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ÉÉN EN AL EFFICIËNTIE
HET ALLERBESTE WAAR HET BELANGRIJK IS
Hoe beter het luchtbeheer, hoe efficiënter de pick-up—en de Ram 1500-regels De class-exclusive Active Front Air Dam, een nieuwe daklijn die de 
luchtstroom beter regelt en een nieuwe aluminium achterklep met spoiler werken samen voor het leveren van de allerbeste aerodynamica. 

ACTIVE GRILLESLUITERS Standaard op alle 
modellen passen de Active Grille Shutters zich 
direct aan de snelheid-, lading- en motorbehoeften 
aan om de ideale motorkoeling te bieden, terwijl 
tegelijkertijd de luchtweerstand wordt verminderd.

AERO DAKVORM Een gloednieuw ontwerp van 
de buitenkant begint met een langere Crew Cab-
wielbasis, gespierde spatborden en een herziene 
daklijn die de luchtstroom beter terugleidt naar 
de achterspoiler. Het grotere aero-dak maakt 
ruimte voor het gloednieuwe beschikbare 
dubbele schuifdak. 

NIEUW ONTWERP VAN DE ACHTERKLEP Een 
compleet nieuwe aluminium achterklep met 
geïntegreerde spoiler maakt de Ram 1500 niet 
alleen aerodynamischer, maar geeft hem ook een 
naadloze, onbreekbare uitstraling. Het nieuwe 
beschikbare “Tailgate-ajar” meldingssysteem 
waarschuwt u als de achterklep niet volledig is 
gesloten. Het openen van de achterklep is ook 
eenvoudiger dankzij de beschikbare demping en 
bediening van de keyfob.
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TECHNOLOGIE & COMFORT
TECHNOLOGY MET EEN DRUK OP DE KNOP
Eigenaars van pick-up trucks eisen de beste technologie en de gloednieuwe Ram 1500 levert de meest verbazingwekkende luisterervaring ooit, het 
class-exclusive beschikbare 12 inch touchscreen media center en het krachtigste audiosysteem in zijn segment van Harman Kardon®—met een 
900-watt-versterker en 19 luidsprekers. 

LUXE GEDEFINIEERD DOOR COMFORT, RUIMTE EN STILTE
Luxe betekent een rustige, soepele en uiterst comfortabele rit hebben. De gloednieuwe Ram 1500 bereikt het met een class-exclusive multilink spiraalveer 
achterwielophangingen, een nieuwe Crew Cab die 4 inch toevoegt aan de lengte van het interieur en de best-in-class achterbeenruimte in zijn klasse net als 
de beschikbare class-exclusive verstelbare achterstoelen biedt—alles bekroond met de allerbeste achtegrondgeluiddemping in het interieur.

Uconnect® 4 met 8,4 inch Touchscreen
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DE STERKSTE RAM 1500 OOIT
ONTWORPEN OM TE PRESTEREN

DE START: EEN HOOGWAARDIG STALEN FRAME
Alles begint met de basis en de gloednieuwe 2019 Ram 1500 is gebouwd  
voor duurzaamheid, waarbij 98 procent van het gebruikte staal uit 
hoogwaardig staal bestaat—terwijl het gewicht 45 kg lager is.

Frameconstructie maakt opmerkelijke secundaire verbeteringen mogelijk. 
Trekhaken die aan de voorkant zijn bevestigd, zijn naar buiten gemonteerd, 
met een gewichtefficënt, gesloten ontwerp voor verbeterde sterkte. Een 
trekhaakontvanger is standaard op de achterkant van alle modellen 
gemonteerd.

NIEUWE ASSEN TONEN KRACHT EN TECHNOLOGIE
Sterk rijden. Assen van Ram pick-up trucks brengen capaciteit naar een 
hoger niveau. 

De technici van de Ram pick-up truck weigerden compromissen te sluiten 
door een nieuw 6-gaats velgontwerp en een 9,25 inch (235 mm) achteras 
te kiezen. De nieuwe elektronische handrem is afhankelijk van 
asmodificaties voor geïntegreerde remklauworen, samen met nieuwe 
viscositeitsglijmiddelen. 

NIEUWE ELEKTRONISCHE 
PARKEERREM

Vijf operationele modi,  
inclusief Safe Mode en  

Drive-Away Release.

EÉN EN AL STERKER
Uitgebreid gebruik van hoogwaardig  

staal maakt dit de  
sterkste Ram 1500 ooit.

PROGRESSIEVE BELASTING 
ACHTERVEREN

Aanpassen om de lading aan te 
kunnen, terwijl u een vlakke rit 

aanhoudt met een  
uitstekende rijkwaliteit.

THERMISCHE ACHTERAS 
BEHEERSYSTEEM

Deze nieuwe beschikbare 
technologie beheert viscositeit om 

te helpen brandstofefficiëntie te 
verbeteren.

