Pronta para a Batalha:
Mopar Prepara 200 Produtos para a Nova Jeep® Gladiator
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Mopar expõe Jeep Gladiator Rubicon 2020 modificada no Salão Automóvel de Los
Angeles
Versão em exibição preparada pela Mopar realça o potencial de personalização de
condução a céu aberto da pick-up de dimensões médias com maiores capacidades de
sempre
Produtos Mopar disponíveis para a nova Jeep Gladiator, incluindo acessórios para
um estilo de vida ativo e Jeep Performance Parts
Entre os acessórios, incluem-se barras transversais montadas na caixa de carga,
sistema de arrumação, coberturas da caixa de carga e muito mais
A lista de Jeep Performance Parts para a Gladiator inclui kit de elevação, proteções
laterais inferiores e portas tubulares
Mais informações sobre Jeep Performance Parts disponíveis em
www.mopar.com/jpp

A Mopar vai contar com um catálogo com mais de 200 peças e acessórios, preparados para
realçar a nova Jeep® Gladiator 2020. Uma versão Rubicon 2020 modificada pela Mopar, em
exposição no Salão do Automóvel de Los Angeles 2018, realça o potencial de personalização da
condução a céu aberto da pick-up de dimensões médias com maiores capacidades de sempre.

Os clientes podem imprimir o seu cunho pessoal na nova Jeep Gladiator 2020, escolhendo
entre uma lista completa de produtos Mopar. As opções de personalização incluem um kit de
elevação de 2” da Jeep Performance Parts (JPP), portas tubulares JPP, revestimento protetor
da caixa de carga envernizado com spray da Mopar, coberturas para a caixa de carga, um
sistema de arrumação e muito mais – tudo projetado especificamente para a Jeep Gladiator.

“A Mopar introduz no mercado uma completa seleção de peças e acessórios para clientes que
desejam personalizar a nova Jeep Gladiator 2020, de modo a adaptar este veículo ao seu estilo
de vida pessoal,” afirmou Steve Beahm, responsável dos departamentos de Parts & Service
(Mopar) e de Veículos de Passageiros da FCA - América do Norte. “Estamos a propor aos
clientes aquilo de que precisam para fazer sobressair a pick-up de dimensões médias com
maiores capacidades de sempre, quer sejam acessórios para um estilo de vida versátil quer
sejam Jeep Performance Parts, para os entusiastas de todo o terreno mais radicais.”
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A maioria das peças e acessórios para a Jeep Gladiator 2020 estará pronta quando a pick-up
for lançada, no segundo trimestre de 2019. Os produtos Mopar incluem acessórios para um
estilo de vida ativo, para desfrutar as capacidades da pick-up, como barras transversais
montadas na caixa de carga, que se adaptam a uma série de acessórios para transporte, ou
conteúdos orientados para a otimização das performances, como luzes de off-road e jantes
com segurança dos pneus, além de muitos mais itens desenvolvidos especificamente para a
nova Jeep Gladiator.

As peças e acessórios Mopar para a Gladiator dispõem de garantia de fábrica e foram criados
em estreita colaboração com a engenharia e design de produto da Jeep, através de dezenas de
milhares de horas de desenvolvimento, testes e homologação. Foram respeitados os mais
rigorosos padrões e dados exclusivos de fábrica — informações não disponíveis para o
aftermarket — para integrar na perfeição as peças e acessórios Mopar com a Gladiator e
oferecer o adequado equipamento, acabamento e qualidade, desde a cor, o grão, a estética e
o perfil de cada produto.

Novo Jeep Gladiator Rubicon 2020 modificado pela Mopar
A Mopar utilizou uma ampla seleção de itens do seu portefólio para demonstrar a abordagem
descendente e o potencial de condução a céu aberto da nova Jeep Gladiator Rubicon 2020,
com uma versão modificada em exibição no Salão Automóvel de Los Angeles 2018.

As alterações exteriores da Mopar incluem um kit de elevação JPP de 2”, portas tubulares JPP
e proteções laterais inferiores e luzes de off-road com LED JPP de 5” e de 7”. Uma rede de
proteção de sol alia-se às portas tubulares, para oferecer uma sensação de condução a céu
aberto que não tem igual em qualquer outra alternativa proporcionada por uma pick-up de
dimensões médias de produção em série. O logótipo JPP está colocado na zona traseira, em
ambos os lados da caixa de carga. Entre os outros acessórios Mopar, incluem-se exclusivas
jantes de cinco raios, um autocolante para o capô, uma grelha preta Mopar e correias de
fixação do para-brisas.

