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قد يبدو الطريق كمسار وحسب، لكنه فعليًا يتجاوز ذلك ليحمل معاني أكثر وأكبر. ولعل أهم ما يعطي الطرقات خصوصيتها هو أن كل منها يفضي إلى وجهة قد ال نعرفها. 
نحن في شڤروليه ُنشّبه الطرقات بمنصات الوثب ذات النوابض. تتحدانا، ترفعنا وتخفضنا، وحتى تقودنا لنكتشف آفاقًا جديدة للحياة. الطرقات تسير بنا إلى أماكن لم نصلها 

من قبل. ونحن لن نتوقف أبدًا في بحثنا الدائم عن طرق جديدة.

حين يسرح بك الخيال إلى كل مكان. الرحلة ليست مجّرد طريق.



سيلفرادو
 أذكى، وأقوى، 

وأعلى قدرة مما مضى.

سيلفرادو ltZ المقصورة الطويلة باللون الخارجي األزرق الفاتح المعدني.



 في عالم يدفعنا باستمرار إلى المساومة والتنازل، نقدم لك 
بيك أب يرفض ذلك، بكل بساطة. بعد 95 عامًا في صناعة شاحنات 

أسطورية، واجتياز آالف أميال االختبار، يأتي سيلفرادو 2014 جديدًا 
بدءًا من غطاء المحرك بخطوطه البارزة، مرورًا بالمقصورة الطويلة 

الجديدة، ووصواًل إلى وصلة القطر المتوفرة التي تمنحه قدرات 
قطر1 هي األفضل في الفئة. واآلن في 2014، يجمع سيلفرادو 

ما بين القوة الهائلة وفعالية في استهالك الوقود ال تضاهى مع 
المحركV8، 2 وهدوء غير مسبوق في بيك أب بالحجم الكامل مع 

إمكانيات كبيرة على الطرقات الوعرة.

يرتقي سيلفرادو مع مجموعة محركات EcoTec3 – أحدث محركات الشاحنات 
لدينا - بقدرات شاحنات البيك أب إلى مكانة أعلى تجتمع فيها القوة مع 

الفعالية. وكانت النتيجة الحصول على المحرك V8 5.3 ليتر المتوفر والذي 
يولد قوة 355 حصانًا مع استهالك للوقود2 يبلغ 10.2 ليتر/100 كلم، لتحقيق 
أفضل فعالية في استهالك الوقود في فئة سيارات البيك أب V8. وستنعم 

أيضًا بسكينة ال تتوقعها، وتكتشف أنك في بيك أب بالحجم الكامل ال 
ُيعلى على هدوء مقصورته. من جديد، يرفع سيلفرادو حدود الممكن ويقدم 

مقاييس جديدة لما يمكن أن تنجزه مع هذا البيك أب بالحجم كامل واألكثر 
متانة وقدرة. نحن ندعوه سيلفرادو 2014. أنت تدعوه سيارتك القادمة.

1 مع طراز المقصورة الطويلة بدفع ثنائي، والمحرك V8 5.3 ليتر المتوفر، وفئة القطر األقصى.

2 يبلغ معدل استهالك الوقود التقريبي 14.7 ليتر\100 كلم مدينة - 10.2 ليتر\100 كلم طريق سريع )دفع ثنائي(، و14.7 ليتر\100 كلم مدينة - 10.7 ليتر\100 كلم طريق سريع )دفع رباعي( مع المحرك المتوفر V8 5.3 ليتر.

سيلفرادو المقصورة الطويلة ltZ باللون األزرق الفاتح المعدني.



البيك أب الجديد ينتظرك.

 إختره... بمقصورة عادية أو مقصورة الركاب 
أو المقصورة الطويلة الجديدة.

من اليسار إلى اليمين: المقصورة العادية، مقصورة الركاب، المقصورة الطويلة.



سيلفرادو مقصورة الركاب ltZ مع فرش بني/بيج ومقاعد من الجلد المخّرم قابلة للتبريد والتدفئة.بيتك الجديد على الطريق، المعّبد كما الوعر.



 إجلس واسترِخ
في البيك أب األكثر هدوءًا.

1/ مقاعد مريحة على الدوام

2/ حيز تخزين في الكنسولة المركزية األرضية
4/ حيزا تخزين علوي وسفلي

3/ وصول سهل إلى المقاعد الخلفية

ُيرسي سيلفرادو 2014 معايير جديدة للبيك أب العملي والذكي 
والهادئ. لن تجد بيك أب بالحجم الكامل أكثر هدوءًا من سيلفرادو 

– ويعود الفضل في ذلك إلى سمات االنسيابية في التصميم 
الخارجي، واإلغالق ثالثي الطبقات لفراغات األبواب، والمواد 
الممتصة للصوت، وصمام العادم، وحتى ميزة عزل ضجيج 
المحرك المتوفرة في طرازات V8 سعة 6.2 ليتر. ستحيطك 

المقصورة في طرازات LT و LTZ بمواد غاية في الجاذبية والمتانة، 
 مثل شرائح الفرش في األبواب المصممة لتعّزز 

جمالية التصميم وتقاوم االهتراء الذي قد يسببه االستخدام 
اليومي والطويل.

1/ مقاعد مريحة على الدوام
سيلفرادو يعني الرحابة والراحة. إختر المقاعد الحاضنة أو المتصلة 

لخمسة ركاب أو ستة في طرازات المقصورة الطويلة أو مقصورة 
الركاب. تمنح المقاعد الجديدة بتصميمها الحاضن راحة على طول 
الطريق. ويضمن التنجيد بحشوة مضاعفة أن تحافظ المقاعد على 

شكلها مع مرور الوقت، ويخفف من التعب الذي قد يصيب السائق 
والراكب المرافق. وتأتي المقاعد األمامية االختيارية المكسوة بالجلد 

المخّرم والقابلة للتبريد والتدفئة لترتقي بمستوى الراحة أكثر. عّدل 
 مقعد السائق حسب ما تريد مع ميزة التعديل الكهربائي في 

.)LT متوفر في طرازات( LTZ 10 وضعيات في طرازات

2/ حيز تخزين في الكنسولة المركزية األرضية
تضم الكنسولة المركزية األرضية الجديدة المتوفرة حيزي تخزين 

كبيرين لتمنحك مرونة فائقة في التعامل مع الحاجيات ومساحة 
كافية الستيعاب الكمبيوتر المحمول وغيره من األجهزة المحمولة. 

وستعجبك أيضًا جيوب التخزين المدمجة باألبواب والقابلة للسحب 
واالستعمال السهل ليكون كل ما تحتاج إليه في متناول يديك.

3/ وصول سهل إلى المقعد الخلفية
تم تعزيز الراحة في المقعد الخلفي وسهولة الوصول إليه بإضافة 
 أكثر من 50 ملم في حيز القدمين في طرازات مقصورة الركاب. 
كما أن الدخول إلى المقعد الخلفي والخروج منه في المقصورة 

الطويلة الجديدة أسهل أيضًا في األماكن الضيقة، وذلك بفضل 
األبواب الخلفية الجديدة التي تفتح إلى الوراء. تتميز األبواب 

الخلفية في كال الطرازين بأنها أكبر لتوفر دخواًل وخروجًا سهلين 
لركاب صف المقاعد الثاني.

4/ حيزا تخزين علوي وسفلي
حيزا تخزين جديدان يمنحانك أنت ومن يرافقك أماكن لحفظ 

األغراض الشخصية من السهل الوصول إليها.



المعلومات في متناول يديك.
تضم لوحة القيادة الجديدة في سيلفرادو ستة عّدادات وشاشة مركزية مدمجة. تّم تكبير كافة األزرار والمفاتيح ليسهل استخدامها حتى باأليدي 

.LED المرتدية قفازات، بينما أصبحت قراءة العدادات أسهل مع اإلضاءة الخلفية



 تكنولوجيا تمنحك التواصل،
والحماية، والترفيه.

1/ مركز معلومات القيادة
لوحة القيادة، ست عّدادات تضم عداد السرعة ومؤشر مستوى الوقود وحرارة 
المحرك وعّداد دورات المحرك، ومؤشر الفولت ومستوى ضغط الزيت. مركز 

معلومات القيادة، شاشة ملونة 4.2 إنش تعمل باللمس وتشمل تخصيص الميزات 
للسائق، ورسائل التنبيه، ومعلومات عن السيارة.

2/ تحكم في متناول يديك

3/ فئة تنبيه السائق

4/ االتصال

5/ راديو مع شاشة ملونة تعمل 
MYLINKباللمس و

6/ نظام مالحة

1/ مركز معلومات القيادة
يأتي مركز معلومات القيادة الجديد والمتوفر 

 في سيلفرادو مع شاشة ملونة محسنة قياس
4.2 إنش )11 سم(، ويقدم وضعية أفضل 

للعدادات لضمان الحصول على المعلومات 
المهمة بلمحة سريعة. ويعرض مركز معلومات 
القيادة البيانات الضرورية مثل إعدادات فرامل 

المقطورة، ودرجة حرارة سائل ناقل الحركة، 
ويمكنك التنقل بين هذه البيانات من خالل أزرار 

التحكم المدمجة بالمقود.

2/ تحكم في متناول يديك
تمكنك أزرار التحكم المدمجة بالمقود من إبقاء 
نظرك على الطريق أثناء التحكم منها بهاتفك 
الجوال المتصل عبر تقنية البلوتوث المتوفرة. 

يقوم هذا النظام بوصل جهازك المتوافق 
مع البلوتوث بالنظام الصوتي في سيلفرادو. 

يمكنك أيضًا تشغيل الملفات الموسيقية، 
وتغيير األغاني، وتثبيت السرعة، وتشغيل تدفئة 

المقود المتوفرة.

3/ فئة تنبيه السائق
سيلفرادو هو أول بيك أب بالحجم الكامل يقدم 

فئة تنبيه السائق الجديدة المتوفرة. تحذرك ميزة 
التنبيه من االصطدام األمامي )FCA( عندما 

تكون متجهًا بشكل سريع نحو سيارة مقابلة لك 
أو تتقدمك مع احتماالت اصطدام عالية. تلفت 
ميزة التنبيه عند مغادرة خط السير انتباهك إذا 

خرجت سيارتك عن مسارها بدون استخدام مؤشر 
االلتفاف. تقدم كلتا الميزتين تنبيهًا مرئيًا وتتيحان 

لك إمكانية االختيار من إشارات التنبيه الصوتية 
اإلضافية. وينبهك مقعد التنبيه للسالمة الجديد 

بإرسال نبضات في حيز الجلوس.

4/ االتصال
سيلفرادو يوفر لك دائمًا مآخذ طاقة بالقرب 

منك، ويختلف عددها حسب الطراز الذي تختاره: 
حتى خمسة منافذ 1USB، وأربعة مآخذ كهربائية 

 إضافية، ومأخذ إضافي جديد متوفر بقوة 
220 فولت ليبقى ركاب الصفين األول والثاني 

على اتصال ومزودين بالكهرباء على الدوام.

5/ راديو مع شاشة ملونة تعمل 
MYLINK باللمس و

يقدم سيلفرادو نظام الراديو الجديد المتوفر مع 
شاشة ملونة مركزية قياس 8 إنش )21 سم( 
تعمل باللمس ونظام MyLink 2. تحكم اآلن 
بأجهزة االتصال بدون استخدام اليدين وذلك 
من خالل ميزة التعرف إلى الصوت. تمكنك 

تقنية البلوتوث3 الالسلكية من وصل هاتفك 
بالنظام الصوتي  في سيلفرادو. وبمقدورك إجراء 

6/ نظام مالحة
يعرض نظام المالحة المتوفر في سيلفرادو، 

والذي يعمل باللمس، خرائط رسومية ببعدين 
أو ثالثة أبعاد على شاشة قياس 8 إنش تبرز في 

وسط لوحة القيادة. 

مكالمات هاتفية، أو تشغيل الموسيقى، أو البحث 
في وجهات المالحة المحفوظة بمجرد نطق اسم 
الوظيفة. كما تتيح لك الشاشة المركزية الملونة 

التي تعمل باللمس الوصول بسهولة إلى الميزات 
األكثر استخدامًا، وذلك من خالل ترتيب الصفحة 
الرئيسية في نظام MyLink حسب ما تريد، فال 
حاجة اليوم إلى اتباع قائمة معقدة للوصول إلى 

الميزة المطلوبة. يسمح لك هذا النظام بوصل حتى 
10 أجهزة مختلفة في البيك أب.

1غير متوافق مع كافة األجهزة. 2يتطلب عمل كافة الوظائف أجهزة هاتف متوافقة مع البلوتوث. تتطلب بعض األجهزة اتصال USB. تطبق رسوم باقات البيانات. 3راجع الموقع gmtotalconnect.com لمعرفة الهواتف المتوافقة مع السيارة.



