزة الرسوم المتحركة )تصميم ريبل الخاص(

S —   من شرائح الترانزستور – ٦ مقاييس مع شاشة عرض ملونة قياس ٧ بوصة قابلة إلعادة التشكيل من شرائح الترانزستور، مع ميزة الرسوم المتحركة )تصميم ليميتد الخاص(

SSقاعدة الكونسول العلوي

PSS —   بريميوم )مع فتحة سقف مزدوجة(

PSPSحامالت أكواب – كونسول مركزي مع حامالت أكواب إثنين في الخلف واثنين في األمام، مع المقاعد الحاضنة

SS —   مقاعد عدد إثنين وسطية قابلة للطي إلى األمام مع مقعد طويل

SSSS —   مسند ذراع خلفي قابل للطي إلى الوراء، عدد إثنين 

SSSSأزرار أقفال كهربائية حساسة للسرعة

SSSS —   نظام اإلضاءة عند الدخول

SSSSقاعدة المداسات األرضية 

SSمداسات أرضية أمامية وخلفية مغطاة بالسجاد 

S —   من المطاط – تصميم ريبل الخاص

S —   من المطاط بلمسات من السجاد الفاخر 

SSSSإضاءة محيطة – مقابس المرآة من الداخل

 LED كونسول علوي بإضاءة   — SSSS

  LED مقابض األبواب األمامية وجيوب الخرائط بإضاءة   — SS

SS —   مقابض األبواب الخلفية وجيوب الخرائط بإضاءة LED )مقصورة الركاب فقط(

 LED لوحة العدادات بأنابيب إضاءة   — SS

SSاإلضاءة، خافتة، مصابيح أمامية للخرائط، متوهجة  

PSS —   مصابيح أمامية للخرائط، بإضاءة LED متضمنة مع فتحة سقف مزدوجة

SS —   منطقة األرجل األمامية، بإضاءة متوهجة

 LED منطقة األرجل األمامية، بإضاءة   — SS

SSSS —   مصباح في حجرة القفازات 

SS —   مصباح خلفي علوي متوهج

SSمصباح خلفي علوي متوهج، قابل لإلطفاء 

SSمصباح خلفي علوي، بإضاءة LED، قابل لإلطفاء 

PPPمصباح خلفي علوي مزدوج، بإضاءة LED، قابل لإلطفاء، متضمن مع فتحة سقف مزدوجة 

SSنظام الذاكرة لحفظ الوضعيات -  للسائق فقط )المقعد، المرايا الخارجية، الدواسات القابلة للتعديل آلياً، إعدادات الراديو(

SSمرآة داخلية للرؤية الخلفية، يدوية ليل/نهار

SSSSمرآة ذاتية التعتيم ليل/نهار

SSدواسات قلبلة للتعديل آلياً

SSقابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة حفظ للوضعيات

المقاعد – مقاعد طويلة أمامية مكسوة بالقماش- مقاعد طويلة منقسمة قابلة لإلمالة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠ – مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات )مسند ظهر قابل لإلمالة إلى 
األمام/الخلف ظهر المقعد قابل لالنحناء(، مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات )مسند ظهر قابل لإلمالة إلى األمام/الخلف، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، مقعد السائق 
قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )مسند ظهر إلى األمام/الخلف األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة(، أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل وفقاً لـ٤ وضعيات )قابل لإلمالة إلى 

 األمام/الخلف وإلى األعلى/األسفل(، مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات )مسند ظهر قابل لإلمالة إلى األمام/الخلف(، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ 
وضعيات )إلى األعلى/األسفل، إلى األمام/الخلف(، للمقاعد قرب األبواب فقط، جيب للخرائط )خلف ظهر المقاعد قرب األبواب، المقاعد الخلفية، مقعد طويل قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠، مساند 

رأس للمقاعد قرب األبواب مع ميزة نزعها يدوياً

S

 —  مقاعد حاضنة أمامية مكسوة بالقماش الفاخر– مقاعد حاضنة، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات ) األمام/الخلف وإلى األعلى/األسفل، ظهر المقعد قابل لالنحناء، وسادة 
المقعد قابلة لإلمالة(، أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات ) إلى األمام/الخلف، إلى األعلى/األسفل(، مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات 
)مسند ظهر قابل لإلمالة إلى األمام/الخلف(، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات )إلى األعلى/األسفل، إلى األمام/الخلف(، للمقاعد قرب األبواب فقط، كونسول أرضي كامل 
الطول مع حامالت أكواب ٢ أمامية و٢ خلفية، جيب للخرائط، )في ظهر المقاعد قرب األبواب( المقاعد الخلفية، مقعد طويل قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠ ، مساند رأس للمقاعد قرب األبواب 

مع ميزة إمكانية نزعها يدوياً 

O

  —  مقاعد حاضنة أمامية مكسوة بالقماش/فينيل – مقاعد حاضنة، فريدة مع تقليمات وتطريزات جديدة، مقعد السائق  
قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )األمام/الخلف وإلى األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ 

وضعيات ) إلى األمام/الخلف، إلى األعلى/األسفل(، مقعد الراكب قابل للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات )مسند ظهر قابل لإلمالة إلى األمام/الخلف(، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً 
لـ٤ وضعيات ) إلى األمام/الخلف، إلى األعلى/األسفل(، للمقاعد قرب األبواب فقط، شعار رأس رام يزين داخل المقصورة، جيب للخرائط )في ظهر المقاعد قرب األبواب(، المقاعد الخلفية 

طويلة قابلة للطي بنسبة ٤٠/٦٠، مساند رأس المقاعد الجانبية قرب األبواب مع ميزة نزعها يدوياً

S

S = Standard O = Optional P = Part of a Package
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INTERIOR

AIR CONDITIONING — Control, Dual-zone Automatic Temperature Control (ATC) S S S S

ENTRY — Keyless Entry (passive, included in Rebel Equipment Package) P S S

CLUSTERS — Medium - 4-gauge with 3.5-inch color display S

 —   Premium - 6-gauge with 7-inch color reconfigurable Thin Film Transistor (TFT) display; animation-capable (included in Big Horn Equipment Package) P S

 —   Premium - 6-gauge with 7-inch color reconfigurable TFT display; animation-capable (Rebel theme) S

 —   Premium - 6-gauge with 7-inch color reconfigurable TFT display; animation-capable (Limited theme) S

CONSOLE, OVERHEAD — Base S S

 —   Premium (included with dual-pane sunroof) P S S

CUP HOLDERS — Two on front and 2 on rear of center console, with bucket seats P S P S

