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CTS-V اجلديدة بالكامل.. سيار ة تنبض بالقوة بفضل حمرك الشحن الفائق V8 سعة 6.2 
 CTS-V ليرت يوّلد 640 حصان وعزم دوران 855 نيوتن مرت. بكل هذه القوة جمتمعة، تنطلق
األخف وزنًا يف فئتها، بسرعة قصوى على حلبات السباق تصل حتى 320 كيلومرت يف الساعة 
 Eaton® وتتسارع من صفر إىل 96 كيلومرت يف الساعة خالل 3.7 ثواٍن فقط. أربع حماور مدجمة
ذات شحٍن فائق تعمل بالتزامن مع النظام النِشط إلدارة الوقود لتوفري أقصى أداء للمحرك عند 
القيادة كل يوم.

قوة
خارقة



CTS-V.. حتتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، يساعد على بلوغ السرعة القصوى 
بطريقة سلسة. وباحملافظة على زخم القوة، يستمر احملرك بتقدمي ذروة أدائه. أما نظام 
التحّكم باإلنطالق املدّعم بأدوات نقل السرعة اليدوية املصنوعة من املغنيزيوم، فيساعدك 
على االنطالق يف طريقك بخطًى واثقة. ها هي الطريق أصبحت ُملكًا لك.. فانطلق.

ناقل حركة 
 أوتوماتيكي
 8 سرعات



 CTS-V.. حتتوي على فراملBrembo )1®، مع 6 مكابس للفرامل األمامية،
  و4 مكابس للفرامل اخللفية تؤّمن الثقة، والثبات، والقدرة على السباق على احللبات 
 من حلظة اخلروج من املصنع. إطارات Michelin® Pilot® Super Sport اخلاصة 
 بفصل الصيف2( ، ُصممت خصيصًا جملموعة V-Series، تؤّمن جودة قيادة رائعة 
وجمموعة متنوعة من تصاميم اإلطارات للقيادة اليومية على أنواعها.

 إثارة
 وتشويق
يف كل وقت

 1. إن املركبات اجملهزة بغالف الفرامل عايل األداء تكون عرضة لرتاكم أسرع لغبار الفرامل على سطح
 العجلة وهو ما قد يؤدي إىل إصدار ضجة أعلى من التي تصدر عن غالف الفرامل القياسي.

 2. إستخدم فقط جمموعة إطارات وعجالت GM املعتمدة. اجملموعة غري املعتمدة قد تغّير من خصائص
أداء السيارة. للمزيد من املعلومات الهامة حول اإلطارات والعجالت، يرجى مراجعة وكيلك املعتمد.



نظام حتّكم مغناطيسي بالقيادة ميكن ضبطه حسب ظروف الطريق بنسبة 1,000 مرة 
 يف الثانية، لتحّكم فائق باألداء. باإلضافة لتحسينات من اجليل الثالث تسمح بسرعة
تخميد تصل حتى 40%.

 حتّكم ال
 ُيضاهى



 قيادة
 تتالءم مع
أسلوبك

نظام قيادة خاص بك، مهما تغّيرت الظروف من حولك. ميكنك االختيار بني 4 أمناط قيادة 
 خمتلفة تساعدك على ضبط نظام التعليق الستجابة فائقة وحتّكم ال مثيل له. إخرت بني 
أمناط التجّول، الرياضي، القيادة على احللبات، والثلج.



 مكتبة
 سمعية
بصرية...

CTS-V بطبيعتها املزدوجة التي تظهر جليًا من خالل نظام تسجيل بيانات األداء. مع أربع 
اختيارات - الرياضي، القيادة على احللبات، األداء و التجول - تؤّمن حتى 30 قناة من بيانات 
األداء والتسجيل اآلين للصوت والصورة. تلتقط الكامريا األمامية جميع املنعطفات واملسارات 
املستقيمة، وعند ركن السيارة، يسمح هذا النظام مبشاهدة وحتليل أداء القيادة من خالل 
شاشة CUE )3 يف كاديالك. أو ميكن تسجيل املشاهد على شريحة للذاكرة ملشاهدتها أو 
مشاركتها الحقًا.

USB 3. تشغيل الوظائف كاملة يتطلب وجود بلوتوث وهاتف ذكي متوافق. بعض األجهزة تتطلب رابط



 جّهز
 نفسك..
إنطلق
 يؤّمن نظام إدارة اجلر عايل األداء مواصفات اجلر والتحكم بالثبات. عّدل حسب الظروف
مع 5 أمناط خمصصة للطريق: رطبة، جافة، رياضية1، رياضية2 أو سباق.



 اجلمال..
 قوة بحد
ذاته

لتكن ردة فعلك سريعة، فكل انحناءة، زاوية أو خط بتصميم CTS-V، مّت اختياره بعناية لتحقيق 
أفضل النتائج فيما يتعّلق باأليروديناميكية الهوائية. واجهة V العصرية وغطاء احملرك ومنافذ 
التهوئة ترتقي بتدّفق الهواء إىل أقصى املستويات. وال ننسى منافذ العادم الرباعية التي تعلن 
عن قدومك.



 توّل زمام
القيادة

 لكل من يفّضل الهيمنة. تقّدم CTS-V شاشة عرض قابلة للتعديل تضمن تركيزك على 
 ،V القيادة وتبقيك على اطالع شامل مبعطيات السيارة. أما لوحة العدادات اخلاصة بفئة
فتعطيك صورة عن أدائك.



 عنوان
 فخامة
القيادة
أسطح مغلفة بألياف الكربون مع عجلة قيادة حتمل شعار V بحواف سميكة، إضافة إىل

استخدام املايكروفايرب يف السقف وأماكن خمتلفة، لتجعل من مقصورة CTS-V حتفة رائعة 
 تعجز الكلمات عن وصفها. حتّكم مبسارك من مقعدك بواسطة 20 طريقة تعديل وضبط، 
أو بواسطة مقاعد RECARO® املستوحاة من سيارات السباق.



• احملرك – شحن فائق V8 سعة 6.2 ليرت
• القدرة احلصانية )مقّدرة( – 640 حصان

 • عزم الدوران )مقّدرة( – 855 نيوتن مرت
• نظام القيادة – نظام دفع خلفي

• صفر إىل 96 كيلومرت يف الساعة )مقّدرة( – 3.7 ثواين 
• السرعة القصوى – 320 كيلومرت بالساعة

• قاعدة العجالت – 2,911 ملم
• الطول – 5,019 ملم

• العرض – 1,834 ملم
• االرتفاع – 1,453 ملم

• توزيع الوزن – %53.6 أمامي

املواصفات
C T S -V 
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