
the all-new 2019 RAM 1500
رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩



NO COMPROMISE.
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 STRENGTH
With durability as the focus, the all-new 2019 RAM 1500 delivers strength with 
extensive use of high-strength steel in the frame, cab and box. Aluminum is used 
for the hood and tailgate to reduce weight.

CAPABILITY
The all-new 2019 RAM 1500 is built with the legendary toughness Ram is known for. 
Haul up to 834 kg max payload or tow up to 5,134 kg with complete confidence, 
when properly equipped. The HEMI® V8 offers technology to help improve both 
performance and fuel efficiency. The available class-exclusive1* Active-LevelTM 
Four-Corner Air Suspension offers automatic load leveling to help improve stability 
and maintain an exceptional drive quality. (Opt for the Ram Rebel® for next-level 
off-road performance - Standard for limited).

TECHNOLOGY
Truck owners are demanding the best technology and the all-new 2019 RAM 
1500 delivers, with the largest available 12-inch touchscreen media center,1 the 
most powerful audio system in its segment1 from Harman Kardon®—with a 
900-watt amplifier and 19 speakers. The Active Front Air Dam also makes the 
all-new 2019 Ram 1500 the most aerodynamic truck in its class.1 

luxury
Luxury means having quiet, smooth, confident ride and handling with a 
class-exclusive1 coil link rear suspension, a new Crew Cab that adds 10cm to 
the interior length and provides best-in-class1 rear leg room and available 
class-exclusive5 reclining rear seats. The all-new 2019 RAM 1500 will also 
signal success with the use of premium materials inside and out.

القوة
بالتركيز على قوة التحمل، يوفر رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ القوة مع االستخدام المكثف للفوالذ 
الصلب في إطار المركبة، المقصورة الداخلية وصندوق التحميل. تم استخدام األلومينيوم في 

غطاء المحرك وفي الباب الخلفي لتقليل الوزن.

القدرة
تم تزويد رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ بالمتانة األسطورية التي اشتهر بها رام. تصل قدرته على 
الجّر إلى ٨٣٤ كغ كحد أقصى أو على السحب إلى ٥،١٣٤ كغ بثقة كاملة، عندما يكون مجهزًا 

بشكل صحيح. يوفر محرك هيمي® V8 تقنية حديثة للمساعدة في تحسين األداء وكفاءة 
استهالك الوقود. نظام التعليق الهوائي أكتيف-ليفل™ بأربع زوايا من الفئة الحصرية١* المتوفر 
يوفر تعديل مستوى الحمولة األوتوماتيكي للمساعدة في تحسين الثبات والحفاظ على جودة 

استثنائية للقيادة. )قم باختيار رام ريبل® ألداء من المستوى التالي على الطرقات الوعرة - 
القياسي في ليميتد(.

التكنولوجيا
يسعى مالكو الشاحنات إلى أفضل التقنيات، ويقدم رام ١٥٠٠ الجديد ٢٠١٩ المتوفر، مع أكبر 
شاشة تعمل باللمس قياس ١٢ بوصة في مركز الوسائط اإلعالمية١وأقوى نظام صوتي في 

فئته١ من هارمان كاردون®، مع مضخم صوت بقوة ٩٠٠ واط و١٩ مكبرًا للصوت. أما صمام تنظيم 
التيار الهوائي األمامي فيجعل من رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ أكثر الشاحنات ذات الديناميكية 

الهوائية في فئتها.

الفخامة
الفخامة تعني الثبات والقيادة بهدوء وسالسة وثقة مع نظام التعليق الخلفي بالنوابض 

الحلزونية من الفئة الحصرية١، وهو عبارة عن مقصورة ركاب جديدة تضيف ١٠ سم إلى الطول 
الداخلي وتوفر أفضل مساحة للقدم في الجزء الخلفي في فئتها١ باإلضافة إلى المقاعد 

الخلفية القابلة لالنحناء من الفئة الحصرية٥ المتوفرة. كما يرمز رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ إلى 
النجاح بفضل استخدام المواد الفاخرة في الداخل والخارج.

رام ١٥٠٠ ليميتد ٢٠١٩ بظهر على اليسار
2019 Ram 1500 Limited shown on the right



PERFORMANCE AND EFFICIENCY
Power is a given but the all-new 2019 Ram 1500 also 
measures up through economical performance. The new 5.7L 
HEMI® V8 churns out impressive numbers and also delivers 
improved fuel efficiency.

األداء والفعالية
تــم تزويــد رام ١٥٠٠ الجديــد كليــا ٢٠١٩ بالقــوة ولكنــه ُيعــرف أيضــًا 
بأدائــه االقتصــادي. يولــد محــرك هيمــي® V8 ســعة ٥،٧ لتــر الجديــد 

قــوة هائلــة، كمــا يوفــر كفــاءة محســنة للوقــود.

TOP-TIER AIR MANAGEMENT 
The better the management, the more efficient the 
pickup. The all-new 2019 Ram 1500 delivers a class-
exclusive1 Active Front Air Dam which automatically 
deploys at higher speeds to reduce aero drag and 
reduce fuel consumption. The new roofline better 
directs airflow, the new aluminum tailgate with spoiler 
provides additional anti-drag benefits. The result... best-
in-class1 aero.

إدارة الهواء من الدرجة األولى
كلمــا كانــت إدارة الهــواء أفضــل، زادت كفــاءة الشــاحنة. يوفــر رام 
١٥٠٠ الجديــد صمامــًا مــن الفئــة الحصريــة١ لتنظيــم التيــار الهوائــي 
أعلــى  ســرعات  عنــد  تلقائيــًا  ينتشــر  والــذي  النشــط  األمامــي 
يعمــل  الوقــود.  اســتهالك  وتقليــل  الهوائــي  الســحب  لتقليــل 
الهــواء بشــكل  تدفــق  توجيــه  علــى  الجديــد  الســقف  تصميــم 
أفضــل، أمــا البــاب الخلفــي الجديــد مــن األلومينيــوم مــع الجانــح 
فيوّفــر مزايــا إضافيــة ضــّد الســحب. والنتيجــة ... أفضــل ديناميكيــة 

هوائيــة فــي فئتهــا١.