 —   Two, front of fold-down center seat with bench S S

 —   Two, rear-seat fold-out center armrest S S S S

SPEED-SENSITIVE POWER LOCKS S S S S

 —   Illuminated entry S S S S

FLOORING — Carpet, base S S S S

FLOOR MATS, FRONT & REAR — Carpet S S

 —   Rubber - Rebel theme S

 —   Rubber with premium carpet inserts S

LIGHTING, AMBIENT — Interior mirror switches S S S S

 —   Overhead console, LED S S S S

 —   Front door handles and map pockets, LED S S

 —   Rear door handles and map pockets, LED (Crew Cab only) S S

 —   Instrument-panel LED pipes S S

LIGHTING, COURTESY — Front map light, incandescent S S

 —   Front map light, LED, included with dual-pane sunroof P S S

 —   Front footwell, incandescent S S

 —   Front footwell, LED S S

 —   Glove box lamp S S S S

 —   Rear dome lamp, incandescent S S

 —   Rear dome lamp, incandescent, switchable S S

 —   Rear dome lamp, LED, switchable S S

 —   Rear dome lamp dual, LED, switchable (included with Dual-pane sunroof) P P P

MEMORY — Driver only (seat, exterior mirrors, power-adjustable pedals, radio presets) S S

MIRROR, INTERIOR REARVIEW — Manual day/night S S

 —   Automatic dimming day/night S S S S

PEDALS — Power-adjustable S S

 —   Power-adjustable with memory S S

SEATS — Cloth Bench front seats - 40/20/40 split bench, 4-way manual driver (fore/aft, seatback recline), 4-way manual passenger (fore/aft, seatback recline), 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, 

cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), 4-way manual passenger (fore/aft, seatback recline) , 4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard 

positions only, map pocket (back of outboard seats; rear seats, 60/40 stadium-folding bench, outboard head restraints manual dump feature

S

 —   Deluxe Cloth Bucket front seats - Bucket seats, 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), 4-way manual passenger 

(fore/aft, seatback recline), 4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard positions only, full-length floor console with 2 front and 2 rear cup holders, map pocket (back of 

outboard seats) rear seats, 60/40 stadium-folding bench, outboard head restraints manual dump feature

O

 —   Vinyl/cloth bucket front seats - Bucket seats, unique 2-tone with new tread pattern and embroidery, 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver 

lumbar (fore/aft, up/down), 4-way manual passenger (fore/aft, seatback recline), 4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard positions only, Ram’s Head logo on inside 

surface, map pocket (back of outboard seats) rear seats are 60/40 stadium-folding bench, outboard head restraints manual dump feature

S
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ZWHMمجموعة االختيار المفضل للعميل 

من الداخل )تتمة(

 —   مقاعد طويلة أمامية مكسوة بالجلد - منقسمة بنسبة ٤٠/٢٠/٤٠، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى األمام/الخلف وإلى األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة، 
ظهر المقعد قابل لالنحناء(، مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى األمام/الخلف، إلى األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، 

أسفل ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات )إلى األمام/الخلف، إلى األعلى/األسفل(، مقعد السائق مع ذاكرة حفظ وضعيات السائق، مقاعد قرب األبواب قابلة للتدفئة، 
مقاعد قرب األبواب قابلة للتهوية، مقود التوجيه قابل للتدفئة، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات ) إلى األمام/الخلف، إلى األعلى/األسفل(، للمقاعد قرب األبواب فقط، 

جيب للخرائط )في ظهر المقاعد قرب األبواب(، جيب للخرائط )في ظهر المقاعد قرب األبواب( في المقاعد الخلفية، مقعد طويل قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠، مقعد طويل قابل للطي 
بنسبة ٤٠/٦٠ مع إمكانية االنحناء يدوياً وكونسول مركزي قابل لإلمالة يدوياً إلى األسفل بنسبة ٢٠%، مساند رأس للمقاعد قرب األبواب مع  ميزة إمكانية نزعها يدوياً، مقعد خلفي قابل 

للتدفئة

S

 —   مقاعد حاضنة مكسوة بالجلد – مقاعد حاضنة أمامية، مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى األمام/الخلف وإلى األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة، ظهر 
المقعد قابل لالنحناء(، مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى األمام/الخلف وإلى األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، أسفل 

ظهر مقعد السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات ) إلى األمام/الخلف، إلى األعلى/األسفل(، أسفل ظهر مقعد الراكب قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات ) إلى األمام/الخلف، 
إلى األعلى/األسفل(، مقعد السائق مع ذاكرة حفظ وضعيات السائق، مقاعد قرب األبواب قابلة للتدفئة، مقاعد قرب األبواب قابلة للتهوية، مقود توجيه قابلل للتدفئة، مساند رأس قابلة 

للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات )إلى األمام/الخلف، إلى األعلى/األسفل(، للمقاعد الجانبية قرب األبواب فقط، كونسول أرضي كامل الطول مع حامالت أكواب ٢ أمامية و٢ خلفية، جيب 
للخرائط )في ظهر المقاعد قرب األبواب( للمقاعد الخلفية، مقعد طويل قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠ مع إمكانية االنحناء يدوياً وكونسول مركزي قابل لإلمالة إلى األسفل يدوياً بنسبة ٢٠% 

)متوفر في مقصورة الركاب كرو كاب® فقط(؛ مساند رأس للمقاعد قرب األبواب مع ميزة إمكانية نزعها يدوياً، مقاعد خلفية قابلة للتدفئة )قابلة للتعديل وفقاً لـ٣ مستويات لكل منها 
متضمنة ضمن مجموعات معدات الرامي(

O

 —   مقاعد أمامية حاضنة مكسوة بالجلد الفاخر – مقاعد حاضنة، مقعد السائق قابل للتعديل وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى األمام/الوراء، األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة، ظهر المقعد 
قابل لالنحناء(، مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى األمام/الوراء، األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، أسفل ظهر مقعد 

السائق قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات )إلى األمام/الوراء، األعلى/األسفل(، أسفل ظهر مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل آلياً وفقاً لـ٤ وضعيات )إلى األمام/الوراء، األعلى/األسفل(، 
ذاكرة حفظ وضعيات مقعد السائق، مقاعد قرب األبواب قابلة للتدفئة، مقاعد قرب األبواب قابلة للتهوية، مقود توجيه قابل للتدفئة، مساند رأس قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات 
)إلى األمام/الوراء، األعلى/األسفل(، للمقاعد قرب األبواب فقط، كونسول أرضي كامل الطول مع حامالت أكواب عدد ٢ أمامية و٢ خلفية، جيوب الخرائط )في ظهر المقاعد قرب األبواب( 
المقاعد الخلفية، مقعد طويل خلفي قابل للطي بنسبة ٤٠/٦٠ مع إمكانية االنحناء يدوياً وكونسول مركزي قابل لالنحناء لألسفل بنسبة ٢٠%، مساند رأس للمقاعد قرب األبواب مع ميزة 