سيلفرادو ltZ المقصورة الطويلة باللون الخارجي األزرق الفاتح المعدني.

 أكثر قوة،
أكثر هدوءًا.



 حّول الهواء 
سيلفرادو المقصورة الطويلة lt Z71 معروض باللون الخارجي األزرق الفاتح المعدني.إلى مصدر قوة.

)Projector( 2/ تدفق هواء معّزز1/ اضاء عالية

4/ مرّدات الهواء3/ أبواب سهلة الفتح

يأتي سيلفرادو 2014 بتصميم قوي يجمع 
ما بين األناقة والذكاء العملي. فيخف ضجيج 
الرياح وترتفع الفعالية في استهالك الوقود 

بفضل الخطوط الجرئية التي تنساب من 
الشبك األمامي ثالثي األبعاد الجديد والمميز 
إلى الزجاج األمامي االنسيابي وحول فتحات 

العجالت لتلف سيلفرادو بأناقة فريدة.

تصميم ديناميكي
 ُصمم سيلفرادو الجديد انطالقًا من هدف 

أساسي وهو: لفت األنظار. وتحقق ذلك عبر 
تصميم يتميز بالعديد من الخطوط الجريئة 

واألقواس البارزة، وحتى شرائح األقواس فوق 
العجالت ُدمجت بإحكام بالرفارف لتساعد على 

حماية الطالء من خدوش الحصى واألوساخ 
التي تتطاير من العجالت.

)Projector( 1/ إضاءة عالية
يقدم سيلفرادو مصابيح أمامية عالية القوة 
جديدة ومدمجة بشكل كامل بمحيط الشبك 
األمامي. تتسم هذه المصابيح بإضاءة عالية 

وحادة لتزيد من مجال اإلضاءة والوضوح، 
بينما تخفف من وهج إضاءة السيارات 

القادمة.

2/ تدفق هواء معّزز
يساعد الشبك األمامي الجديد ذو التصميم 

متعدد األبعاد على إدارة تدفق الهواء 
واالستفادة منه، إذ يستحوذ على كمية كبيرة 

من الهواء ليساعد على تبريد المحرك. فيتم 
اآلن تحويل الهواء الالزم للتبريد فقط إلى 
حجرة المحرك، بينما ينساب الباقي على 

محيط السيارة ليتشتت بكل سالسة. ويساعد 
تصميم سيلفرادو على التخفيف من ضجيج 
الرياح لضمان هدوء المقصورة. وهكذا، ُيزيد 

االنخفاض في مقاومة تدفق الهواء من 
الفعالية في استهالك الوقود لدى سيلفرادو.

3/ أبواب سهلة الفتح
يأتي سيلفرادو المقصورة الطويلة الجديد 
بالكامل مع أبواب خلفية تفتح إلى الوراء 

لتسهيل عمليتي الدخول والخروج والتخفيف 
من ضجيج الهواء. وللمحافظة على هدوء 

المقصورة، تحظى كافة طرازات سيلفرادو 
بإغالق جديد ثالثي الطبقات لفراغات األبواب 

 وتصميم خاص إلحكام إطباقها تمامًا 

مع الهيكل.

4/ مرّدات الهواء

ماهي مرّدات الهواء؟ إنها أدوات لعكس اتجاه 
الهواء، توضع أمام اإلطارات الخلفية لتوجيه الهواء 

خارج فتحات العجالت للتخفيف من الضجيج 
والمقاومة. وهذا يؤدي بالنتيجة إلى الرفع من 

مستوى رفاهية القيادة والرحلة.

جناح للباب الخلفي
لتخفيف الضجيج والتحسين من سمات 

االنسيابية، يقدم سيلفرادو جناحًا خلفيًا جديدًا 
مدمجًا بكل دقة.



ليس وزنًا ثقياًل956
 كلغ

3/ مشابك تثبيت متحركة

2/ إضاءة LED تحت حواف الصندوق 1/ صندوق بتصميم جديد

3/ مقبض يد مساعد4/ درجة طرفية في المصد الخلفي

3/ مشابك تثبيت متحركة
رّتب أمتعتك حسب ما تريد مع أربعة مشابك 

تثبيت سفلية جديدة قياسية، باإلضافة إلى 
أربعة مشابك تثبيت علوية متحركة. باستطاعة 
كل مشبك من هذه المشابك العلوية األربعة 
الحاصلة على براءة اختراع تثبيت حمولة بوزن 

113 كلغ، وباإلمكان استخدامه في عدة أماكن 

من الصندوق حسب طبيعة الحمولة، وذلك 
لتثبيتها بالشكل األمثل.

4/ درجة طرفية في المصد الخلفي 
ومقبض يد مساعد

لقد جعلنا الصعود إلى الصندوق أكثر سهولة. 
فتتكفل الدرجات الطرفية الُمثبتة من ناحية 

الزوايا في المصد الخلفي بتسهيل عملية 
الوصول إلى الصندوق2. تحظى درجات المصد 

هذه بطبقة ذات تضليعات عميقة مصممة 
للتعامل مع األحذية الضخمة ذات النعل 

الخشن. وُزّودت حافة الصندوق بمقبض 
مساعد جديد لتتمسك به عند الصعود.

1/ صندوق بتصميم جديد
ُصنعت أرضية صندوق البيك أب بإتقان بالغ 

من شرائح الفوالذ المتين وشديد التحمل. 
يضم الصندوق عناصر بسيطة لكنها في غاية 

األهمية مثل األغطية القياسية الحامية لحواف 
الصندوق وبابه لتحسين مقاومتها ومنع 

تضررها.

 2/ إضاءة LED تحت 
حواف الصندوق

مصابيح LED جديدة متوفرة مثبتة في مكان 
مالئم تحت حواف صندوق األمتعة الجانبية 

لتسهيل تحميل األغراض لياًل، أو عندما يكون 
الصندوق مغلقًا بالغطاء الصلب.

يقدم سيلفرادو مستوى جديدًا لوزن الحمولة 
األقصى فاق حد الطن1 تتغلب معه على 

تحديات التحميل. يمنحك صندوق األمتعة 
الجديد والمتوفر قياس 6 أقدام/6 إنش في 

طراز مقصورة الركاب قدمًا إضافية الستيعاب 
المزيد من األمتعة. ويتوفر أيضًا مع طراز 
 مقصورة الركاب صندوق األمتعة قياس 

5 أقدام/8 إنش.

 1 تتطلب فئة القطر األقصى. يشمل الوزن األقصى للحمولة وزن السائق، والركاب، 

 والتجهيزات االختيارية، واألمتعة. 
.High Country 2 غير متوفرة في طرازات



المعيار الجديد:

v8 البيك أب
األفضل في 

استهالك الوقود.

يبلغ سيلفرادو 2014 بقدراته األسطورية حدودًا جديدة مع مجموعة 
المحركات EcoTec3. إستنادًا إلى خبرة عريقة تمتد على مدى 58 عامًا 

في تقديم محركات الـ V8، وتريليونات الكيلومترات التي ُقطعت، 
ينجح المحرك V8 5.3 ليتر االختياري في تحقيق فعالية في استهالك 

الوقود تفوق أي بيك أب V8 آخر )بالدفع الثنائي أو الرباعي(، وهذا 
يشمل أيضًا سيارات الـ V6 المنافسة. واآلن، ال مبرر الختيار بيك أب 

V6 طالما هناك سيلفرادو V8 5.3 ليتر.

محركات EcoTec3 V6 4.3 ليتر وV8 5.3 ليتر هي الوحيدة التي 
تستخدم تقنيات الحقن المباشر للوقود، ونظام التحكم الفعال 

باستهالك الوقود، وميزة التوقيت المتفاوت للصمامات العاملة 
بشكل متواصل إلنتاج طاقة هائلة مع فعالية عالية في استهالك 

الوقود. سيلفرادو يمنحك محرك V8 بقوة وقدرة هائلتين مع فعالية 
في استهالك الوقود شبيهة بمحركات الـ V6. إنها معادلة ال يحققها 

أي بيك آخر. 

نال محرك سيلفرادو المتوفر V8 6.2 ليتر لقب أقوى محرك في 
فئة سيارات البيك أب للمهام الخفيفة المرموق. وبالمستوى نفسه، 

يثبت المحرك V6 4.3 ليتر جدارته فيولد عزم دوران أعلى من أي 
محرك V6 قياسي آخر. ومع قوة 285 حصانًا وعزم دوران 414 نيوتن-

متر، يأتي المحرك V6 4.3 ليتر ليكون أحدث إضافة إلى إرث سيلفرادو 
القائم على األساسات: أنجر أكثر، أقطر أكثر، إسحب أكثر. ويتكفل 
ناقل الحركة األوتوماتيكي المتفوق Hydra-Matic بست سرعات 

وضبط إلكتروني بترجمة كل هذه القوة إلى أداء كبير الطريق.
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محرك بتقنيات متطورة.

أداء بيك أب أثبت جدارته.
)DI( 1/ الحقن المباشر للوقود

ُزودت كافة المحركات بتقنية الحقن المباشر للوقود DI لتحقيق توزيع دقيق واحتراق سريع وفعال 
للوقود. تدفع هذه التقنية الوقود أكثر باتجاه غرفة االحتراق. وعند حقن الوقود بقوة ضغط تفوق 

137 بار )2000 باوند باإلنش المربع(، يتم مزج الوقود بالهواء بشكل تام.

)AFM( 2/ التحكم الفعال باستهالك الوقود 
يعّزز نظام التحكم الفعال باستهالك الوقود AFM من االقتصاد في استهالك الوقود عبر المقارنة 

ما بين الحمولة والحاجة إلى القوة. فيقوم هذا النظام بتشغيل عمل األسطوانات أو إيقافها )إثنتان 
مع المحرك V6 وأربع مع المحرك V8(. في ظروف القيادة التي تتطلب طاقة أكبر مثل االنطالق 

بسرعة عالية أو حمل أمتعة ثقيلة، يتم تبديد الضغط المشغل آللية إيقاف عمل األسطوانات، فتعود 
األسطوانات إلى العمل بكامل طاقتها بكل سالسة وبدون أن تشعر بذلك التحول.

)VVT( 3/ التوقيت المتفاوت للصمامات 
لتأمين استجابة حاضرة عند القيادة بسرعات منخفضة داخل المدينة، وقوة كبيرة عند االنطالق على 

الطرقات السريعة أو قطر حمولة، ُتزود كافة محركات سيلفرادو بتقنية التوقيت المتفاوت للصمامات 
VVT بعمل متواصل. تراقب هذه التقنية نقاط فتح وإغالق الصمامات وتعدلها للوصول تقريبًا إلى 

أعلى مستويات عزم الدوران عند كافة سرعات المحرك.

4/ بخاخ تبريد مكابس األسطوانات
يبخ بخاخ تبريد مكابس األسطوانات زيتًا مضغوطًا تحت المكابس وعلى الجدران المحيطة 

باألسطوانات لتخفيض حرارة المكابس. فتبريد المحرك من الممكن أن يساعد على زيادة طاقته.

سيلفرادو LTZ مقصورة الركاب معروض باللون الخارجي الفضي المعدني.



ستكتشف على الفور أن الكفاءة العالية في التحكم بقيادة سيلفرادو ما هي إال نتيجة عمل تشترك فيه مئات 
العناصر ضمن منظومة منسجمة وسلسة. فالتكامل الدقيق الحاصل ما بين اإلطارات والعجالت والشاسي ونظام 

التعليق ونظام التوجيه والفرامل والمحاور يساعد على توفير تحكم أكبر. وقد أراد مصممونا أيضًا االنطالق من 
خواص سيلفرادو المعروفة والعالية في ما يخص التحكم بالقيادة ولكن بدون المساس بقوته وقدراته ومتانته 

األسطورية. فكان سيلفرادو الذي أصبح أكثر قوة وذكاء وقدرة من أي وقت مضى.

عمل جماعي بامتياز. التحكم



2

1

5

3

4

6

10
7

9

8

متين.
أساس

 1/ نظام تعليق أمامي بممتصات 
صدمات لولبية

نظام تعليق مستقل بالكامل ُضبط بدقة للرفع من مستوى 
التحكم بالقيادة. وتمت تقوية وحدة ممتصات الصدمات األمامية 
لزيادة العزل عن الطريق عند حدوث اهتزازات، حتى الصغيرة منها. 
يتعّزز التحكم بالقيادة مع عازل أكثر سماكة للنابض ومعدل نابض 

أعلى. ويخفف قضيب الموازنة األجوف الجديد قياس 34 ملم 
من الوزن من دون التأثير على ثبات السيارة.

2/ دوارات فرامل Duralife مقاومة للصدأ
إستخدم مهندسو شڤروليه تقنية تعزيز صالبة المعدن بالكربنة 

النتروجينية )FNC( والتي يمكنها مضاعفة عمر الدوارات. صممت 
تقنية FNC لمقاومة الصدأ، الحاصلة على براءة اختراع والحصرية 

لشركة جنرال موتورز، إلطالة عمر الدوار من خالل زيادة صالبة 
سطحه. توفر هذه التقنية حماية من الصدأ وتمنع ارتجاج المقود 

عند الفرملة.