ZWARE SCHOKDEMPERS
Twin-tube, met Frequency  

Response Damping 
om de rijkwaliteit voor on-  
en off-road te verbeteren.

ZIJ-IMPACTPORTIERBALKEN
Versterk de bescherming tegen 

mogelijke neveneffecten.
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DE STERKSTE RAM 1500 OOIT

HET CLASS-EXCLUSIVE FOUR-CORNER AIR SUSPENSION 
SYSTEM

Volledig uniek voor het lichte belasting-segment is het automatische of 
door de bestuurder bediende Active-LevelTM Four-corner air suspension 
System beschikbaar op alle uitvoeringsniveaus. Het systeem is gewijzigd 
voor 2019 Ram 1500, nu met een vernieuwde luchttoevoereenheid in een 
enkele eenheid om het vermogen te vergroten en het gewicht te verminderen. 
Het is ook opnieuw afgestemd op de nieuwe, lichtere frame- en 
chassiscomponenten. 

De vijf operationele modi zijn twee Off-Road hoogtes, Aero Mode, Normal 
Ride hoogte en de Entry/Exit modus.

VOOR- EN ACHTEROPHANGINGEN
Een nieuwe gemeenschappelijke wielophangingen voor tussen 4x2 en 4x4 
configuraties. Een van de kenmerken: een geherpositioneerde 
stabilsatorstang voor zware taken, nieuwe lagers voor zware taken voor 
beschikbare 22 inch velgen; een nieuwe lichtgewicht aluminium onderste 
bedieningsarm en nieuwe 4x2 en 4x4 lagers met lage weerstand.

De class-exclusive multilink spiraalveer-achterwielophanging onderscheidt 
zich door zijn spiraalveren en meervoudige nalooparmen, progressieve 
achterveren, een stabilsatorstang voor zwaar gebruik en lichtgewicht 
aluminium achterschokdempers. Alles bij elkaar leveren de ophangingen 
op de Ram 1500 volledig comfort en vertrouwen.

DYNAMISCHE VOORZIJDE 
KREUKELZONES

Opnieuw ontworpen om  
grotere impactbelasting te 
verwerken en meer energie  

op te nemen.

EEN STERKE BASIS
98% van het staal gebruikt in het  

frame is hoogwaardig staal.

GROTERE REMROTORS
De grootste standaard remmen in 

het segment. Voor en achter meten 
ze volledig tot—bijna 15 inch.

BANDENBLOKKER
Biedt verdere bescherming  

in het geval van een frontale 
botsing. Bestuurders- en 

passagierszijde.

VERSPREIDE FRAMERAILS
Directe impactenergie uit de 
cabine en naar de framerails.
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ACTIVE-LEVEL TECHNOLOGIE AAN HET WERK:DEZE WORDT AUTOMATISCH 
INGESCHAKELD WANNEER HET GEWICHT AAN HET BED WORDT 

TOEGEVOEGD, MET BEHOUD VAN EEN CONSTANT EN VLAK PROFIEL.

* Wanneer goed uitgerust

SLEPEN TOT 3.500 KG
SLEPEN MET VERTROUWEN 
Dit is een volledige pick-up truck met volledige sleepcapaciteit. Voorzie uw Ram pick-up truck met de legendarische 5,7L HEMI® V8 krachtpatser, het 
resultaat is het sleepvermogen in de allerbeste V8-klasse: 3.500 kg * ongebreideld vermogen dat de zwaarste sleepkrachten op zich neemt.

TOT 816 KG 
LAADVERMOGEN
GEBOUWD OM HET WERK GOED TE DOEN, ELKE KEER WEER 
Het verminderde gewicht van de gloednieuwe Ram 1500 helpt het laadvermogen te 
vergroten, waardoor u elke lading mee kunt nemen. De 2019 Ram 1500 biedt een 
verbluffende vervoersmogelijkheid binnen handbereik en levert tot 816 kg* brute 
draagkracht samen met een rit die comfort in dezelfde klasse plaatst als vermogen. 
Voeg extra transportvermogen toe—zoals het class-exclusive beschikbare RamBox® 
Cargo Management System, dat hier wordt getoond—en u hebt alles in huis om de 
klus te klaren.
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SLIMME OPSLAG
OVERAL
NEXT-LEVEL CARGO MANAGEMENT
De pick-up truck neemt elke uitdaging aan, waaronder het vinden van een 
slimmere, efficiëntere manier om uw lading te organiseren. Van een 
maximaal conventioneel laadruimtevolume van 1,74 kubieke meter tot het 
beschikbare class-exclusive RamBox® Cargo Management System met 
veelzijdige, weerbestendige, afsluitbare en afvoerbare opslagbakken met 
naar beneden gerichte verlichting een 115 volt stopcontact, dit is 
vermogen voor de echte wereld.

122CM

GLOEDNIEUWE KEYFOB 
De beschikbare functies 
bedienen portieren en 
sloten van het RamBox 
System, ontgrendelen 
de achterklep, verlagen 
de Air Suspension modus 
en bieden de handige Remote 
Start.