The new 5.7L HEMI® v8 

395hp 
556 N.M

WITH 5,143KG MAX TRAILER TOW*
AND PAYLOAD OF 834KG

هيمي® V8 ٥،٧ لتر الجديد

قوة ٣٩٥ حصانًا
٥٥6 ن.م من العزم

مع القدرة القصوى لسحب* المقطورة ٥،١٤٣ كغ*
وسعة الحمولة ٨٣٤ كغ

CAPABILITY
BEST-IN-CLASS1 V8 TOWING Available trailer towing raises up to heavyweight contention, 
weighing in at 5,143KG *— thanks to the 5.7L HEMI V8 and Max Towing Package.

PAYLOAD The Ram 1500 payload capability has also been boosted by 21%, now maxing out at 
834KG*.

القدرة
أفضــل قــدرة V8 علــى الســحب فــي فئتــه١  تصــل قــدرة ســحب المقطــورة 
المتوفــرة إلــى ســحب وزن ثقيــل جــدًا يبلــغ ٥،١٤٣ كــغ* وذلــك يعــود إلــى محــرك 

هيمــي® V8 ســعة ٥،٧ لتــر وحزمــة الســحب القصــوى.

الحمولــة تــم تعزيــز قــدرة الحمولــة فــي رام ١٥٠٠ أيضــًا بنســبة ٢١٪ والتــي أصبحــت 
تصــل اآلن إلــى ٨٣٤ كغ*.

*When properly equipped. *عندما يكون مجهزًا بشكل صحيح.

This model is available for US market only.

هذا الطراز متوفر في سوق الواليات المتحدة فقط



BUILT ON LEGENDARY 
PERFORMANCE.

مدّعم باألداء األسطوري.



رام ١٥٠٠ موديل ٢٠١٩: ُصّمم ليتجاوز
كل التوقعات. 



2019 RAM 1500: DESIGNED  
TO DO MORE.



الشاحنة األكثر
فخامة في فئتها6.

مستوى جديد من الفخامة
يمكن تعريف رام بيك أب من خالل قدرته وتطّوره. تظهر بوضوح إضافات داخلية جريئة وجديدة مع استخدام واسع للخشب 
والمعدن والجلود على امتداد المقصورة. تتضمن الميزات المتوفرة الكونسول المركزي الجديد القابل للتخصيص من الفئة 

الحصرية١، وهو أكبر مركز١ وسائط إعالمية جديد بشاشة تعمل باللمس قياس ١٢ بوصة متوفرة مع إمكانية تقسيم الشاشة ولوحة 
تصويرية إلكترونية قابلة إلعادة التشكيل قياس ٧ بوصة.



THE MOST LUXURIOUS  
TRUCK IN ITS SEGMENT6.
A NEW LEVEL OF LUXURY  
This Ram pickup can be defined by both capability and its sophistication. There are bold new interior themes and 
extensive use of genuine wood, metal and leather throughout. Available features include a new class-exclusive1 
reconfigurable center console, a new largest available 12-inch touchscreen media center1 with split-screen 
capability and a 7-inch reconfigurable electronic cluster.



TECHNOLOGY AND COMFORT.
التكنولوجيا والراحة.



interior refinement
The all-new 2019 RAM 1500 is the most luxurious truck  
in its segment6 delivering an incredibly quiet cab  
and treating the senses with the use of genuine 
luxury materials like wood, leather and metal. 
Passengers can also now enjoy available  
class-exclusive1 rear ventilated seating.

proven
The previous Ram 1500 earned well-deserved accolades 
for strength, comfort and reliability. The all-new 2019 
Ram 1500 takes it further with a stronger, more  
resilient frame. Engineered, tested and proven to last.

مقصورة بلمسات جديدة
رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ أكثر الشاحنات فخامة في فئته6، 

حيث يوفر لك مقصورة هادئة جدًا تغمر الحواس بفضل المواد 
األصلية الفاخرة التي تكسو المقصورة مثل الخشب والجلد 

والمعدن.
كذلك يستطيع الركاب االستمتاع بالمقاعد الخلفية من الفئة 

الحصرية١ المتوفرة والقابلة للتهوية.

ُمثبت
حصد رام ١٥٠٠ السابق جوائز يستحقها بجدارة عن القوة 

والراحة والموثوقية. ينطلق رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ إلى 
مستوى أعلى مع إطار مركبة أقوى وبنفس الوقت أكثر مرونة. 

لقد تم هندسته واختباره وإثبات قدراته على أكمل وجه.

REFINEMENT ON EVERY LEVEL
Opt for the brilliance of year-round comfort

with front heated and ventilated seats.

لمسات جديدة على كل مستوى
يعّزز اختيارك الصحيح مستوى الراحة داخل 

مقصورتك طوال العام بفضل المقاعد 
األمامية القابلة للتهوية والتدفئة.



MORE THAN 100 STANDARD AND AVAILABLE SAFETY AND SECURITY FEATURES4 
It’s safe to say, we’ve got it covered. New available  
Bi-LED and new quad-LED headlamp systems help 
improve forward illumination while delivering less 
on-vehicle glare. 

On-road systems like our Ready Alert Braking/Trailer 
Sway Dampening Control11 and Hill Start Assist ramp up 
driver confidence while trailering and on inclines. New 
available cameras mounted in the side mirrors and 
tailgate latch deliver invaluable 360º coverage. When it 
comes to technology, capability and state-of-the-art 
safety and security features, this pickup offers it all.

أكثر من ١٠٠ ميزة٤ قياسية ومتوفرة للسالمة واألمان
من المسّلمات القول بأنه كل شيء تحت السيطرة. تساعد 

أنظمة المصابيح األمامية الجديدة المتوفرة بتقنية LED المزدوجة 
والجديدة بتقنية LED الرباعية على تحسين اإلضاءة األمامية مع 

توفير إضاءة ذات وهج أقل على السيارة.

