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RAM 1500 DT MODELLEN

PRESTATIE - VEILIGHEID & ZEKERHEID - DESIGN
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Klassiek, Sportief & Krachtig. 
De Ram 1500 uit 2022 wordt aangedreven door niets minder dan de epische 5.7 HEMI® V8 met 401 pk en 556 Nm 
koppel. Een productieve 8 traps TorqueFlite® 8HP75 automatische transmissie, ontwikkeld door de marktleider ZF, 
ondersteunt de levering van stroom in de nieuwe RAM 1500 van 2022 met betrouwbaar vermogen. Dit omvat ook 

volledig elektronische prestatie- en schakelgedrag die met één druk op de knop aan uw behoeften worden 
aangepast. 

HEMI DT

TorqueFlite® 8-Speed Automatic RAM 
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EEN AMERIKAAN NAARE EUROPESE NORMEN

RAM 1500 LIMITED NIGHT EDITION ASH (SAMI AUTO’S RAM DEALER)

MULTI-DISPLACEMENT SYSTEEM EN BRANDSTOFBESPARENDE 
TECHNOLOGIE De 5.7 HEMI V8 is niet alleen in staat om ongeëvenaard vermogen te leveren. Het bijbehorende 

Multiple Displacement System (MDS) heeft een state-of-the-art cilinderuitschakeling wanneer de 
volledige V8-capaciteit niet nodig is. Wanneer u met constante snelheden over landwegen en 

snelwegen rijdt, met constant stadsverkeer of tijdens vertragingen, deactiveert de MDS vier van de 
acht cilinders van de HEMI om het brandstofverbruik te bevorderen. Bij hoge snelheden, 

accelereren, klimmen of zware aanhangers voorttrekken levert de HEMI zijn beroemde V8-power, 
bouwend op alle cilinders. 
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Vierwielaandrijving van alle SAMI AUTO’S RAM 1500 PICK UP’S

ADAPTIEF ALL-WHEEL-DRIVE-SYSTEEM 
De standaard vierwielaandrijving van alle SAMI AUTO’S en partner importeur Ram 1500 

wordt ook gebruikt in de Ram 1500 uit 2022 : bij verlies van tractie grijpt de 4WD-besturing 
automatisch in en ondersteunt via de vooras. U kunt ook kiezen tussen 2WD-

achterwielaandrijving voor aanhanger bediening of de offroad-reductie van de Ram 1500 
Sport met een druk op de knop activeren.

3.500 KG MAXIMAAL TOTAAL GEWICHT
Gebouwd om het werk te doen: het lagere gewicht van de nieuwe 2022 Ram 1500 zorgt voor maximale 
laadcapaciteit. Met de SAMI AUTO’S en partner importeur 2022 Ram 1500-modellen heb je een chassis dat 
indrukwekkende trekkracht tot 3.500 kg met gemak kan trekken en dat combineert met hoogste niveau van 
comfort. 

TOEGEWIJD AAN GEBRUIKSGEMAK chassis RAM 1500 dt vanaf  2018 t/m 2022 
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3.500 KG MAXIMAAL SLEPEN 
Slepen met vertrouwen: dit is een full-size truck met een full-size trekvermogen. Koop je 
Ram-truck met de legendarische 5,7 l HEMI® V8-krachtpatser en onze partner importeur 
haakt je standaard vast met een GVWR en een grotere trekcapaciteit. Het resultaat is een 

indrukwekkend trekvermogen, aangedreven door de meest betrouwbare V8: tot 7 ton 
ongebreideld vermogen dat de zwaarste uitdagingen aan kan. 

3,92 Achteras Ratio
Een numeriek lagere overbrengingsverhouding (achteras) leidt tot een lager 

motortoerental en een betere efficiëntie. Een numeriek hogere ratio verbetert het 
accelereren, klimmen, het dragen van lasten of het trekken van een aanhanger – 

standaard voor alle Sami / partner importeur 2022 DODGE Ram 1500-modellen.


HOGE STERKTE STALEN FRAME DT 2022- Safety-Frame ram 1500 

HOGE STERKTE STALEN FRAME 
Rijd met vertrouwen op een sterke basis. 98% van het staal dat in het frame wordt 

gebruikt, is hoogwaardig staal, wat bijdraagt aan de stijfheid en duurzaamheid.
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GROTE TRUCK, GROTE POTENTIE AERODYNAMISCHE KENMERKEN 

ACTIVE GRILLE SHUTTERS 

GRILLE SHUTTERS

Geïntroduceerd voor de 5e generatie Ram 1500, bepalen actieve grille-luiken die achter de grill 
zijn geïnstalleerd het aerodynamische profiel van de Ram. Zolang er geen lucht nodig is om de 

motor te koelen, blijven de grille-luiken gesloten om een solide oppervlak te bieden dat de 
luchtstroom langs de voorkant en over de motorkap omleidt. Naarmate het warmteniveau van de 

motor stijgt, gaan de luiken open om een koellucht in de motorruimte te laten stromen.