إمكانية نزعها يدوياً، مقعد خلفي قابل للتدفئة )٣ مستويات تعديل لكل منها( مقعد خلفي قابل للتهوية ) ٣ 

S

SSSSناقل حركة - دوار

S —   أسود

SSS —   المع

SSألواح العتبات -ألواح مبطنة لعتبة الباب )من البالستيك( 

SS —   ألواح مبطنة لعتبة الباب )المعدن( 

SSSSنظام التحكم بالسرعة – نظام تثبيت السرعة

P —   نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة توقف وانطلق )ضمن مجموعة السالمة المتقدمة(

SSSSنظام التشغيل -  فتح األقفال عن بعد “أدخل وانطلق”™ )تشغيل المحرك بكبسة زر( 

SSSSعمود التوجيه – يدوي قابل للتعديل واإلمالة

SSمقود التوجيه - مكسو بالجلد

Sمكسو بالجلد، مثقوب، خياطة بارزة مع حواف بلون الكروم

S —   مكسو بالجلد، من الخشب األصلي

SSSS —   أزرار التحكم – شاشة عرض لمركز معلومات السيارة

SSSS —   أزرار التحكم – نظام تثبيت السرعة

SSSS —   أزرار التحكم – تقنية بلوتوث®  /طليق اليدين

P —   أزرار التحكم – نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة “توقف وانطلق”

SSSS —   أبواق إلكترونية مزدوجة

SSSS —   التغيير اإللكتروني للنطاق

SS —   حجرة تخزين – درج مركزي قابل للسحب )مع المقاعد الطويلة فقط(

SSحجرة تخزين وسطية تحت المقعد األمامي )مع المقاعد الطويلة فقط: متوفرة مع مشغل األقراص المدمجة( 

SS —   حجرة تخزين وسطية خلف المقعد األمامي )مع المقاعد الطويلة فقط( 

OSOS —   كونسول مركزي مع حجرة تخزين أمامية )مع المقاعد الحاضنة فقط( 

SSSS —   صناديق خلفية مثبتة في األرض مع طبقات قابلة للنزع )مقصورة الركاب فقط( 

PPS —   منطقة تخزين تحت المقاعد الخلفية – مقصورة الركاب فقط )ضمن مجموعة معدات ريبيل )مقصورة الركاب فقط( ومجموعة معدات الرامي(

OOO —   فتحة سقف مزدوجة، تعمل آلياً )في مقصورة الركاب فقط في ريبيل(  

SSواقية للشمس - مرآة جانبية مضاءة واقية للشمس للركاب

SSSSمرآة جانبية مضاءة واقية للشمس للسائق

SSSS —   مرآة جانبية واقية للشمس للسائق/ الراكب األمامي

SSSSإشارات االنعطاف –  ثالث ومضات عند تغيير المسار

SSSSنظام التحكم بالنوافذ – آلي، نوافذ أمامية للسائق والراكب األمامي آلية مع ميزة االنزال والرفع بكبسة زر

SSSS —   إضاءة خلفية، قابلة لالنزالق آلياً

SSSS —   مزيل الصقيع في الخلف )مع إضاءة خلفية قابلة لالنزالق آلياً فقط(

S = Standard O = Optional P = Part of a Package
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INTERIOR (continued)

 —    Leather-trimmed bench front seats - 40/20/40 split bench, 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 8-way power passenger seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, 

seatback recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), 4-way power passenger lumbar (fore/aft, up/down), driver memory, heated outboard seating positions, ventilated outboard seating 

positions, heated steering wheel, 4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard positions only, map pocket (back of outboard seats) rear seats, 60/40 stadium-folding 

bench, 60/40 stadium-folding bench with manual recline and center 20% fold-down console , outboard head restraints manual dump feature, heated rear seat (3 adjustment levels each; included 

with Laramie Equipment Package)

S

 —    Leather-trimmed bucket  - Front bucket seats, 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 8-way power passenger seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback 

recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), 4-way power passenger lumbar (fore/aft, up/down), driver memory, heated outboard seating positions, ventilated outboard seating positions, 

heated steering wheel, 4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard positions only, full-length floor console with 2 front and 2 rear cup holders, map pocket (back of 

outboard seats) rear seats, 60/40 stadium-folding bench with manual recline and center 20% fold-down center console (Crew Cab only), outboard head restraints manual dump feature, heated rear 

seat (3 adjustment levels each; included with Laramie Equipment Package)

O

 —   Premium leather bucket front seats - Bucket seats, 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 8-way power passenger seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback 

recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), 4-way power passenger lumbar (fore/aft, up/down), driver memory, heated outboard seating positions, ventilated outboard seating positions, 

heated steering wheel, 4-way manual adjustable head restraints (up/down, fore/aft), outboard positions only, full-length floor console with 2 front and 2 rear cup holders, map pocket (back of 

outboard seats) rear seats, 60/40 stadium-folding bench with manual recline and center 20% fold-down console, outboard head restraints manual dump feature, heated rear seat (3 adjustment 

levels each), ventilated rear seat (3 adjustment levels each; included with Limited Equipment Package)

S

SHIFTER — Rotary S S S S

 —   Black S

 —   Bright S S S

SILL PLATES — Door sill scuff plates (plastic) S S

 —   Door sill scuff plates (metal) S S

SPEED CONTROL — Cruise control S S S S

 —   Adaptive Cruise Control with Stop & Go (included in Advanced Safety Group) P

START — Keyless Go (push-button start) S S S S

STEERING COLUMN — Manual tilt/telescoping S S S S

STEERING WHEEL — Leather-wrapped S S

 —   Leather-wrapped, perforated, accent stitching and chrome-color bezels S

 —   Leather-wrapped, real wood S

 —   Buttons controls - Driver Information Display S S S S

 —   Buttons controls - Cruise control S S S S

 —   Buttons controls - Bluetooth¨/hands-free S S S S

 —   Buttons controls - Adaptive Cruise Control with Stop & Go P

 —   Dual-note electric horns S S S S

 —   Electronic Range Select S S S S

STORAGE — Center stack pull-out drawer (bench seats only) S S

 —   Front-center underseat storage bin (bench seats only; included with CD player) S S

 —   Front-seat-center seatback bin (bench seat only) S S

 —   Front-seat-center console bin (with buckets seats only) O S O S

 —   Rear in-floor storage bins with removable liners S S S S

 —   Rear underseat storage - (included in Rebel [Crew Cab only] and Laramie Equipment Packages) P P S

