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ATS

تكنولوجيات 
متقدمة 
ال تعّد وال 
تحصى

اإلطارات

ATS كوبيه 

 عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم
المصّوغ مع طالء خارجي ممتاز

قياسية في ATS كوبيه.
وتشمل إطارات 40R18/P225 أمامية، و 35R18/P255 خلفية 

لفصل الصيف مانعة لتسّرب الهواء.  قياس 18  إنش x 8 إنش 
في األمام و 18 إنش x 9 إنش في الخلف.

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم المصّوغ
مع تلميع نهائي

متوفرة في ATS لفئات كوبيه، األداء والممتازة  وتشمل
إطارات 40R18/P225 أمامية، و 35R18/P255 خلفية 

لفصل الصيف مانعة لتسرب الهواء قياس 18 إنش x 8 إنش 
في األمام و 18 إنش x 9 إنش في الخلف.

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم المصّوغ
مصقولة بلمعان فائق

متوفرة في ATS لفئات كوبيه، األداء والممتازة وتشمل 
إطارات  40R18/P225 أمامية، و 35R18/P255 خلفية 

لفصل الصيف مانعة لتسرب الهواء.

ATS سيدان 

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم المصّوغ
مع تلميع نهائي

قياسية في ATS سيدان الفئة القياسية وتشمل إطارات األداء 
 40R18/P225 ،العالي لفصل الصيف مانعة لتسرب الهواء

أمامية و 35R18/P255 خلفية قياس: 18 إنش x 8 إنش في 
األمام و 18 إنش x 9 إنش في الخلف.

عجالت قياس 18 إنش من األلومنيوم المصّوغ
مصقولة بلمعان فائق

قياسية في ATS سيدان لفئتي األداء والممتازة وتشمل إطارات 
 40R18/R225 األداء العالي لفصل الصيف مانعة لتسّرب الهواء

أمامية و 35R18/P255 خلفية قياس : 18 إنش x 8 إنش في 
األمام و 18 إنش x 9 إنش في الخلف.
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ال يُقاس النجاح بما كان باإلمكان، بل يُقاس بما تحّقق وكان.

تحفة أّخاذة. مقصورة ُتشعرك حين تدخلها بأنها قد ُصنعت خصيصًا لك، وحدك. وتحّس حين تقودها بأنها 

2016 ATS تنطلق بك إلى عالمها بدّقتها، بإتقانها، بتشويقها.  هذه هي سيارة
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الجزء األول
الشعور



 وقفٌة جريئٌة..
ال تشبه إال ذاتها!
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خطوطها تتحّدث عنها..  فاحكم على المكتوب من عنوانه.

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.
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إنها الدليل على أّن الحب من
أول نظرة ليس أسطورة

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر / جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
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رحلتك هامة.. بنفس أهمية وجهتك!
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كماٌل يتجّلى في أدق التفاصيل
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أناقٌة من كّل زاوية. ATS 2016 الجديدة
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الجزء الثاني
الخصائص والميزات



الشكل الخارجي

الشكل. االحساس. جميع خطوطها ُصنعت بدقة متناهية وكأنها بذلة أنيقة ُصممت بأعلى 

معايير الحرفية. جميع المكونات ُصنعت لتدهشك، انطالقًا من المعدن الالمع والهندسة 

الدقيقة، وصواًل الستجابة استثنائية عند المنعطفات، باإلضافة للتكنولوجيا المتقّدمة عن جيلها. 

استرح واضغط دواسة الوقود وانطلق، ألّن ATS ُصنعت لتنطلق...

إنارة ابتكارية بامتياز!

شاهد الطريق أمامك. مع مصابيح أمامية متكّيفة في ATS توّجه اإلنارة األمامية عالية األداء نحو المنعطفات، في 
حين يتحكّم نظام ®intellibeam أوتوماتيكياً بإنارة وإطفاء الكاشفات عند الحاجة.
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الشكل الخارجي

إطارات مصنوعة من الفوالذ المصّوغ 
إطارات من األلومنيوم تعّزز األداء، وهي أكثر من مجّرد 

 ATS شكٍل جميل، ألّن إطارات 18 إنش القياسية في
تؤّمن قوة عالية وراحة مميزة ضمن حزمة خفيفة الوزن.