3/ هيكل مدمج هيدروليكيًا
ُيزود سيلفرادو بإطار هيكل من الفوالذ عالي الصالبة كامل 

الترابط ومدمج هيدروليكيًا ليحظى ببنية شديدة المتانة. وهذا 
يرفع من قدرات سيلفرادو في القطر والسحب والتعامل مع 

طرقات أكثر وعورة، بينما تحظى أنت ومن يرافقك برحلة في 
غاية الراحة.

4/ نظام توجيه هيدروليكي بالمسنن والبنيون
يساهم نظام التوجيه الهيدروليكي الجديد بالمسنن والبنيون وبنسب 

قساوة متفاوتة في التحسين من الفعالية في استهالك الوقود، 
وذلك في موازاة القوة الكبيرة للمحركات. تم ضبط ميزة نسب 
الجهد المتغيرة بحيث يصبح التوجيه أكثر قساوة عند االنطالق 

بسرعات عالية لمنحك شعورًا بالثبات والتماسك، بينما يصبح أكثر 
مرونة عند المناورة في مساحات ضيقة لتقليل الجهد الالزم للتوجيه.

5/التحكم بالثبات
يساعد نظام StabiliTrak للتحكم اإللكتروني بالثبات على 

التحسين من ثبات السيارة بمراقبة أي اختالل في التماسك 
وبالتالي التخفيف منه. يستشعر هذا النظام عدم استجابة 

سيلفرادو لنظام التوجيه، فيقوم بتعديل القوة الصادرة عن 
المحرك وتطبيق الفرملة المناسبة عند أي من العجالت حتى تتم 
 StabiliTrak المحافظة على ثبات السيارة في خطها. يعمل نظام

على تفادي حدوث انقالب للسيارة. فحين يستشعر ارتفاع أي 
من أطراف السيارة، يقوم بتطبيق الفرملة بسرعة ليساعد على 

التخفيف من شد القوى الجانبية واحتمال االنقالب.

6/ قواعد هيكل هيدروليكية بمعدل أفقي عاٍل
تم تصميم قواعد هيكل هيدروليكية بمعدل أفقي عاٍل جديدة 

لتقوم بوصل الهيكل بالشاسي. ستحظى مع هذه القواعد براحة 
أكبر ورحلة أكثر سالسة وهدوءًا. بإمكان القواعد الجديدة في الجهة 

األمامية من المقصورة والتي تأتي على شكل مقص تخميد 
االهتزازات األفقية، بينما تتكفل القواعد الهيدروليكية في مؤخرة 

المقصورة بتخميد االهتزازات العمودية.

7/ ترس تفاضلي قابل للغلق أوتوماتيكيًا
يتوفر هذا الترس في طرازات الدفع الثنائي والرباعي، ويقوم بتحويل 

القوة إلى العجالت التي تفقد بعضًا من تماسكها على الطرقات 
الزلقة أو الحجرية.

8/ تروس أكبر
تستدعي القوة الحصانية وعزم الدوران الكبيران تحسين الطريقة 

التي يتم من خاللها نقل القوة إلى العجالت. لذلك نجد أن طرازات 
V8 تضم محورًا مع ترس أكبر. والمحاور الخلفية التي ُأعيد تصميمها 
أصبحت أقوى وأثخن لتتمكن من التعامل مع القوة المتزايدة. كما 

يضمن تصميم هذا المحور القوي تعزيز المتانة.

9/ عجالت أعرض
هنا يصبح كل أمر على المحك. القوة وعزم الدوران وابتكارات 

التحكم بالقيادة في سيلفرادو تصبح في تماس مباشر مع الطريق. 
ولذلك، استخدمنا عجالت جديدة 17 و18 و20 إنش وأعرض بنصف 
إنش لتزيد التماسك وتمنح السائق تحكمًا أكبر بالقيادة عند انحراف 

السيارة.

10/ نوابض خلفية معدلة ذات طبقات مسطحة 
متعددة

 نوابض من طبقات مسطحة متعددة تضمن التوازن المثالي 
ما بين سالسة القيادة وقدرات القطر. وقد تم تعديلها أيضًا 

للتحسين من راحة الرحلة والتخفيف من الضجيج، باإلضافة إلى تعزيز 
مقاومة الصدأ.



إحمل معك كل ما ُيمتعك
مع أفضل قدرات القطر في الفئة.

فئة القطر األقصى

يعود الفضل في تحقيق أعلى معدالت القطر في الفئة إلى ترس 
تفاضلي خلفي قابل للغلق أتوماتيكيًا، وفئة القطر Z82، ومحور 

خلفي شديد التحمل 9.76 إنش )24.7 سم( مع نسبة تعديل 
للمحور 3.73، ونوابض خلفية بقدرات أعلى، وتحكم مدمج بفرامل 
المقطورة، وممتصات صدمات معدلة لزيادة التحكم، ومشع تبريد 

)رادياتير( معّزز، ونوابض خلفية شديدة التحمل.

1/ التحكم بفرامل المقطورة

يقدم سيلفرادو نظام التحكم بفرامل المقطورة المدمج والمتوفر 
لمراقبة هذه الفرامل والتحكم بها بكبسة بسيطة. تأخذ أداة التحكم 

اآلن مكانًا مالئمًا إلى يسار المقود، كما يتم عرض مستوى قوة 
الفرملة أو »الزيادة« في مركز معلومات القيادة.

2/ نمط القطر/السحب

يعمل هذا النمط على إطالة مجال سرعات ناقل الحركة قبل 
االنتقال إلى السرعة التالية، وذلك لمنحك قوة أكبر لالنطالق عند 
قطر مقطورة أو سحب حموالت ثقيلة. كما أنه يساعد أيضًا على 

إبطاء سرعة سيلفرادو من خالل تقصير مجال سرعات ناقل الحركة 
لالنتقال إلى السرعة األدنى، وهذا يعني استخدام ضغط المحرك 

إلبطاء سيلفرادو بدل تطبيق الفرملة.

المساعدة عند صعود المنحدرات

تقوم أجهزة تحسس باستشعار ميل سيلفرادو بزاوية مقدارها 5% 
أو أكثر أوتوماتيكيًا. حينها، يقوم هذا النظام بتطبيق الفرملة لمدة 

1.5 ثانية أو حتى يتم الضغط على دواسة الوقود، وذلك لمنع 
رجوع السيارة إلى الوراء. وُيظهر هذا النظام فعالية أكبر أثناء القطر، 

فيمنحك الوقت الالزم للتبديل ما بين الفرملة والضغط على الوقود 
بدون رجوع السيارة.

الفرملة التدريجية األوتوماتيكية

عند تشغيل نمط القطر/السحب، تقوم هذه الميزة القياسية 
أوتوماتيكيًا باستشعار الحاجة إلى إبطاء سرعة سيلفرادو وبالتالي 
تشغيل الفرملة التدريجية التي تقوم بتنزيل سرعات ناقل الحركة 

للمساعدة على المحافظة على السرعة المرغوبة.

3/ نظام كاميرا للرؤية الخلفية

من وظائف الشاشة المركزية الكبيرة أيضًا عرض صورة نظام الكاميرا 
للرؤية الخلفية المتوفر. وتساعد خطوط الجدول التي تظهر في 

الصورة على تحديد الموقع بكل دقة.

التحكم بتأرجح المقطورة

حافظ على سير سيارتك ومقطورتك في خط واحد، وبشكل 
 StabiliTrak® أوتوماتيكي. يستخدم هذا النظام أجهزة تحسس نظام

 الستشعار اهتزازات المقطورة المتأرجحة، ومن ثم تطبيق فرملة 
كل من السيارة والمقطورة )إذا كانت مجهزة بذلك( إلعادة المقطورة 

إلى مسارها الصحيح.

لطالما كان سيلفرادو على قدر مهمات القطر الكبيرة. ويأتي سيلفرادو الجديد بالكامل ليرفع مستوى هذه القدرات أكثر. فتتيح فئة القطر األقصى الجديدة – تتوفر مع المحرك V8 5.3 ليتر المتوفر – معدل وزن 
مقطورة هو األفضل في الفئة ويصل حتى 5,216 كلغ1.

1المعدالت القصوى لوزن المقطورة محسوبة وفقًا لطراز أساسي، ما عدا المواصفات التي تؤثر على حساب المعدل، باإلضافة إلى السائق. وزن التجهيزات االختيارية األخرى، الركاب، واألمتعة سيحد من الوزن األقصى 

للمقطورة التي يمكن لسيارتك أن تجرها. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل شڤروليه.

1/ التحكم بفرامل المقطورة

2/ نمط القطر/السحب

3/ نظام كاميرا للرؤية الخلفية



مقصورة سيلفرادو high country الداخلية

.HigH Country
فخامة مفعمة بالقوة. إليك الطراز الجديد

سيلفرادو High Country الجديد بالكامل )يتوفر في 
خريف 2013( يعلو بك إلى مكانة كلها رقي. داخليًا، 

ستنعم بمقاعد أمامية حاضنة من الجلد الفاخر قابلة 
للتعديل كهربائيًا في 12 وضعية وللتبريد والتدفئة، 

 وفرش باللون البني الفريد والخاص بطراز
 High Country، ونظام صوتي ®Bose من الدرجة 

األولى، وشرائح معدنية مصقولة لعتبات األبواب، 
وكنسولة مركزية أرضية. خارجيًا، ستجد عجالت 

مميزة من الكروم قياس 20 إنش، ومصابيح أمامية 
هالوجينية عالية القوة، ومرايا خارجية من الكروم 
قابلة للطي كهربائيًا وللتدفئة، ونظام إنذار أماميًا 
وخلفيًا، ومصدات أمامية وخلفية بلون الهيكل، 

وشبكًا أماميًا مميزًا، ومشابك قطر سوداء، 
وشرائح جانبية من الكروم، ومشابك تثبيت علوية 

في الصندوق.



الطرقات المعّبدة ليست ضرورة.
فئة z71 للطرقات الوعرة

إختر أي من طرازات سيلفرادو Z71 للطرقات الوعرة 
لتتابع انطالقك حتى بعد أن ينتهي الطريق المعّبد. 

جديد طراز 2014 هو نظام التحكم بنزول المنحدرات، 
ويشمل أيضًا مصدات للطرقات الوعرة، ومنقي 
هواء عالي األداء، وتصفيح أسفل الهيكل لعلبة 

تحويل السرعات، وممتصات صدمات أحادية األنبوب 
®Rancho. ُتزّود كافة طرازات Z71 قياسيًا بترس 

تفاضلي خلفي قابل للغلق أوتوماتيكيًا حصري لجنرال 
موتورز يستجيب خالل جزء باأللف من الثانية لحاالت 

انخفاض التماسك لتوفير دفع أفضل نحو األمام. وفي 
حال القيادة على طرقات رملية أو مبللة أو موحلة، 

يعمل سيلفرادو على تحويل القوة من العجالت األقل 

تماسًا مع الطريق إلى العجالت األكثر تماسًا لتضمن 
دفعًا قويًا وتحافظ على مسيرك. إضافة إلى ذلك، 
تشمل طرازات Z71 دواسات أبواب Z71 بالمعدن 

المشطوف، ولوحة عدادات Z71 مميزة التصميم، 
وفرشًا داخليًا مميزًا، ومصدًا أماميًا منخفضًا مميز 

 ،Z71 الشكل، وشبكًا أماميًا مميز التصميم مع شعار
وملصقات Z71 لصندوق البيك أب.



فرش القماشاأللوان الخارجية

)GAN( فضي معدني )GBA( أسود )GTS( أزرق فاتح معدني

)GXG( جديد لعام 2014 - رمادي داكن معدني )GWX( جديد لعام 2014 - بني معدني )GCN( أحمر

)GBN( *أبيض ماسي بثالث طبقات )G56( أزرق

)GAZ( أبيض )GCE( أحمر داكن

*متوفر مع طرازات مقصورة الركاب فقط. غير متوفر مع طراز WorkTruck أو LS. غير متوفر مع طرازات 1WT. متوفر بكلفة إضافية.