LUCHTSTROOM RAM 1500 DT 2022
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ACTIVE AIRDAM EN LUCHTVERING  
Achter de voorbumper zit de Ram’s Active Airdam verborgen. Dit voorspoiler systeem wordt 

geactiveerd bij 50 km / u door de hoek met de luchtstroom te vergroten en het onder de pick-up 
te geleiden, waardoor de turbulentie onder de truck aanzienlijk wordt verminderd. De 

vierhoekige luchtvering die beschikbaar is op geselecteerde trims, verlaagt bovendien de 
voorkant van het voertuig om dit effect verder te versterken. 

SER LUCHTVERING 
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OPTIONELE PRINS LPG-SYSTEEM 
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over de brandstofkosten van uw Amerikaanse V8-
krachtpatser – dankzij het Sami Auto’s partner importeur LPG-systeem. Speciaal ontwikkeld voor de 
5.7 L HEMI® V8-motor in samenwerking met Prins, de toonaangevende Europese fabrikant van 
alternatieve brandstofsystemen, wordt de Ram met één druk op de knop bijna volledig aangedreven 
met vloeibaar petroleumgas. Verlaag de rijdende kosten van uw Dodge Ram 1500 en vergroot uw 
bereik – zonder concessies te doen aan prestaties of  V8-geluid.Perfect geïntegreerd in het dashboard 
van uw Ram 1500, activeert u het LPG-systeem met één druk op de knop. De 122 liter LPG-tank 
onder de auto is gemonteerd onder de laadruimte ter vervanging van het reservewiel. Als de LPG-
tank leeg is, kun je vertrouwen op het volledige bereik van de Ram met zijn 98L benzinetank. 

Prins VSI 2.0 LPG schakelaar meter Sami auto’s ram 1500 dt

Ring tank onderbouw 122 liter bruto
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VEILIGHEID & ZEKERHEID  
MEER DAN 100 BESCHIKBARE VEILIGHEIDSFUNCTIES 

BESCHIKBARE LANESENSE® LANE 
DEPARTURE WAARSCHUWING 

Ram 1500 kan de weg lezen. Camera’s geïntegreerd in de buitenspiegels kunnen weglijnen 
identificeren, bepalen waar het voertuig zich bevindt en beweging detecteren. Mocht er beweging op 
een van de lijnen plaatsvinden zonder gebruik van de richtingaanwijzer, dan waarschuwt het systeem 
de bestuurder en oefent het koppel uit op het stuur om de beweging te corrigeren. Als er geen actie 

wordt ondernomen om de afwijking te corrigeren, zal het systeem de auto zelfs automatisch weer op 
de juiste rij strook positie uitlijnen. 

LANESENSE® LANE DEPARTURE WAARSCHUWING RAM 1500
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ADAPTIEVE CRUISE CONTROL MET STOP EN GO
Denk aan cruise control die slimmer is dan ooit. Wanneer de weg vrij is, 

behoudt dit systeem de ingestelde rijsnelheid. Wanneer het voorliggend verkeer 
vertraagt, past het zich automatisch aan op een door de bestuurder gekozen 
veilige afstand. En hoewel de meeste ACC-systemen slechts werken bij een 

snelheid tot 35 km / u, werkt ons systeem bij een snelheid tot 0 km / u, waarbij 
het voertuig praktisch tot stilstand komt en vervolgens weer veilige snelheden 

oppakt wanneer het verkeer weer in beweging komt.


Adaptieve cruise control alp ram 1500 dt

UITZICHT NAAR ALLE KANTEN
De nieuwe 360° camera, die als extra leverbaar is, biedt een compleet overzicht 

van de omgeving van de wagen vanuit het vogelperspectief en verhoogt 
veiligheid en comfort bij parkeren, beladen en het aankoppelen van een 

aanhangwagen alp.
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HEAD-UP DISPLAY ADG 
Nieuw voor de Ram 1500 in 2022 , het beschikbare head-up display projecteert relevante rij-
informatie zoals rijsnelheid of aanwijzingen tijdens navigatie in de voorruit boven het stuur. 
Direct in het zichtsveld van de bestuurder, vermindert dit de afleiding die wordt veroorzaakt 

door het controleren van voertuig informatie in het instrumentenpaneel of op het infotainment 
scherm op het dashboard. 