تعمل أنظمة الطرق المعبدة، مثل إنذار التنبيه بالفرملة / نظام 
التحّكم بانحراف المقطورة١١ ونظام المساعدة على تسلق التالل، 
على رفع ثقة السائق أثناء القطر والسحب وعلى المنحدرات. إن 
الكاميرات الجديدة المتوفرة والمدمجة في المرايا الجانبية وفي 

مزالج الباب الخلفي توفر تغطية محيطية شاملة ٣6٠ درجة ال تقّدر 
بثمن. عندما يتعلق األمر بالتكنولوجيا والقدرات وأحدث ميزات 

السالمة واألمان، فإن هذا البيك أب يوفر كل شيء.

NEXT-LEVEL AIR BAG10 TECHNOLOGY 
The all-new 2019 RAM 1500 features six air bags,  
including full cab side-curtain and front seat-mounted 
side air bags.

The norm is the dual-stage air bag, but the new Ram 
1500 uses a third electronic circuit to control the amount 
of air bag venting. It’s one of the most sophisticated 
systems of its kind. 

Side air bag inflatable curtains extend over both the front 
and rear rows and they now extend below the window line, 
and deeper into the forward section.

تقنية الجيل التالي للوسائد الهوائية١٠
يتميز رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ بست وسائد هوائية بما فيها وسائد 

هوائية ستارية جانبية في كامل المقصورة وجانبية مدمجة في 
المقاعد األمامية.

من المعتاد أن تجد وسادة هوائية مزدوجة المراحل ولكن في رام ١٥٠٠ 
الجديد ستجد أننا نستخدم دائرة إلكترونية ثالثة للتحكم بكمية 

تهوية الوسائد الهوائية. إنه أحد أكثر األنظمة تطورًا من نوعه.

تمتد ستائر الوسائد الهوائية الجانبية المنتفخة على امتداد الصّفين 
األمامي والخلفي، واآلن يمتدان تحت خط النافذة، بل وأعمق في 

القسم األمامي.

تقنية الوسائد الهوائية١٠ المذهلة
ست وسائد هوائية بما فيها وسائد 

هوائية ستارية جانبية في كامل المقصورة 
وجانبية مدمجة في المقاعد األمامية.

عوارض األبواب للصدمات الجانبية
تعزيز الحماية ضد الصدمات الجانبية 

المحتملة.

outstanding air  bag10 technology
Six air bags, including full cab side-curtain 

and front seat-mounted side air bags.

Side-impact door beams
Reinforce the protection against potential  

side impacts.

رام، أقوى شاحنة
على اإلطالق.

عمود قفل اإلطارات
يوفر مزيدًا من الحماية في حالة حدوث 

عطل أمامي. يتواجد جهة السائق والراكب 
األمامي، في كل إصدارات رام. 

دوارات الفرامل العريضة
األكبر في فئتها١. أمامية وخلفية، تصل إلى 

حوالي ١٥ بوصة.

tire blocker
Offers further protection in the event of a 

frontal crash. Driver and passenger side, on 
all trim levels.

Larger brake rotors
The largest in the segment.1 Front and back, 

they fully measure up —nearly 15 inches.

Splayed frame rails
Direct energy away from the cabin and to the 

frame rails.

a strong foundation
98% of the frame is  composed of advanced 

high-strength steel.

Dynamic front crumple zones
Redesigned to handle greater impact load and  

absorb more energy.

قضبان الهيكل المفلطحة
توّجه الطاقة بعيدًا عن المقصورة وباتجاه 

قضبان الهيكل.

أساس قوي
٨٩٪ من الهيكل القاعدي يتكّون من

الفوالذ الصلب المتقّدم.

مناطق أمامية ديناميكية قابلة
للتحّطم على مراحل

ُأعيد تصميمه لحمل وزن أكبر وامتصاص 
مزيد من الطاقة.



NEW ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) WITH STOP AND GO8 This 
available system is refined and responsive, adjusting 
automatically to traffic conditions and even coming to 
a full stop in critical situations.

كثيرٌ من أنظمة مساندة الركن٢
متوفرة وجديدة لطرازات ٢٠١٩: 

مساندة الركن العمودي والمتوازن٢ 
من أجل توسيع رقعة نظام مساندة 

الركن األمامي والخلفي بارك 
سينس®٢.

PLENTY OF PARK ASSISTS2 
Available and new for 2019: 
Parallel and Perpendicular  
Park Assist,2 augmenting the 
ParkSense® Front and Rear 
Park Assist2 platforms.

أكبر مكابح في فئتها١
تم ترقية كل من دوارات المكابح 

األمامية والخلفية إلى ١٥ بوصة  
)٣٨ سم( تقريبًا من حيث الِقطر 

وذلك لتقليل مسافة التوقف 
من ٩٧ إلى صفر كم في الساعة 

ولتحسين أداء الفرامل

LARGEST BRAKES IN THE SEGMENT1  
Both front and rear brake rotors have been 
upgraded to nearly 15 inches (38cm) in 
diameter, for reduced 97 kph to zero 
stopping distance and improved braking 
performance.

THE NEW 3600  SURROUND-VIEW CAMERA2 
Enjoy 360-degree coverage from front, rear and 
side-mirror-mounted cameras.

كاميرا٢ شاملة 0٣6٠ جديدة
استمتع بالتغطية المحيطية الشاملة ٣6٠ درجة بفضل 

الكاميرات األمامية والخلفية والمثبتة على المرايا الجانبية.

ACTIVE-SAFETY FEATURES 
This is the light-duty full-size pickup that puts  
a focus on providing impressive levels of safety  
and security.

Sensors and cameras supported by sophisticated 
software help keep you informed and in control. Available 
assets include 

• New Surround-View Camera System2 
•  New Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop and Go7

• New Parallel and Perpendicular Park Assist2

•  Forward Collision Warning (FCW) Plus8

• Blind Spot Monitoring (BSM)3 with Rear Cross-Path 
Detection and Trailer Detection2

• ParkSense® Front and Rear Park Assist2

•  New Lane Departure Warning (LDW) Plus9

مزايا السالمة النشطة
هذا هو البيك أب الخفيف الوزن بالحجم الكامل الذي يرّكز على 

توفير مستويات رائعة من السالمة واألمان.