فينيل

جلد

بني فاتحجلد مخّرم

قماش

 أسود/ رمادي داكن 
Worktruck 1WT قياسي في

 جلد أسود/أسود 
LTZ Z71 و LTZ قياسي في

LT Z71و LT متوفر في

 جلد مخّرم أسود/أسود 
LTZ Z71 و LTZ متوفر في

 جلد مخّرم أسود/رمادي داكن 
LTZ Z71 و LTZ متوفر في

 جلد مخّرم بني/بيج داكن 
LTZ Z71 و LTZ متوفر في

 قماش أسود/ رمادي داكن 
 2WT و LS قياسي في 

LT Z71و LTو Worktruck 1WT متوفر في

 قماش أسود/ أسود 
LT قياسي في

 قماش بني/بيج 
LT متوفر في

 جلد أسود/رمادي داكن 
LTZ Z71 و LTZ قياسي في

 جلد بني/بيج داكن 
LTZ Z71 و LTZ قياسي في

 جلد بني فاتح مخّرم 
High Country قياسي في طراز



WorktruckLSLtLt-Z71مقصورة عادية، صندوق عادي
—nnnدفع ثنائي

nnnnدفع رباعي

االرتفاع اإلجماليقاعدة العجالتاألبعاد
5,221 ملم3,023 ملممقصورة عادية، صندوق عادي

5,843 ملم3,645 ملممقصورة طويلة، صندوق عادي

5,843 ملم3,645 ملممقصورة الركاب، صندوق قصير

6,085 ملم3,886 ملممقصورة الركاب، صندوق عادي

WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71مقصورة طويلة، صندوق عادي
—nnn—nدفع ثنائي

nnnnnnدفع رباعي

WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71HigH countryمقصورة الركاب، صندوق قصير
—————nnدفع ثنائي

nnnnnnnدفع رباعي

WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71HigH countryمقصورة الركاب، صندوق عادي
nnnnnnnدفع رباعي

WorKtrUcK – التجهيزات القياسية
المواصفات الخارجية

- شبك أمامي أسود
- مصد أمامي أسود

- مصد خلفي أسود مع درجة طرفية
- مقابض أبواب سوداء

- مرايا خارجية سوداء بتعديل يدوي
- مصابيح هالوجينية عاكسة

- هوائي، فتح يدوي
 -  مشابك سحب سوداء أمامية مثبتة بإطار الهيكل. 

)طرازات الدفع الرباعي فقط(
- غطاء لخزان الوقود قابل للقفل

- مصباحان لصندوق األمتعة
- حماية لحواف الصندوق وبابه

- باب صندوق األمتعة قابل للقفل
- حاملة لإلطار االحتياطي مع قفل

- عجالت مع طبقة من الفوالذ المقاوم للصدأ 17 إنش
- دفع ثنائي: إطارات P245/70R17 لكافة الفصول

-  دفع رباعي: إطارات احتيارطي P265/70R17 للطرقات المعبدة 
والوعرة مع إطار احتياطي بنفس المقاس

المواصفات الداخلية
-  لوحة القيادة، ست عّدادات تضم عداد السرعة ومؤشر مستوى 

الوقود وحرارة المحرك وعّداد دورات المحرك ومؤشر الفولت 
ومستوى ضغط الزيت

- مركز معلومات القيادة، مع شاشة غير ملونة 3.5 إنش 
- مأخذان كهربائيان 12 فولت

- مقابض مساعدة أمامية وخلفية
- أقفال أبواب كهربائية مع قفل حماية األطفال في الخلف

-  فتح كهربائي بنظام النقرة السريعة في كافة النوافذ، وإغالق 
كهربائي بنظام النقرة السريعة لجهة السائق

- منفضة مع والعة للمدخنين
- تكييف هواء يدوي بمنطقة واحدة

- مقاعد بفرش من الفينيل أسود/رمادي داكن
- مقعد أمامي متصل وقابل للفصل بنسبة 40/20/40، لثالثة ركاب 

-  مقعد خلفي متصل وقابل للطي بكامل عرضه، لثالثة ركاب 
)المقصورة الطويلة(

-  مقعد خلفي متصل وقابل للطي بنسبة 40/60، لثالثة ركاب 
)مقصورة الركاب(

- غطاء لألرضية، رمادي من الفينيل المطاطي 
- عمود مقود، تعديل عمودي يدوي مع ميزة اإلقفال لمنع السرقة

- مزيل الجليد، كهربائي للنافذة الخلفية
- مقود، أزرار مدمجة للتحكم بنظام تثبيت السرعة اإللكتروني 

التكنولوجيا واألمان
-  نظام صوتي، شاشة ملونة 4.2 إنش، ستيريو AM/FM مع منافذ 

SD مأخذ كهربائي إضافي، ومنفذ بطاقة ،USB
- نظام صوتي بست مكبرات صوت

- نظام مراقبة ضغط اإلطارات
- مصابيح تعمل أثناء النهار مع تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الخارجية

-  وسادات هوائية، أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على 
مرحلتين، ووسادات جانبية علوية )ستائر( وجانبية مدمجة بالمقاعد 

لركاب األطراف في صفي المقاعد األمامي والخلفي، مع نظام 
تحسس وجود الراكب )إجمالي 6 وسادات هوائية(

- مفتاح تحسس االنقالب )طرازات الدفع الرباعي فقط(

لمواصفات الميكانيكية
- محرك EcoTec3 V6 4.3 ليتر 

- منقي هواء عالي القدرة
- مبّرد زيت خارجي للمحرك شديد التحمل 

 -  كاتم صوت وأغطية عادم من الفوالذ المقاوم للصدأ مع طبقة 
من األلومنيوم

 overdrive ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، بضبط إلكتروني مع  -
ونمط السحب/القطر، يشمل ميزتي التخفيض التدريجي لقوة 

المحرك والتخفيض التدريجي لقوة الفرملة
-  علبة تبديل السرعات – سرعتان. تشمل مقبض تبديل مثبت بأرضية 

السيارة )طرازات الدفع الرباعي فقط(
- إطار هيكل كامل الترابط ومدمج هيدروليكيًا 

 -  تصفيح أسفل الهيكل لعلبة تحويل السرعات )طرازات الدفع 
الرباعي فقط(

- توجيه، هيدروليكي بالمسنن والبنيون 
- مولد التيار المتردد 150 أمبير

-  بطارية شديدة التحمل ال تحتاج إلى صيانة، مع حماية من النفاد 
وطاقة إضافية محفوظة

-  فرامل قرصية مانعة لإلنغالق على العجالت األربع مع دوارات 
Duralife™

-  نظام ®STABILITRAK للتحكم بالثبات يشمل ميزة تجنب االنقالب، 
نظام التحكم بالدفع، نظام التحكم اإللكتروني بتأرجح المقطورة، 

ونظام المساعدة عند صعود المنحدرات
- نظام التحكم بنزول المنحدرات )طرازات الدفع الرباعي فقط(

طرازات وميزات سيلفرادو 1500 2014

طرازات سيلفرادو

 .)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8 والمحرك االختياري )LV3( 4.3 ليتر EcoTec3 V6 بالمحرك LS و Worktruck ُتزود طرازات
ُتزود طرازات LT ،LT Z71 ،LTZ ،LTZ Z71، وHigh Country بالمحرك EcoTec3 V8 5.3 ليتر )L83( كتجهيز قياسي. تتوفر 

.)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8 مع المحرك High Country و ،LTZ ،LTZ Z71 طرازات

طرازات سيلفرادو )يتبع(

WORKTRUCKLSLT

LTZ

high COUnTRy

LTZ Z71

LT Z71

12

3

5

6

4

lS وما يزيد في - WorKtrUcK

- فرش قماش أسود/رمادي داكن
- مصد أمامي من الكروم

- مصد خلفي من الكروم
- إطار من الكروم يحيط بشبك المشع )الرادياتور(

 -  مرايا خارجية سوداء، قابلة للتدفئة وللتعديل كهربائيًا وتشمل مرآة صغيرة 
مدمجة لجهة السائق

- مشغل MP3/CD بفتحة واحدة
- نظام فتح األبواب عن بعد مع جهازي إرسال

- إضاءة LED لصندوق األمتعة مع مفتاح في لوحة القيادة

 -  نظام شفروليه MyLink الصوتي، مالحة مع شاشة عرض ملونة 8 إنش 
تعمل باللمس

- مقود، مكسو بالجلد الملون، قابل للتدفئة
-  مقاعد أمامية حاضنة بتجهيز كامل من الجلد المخّرم قابلة للتبريد والتدفئة. تشمل 

تعدياًل كهربائيًا في 10 وضعيات لمقعدي السائق والراكب األمامي، مع تعديل كهربائي 
بوضعيتين لمسند أسفل الظهر، وذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، مساند رأس قابل 

للتعديل، كنسولة أرضية، وجيوب تخزين
- مقاعد، أمامية حاضنة من الجلد المخّرم قابلة للتبريد والتدفئة

 -  ذاكرة، تحفظ إعدادات سائقين اثنين خاصة بمقعد السائق والمرايا الخارجية القابلة 
للتعديل كهربائيًا

-  مرايا، خارجية مع أغطية من الكروم، قابلة للتدفئة، وقابلة للتعديل والطي كهربائيًا، مع ميزة 
 الخفوت التلقائي لجهة السائق وإشارات التفاف ومصابيح إرشاد )تشمل مرآة صغيرة مدمجة 

لجهة السائق(
- مرآة، داخلية مع ميزة الخفوت التلقائي

- شرائح جانبية، بلون الهيكل مع لمسات لماعة
-  نظام Bose الصوتي مع ست مكبرات صوت، طراز مقصورة الركاب فقط. نظام صوتي بسبعة مكبرات 

صوت يشمل مضخم صوت عند طلب المقاعد الحاضنة
- نظام إنذار أمامي وخلفي، فوق صوتي

- نظام التنبيه عند مغادرة خط السير وتنبيه المقعد للسالمة
- نظام التنبيه من االصطدام األمامي

- تحكم بفرامل المقطورة مدمج
- عجالت، 18 إنش × 8.5 إنش من األلومنيوم الملمع آليًا

- إطارات:P265/65R18  لكافة الطرقات
- تجهيزات القطر، تشمل وصلة القطر، ووصالت بـ4 و7 رؤوس 

lt وما يزيد في - lS

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8 محرك - 
- تشغيل المحرك عن بعد

- محور خلفي مع دفع ثنائي ونسبة تعديل 3.42
- محور خلفي مع دفع رباعي ونسبة تعديل 3.08

-   ترس تفاضلي قابل للغلق أوتوماتيكيًا من نوع ®Eaton شديد التحمل. قياسي مع طرازات 
 الدفع الرباعي. متوفر مع طرازات الدفع الثنائي ومشمول مع فئة القطر )Z82( في طرازات 

الدفع الثنائي
- مبرد زيت إضافي خارجي لناقل الحركة 

 -  علبة تبديل السرعات، لنظام الدفع الرباعي أوتوتراك إلكترونية مع مفتاح دوار للتحكم. 
)طرازات الدفع الرباعي فقط(

)Q5U( عجالت، 17 إنش × 8 إنش من األلومنيوم الملمع آليًا -
)QBL( للطرقات المعبدة والوعرة P265/70R17-113H :إطارات -

 -  مقاعد أمامية منفصلة، للسائق والراكب األمامي، مع مركز وسطي كامل التجهيز وتعديل 
يدوي لمسند أسفل الظهر للسائق وحيز تخزين قابل للقفل

-  مقعد خلفي لثالثة ركاب، متصل وقابل للفصل بنسبة 40/60 )قابل للطي(، يشمل مشابك 
علوية لتثبيت كرسي األطفال. )طرازات المقصورة الطويلة فقط(

- مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا في 10 وضعيات
- مقود مكسو بالجلد

- عمود مقود، قابل للتعديل عموديًا وأفقيًا
- دواسات قابلة للتعديل كهربائيًا )غير متوفرة في طرازات المقصورة العادية(

 -   غطاء لألرضية بلون مالئم مع سجادات أرضية أمامية من الفينيل المطاطي. طرازات 
المقصورة الطويلة ومقصورة الركاب تشمل سجادات أرضية في الصف الخلفي

- تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين )غير متوفر في طرازات المقصورة العادية( 
- نظام صوتي، MyLink مع شاشة عرض ملونة 4.2 إنش )المقصورة العادية(

- نظام صوتي، MyLink مع شاشة عرض ملونة 8 إنش )المقصورة الطويلة/مقصورة الركاب(
-  نظام Bose الصوتي مع 6 مكبرات صوت، طرازات المقصورة الطويلة ومقصورة الركاب 

 فقط. نظام صوتي بسبعة مكبرات صوت يشمل مضخم صوت عند طلبه مع 
المقاعد الحاضنة.