ADG Head up display

Head up display adg
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Digitale achteruitkijkspiegel display ADG 
Krijg duidelijk zicht op de weg achter u. De nieuw beschikbare digitale 

achteruitkijkspiegel is voorzien van een LCD-monitor die, wanneer ingeschakeld, 
een realtime video stream van een naar achteren gerichte camera levert. 

Digitale achteruitrijd spiegel ADG optie

UCONNECT® 4C / (5C UPQ draadloos apple carplay 2022) 
NAV MET 12-INCH TOUCHSCREEN 

De beschikbare Uconnect® 4C NAV is voorzien van een geavanceerd 12-inch 
aanraakscherm en beschikt over een aanpasbaar startscherm met gesplitste 

schermmogelijkheden, knijp-en-zoomtechnologie en fysieke bedieningselementen voor 
de belangrijkste functies. Met dit binnen handbereik hebt u gemakkelijk toegang tot wat 

belangrijk is. 
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HARMAN KARDON® PREMIUM AUDIO
Geniet onderweg van muziek. De 2022 Ram 1500 beschikt over een beschikbaar 900 watt 

Harman Kardon® Premium audiosysteem met het hoogste aantal luidsprekers in zijn klasse 
(Disclosure9). Dit uitzonderlijke systeem met 19 luidsprekers is beschikbaar op de 

modellen TRX®, Laramie®, Rebel®, Limited Longhorn™® en Limited®.

HARMAN KARDON ® RAM 1500 SAMI AUTO’S

NOISE CANCELING TECHNOLOGIE 
Verminder omgevingsgeluid en geniet van de stilte in het interieur dankzij op het frame 

gemonteerde actief afgestemde massamodules en een beschikbaar interieur actief ruis onder 
drukking systeem. Je kunt je vredig voelen in echte omstandigheden van 57,6 decibel 

aangepast dankzij dit geavanceerde systeem. 

NOISE CANCELLING TECHNOLOGY DT 2022- Interior-Noise 
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KEEP IN CHARGE
Draadloos laden 

Blijf onderweg opgeladen en verbonden. Het mediacenter is voorzien van gemakkelijk 
toegankelijke hulppoorten, maximaal vier ultrasnelle USB-oplaadpoorten en maximaal drie 

115-volt stopcontacten die zijn ontworpen om u van stroom te voorzien. 

Draadloos laden RAM 1500 dt sami auto’s

SUN BY THE SQUARE FOOT 
PANORAMADAK/ GLAZEN DAK GWJ 

Groot panoramisch zonnedak biedt passagiers een spectaculair raam naar frisse 
lucht, open lucht en een ongeëvenaard uitzicht op de voorbijtrekkende wereld. 


GWJ Panoramadak 
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BEST-IN-CLASS REAR LEGROOM  
ACHTER BEENRUIMTE Uw passagiers zullen genieten van alle 45,2 inch aan 

ruime beenruimte achter, zodat ze zich kunnen uitstrekken en comfortabel 
kunnen zitten, zelfs tijdens lange ritten.

Achter Beenruimte Crew Cab DT Ram 1500

CLASS-EXCLUSIVE AVAILABLE  
EXCLUSIEF IN DE KLASSE BESCHIKBARE VERSTELBARE ACHTERZITTING 

De verkrijgbare verstelbare achterbank biedt verschillende gradaties van 
achteroverleunen, Zodat u uw stoel kunt aanpassen aan uw comfort.


Verstelbare achterbank 40/60 comfort 
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AVAILABLE IN-FLOOR STORAGE - BESCHIKBARE OPSLAG IN DE VLOER 

Geen centimeter van de 2022 RAM 1500 is gebouwd zonder doel en functie in het achterhoofd, Zoals de 
beschikbare opbergruimte in de vloer waar u gereedschap of  vracht veilig kunt opbergen.

Opslag in de de vloer crew cab 5’7 

Middenconsole Ram 1500 DT model

HERCONFIGUREERBARE MIDDENCONSOLE 

Berg je spullen op en laad tot vijf telefoons op in de beschikbare herconfigureerbare 
middenconsole. Dit compartiment biedt ruimte voor een 15- inch laptop, Een bak voor het 
ophangen van mappen en type-C usb high speed oplaad poorten om batterijen onderweg 

opgeladen te houden.
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DEURVAKKEN MET VERLICHTING 

Houd belangrijke spullen bij de hand in ruime deurvakken en vind ze allemaal 
gemakkelijk terug dankzij de beschikbare verzonken led verlichting.

