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RAM 1500
ТВОЯТ НОВ

Ще бъдем кратки. Ако търсите автомобил, който е едновре-
менно мощен и функционален, първият ви избор трябва да е 
пикап. Ако изберете пикап, той трябва, също така, да е най-до-
брият, нали? Уникалният Ram 1500 обединява най-доброто от 
всички светове: спортният агрегат, свързан с изключителна 
технология и комфортът от най-високо ниво, правят Ram 1500 
Ваш перфектен другар във всяка ситуация.
Несравнимо издръжлив колега в работата или партньор, на 
който можете да разчитате в личния живот – уникалната кон-
цепция за автомобил на Ram 1500 превръща всяко пътуване в 
приятно изживияване. Стандартната система за задвижване 
на всички колела на всички модели Ram 1500 на AEC предла-

гат оптимален комфорт при шофиране на дълги разстояния и 
отлично представяне в офдроуд среда или при неблагоприятни 
условия. От представянето си през 1981 г., Ram
1500 и неговите предшественици са известни не само като 
многофункционални и мощни автомобили за работа, но пе-
челят шофьорите и почитателите с множество предимства: С 
легндарния двигател Hemi® V8 под капака, екстериорен и ин-
териорен дизайн, съчетаващи традиция и иновативни техно-
логии, като инфотейнмънт системата Uconnect® – Ram 1500 
2020  е не само инструмент за работа, но предлага стил на 
живот, какъвто нито един друг автомобил в сегмента не може 
да предложи.  Дори вече да знаете модела на новия си авто-

мобил, Вие отново ще трябва да избирате: изберете нивото на 
оборудване, което отговаря най-добре на  Вашите нужди и ха-
рактер. Следващите страници ще Ви предложат изключителен 
преглед на портфолиото на новия  Ram 1500 и колко приятно 
е да управлявате пикап: получете представа какви изживява-
ния очакват като собственик на Ram и се запознайте детайлно 
с многостранния характер на Вашия бъдещ приятел. Подарете 
си трепета на сладкото очакване – Вашият нов 1500 Ви очаква!

Безаварийно пътуване и се наслаждавайте на това което Ви 
предстои!
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BACK IN BLACK
Небрежно елегантен с Night Edition за RAM 1500 2020 Laramie® или 
дързък изцяло в черно с пакет Black Appearance: В новата модел-

на година, RAM е изпълнен в любимия на Европа черен цвят. Уди-
вявайте с новата интерпретация на частично черни екстериорни 

акценти на Laramie® Night Edition или заложете на изцяло черния 
екстериор на Ram 1500 Rebel и Limited с пакет Black Appearance, 

сега ексклузивно в комбинация с боя Diamond Black Crystal.

2020: ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ
ОСВОБОДЕТЕ РИНГА ЗА ВТОРИ РУНД

С представянето на последната версия на 1500 през 2018 г., 
вдъхновената от американското наследство марка Ram създа-
де собствена категория в сегмента на пикапите. Сериозна кон-
куренция идва само от разнообразието на неговите собствени 
нива на оборудване, петото поколение Ram предизвиква един-
ствено собствените си постижения. Изкусни детайли, нови тех-

нологични функционалности и подходящо проектирани оптич-
ни акценти изстрелват Ram 1500 2020 към още по-високо ниво 
на съвършенство. Изберете да шофирате своя HEMI® V8 кон-
венционално на бензин или да намалите експлоатационните 
разходи на Вашия пикап, като го оборудвате с Prins LPG System. 
Независимо от горивната система, 8-степеннатта скоростна 

кутия TorqueFlite® Ви осигурява най-доброто изживяване при 
шофиране и максимален комфорт, наред с отлична икономия 
на гориво. Новите възможности за товарене увеличават, вече 
огромния товарен обем на RAM 1500 и новите системи за си-
гурност превръщат легендарния пикап в спътник с най-високи 
нива на активна и пасивна безопаснот.

54



HEMI® -
   ЛЕГНДАТА СЕ РАЗВИВА

ФАБРИЧНА LPG СИСТЕМА ОТ PRINS
ПРЕВРЪЩА HEMI® V8 В ДОСТЪПЕН ЛУКС

ДВИГАТЕЛ 5,7 L HEMI®V8
401К.С. 556 НМ
НАЛИЧЕН С  ETORQUE ТЕХНОЛОГИЯ
и допълнително 176 Нм eTorque

ТЕХНОЛОГИЯТА eTORQUE
Марката Ram е позната като технологичен лидер и добавянето на eTorque го 
доказва. Тази хибридна система внедрява в легендарния 5.7 L HEMI V8 мно-
го технологии, сред които регенеративно спиране, Stop/Start възможност, 
48-волтова литиево-йонна батерия и бордови 12-киловатов мотор/гене-
ратор. Електрическият двигател служи да осигурява повече допълнителна 
мощност при ускоряване и passing. Stop/Start помага за подобряване на го-
ривната ефективност с плавно включване / изключване на двигателя, дока-
то регенеративното спиране възстановява и преобразува енергия по време 
на спиране.

ПРЕДИМСТВАТА НА eTORQUE
Вграждането на технологията eTorque и нейните компоненти предлага 
много предимства. Електрическият двигател The electric motor позволя-
ва по-дълга 4-цилиндрова работа на  HEMI V8 Multi-Displacement System
(MDS)/Технология за пестене на гориво за допълнителни ползи от горив-
ната ефективност.
Stop/Start възможността също допринася за подобряването на горив-
ната ефективност с до 3,3 %. Регенеративното спиране използва бордо-
вия електрически двигател като генератор, преобразувайки енергия 
за презареждане на батерията. Stop/Start системата е напълно про-
зрачна и бутонът за деактивиране на системат, разположен на табло-
то, позволява на водача да я изключи, ако желае.