مقابض أبواب خارجية مع إضاءةديناميكية الهواء
تقوم ATS على تطويع الهواء بحسب رغبتها، وذلك 
بواسطة الدروع الهوائية الديناميكية المخفية تحت 
هيكل السيارة، فتقوم بتوزيع الهواء بسالسة حول 
السيارة. أما تصميم الجناح الخلفي مع اإلضاءة في 

الوسط، يعمل كجناح لتمرير الهواء مما يزيد من القوة 
السفلية للسيارة.

تصميٌم رائع يوازي األداء. فمقابض األبواب المتوفرة في 
 ATS تضيء عند فتح قفل األبواب، وترحب بك بإنارة

خافتة ومشّعة.

إنارة فرامل مدمجة
 أعِط السائقين خلفك المزيد من الوقت للتوّقف.

فإنارة فرامل LED المدمجة تتوّسط الجناح الخلفي التابع 
لصندوق األمتعة في ATS، وتؤّمن إنارة توّقف يمكن 

رؤيتها واالنتباه لها بكل سهولة، في حين تحافظ على 
الخط اإلجمالي لروعة وجمال التصميم.
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المقصورة 

مواد فاخرة

مواد فائقة التمّيز تندمج بلمسة فنّية عالية الحرفية لتخلق مقصورة غنية ومتنوعة التفاصيل، حيث يمكنك االختيار 
بين المساحات الجلدية الفاخرة مثل جلد Semi-aniline المدموج بأفضل أنواع الخشب، األلومنيوم أو مساحات 

األلياف الكربونية.
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في كل زاوية من المقصورة، وفي كل خياطة.. ُصنعت بحرفية مطلقة البتكار بيئة مميزة كما 

السائق نفسه. متوفرة في 5 توليفات مختلفة: Kona  البني مع مساحات مطّعمة بخشب 

Sapele الطبيعي، أسود داكن  JetBlack مع األلومنيوم أو خطوط مصممة من الخشب 

Okapi ، بالتيني خفيف مع مساحات من خشب Sapele فائق اللمعان، أو أحمر Morello مع 

مساحات من األلياف الكربونية. 



المقصورة 

حرفية متقنة.. أصيلة!
إجلس خلف مقود ATS لتالحظ الدّقة والحرفية في كل تفصيٍل من 

حولك. أعماٌل من القص والحياكة المتقنة تزيّن المقاعد بمساحات 
من الجلد الفاخر واألخشاب المميزة والتوليفات الرائعة، فلم يتم 

التغاضي عن أي تفصيٍل مهم.

أعمال القص والحياكة الحرفّية
أناقٌة بامتياز... فداخل مقصورة ATS تشاهد اللمسات المميزة 

بتصميٍم يدوّي متقن. تتوّفر ضمن 7 توليفات مختلفة، 
 ،Semi-Aniline فالمقصورة مليئة بالمواد الممتازة مثل جلد

ألياف كربونية أو ألومنيوم، لتخلق بذلك انطباعاً عابقاً 
بالفخامة والتمّيز.

مقاعد رياضية
راحٌة إضافية في كل ميل.. فالمقاعد الرياضية األمامية توّفر 
دعماً إضافياً إلحساس رائع بروح اإلثارة أثناء القيادة، وتؤّمن 

دعماً ال مثيل له خالل القيادة الحماسية.

دواسات رياضية من األلومنيوم
مستوحاٌة من حلبات السباق. توّفر الدواسات الرياضية من 

األلومنيوم إحساساً بالتسابق واإلثارة لسيارة ATS، خاصًة 
بفضل اللون المعدني المميز.
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التكنولوجيا

ليس األمر من أجل االبتكار فقط. ألّن ATS تحتوي على تقنيات متقّدمة ُتعتبر إنجازًا حقيقيًا 

في عالم التكنولوجيا، من شأنها أن ترفع تجربة قيادة السيارة نحو أعلى مستوى. 

 نظام تجربة مستخدم كاديالك CUE®(1( هو نظاٌم شامل، مع شاشة تعمل باللمس وأدوات 

تحّكم مبتكرة مثل ردود الفعل بواسطة اللمس، ميزة التعّرف إلى الصوت وتكنولوجيا 

استشعار القرب - يعمل نظام ®CUE على رفع مستوى التواصل بينك وبين السيارة والعالم 

من حولك. يجمع بطريقة مميزة أدوات التحّكم بالسيارة، وسائل األمان، نظام المالحة 

ووسائل التواصل - معًا في نظاٍم واحد.