Deurvakken Laramie, Limited, Trx, Longhorn met verlichting

RAM BINS 

Deze ruimte klasse exclusief beschikbare opbergbakken onder de vloer zijn geschikt 
voor grote voorwerpen, en hebben twee beugels om de lading vast te zetten, Elke bak 

heeft verwijderbare voeringen voor eenvoudige reiniging en een 15 inch ingegoten 
liniaal.


Ram Bin Ram 1500 Dt-Ds modellen
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GLOVEBOX 
DASHBOARDKASTJE 

De 2022 Ram 1500 wordt geleverd met een bovenste dashboardkastje voor gemakkelijke 
toegang en een lager afsluitbaar dashboardkastje voor extra veiligheid.

Dashboardkastje Ram 1500 nieuw model 
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VEILIGHEID WAAR HET MEESTE TOE DOET OVERAL OM JE HEEN 

VOETGANGER NOODSTOP 
Deze aanwinst verbetert het standaard waarschuwingssysteem voor aanrijdingen om 

niet alleen aanrijdingen met voertuigen in druk verkeer te voorkomen, maar ook 
risicovolle situaties met voetgangers te vermijden. Het systeem werkt onafhankelijk 

van het ACC-systeem, waarschuwt de bestuurder als het voertuig te dicht bij een 
voorligger staat of detecteert overstekende voetgangers, geeft hoorbare / visuele 

waarschuwingen en remt het voertuig af tot 0 km / u als de bestuurder niet reageert 

Parkeerhulp ALP

PARKEERHULP 
De optionele parkeerhulp bij parkeren in de lengterichting en achteruit inparkeren biedt 

actieve ondersteuning bij het manoeuvreren. De parkeerhulp geeft aan welke versnelling 
u moet kiezen en hoe u rem- en gaspedaal moet bedienen, terwijl het systeem 

automatisch de besturing overneemt.
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BLIND SPOT MONITORING 
Ram 1500-modellen, Blind Spot Monitoring 

Met detectie van dwarspad achter en aanhanger Scant de dode hoekzones naast en 
achter het voertuig om de veiligheid van de trailer te garanderen tijdens het 

manoeuvreren, terwijl automatisch de lengte van de trailer wordt gedetecteerd en 
berekend 

Blind spot XAN ram 1500

360° SURROUND VIEW CAMERA 
 


De beschikbare 360° Rondom Camera en beschikbare elektrisch inklapbare spiegels 
geven een compleet beeld van de omgeving van het voertuig om zaken als parkeren, 

laden en lossen en het aankoppelen van een aanhanger veilig, zeker en gemakkelijk te 
maken. 

ALP rondom camera dodge  ram 1500 

www.samiautos.nl 

Sami Auto’s B.V.  

RAM Dealer Nederland

http://www.samiautos.nl
http://www.samiautos.nl


 / 21 26

ADVANCED AIRBAG PROTECTION 
GEAVANCEERDE AIRBAGBESCHERMING 

Bescherm passagiers met de zes standaard RAM airbags verspreid over de 
 2022 Ram 1500  

Airbag ram 1500 dt modellen 
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THE ALL NEW RAM 1500 
MULTIFUNCTION TAILGATE MWK 

EENVOUDIG LADEN EN LOSSEN

Om de toegang te vergemakkelijken, zwaait u de 60/40 gedeelde wegklapbare deuren van de 
beschikbare multifunctionele achterklep open om items direct op het bed (laadvloer) te laden zonder 

te reiken of over traditionele achterklep te schuiven. Nieuw voor heden 2022: De beschikbare 
opstap in het midden van het bed (laadbak) zorgt ervoor dat de toegang tot het laadvloer eenvoudig 

te beheren is.

MWK klep ram 1500 dt sami auto’s

SPLIT 60/40 DEUREN 
De 60/40 gedeelde wegklapbare deuren gaan 88° open, zodat u snel bij de lading 

kunt,Zelfs tijdens het aanhangen.
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ACHTERKLEP VOLLEDIG GESLOTEN mwk 
Het is alles wat krijgt met een traditionele achterklep, Plus de gedeelde deuren bieden 

extra functies voor meer veelzijdigheid bij het laden en lossen.

mwk klep volledig gesloten 

TAILGATE DOWN / ACHTERKLEP OMLAAG 
De multifunctionele achterklep functioneert als een traditionele achterklep wanneer dat is 

wat het werk vereist, En kan met gemak tot 2000 pond aan.
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TOEGANG TOT HET BED TIJDENS HET TRAILER 
Het trekken van een aanhanger mag de toegang tot het bed niet beperken. Daarom zijn 
de 60/40 gedeelde wegklapbare deuren zo ontworpen dat niet worden gehinderd door 
de meeste trailers/aanhangers, Om gemakkelijke toegang tot de lading te garanderen, 

ongeacht de uit te voeren taak.

