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„Ez amerikai, nem biztos, hogy beindul.” Mario, 
a hegyimentő-autószerelő mondja ezt 5200 méte-
ren, miután egyheti, jéghideg, szeles és oxigénsze-
gény parkolás után induláshoz készülődünk a chi-
lei Ojos del Salado vulkán oldalán. Dehogynem,
indul a gép! Ugyan nem a Grand Cherokee Sum-
mit, de egy Jeep Wrangler autós magassági rekor-
dot ért el, amikor 6646 méterre kapaszkodott fel
expedíciónk helyszínén 2007-ben. 

Szeretjük a vad terepeket, de akkor mit keresünk
mi most itthon egy hatalmas SUV-ban? Hiszen a
Grand Cherokee Summit már messze jár a Jeep klasz-
szikus terepjáró-világától, ahol egy nagy, sáros fém-
doboz táncolt-ugrált a bakhátakon és vízmosásokban.
Ebbe a járműbe pedig látszólag csak tiszta térdzoknis
természetjárók ülhetnének – hófehér nadrágban, arisz-
tokratikusan, hogy erőfölényük tudatában kerüljék ki
a hasonló humán és gépi riválisokat.

CSÚCSRA JÁRATVA
JEEP GRAND CHEROKEE SUMMIT

A Grand Cherokee Summit azonban rendkívül
kifinomult, meglepően széles körben használható
jármű. Szériafelszerelésként gyakorlatilag mindent
megkapott, amit egy luxusterepjáró esetén csak ál-
modni lehet, és amire a vetélytársak még csak nem
is gondolnak. Aszfalthajtóknak összetett közleke-
désbiztonsági és vezetéstámogató rendszerek, kifi-
nomult kommunikációs és hangrendszer, a gyorsan
és roppant egyszerűen eggyényitható hátsó beltér –
ahol hosszában, kinyújtózva is bárki elfér. 

De mi a helyzet, ha el akarjuk hagyni a szilárd
burkolatot? Megfordulhat-e egyáltalán ez a fe-
jünkben ebben a jármű-kategóriában? Általában
nem, ám itt a „Quadra-Trac II” négykerékmeg-
hajtás visz bennünket, a „Selec-Terrain” lehetősé-
get ad a kőgörgeteges, sáros vagy épp homokos te-
repekre legmegfelelőbb azonnali beállításra és
persze a jelentős hasmagasság-emelésre is. És azt,
hogy itt a luxusosztályban dagasztjuk a sarat, jól jel-
zik az orra rakódott rétegeken is átfénylő bi-xenon
lámpák, a jeges körülmények között pedig igencsak
jó szolgálatot tevő, fűtött kormánykerék – hogy csak
egy-két alapvető és kiegészítő elemet említsünk.

A SUV-őshazából érkezett jármű orra, a fénylő
grillrács őrzi még a generációs elődök stílusát. Így
– hogy meglegyen a szimmetria – a csomagtartóba
mi is teszünk egy hordozható grillt, a rázkódás, a
hanghatások és stabilitás tesztjeként. Irány a sző-
nyegbombázott, kátyús aszfalt (mint korántsem
szokatlan közép-európai felszín) és a poros-csú-
szós murva, meredek emelkedőkkel, lejtőkkel. Az
élmény meglepő. A 250 LE dolgozik, gyorsan és la-
zán megyünk át a terepmotorral már megismert
bukkanókon, s közben a csöndet csak a hússzele-
tekre váró, biztosan álló sütőrács hátsó ciripelése
töri meg. 

Az aszfaltragadozó nagyszerűsége a belső térben
is hamar szembeötlik. Mi leginkább a baleset -
elkerülő rendszer hatékonyságára voltunk kíván-
csiak. Vajon drága játék csupán, vagy hasznos se-
gítség? Az óvatos teszthelyzet-előidézés nem járt
eredménnyel, ám egy szabálytalankodó autós ha-
mar segített beindítani a kifinomult vészjelző rend-
szert. Riasztást valóban csak akkor kapunk, ha
„helyzet” van, hiszen a gépkocsi nem csak a saját,
hanem a körülötte mozgó tárgyak gyorsulását, se-
bességét és távolságát is figyeli. 

Amikor végül 4 éves lányom mászókaszerűen le-
kúszik az utastérből, megjegyzi: „Máskor is ezt az
autót teszteljük!”

ELÔRE- ÉS HÁTRATEKINTVE… — Kényelmes alvóhely
vészhelyzetek esetére, míg a reggeli ébredéskor mind-
járt a kifinomult enteriôrben gyönyörködhetünk