- مأخذ كهربائي 230 فولت 
- تجهيزات مساعدة، فتح وإغالق باب صندوق األمتعة

- شبك أمامي، من الكروم مع إطار من الكروم، مع تصميم خاليا النحل من الكروم
- مصابيح ضباب أمامية

- نظام إنذار خلفي للمساعدة على الركن
 -  مركز معلومات القيادة مع شاشة عرض 4.2 إنش. تشمل تخصيص إعدادات السائق، 

رسائل التنبيه، عّداد السرعة، عّداد الرحلة، ومعلومات السيارة.
- أزرار تحكم مدمجة بالمقود

- نظام منع السرقة، عدم السماح بالدخول لغير المخولين
- نظام كاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط اإلرشاد

- أحجبة شمس، للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة
- غطاء حماية لتجويف العجالت الخلفية

- نظام فتح باب المرآب عن بعد

ltZ وما يزيد في - lt

lt Z71 وما يزيد في - lt

-  تجهيز الطرقات الوعرة، ويشمل نظام تعليق متخصصًا للطرقات الوعرة مع 
Rancho® ممتصات الصدمات أحادية األنبوب

- فئة المظهر Z71 Plus تشمل:
   · شرائح معدنية Z71 مصقولة لعتبات األبواب

   · رسومات Z71 الفريدة للوحة العّدادات
   · فرش داخلي مميز

   · مصد منخفض من أجل مظهر فريد
Z71 شبك أمامي بتصميم فريد ويحمل شعار ·   

   · شعارات Z71 على الصندوق
   · شبك أمامي، من الكروم

   · تجهيزات القطر، تشمل وصلة القطر ووصالت بـ4 و7 رؤوس

- فئة التعليق، لألداء العالي
- مشابك علوية متحركة لتثبيت األمتعة )أربعة(

- مصد خلفي بلون الهيكل
- فتحة سقف قابلة للفتح باالنزالق كهربائيًا )لوح زجاجي( مع نظام النقرة السريعة للفتح

- أغطية مرايا، كروم
- إطارات P285/50R20 فئة 111H، بالكوول لكافة الفصول

)NZJ( عجالت 20 إنش × 9 إنش من الكروم -
- فرش داخلي من الجلد، بني فاتح

high country سجادات أرضية بلون مالئم مع شعار عالمات -
-  مقاعد أمامية حاضنة بتجهيز كامل من الجلد المخّرم قابلة للتبريد والتدفئة. تشمل تعدياًل كهربائيًا 

في 12 وضعية لمقعدي السائق والراكب األمامي، مع تعديل كهربائي في 4 وضعيات لمسند أسفل 
الظهر، ذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، مساند رأس قابل للتعديل، كنسولة أرضية، وجيوب تخزين
-  كنسولة أرضية، تتسم بالمرونة وتضم حامالت أكواب قابلة للنزع، وحيزًا لحفظ الهاتف الجوال، مع مآخذ 

كهربائية وإمكانية استيعاب الملفات بطريقة التعليق
- شعارات High Country مطرزة على مساند الرأس في المقاعد األمامية

- شعارات High Country على األبواب األمامية وباب الصندوق

 -  تجهيز الطرقات الوعرة، ويشمل نظام تعليق متخصصًا للطرقات 
Rancho® الوعرة مع ممتصات الصدمات أحادية األنبوب

- فئة المظهر Z71 Plus تشمل:
   · شرائح معدنية Z71 مصقولة لعتبات األبواب

   · رسومات Z71 الفريدة في لوحة العّدادات
   · فرش داخلي مميز

   · مصد منخفض من أجل مظهر فريد
Z71 شبك أمامي أسود بتصميم فريد ويحمل شعار ·   

   · شعارات Z71 على الصندوق

hiGh coUNt rY وما يزيد في طراز -  ltZltZ Z71 وما يزيد في - ltZ



WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71HigH countryالرمزالوصف
—————L83محرك EcoTec3 V8 5.3 ليتر

CTDnمشابك لتثبيت األمتعة )4(، علوية متحركة

——BVQدواسات جانبية مساعدة، أنبوبية من الكروم قياس 6 إنش )تركيب مصنعي(

نظام التحكم بفرامل المقطورة، مدمج
)Z82( 1يتطلب فئة القطر

)NHT( مشمول في فئة القطر األقصى .)Z82( 2يتطلب فئة القطر

JL11121nnn

تجهيزات القطر، تشمل وصلة القطر، ووصالت بـ4 و7 رؤوس
)NHT( 1متوفرة كتجهيز قياسي، ومشمولة أيضًا في فئة القطر األقصى

 2قياسية في طرازات مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة، ومتوفرة في طرازات 

المقصورة العادية

Z8212 nnnn

————CF5فتحة سقف، كهربائية

فئة الترفيه، مشغل DVD/Blu-Ray للجهة الخلفية مع شاشة LCD 9.2 إنش، 
ومجموعتين من سماعات الرأس الالسلكية، وجهاز للتحكم عن بعد

)TG5( بفتحة واحدة CD/MP3 1تتطلب مشغل

U42————

محرك، EcoTec3 V8 6.2 ليتر مع تقنية التحكم الفعال باستهالك الوقود، حقن مباشر 
للوقود، تقنية التوقيت المتفاوت للصمامات، وكتلة من األلومنيوم

)AN3( مع مقاعد حاضنة )UQA( الصوتي Bose 1يتطلب نظام

L86————111

 WT مأخذ كهربائي، 230 فولت – مشمول ومتوفر فقط مع فئة المالءمة في طراز
(PCM)

KI51nnnnn

 غطاء لألرضية بلون مالئم مع سجادات أرضية أمامية من الفينيل المطاطي 
)طرازات المقصورة الطويلة ومقصورة الركاب تشمل سجادات أرضية في الصف الخلفي(

B30nnnnn

 AM/FM الصوتي، مع شاشة ملونة 4.2 إنش وستيريو MyLink نظام شفروليه
1طراز المقصورة العادية فقط

 IO411nn———

 نظام شفروليه MyLink الصوتي، مع شاشة مالحة ملونة 8 إنش تعمل 
(CC, DC) باللمس

1يتطلب مشغل CD/MP3 بفتحة واحدة )TG5(. للحصول على معلومات حول توافق 

gmtotalconnect.com الهواتف الجوالة، تفضل بزيارة الموقع
)U42( أو )TG5( 2يتطلب االختيار بين فئتي الترفيه

IO6——112 n2 nn

مقاعد، أمامية حاضنة من القماش مع تدفئة لحيز الجلوس ومسند الظهر )KA1(. تشمل 
تعدياًل كهربائيًا في 10 وضعيات لمقعد السائق و6 وضعيات لمقعد الراكب األمامي 
األيمن، مع تعديل كهربائي لمسند الظهر لكل من السائق والراكب األمامي وتعديل 

كهربائي لمسند أسفل الظهر للسائق/الراكب األمامي. تشمل أيضًا مساند رأس قابل 
للتعديل، كنسولة أرضية )D07(، وجيوب تخزين

A95—————

مقاعد، قابلة للتدفئة للسائق والراكب األمامي
 1مشمولة مع المقاعد األمامية الحاضنة االختيارية )A95( أو المقعد األمامي المتصل من 

)AZ3( الجلد

KA1——11———

مرايا، خارجية عمودية قابلة للتدفئة وللتعديل كهربائيًا. تشمل إشارات التفاف مدمجة، 
وتتألف من مرآة مسطحة بمساحة 322.6 سم مكعب تقع فوق مرآة محدبة بمساحة 

129 سم مكعب مع مرآة محدبة مدمجة منخفضة
1تتطلب فئة القطر األقصى )NHT(. تشمل مرآة داخلية عاكسة مع ميزة الخفوت التلقائي 

)DD8(
)NHT( 2تتطلف فئة القطر األقصى

DPN——1—2——

عجالت، 18 إنش × 8.5 إنش )45.7 سم × 21.6 سم( من األلومنيوم
 1مشمولة في فئة القطر األقصى )NHT(. تتطلب إطارات P265/65R18 بالكوول 

)RBX( لكافة الطرقات
)RBX( بالكوول لكافة الطرقات P265/65R18 2تتطلب إطارات

PZX——1—2 n——

—RBX——123 n4 nإطارات، P265/65R18 بالكوول لكافة الطرقات

متوفر    — غير متوفرالميزات والفئات القياسية n قياسي    

WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71HigH countryالرمزالوصف
عجالت، 18 إنش × 8.5 إنش )45.7 سم × 21.6 سم( من األلومنيوم الملمع آليًا

)RBX( لكافة الطرقات P265/65R18 1تتطلب إطارات

RD1———1—1 n—

إطارات، P285/50R20 فئة 111H لكافة الفصول
 1تتطلب عجالت 20 إنش × 9 إنش )50.8 سم × 22.9 سم( من الكروم )RD2( مع إطار 

)ZBL( احتياطي

QHX————1—n 

عجالت 20 إنش × 9 إنش )50.8 سم × 22.9 سم( من الكروم 
1تتطلب إطارات P285/50R20 فئة 111H بالكوول لكافة الفصول )QHX(. غير متوفرة مع 

)NHT( فئة القطر األقصى
)RC7( بالكوول لكافة الطرقات P275/55R20 2تتطلب إطارات

RD2————12—

إطارات P275/55R20 بالكوول لكافة الطرقات
)RD4( 1تتطلب عجالت 20 إنش من األلومنيوم المصقول

)RD2( 2تتطلب عجالت 20 إنش من الكروم

لطرازات مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة فقط

RC7——1—n2—

عجالت 20 إنش × 9 إنش )50.8 سم × 22.9 سم( من األلومنيوم المصقول
)RC7( بالكوول لكافة الطرقات P275/55R20 1تتطلب إطارات

RD4——————

فئة القطر األقصى، تشمل محورًا خلفيًا 9.76 إنش، معدل محور GT4( 3.73(، تحكم 
بفرامل المقطورة )JL1(، مشع تبريد )رادياتير( معزز، ممتصات صدمات معدلة لزيادة 

التحكم، نوابض خلفية شديدة التحمل، وزيادة في معدل الوزن اإلجمالي للمحور الخلفي
1تشمل ترسًا تفاضليًا خلفيًا قاباًل للقفل أوتوماتيكيًا شديد التحمل )G80(، وفئة القطر 

 )Z82(. تتطلب المحرك EcoTec3 V8 5.3 ليتر )L83(، وإطارات P265/65R18 بالكوول 
)PZX( وعجالت 18 إنش × 8.5 إنش من األلومنيوم ،)RBX( لكافة الطرقات

2تتطلب إطارات P265/65R18 بالكوول لكافة الطرقات )RBX(، وعجالت 18 إنش × 8.5 

 إنش من األلومنيوم )PZX(، والمحرك EcoTec3 V8 5.3 ليتر )L83( أو 
)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8 المحرك

NHT——1—2——

نظام إنذار خلفي للمساعدة على الركن فوق صوتي )طرازات المقصورة العادية فقط(
 )Y65( 1غير متوفر مع فئة تنبيه السائق

UD7——2———

CC, DC مرايا، خارجية يدوية، سوداءDE2n—————

UF2nnnnnnإضاءة LED، في صندوق األمتعة مع زر تشغيل في لوحة القيادة

مرآة، داخلية عاكسة مع ميزة الخفوت التلقائي
 1مشمولة ومتوفرة فقط مع المرايا الخارجية العمودية والقابلة للتدفئة والتعديل 

)DPN( كهربائيًا

DD8———nnn

فئة التعليق، لألداء العالي
 111H BW AL3 فئة P285/50R20 SL 1مشمولة ومتوفرة فقط مع اإلطارات األربعة

والعجالت 20 إنش × 9 إنش )50.8 سم × 22.9 سم( من الكروم

Z60——————n

فئة تنبيه السائق، تشمل التنبيه عند مغادرة خط السير )UFL(، التنبيه من االصطدام 
األمامي )UEU(، تنبيه المقعد للسالمة )UD5(، وإنذارًا أماميًا وخلفيًا للمساعدة على الركن
1تتطلب صف مقاعد متصل وقابل للفصل بنسبة AZ3( 40/20/40(  مع فرش داخلي 

من القماش األسود والمحرك EcoTec3 V8 5.3 ليتر )L83( في طرازات المقصورة 
العادية فقط

Y65——1————

WT فئة المالءمة
 ،)AQQ( نظام فتح األبواب عن بعد ،)KI5( 1تشمل مأخذًا كهربائيًا 230 فولت 

)DL8( ومرايا كهربائية

PCM1——————

  )BWN( تشمل مصدًا خلفيًا من الكروم مع درجات طرفية ، )VJH( فئة المصد من الكروم
)V46( ومصدًا أماميًا من الكروم

PCX——————

متوفر    — غير متوفرالميزات والفئات القياسية )يتبع( n قياسي    

)ZBL( مع إطار احتياطي )PZX( تتطلب عجالت 18 إنش × 8.5 إنش من األلومنيوم .)NHT( 1مشمولة في فئة القطر األقصى

)ZBL( مع إطار احتياطي )RD1( من األلومنيوم الملمع آليًا )2تتطلب عجالت 18 إنش × 8.5 إنش )45.7 سم × 21.6 سم

)ZBL( مع إطار احتياطي )PZX( من األلومنيوم )3تتطلب عجالت 18 إنش × 8.5 إنش )45.7 سم × 21.6 سم