تساعدك أجهزة االستشعار والكاميرات المدعومة بالبرامج 
المتطورة في البقاء على اطالع وتحّكم. تشمل المزايا المتوفرة 

نظام الكاميرا المحيطي الجديد٢  •
نظام تثبيت السرعة التكيفي الجديد مع ميزة التوقف واالنطالق٧  •

نظام مساندة٢ الركن العمودي والمتوازن الجديد  •
نظام التنبيه من االصطدام األمامي بالس٨  •

نظام مراقبة الزوايا العمياء٣ مع نظام استكشاف األجسام   •
والسيارات العابرة عند التراجع ورصد المقطورة٢
مساندة٢ الركن األمامي والخلفي بارك سينس®  •

نظام التنبيه من االبتعاد عن المسار بالس٩ الجديد  •

New electronic parking brakes
Five operational modes, including Safe Mode

and Drive-Away Release.

مكابح يدوية إلكترونية جديدة
خمس وضعيات للتشغيل بما فيها 

وضعية األمان ووضعية االنطالق.

ممتصات الصدمات للمهام الشاقة
أنبوب مزدوج مزود بنظام التخميد مع 

استجابة الترددات لتحسين جودة القيادة 
سواء على الطرق المعبدة أو الوعرة

نظام اإلدارة الحرارية للمحور الخلفي
تتحكم هذه التكنولوجيا الجديدة المتوفرة 

بدرجة لزوجة الوقود للمساعدة في تعزيز 
كفاءة استهالك الوقود.

نوابض خلفية بمعدل تصاعدي
تتكيف للتعامل مع الحمولة في الوقت 

الذي تحافظ فيه على مستوى ارتفاع 
الشاحنة والسالسة أثناء القيادة.

أقوى في كل الجهات
إن االستخدام المكثف للفوالذ الصلب يجعل 

من رام ١٥٠٠ أقوى وأكثر صالبة على اإلطالق.

stronger all around
Extensive use of high-strength steel makes this 

Ram 1500 the toughest ever.

Progressive  rate rear springs
Adapts 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.

Heavy-duty shocks
Twin-tube, with Frequency Response Damping 

to enhance ride quality in both on-road and  
off-road driving.

THE STRONGEST
RAM TRUCK EVER.



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 UconnectTM system encompasses everything from built-in cellular connectivity to 
personalized settings for available features like heated/ventilated seats, Keyless Enter ’n GoTM and more.

Largest available 12-inch reconfigurable touchscreen with one-touch, customizable “Home Screen” available on Laramie®, Laramie 
Longhorn® and Limited trim levels.

قم بتصميمها بنفسك

إنها تقنية قوية وسهلة االستخدام توفر مستوى متميزًا وجديدًا بالكامل من الترفيه، 

التواصل، الراحة والمالءمة وتقدم عالمًا غنيًا بالتكنولوجيا المطورة. يتضمن أحدث جيل 

من نظام يوكونيكت™ الحائز على الجوائز كل شيء بدءًا من التواصل الخلوي المدمج 

وصوالً إلى اإلعدادات الخاصة للمزايا المتوفرة كالمقاعد القابلة للتدفئة/للتهوية، نظام 

فتح األقفال عن ُبعد »أدخل وانطلق«™ وغيرها الكثير. 

أكبر شاشة عرض قابلة للتخصيص تعمل باللمس  قياس ١٢ بوصة متوفرة، مع »شاشة 

رئيسية« قابلة للتخصيص تعمل بكبسة واحدة متوفرة في التجهيزات الداخلية المحددة 

لطرازات الرامي®، الرامي لونغهورن® وليميتد.

SMARTER, FASTER AND MORE ADVANCED CONNECTIVITY KEEPS YOU IN TOUCH 
WITH THE PEOPLE AND JOBS THAT MATTER MOST

نظام تواصل أسرع، وأكثر ذكاء وتقدمًا 
يبقيك على تواصل دائم مع األشخاص 

وإنجاز أعمالك األكثر أهمية. 



FULLY CONFIGURABLE DRIVER INFORMATION DISPLAY

Depending on the trim level, the Driver Information Display measures in with either a 3.5-inch 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 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.

شاشة عرض المعلومات للسائق قابلة للتخصيص

حسب التجهيزات الداخلية، تتوفر شاشة عرض المعلومات للسائق قابلة للتخصيص  إما بقياس  ٣،٥ أو ٧ بوصة في طرازات مختارة وتقوم بعرض كمية هائلة 

من المعلومات باأللوان، بدءًا من السرعة إلى العديد من البيانات التي تخص الوضع الميكانيكي للشاحنة. أما بالنسبة للطرازات الفاخرة، تعرض الشاشة رسومات 

ثالثية األبعاد متحركة وبجودة عالية، مع خمسة تصاميم عرض مختلفة بإضاءة تحمل هوية رام. أما لطرازات ٢٠١٩، تأتي شاشة العرض قياس ٧ بوصة خاصة بالطراز. 

ففي طراز رام ريبل®، يوحي التصميم بقوة ريبل مع شارة مضاءة باللون األحمر المتعارض مع درجات اللون الرمادي واألحمر الروبي الداكن. تحمل شاشة عرض رام 

ليميتد تصميم ليميتد: البنفسجي الخافت، والرمادي الفاتح على خلفية داكنة اللون. 

نظام تواصل سهل، نظام شحن السلكي، وصالت USB سريعة 
االستجابة

تخلص من األسالك المزعجة وقم باختيار ميزة شحن الهاتف السلكيًا. ما عليك سوى وضع هاتفك الخلوي على 
اللوحة المثبتة على الكونسول لبدء الشحن.

يوجد مجموعتان من منافذ يو إس بي على شكل C في مقدمة الكونسول المركزي. تمكنك هذه المنافذ 
من شحن األجهزة ما يصل إلى أربع مرات أسرع مقارنة بمنافذ يو إس بي القياسية، وتحميل البيانات بشكل 

أسرع أيضًا. كما يوجد منفذ إضافي بين منافذ يو إس بي ورف للهاتف المدمج يتسع لثالثة هواتف ذكية 
توضع رأسيًا وهي بحجم كاف الستيعاب معظم األجهزة اللوحية. 



REACH FOR THE SKY The all-new 2019 Ram 1500 boasts an available dual-pane 
sunroof with electronically operated controls for the roof and shade. 