RECHTS, MET DE KLOK MEE VAN 
LINKSBOVEN:

4x8 PLATEN PASSEN Zelfs met het RamBox  
System kunnen volledige 4x8 platen 
bouwmateriaal gemakkelijk worden geplaatst.

GEMAKKELIJKE TOEGANG Beschikbare 
demping en afstandsbediening maken het 
openen van de achterklep gemakkelijker dan ooit. 
Beschikbare inklapbare Mopar® Bed Step (late 
beschikbaarheid) vereenvoudigt de toegang tot 
het bed.

LADINGBEHEER Kies voor het beschikbare 
RamBox Cargo Management System met of 
zonder de bedscheider.

INGEBEDDE LED-VERLICHTING Bediend 
door een schakelaar of een keyfob kunt u met 
deze beschikbare lichten op elk moment laden, 
zonder afstelling van een tonneau-afdekking, 
indien aanwezig. 
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BESCHIKBARE LANESENSE® LANE DEPARTURE WARNING 
(LDW) (WAARSCHUWING BIJ ELKE AFWIJKING VAN DE 
GEKOZEN RIJSTROOK) De Ram 1500 kan de weg aflezen. Gemonteerd 
op de externe zijspiegels kunnen camera’s weglijnen identificeren, bepalen 
waar het voertuig zich bevindt en de beweging bewaken. Als er beweging 
op één van beide lijnen plaatsvindt zonder gebruik te maken van de 
richtingaanwijzer, waarschuwt het systeem de bestuurder en brengt koppel 
aan op het stuurwiel om de beweging te corrigeren. Als er geen actie is die 
de afwijking corrigeert, zal het systeem het voertuig automatisch opnieuw 
uitlijnen op de juiste rijstrookpositie.

NIEUWE ADAPTIEVE CRUISECONTROL (ACC) MET STOP AND 
GO Denk aan een cruisecontrol die slimmer is dan ooit. Wanneer de 
rijstroken voor u vrij zin, behoudt dit beschikbare systeem de ingestelde 
verplaatsingssnelheid. Wanneer het verkeer langzamer gaat rijden, wordt 
het automatisch aangepast aan een veilige afstand die door de bestuurder 
is gekozen. En hoewel de meeste ACC-systemen slechts tot 30 km/u 
werken, werkt ons systeem tot 0 km/u, waardoor het vrijwel wordt gestopt—
en vervolgens terugkeert naar snelheidsbereiken wanneer het verkeer weer 
begint te rijden. (Merk op dat het systeem geen “paniekstops” op snelheid 
uitvoert.)

FORWARD COLLISION WARNING (FCW) (WAARSCHUWING 
VOOR MOGELIJKE BOTSING AAN VOORZIJDE) PLUS Dit 
beschikbare activum bevat Grade Braking om de transmissie te regelen en 
automatisch terug te schakelen om de geselecteerde snelheid en afstand 
te behouden. Het systeem werkt onafhankelijk van het ACC-systeem, 
brengt de bestuurder op de hoogte als het voertuig te dicht bij een 
voorligger is, gebruikt hoorbare/visuele waarschuwingen en remt het 
voertuig af tot 0 km/u als de bestuurder niet reageert.

BESCHIKBARE DETECTIE VOOR BEWEGING ACHTER Wanneer in 
de Reverse (achteruitversnelling) voertuigen en/of andere objecten 
loodrecht op uw Ram pick-up truck staan, laten dubbele breedbandradar-
sensoren u met behulp van verlichte pictogrammen in de buitenspiegels en 
het door de bestuurder gekozen gonggeluiden dat weten.

BLIND SPOT MONITORING (BSM) (DODEHOEKMONITORING) 
MET TRAILER DETECTION (AANHANGERDETECTIE) Deze 
beschikbare aanwinst bewaakt de “dode hoeken” aan elke zijde van het 
voertuig met behulp van sensoren in elk van de zijspiegels. Het systeem 
biedt hoorbare gonggeluiden en/of visuele pictogrammen, waarmee de 
bestuurder op de hoogte wordt gebracht wanneer van rijstrook wordt 
gewisseld, anderen inhalen of worden ingehaald. Trailer Detection 
detecteert automatisch en houdt rekening met de lengte van de aanhanger.

MEER DAN 100 BESCHIKBARE VEILIGHEIDS- & BEVEILIGINGSFUNCTIES

VEILIGHEID WAAR DIT HET ELANGRIJKST IS:
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MEER DAN 100 BESCHIKBARE VEILIGHEIDS- & BEVEILIGINGSFUNCTIES
OVERAL OM U HEEN

BESCHIKBAAR: DE NIEUWE 
360˚ RONDOM-UITZICHT 
CAMERA
Afhankelijk van het model en de 
geselecteerde opties en pakketten 
kunt u een bewustzijn van 360 
graden aangeven. Dankzij de 
slimme combinatie van strategisch 
geplaatste sensoren die werken met 
camera’s die op de grille, zijspiegels 
en achterzijde zijn gemonteerd.