Спрете да се тревожите за разходите за гориво на Вашия  американски V8 двигател 
и поръчайте своя RAM 1500 с LPG-System. Проектирана специално за легендарния 
двигател 5,7 l HEMI V8 в сътрудничество с Prins, водещия европейски производител 
на системи за захранване с алтернативно гориво, тази LPG сисетма позволява на 
Вашия RAM  да се движи почти напълно само на течен газ, с натискането на един 
бутон. Задръжте ниско ниво на експлоатационните разходи на Вашия RAM и увели-
чете пробега без да губите нищо от неговата мощност и характерен звук.

ДВЕ ОПЦИИ ЗА РЕЗЕРВОАРА
С УВЕЛИЧЕН ПРОБЕГ ДО 1 300 КМ KM
122-литровата газова бутилка за LPG е монтирана под легена на мястото на резервна-
та гума. В комбинация с опционалната допълнителна 200-литрова бутилка в легена, 
може да осигури до 1 300 км пробег на Вашия Ram.

TORQUEFLITE® 8-СТЕПЕННА
ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ 

Изключителна 8-степенна автоматична предавателна  кутия помага 
да се извади максимална мощност от новия Ram 1500 2020 . Моделите 

Ram 1500 2020 оборудвани с легендарния 5.7 l HEMI V8 използват нова-
та TorqueFlite 8HP75 предавателна кутия,

с капацитет на въртящия момент от 739 Нм. Характеристиките му водят 
до пъргава мощност.

Широкото съотношение се разпределя, за да помогне за подобряването 
на горивната ефективност с намаление до 11%.
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СЛЕДВАЩО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРИТЕ
Този пикап се справя с всяко предизвикателство, включително 
намирането на по-интелигентен и ефектиовен начин за организи-
ране на товарите.  От конвенционалния леген с макцимален обем 
от 1 741 л до RamBox® Cargo Management System, която включвам 
многофункционални, водоустойчиви, заключващи се и дренирани 
отделения за съхранение с насочено надолу осветление и извод за 
електричество.

ЕВРОПАЛЕТА Дори и с RamBox® System, двe пълноразмерни 
европалета се събират лесно със затворена задна врата. 
ЛЕСЕН ДОСТЪП С управление от дистанционното, легена на 
RAM 1500 може да бъде отворен по-лесно от всякога.
ОРГАНИЗИРАНЕ НА БАГАЖА Опция за RamBox Cargo 
Management System със или без разделител за легена.
ОСВЕТЛЕНИЕ В ЛЕГАНА Контролирано от копче или дистан-
ционното това осветление позволява товарене по всяко време, без 
да е необходимо регулиране на покривалото на товарния отсек.

ПО-ИНТЕЛИГЕНТНО
СЪХРАНЕНИЕ
НАВСЯКЪДЕ

    НОВА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА
БАГАЖНА ВРАТА

ИСТИНСКО РАЗНООБРАЗИЕ,
КОЕТО УЛЕСНЯВА РАБОТАТА ВИ
Наличната при всички модели RAM 1500 
2020  новата мултифункционална задна 
врата, предлага повече възможности за 
отваряне, за да улесни Вашата работа и 
справянето с ежедневните предизвика-
телства. Механизмът за разделяне в съот-
ношение 60/40 Ви позволява да отваряте 
всяко крило на 88 градуса, за да направи 
достъпа и товаренето по-лесни. Само с 
едно отваряне настрани, прави достъпа до 
легена с подемна техника по-лесен от вся-
кога и всичко това без да ограничава отва-
рянето на задната врата надолу   и пълната 
площ за товарене.
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 3.500 KG МАКСИМАЛНА
 ТОВАРОНОСИМОСТ

ACTIVE-LEVEL TECHNOLOGY AT WORK:
ВКЛЮЧВА СЕ АВТОМАТИЧНО, КОГАТО СЕ ПОСТАВИ ТОВАР  

КАТО ПОДДЪРЖА КОНСТАНТЕН И РАВЕН ПРОФИЛ

ПРОЕКТИРАН, ЗА ДА ВЪРШИ РАБОТАТА ПРАВИЛНО ВСЕКИ ПЪТ
Намаленото тегло на новия Ram 1500 спомага за увеличване на капацитета за поле-

зен товар, което ви позволява да поемете всеки товар. Ram 1500 2020 ви дава изклю-
чителен капацитет за товарене, предоставяйки до 3.500 kg брутна теглителна сила 

заедно с пътуване, което поставя комфорта на същото ниво като капацитета. Доба-
вете още възможности за теглене като RamBox® Cargo Management System, показани 

тук – и имате всичко, което ви е необходимо, за да свършите работата.

 МАКСИМАЛЕН ТОВАР
 ПРИ ТЕГЛЕНЕ

Това е истински камион с капацитет за теглене в пълен размер. 
Вземете своя камион Ram с легендарния 5,7 л HEMI® V8 и ще се 

насладите на ненадминати характеристики. Резултатът е капа-
цитет за теглене, която осигурява най-надеждното V8 теглене: 

до 7 тона необуздана мощност, която поема най-трудните зада-
чи за теглене. 

СИСТЕМАТА НА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ УЛЕСНЯВА ПОДРАВНЯ-
ВАНЕТО ТОПКАТА И ГНЕЗДОТО, ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ТЕГЛЕНИЯ 

ТОВАР, ПОДДЪРЖАЙКИ РАВЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН ПРОФИЛ 
КОГАТО Е НАТОВАРЕН И ЗАПАЗВА ПОСТОЯНЕН ЪГЪЛ НА НАКЛОН 

ОТ ПРЕДНИЯ ДО ЗАДНИЯ КРАЙ НА РЕМАРКЕТО
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 ТЕХНОЛОГИЯ 
 И КОМФОРТ

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЪРХА НА ПРЪСТА
Собствениците на камиони търсят най-добрата технология и новият RAM 1500 им 

я предоставя, включително 12-инчов медия център и най-мощната аудиосистема 
в сегмента Harman Kardon® с 900-ватов усилвател и 19 тонколони.