Opt for trim levels with soft, durable leather 
and available front heated and ventilated 
seats, new available class-exclusive1 rear 
ventilated seating and a fold-down rear 
center console. 

قم باختيار الزخارف الداخلية سواء بلمسات من الجلد الناعم 
المتين أو المقاعد األمامية القابلة للتدفئة والتهوية المتوفرة، 
المقاعد الخلفية الجديدة والقابلة للتهوية من الفئة الحصرية١ 

المتوفرة، والكونسول المركزي الخلفي القابل للطي إلى 
األسفل. 

الوصول إلى السماء يتميز رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ بفتحة سقف 
مزدوجة متوفرة مع أزرار تحكم تعمل إلكترونيًا للسقف والظل.



PREMIUM SPEAKERS

Only Harman Kardon® could do it and only the all-new 2019 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.

مكبرات صوت فاخرة “بريميوم” 

فقط هارمان كاردون يستطيع ذلك- وفقط رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩ يوفره: 
نظام متوافق متوفر صمم خصيصًا ليجعل من القيادة متعة ال مثيل لها. 

تكنولوجيا مطورة لم تشهد مثيلها أبدًا.
 

مع ١٨ مكبر صوت فاخرًا، 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 ٣6٠ واإلشارات الرقمية.



تنظيم الحمولة بشكل مذهل
تفيض هذه الشاحنة بميزات جديدة، ابتداًء من سعة صندوق التحميل األفضل في فئته والتي تبلغ ١،٥٢ 

متر مكعب*، مرورًا بنظام إدارة الحمولة رام بوكس® الحصري في فئته١ المتوفر ومنفذ طاقة بقوة ١١٥ 
فولط، وصوالً إلى الباب الخلفي المعزز آليًا. في الداخل، سوف تجد مساحة أكبر مدروسة للغاية أكثر من 

أي وقت مضى مع أفضل مساحة تخزين داخلية األفضل في فئتها١. 

مساحة أكبر من الداخل والخارج.

*مقصورة الركاب بصندوق حمولة قصير.



OUTSTANDING CARGO MANAGEMENT  

Overflowing with new features, from best-in-class1 bed volume of 1.52 cubic meters* to available class-exclusive1 
RamBox® Cargo Management System with a 115-volt outlet to available power and assisted tailgate. Inside, you’ll 
find a larger space that’s more sophisticated than ever with best-in-class1 interior storage volume. 

MORE ROOM INSIDE & OUT.

*Crew Cab short bed.



CLASS-EXCLUSIVE RECONFIGURABLE 
            C E N T E R  C O N S O L E

BECAUSE MULTIFUNCTIONAL, 5-PHONE CHARGING STATION, LAPTOP-CARRYING CATCH-ALL WAS TOO LONG. 

كونسول مركزي قابل إلعادة 
                  التخصيص من الفئة الحصرية
حجرة تخزين كمبيوتر لوحي مع محطة متعددة الوظائف لشحن ٥ هواتف محمولة. 



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 
rubberlined 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، بدءًا من العديد من مجموعة حجرات التخزين المختلفة. 
أما في الوسط، فقد قام مهندسونا بتصميم مناطق أوسع 

للتخزين وللشحن الالسلكي االختياري المثالي للهواتف 
المحمولة. يمكن تخزين لوحة حاملة األكواب القابلة لالنزالق وفقًا 

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 جهاز أي باد® 

لرؤية واضحة ومريحة للركاب في المقعد الخلفي.



Under the skin, Rebel® delivers upon that 
capability promise with:
18-inch Aluminum Off-Road Wheels and On-/Off-Road Tires

New Electronic Locking Rear Axle (eLocker)

Skid Plate Protection and Tow Hooks

Off-Road Bilstein® Shocks

Available Class-Exclusive1 Active-LevelTM Four-Corner Air Suspension provides a 
two-inch lift for over 25 cm of ground clearance

The unique, purpose-built look and capability of Ram Rebel® is visible from 
afar with Black steel bumpers, aggressive approach angles, tow hooks and 
factory lift.

يقدم ريبل® القدرة الواعدة مع:
عجالت الطرق الوعرة وإطارات الطرق الوعرة/المعبدة من األلومينيوم الجديدة بالكامل قياس 

١٨ إنش

محور خلفي إلكتروني قابل للقفل الجديد )إي لوكر(

حماية األلواح الواقية وخطافات السحب

ممتصات الصدمات بلشتاين® للطرق الوعرة 

يوفر التعليق الهوائي الرباعي الزوايا أكتف ليفلTM المتوفر من الفئة الحصرية١ رفع الهيكل 
بمقدار بوصتين فوق ٢٥ سم من ارتفاع أسفل الشاسيه عن األرض 

إن المظهر الفريد والمبني لغرض محدد وقدرة رام ريبل® يمكن رؤيتهما من بعيد بفضل 
مصد الصدمات من الفوالذ األسود وزوايا اقتراب جريئة وخطافات السحب وزاوية الرفع من 

المصنع.

THE ALL-NEW REBEL®

  
ADVANCES 4X4 CAPABILITY.

ربيل الجديد كليًا
مزودة بقوة ٤ X ٤ المتطورة.





وحٌش ولكن جميل.
نظرة واحدة، وسيصبح ملكك مدى الحياة: رام ١٥٠٠ ريبل® الجديد، مع 
لمساته الفريدة من نوعها بلون أحمر ياقوتي داكن والمقاعد الفاخرة 
الجديدة بالكامل بلون أسود/أحمر ياقوتي داكن مع إضافات قماشية 

مطبوعة بعالمة اإلطارات.



RUGGED AND REFINED.
One look, and it stays with you: the new Ram 1500 
Rebel,® with its unique laser-ingrained Dark Ruby Red 
accents and all-new Black/Dark Ruby Red premium  
seats with tire-tread cloth inserts.



Ram Rebel® is built for the off-road, but this interior 
definitely takes the high road. Features include  
a new 4-way headrest along with new 12-way power 
seats, Rebel® themed floor mats, carpet floor covering 
and a leather-wrapped steering wheel.

