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RAM 2500 - CABINE DUPLA (CREW CAB)
Principais Equipamentos
• Freios com ABS nas 4 rodas
• Para-choques dianteiro/traseiro e grade
dianteira cromados; maçanetas na cor da
carroceria com detalhes cromados
• Porta-objeto sob o assoalho do banco de trás
• Programa Eletrônico de estabilidade ESC
• Retrovisor interno antiofuscante automático
• Retrovisores externos com acionamento elétrico
• Retrovisores com luzes direcionais integradas
• Sistema 4 X 4 com comando eletrônico
• Sistema de memória para rádio, banco do
motorista e espelhos retrovisores
• Sistema de Áudio MyGIG com HD de 30 GB
• Sistema de Áudio Premium com 9 alto-falantes
incluindo 1 subwoofer
• Sistema de freio motor (Diesel-Exhaust-Brake)
• Sistema Bluetooth Uconnect™
• Sensores de estacionamento traseiro
• Tampa traseira da caçamba com chave
• Vidro traseiro com acionamento elétrico
• Volante aquecido com controles de áudio
integrados

Especificações Técnicas
Motor
Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potência máxima (cv/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Câmbio
Rodas (Pneus)
Capacidade (kg)
- Capacidade de carga útil
- Capacidade máxima de reboque
Dimensões (mm)
Comprimento / Largura / Altura

Cummins® Turbo Diesel - 6,7L 24V
6 em linha
6.690
310 / 3.000
830 / 1.500
Automático de 6 velocidades
Alumínio de 17” (LT 265/70 R17)
1.061
5.760

Imagem meramente ilustrativa

Quando o assunto é robustez, a RAM 2500 supera barreiras. Com um
forte e potente motor turbo diesel combinado com o câmbio automático
de 6 velocidades, tração 4 X 4 e suspensões com eixos rígidos na
dianteira e traseira fazem desta pickup superdimensionada mais que
preparada para enfrentar o trabalho pesado. O novo design frontal,
confere a esta sofisticada cabina dupla, um visual ainda mais ostensivo.
Uma extensa gama de equipamentos de série coloca a RAM no topo da
lista das pickups mais completas e desejadas do país. Acabamento
interno impecável, sistemas de segurança, conforto e dirigibilidade aliados
a muito espaço interno garantem o bem estar para até seis pessoas.
Mopar é a marca de Acessórios Originais que foram
desenhados e projetados por um grupo dedicado de
engenheiros que optou pelo que há de melhor em matéria
de design, performance e qualidade. Dessa forma, os
acessórios originais Mopar estarão sempre de acordo
com as suas necessidades, personalizando o seu
automóvel e tornando-o ainda mais exclusivo. Consulte o
credenciado de sua preferência.

5.783 / 2.029 / 1.994

Sobre este catálogo: desde o momento da impressão, algumas informações podem ter sido atualizadas. Peça mais
informações ao seu concessionário. Alguns equipamentos mostrados ou descritos estão disponíveis com custo
adicional. A Chrysler Group do Brasil reserva-se o direito de interromper a produção de quaisquer modelos a qualquer
momento sem prévio aviso e sem incorrer em quaisquer obrigações.
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• Airbags dianteiros de múltiplos estágios
• Airbags laterais suplementares montados nos
bancos dianteiros
• Airbags laterais dianteiros/traseiros tipo cortina
• Alarme antifurto
• Ar-condicionado automático de dois quadrantes
• Bancos revestidos em couro, dianteiros
tripartidos na proporção 40/20/40
• Bancos dianteiros com aquecimento
• Banco traseiro bipartido na proporção 60/40
• Bancos dianteiros com ajuste elétrico
(motorista 10 direções / passageiro 6 direções)
• Central de Informações Veiculares programável
• Compartimento de carga sob o assento traseiro
• Controle remoto de abertura das portas
• Controle Eletrônico de Velocidade
• Entrada auxiliar para equipamentos eletrônicos
e entrada USB remota
• Espelhos de cortesia iluminados
• Faróis dianteiros halógenos com sensor
crepuscular
• Faróis dianteiros de neblina