ЛУКС ДЕФИНИРАН ОТ КОМФОРТ, ПРОСТРАНСТВО И ТИШИНА
Лукс означава да имаш тишина, плавно и извънредно комфортно пътуване.

Новият RAM 1500 го постига със задно мултилинк окачване, нова кабина, която до-
бавя 4 инча към вътрешната дължина и сгъваеми седалки – всичко завършено с 

шумоизолазия от най-висок клас.
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Колкото по-добро е въздушното съпротивление, толкова по-ефективен е пикапът - и 
RAM 1500 владее това умение. Активната предна престилка, нова линия на тавана, 

която насочва по-добре въздушния поток и нова алуминиева задна врата със спой-
лер работят заедно, за да предоставят аеродинамика, която е на върха в класа на 

пикапите .

ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗРАБОТЕН НАЙ-СИЛНИЯТ RAM 1500 ДОСЕГА
ПРОЕКТИРАН, ЗА ДА РАБОТИ

НОВА ЕЛЕК-
ТРОННА ПАРКИНГ 

СПИРАЧКА
Пет режима на работа, 

включително Safe Mode и
Drive-Away Release.

Силен
навсякъде

Широкото използване на 
високоякостна стомана го 

прави няй-здравият
Ram 1500 до сега.

ГРЕДИ НА 
ВРАТИТЕ ЗА ЗАЩИТА 

ПРИ СТРАНИЧЕН УДАР
Широкото използване на 

Подсилват зашитата
 при евентуални 

странични удари.

ТЕЖКОТОВАР-
НИ ЗАДНИ РЕСОРИ

Проектирани за максимал-
но натоварване и оптима-

лен комфорт.

ЗАДНА ОС С 
УПРАВЛЕНИЕ НА

 ТОПЛИНАТА
Тази нова технология е 
проектирана, за да под-

държа оптимална работна 
температура, за максимал-

но ефективност.

Двутръбни с Frequency
Response Damping, за да 
подобрят качеството на 
пътуване на стандартен 

път и офроуд.

АМОРТИСЬОРИ ЗА 

ШАСИ ОТ ВИСОКОЯКОСТНА СТОМАНА
Издръжливостта започва с основата, а новия 
РАМ 1500 2020 е създаден, за да издържи, с ви-
сокоякостна стомана, която е 98 процента от 
стоманата използвана за изработка на шасито 
- като същевременно е постигнато редуциране 
на теглото с 45 кг. Конструкцията на шасито поз-
волява забележителни вторични подобрения. 
Куките за теглане отпред са монтирани външно, 
с ефективен по отношение на теглото дизайн със 
затворен контур за повече здравина. Теглич и EU 
Теглич за ремарке са монтирани в задния край 
на шасито, стандартно за всички модели.

НОВИТЕ ОСИ ПОКАЗВАТ
ЗДРАВИНА И ТЕХНОЛОГИЯ
Шофирайте здраво. Осите на RАМ издигат потен-
циала на следващо ниво.
Инженерите на RАМ отказаха да направят ком-
промис, като избраха нов дизайн с 6 закрепващи 
болта на джантите, като това отключва пълния 
потенциал от 3 500 кг максимална допустима 
маса на автомобила и капацитет за теглене до 
3 500 кг. Новата електронна паркинг спирачка, 
разчита на модификации на осите за интегрира-
ни челюсти, заедно с нова вискозитетна смазка. 

ПРЕРАБОТЕНО 4-РАМЕННО ОКАЧВАНЕ
Напълно уникално за лекотоварния сегмент, 
автоматичното или управлявано от водача ак-
тивно въздушно окачване е на разположение за 
повечето нива на оборудване. Системата е мо-
дифициирана за 1500, сега с преработен модул 
за подаване на въздух в един блок, за да увеличи 
капацитета и да намали теглото. Тя също така е 
пренастроена за олекотеното шаси и компоненти 
на шасито. Петте операционни режима включ-
ват два Off-Road режима за максималне пътен 
просвет, Aero Mode (за минимално въздушно съ-
противление), Normal (стандартна височина) и 
Entry/Exit режими за влизане/излизане от пътни-
ческата кабина.

ПРЕДНО И ЗАДНО ОКАЧВАНЕ
Ново предно окачване за пикапите 4x4. Сред от-
личителните характеристики: репозиционирана  
heavy-duty стабилизираща щанга; нови
heavy-duty лагери за налични 22-инчови джан-
ти; ново леко алуминиево долно контролно рамо  
и нови  4x4 лагери с нисък ковфициент на трие-
не. Задното многораменно окачване се откроява 
с ненадминато пътно поведение, максимален 
комфорт при максимално натоварване и при 
празен товарен отсек, благодарение на своите 
тежкотоварни пружини, многораменно захва-
щане, стабилизираща щанга и нови леки алуми-
ниеви задни амортисьори. 

АКТИВНИ КЛАПИ
НА ПРЕДНАТА БРОНЯ
Стандартно за всички модели, 
Активните клапи на решетката, 
непрекъснато се адаптират към 
скоростта, товара и нуждите на 
двигателя, за да осигурят пер-
фектно охлаждане, като съще-
временно намалява аеродина-
мичното съпротивление.

АЕРОДИНАМИЧЕН
ПОКРИВ
Изцяло новия екстериорен ди-
зайн започва с по дълга колесна 
база на кабината, мускулести 
калници и променена линия на 
покрива, която насочва въздуш-
ния поток по-добре към задния 
спойлер. По широкият таван дава 
път за новия двоен стъклен люк.

АКТИВНА ПРЕДНА
ПРЕСТИЛКА
Тази нова придобивка автома-
тично се спуска при 50 км/ч, за 
да намали аеродинамичното съ-
противление (влачене?), което 
същевременно подобрява раз-
ходите като допринася за нама-
ляване на разхода на гориво.