BESCHIKBARE PARK ASSIST
Zeer geavanceerde sensoren geven 
de gloednieuwe Ram uitstekende 
mogelijkheden. Beschikbaar en 
nieuwe voor 2019: Parallelle en 
loodrechte parkeerhulp zijn 
welkome aanvullingen op de 
ParkSense® Front en Rear Park 
Assist platformen.

DE GROOTSTE STANDAARD 
REMMEN IN HET SEGMENT
Vertrouwde remkracht komt van een 
nieuw remsysteem. De nieuwe 
remmen hebben de grootste 
standaard rotoren in het segment, 
met een diameter van ongeveer 15 
inch in diameter voor en achter, 
waardoor de remafstanden bij 0 – 
100 km/u stopafstanden aanzienlijk 
verminderen en de prestaties 
verbeteren.

BESCHIKBARE 
SMARTKOPLAMPEN 
Dit geavanceerde systeem biedt u 
de maximale hoeveelheid licht die 
mogelijk is, waarbij de koplampen 
automatisch van groot naar dimlicht 
worden geschakeld, wanneer tegen-
liggers of voorwaarts licht wordt 
gedetecteerd of wanneer achterlich-
ten voor het voertuig worden gede-
tecteerd.

Beveilig alle lading op de juiste manier.
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SLIMMER, SNELLER EN GEAVANCEERDER HOUDT 
CONNECTIVITY U IN CONTACT MET DE MENSEN EN 
TAKEN DIE HET BELANGRIJKSTE ZIJN
De nieuwste generatie van het bekroonde Uconnect® -systeem omvat alles 
van de ingebouwde mobiele connectiviteit volgens gepersonaliseerde instel-
lingen voor beschikbare functies zoals verwarmde geventileerde stoelen, 
Keyless Enter ’n GoTM en meer.

Afhankelijk van het uitvoeringsniveau heeft het Driver Information Display 
een afmeting van 3,5 of 7 inch. In geselecteerde modellen brengt dit 
kleurendisplay informatiestromen over, van snelheid tot talrijke gegevens 
over beweging voor wat betreft mechanische bediening. In premium-
modellen biedt het display high-definition kwaliteit, geanimeerde 
3D-grafieken, met vijf display-thema’s en een opvallende verlichte RAM-

identiteit. Voor 2019 is het display van 7 inch ook modelspecifiek. Het Ram 
Longhorn® display draagt het Longhorn® thema in subtiele Gold-tonen 
tegen een donkere achtergrond, terwijl het Ram Limited display het Limited-
thema behoudt: gedempt Violet en Light Gray op een achtergrond die 
donkerder is.

HET HOOGSTE AANTAL LUIDSPREKERS IN HET 
SEGMENT
Alleen Harman Kardon® kan het doen—en alleen de gloednieuwe 2019 
Ram 1500 biedt het: een op maat afgesteld, beschikbaar systeem dat elke 
rit aangenamer maakt. Technologie klonk nooit zo goed.

Met 18 hoogwaardige luidsprekers plus een premium subwoofer die 
strategisch in de cabine is ontworpen, beschikt het Harman Kardon Audio 
System ook over Active Noise Cancellation (actieve ruisonderdrukking), 
een verfijning die het systeem gebruikt om ongewenste ruis uit te sluiten en 
die bijdraagt aan een uitstekende geluidservaring wanneer muziek wordt 
afgespeeld. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door een 900-watt Class-
D-versterker met meerdere kanalen wat nog beter is gemaakt met 360º 
surround-geluid en Digital Signal Processing (digitale signaalverwerking).

DIT IS HET CENTRALE 
COMMANDOCENTRUM

Grootste beschikbare 12 inch herconfigureerbaar touchscreen met one-
touch, aanpasbaar “Home Screen” beschikbaar in Laramie,® Longhorn® en 
Limited uitvoeringsniveaus. 

VOLLEDIG CONFIGUREERBARE DISPLAY MET BESTUURDERSINFORMATIE
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Stof bank/kuipstoel, 
Diesel Gray/Black
Big Horn®

Stof bank/kuipstoel, Light 
Mountain Brown/Black
Big Horn®

Leeruitvoering bank/
kuipstoel, Black
Laramie®/Laramie® met 
Sport of Black Appearance 
Packagesk

Leeruitvoering bank/
kuipstoel, Light Frost Beige/ 
Mountain Brown
Laramie®

Stof bank/kuipstoel, Black
Big Horn®/Big Horn® met Sport of Black Appearance 
Packages

Premium leren kuipstoel, Black
Limited

Premium leren kuipstoel, 
Cattle Tan/Black
Longhorn®

Premium leren kuipstoel, 
Light Mountain Brown/ 
Mountain Brown
Longhorn®

Premium leren kuipstoel met laseretsing, Light Mountain 
Brown/Mountain Brown
Longhorn®