SUNROOF — Dual-pane, power-operated (Crew Cab only for Rebel) O O O

SUN VISOR — Passenger-side sun visor mirror and light S S

 —   Driver-side sun visor mirror and light S S S S

 —   Cloth driver/passenger sun visor mirror S S S S

TURN SIGNALS — Three-blink lane change feature S S S S

WINDOW CONTROL — Windows, power; 1-touch up/down driver and front passenger S S S S

 —   Rear backlight, power sliding S S S S

 —   Rear defroster (with power sliding backlight only) S S S S
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نظام الوسائط المتعددة يوكونيكت®

SSSSهاتف طليق اليدين بتقنية بلوتوث مع ميزة نظام التحكم الصوتي 

SSSS — أمامي: منفذ يو إس بي ٢،5 أمبير  عدد اثنين بكامل طاقته

SSSS — في الوسط: منفذ يو إس بي ٢،5 أمبير  عدد واحد للشحن فقط )متضمن مع المقعد الطويل والمقاعد الحاضنة(

PPSS — خلفي: منفذ يو إس بي واحد ٢،5 أمبير – يعمل بكامل طاقته  )ضمن مجموعات معدات بيج هورن وريبيل( 

PPSS — خلفي: منفذ يو إس بي واحد ٢،5 أمبير – للشحن فقط )ضمن مجموعات معدات بيج هورن وريبيل(  

SSSS — وصلة صوت إضافية للسماعات - أمامية

SSSS — مشغل األقراص المدمجة، إسطوانة واحدة، جهاز التشغيل عن بعد 

SSSSوحدة أكسسوار لتأخير الطاقة 

SSSS — المقعد األمامي، مزود بتغذية اإلشتعال ١٢ فولط 

PSSS — المقعد األمامي- وصلة طاقة بـ ١١5 فولط )٣ منافذ كهربائية(، شاحن بطارية )ضمن مجموعة معدات بيج هورن(  

PPSS — المقعد الخلفي- وصلة طاقة بـ ١١5 فولط )٣ منافذ كهربائية(، شاحن بطارية )ضمن مجموعة معدات بيج هورن وريبيل(    

PPPP — نظام رام بوكس®  إلدارة الشحن- وصلة طاقة بـ ١١5 فولط )٣ منافذ كهربائية(، شاحن بطارية )ضمن نظام رام بوكس إلدارة الشحن(  

PS — المقعد األمامي – لوحة الشاحن الالسلكي )متوفر مع المقاعد الحاضنة فقط؛ ضمن مجموعة معدات الرامي( 

PSSS — محول ٤٠٠ واط )ضمن مجموعة معدات بيج هورن أو نظام رام بوكس إلدارة الشحن(

SSS — يوكونيكت ٤ مع شاشة عرض قياس ٤، ٨ بوصة

OOO/P — يوكونيكت ٤ المالحي مع شاشة عرض قياس ٤، ٨ بوصة )ضمن مجموعة معدات الرامي(

S — يوكونيكت المالحي ١٢،٠ مع شاشة عرض قياس ١٢ بوصة

SSSSأزرار التحكم بجهاز الراديو مثبتة على مقود التوجيه

SSنظام صوتي – ٦ مكبرات صوت

OSS — نظام الصوت ألباين®  بـ١٠ مكبرات صوت

PP — نظام الصوت هارمن كاردون®  بـ١٩ مكبراً )ضمن مجموعات معدات الرامي وليميتد(

Pمزايا يوكونيكت – عتبات جانبية آلية قابلة للتخصيص )ضمن العتبات الجانبية اآللية(  

PPPS — أبل كار بالي™/غوغل أندرويد أوتو™ )ضمن نظام المالحة بشاشة قياس ٨،٤ بوصة ونظام المالحة بشاشة قياس ١٢ بوصة(

SSSS — نظام تقليص الضجيج النشط 

السالمة واألمان

SSSSوسائد هوائية - متقدمة ومتعددة مراحل االنتفاخ لحماية السائق والراكب األمامي  

SSSS — وسائد هوائية جانبية إضافية  

SSSS — وسائد هوائية إضافية للمقعد الجانبي 

SSSSالتنبيه باستخدام الحزام - للسائق

SSSS — للراكب األمامي

SSSSالمكابح – نظام مساندة آلي للمكابح القرصية المانعة لالنغالق على العجالت األربعة 

SSSS — نظام الفرملة عند التجاوز 

SSSSالنظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

SSSS — نظام مساندة الفرملة 

SSSS — النظام اإللكتروني للحد من خطر االنقالب

SSSS — نظام المساعدة على تسلق التالل

SSSS — نظام مساندة الفرملة عند المطر

SSSS — إنذار التنبيه بالفرملة

SSSS — نظام التحكم بالتشبث لجميع السرعات

SSSSنظام التحكم بميالن وانحراف المقطورة

SSSSفرامل يد معززة آلياً

SSSSكاميرا- بارك فيو® للرؤية الخلفية عند التراجع مع خطوط شبك ديناميكية وخطوط مركزية

Pكاميرا للرؤية المحيطة بالسيارة – ضمن مجموعة السالمة المتقدمة ومجموعة معدات ليميتد، غير متوفرة مع كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية

Pنظام التنبيه من االصطدام األمامي )نظام الفرملة في حالة الطوارئ المرن؛ ضمن مجموعة السالمة المطورة(

Pنظام التنبيه من االنحراف عن المسار الين سينس بالس® )ضمن مجموعة السالمة المتقدمة(

SSSSمساند الرأس، أمامية – عند المقاعد قرب األبواب األمامية – قابلة للتعديل يدوياً وفقاً لـ٤ وضعيات )إلى األعلى/األسفل، األمام/الخلف( 

SSSSمساند الرأس، خلفية – مع ميزة إمكانية نزعها يدوياً عند المقاعد قرب األبواب 
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UCONNECT¨ MULTIMEDIA

BLUETOOTH Hands-Free Phone with Voice Control S S S S

 — Front: two 2.5A USB ports - fully functional S S S S

 — Middle: one 2.5A USB port  - charging only (included with bench and bucket seats) S S S S

 — Rear: one 2.5A USB port  - fully functional (included in Big Horn and Rebel Equipment Packages) P P S S

 — Rear: one 2.5A USB port  - charging only (included in Big Horn and Rebel Equipment Packages) P P S S

 — Front - auxiliary headphone jack S S S S

 — CD player, single-disc, remote S S S S

POWER — Accessory delay S S S S

 — Front seat, 12-volt ignition-fed S S S S

 — Front seat, 115-volt outlet (3-prong), battery-fed (included in Big Horn Equipment Package) P S S S

 — Rear seat, 115-volt outlet (3-prong), battery-fed (included in Big Horn and Rebel Equipment Packages) P P S S

 — RamBox¨ System, 115-volt outlet (3-prong), battery-fed (included with RamBox System) P P P P