АВАНГАРДЕН, КЪДЕТО СИ СТРУВА
ЗДРАвА СНОВА

98% от стоманата в 
RAM 1500 е високоякостна, 

за максимална здравина 
на купето

ВИСОКОЕФЕК-
ТИВНИ ЗОНИ ПРИ 

СБЛЪСЪК
Проектирани за максимал-
на сигурност при сблъсък, 

като имат възможността да 
абсорбират количеството 

енергия при удар.
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ВИНАГИ НАЩРЕК
РАМ 1500 може да разчита пътя. Камерите, монтирани на страничните огледала могат да иденти-
фицират пътната маркировка, да определят местоположението на автомобила и извършват мони-
торинг на движението. Ако се случи настъпване на пътната маркировка, без да е включен мигач, 
системата предупреждава водача и извършва интервенция на волана, за да коригира движението. 
Ако не бъде извършено никакво действие за коригиране на отклонението, системата автоматично 
ще върне автомобила в правилна позиция в пътната лента.

НОСЕТЕ СЕ ПРЕЗ ТРАФИКА
Представете си темпомат, който е по-интелигентен от всякога. Когато пътните ленти напред са чис-
ти, системата поддържа зададената скорост на пътуването. Когато трафикът се забавя, системата 
автоматично ще се настрои на безопасна дистанция, избрана от водача. И докато повечете системи 
за адаптивен темпомат функционират до минимална скорост от 35 км/ч, нашата функционира до 0 
км/ч, като всъщност спира автомобила и след това тръгва отново, когато трафикът започне да се 
движи отново.

ТЕХНОЛОГИЯ, МИСЛЕЩА ЗА БЪДЕЩЕТО
Тази система включва Grade Braking, за да контролира трансмисията и автоматично сваля предав

ката, за да поддържа зададената скорост и дистанция. Системата функционира незвисимо то адап-
тивния темпомат, предупреждава водача, ако автомобилът е твърде близо до превозното средство 
пред него, използва звуков и визуален сигнал и ще спре автомобила на 0 mph, ако водачът не реа-
гира.

БЕЗОПАСНОСТ, КОЯТО ВИНАГИ СЕ ГРИЖИ ЗА ВАС
При движение назад и има автомобили и/или други препятствия, които са в перпендикулярна по-
зиция, спрямо Вашия пикап RАМ, двойни широколентови радарни сензори ще Ви предупредят със 
светещо изображение на външните огледала и избран от водача свуков сигнал.

ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА Е ВИНАГИ АНАЛИЗИРАНА
Тази система извършва мониторинг в мъртвите зони от всички страни на автомобила, като използ-
ва сензори вградени в страничните огледала. Системата дава звуков и/или визуален сигнал, инфор-
мирайки водача, когато сменя лентата, изпреварва или го изпреварват. Системата за разпознаване  
на ремаркето автоматично разпознава и пресмята дължината на ремаркето.

360- ГРАДУСОВА КАМЕРА
В зависимост от избраните модел, опции и паке-
ти, можете да получите 360-градусова видимост. 
Credit интелигентната комбинация от стратегиче-
ски разположени сензори, които работят заедно с 
камери монтирани в предната решетка, зтранич-
ните огледала и отзад.

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ
Новоразработеният адаптивен темпомат с фук-
ция Stop/Go засича автомобилите отпред. Ако е 
необходимо внезапно спиране при по-бавен тра-
фик, Системата за предупреждение за възможен 
предсъоящ сблъсък (Автономна аварийна спи-
рачка) със спирачния асистент (Асистент при спи-
рачното усилие) автоматично ще Ви помогне да 
установите безопасна дистанция.

СПИРАЧКИ С НАЙ-ГОЛЯМ
ДИАМЕТЪР ДОСЕГА
Надеждна спирачна сила идва от новата спирачна 
система. Новите спирачки имат най-широките ро-
тори, използвани до сега в Ram, с размер от почти 
40 см в диаметър отпред и отзад, рязко намаля-
вайки спирачния от от 100 до 0 км/ч и подобрявай-
ки производителността.

СИСТЕМА
ЗА СЛЕДЕНЕ НА СЛЯПАТА ТОЧКА
Новата система за наблюдение в мъртвата зона 
и сиатемата за разпознаване на обекти зад авто-
мобила и ремаркето сканира мъртвите зони зад 
превозното средство, за да осигури по-безопас-
но маневриране, като автоматично наблюдава и 
пресмята дължината на ремаркето - нещо което 
другите товарни автомобили все още изискват да 
правите ръчно. 

АДАПТИВНИ СВЕТЛИНИ
Високотехнологичната система осигурява мак-
сималното възможно количество светлина, 
превключвайки автоматично от дълги към къси 
светлини, когато засече насрещнодвижещи се 
светлини или задните светлини на движещ се от-
пред автомобил. 

 НАВСЯКЪДЕ ОКОЛО ТЕБ
 ПОВЕЧЕ ОТ 100 НАЛИЧНИ СИСТЕМИ И ФУНКЦИИ 

 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

 БЕЗОПАСНОСТ

СИСТЕМА
ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПЪТНАТА ЛЕНТА
Системата за предупреждение при напускане на 
пътната лента, помага да се предотвратят неволни 
излизания от пътната лента, като подава визуален 
сигнал и безопасно връща автомобила в правилна-
та позиция.
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КОМАНДНИЯТ ПУЛТ
ТОВА Е

КОНФИГУРИРУЕМ ДИГИТАЛЕН ЕКРАН
Преработения информационен дисплей е с раз-
мер 7 инча.  При избрани модели този цветен дис-
плей показва много информация от скоростта на 
движение до множество данни по време на дви-
жение, отнасящи се до механични операции. При 
премиалнмите модели, дисплея предлага висока 
резолюция (HD качество), анимирани 3D графики, 
с пет теми на дисплея и светещ отличителен знак 

RAM. За моделите през 2020, 7-инчовия дисплей е 
специфичен за всеки модел. При Ram Rebel® има  
специфичен Rebele дизайн със светещо лого, кон-
трастиращ със Сивите и Тъмночервени акценти 
. Дисплейът на Ram Longhorn® ще има  Longhorn 
дизайн в изтънчено златни тонове на тъмен фон,  
докато диплейът на Ram Limited, запазва темата 
на Limited: приглючено виолетово и светлосиво на 
по-тъмен фон.