BINNENBEKLEDING
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KRACHTBRON
5,7L HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) VVT motor/8-versnellingen 

automatisch

VERMOGEN 
Paardenkrachten: 400
Brandstofverbruik:  12,8L / 100km (gecombineerd)
CO2-uitstoot: 332 g/km
Energiezuinigheidsklasse: G

STANDAARD FUNCTIES 
 

INTERIEURVOORZIENINGEN
Stof 40/20/40 voorbankstoel
Stof 60/40 gedeelde achterbankstoel
Vloerbedekking
Handmatige 4-weg bestuurders- en 

passagiersstoelen
Premium vinyl portier 

uitvoeringspaneel

3,5 inch monochroom cluster 
Met leer bekleed stuurwiel
Hydrografische “metaal patina” afwerking op 

de middenconsole/console en portieren
3 USB-poorten — 2 bevinden zich linksonder 

en 1 in het bovenste deksel van de 
bankstoel

UITERLIJKE KENMERKEN
Chromen-surround/Black billetgrille
Chromen afdekking voor
Chromen bumpers
Mistlampen

18 inch aluminium velgen
Chromen inzetstuk portiergrepen
Big Horn® embleem
Handmatig inklapbare/elektrische spiegels

CAPACITEIT & FUNCTIONALITEIT
Elektronische shift-on-demand 

overdrachtsbehuizing (alleen 4x4)
Handmatig schuifraam achter

“Achterklep op een kier” 
waarschuwingslampje

SPORT
Bevat chassiskleur grille 
surround en afdekking voor, 
bumpers in carrosseriekleur, 
monotone lak, spiegels in 
carrosseriekleur, 
portiergrepen in 
carrosseriekleur en 
monotone Black 
interieuruitvoering

BLACK
Bevat Black grille surround en 
afdekking voor, Black bumpers, 
20 inch aluminium velgen in 
Black gegoten lak, Black 
emblemen, Black 
koplampomlijstingen, Black RAM 
grille-embleem, Black 
achterlichtomlijstingen, Black 
uitlaatuiteinden, monotone Black 
interieuruitvoering en stof 
kuipstoelen

Big Horn
®

PAKKETTEN

RAM 1500 UITVOERINGEN

Longhorn
®

LAK IN TWEE KLEUREN
Bevat RV Match Walnut 
Brown lak voor het 
onderste deel, voor- en 
achterbumper, 
wieltuitlopers, treeplanken 
en wielinzetstukken 

PAKKETTEN

KRACHTBRON
5,7L HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) VVT motor/8-versnellingen 

automatisch

VERMOGEN 
Paardenkrachten: 400
Brandstofverbruik:  12,8L / 100km (gecombineerd)
CO2-uitstoot: 332 g/km
Energiezuinigheidsklasse: G

STANDAARD FUNCTIES 
inclusief keuze van Laramie® functies plus:

INTERIEURVOORZIENINGEN
Longhorn® specifieke premium lederen 

en houten interieurbehandeling
Premium leren kuipstoelen voor met 

middenconsole over de volledige lengte
60/40 inklapbare achterbankstoel met 

opklapbare console

Verwarmde voor- en achterbankstoelen 
Met leer bekleed stuurwiel van echt hout
7 inch Longhorn® kleurcluster
Uconnect® 4C NAV met 8,4 inch display
Premium rubberen moddermatten met 

verwijderbare tapijtinzetstukken
Led-binnenverlichting

UITERLIJKE KENMERKEN
Uniek helder surround/billetgrille
Premium led-koplampen
Chromen trekhaken
Led-achterlichten
Led-mistlampen

20 inch aluminium velgen
P20 BSW 4-seizoenbanden
Chromen zijtreden
Chromen ruitposten
Longhorn® embleem

CAPACITEIT & FUNCTIONALITEIT
Elektrisch bediende achterklep Ingespoten bedliner

VEILIGHEID & BEVEILIGING
ParkSense® Front en Rear Park Assist met Rear ParkSense Stop
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SPORT
Inclusief monotone lak, Sport 
prestatie-motorkap, carrosseriekleur 
grillelijst, bumpers in carrosseriekleur, 
portiergrepen/spiegelkappen in 
carrosseriekleur, Black leren uitvoering 
interieur, voorste kuipstoelen met 
centrale console en 20 inch aluminium 
velgen met premium lak en gepolijste 
inzetstukken

BLACK
Inclusief Black monotone lak, Black 
carrosseriekleur grillelijst, Black 
carrosseriekleur bumpers, Black 
carrosseriekleur portiergrepen/
spiegelkappen, 22 inch Black gelakte 
velgen, Black emblemen, Black 
koplamp- en achterlichtafdekplaatjes, 
Black leren uitvoering interieur, 
kuipstoelen en Black uitlaatuiteinden.