الهدف من تصميم رام ريبل® خوض الطرق الوعرة، ولكن هذه 
المقصورة متقّدمة جدًا. تتضمن المزايا مسند رأس جديد بأربع 

وضعيات إلى جانب مقاعد آلية جديدة بـ١٢ وضعية، مداسات أرضية 
لطراز ريبل®، أغطية أرضية من السجاد ومقود توجيه مكسو بالجلد.



INSTRUMENTATION A new machined finish appearance to the cluster  
and instrumentation rings are unique to the Ram Rebel®.

DETAILS From seats and instrumentation down to the floor mats,  
Ram Rebel® is all about rugged individualism.

SEATING Only the Ram Rebel® interior is bold enough to boast  
a tire-tread seat pattern.  

المقاعد وحدها مقصورة رام ريبل® تتميز بالجرأة الكافية لتفاخر 
بها على نقشة المقعد بعالمة اإلطارات.

التفاصيل بدءًا من المقاعد وأجهزة القياس وصوالً إلى 
المداسات األرضية، يتمحور رام ريبل® حول الصفة الفردية 

الجريئة.

مظهر نهائي آلي وجديد ألجهزة القياس، أما الحلقات 
المحيطة فهي فريدة من نوعها في رام ريبل®. 



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.

READY TO WORK. جاهز للعمل.

إضاءة نظام رام بوكس®
تم إدخال التحسينات على رام ١٥٠٠ طراز ٢٠١٩ 
وأصبح اآلن يتميز بإضاءة سهلة االستخدام 
موّجهة إلى األسفل في كل صندوق صغير 

متوفر. )راجع الصفحة التالية(

صندوق التحميل الصلب
ال غبار عليه. يستخدم رام ١٥٠٠ طراز ٢٠١٩ 

الفوالذ الصلب حيث تحتاجه.   

جهاز اإلنذار الجديد بالكامل في الباب الخلفي
ينبهك إخطار مزالج فتح الباب الخلفي 

المتوفر والجديد في حال لم يتم إغالق الباب 
الخلفي تمامًا.

مفتاح التشغيل الجديد كليًا
تعمل الميزات المدمجة في مفتاح 
التشغيل على فتح األبواب واقفال 
نظام رام بوكس® إلدارة األمتعة، 

وفتح الباب الخلفي، وخّفض نظام 
التعليق الهوائي لتعزز عملية 

التشغيل عن بعد.

أكبر حجم لصندوق التحميل
يوفر الصندوق الخلفي سعة ٥ اقدام ٧ إنش

مساحة ١.٥٢ متر مكعب

بطانة الصندوق القابلة للطالء
متوفرة من المصنع. تساعد بطانة 

الصندوق في حماية رام ١٥٠٠.

RAMBOX® system lighting  
Improved for 2019 Ram 1500, it now features very 
handy downward-facing illumination inside each 

available bin. (see next page)

Solid steel bed  
No compromises with this cargo bed. 2019 Ram 

1500 delivers resilient steel where you need
it most.

Larger cargo bed volumeS 
The 5-foot 7-inch bed now features

1.52 cubic meters.

spray-in bedliner  
Available and finished at the factory, the 

bedliner helps protect your Ram 1500.

All-new tailgate alert 
The new available “Tailgate Ajar” notification alerts you 

if the tailgate is not completely closed.



READY TO WORK. جاهز للعمل.

new outlet 
Charge your tools and toys with the new 115-volt 

outlet found inside the driver’s-side bin of the 
available RamBox® System.

(see next page)

منفذ طاقة جديد
اشحن أدواتك وألعابك اإللكترونية بمنفذ 
طاقة بقوة ١١٥ فولط جديد موجود داخل 

صندوق صغير جهة السائق من ضمن نظام 
رام بوكس® المتوفر. )راجع الصفحة التالية(



Best-in-class1 v8 towing 

5,143kg* 

remarkable hauling Capability 

834kg 

This is what it comes down to: towing and hauling. 
The all-new 2019 Ram 1500 is ready to work. 
Improvements to the frame and suspension 
mean the numbers speak for themselves. 
Trailering and payload are impressive, enabling 
you to do it all with complete capability, 
confidence and comfort.

تكمن كل القصة في: السحب والجّر. إن رام ١٥٠٠ الجديد كليًا 
٢٠١٩ كلياجاهٌز للعمل. التحسينات التي أدخلت على الهيكل 

ونظام التعليق تعني أن األرقام تتحدث عن نفسها. القدرة 
على الَقطر والتحميل مبهرة جدًا، مما يمّكنك من وضع هذه 

القدرة موضع االختبار بكل قوة وثقة وطمأنينة.
عندما يكون مجهزًا بشكل كامل.

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. 

إضاءة الصندوق الداخلية يمكن التحكم بها عن طريق مفتاح تبديل أو زر 
المفتاح الرئيسي. تسمح لك هذه األضواء المتوفرة بالتحميل في أي وقت 

دون إجراء أي تعديل على غطاء صندوق التحميل، في حال كان مجهزًا بها.

سهولة الوصول يجعل التخميد ومفتاح التحكم الرئيسي فتح الباب 
الخلفي أسهل من أي وقت مضى.

EASY ACCESS Available dampening and key fob control make opening the tailgate 
easier than ever. 

Properly secure all cargo.

*When properly equipped.

Properly secure all cargo.

أفضل قوة جر في فئته١

٥،١٤٣ كغ*

أفضل سعة تحميل

٨٣٤ كغ

تأّكد من تثبيت جميع األمتعة بشكل صحيح وآمن.

تأّكد من تثبيت جميع األمتعة 
بشكل صحيح وآمن.



CARGO MANAGEMENT New for 2019: your choice of the available  
RamBox® Cargo Management System with or without the bed divider. 

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

ترتيب األمتعة ميزة جديدة لطرازات العام ٢٠١٩: اختيارك لنظام رام بوكس® 
إلدارة األمتعة المتوفر مع أو بدون مقسم الصندوق.

فخامة تليق بك 

توفر عتبات األبواب الكهربائية إمكانية الصعود 
والنزول دون عناء وتمتد أوتوماتيكيًا عندما توقف 

رام ١٥٠٠ ليميتد ٢٠١٩ الجديد كليًا وتفتح الباب.