ЛЕСНОДОСТЪПНА СВЪРЗАНОСТ, БЕЗЖИЧ-
НО ЗАРЕЖДАНЕ, БЪРЗИ USB ВРЪЗКИ 
Забравете неудобството от кабелите и опциите за 
безжично зареждане. Просто поставете телефона 
си на подложката на централната конзола, за да 
започне да се зарежда. Два   USB/Type-C USB порта 
са поставени отпред на централната конзола.  Но-
вият USB порт Type-C позволява зареждане, което 
е четири пъти по-бързо, отколкото при стандарт-
ните USB изводи, както и по-бързо саляне на дан-
ни. Един допълнителен порт е разположен между 
USB изводите. Интегрираното отделение за теле-
фони може да побере три смартфона вертикално и 
е проектиран да побере повечето таблети. 

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ОТ ТЕБ
Това е мощна, лесна за употерба технология, която предос-
тавя премиум и напълно ново ниво забавление, комуника-
ция, комфорт и удобство и която събира изобилие от техно-
логии. Последното поколение на награждаваната система 
Uconnect® обхваща всичко от вградената свързаност с мо-
билни телефони до персонализирани настройки на налични-
те функции като  отопляеми/вентилирани седалки, безклю-
чово влизане и запалване и още.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БРОЙ ТОНКОЛОНИ
В СЕГМЕНТА.
Само Harman Kardon® може да го направи - и само 
новият Ram 1500 го предлага: специално настро-
ена система, която прави всяко пътуване по-при-
ятно. Технологията никога не е звучала толакова 
добре. Technology never sounded so good. С 18 пре-
миум тонколони и субуфер speakers plus premium 
subwoofer, стратегически разположени в кабина-
та аудиосистемата на Harman Kardon разполага с 
Active Noise Cancellation, подобрение, което ели-
минира нежелания шум и което допринася за от-
лично аудио изживяване, когато слушате музика. 
Захранва се от 900-ватов многоканален усилва-
тел, а 360-градусовата съраунд система и  Digital 
Signal Processing го правят още по-добро.

ПО-ИНТЕЛИГЕНТНА, ПО-БЪРЗА И ПО-НА-
ПРЕДНАЛА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ ВИ 
ДЪРЖИ ВЪВ ВРЪЗКА С ХОРАТА И ЗАДАЧИТЕ, 
КОИТО СА НАЙ-ВАЖНИ

• 12-инчов сензорен дисплей,
предлагащ кристално изображение.

• Apple CarPlay

• Android Auto

• Bluetooth
• Навигационна система и др.
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 ТЕХНОЛОГИЯ
 НАЙ-ДОБРАТА

НОВ ПРОЧИТ
НА ЦЕНТРАЛНА КОНЗОЛА
В новия RAM 1500, оборудвани със седалки тип 
“корито”, ще се радвате на следващо поколение 
ниво на удобство и технологии - с централна 
конзола, проектирана според комфорта и нуж-
дите на пътниците. Сега повече от 50 процента 
по-голямо от предишното поколение, това ди-
намично оборудване предлага десетки изклю-
чения и удобства, започвайки с множество раз-
лични комбинации за съхранение. В центъра 
нашите инженери са проектирали по-широка 
докинг зона с опционално безжично зареждане 
- идеално за мобилни телефони. Под централ-
ния подлакътник може да се прибере трипози-
ционна плъзгаща се поставка за чаша, която 
разкрива дълбоко кошче за съхранение, което 
може да побере 15-инчов лаптоп. Повдигането 
на капака на централния подлакътник също 
разкрива допълнително отделение за съхра-
нение с гумирана повърхност, идеално ораз-
мерено, за да побере таблет. В задната част 
на конзолата ще намерите две допълнителни 
поставки за чаши, медийни портове и възмож-
ност за монтиране на iPad® за удобно гледане 
на задната седалка.

РАЗЧИТАЙТЕ НА RAM 1500 ДА ВИ ДАДЕ ТОЛКОВА
МНОГО СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ. ТОЛКОВА МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛНОСТ. ТОЛКОВА МНОГО ТЕХНОЛОГИЯ.
ТОЛКОВА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ ДИСПЛЕЯ, ТАКА 
ЧЕ ДА ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НУЖДИ. 
ИНТУИТИВНИЯТ UCONNECT СЕНЗОРЕН 
ДИСПЛЕЙ ВИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА 
КОМУНИКИРАТЕ, ДА НАВИГИРАТЕ И ДА СЕ 
ЗАБАВЛЯВАТЕ.

Слушайте музика, ток-шоута и 
спортни предавания. Имайте достъп до 
всички жанрове, любими артисти, пече-
ливши отбори, за да превърнете време-
то си на пътя в часове забавления.
Окривайте нови места, най-добрите 
мвеста за пазаруване и за забавления 
и ресторанти през приложението. На-
мерете ресторанти по вкус от прило-
жението за смартфони Uconnect, след 
което лесно изпратете адреса до вашия 
автомобил.
Говорете и бъдете чути, изпращайте и 
получавайте обаждания и текстови съ-
общения, докато шофирате безопасно с 
Bluetooth системата.
Придвижете се до всяко приключение, 
получавайте упътвания завой по завой, 
за да не се изгубите по пътя.
Стартирайте колата си отдалеч, включе-
те двигателя си, отключете вратата или 
активирайте фаровете си от почти всяко 
място, използвайки вашия смартфон с 
приложението Uconnect.

Това е по-интелигентна 
интеграция на iPhone®, 

така че ще го направите изпитайте любимите си функции чрез ва-
шия табло. Със Siri® всичко, което трябва да направите, е да попи-
тате - наваксвайте обаждания и съобщения, получавайте упътвания 
от Apple Maps или си поръчайте песен чрез Apple Music. Системата 
ви позволява да разглеждате музикални дискографии, или открийте 
близки бензиностанции, паркинг, ресторанти и др. Освен това Карти-
те помагат да се предскаже накъде сте се насочили.