)ZBL( مع إطار احتياطي )RD1( من األلومنيوم الملمع آليًا )4تتطلب عجالت 18 إنش × 8.5 إنش )45.7 سم × 21.6 سم



أسود/رمادي 
داكن

(H2Q)

أسود 
(H2R) 

أسود/رمادي 
داكن 
(H2S)

بني/بيج
(H2T) 

أسود
(H1Y/H2U) 

أسود/رمادي 
 داكن  
 (H2V)

 بني/بيج 
 (H0K)

أسود
 (H3B)

أسود/رمادي 
 داكن  
 (H3C)

 بني/بيج 
 (H3A) 

 بني فاتح 
 (H4S)

Worktruck n——————————

LS—n—————————

Lt—nnn————

Lt Z71—nnn————

LtZ————————

LtZ Z71————————

HigH country——————————n

WorktruckLSLtLt-Z71مقصورة عادية - صندوق عادي
 )LV3( 4.3 ليتر EcoTec3 V6nn——

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8nn

WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71مقصورة طويلة، صندوق عادي
 )LV3( 4.3 ليتر EcoTec3 V6nn————

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8——nnnn

)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8————

WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71HigH countryمقصورة الركاب، صندوق قصير
)LV3( 4.3 ليتر EcoTec3 V6nn—————

(L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8——nnnnn

(L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8————

WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71HigH countryمقصورة الركاب، صندوق عادي
)LV3( 4.3 ليتر EcoTec3 V6nn—————

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8——nnnnn

)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8————

الطول اإلجماليقاعدة العجالتاألبعاد
5,221 ملم3,023 ملممقصورة عادية، صندوق عادي

5,843 ملم3,645 ملممقصورة طويلة، صندوق عادي

5,843 ملم3,645 ملممقصورة الركاب، صندوق قصير

6,085 ملم3,886 ملممقصورة الركاب، صندوق عادي

األلوان الداخلية

محركات سيلفرادو

متوفر    — غير متوفر n قياسي    

تقنية المحرك
نظام التوقيت المتفاوت للصمامات VVT، حقن مباشر 

 ،AFM نظام التحكم الفعال باستهالك الوقود ،SIDI للوقود
نظام صمام العادم

نظام التوقيت المتفاوت للصمامات VVT، حقن مباشر 
 ،AFM نظام التحكم الفعال باستهالك الوقود ،SIDI للوقود

نظام صمام العادم

نظام التوقيت المتفاوت للصمامات VVT، حقن مباشر 
 ،AFM نظام التحكم الفعال باستهالك الوقود ،SIDI للوقود

نظام صمام العادم

FlexFuel من األلومنيومFlexFuel من األلومنيومFlexFuel من األلومنيومكتلة المحرك

6.2 ليتر5.3 ليتر4.3 ليترسعة المحرك

420 حصانًا عند غير متوفر355 حصانًا عند 5,600 د.د.285 حصانًا عند 5,300 د.د.القوة الحصانية الصافية 

610 نيوتن متر عند غير متوفر519 نيوتن متر عند 4,100 د.د.413 نيوتن متر عند 3,900 د.د.عزم الدوران الصافي

إستهالك الوقود )مدينة/طريق سريع، 
ليتر/100 كلم( دفع ثنائي

غير متوفر9.8/13.110.2/14.7

إستهالك الوقود )مدينة/طريق سريع، 
ليتر/100 كلم( دفع رباعي

غير متوفر10.7/13.810.7/14.7

أوتوماتيكي بـ6 سرعات، مع ضبط إلكتروني و overdrive وتخفيض تدريجي إلكتروني لقوة المحرك، ونمط السحب/القطرناقل الحركة

)LV3( 4.3 ليتر EcoTec3 V6)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8

معدل الوزن اإلجمالي للسيارة GvWr )كلغ(معدل المحورالمحركاتالطراز
gu4 
3.08

gu5 
3.23

gu6 
3.42

gt4
3.73

c7k  
2,948

c5S 
2,994

c3J 
3,039

c5u 
3,084

c5H
3,130

c5W
3,175

c5y
3,221

c5Z
3,266

———————EcoTec3 V6—n——n 4.3 ليتر )LV3(مقصورة عادية، صندوق عادي – دفع ثنائي

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8n—————————

———EcoTec3 V6—n——————n 4.3 ليتر )LV3(مقصورة طويلة، صندوق عادي – دفع ثنائي

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8n—1——————1

)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8——n1——————1

———EcoTec3 V6—n——————n 4.3 ليتر )LV3(مقصورة الركاب، صندوق قصير – دفع ثنائي

—————EcoTec3 V6——n———n 4.3 ليتر )LV3(مقصورة عادية، صندوق عادي – دفع رباعي

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8n—————————

—EcoTec3 V6——n———————n 4.3 ليتر )LV3(مقصورة طويلة، صندوق عادي – دفع رباعي

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8n—1———————2

)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8——n1———————2

—EcoTec3 V6n——————n 4.3 ليتر )LV3(مقصورة الركاب، صندوق قصير – دفع رباعي

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8n——1———————2

)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8——n1———————2

—EcoTec3 V6——n——————n 4.3 ليتر (LV3)مقصورة الركاب، صندوق عادي – دفع رباعي

)L83( 5.3 ليتر EcoTec3 V8n——1———2

)L86( 6.2 ليتر EcoTec3 V8——n1———————2

مواصفات محركات سيلفرادو

متوفر    — غير متوفر n قياسي     معدالت المحور والوزن اإلجمالي للسيارة

.)NHT( 2مطلوب مع فئة القطر األقصى    .)NHT( 1يتطلب فئة القطر األقصى



 دفع ثنائي: إطارات P245/70R17 حجم اإلطار/نوع اإلطار
)QNM( لكافة الفصول

 P265/70R17 دفع رباعي: إطارات 
)QBL( للطرقات المعبدة والوعرة

 113H فئة P265/70R17 إطارات 
)QBL( للطرقات المعبدة والوعرة

 P265/65R18 إطارات 
)RBX( لكافة الطرقات

 P265/65R18 إطارات 
)RBX( لكافة الطرقات

Worktruck n———

LSn———

Lt—n—

Lt Z71—n—

LtZ——n—

LtZ Z71———n

HigH country————

 إطارات P275/55R20 حجم اإلطار/نوع اإلطار
)RC7( لكافة الطرقات

 111H فئة P285/50R20 إطارات 
)QHX( لكافة الفصول

 111H فئة P285/50R20 إطارات 
)QHX( لكافة الفصول

Worktruck ———

LS———

Lt——

Lt Z71———

LtZ——

LtZ Z71———

HigH country——n

العجالت واإلطارات

 17 إنش × 8 إنش مع طبقة 
)RD7( من الفوالذ المقاوم للصدأ

 17 إنش × 8 إنش 
)Q5U( من األلومنيوم الملمع آليًا

 18 إنش × 8.5 إنش 
)PZX( من األلومنيوم الملمع آليًا

 18 إنش × 8.5 إنش 
)RD1( من األلومنيوم الملمع آليًا

20 إنش × 9 إنش من األلومنيوم 
)RD4( المصقول

 20 إنش × 9 إنش 
)RD2( من الكروم

 20 إنش × 9 إنش 
)NZJ( من الكروم

متوفر    — غير متوفر n قياسي    

WorKtrUcKn———

lSn———

———lt—n )المقصورة العادية(

 lt Z71 )المقصورة الطويلة 
ومقصورة الركاب(

——n—

———ltZ Z71—n )المقصورة العادية(

 ltZ )المقصورة الطويلة 
ومقصورة الركاب(

——n—

ltZ———n1

ltZ Z71———n1

hiGh coUNtrY———n1

ستيريو AM/FM مع شاشة 
)IO3( ملونة 4.2 إنش

MyLink مع شاشة ملونة 
)IO4( 4.2 إنش

MyLink مع شاشة ملونة 
)IO5( 8 إنش

MyLink مع شاشة ملونة 
)IO6( 8 إنش ونظام مالحة

 DVD/Blu-Ray فئة الترفيه، مشغل
 للصف الخلفي مع شاشة 

LCD 9.2 إنش ومجموعتين من 
سماعات الرأس الالسلكية وجهاز 

للتحكم عن بعد

متوفر    — غير متوفرأنظمة سيلفرادو للمعلومات والترفيه n قياسي    

أنظمة صوتية ذكية ُتسهل عليك أداء مهماتك.
مجموعة جديدة من أنظمة شفروليه MyLink للمعلومات والترفيه ترتقي باالتصال إلى الجيل الجديد.

1مقصورة الركاب فقط.



AM/FM ستيريوnnnn

 USB منفذانnnnn

nnnnمأخذ كهربائي إضافي

SD فتحة بطاقة—nnn

nnn—إتصال بلوتوث الالسلكي مع بعض الهواتف الجوالة

nnn—تشغيل الملفات الصوتية عبر البلوتوث

nnn—تخصيص الميزات

nnn—إتصال بدون استخدام اليدين

ميزة MyMedia لجمع مكتبات الملفات الموسيقية في عدة أجهزة موصولة 
بالسيارة والوصول إليها

—nnn

nnn—ميزة التعرف إلى الصوت لتشغيل الهاتف والنظام الصوتي

Main Street، Contemporary، Velocity، Edge :أربعة تصاميم قابلة للتخصيص——nn

 شاشة تعمل باللمس مع تحكم باالستجابة لحركات اليد مثل: النقر 
والسحب والمسح

——nn

n———عرض خرائط ثنائي وثالثي األبعاد للمدن واألماكن الرئيسية

n———طرق متعددة لعرض الخرائط وإدخال بيانات الوجهات

ستيريو AM/FM مع شاشة 
)IO3( ملونة 4.2 إنش

MyLink مع شاشة ملونة 
)IO4( 4.2 إنش

MyLink مع شاشة ملونة 
(IO5( 8 إنش

MyLink مع شاشة ملونة 
)IO6( 8 إنش ونظام مالحة

متوفر    — غير متوفرميزات أنظمة المعلومات والترفيه n قياسي    

WorktruckLSLtLt-Z71LtZLtZ-Z71HigH countryالمقاعد المتوفرة
 )ae7( مقعد أمامي قابل للفصل، سائق، راكب أمامي

صف مقاعد أمامي لثالثة ركاب، متصل وقابل للفصل بنسبة 40/20/40 مع 
ظهر قابل لالنحناء يدويًا لمقعدي السائق والراكب األمامي، ومساند رأس لركاب 

الجانبين، ومسند ذراع وسطي قابل للطي إلى األسفل مع حيز تخزين. من الفينيل 
)1WT( مع مسند ثابت ألسفل الظهر، ومن القماش )2WT( مع تعديل يدوي 

لمسند أسفل الظهر للسائق. يتوفر الفرشان الفينيل والقماش بلون واحد: أسود/
رمادي داكن.

nn—————

مقعد أمامي قابل للفصل، سائق، راكب أمامي، مسافة فاصلة، مركز وسطي 
)aZ3( كامل التجهيز

صف مقاعد أمامي لثالثة ركاب، متصل وقابل للفصل بنسبة 40/20/40 مع 
ظهر قابل لالنحناء يدويًا لمقعدي السائق والراكب األمامي، ومساند رأس لركاب 

الجانبين ومسند ذراع وسطي قابل للطي إلى األسفل مع حيز تخزين. يشمل 
أيضًا تعدياًل يدويًا لمسند أسفل الظهر للسائق وحيز تخزين قابل للقفل في 

حيز الجلوس. يتوفر ضمن ثالثة ألوان من القماش )أسود أو أسود/رمادي داكن 
أو بني/بيج( أو من الجلد األسود )فرش الجلد في طرازات المقصورة الطويلة 
ومقصورة الركاب فقط(. مقاعد القماش باللون أسود/رمادي داكن وبني/بيج 

والجلد باللون األسود تشمل مقعد سائق قاباًل للتعديل كهربائيًا في 10 وضعيات.

——nn———

)a95( مقاعد
مقاعد أمامية حاضنة من القماش )KA1( مع تدفئة لظهر المقعد وحيز الجلوس. 
يشمل تعدياًل كهربائيًا لمقعد السائق في 10 وضعيات ولمقعد الراكب األمامي 

في 6 وضعيات، ويتضمن طيًا كهربائيًا لمسند الظهر وتعدياًل كهربائيًا لمسند 
أسفل الظهر لمقعدي السائق والراكب األمامي. وتشمل أيضًا مساند رأس قابلة 

للتعديل )D07(، وكنسولة أرضية، وجيوب تخزين. تتوفر ضمن ثالثة ألوان من 
القماش )أسود أو أسود/رمادي داكن أو بني/بيج(.