CHROOM
Inclusief monotone lak, chromen 
ruitenlijst lijstwerken, chromen 
trekhaken en chromen 
wiel-naar-wiel zijtreden

Laramie
®

PAKKETTEN

RAM 1500 UITVOERINGEN

KRACHTBRON
5,7L HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) VVT motor/8-versnellingen 

automatisch

VERMOGEN  
Paardenkrachten: 400
Brandstofverbruik:  12,8L / 100km (gecombineerd)
CO2-uitstoot: 332 g/km
Energiezuinigheidsklasse: G

STANDAARD FUNCTIES 
Inclusief keuze Big Horn® functies plus:

INTERIEURVOORZIENINGEN
Leren uitvoeringen 40/20/40 bankstoel
12-wegs elektrische stoelen (met 4-weg pw 

lumbaal
Verwarmde/geventileerde voorstoelen met 

geheugen
60/40 gedeelde achterbankstoel
7 inch premium kleurcluster
Premium audiosysteem met 10 luidsprekers

Uconnect® 4 met 8,4 inch display
5 USB-poorten, 2 stopcontacten
Universal Garage Door Opener
Dual-Zone Automatic Temperature Ctrl
Led sfeer-binnenverlichting
Elektrisch schuifraam achter

UITERLJKE KENMERKEN
Chromen-surround/chromen billetgrille
Chromen voor- en achterbumpers
Wielspoilers in carrosseriekleur
Led-koplampen en achterlichten, chromen 

afdekplaatje
Led-mistlampen

18 inch Cast-Aluminium velgen 
P18 BSW 4-seizoenbanden
Chromen inzetstuk portiergrepen
Laramie® embleem
Elektrisch inklapbare spiegels met 

chromen spiegelkap

CAPACITEIT & FUNCTIONALITEIT
Nabije afstandsbediening Keyless Go
Klasse IV koppelingsontvanger

Start met afstandsbediening

CARROSSERIEKLEUR 
BUMPERGROEP
Inclusief voor- en 
achterbumpers in 
carrosseriekleur

KRACHTBRON
5,7L HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) VVT motor/8-versnellingen 

automatisch

VERMOGEN 
Paardenkrachten: 400
Brandstofverbruik:  12,8L / 100km (gecombineerd)
CO2-uitstoot: 332 g/km
Energiezuinigheidsklasse: G

STANDAARD FUNCTIES 
Inclusief keuze Laramie Longhorn® functies plus:

INTERIEURVOORZIENINGEN
Limited specifieke premium lederen en 

houten interieurbehandeling
Premium leren kuipstoelen voor met 

middenconsole liggend over de 
volledige lengte

60/40 inklapbare achterbankstoel met 
opklapbare console

Verwarmde voor- en achterbankstoelen
7 inch Limited kleurcluster
Met leer bekleed stuurwiel van echt hout
Uconnect 4C NAV met 12 inch display
Premium rubberen moddermatten met 

verwijderbare tapijtinzetstukken
Led-binnenverlichting

UITERLIJKE KENMERKEN
Chromen-surround Limited 

gespecificeerde grille
20 inch Cast-Aluminium velgen met 

premium gelakte inzetstukken

Elektrische treeplanken
Limited embleem
Chromen lijstwerk carrosseriezijkant

VEILIGHEID & BEVEILIGING
Blind Spot Monitoring (dodehoekbewaking) met Rear Cross-Path en Trailer Detection 

(detectie voor beweging achter en aanhanger)

PAKKETTEN

Limited
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Bright White Ivory White Billet Silver Maximum Steel Granite Crystal Diamond 
Black Crystal Blue Streak Patriot Blue Black Forest 

Green Flame Red Delmonico  
Red Pearl Rugged Brown

BIG HORN® M n.v.t. M M M M M M M M M M

LARAMIE® n.v.t. M S M M S M S M S M S M S M S M S M S M S

LONGHORN® n.v.t. M B M B M B n.v.t. M B n.v.t. M B n.v.t. n.v.t. M B M B

LIMITED n.v.t. M M M M M n.v.t. M n.v.t. n.v.t. M n.v.t.

M = beschikbare monotone kleur S = Billet Silver Lower (Laramie®) B = RV Match Walnut Brown Metallic Lower (Longhorn®) n.v.t. = niet van toepassing

RAM 1500 CONFIGURATIES

Crew Cab 57 Bed RRP19US1_168

Bench Seats RRP19US1_171
Bucket Seats RRP19US1_172Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167