За тези, които познават и обичат Android, Google винаги е с 
вас: с навигация и команда „OK Google“

откривате и пускате любимата си музика от Google Play и ще полу-
чите гласова навигация от Google Maps. Останете съсредоточени и 
продуктивни, докато сте на път с гласови команди, които ви позво-
ляват да правите срещи в календара, отговаряйте на съобщения и 
др,

 ЦЕНТРАЛНА
 КОНЗОЛА

 КОНФИГУРИРУЕМA
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 ИЗСЛЕДВАЙТЕ СВЕТА
 ПЪЛНОРАЗМЕРЕН ПАНОРАМЕН 

 СТЪКЛЕН ПОКРИВ

 ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО
 ВЪТРЕ И ВЪН
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 LIMITED
 RAM 1500

LIMITED UNLIMITED
Ако само най-доброто е достатъчно добро: Ram 1500 Limited 2020 пре-

възхожда своя предшественик не само по отношение на техническите 
характеристики. Особено, когато става дума за дизайн, тазгодишният  

Ram 1500 Limited поставя нови стандарти. Решете сами дали искате 
тъмна визия, като изберете новия Black Appearance пакет или да оста-

нете шик с добре познатите хромирани екстериорни елементи, които 
подчертават аристократичния вид на Вашия Limited.
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 LONGHORN®
 RAM 1500

ГОТОВИ ЗА ДЕСТИНАЦИЯТА НА КАРТАТА 
Ram 1500 Longhorn 2020 говори с авторитет с 5.7 l HEMI® V8. Обнове-

ният екстериор включва подобрения като антена тип перка на аку-
ла, нов капак на резервоара, taller pickup box и хромирани странични 

степенки, както и 20-цолови алуминиеви джанти. Интериорът на Ram 
1500 Longhorn е луксозен във всяко отношение с кожени седалки елек-

трическиуправляеми в 12 посоки с памет, нова плъзгаща се конзола 
за съхранение на вещи, premium 6-gauge cluster, 7-инчов дисплей, три 

USB порта и нови регулируеми задни седалки.
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 REBEL  БУНТ
 RAM 1500 ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ  

СОБСТВЕН       
HONOR THE OFF-ROAD
Това е пътят към епични off-road изживявания. Ram 

Rebel® не само изглежда свиреп, той е свиреп. Черни-
те прахово боядисани стоманени брони, агресивни 

approach angles,куки за теглене и factory lift Ви дават не-
обходимата зверска сила, за да намерите нови пътиша. 

Нови и на разположение, както за Quad Cab®, така и за 
Crew Cab конфигурациите: нов електронно заключващ 

се заден мост (eLocker), 18-цолови алуминиеви off-road 
джанти и On-/Off-Road 33-цолови гуми с бели надписи.  

Двигателят 5.7 l HEMI® V8 е стандартен за всички AEC 
Ram Rebel®. Стандартното оборудване на Rebel включва 

увеличен с 1 инч пътен просвет, Bilstein® off-road аморти-
сьори, EU теглич на ремаркето, куки за теглене tow hooks, 

wheel flares, спортен преден капак, прахово боядисани 
брони и уникална решетка. Що се отнася до избора на 

цвят за Вашия Ram 1500 Rebel 2020, Вие избирате меж-
ду класичски едноцветни и двуцветни опции на offroad 
оборудването и новия популярен напълно черен ексте-

риор на пакета Black Appearance, който новата моделна 
година носи на Rebel (изобразен на картината отдясно).
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 LARAMIE®
 RAM 1500

2020: RAM 1500 LARAMIE® NIGHT EDITION
С напълно новия си екстериор и интериор, Ram 1500 Laramie прави заявка като никой друг. Отвън, a new raised aluminum hood, LED фарове, изнесени в ъг-

лите LED фарове за мъгла, хромирана billet решетка с хромирана рамка, хромирана предна броня,aluminum tailgate with dampened opening assist and an 
AEC engineered EU trailer hitch. Обновените екстериорни акценти допълват новото функционално оборудване на Ram 1500 Laramie® 2020и поставят новис-

тандарти:  с новия Night Edition пакет дизайнерският екип на Ram Trucks удря право в целта. Екстериорните акценти като отличителната Laramie® решетка, 
преработените 22” джанти и други детайли идват с изцяло черен спортен завършек и други детайли със сигурност ще привлекат любопитните погледи на 

минувачите. Интериорът съчетава най-напреднала технология и системи за безопасност с висококачествени материали и майсторска изработка. 
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LONGHORN®LIMITED

RAM 1500 НИВА НА ОБОРУДВАНЕ RAM 1500 НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

Limited Black Appearance Standard on Limited Standard on Longhorn®

AEC STANDARD EQUIPMENT HIGHLIGHTS AEC STANDARD EQUIPMENT HIGHLIGHTS

ДВИГАТЕЛ
• 5,7 l HEMI V8 MDS VVT 
• Torquefilte 8HP75.
• Осемстепенна автоматична скоростна кутия 

• Адаптивно задвижване на всички колела
• 3.92 Rear-Axle-Ratio

ДВИГАТЕЛ
• 5,7 l HEMI V8 MDS VVT 
• Torquefilte 8HP75.
• Осемстепенна автоматична скоростна кутия 

• Адаптивно задвижване на всички колела
• 3.92 Rear-Axle-Ratio

ИНТЕРИОР
• Limited Premium Кожен интериор
• Limited Exclusive Кожена  

тапицерия на седалките.
• Uconnect 4.0 с 12-инчов  

тъчскрийн дисплей.
• EU-Navigationsystem powered by AEC.
• Интериорно LED осветление 
• Отопляеми и вентилирани 

• Предни и задни седалки.
• Отопляем кожен волан.
• 19 Speaker Harman Kardon Premium аудиосисте-

