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DoDgE  RAM 2500 6,4 Hemi  410 KM -Gwarancja ! 215 000
PLN NETTO

264 450
PLN BRUTTO

Marka Dodge
Typ nadwozia SUV
Importowany Tak
Przebieg 160000
VAT faktura Tak
Leasing Tak
Moc 410
Napęd 4x4 (dołączany ręcznie)
Data pierwszej rejestracji 2018-01-01
Liczba miejsc 5

Model RAM
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2018
Kolor Czarny
Finansowanie Tak
Pojemność skokowa 6400
Skrzynia Automatyczna
Kraj pochodzenia Kanada
Zarejestrowany w Polska
Metalik Tak

Apple CarPlay Radio Zestaw głośnomówiący Gniazdo USB
System nawigacji satelitarnej System nagłośnienia Ekran dotykowy Dostęp do internetu
Elektrycznie ustawiany fotel k... Elektrycznie ustawiany fotel p... Podgrzewany fotel kierowcy Podgrzewany fotel pasażera
Regul. elektr. podparcia lędźw... Podłokietniki - przód Podłokietniki - tył Kierownica skórzana
Kolumna kierownicy regulowana ... Kierownica wielofunkcyjna Kierownica ogrzewana Zmiana biegów w kierownicy
Keyless Go Automatyczna kontrola ogrzewan... Czujnik deszczu Podgrzewana przednia szyba
Elektryczne szyby przednie Elektryczne szyby tylne Przyciemniane tylne szyby Roleta szyby tylnej regulowana...
Dach otwierany elektrycznie Kamera parkowania tył Lusterka boczne ustawiane elek... Podgrzewane lusterka boczne
Asystent (czujnik) martwego po... Aktywny asystent zmiany pasa r... Ogranicznik prędkości Kontrola trakcji
Automatyczna kontrola zjazdu z... Wspomaganie ruszania pod górę-... Dynamiczne światła doświetlają... Czujnik zmierzchu
Światła do jazdy dziennej Światła do jazdy dziennej diod... Lampy przeciwmgielne Lampy przeciwmgielne w technol...
Lampy tylne w technologii LED Oświetlenie drogi do domu Oświetlenie wnętrza LED Elektroniczna kontrola ciśnien...
Elektryczny hamulec postojowy Wspomaganie kierownicy Blokada mechanizmu różnicowego... Regulowany dyferencjał central...
Felgi aluminiowe 20 Opony off-road Zawieszenie sportowe Zawieszenie regulowane
ABS Elektroniczny system rozdziału... System wspomagania hamowania Aktywny asystent hamowania awa...

Witam serdecznie, przedmiotem sprzedaży jest Dodge RAM. Wnętrze auta jest zadbane.
Żadna szyba nie była wymieniana.
O
Możliwość sprawdzenia auta w dowolnie wybranej stacji diagnostycznej. Zapraszam do obejrzenia Dodge oraz na jazdę próbną.

***********************************
Potężny silnik 6.4 L HEMI o mocy 410 KM
Z napędem 4x4 i 6-biegową automatyczną skrzynią biegów

Ten pojazd jest wyposażony w elektronicznie blokowane przednie i tylne dyferencjały
Posiada również elektroniczne odłączanie stabilizatora. System ten umożliwia większy skok przedniego zawieszenia w sytuacjach terenowych.

Napędy 2H, 4H i 4L

Wyposażenie:
- czarna podsufitka z szyberdachem
- fotele POWER WAGON
- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- boczne poduszki powietrzne
- kurtyny powietrzne
- tylna kamera cofania umocowana na klapie oraz kamera ładunkowa umocowana w górnym świetle stop
- Hill Descent Assist (HDA) - asysten zjazdu ze wzniesienia
- kontrola trakcji
- zdalne odpalanie silnika
- tempomat
- monitorowanie ciśnienia w oponach
- radio
- Bluetooth
- USB
- AUX
- klimatyzacja 2-strefowa
- haki holownicze w przednim zderzaku
-reflektory przednie LED
-podgrzewane fotele przednie
- podgrzewana kierownica
- tylne okno otwierane elektrycznie



- lusterka elektrycznie składane i regulowane z możliwością ustawienia w pionie
- elektrycznie regulowany fotel kierowcy
- Google Android Auto
- skórzana kierownica
- nagłośnienie ALPINE
- ParkSense przedni i tylny system wspomagania parkowania
- pokrywa na pakę
- wciągarka z pilotem
- wydechy MBRP

Możliwość rejestracji na kategorię B lub C.
Wystawiam fakturę vat 23%
*********************************************************************

dstawowe informacje
Marka	RAM
Model	2500/3500
Generacja	2500/3500 Crew Cab II (DT)
Modyfikacja (Silnik)	2500 6.4 Hemi V8 (410 KM) 4x4 Automatic
Początek produkcji	2019 r
Architektura agregatu	Silnik spalinowy
Typ nadwozia	Pick-up
Liczba miejsc	5-6
Liczba drzwi	4
Wydajność
Typ paliwa	Benzyna
Stosunek masy do mocy	7.3 kg/KM, 136.5 KM/tonę
Stosunek masy do Moment obrotowy	5.2 kg/Nm, 193.7 Nm/tonę
Silnik
Moc	410 KM @ 5600 obr./min.
Moc na litr objętości roboczej	63.9 KM/l
Moment obrotowy	582 Nm @ 4000 obr./min.
429.26 lb.-ft. @ 4000 obr./min.
Maksymalną prędkość obrotową silnika	5800 obr./min.
Umiejscowienie silnika	Z przodu, wzdłuż
Pojemność silnika	6417 cm3
391.59 cu. in.
Liczba cylindrów	8
Układ cylindrów	V-kształtny
Średnica cylindrów	103.9 mm
4.09 in.
Skok tłoka	94.6 mm
3.72 in.
Stopień sprężania	10
Liczba zaworów cylindra	2
Układ paliwowy	Wtrysk wielopunktowy
Aspiracja silnika	Silnik wolnossący
Układ rozrządu	OHV
Ilość oleju w silniku	6.6 l
6.97 US qt | 5.81 UK qt
płyn chłodzący	15.8 l
16.7 US qt | 13.9 UK qt
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**************************

Objętość i waga
Masa własna	3004 kg
6622.69 lbs.
Dopuszczalna masa	4536 kg
10000.17 lbs.
Maksymalne obciążenie	1532 kg
3377.48 lbs.
Maksymalna pojemność bagażnika	1628 l
57.49 cu. ft.
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%	6536 kg
14409.41 lbs.
Wymiary
Długość	6067 mm
238.86 in.
Szerokość ze rozłożonymi lusterkami	2120 mm
83.46 in.
Wysokość	2037 mm
80.2 in.
Rozstaw osi	3785 mm
149.02 in.
Rozstaw kół przednich	1745 mm
68.7 in.



Rozstaw kół tylnych	1729 mm
68.07 in.
Prześwit	333 mm
13.11 in.
Minimalna średnica skrętu	14.6 m
47.9 ft.
Kąt natarcia	22.9°
Kąt zejścia	25.8°
kąt rampowy	23.9°
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie
Napęd	Napęd na wszystkie koła (4x4)
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów)	8
Zawieszenie przednie	zawieszenie wielowahaczowe
Zawieszenie tylne	niezależne zawieszenie wielodrążkowe
Hamulce przednie	Tarczowe
Hamulce tylne	Tarczowe
Systemy wspomagające	ABS (motoryzacja)
Rozmiar opon	275/70 R18 E; 285/60 R20E
Rozmiar felg	8.0J x 18; 8J x 20
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