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V-جمموعة

كـاديـالك
اجلديدة بالكامل

ــو  ــل فيديـ مسّجـ
للبيانــات واألداء

ُصنعــت بحرفيــة متفوقة لتحمل األداء إىل أقصى حدود.
ُصنعت.. لقيادٍة عنوانها اإلثارة والتشــويق.

دون أعذار. دون تنازالت.

أتــت حمّملة بأعرق اخلربات يف عامل قيادة الســيارات، لتصبح 
إحدى الســيارات األقوى واجلاهزة للتســابق، لهذا السبب حتتاج 

إىل تســمية خاصة بها.

البعض يطلق عليها “منافســة”.
V نحــن ندعوها 

قم بتســجيل ومشــاركة وحتليل خربتك يف القيادة من خالل مســّجل فيديو للبيانات واألداء املتوّفر، الذي ميّكنك 
مــن تســجيل لقطــات فيديــو للقيــادة مع صوت من داخل املقصورة، وهو مزّود مبقاييس األداء ومن ضمنها تســارع 
صفر إىل 100، توقيت الدورة وقوة G-Force. إنها ســيارة جتعل من الســائق اجلّيد ســائقًا مميزًا، وتأخذ الســائق املمّيز 

إىل مــكاٍن يصعب اللحاق به.

اململكــة العربيــة الســعودية، هاتــف: 2000 244 800 -  اإلمــارات العربيــة املتحــدة، هاتــف: 3789 542 800 - قطر، هاتف: 8000 55 44 )974( - الكويت، هاتف: 9000 2496 )965( 
ُعمــان، هاتــف: 02870 245 )968( - البحريــن، هاتــف: 57212 174 )973( - لبنــان، هاتــف: 715 615 1 )961( - األردن، هاتف: 3600 580 6 )962(

الــمــيـــــزاتالــمــــواصــفــــات
ATS-V كوبيه

التوربو الثنائي V6  سعة 3.6 ليرت التوربو الثنائي V6  سعة 3.6 ليرت  حمرك 

464 حصان 464 حصان  القوة بعدد األحصنة 

603 نيوتن مرت 603 نيوتن مرت  عزم الدوران 

أوتوماتيكي 8 سرعات أوتوماتيكي 8 سرعات  ناقل حركة 

نظام دفع خلفي نظام دفع خلفي  نوع القيادة 

3.9 ثواين 3.9 ثواين   صفر - 100 كم يف الساعة 

304 كيلومرت يف الساعة 304 كيلومرت يف الساعة  السرعة القصوى 

6 مكابس للفرامل األمامية، و4 مكابس للفرامل اخللفية 6 مكابس للفرامل األمامية، و4 مكابس للفرامل اخللفية  فرامل 

 Michelin® Pilot® Super Sport  Michelin® Pilot® Super Sport إطارات 

4.674 ملم الطول اإلجمايل  4.691 ملم  

عرض الهيكل  1.841 ملم  1.811 ملم

1.384 ملم  1.415 ملم االرتفاع الكّلي 

٢+٣  ٢+٢ عدد املقاعد 

قياسيATS-V سيدان حمرك التوربو الثنائي V6  سعة 3.6 ليرت 

قياسي ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات 

قياسي نظام التحّكم باالنطالق 

قياسي حتّكم مغناطيسي بالقيادة 

قياسي جمموعة تروس تفاضلية حمدودة اإلنزالق إلكرتونيًا 

قياسي نظام إختيار منط القيادة مع نظام إدارة اجلر عايل األداء 

قياسي فرامل قرصية مانعة لإلنغالق على العجالت األربع 

قياسي عجالت قياس 18 إنش مع طالء خارجي 

قياسي عجالت أداء  قياس 18 إنش، لفصل الصيف فقط، مانعة لهروب الهواء 

قياسي حمّرك أداء، ناقل احلركة مع ميزة التربيد اخللفي التفاعلي 

قياسي  V مضبط يف جمموعة ZF نظام توجيه كهربائي

قياسي غطاء حمرك مصنوع من األلياف الكربونية 

متوفر اإلنسيابية الهوائية: جناح أمامي، غطاء حمّرك مع فتحات للتهوئة، ألواح جانبية، عاكس هواء خلفي وجناح خلفي 

قياسي مقاعد ®RECARO الرياضية 

قياسي شاشة معلومات ملونة بالكامل منعكسة على الزجاج األمامي ميكن ضبطها 

قياسي نظام ®Bose الصوتي الفاخر 

قياسي شحن السلكي 

قياسي نظام CUE اخلاص بسيارات كاديالك للتحّكم بالوسائط الرتفيهية واملعلومات، مع جهاز مالحة مدمج 

متوفر مسّجل فيديو للبيانات واألداء 



ــوة احملّركة جيــاالق لو لتكنو ا الشــكل اخلارجــي
قلــب كاديــالك ATS-V  هو توربو ثنائي ســعة 3٫6 ليرت بقوة 464 حصان 

وعــزم دوران متفــوق يوازي 603 نيوتن مــرت. قوة خارقة، أذرع وصل خفيفة 
الــوزن مــن التيتانيوم، إطارات توربني من تيتانيوم األلومنيوم بنســبة احتكاك 

منخفــض مــع ضواغط معّدلة، باإلضافة لنظام تربيد شــحن الهواء منخفض 
الضجيج يخلق اســتجابة ســريعة لعزم الدوران ويقلل بشــكٍل ملحوظ وقت 

االنطالقة من ســرعة الصفر.

جــاء تصميــم مركز القيادة التكنولوجي بطريقــة متكاملة مدجمة تؤّمن 
للســائق ســيطرة فائقة. قامت  ATS-V بتطبيق هذه التكنولوجيا املتقدمة 
لتحســني األداء، األمان ووســائل التســلية والرتفيه. 4 أمناط متمّيزة للقيادة 
)جتــوال، رياضــة، حلبات وثلج/جليد(، تعمل إلكرتونيــًا على معايرة جمموعة 

من ميزات األداء، وحتّســن من القيادة لتتماشــى مع جميع الظروف.

هنــا حيث تختفي اخلطوط بني أصول شــاحن التوربو 
وبني احلضور الرياضي على الشــارع. وكل عنصر 

مّت تصميمــه ليخــدم نواحي اجلمال واالعتمادية 
والنفحة الرياضية. أما االبتكار فشــمل كل شــيء 
انطالقــًا من اإلنســيابية الهوائية وصواًل إىل املواد 

املبتكــرة، والنتيجــة أداٌء يبهر األنظار على الطرقات 
وعلى خط االنطالق.

إّنهــا القوة العظيمــة التي حتمل معها الراحة 
املطلقة. املقصــورة املصّممة بعناية لألداء 
الرياضي تؤّمن أقصى درجات الراحة للســائق. 

لقــد جاء التصميم الرائع ليغطي جميع وســائل 
الثبــات، التحّكم واالنتبــاه للتفاصيل التي مّت 

االعتناء بهــا بأعلى معايري الدقة.