ма с 19 тонколони и субуфер 
• Отделения за вещи  

в пода на втори ред седалки
• Premium гумени стелки  

с мокетени елемнти 

ИНТЕРИОР
• Longhorn Интериор от естествено дърво и кожа 
• Longhorn Exclusive Premium 

Кожена тапицерия на седалките.
• Uconnect 4.0 с 12-инчов  

тъчскрийн дисплей.
• EU-Navigationsystem powered by AEC.
• Интериорно LED осветление 
• Отопляеми и вентилирани 

• Предни и задни седалки.
• Отопляем кожен волан с елемнти от дърво
• 19 Speaker Harman Kardon Premium аудиосисте-

ма с 19 тонколони и субуфер 
• Отделения за вещи  

в пода на втори ред седалки
• Premium гумени стелки  

с мокетени елемнти 

ЕКСТЕРИОР
• Limited Exclusive Решетка
• Опционално пакет Black Appearance 
• Черни или хромирани Tow Hooks
• LED фарове и задни светлини
• Електрически сгъваеми степенки 

• Брони в цвета на купето
• Опцинални хромирани акценти  

в екстериора 
• 22“ Алуминиеви джанти, 

черни или със сиви акценти

ЕКСТЕРИОР
• Longhorn Exclusive хромирана решетка
• Опционално пакет Black Appearance 
• Хромирани Tow Hooks
• Брони в цвета на купето 

• LED фарове и задни светлини 
• Хромиранои степенки
• Хромирани рамки на стъклата
• 22“ алуминиеви джанти със сиви акценти
• Хромирани емблеми Longhorn

ЕКСПЛОАТАЦИя И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
• EU теглич
• Увеличен капацитет за теглене до 3 500 kg
• Electronic Locking Rear Axle Differential (eLocker)
• Максимална допустима маса на автомобила, 

увеличена до 3 500 кг. 

• Четиристепенно окачване с 4 стойности на 
пътен просвет 

• Отключване и запалване на автомобила без 
ключ

ЕКСПЛОАТАЦИя И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
• EU теглич
• Увеличен капацитет за теглене до 3 500 kg
• Electronic Locking Rear Axle Differential (eLocker)
• Максимална допустима маса на автомобила, 

увеличена до 3 500 кг. 

• Skid Plates
• Четиристепенно окачване с 4 стойности на 

пътен просвет 
• Отключване и запалване на автомобила  

без ключ

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ
• Системи за разпознаване на обекти в мъртвата 

точка и зад автомобила 
• Предупреждение за предстоящ сблъск отпред 

при пълна скорост
• Контрол при спускане под наклон 
• Anhдnger-ESP
• Намаляване на люлеенето на ремаркето 

• LaneSense Lane Assist 
(Асистент за пътната лента)

• Паркинг асистент за успоредно  
и перпендикулярно паркиране 

• 360-градусова камера
• Автоматично регулиране на фаровете

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ
• Системи за разпознаване на обекти в мъртвата 

точка и зад автомобила 
• Предупреждение за предстоящ сблъск отпред 

при пълна скорост
• Контрол при спускане под наклон 
• Намаляване на люлеенето на ремаркето 

 

• LaneSense Lane Assist 
(Асистент за пътната лента)

• Паркинг асистент за успоредно  
и перпендикулярно паркиране 

• 360-градусова камера
• Автоматично регулиране на фаровете

LARAMIE®REBEL

Rebel Black Appearance Standard on Rebel Standard on Longhorn®

AEC STANDARD EQUIPMENT HIGHLIGHTS AEC STANDARD EQUIPMENT HIGHLIGHTS

ДВИГАТЕЛ
• 5,7 l HEMI V8 MDS VVT 
• Torquefilte 8HP75.
• Осемстепенна автоматична скоростна кутия 

• Адаптивно задвижване на всички колела
• 3.92 Rear-Axle-Ratio

ДВИГАТЕЛ
• 5,7 l HEMI V8 MDS VVT 
• Torquefilte 8HP75.
• Осемстепенна автоматична скоростна кутия 

• Адаптивно задвижване на всички колела
• 3.92 Rear-Axle-Ratio

ИНТЕРИОР
• Black Rebel интериор
• Black Rebel Кожена тапицерия на седалките
• Uconnect 4.0  с 12-инчов тъчскрийн дисплей
• EU-Navigationsystem powered by AEC 

• Отопляеми и предни седалки 
• Отопляем кожен волан 
• Аудиосистема Alpine Premium с 9 тонколони 
• Гумени стелки Rebel

ИНТЕРИОР
• Черен кожен интериор Laramie 
• Черна кожена тапицерия на седалките
• Uconnect 4.0 с 12-инчов тъчскрийн дисплей
• EU-Navigationsystem powered by AEC
• Интериорно LED осветление 

• Отопляеми предни седалки и отопляеми и 
вентилирани задни седалки

• Отопляем кожен волан 
• Harman Kardon Premium аудиосистема  

с 19 тонколони и субуфер 
• Отделения за вещи в пода на втори ред седалки

ЕКСТЕРИОР
• Опционален пакет Black Appearance 
• Предна решетка Black Rebel
• Черни праховобоядисани брони 
• Спортен преден капак 

• Черни емблеми
• 18“ луминиеви джанти
• 33“ Goodyear On-/Offroad Wheels
• LED фарове и задни светлини

ЕКСТЕРИОР
• Пакет Night Edition
• Черна решетка Laramie 
• Брони и огледала в цвета на купето
• Спортен преден капак  

• Черни емблеми
• Електрически сгъваеми степенки
• Опцинални хромирани акценти в екстериора 
• 22“ черни алуминиеви джанти
• LED фарове и задни светлини

ЕКСПЛОАТАЦИя И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
• EU теглич
• Увеличен капацитет за теглене до 3 500 kg
• Electronic Locking Rear Axle Differential (eLocker)
• Максимална допустима маса на автомобила, 

увеличена до 3 500 кг. 