نظام التخزين رام بوكس متعدد االستعماالت، مقاوم لألحوال الجوية، 
قابل للقفل، مضيء ويمكن تفريغه من الماء مع إضاءة جديدة 

موّجهة لألسفل ومنفذ طاقة بقوة ١١٥ فولط.

RAMBOX SYSTEM STORAGE Versatile, weatherproof, lockable, 
illuminated and drainable storage with new downward-facing illumination 
and 115-volt power outlet.



AUTHENTIC ACCESSORIES: 
ALL-NEW 2019 RAM 1500 
Here’s how to make your all-new Ram truck the ideal ride for today, and for many years to come. It’s through 
Mopar®.

Authentic Parts and Accessories by Mopar are engineered by the same experts who designed your Ram truck. Fit, 
function and finish are perfect, and the trained technicians who service your pickup know your make and model 
inside out. With genuine parts and this level of knowledge, you’re going to keep your Ram truck going strong and 
looking good.

The Authentic Ram 1500 Accessories shown here illustrate the Mopar difference. (Assets like the Off-Road Style 
Running Boards, Bed Step, Molded Splash Guards, All-Weather Floor Mats, Bed Mat, Bodyside Graphic featuring 
the Ram’s Head logo, One-Piece Body-Color Tonneau Cover, and the new unique Mopar 20-Inch Luxury Wheel give 
your 2019 Ram 1500 an exclusive look and personal touch).

Even better: further Mopar advantages include the Mopar Express Lane Service that minimizes waiting and 
downtime, along with comprehensive Mopar Vehicle Protection® plans—the only extended protection backed by 
the manufacturer. Bringing it all together is our Mopar Owner Site, offering online access to your service record, 
vehicle information, and exclusive money-saving offers. Mopar. It’s about keeping you happy, and your Ram truck 
at its best.

Speak to your local dealer to learn more.

األكسسوارات األصلية:
رام ١٥٠٠ الجديد كليًا ٢٠١٩

فيما يلي كيفية جعل شاحنتك رام الجديدة كليًا الشاحنة المثالية للقيادة كل يوم ولسنوات عديدة قادمة وذلك بفضل موبار®.

تم هندسة قطع غيار وأكسسوارات موبار® من قبل الخبراء أنفسهم الذين صّمموا شاحنتك رام، وهكذا تضمن الدقة، الوظيفة واللمسات 
على الوجه األمثل ألن الفريق التقني المختص يعرف كل صغيرة وكبيرة في شاحنتك. بفضل قطع الغيار األصلية ومستوى المعرفة، سوف 

تستمر في الحفاظ على قوة شاحنتك رام وبأفضل حالة.
 

أكسسوارات رام ١٥٠٠ األصلية المعروضة هنا توضح الفرق في موبار®. )األصول مثل مداسات األبواب للطرق الوعرة، عتبة الصندوق، واقيات 
المطر المصبوبة، مداسات أرضية لكل األحوال الجوية، مداسات الصندوق، رسومات غرافيت على جوانب الصندوق ُتبرز شعار رام »رأس 

الحمل«، غطاء صندوق التحميل من قطعة واحدة بلون الهيكل، وعجلة موبار® لكجوري الفريدة والجديدة قياس ٢٠ إنش، كل هذه األصول 
تمنح شاحنتك رام ١٥٠٠ طراز ٢٠١٩ مظهرًا حصريًا ولمسًة شخصية(.

أفضل في كل األحوال: تشمل مزايا موبار® اإلضافية الخدمة السريعة من موبار® التي تقلل وقت االنتظار والوقت الضائع، باإلضافة إلى 
خطط حماية® المركبة من موبار® وهي الحماية الممددة الوحيدة المدعومة من قبل الشركة المصّنعة. إلى جانب موقعنا موبار® المخصص 

للمالك بحيث يوفر إمكانية الوصول عبر اإلنترنت إلى سجل خدمة مركبته، معلومات السيارة والعروض الحصرية ذات القيمة التوفيرية. 
موبار® لسعادتك وألفضل حالة لشاحنتك رام.

للمزيد من المعلومات اتصل بالوكيل المحلي.





1. Based on latest available competitive information. Class based on light-duty pickups. 2. Always look before proceeding. An electronic drive aid is not a substitute for conscientious driving. Always be aware of your 
surroundings. 3. Always check visually for vehicles prior to changing lanes. 4. Based on latest available corporate information. Class based on light-duty pickups. 5. Available on select Crew Cab models. Based on latest 
available competitive information. Class based on light-duty pickups. 6. Based on Ram 1500 Limited/Laramie Longhorn standard premium content comparison to Ford F-150 Platinum and Chevy Silverado 1500 High Country 
Standard Full-Size Pickup. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. The 
Advanced Front Air Bags in this vehicle are certified to the new U.S. Federal regulations for Advanced Air Bags. Children 12 years old and younger should always ride buckled up in a rear seat. Infants in rear-facing child 
restraints should never ride in the front seat of a vehicle with a passenger front air bag. All occupants should always wear their lap and shoulder belts properly. 11. No system, no matter how sophisticated, can repeal the 
laws of physics or overcome careless driving actions. Performance is limited by available traction, which snow, ice and other conditions can affect. When the ESC warning lamp flashes, the driver needs to use less throttle 
and adapt speed and driving behavior to prevailing road conditions. Always drive carefully, consistent with conditions. Always wear your seat belt. 

©2017 FCA US LLC. All Rights Reserved. Ram, Mopar, the Ram’s Head logo, Big Horn, HEMI, Laramie, Mopar Vehicle Protection, Pentastar, ParkSense, Quad Cab, RamBox and Rebel are registered trademarks, and Active-Level 
is a trademark 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.  