Laadbak Ram 1500 dt 2022 

RAMBOX® XB9  
Cargo management systeem biedt veelzijdige, Weerbestendige, Afsluitbare, Verlichte en 

aftelbare opbergbakken aan elke kant van het bed(bak).

RAMBOX XB9
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PREMIUM KOPLAMPEN 
De opvallend vormgegeven led dag rijlichten van de 2022  Ram 1500-modellen verhogen niet 
alleen uw veiligheid in het licht, de premium koplampen met Automatisch grootlicht functie 

bevatten ook een automatische lichtfunctie. De 2022 Ram 1500 Longhorn® en Limited en de 
TRX zijn uitgerust met Multibeam - koplamp technologie en een licht aangepast ont- werp dat 

past bij het rooster frame. 

Premium koplampen RAM 1500 Limited, TRX en Longhorn

OPTIEK PAKKETTEN 
Sami Auto’s is gericht op de Europese markt en biedt de 2022 Ram- line-up op een 

meer stijlvolle manier dan ooit. Beschikbare Night Edition, Sport Appearance Package 
en bumpers in carrosseriekleur geven de iconische Amerikaanse Ram 1500 een 

moderne, sportive en styling


Sami Auto’s grootste RAM dealer van Nederland

www.samiautos.nl 

Sami Auto’s B.V.  

RAM Dealer Nederland

http://www.samiautos.nl
http://www.samiautos.nl


 / 26 26

SLIM GEDESIGNDE LIJNEN 
Bij het carrosserie design van de Ram 1500 werd speciale nadruk gelegd op de vorm 
van de natuurlijke randen van de carrosserie stijl die verantwoordelijk zijn voor een 

aanzienlijke hoeveelheid algemene luchtweerstand, zoals motorkap, spiegels, daklijn en 
achterklep. Deze elementen zijn ontworpen om een   effect teweeg te brengen op de 
luchtstroom die uit de carrosserie komt, waardoor luchtturbulentie en luchtweerstand 

worden verminderd.   

ONGEËVENAARDE LUXE IN EEN WERKPAARD 

HOOGWAARDIGE LEDERUITRUSTING 
Pick-up is ook premium: met de Ram 1500 modellen hoeft u stijl en comfort niet te 
vergeten, noch de veelzijdigheid en robuuste materialen. Het leer dat wordt gebruikt 
voor de stoelen en opbergruimtes in het interieur van de Ram 1500 wordt niet alleen 

gekenmerkt door hun veerkracht en duurzaamheid. De stoelontwerpen aangepast aan de 
uitvoeringen zien er sportief, elegant of luxueus uit, de hoge kwaliteit wordt 

onderstreept door spannende accenten in contrasterende en decoratieve stiksels. 

GERAFFINEERDE MATERIAALKEUZE 
Oppervlakken die niet van echt leer zijn voorzien, geven toch een eersteklas gevoel. 

Het hoogwaardige lederen design wordt gecompleteerd door zacht aanvoelende 
oppervlakken en perfect overlopende panelen. Als alternatief voor het touchscreen kunt 

u het infotainment systeem en de voertuig configuratie bedienen met druk- en 
draaiknoppen. De authentieke houtsoorten die in de Ram 1500 Longhorn® en Ram 

1500 Limited worden gebruikt, accentueren het interieur en maken van uw auto-
metgezel een plaats van welzijn. Het comfort van het besturen van de Ram 1500 

gecombineerd met het interieur van het voertuig, maakt elke rit een bijzondere ervaring 
in deze Amerikaanse luxe pick-up op Europees premium niveau. 

INTERIEURONTWERP: AANDACHT VOOR DETAIL 

Het liefdevolle ontwerp van kleine details telt ook bij een grote pick-up: subtiele 
accentstiksels of uitgebreide borduursels ronden het interieur van uw Ram 1500 af. 

Van het merkimago op de dorpels tot het model specifieke kleurenthema van het 
instrumentenpaneel, de gegraveerde patronen op het dashboard en de sierlijke 

gespen van de stoelzak – hoe dichter je kijkt, hoe meer er te ontdekken valt in uw 
Ram. 

Uw RAM dealer Sami Auto’s Almelo  
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