• Четиристепенно окачване  
с 4 стойности на пътен просвет 

• Отключване и запалване на автомобила  
без ключ

• Увеличен с 1“ пътен просвет

ЕКСПЛОАТАЦИя И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
• EU теглич
• Skid Plates
• Увеличен капацитет за теглене до 3 500 kg
• Electronic Locking Rear Axle Differential (eLocker)
• Максимална допустима маса на автомобила,  

 
увеличена до 3 500 кг.

• Опционално четиристепенно окачване  
с 4 височини 

• Отключване и запалване на автомобила  
без ключ

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ
• Системи за разпознаване на обекти в мъртвата 

точка и зад автомобила 
• Предупреждение за предстоящ сблъск отпред 

при пълна скорост
• Контрол при спускане под наклон 
• Anhдnger-ESP 

• LaneSense Lane Assist 
(Асистент за пътната лента)

• Паркинг асистент за успоредно  
и перпендикулярно паркиране 

• 360-градусова камера
• Автоматично регулиране на фаровете

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ
• Системи за разпознаване на обекти в мъртвата 

точка и зад автомобила 
• Предупреждение за предстоящ сблъск отпред 

при пълна скорост
• Контрол при спускане под наклон 
• Anhдnger-ESP 

• Намаляване на люлеенето на ремаркето
•  LaneSense Lane Assist (Асистент за пътната 

лента)
• Паркинг асистент за успоредно и перпендику-

лярно паркиране 
• 360-градусова камера
• Автоматично регулиране на фаровете
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Екстериорни цветове за RAM 1500 ОПЦИИ ЗА ИНТЕРИОРА НА RAM 1500

Maximum Steel Walnut Brown Bright White

Flame Red

Diamond Black Patriot Blue Ivory White

Granite Crystal Billet Silver Delmonico Red

RAM 1500 НИВА НА ОБОРУДВАНЕ RAM 1500 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Leather Bucket Seats, Black
Laramie®/Laramie®
Night Edition 

Leather Bucket Seats,
Light Frost Beige
Laramie®

Premium Filigree Leather Bucket Seats,
Light Mountain Brown
Longhorn®

Premium Leather Bucket Seats,
Light Brost Beige, Limited

Premium Leather Bucket Seats, Black
Limited

Premium Leather Bucket
Seats, New Saddle
Longhorn®

Premium Leather Bucket
Seats, Light Mountain Brown
Longhorn®

РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК НА RAM 1500
Всички размери са в милиметри, освен ако не е обозначено друго*

BOX SIZE Long Bed 1,9 m

ОБЕМ 1741 L

ДЪЛЖИНА НА ПОДА ПРИ ЗАТВОРЕНА ЗАДНА ВРАТА 1937

ШИРОЧИНА 1687

РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ АРКИТЕ НА КОЛЕЛАТА 1295

ДЪЛБОЧИНА 545

ШИРОЧИНА НА ОТВОРА НА ЗАДНАТА ВРАТА 1525

МАКСИМАЛНЕ ТОВАР ПРИ ТЕГЛЕНЕ
CREW CAB

5.7L HEMI® V8/8-SPEED AUTO 3500 KG

5.7L HEMI V8 eTORQUE*/8-SPEED AUTO 3500 KG

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ НА RAM 1500
Всички размери са в милиметри, освен ако не е обозначено друго* CREW CAB PICKUP

BOX SIZE Long Bed 1,9 m

МЕЖДУОСИЕ (НОМИНАЛНО) 3898

ПРЕДНА СЛЕДА 1741

ЗАДНА СЛЕДА 1729

ОБЩА ДЪЛЖИНА 142

ОБЩА ШИРОЧИНА 2084

ОБЩА ВИСОЧИНА 968

КЛИРЕНС

ПРЕДЕН МОСТ 207

ЗАДЕН МОСТ 220

РАЗСТОЯНИЕ ОТ ОТВОРЕНАТА ЗАДНА ВРАТА ДО ЗЕМЯТА 871

PICKUP BODY HEIGHT 545

ЪГЪЛ НА ЗАХОД 18,9°

ЪГЪЛ НА ПОТЕГЛЯНЕ 24,9°

ЪГЪЛ  НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ РАМПА БЕЗ СТЕПЕНКИ 18,7°

ЪГЪЛ НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ РАМПА СЪС СТЕПЕНКИ 16,7°

КЛИРЕНС БЕЗ КОРА ПОД ДВИГАТЕЛЯ 220

КЛИРЕНС С КОРА ПОД ДВИГАТЕЛЯ 207

RAM 1500 ИНТЕРИОРНИ РАЗМЕРИ
Всички размери са в милиметри, освен ако не е обозначено друго* CREW CAB

ПЪРВИ РЕД
МЯСТО ЗА ГЛАВИ 1038

МЯСТО ЗА КРАКА 1040

МЯСТО ЗА РАМЕНЕ 1676

МЯСТО ЗА БЕДРА 1610

ХОД НА СЕДАЛКИТЕ 220

ВТОРИ РЕД
МЯСТО ЗА ГЛАВИ 1011

МЯСТО ЗА КРАКА 1147

МЯСТО ЗА РАМЕНЕ 1670

МЯСТО ЗА БЕДРА 1611

ИНТЕРИОРЕН ОБЕМ
ПРЕДЕН 1809 L

ЗАДЕН 1939 L

 
ДАННИ НА ДВИГАТЕЛЯ, ЕМИСИИ И РАЗХОД НА ГОРИВО
5.7L HEMI® V8/8-Автоматична скоростна кутия

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ 295 кв; 400 к.с. при 5600 об.мин / 556 нм при 3950 об.мин Long Bed 1,9 m

FUEL CONSUPMTION AND CO2 EMISSIONS (WLTP)** Градски 15.7л/100км; Извънградски 10.7 л/100км; Комбиниран 14.4л/100км; Комбинирани стойности на СО2  334г/км;

*в съответствие с правилата за тестване на WLTP, релевантни за регистрация и данъчно облагане на всички нови превозни средства от 1 септември 2018 г.
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