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

١. بنــاًء علــى أحــدث المعلومــات التنافســية المتوفــرة. الفئــة بنــاًء علــى البيــك أب الخفيــف الــوزن. ٢. تأكــد دائمــًا مــن الطريــق أمامــك قبــل التقــدم، إن مســاعدة القيــادة اإللكترونيــة ليســت 
ــاًء علــى أحــدث  ــى آخــر. ٤. بن ــد دائمــًا بواســطة النظــر مــن عــدم وجــود أي مركبــات قبــل االنتقــال مــن مســار إل ــاًل عــن القيــادة الواعيــة والمدركــة. تفقــد دائمــًا محيــط ســيارتك. ٣. تأّك بدي
المعلومــات التنافســية المتوفــرة. الفئــة بنــاًء علــى البيــك أب الخفيــف الــوزن. ٥. متوفــر فــي طــرازات مقصــورة الــركاب. بنــاًء علــى أحــدث المعلومــات التنافســية المتوفــرة. الفئــة بنــاًء 
علــى البيــك أب الخفيــف الــوزن. 6. اســتنادًا إلــى المقارنــة بيــن شــاحنة رام ١٥٠٠ ليميتد/الرامــي لونــغ هــورن القياســية وفــورد F-150 بالتينــوم وشــاحنة تشــيفي ســيلفرادو ١٥٠٠ هــاي كاونتــري 
القياســية كاملــة الحجــم. ٧. هــذا النظــام هــو نظــام لراحــة الســائق، وليــس بديــاًل عــن التدّخــل الســريع والمــرن مــن قبــل الســائق. لــذا ينبغــي علــى الســائق أن يبقــى متنبهــًا لحركــة المــرور 
ويكــون علــى اســتعداد تــام لتطبيــق الفرامــل مــن أجــل تفــادي االصطدامــات. ٨. هــذا النظــام ليــس مصممــًا لتفــادي االصطدامــات مــن تلقــاء نفســه، وال حتــى نظــام التنبيــه مــن االصطــدام 
األمامــي يمكنــه رصــد وقــوع أي صــدام محتمــل. لــذا ينبغــي علــى الســائق أن يبقــى متنبهــًا لحركــة المــرور ويكــون علــى اســتعداد تــام لتطبيــق الفرامــل وتوجيــه المركبــة مــن أجــل تفــادي 
أي اصطدامــات فــي أي وقــت. ٩. هــذا النظــام هــو نظــام لراحــة الســائق، وليــس بديــاًل عــن التدّخــل الســريع والمــرن مــن قبــل الســائق. لــذا ينبغــي علــى الســائق أن يبقــى متنبهــًا لحركــة 
المــرور ومحافظــًا علــى التحكــم بالمركبــة. ١٠. إن الوســائد الهوائيــة األماميــة المتطــورة فــي هــذه المركبــة حاصلــة علــى ترخيــص الهيئــة األميركيــة للوســائد الهوائيــة المتطــّورة. يجــب علــى 
األطفــال مــن عمــر ١٢ ســنة ومــا دون ركــوب المركبــة دائمــًا فــي المقعــد الخلفــي مــع ربــط حــزام األمــان. وال ينبغــي أن يوضــع األطفــال الرّضــع نهائيــًا فــي المقعــد األمامــي لمركبــة تتضّمــن 
وســائد هوائيــة للراكــب األمامــي. يجــب دائمــًا علــى جميــع الــركاب وضــع أحزمــة األمــان حــول الخصــر واألكتــاف بشــكل صحيــح. ١١. ال يمكــن ألي نظــام مهمــا كان متطــورًا أن يتخطــى قــوى 
الطبيعــة أو يتفــادى نتائــج القيــادة الطائشــة. يعتمــد األداء علــى قــوة التشــبث المتوفــرة، والتــي تتأثــر بالرمــال والثلــوج وبعوامــل أخــرى. عندمــا يضــيء مؤشــر النظــام اإللكترونــي للتحكــم 
بالثبــات فــي لوحــة العــدادات، علــى الســائق أن يخفــف مــن قــوة الدفــع ويعــدل الســرعة وطريقــة القيــادة بحســب حالــة الطريــق. ينصــح بالقيــادة بحــذر وبمــا يتناســب وحالــة الطريــق. ضــع 

حــزام األمــان دائمــًا.

© ٢٠١٧ مجموعــة فيــات كرايســلر للســيارات، الواليــات المتحــدة ذ.م.م. جميــع الحقــوق محفوظــة. رام، موبــار، شــعار رام “رأس الحمــل”، بيــج هــورن، هيمــي، الرامــي، حمايــة المركبــة مــن موبــار، 
بنتاســتار، بــارك ســينس، مقصــورة رباعيــة، رام بوكــس وريبــل، كلهــا عالمــات تجاريــة مســجلة، وأكتيــف ليفــل عالمــة تجاريــة مســجلة لمجموعــة فيــات كرايســلر للســيارات، الواليــات المتحــدة 

ذ.م.م.

بلشتاين عالمة تجارية مسجلة لشركة أوغست-بلشتاين وشركاه. هارمان كاردون عالمة تجارية مسجلة لشركة هارمان للصناعات الدولية.

حــول هــذا الكتّيــب: تــم تحديــث بعــض المعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتّيــب فــي وقــت الحــق بعــد أن تّمــت الطباعــة. يرجــى مراجعــة الوكيــل المحلــي لمزيــد مــن التفاصيــل. قــد تتوفــر 
بعــض المواصفــات الــواردة أو الظاهــرة فــي هــذا الكتّيــب بتكلفــة إضافيــة. تعتبــر كافــة المنتجــات والمواصفــات والرســوم التوضيحيــة والمقارنــات التنافســية الــواردة هنــا صحيحــة حيــن 
تّمــت الموافقــة علــى الطباعــة. تحتفــظ مجموعــة فيــات كرايســلر للســيارات، الواليــات المتحــدة ذ.م.م. بحــق إيقــاف إنتــاج بعــض الطــرازات فــي أي وقــت أو إجــراء التعديــالت التــي تراهــا مناســبة 
دون إشــعار مســبق أو أي التــزام يترتــب عليهــا. قــد تتطلــب جميــع المواصفــات االختياريــة وجــود مجموعــة مــن المواصفــات االختياريــة األخــرى. لمعرفــة ســعر طــراز محــدد مــع تجهيــزات تالئــم 

طلبــك أو التحقــق مــن المواصفــات المذكــورة هنــا، قــم بمراجعــة وكيــل رام المحلــي. 