CREW CAB 5' 7" BOX 40/20/40 BANKSTOEL KUIPSTOELEN

BIG HORN® S S S O

LARAMIE® S S S O

LONGHORN® S S n.v.t. S

LIMITED S S n.v.t. S

N.v.t. = niet van toepassing S = standaard configuratie O = optioneel

Bright White Maximum Steel Metallic

Blue Streak Pearl 

Flame Red

Ivory White Tri-Coat 

Granite Crystal Patriot Blue

Delmonico Red Pearl

Billet Silver

Diamond Black Crystal

Black Forest Green Rugged Brown

LARAMIE® GETOOND IN 
MAXIMUM STEEL MET 

BILLET SILVER BENEDEN

LONGHORN® GETOOND IN 
IVORY WHITE MET RV MATCH 

WALNUT BROWN METALLIC BENEDEN

RAM 1500 KLEUREN BUITENKANT

LAKKLEUREN EN TWEEKLEURIGE OPTIES
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PLATINUMBESCHERMING VOOR UW NIEUWE RAM 
AGT Platinum Protection is het garantieprogramma dat wordt aangeboden voor elk nieuw RAM-
voertuig door AGT Europe Automotive Import SA. Dit plan biedt u de beste dekking, dankzij een 
netwerk van gecertificeerde, deskundige technici in heel Europa.

WAT IS GEDEKT?

Motor

Transmissie

Aandrijving

Stuurinrichting

Airconditioning

Vermogensgroep

Luxegroep  
(radio, nav, enz.)

Ophangingen

Carrosseriemechanisme

Instrumentatie

Motorkoeling en brandstofsysteem
(LPG)

Elektrisch/uitgebreid elektrisch

Remmen/antiblokkeerremmen 

Banden (slechts 2 jaar/100.000 km)

Veiligheid en beveiliging

OVERDRAAGBAAR
Vervalt niet in geval van nieuwe eigenaar

VERLENGBAAR
Tot 5 jaar of 150.000 km

GELDIG IN EUROPA
Hetzelfde garantiesysteem geldt voor alle 

AGT-dealers

2 / 100’000JAREN KM

Meer info op agtauto.com

20 inch Cast-Aluminium premium lak/
gepolijst optioneel bij Laramie® met 

P1 of P2 apparatuurgroepen
(WRB)

20 inch Cast-Aluminium Premium 
ak/gepolijst/inzetstuk inbegrepen 

met Sport-pakket bij Laramie®
(WRJ)

22 inch Cast-Aluminium gepolijst/premium 
optioneel bij Laramie® met Sport-pakket 

inbegrepen bij Laramie® met Black pakket 
(WPM)

18 inch Cast-Aluminium 
Premium lak

Inbegrepen bij Off-Road pakket bij 
Big Horn®

(WBD)

18 inch Cast-Aluminium
Standaard op Laramie®

(WBC)

20 inch Cast-Aluminium Black lak 
inbegrepen bij Black pakket op Big Horn®

(WRW)

20 inch Cast-Aluminium Premium 
Chrome-Clad 

Optioneel bij Big Horn®
(WRD)

20 inch Cast-Aluminium Premium 
lak/standaard gepolijst bij Longhorn®

(WRU)

22 inch Cast-Aluminium Premium lak 
optioneel bij monotone 
Longhorn® of Limited

(WPZ)

20 inch Cast-Aluminium Chrome-Cad 
optioneel bij Big Horn®

(WRK)

20 inch Cast-Aluminium Premium 
lak/gedeeltelijk gecoat 
Standaard bij Limited

(WRR)

20 inch Cast-Aluminium Premium 
lak/gepolijst inbegrepen met lak in 

twee kleuren bij Laramie®
(WRC)

RAM 1500 VELGEN

GARANTIE

https://www.agtauto.com/nl/eigenaars/dodge-ram-garanties/
https://www.agtauto.com/nl/eigenaars/dodge-ram-garanties/