 — Front seat, wireless charging pad (available with bucket seats only; included in Laramie Equipment Package) P S

 — 400-watt inverter (included with Big Horn Equipment Package or RamBox System) P S S S

 — Uconnect 4 with 8.4-inch display S S S

 — Uconnect 4 NAV with 8.4-inch display (included in Laramie Equipment Package) O O O/P

 — Uconnect 12.0 NAV with 12-inch display S

RADIO CONTROLS — Steering wheel-mounted S S S S

SOUND SYSTEM — Six-speaker system S S

 — Alpine¨ 10-speaker system O S S

 — Harman Kardon¨ 19-speaker system (included with Laramie and Limited Equipment Packages) P P

UCONNECT FEATURES — Power side step personalization (included with power side steps) P

 — Apple CarPlayTM/Google Android AutoTM (included with 8.4-inch NAV and 12-inch NAV) P P P S

 — Active Noise Cancellation S S S S

SAFETY AND SECURITY

AIR BAGS — Advanced multistage front driver and passenger S S S S

 — Supplemental side-curtain S S S S

 — Supplemental side seat S S S S

BELT ALERT — Driver S S S S

 — Passenger S S S S

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

 — Brake override S S S S

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) S S S S

 — Brake Assist S S S S

 — Electronic Roll Mitigation S S S S

 — Hill Start Assist S S S S

 — Rain Brake Support S S S S

 — Ready Alert Braking S S S S

 — All-Speed Traction Control S S S S

TRAILER SWAY DAMPING S S S S

ELECTRONIC PARKING BRAKE S S S S

CAMERA — ParkView¨ Rear Back-Up Camera with dynamic grid lines and center lines S S S S

Surround-view Camera — (Included in Advanced Safety Group and Limited Equipment Package; not available with ParkView Rear Back-Up Camera) P

Forward Collision Warning (Adaptive Emergency Braking; included in Advanced Safety Group) P

Lanesense¨ Lane Departure Warning Plus (included in Advanced Safety Group) P

HEAD RESTRAINTS, FRONT — Outboard - 4-way manual adjustable (up/down, fore/aft) S S S S

HEAD RESTRAINTS, REAR — Manual dump feature on outboard seating positions S S S S
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ZWHMمجموعة االختيار المفضل للعميل 

حساسات الركن

SSSSنظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس® مع نظام التوقف الخلفي بارك سينس

Pنظام مساندة الركن العمودي والمتوازي بارك أسيست )ضمن مجموعة السالمة المتقدمة(

نظام فتح األبواب عن بُعد

O/PO/PSSجهاز التشغيل عن بُعد – مفتاح التشغيل )إختياري أو ضمن مجموعات معدات بيج هورن وريبل( 

SSSSمساند رأس – أحزمة أمان أمامية قابلة للتعديل إلى ٣ مستويات، قابلة لتعديل االرتفاع حول األكتاف )عند المقاعد قرب األبواب(

SS — أحزمة أمان أمامية قابلة للتعديل إلى ٣ مستويات )منطقة جلوس مركزية، للمقعد الطويل فقط(

SSSS — أحزمة أمان خلفية قابلة للتعديل إلى ٣ مستويات )جميع وضعيات المقاعد(

)LATCH( نظام لتثبيت مقاعد األطفالSSSS

SSSSنظام تصنيف الراكب

SSSSجهاز إنذار – نظام سنتري كي® المانع للسرقة ومجمد المحرك 

PPSS — جهاز إنذار )ضمن مجموعات معدات بيج هورن وريبيل(

SSSSنظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات – نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في إطار خاص

SSSS — نظام تنبيه بكمية الهواء في اإلطارات

مجموعات المعدات

مجموعة بيج هورن ستارت - تتضمن مصباحاً خلفياً علوياً مع كبسة إطفاء وتشغيل، مصباحاً في حجرة القفازات، حجرة قفازات علوية قابلة لإلقفال مع باب مطلي، مرآة داخلية للرؤية الخلفية 
قابلة للتعتيم الذاتي، مرايا خارجية قابلة للطي آلياً مع إشارات ومصابيح، لوحة عدادات بـ٤ مقاييس مع شاشة عرض ملونة قياس ٣،5 بوصة، دواسات قابلة للتعديل آلياً، مزيل صقيع خلفياً، 

يوكونيكت المالحي قياس ٤ بوصة مع شاشة عرض قياس ٤، ٨ بوصة، مصابيح خلفية، واقية للشمس جهة السائق مع مرآة جانبية  مضاءة، مشغل األقراص المدمجة، أسطوانة واحدة، جهاز التشغيل 
عن بُعد، مقعد السائق قابالً للتعديل آلياً وفقاً لـ٨ وضعيات )إلى األمام/الوراء، األعلى/األسفل، وسادة المقعد قابلة لإلمالة، ظهر المقعد قابل لالنحناء(، أسفل ظهر مقعد السائق قابالً للتعديل آلياً 

وفقاً لـ٤ وضعيات )إلى األمام/الوراء، األعلى/األسفل(، حجرة ألسطوانة الحريق )األبواب األمامية فقط(، حلقة تثبيت خلفية متوفرة من الفئة الرابعة، شعار بيغ هورن )على لوحة العدادات(

S

مجموعة معدات بيج هورن - تتضمن مجموعة بيج هورن ستارت مع جهاز التشغيل عن بُعد، جهاز إنذار، نظام مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس مع نظام التوقف الخلفي بارك 
سينس، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة، مقود توجيه قابل للتدفئة، نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة، خلفي: منفذ واحد يو إس بي ٢،5 أمبير، يعمل بكامل 

طاقته، خلفي: منفذ واحد يو إس بي ٢،5 أمبير، للشحن فقط، المقعد األمامي، وصلة طاقة بقوة ١١5 فولط )٣ منافذ كهربائية(، شاحن بطارية، المقعد الخلفي، وصلة طاقة بقوة ١١5 فولط )٣ 
منافذ كهربائية(، شاحن بطارية، عاكس بقوة ٤٠٠ واط، نظام تخميد كامل/مساند للباب الخلفي، شاشة لوحة العدادات قابلة للبرمجة قياس ٧ بوصة، مصابيح خلفية مع ميزة االنزالق اآللية

O

مجموعة ريبل ستارت تتضمن مصباحاً خلفياً علوياً مع كبسة إطفاء وتشغيل، مرآة داخلية للرؤية الخلفية قابلة للتعتيم آلياً، مرايا خارجية قابلة للطي آلياً مع إشارات ومصابيح، دواسات قابلة 
للتعديل آلياً، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة، مقود توجيه قابالً للتدفئة، مزيل صقيع خلفياً، يوكونيكت ٤ مع شاشة عرض قياس ٨،٤ بوصة، واقية للشمس جهة السائق مع مرآة جانبية مضاءة، 