——11———

)aN3( مقاعد أمامية، منفردة
مقاعد أمامية حاضنة من الجلد المخرم قابلة للتبريد والتدفئة. تشمل تعدياًل 

كهربائيًا في 10 وضعيات لمقعد السائق )12 وضعية في 3LZ( ومقعد الراكب 
األمامي، ويتضمن تعدياًل كهربائيًا لمسند أسفل الظهر بوضعيتين )4 وضعيات 

في 3LZ(، ذاكرة لحفظ وضعيات سائقين اثنين، مساند رأس قابلة للتعديل، 
كنسولة أرضية، وجيوب تخزين. تتوفر ضمن ثالثة ألوان من الجلد )أسود أو أسود/

.)3LZ 2 وبني فاتح فيLZ1 وLZ رمادي داكن أو بني/بيج في

————nnn

)am7( مقعد خلفي، متصل وقابل للفصل والطي بالعرض الكامل
صف مقاعد خلفي لثالثة ركاب، يشمل مشبكًا علويًا لتثبيت كراسي األطفال.

2 n2 n—————

)a68( 40/60 مقعد خلفي، متصل وقابل للفصل والطي بنسبة
صف مقاعد خلفي لثالثة ركاب، يشمل مشبكًا علويًا لتثبيت كراسي األطفال.

3 n3 n4 n4 n4 n4 n4 n

متوفر    — غير متوفرمقاعد سيلفرادو n قياسي    

1غير متوفر في المقصورة العادية.    2المقصورة الطويلة فقط.    3مقصورة الركاب فقط. 4 مقصورة الركاب والمقصورة الطويلة فقط.



تتبع أكسسوارات شڤروليه نفس معايير الهندسة والتصميم المتبعة في سيارتك سيلفرادو لتتيح لك تزيينها على ذوقك. تشمل األكسسوارات 
مجموعة واسعة بدءًا من التعزيزات العملية مثل الدواسات المساعدة ونظام ترتيب األمتعة، ووصواًل إلى العجالت واللمسات األنيقة.

1/ مشابك سحب من الكروم
 عّزز الجانب العملي في سيلفرادو وأناقته الخارجية مع مشابك سحب من الكروم أو سوداء. هذه المشابك األمامية مخصصة لسحب السيارة فقط. 

ال تستعمل مشابك السحب لقطر سيارة أبدًا. لمزيد من المعلومات، راجع قسم »مشابك السحب« في دليل المالك.

2/ دواسات مساعدة
إجعل الصعود إلى سيلفرادو والنزول منه أسهل مع هذه الدواسات األنيقة. دواسات بيضوية 6 إنش من األلومنيوم، ودائرية 4 إنش من الفوالذ 

المقاوم للصدأ. كال النوعين مقاومان للصدأ ومتوفران مع طبقة من الكروم أو اللون األسود.

3/ سكة مدّرجة
ُصممت هذه السكك من قبل ®TracRac وهو قسم تابع لشركة ®Thule لتوفير دعم قوي للحمولة. إنها سكك مناسبة خصيصًا ألصحاب المهن 
التي تتطلب الكثير من التحميل. ُتصنع هذه السكك من الفوالذ شديد التحمل وهي انسيابية وال ُتسبب الضجيج. ال تخضع لضمان جنرال موتورز. 

.Thule® تخضع لضمان

4/ صندوق عّدة ثابت
صندوق عدة متين مصنوع من ألومنيوم لّماع ذي خطوط نافرة، ويتسع لحمولة تصل حتى 113 كلغ1. يتضمن هذا الصندوق لوحًا منزلقًا قاباًل للنزع 

مع أرضية من المطاط، ودعامتين ضاغطتين تعمالن بالغاز لتسهيل الفتح واإلغالق، ومشبكًا يفتح بلمسة واحدة. ُيثّبت الصندوق بإحكام على أرضية 
السيارة بدون الحاجة إلى إحداث أي ثقوب. غير متوفر في طرازات المقصورة الطويلة وصندوق طويل أو مع سجادة األرضية أو أي غطاء صلب.

1 تتوقف سعة األمتعة والتحميل على الوزن والتوزيع.

5/ عجالت أكسسوارات
تمّيز على الطرقات مع هذه العجالت من أكسسوارات شڤروليه المنتجة مصنعيًا والمعتمدة.2 تحظى كافة العجالت بطبقة خارجية أنيقة وشديدة 

التحمل، وتتوفر مع عزقات منسجمة وغطاء مركزي يحمل شعار شڤروليه.

 غطاء طري للصندوق
غطاء طري قابل للطي مدمج بشرائح لتغطية الحمولة وتوفير وصول كامل للصندوق. يساعد هذا الغطاء أيضًا على حماية الصندوق نفسه من 

الحصى وظروف الطقس القاسية. غير معروض.

سجادات أرضية فاخرة لكافة الفصول
سجادات أرضية فاخرة من قطعة واحدة مصممة خصيصًا لسيارتك سيلفرادو. تتسم هذه السجادات األرضية بتضليعات عميقة لتجميع مياه المطر 

والوحول والثلوج والرمال، وبخلفية خشنة لتضمن ثباتها في مكانها. غير معروضة. تفضل بزيارة gmaccessories.com لتعرف المزيد عن الخيارات 
األخرى التي يتم تحديثها على الدوام، أو اتصل بوكيل شڤروليه.

1

5

2

3

5

4

على ذوقك.



أكسسوارات الصندوق

غطاء ألرضية الصندوق وحوافهشبك للصندوقسجادة أرضية للصندوقغطاء حماية للصندوق

غطاء حماية للباب الخلفيمقبض لباب الصندوقصندوق العّدةدرجة للصندوق

غطاء طري قابل للتوضيب باللفغطاء طري قابل للطيغطاء صلب قابل للطيحلقات تثبيت – مدمجة بالصندوق

أكسسوارات ترتيب األمتعة – المقصورة والتجهيزات اإللكترونية واألداء

األكسسوارات الخارجية

غطاء للعادمتشغيل السيارة عن بعدحيز تخزين أسفل المقعدحقيبة أمتعة – المقصورةمنّظم للكسنولة األرضية األمامية

مشابك سحبواقي غطاء المحركغطاء لخزان الوقودفئة شرائح الهيكل الجانبيةدواسات جانبية مساعدة

مردات عجالت – خلفية مقولبةمردات عجالت – خلفية مسطحةمردات عجالت – أمامية مقولبةمردات خارجية للنوافذغطاء للمرآة الخارجية



أكسسوارات العجالت

)RX1( تتوفر مستقباًل* 22 إنش – فضية مع لمسات سوداء

)SEV( تتوفر مستقبالً* 22 إنش – سوداء بتلميع عاٍل

)SF1( تتوفر مستقباًل* 22 إنش – فضية

)SFO( تتوفر مستقباًل* 22 إنش – فضية بتلميع آلي عاٍل

زاوية الميل 
األمامية

 زاوية الميل 
الخلفية

الزاوية بين محوري السيارة

الطول الممتد 
األمامي

الطول الممتد 
الخلفي

قاعدة العجالت

طول السيارة

العرض بين العجلتين 
الخلفيتين

ى
دن

األ
ي 

ض
ألر

ص ا
لو

لخ
ا

طرازات الدفع الرباعيطرازات الدفع الثنائي

مقصورة عادية، 
صندوق عادي

مقصورة طويلة، 
صندوق عادي

مقصورة الركاب، 
صندوق قصير

مقصورة عادية، 
صندوق عادي

مقصورة طويلة، 
صندوق عادي

مقصورة الركاب، 
صندوق قصير

مقصورة الركاب، 
صندوق عادي

5,2215,8435,8435,2215,8435,8436,085طول السيارة )ملم(

1,000الطول الممتد األمامي )ملم(

3,0233,6453,6453,0233,6453,6453,886قاعدة العجالت )ملم(

1,199الطول الممتد الخلفي )ملم(

14.517.117.715.217.917.918زاوية الميل األمامية )درجة(

24.418.919.224.119.11917.7الزاوية بين محوري السيارة )درجة(

2523.423.924.923.123.223زاوية الميل الخلفية )درجة(

209215222218225226227الخلوص األرضي األدنى )ملم(

1,8791,8761,8841,8831,8771,8791,875إرتفاع الهيكل )ملم(

2,032عرض الهيكل )ملم(

1,7471,7501,7471,7451,7501,7451,745الطول الممتد األمامي )ملم(

1,716الطول الممتد الخلفي )ملم(

عرض الهيكل

العرض بين العجلتين األماميتين

كل
هي

 ال
اع

تف
إر

)SEU( متوفرة اآلن: عجالت 22 إنش – من الكروم

)SEY( متوفرة اآلن: عجالت 22 إنش – من الكروم

)SEZ( متوفرة اآلن: عجالت 22 إنش – من الكروم

)SEW( تتوفر مستقباًل* عجالت 22 إنش – فضية بتلميع آلي عاٍل مع طبقة لماعة سوداء



طرازات الدفع الرباعيطرازات الدفع الثنائي
مقصورة عادية، 

صندوق عادي
مقصورة طويلة، 

صندوق عادي
مقصورة الركاب، 

صندوق قصير
مقصورة عادية، 

صندوق عادي
مقصورة طويلة، 

صندوق عادي
مقصورة الركاب، 

صندوق قصير
مقصورة الركاب، 

صندوق عادي
1,9902,2042,2422,0812,3152,3312,357الوزن الصافي )كلغ(

947953910947895888854الوزن األقصى )كلغ(

2,9483,1303,1303,0393,2213,2213,221معدل الوزن اإلجمالي للسيارة

طرازات الدفع الرباعيطرازات الدفع الثنائيمعدل المحورالمحركالطراز
الوزن األقصى للحمولة1 

)كلغ(
الوزن األقصى للمقطورة 

العادية2 )كلغ(
الوزن األقصى للحمولة1 

)كلغ( 
الوزن األقصى للمقطورة 

العادية2 )كلغ(

4.33.239472,9039473,266 ليترمقصورة عادية، صندوق عادي

5.33.089403,3119403,220 ليتر

5.33.429404,2189404,217 ليتر

4.33.239142,7228943,039 ليترمقصورة طويلة، صندوق عادي

5.33.089133,1308952,994 ليتر

5.33.429134,4908954,354 ليتر

5.33.73395335,216384635,0803 ليتر

6.23.428624,4458274,309 ليتر

6.23.7331,33535,442376535,3523 ليتر

4.33.239142,7228943,039 ليترمقصورة الركاب، صندوق قصير

5.33.089133,1308952,994 ليتر

5.33.429134,4908954,354 ليتر

5.33.73395335,216384635,0803 ليتر

6.23.428624,4458274,309 ليتر

6.23.7331,33535,442376535,3523 ليتر

8522,993غير متوفرغير متوفر4.33.23 ليترمقصورة الركاب، صندوق عادي

8542,948غير متوفرغير متوفر5.33.08 ليتر

8544,309غير متوفرغير متوفر5.33.42 ليتر

1,9435,0353غير متوفرغير متوفر5.33.733 ليتر

7924,264غير متوفرغير متوفر6.23.42 ليتر

7,1535,3073غير متوفرغير متوفر6.23.733 ليتر

مواصفات الحمولة

مواصفات القطر

يشمل الوزن األقصى للحمولة وزن السائق, والركاب، والتجهيزات االختيارية، واألمتعة.

مقصورة عادية، أبعاد الصندوق 
صندوق عادي – دفع 

ثنائي

مقصورة طويلة، 
صندوق عادي – دفع 

ثنائي

مقصورة الركاب، 
صندوق قصير – دفع 

ثنائي

مقصورة عادية، 
صندوق عادي – دفع 

رباعي

مقصورة طويلة، 
صندوق عادي – دفع 

رباعي

مقصورة الركاب، 
صندوق قصير – دفع 

رباعي

مقصورة الركاب، 
صندوق عادي – دفع 

رباعي
2,0032,0031,7612,0032,0031,7612,003الطول الداخلي ألرضية الصندوق )ملم(

1,9631,9631,9651,9631,9631,9651,963طول هيكل البيك أب من أعاله )ملم(

1,296عرض قاعدة العجالت – عند األرضية )ملم(

539536536539536536536إرتفاع صندوق البيك أب )ملم(

1,7281,7281,5121,7281,7281,5121,728حجم الصندوق )ليتر(

مقصورة عادية، األبعاد الداخلية
صندوق عادي – دفع 

ثنائي

مقصورة طويلة، 
صندوق عادي – دفع 

ثنائي

مقصورة الركاب، 
صندوق قصير – دفع 

ثنائي

مقصورة عادية، 
صندوق عادي – دفع 

رباعي

مقصورة طويلة، 
صندوق عادي – دفع 

رباعي

مقصورة الركاب، 
صندوق قصير – دفع 

رباعي

مقصورة الركاب، 
صندوق عادي– دفع 

رباعي
1,0771,0871,0871,0771,0871,0871,087حيز الرأس األقصى الفعال – أمام )ملم(

9821,0291,029غير متوفر9821,029غير متوفرحيز الرأس الفعال – خلف )ملم(

1,6771,6751,6771,6771,6751,6771,677حيز الكتفين – أمام )ملم(

1,6711,6701,670غير متوفر1,6711,670غير متوفرحيز الكتفين – خلف )ملم(

1,543حيز الجلوس – أمام )ملم(

1,5301,5311,531غير متوفر1,5301,531غير متوفرحيز الجلوس – خلف )ملم(

1,150حيز القدمين األقصى الفعال – للسائق )ملم(

8801,0401,040غير متوفر8801,040غير متوفرحيز القدمين الفعال – خلف )ملم(

بيانات تقنية قياسية

نظام فرامل مانعة لإلنغالق على العجالت األربع كهربائيالفرامل
)Duralife أمامية قرصية/خلفية قرصية )مع دوارات

هيدروليكي بالمسنن والبنيون وبنسب قساوة متفاوتةالتوجيه
98سعة خزان الوقود )ليتر(

150مولد التيار المتردد )أمبير(

ممتصات صدمات لولبيةنظام التعليق األمامي
ممتصات صدمات شبه إهليجية متعددة الطبقات تعمل على مرحلتيننظام التعليق الخلفي

أبعاد السيارة وأوزانها

بيانات تقنية قياسية

1يشمل الوزن األقصى للحمولة وزن السائق، والركاب، والتجهيزات االختيارية، واألمتعة.   2المعدالت القصوى لوزن المقطورة محسوبة وفقًا لطراز أساسي، ما عدا المواصفات التي تؤثر على حساب المعدل، باإلضافة إلى السائق. وزن التجهيزات االختيارية األخرى، الركاب، واألمتعة سيحد من الوزن األقصى للمقطورة التي يمكن لسيارتك أن تجرها. 