A G T E U R O P E A G T E U R O P E
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UCONNECT: De huidige informatie en functies zijn mogelijk niet op alle locaties of voor alle ontvangers beschikbaar. LANE DEPARTURE WARNING: Dit systeem is een gemakssysteem voor de bestuurder en geen vervanging voor actieve betrokkenheid van 
de bestuurder. De bestuurder moet op de hoogte blijven van de verkeersomstandigheden en de controle behouden over het voertuig. ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH STOP AND GO: Dit systeem is een gemakssysteem voor de bestuurder en geen 
vervanging voor actieve betrokkenheid van de bestuurder. De bestuurder moet op de hoogte blijven van de verkeersomstandigheden en bereid zijn om de remmen te gebruiken om botsingen te voorkomen. FORWARD COLLISION WARNING PLUS: Dit systeem 
is niet bedoeld om botsingen op zichzelf te voorkomen, noch kan FCW elk type potentiële crash detecteren. De bestuurder moet op de hoogte blijven van de verkeersomstandigheden en bereid zijn te remmen en te sturen om potentiële botsingen te voorkomen. 
REAR CROSS-PATH DETECTION – TRAILER DETECTION – 360 SURROUND VIEW CAMERA – PARK ASSIST – REMSYSTEEM: Kijk altijd voordat u verder gaat. Een elektronisch rijhulpmiddel is geen vervanging voor zorgvuldig rijden. Wees altijd bewust van 
uw omgeving. BLIND SPOT MONITORING: Controleer altijd visueel op voertuigen voordat u van rijstrook wisselt. ANDROID AUTO: Vereist de Android Auto app op Google Play en een Android-compatibele smartphone met AndroidTM 5.0 Lollipop of hoger. 
Android, Android Auto, YouTube, en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. AIRBAGS: De geavanceerde airbags voor in dit voertuig zijn gecertificeerd volgens de nieuwe Amerikaanse federale regelgeving voor geavanceerde airbags. Kinderen 
van 12 jaar en jonger moeten altijd in een kinderzitje met veiligheidsgordel zitten. Baby’s in naar achteren gerichte kinderbeveiligingssystemen mogen noot op de passagiersstoel met airbag voor van een voertuig zitten. Alle inzitten moeten altijd hun heup- 
en schoudergrodels correct gebruiken. ELEKTRONSICHE STABILITEITSCONTROLE Geen enkel systeem, hoe verfijnd ook, kan de wetten van fysica intrekken of onzorgvuldig rijden overwinnen. De prestaties worden beperkt door de beschikbare tractie, die 
van invloed kan zijn op sneeuw, ijs en andere omstandigheden. Wanneer het ESC-waarschuwingslampje knippert, moet de bestuurder minder gas geven en de snelheid en he rijgedrag aanpassen aan de heersende wegomstandigheden. Rijd altijd voorzichtig 
en in overeenstemming met de omstandigheden. Draag altijd uw veiligheidsgordel. APPLE CAR PLAY: Apple CarPlay maakt gebruik van het gegevensplan van uw smartphone. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn. Als u Apple CarPlay wilt gebruiken, 
moet u zich in een gebied met dekking van uw mobiele telefoon bevinden. HILL START ASSIST: Er kunnen zich situaties voordoen op lagere heuvels (d.w.z. minder dan 8%), met een beladen voertuig, wanneer het systeem niet zal worden geactiveerd en 
er licht rollen kan optreden. Dit kan een botsing met een ander voertuig of voorwerp veroorzaken. Onthoud altijd dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het remmen van het voertuig.

Bilstein is een geregistreerd handelsmerk van August-Bilstein GmbH & Co. Harman Kardon is een geregistreerd handelsmerk van Harman International Industries, Inc. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Facebook en logo zijn 
geregistreerde handelsmerken van Facebook, Inc. Het Twitter -logo is een servicemerk van Twitter, Inc. Instagram en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Instagram, Inc. Pinterest en logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Pinterest, Inc. Apple 
CarPlay is een handelsmerk en iPhone, iPad en Siri zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc Grizzly is een handelsmerk van Grizzly Coolers LLC. Goodyear is een geregistreerd handelsmerk van The Goodyear Tyre & Rubber Company. RANGER BOATS 
is een geregistreerd handelsmerk van Ranger Boats, LLC. Alpine is een gedeponeerd handelsmerk van Boston Acoustics, Inc. Bridgestone is een gedeponeerd handelsmerk van de Bridgestone Corporation. Falken is een geregistreerd handelsmerk van 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

Over deze catalogus: AGT Europe Automotive Import SA heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud correct en volledig is op het moment dat deze is gemaakt. Sinds het moment van afdrukken is een deel van de informatie die u in 
deze catalogus vindt mogelijk bijgewerkt. Vraag uw dealer naar meer informatie. Sommige apparatuur die in deze catalogus wordt getoond of beschreven, is mogelijk beschikbaar tegen extra kosten. Specificaties, beschrijvingen, illustratieve materialen en 
alle vergelijkingen met concurrenten die hierin zijn opgenomen, zijn even nauwkeurig als bekend op het moment dat deze publicatie werd goedgekeurd voor afdrukken. AGT Europe Automotive Import SA behoudt zich het recht voor om modellen te allen 
tijde te stoppen of de specificaties te wijzigen zonder kennisgeving vooraf of zonder enige verplichting. Mogelijk zijn opties vereist in combinatie met andere opties. Het AGT Platinum Protection garantieprogramma biedt dekking voor elk nieuw voertuig voor 
minimaal 2 jaar / 100.000 km dat kan worden uitgebreid. Voor de prijs van het model met de apparatuur die u wenst, verificatie van de specificaties die hier zijn opgenomen, of verdere algemene informatie, kunt u contact opnemen met uw RAM-dealer.

©2018 FCA US LLC. Alle rechten voorbehouden Ram, Mopar, the het hoofdlogo van Ram, Big Horn, HEMI, LaneSense, Laramie, Laramie Longhorn, Mopar Vehicle Protection, Pentastar, ParkSense, ParkView, Quad Cab, RamBox, Entry Key, TorqueFlite, en 
Uconnect zijn geregistreerde handelsmerken en Active-Level, HFE High Fuel Efficiency & Design and Keyless Enter ’n Go zijn handelsmerken van FCA US LLC

https://www.agtauto.com/nl/
https://www.agtauto.com/nl/
https://www.agtauto.com/nl/
https://www.agtauto.com/nl/