Na traseira, as barras transversais Mopar montadas na caixa de carga aliam-se ao portabicicletas, ao serviço de um estilo de vida ativo. Um sistema de arrumação na caixa de carga
realça a funcionalidade, através de gavetas duplas deslizantes com fechadura. O interior
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personalizado da Gladiator é equipado com estofos Katzkin, pegas de apoio Mopar, sacos
Molle e tapetes all-weather.

A pick-up é equipada com uma entrada Mopar de ar frio, que se alia a um sistema de escape
Mopar “cat-back” para aumentar a potência e o binário.

20 Produtos Mopar para a Jeep Gladiator 2020
Indicamos de seguida 20 produtos Mopar disponíveis para a nova Jeep Gladiator 2020:

Barras transversais montadas no pavimento: Adaptadas do Ram 1500, as barras transversais
aliam-se ao sistema Trail Rail para ajudar a instalar acessórios dedicados ao estilo de vida,
como transporte de bicicletas, de caiaques, etc.

Sistema de arrumação na caixa de carga: A porta traseira abre-se para dar acesso a gavetas
duplas deslizantes, proporcionando locais de arrumação com fechadura, onde se pode colocar
equipamento, materiais de consumo e ferramentas.

Rampas: Recuperadas do portefólio da Mopar para o Ram 1500, as rampas são testadas e
experimentadas e oferecem fácil acesso e saída da área de carga.

Kit de elevação: O kit de elevação de 2” oferece maior distância ao solo em todo o terreno e
resulta numa estética mais agressiva.

Revestimento para o pavimento: Durável e envernizado de fábrica com spray protetor, está
disponível como opcional através da Mopar Custom Shop, além do revestimento de encastre
pronto a montar.

Barras para o teto/sistemas de transporte: As barras para o teto Mopar suportam diversos
sistemas de transporte de equipamento para a vida ao ar livre, como bicicletas, esquis e
pranchas de snowboard.

Proteções de soleiras das portas: Proteções para as soleiras das portas em material compósito
com a inscrição Gladiator.
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Coberturas para a caixa de carga: De design similar às coberturas de proteção do Ram 1500,
mas configuradas para se adaptarem à Jeep Gladiator, as opções incluem cobertura rígida de
três camadas, cobertura maleável de três camadas e cobertura maleável de enrolar.

Grafismos laterais: Exclusivos grafismos fluem do pilar C e incluem um desenho hexagonal e
opções com temas militares e de estilo rétro.

Grafismos para o capô: As alternativas incluem “Bandeira”, “1941” e “Grelha Jeep ao Longo
dos Anos”.

Entrada de ar frio: Exibindo o logótipo da Jeep, aspira ar frio através do capô para incrementar
a performance do motor.

Estofos Katzkin: Os estofos Katzkin, em pele, exibem o logótipo da inconfundível grelha Jeep,
bordado com costuras cor de tungsténio.

Portas tubulares: Robustas portas em tubos de aço de 2” aumentam a sensação de condução
a céu aberto que torna a Jeep Gladiator única entre as pick-ups de dimensões médias.

Luzes de off-road com LED: Luzes com LED de 5” e 7” de grau militar brilham com uma
intensidade máxima de 8.000 lúmens para a opção de 7”, com possibilidade de utilizar
opcionalmente suportes JPP para a montagem.

Rede protetora de sol no capô: Uma rede Mopar e capôs sólidos realçam a liberdade da Jeep
Gladiator, protegendo dos UV quando se remove a capota rígida.

Pegas de apoio: As pegas de apoio Mopar distinguem-se pelo logótipo com a grelha Jeep e
caracterizam-se pela sólida fixação, oferecendo boa ergonomia.

Tapetes all-weather: De grande durabilidade, os tapetes all-weather adaptam-se como uma
luva e caracterizam-se pelo grafismo inspirado nos trilhos do Moab.
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Jantes: Jantes de 17” em alumínio com segurança dos pneus (beadlock) ajudam ao
desempenho em todo o terreno; as opções suplementares de jantes incluem design de cinco
raios de “engrenagens” e de cinco raios de “entradas”

Proteções laterais inferiores: As exclusivas proteções laterais inferiores em aço de alta
resistência JPP são mais espessas e mais largas, além de utilizarem o mesmo revestimento em
pó das caixas de carga da pick-up Ram, com acabamento antideslizante.

Para-choques: Os para-choques em robusto e resistente aço, capaz de suportar um guincho,
são de série na versão Rubicon e um extra nas opções de para-choques “Stubby”.

Mais informações sobre Jeep Performance Parts disponíveis em www.mopar.com/jpp.

Porto Salvo, 30 de novembro de 2018

Para mais informações, contactar:
Sara Bravo
Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep & Fiat Professional
Public Relations & Sales Training Director
Office: +351 21 412 55 33
Mobile: +351 91 878 35 62
Email: sara.bravo@fcagroup.com
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