مشغل األقراص المدمجة، قرصاً واحداً، جهاز التشغيل عن بُعد، حجرة ألسطوانة الحريق )األبواب األمامية فقط(
S

مجموعة معدات ريبل تتضمن مجموعة رييل ستارت مع نظام التشغيل عن بُعد، نظام فتح األقفال عن بُعد “أدخل وانطلق”، نظام إنذار، ماسحات الزجاج األمامية الحساسة للمطر، نظام 
مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس® مع نظام التوقف الخلفي بارك سينس، نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة، خلفي: منفذ واحد يو إس بي 5،٢ 

أمبير، يعمل بكامل طاقته، خلفي: منفذ واحد يو إس بي ٢،5 أمبير، للشحن فقط، المقعد الخلفي، وصلة طاقة بقوة ١١5 فولت )٣ منافذ كهربائية(، شاحن البطارية، منطقة تخزين تحت 
المقعد، مقصورة الركاب فقط

O

مجموعة الرامي ستارت تتضمن التحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية الطويلة المدى، ماسحات الزجاج األمامي الحساسة للمطر، مشغل األقراص المدمجة، قرصاً واحداً، جهاز التشغيل عن 
بُعد، نظام مراقبة الزوايا العمياء مع نظام استكشاف األجسام والسيارات عند التراجع ونظام استشعار في المقطورة، حجرة ألسطوانة الحريق )األبواب األمامية فقط(، نظام تحذير لمزالج الباب 

الخلفي، باباً خلفياً يفتح آلياً، مقعداً طويالً خلفياً قابالً للطي بنسبة ٤٠/٦٠ مع إمكانية االنحناء يدوياً وكونسوالً مركزياً قابالً لإلمالة لألسفل بنسبة ٢٠% )غير متوفر مع مقصورة رباعية(، نظام 
مساندة الركن األمامي والخلفي بارك سينس مع نظام التوقف الخلفي بارك سينس

S

مجموعة معدات الرامي تتضمن مجموعة الرامي ستارت مع نظام يوكونيكت® ٤ المالحي، لوحة الشاحن الالسلكي )متوفرة مع المقاعد الحاضنة فقط(، نظام الصوت الفاخر بريميوم بالس، 
Oمقعداً خلفياً قابالً للتدفئة )٣ مستويات تعديل لكل منها(، منطقة تخزين تحت المقعد الخلفي، في طرازات مقصورة الركاب فقط

مجموعة معدات ليميتد تتضمن نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة توقف وانطلق، نظام التنبيه من االصطدام األمامي، نظام التنبيه من االنحراف عن المسار الين سينس® بالس، كاميرا للرؤية 
Oالمحيطة، نظام مساندة الركن العمودي والمتوازن، مقعداً خلفياً قابالً للتهوية )٣ مستويات تعديل لكل منها(، نظام الصوت بريميوم بالس 

مجموعات عملية

مجموعة مستلزمات صندوق التحميل – تتضمن حلقات علوية مثبتة قابلة للتعديل، وحدة خاصة لتوسيع صندوق التحميل )متوفرة في نظام رام بوكس® فقط(، قابلة للطي، عتبات جانبية، 
OOOOنظام إضاءة صندوق التحميل، بطانة الصندوق قابلة للطالء )قياسية في ليميتد ومتضمنة في ريبيل }اختيارية{(

SSOمجموعة الحماية – تتضمن خطافات الجر، لوحاً واقياً لنظام التعليق األمامي، لوحاً واقياً لعلبة ناقل الحركة، لوحاً واقياً لنظام التوجيه الكهربائي اإللكتروني، لوحاً واقياً لخزان الوقود 

OOOOمجموعة عدة السحب للمقطورة – تتضمن حلقة تثبيت خلفية من الفئة الرابعة، نظام التحكم بفرامل المقطورة المدمجة، مرايا سحب المقطورة ١١×٧ إنش 

مجموعة السالمة المتقدمة – تتضمن نظام تثبيت السرعة المرن مع ميزة “توقف وانطلق”، نظام التنبيه من االصطدام األمامي، نظام التنبيه من االنحراف عن المسار الين سينس بالس، كاميرا 
Oللرؤية المحيطية، نظام التحكم بالمصابيح األمامية األوتوماتيكية الطويلة المدى، نظام مساندة الركن العمودي والمتوازن

 LED مع إضاءة حصرية، مصابيح ضباب LED مع إضاءة حصرية، مصابيح خلفية LED مجموعة اإلضاءة الفاخرة – تتضمن مصابيح أمامية بكشاف ضوئي ثنائيO

S = قياسي. O = اختياري. P = ضمن مجموعة.

تكوينات

مقاعد حاضنةمقعد طويل ٤٠/٢٠/٤٠صندوق 5 قدم ٧ بوصة ® مقصورة الركاب

إختياريSSSبيغ هورن

SSN/ASريبل

إختياريSSSالرامي

SSN/ASليميتد

Crew Cab 57 Bed RRP19US1_168

Bench Seats RRP19US1_171
Bucket Seats RRP19US1_172 Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167
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PARKING SENSORS

ParkSense¨ Front and Rear Park Assist with Rear ParkSense Stop S S S S

Parallel and Perpendicular Park Assist (included in Advanced Safety Group) P

REMOTE KEYLESS ENTRY

REMOTE START — Key fob activation (optional or included in Big Horn and Rebel Equipment Packages) O/P O/P S S

RESTRAINTS — Front 3-point seat belts, shoulder height-adjustable (outboard seating positions) S S S S

 — Front 3-point seat belt (center seating position, bench only) S S

 — Rear 3-point seat belts (all seating positions) S S S S

CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM (LATCH) S S S S

OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM S S S S

SECURITY — Sentry Key¨ engine immobilizer S S S S

 — Security alarm (included in Big Horn and Rebel Equipment Packages) P P S S

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM) — Tire-specific TPM display S S S S

 — Tire-fill alert system S S S S

EQUIPMENT PACKAGES

BIG HORN START PACK — Includes switchable rear dome lamp, glove box lamp, upper closed glove box with painted hard door, auto-dimming interior rearview mirror, exterior power-folding mirrors with 

signal and puddle lamps, 4-gauge cluster with 3.5-inch color display, power-adjustable pedals, rear defroster, Uconnect¨ 4 with 8.4-inch display, rear backlight, driver-side sun visor mirror and light, CD 

player, single-disc, remote, 8-way power driver seat (fore/aft, up/down, cushion tilt, seatback recline), 4-way power driver lumbar (fore/aft, up/down), foam bottle inserts (front doors only), Class IV hitch 

receiver, Big Horn (on instrument panel) 