لمزيد من المعلومات، راِجع وكيل شڤروليه.   3تتطلب فئة القطر األقصى.



مجموعة سيارات شڤروليه.

سبارك ســـوِنـك كروز ماليبو كابريس كامارو كورڤيت إمباال

السيارات

أفاالنش اكسبرس سيلفرادو

كابتيڤا تريل بليزر تراڤرس تاهو سوبربان

المركبات الرياضية متعددة االستخدامات والشاحنات

مجموعة سيارات الكروس أوفر والمركبات الرياضية متعددة االستخدامات من شڤروليه. 
حاولنا أن يكون هذا الكاتالوج شاماًل قدر اإلمكان. قد تكون بعض المعلومات ُحّدثت منذ وقت الطبع، ولذلك، نحتفظ بحق إضافة التغييرات في األلوان والمواد والتجهيزات والمواصفات وحزم االختيارات وتوفر الموديالت في أي وقت دون إشعار سابق. الرجاء االتصال بأقرب وكيل شڤروليه 

إليك للحصول على التفاصيل الكاملة.

مزايا امتالك شڤروليه

يضمن تعهد شڤروليه أسعار صيانة هي من األكثر تنافسية في األسواق من 
م  حيث أنك على دراية دائمًا بكل تكاليف الخدمة المقدمة إليك. فعندما تسلِّ

سيارتك، ستعلم بالضبط ماستكلفه خدمة سيارتك. وهناك العديد من الخدمات 
اإلضافية التي يقدمها لك تعهد شڤروليه، لضمان رضاك التام عند اكتمال العمل 

في مركز الخدمة.

إنك تستحق األفضل لسيارتك. ولهذا السبب، يحرص تعهد شڤروليه دائمًا على 
توظيف فنيين معتمدين خضعوا لتدريب مكثف. كما أنهم يستخدمون قطع 

غيار شڤروليه األصلية فقط، مايضمن الحفاظ على قيمة سيارتك لفترة طويلة. 
وهناك العديد من الخدمات اإلضافية التي يقدمها لك تعهد شڤروليه لضمان 

رضاك التام عند اكتمال العمل في مركز الخدمة.

 في شڤروليه، ُنقدر وقتك بالقدر الذي ُتقدره أنت. يقدم تعهد شڤروليه
 نظام حجز موعد الخدمة الدورية في الوقت المالئم لك مع وعد تسليم

 السيارة في نفس اليوم. كما ُيطلعك مستشارو الخدمة المحترفون على 
مراحل إنجاز العمل لكي تعرف بالضبط موعد استالمك للسيارة.

 يضمن تعهد شڤروليه حصول كل سيارة من سياراتنا على ضمان شامل 
 3 سنوات/ 100,000 كم وخدمة إقليمية للمساعدة على الطريق، 

على مدار الساعة وطوال أيام السنة. فأينما ذهبت، ستجدنا في خدمتك.

ك سّيارة شڤروليه هي تجربة أبعد من مجّرد قيادة سّيارة جديدة، وذلك بفضل  أن تتملَّ
راحة البال التي ستنعم بها مع مزايا عديدة ُتعّزز هذه التجربة وتزيدها متعة.

اختبار السّيارات في الشرق األوسط
تخضع كّل سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيالئم المنطقة. فقبل 

إطالق أّي سّيارة شڤروليه، ُنجري لها فحصًا شاماًل ألمثل أداء فتعتمد عليها بكّل ثقة. 
وفي هذا اإلطار نعمل على تطوير أنظمة تكييف الهواء، وتبريد المحّرك، والطالء، لُتقاوم 

أقسى الظروف المناخية.

خدمة السّيارة البديلة**
عند االضطرار إلى تمديد فترة تصليح سّيارتك من عطل يشمله الضمان، وحرصًا على 

راحتك، قد ُتقّدم لك شڤروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.

قطع غيار شڤروليه
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شڤروليه بكّميات 

وافرة، لتزويد سّيارتك عند الحاجة، فتبقى منطلقة.

وبفضل األسعار التنافسية التي تمتاز بها قطع غيار شڤروليه األصلية، ستنعم سّيارتك 
بكلفة صيانة اقتصادية.

سّيارات شڤروليه المستعملة المضمونة
كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص ألكثر من 110 نقاط  •
ضمان 12 شهرًا على األقل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •
ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط. يرجى مراجعة كتيب الضمان المرفق مع سيارة شڤروليه لإلطالع على كامل شروط الضمان.

**تطّبق الشروط.

***غير متوفر في جميع الدول.
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COMPETITIVE & TRANSPARENT
SERVICE COSTS

SCHEDULED SERVICE APPOINTMENT
BOOKING WITH SAME DAY DELIVERY

QUALITY SERVICE BY
CERTIFIED TECHNICIANS

3 YR / 100,000KM WARRANTY
24x7 ROADSIDE ASSISTANCE*

أسعار صيانة تنافسية وشفافية
في التكاليف 

حجز مواعيد الخدمة الدورية 
والتسليم في نفس اليوم

خدمة فائقة الجودة بأيدي 
فنيين معتمدين

ضمان مصنعي 3 سنوات/ 100,000 كم
*24x7 والمساعدة على الطريق
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GM، شعار GM، شڤروليه، شعار شڤروليه، 
الشعارات، الرموز، أسماء السيارات، تصميم 
المركبات، وغيرها من العالمات الظاهرة في 

الكتيب، جميعها عالمات تجارية و/ أو عالمات 
خدمة لجنرال موتورز، والشركات التابعة، أو 

المرخصين © 2013. جميع الحقوق محفوظة. 
 ،SurroundStage و ،Bose، Centerpoint

جميعها عالمات تجارية تابعة لشركة Bose. إن اسم 
عالمة Bluetooth عالمة تجارية مسجلة ومملوكة 

من قبل شركة Bluetooth SIG. أي استخدام 
لهذه العالمات التجارية من قبل شفروليه، يتم 

تحت الترخيص.

جنرال موتورز © 2013. جميع الحقوق محفوظة.
أبريل 2013 





اختيار كرسي حماية األطفال الصحيح

الكرسي المواجه للخلف: الطريقة األسلم لسفر األطفال حديثي الوالدة
للرضع حتى عمر 12 شهرًا / الوزن لغاية 13 كلغ

 يجب أن ُيسافر الطفل حديث الوالدة في كرسي مواجه للخلف. لتثبيت الكرسي، ُقم بشد حزامه بحيث يمر
من خالل الفتحات الخاصة به خلف كتَفي الطفل أو تحتهما. وكخيار عملي، ُيمكنك شراء هذا الكرسي مزودًا بقاعدة 

 ُيمكن تثبيتها في السيارة مع حّمالة لها مقبض. وغالبًا ما تكون الكراسي الخاصة بالرضع مصّممة بحيث ُتناسب
أيضًا عربات األطفال.

الكرسي المواجه لألمام: الطريقة األسلم لسفر األطفال في مرحلة المشي
المرحلة التالية - لألطفال بين 9 أشهر و3.5 سنة من العمر / الوزن بين 9 و 18 كلغ

تسمح الكراسي األكبر حجمًا بأن يجلس عليها األطفال بشكل مواجه لمقدمة السيارة. ُتحافظ هذه الكراسي على 
الميالن قلياًل نحو الوراء بحيث يبقى رأس الطفل مستندًا إلى الخلف، بينما تكون مجاري التنّفس مفتوحة. وكذلك 

يتم شد الحزام الخاص بهذه الكراسي خلف كتَفي الطفل أو تحتهما.

كراسي األطفال في مرحلة المشي - بين 3.5 و 12 سنة من العمر / الوزن بين 15 و 36 كلغ
 هذه الكراسي مواجهة لألمام بشكل مستقيم، ويأتي الحزام 

من الفتحات الخاصة بها عند مستوى كتفي الطفل  أو أعلى منهما.

الكراسي الداعمة: الخطوة التالية قبل استخدام حزام األمان
الكراسي الداعمة بدون ظهر - للصغار من وزن 21 إلى 45 كلغ

 ليس لهذه الكراسي الداعمة ظهر ويجب استخدامها مع نظام تثبيت عبر حزام أمان للحضن والكتفين.
يجب أن يتم تثبيت حزام الحضن عند الوركين، وحزام الكتفين عند عظم الترقوة وليس على الوجه أو العنق.

الكراسي الداعمة ذات الظهر المرتفع - للصغار من وزن 21 إلى 45 كلغ
لهذا النوع من الكراسي الداعمة ظهر وفي بعض األحيان أطراف ممتدة من جهة الرأس. يجب استخدامها مع نظام 

 تثبيت عبر حزام أمان للحضن والكتفين. ُيعتبر هذا النوع جيدًا في حال خلد 
الطفل إلى النوم في السيارة.

تذكروا دائمًا أّنه من الضروري أن يجلس الرضع واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة في المقعد الخلفي.

chevroletarabia.com ل بزيارة لمزيد من المعلومات، تفضَّ

أمان األطفال

 تنخفض الصيانة. 
ويرتفع التشويق.

التوفير مع سيلفرادو يتعدى السعر إلى تكاليف ما بعد الشراء، فقد ُصممت لُتحقق أقل متطلبات 
الصيانة وُتحافظ على جودتها بأقل تكلفة. فعناصر مثل حزام الكامة وآلية تبديل مواقع الكامة ورتل 

الصمامات ال تحتاج إلى صيانة دورية.

ُصممت عناصر شد سلسلة الكامة المتطورة ومكونات آلية تبديل مواقع الكامة عالية الجودة 
ورافعات الصمامات الهيدروليكية بحيث تضمن أعلى أداء للصمامات وبدون حاجة إلى تبديلها طيلة 

عمر المحرك.

وتمنع آليات التحكم اإللكترونية المتطورة ومجموعة كبيرة من أجهزة التحسس من تعطل األنظمة، 
بما في ذلك عملية تشغيل المحرك في حال تعّطل عمل حّساس التوقيت.

وهناك برامج تحكم تعمل على حماية المحرك من األعطال الدائمة في حال فقدان السائل المبّرد 
بالكامل، وهذا يسمح للمحرك بالعمل بطاقة مخّفضة لمسافة محددة تكفي السائق حتى يصل 

إلى مركز خدمة.

الصيانة الدورية
إستكمااًل لهندسة سيلفرادو الذكية واآلمنة، ستتكفل الصيانة الدورية بالمحافظة على سيارتك لمدة 

أطول. ولُتبقي سيارتك سيلفرادو بحالة ممتازة. عليك صيانتها بشكل منتظم وحسب توصيات 
دليل المالك.

قائمة األسعار
مع مرور الزمن وقطع المسافات الطويلة، ُيصبح من الضروري استبدال بعض القطع التي 

تتعرض للتلف واالهتراء بسبب االستخدام، مثل شفرات ماسحات الزجاج أو ممتصات الصدمات 
أو لّبادات الفرامل، وكلها مذكورة في قائمة األسعار. وسُتساعدك أسعارنا التنافسية على إبقاء 
سيارتك سيلڤرادو بأفضل حال وبأقل تكلفة. لمزيد من التفاصيل، راجع الوكيل أو تفّضل بزيارة 

.ChevroletArabia.com موقعنا

كلفة الصيانة