S

BIG HORN EQUIPMENT PACKAGE — Includes Big Horn Start Pack with Remote start, security alarm, ParkSense Front and Rear Park Assist with Rear ParkSense Stop, heated front seats, heated steering 

wheel, Automatic Temperature Control (dual-zone), rear: one 2.5A USB port, fully functional, rear: one 2.5A USB port, charging only, front seat, 115-volt outlet (3-prong), battery-fed, rear seat, 115-volt outlet 

(3-prong), battery-fed, 400-watt inverter, fully dampened/assisted tailgate, 7-inch programmable cluster display, rear backlight, power sliding

O

REBEL START PACK — Includes switchable rear dome lamp, auto-dimming interior rearview mirror, exterior power-folding mirrors with signal and puddle lamps, power-adjustable pedals, heated front 

seats, heated steering wheel, rear defroster, Uconnect 4 with 8.4-inch display, driver-side sun visor mirror and light, CD player, single-disc, remote, foam bottle inserts (front doors only)
S

REBEL EQUIPMENT PACKAGE — Includes Rebel Start Pack with Remote start, Keyless Enter Õn Go,TM security alarm, rain-sensing wipers, ParkSense¨ Front and Rear Park Assist with Rear ParkSense Stop, 

Automatic Temperature Control (dual-zone), rear: one 2.5A USB port, fully functional, rear: one 2.5A USB port, charging only, rear seat, 115-volt outlet (3-prong), battery-fed, rear underseat storage, Crew 

Cab only

O

LARAMIE START PACK — Includes Auto High-Beam Headlamp Control, rain-sensing wipers, CD player, single-disc, remote, Blind Spot Monitoring with Rear Cross-Path and Trailer Detection, foam bottle 

inserts (front doors only), tailgate-ajar warning, power-release tailgate, 60/40 stadium-folding rear bench with manual recline and center 20% fold-down console (not available with Quad Cab), ParkSense 

Front and Rear Park Assist with Rear ParkSense Stop

S

LARAMIE EQUIPMENT PACKAGE — Includes Laramie Start Pack  with Uconnect¨ 4 NAV, wireless charging pad (available with bucket seats only), Premium Plus Sound System, heated rear seat (3 adjustment 

levels each), rear underseat storage, Crew Cab models only
O

LIMITED EQUIPMENT PACKAGE — Includes Adaptive Cruise Control with Stop & Go, Forward Collision Warning, LaneSense¨ Lane Departure Warning Plus, Surround-View Camera, Parallel and Perpendicular 

Park Assist, ventilated rear seat (3 adjustment levels each), Premium Plus Sound System
O

FUNCTIONAL PACKAGES

BED UTILITY GROUP — Includes upper adjustable tie-downs, bed extender (available with RamBox¨ System only), deployable, bed step, bed lighting, spray-in bedliner (Standard on Limited and excluded for 

Rebel [optional])
O O O O

PROTECTION GROUP — Includes tow hooks, front suspension skid plate, transfer case skid plate, electronic power steering skid plate, fuel tank skid plate S S O

TRAILER-TOW GROUP — Includes Class IV hitch receiver, integrated trailer brake controller, 7 x 11-inch trailer-tow mirrors O O O O

ADVANCED SAFETY GROUP — Includes Adaptive Cruise Control with Stop & Go, Forward Collision Warning, LaneSense Lane Departure Warning Plus, Surround-View Camera, Auto High-Beam Headlamp Control, 

Parallel and Perpendicular Park Assist
O

PREMIUM LIGHTING GROUP — Includes bi-LED projector headlamps with signature lighting, LED taillamps with signature lighting, LED fog lamps O

RAM 1500

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

CONFIGURATIONS

CREW CAB 5' 7" BOX 40/20/40 BENCH SEAT BUCKET SEATS

BIG HORN S S S OPTIONAL

REBEL S S N/A S

LARAMIE S S S OPTIONAL

LIMITED S S N/A S

Crew Cab 57 Bed RRP19US1_168

Bench Seats RRP19US1_171 Bucket Seats RRP19US1_172
Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167
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الداخلية األبعاد 
كرو كابجميع األبعاد هي بامللم (بوصة) ما مل يذكر غري ذلك.

في األمام

 (40.9) 1038منطقة الرأس

 (40.9) 1040منطقة األرجل

 (66.0) 1676منطقة األكتاف

 (63.4) 1610منطقة الخصر

 (8.7) 220مقعد إضافي مسافة حركة المقعد

في الخلف

 (39.8) 1011منطقة الرأس

 (45.2) 1147منطقة األرجل

 (65.7) 1670منطقة األكتاف

 (63.4) 1611منطقة الخصر

الحجم الداخلي

(63.9) 1.8 في األمام، متر مكعب )قدم مكعب(

(68.5) 1.9 في الخلف، متر مكعب )قدم مكعب(

الخارجية األبعاد 
مقصورة تحميل الركاب كرو كابجميع األبعاد هي بالملم )بوصة( ما لم يذكر غير ذلك.

4WD – 275/55R20طراز – حجم اإلطار

"7'5حجم الصندوق

 (144.6) 3672قاعدة العجالت )رمزي( 

 (68.5) 1741المسافة بين عجالت المحور األمامي 

 (68.1) 1729المسافة بين عجالت المحور الخلفي 

 (232.9) 5916الطول اإلجمالي

 (82.1) 2084العرض اإلجمالي

 (77.6) 1971االرتفاع اإلجمالي

إرتفاع أسفل الشاسي عن األرض

 (8.2) 209المحور األمامي

 (8.7) 220المحور الخلفي

 (34.3) 872إرتفاع الباب الخلفي المفتوح عن األرض

 (21.4) 543إرتفاع هيكل البيك أب

19زاوية االقتراب، درجات

24.9زاوية االنطالق، درجات

19.5زاوية االنقطاع عند المنحدر دون ألواح واقية، درجات

17.5زاوية االنقطاع عند المنحدر مع ألواح واقية، درجات

 (8.7) 222إرتفاع أسفل الشاسي عن األرض دون ألواح واقية 

 (8.2) 209إرتفاع أسفل الشاسي عن األرض مع ألواح واقية 

الشحن أبعاد صندوق 
جميع األبعاد هي بالملم )بوصة( ما لم يذكر غير ذلك.

"7'5حجم الصندوق

 (53.9) 1.5حجم SAE، متر مكعب )قدم مكعب(

 (67.4) 1711طول األرضية، الباب الخلفي مغلق

 (66.4) 1687عرض حجرة األمتعة

 (51.0) 1295المسافة بين حواضن العجالت

 (21.4) 543العمق

(60.0) 1525عرض فتحة الباب الخلفي 

للمقصورة*   األقصى  الحمولة  وزن 
بيك أب بمقصورة الركابكج )رطل(

5’7“

معدل الوزن اإلجمالي نسبة المحور
4x4للشاحنة (بالرطل)

 محرك هيمي® بـ٨ اسطوانات على شكل 
V سعة 5،٧ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

3.927711 (17,000) 5144 (11,340)

القصوى*   الحمولة  قدرة 
مقصورة تحميل الركاب كرو كابكج )رطل(

5’7“

معدل الوزن اإلجمالي 
4x4للشاحنة (بالرطل)

  محرك هيمي® بـ٨ اسطوانات على شكل 
V سعة 5،٧ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات

 3130 (6900)

3221 (7100) 835 (1840)

مواصفات رام ١5٠٠

األرقام المشار إليها باللون األسود تعكس التقييمات القصوى. ١. الحمولة ووزن المقطورة األقصى هي تقييمات مقدرة. ٢. جميع األوزان مبينة بالرطل ما لم يذكر خالف ذلك. ٣. يتم تقريب قيمة الحمولة ووزن المقطورة األقصى إلى ١٠رطل. ٤. الحمولة = معدل الوزن اإلجمالي للشاحنة - الوزن األساسي. ٥. يتم 
حساب نسبة وزن المقطورة ووزن مقطورة السحب على النحو المحدد في اختبار SAE J2807. وزن الراكب = ٣٠٠ رطالَ. خيارات الوزن هي محتوى الخيار فوق ٣٣ في المئة من حجم المبيعات. وزن مقطورة المعدات= وزن حلقة تثبيت خلفية من الفئة الرابعة ١١،١ رطل (إن لم تكن مدرجة في خيارات الوزن). 
وزن حلقة التثبيت الخلفية ١٠ رطل إذا كانت نسبة وزن المقطورة أقل أو تساوي ٥٠٠٠ رطل، و٦٥ رطالً إذا كانت نسبة وزن المقطورة أكثر من ٥٠٠٠ رطل. ٦. حمولة ونسبة وزن المقطورة ال يعتمدان على بعض. ٧. يجب عدم تجاوز معدل الوزن اإلجمالي لمحور الدوران ومعدل الوزن اإلجمالي للشاحنة والوزن 
 اإلجمالي المجمع للشاحنة. ٨ .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 ١،١٠٠ رطل. ٩. يوصى باستخدام وصلة الجر لتوزيع الوزن في المقطورات التي يفوق وزنها عن ٥٠٠٠ رطل. 

** المواصفات التي تظهرفي سوق الواليات المتحدة األمريكية، هي للحمولة وللسحب *عند تجهيزها بشكل صحيح.

RAM 1500 SPECIFICATIONS

EXTERIOR DIMENSIONS
All dimensions are in millimeters (inches) unless otherwise noted. CREW CAB PICKUP

MODEL — TIRE SIZE 4WD – 275/55R20

BOX SIZE 5'7"

WHEELBASE (NOMINAL) 3672 (144.6) 

TRACK, FRONT 1741 (68.5) 

TRACK, REAR 1729 (68.1) 

OVERALL LENGTH 5916 (232.9) 

OVERALL WIDTH 2084 (82.1) 

OVERALL HEIGHT 1971 (77.6) 

GROUND CLEARANCE

FRONT AXLE 209 (8.2) 

REAR AXLE 220 (8.7) 

OPEN TAILGATE TO GROUND 872 (34.3) 

PICKUP BODY HEIGHT 543 (21.4) 

APPROACH ANGLE, degrees 19

DEPARTURE ANGLE, degrees 24.9

RAMP BREAKOVER ANGLE WITHOUT SKID PLATE, degrees 19.5

RAMP BREAKOVER ANGLE WITH SKID PLATE, degrees 17.5

GROUND CLEARANCE WITHOUT SKID PLATE 222 (8.7) 

GROUND CLEARANCE WITH SKID PLATE 209 (8.2)

CARGO BOX DIMENSIONS
All dimensions are in millimeters (inches) unless otherwise noted.

BOX SIZE 5'7"

SAE VOLUME, cu m (cu ft) 1.5 (53.9) 

LENGTH AT FLOOR, TAILGATE CLOSED 1711 (67.4) 

CARGO WIDTH 1687 (66.4) 

DISTANCE BETWEEN WHEELHOUSINGS 1295 (51.0) 

DEPTH 543 (21.4) 

TAILGATE OPENING WIDTH 1525 (60.0) 

MAXIMUM LOADED TRAILER WEIGHT* 
kg (lb) CREW CAB PICKUP

5’7“

Axle Ratio GCWR (lb) 4x4

5.7 HEMI V8/8-SPEED AUTO 3.92 7711 (17,000) 5144 (11,340)

Numbers in Black boxes reflect max ratings. 1. Payload and Max Trailer Weights are ESTIMATED values. 2. All weights are shown in pounds unless otherwise stated. 3. Payload and Max Trailer Weight values are rounded to the nearest 10 lb. 4. Payload = GVWR – 
Base Weight. 5. Trailer Weight Rating (TWR) and Tow Vehicle Trailering Weight are calculated as specified in SAE J2807. Passenger Weight = 300 lb. Options Weight is option content above 33 percent of sales volume. Trailer equipment weight = Class IV hitch receiver 
is 11.1 lb (if not already included in options weight). Trailer Hitch is 10 lb if TWR is less or equal to 5,000 lb and 65 lb if TWR is greater than 5,000 lb. 6. Payload and Trailer Weight Rating are mutually exclusive. 7. GAWRs, GVWRs and GCWRs should never be exceeded. 
8. 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 1,100 lb. 9. Weight-Distributing Hitch is recommended for trailers over 5,000 lb. *When properly 
equipped. **U.S. Specifications shown for Payload and Towing.

MAXIMUM PAYLOAD CAPACITIES* 
kg (lb) CREW CAB PICKUP

5’7“

GVWR (lb) 4x4

5.7 HEMI® V8/8-SPEED AUTO
3130 (6900)

3221 (7100)   835 (1840)

INTERIOR DIMENSIONS
All dimensions are in millimeters (inches) unless otherwise noted. CREW CAB

FRONT

HEAD ROOM 1038 (40.9) 

LEG ROOM 1040 (40.9) 

SHOULDER ROOM 1676 (66.0) 

HIP ROOM 1610 (63.4) 

SEAT TRAVEL 220 (8.7) 

REAR

HEAD ROOM 1011 (39.8) 

LEG ROOM 1147 (45.2) 

SHOULDER ROOM 1670 (65.7) 

HIP ROOM 1611 (63.4) 

INTERIOR VOLUME

FRONT, cu m (cu ft)  1.8 (63.9)

REAR, cu m (cu ft)  1.9 (68.5)
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WHERE STYLE MEETS
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