1. الوظائف الكاملة تتطّلب أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة USB. يشحن النظام السلكياً أحد أجهزة PMA أو أجهزة محمولة 
www.gmtotalconnect.com لمعرفة أي هاتف متوافق أو أجهزة متنقلة أخرى متوافقة، قم بزيارة موقع .Qi متوافقة

رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر.
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التكنولوجيا

مركز معلومات القيادة
مع 3 شاشات ملونة بالكامل، يسمح نظام مركز معلومات القيادة بتعديل 

وضبط المعلومات الضرورية التي تتعّلق بالسيارة. 

إنتباه. مساعدة. حماية.
ATS سيارٌة تهتم بك من خالل التكنولوجيا الشاملة التي تتضّمن كاميرتين، 

8 مستشعرات فوق صوتية مع 6 رادارات تعمل على مراقبة محيط 
السيارة لتنبيهك عن حوادث محتملة ومساعدتك على تجّنب وقوعها.

 نظام فتح السيارة عن بعد وتشغيل
السيارة بكبسة زر

الراحة هي األهم، ألّن نظام فتح السيارة عن بعد وتشغيل السيارة بكبسة زر 
يسمح لك بالدخول إلى السيارة وتشغيلها دون الحاجة لسحب المفتاح من 

محفظتك أو جيبك. يمكنك أيضاً إقفال وفتح أبواب السيارة فقط بلمسة على 
مقبض الباب أو حتى يمكنك تشغيل ATS بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

نظام ®BOSE الصوتي المحيطي الفاخر
يؤّمن نظام ®BOSE الصوتي المحيطي الفاخر صوتاً صافياً بامتياز. ويتضّمن نظام 

Centerpoint للصوت المحيطي ومضّخم صوتي رقمي.

شحن السلكينظام ®BOSE مع تكنولوجيا إلغاء الضوضاء النشطة
تسمح ATS بشحن الهواتف المتوافقة بواسطة نظام 
الشحن الالسلكي الخاص بهذه الفئة، والموجود خلف 

.CUE® لوحة تحكّم نظام

 جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط. جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.
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يقوم نظام إلغاء الضوضاء النشطة في ®BOSE على مراقبة األصوات غير 
المرغوب بها في المقصورة والقيام ببث ترددات غير مسموعة من خالل 

مكبرات الصوت مما يساعد على تخفيض الضوضاء الناتجة عن حركة السيارة.



األداء

إثارٌة أك�ثر بين يديك. مع محرك V6 سعة 3.6 ليتر الجديد بالكامل، بتصميٍم ديناميكي وإطار 

خفيف الوزن، لمزيٍد من القوة ورشاقة األداء. أطلق قوة 335 حصان في ATS لتشعر 

بإحساس اإلثارة في كل منعطف وعلى كل طريق.

محرك V6 سعة 3.6 أو محرك سعة 2.5 ليتر
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات

 ATS سعة 3.6 ليتر وبقوة 335 حصان )صافي(، تتسارع V6 لتتماشى مع متطلباتك، فمع محرك ATS قم بتعديل
من صفر إلى 100 كلم فقط ضمن 5.5 ثواني. تحتوي ATS على عدة ميزات تختص باألداء تساعد على تعزيز 

االستجابة الشاملة. فبمجّرد الضغط على دواسة الوقود، تتفاعل السيارة بشكٍل فوري لتحّول القيادة النمطية إلى 
قيادة مليئة باإلثارة. محّرك سعة 2.5 ليتر يؤّمن قوة 202 حصان )صافي( لقيادة أكثر إثارة. 
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تحكّم مغناطيسي بالقيادةفرامل ®BREMBO أمامية
فرامل ®BREMBO األمامية المستوحاة من سيارات السباق، تؤّمن قوة 

فرملة هائلة تساعدك على لجم قوة محّرك ATS الخارقة.
تحمل ATS ميزات متقّدمة مثل نظام التحكّم المغناطيسي بالقيادة 

والمنّشط لسرعة التعليق الحصري في فئته - يعمل على قراءة 
المعطيات 1,000 مرة في الثانية - مما يسمح بضبط نظام التعليق 

لقيادة مميزة وتحكّم مثالي.

شاشة معلومات ملونة منعكسة 
على الزجاج األمامي

توازن بنسبة 50/50 .. من األمام إلى الخلف

نظاٌم الشاشة الملونة المنعكسة على الزجاج األمامي 
يعمل على قراءة معلومات المالحة الفورية وعرضها 

باأللوان على الزجاج األمامي. راقب معلومات المالحة، 
سرعة السيارة، الوسائل الصوتية وغيرها.

إّن ابتكار هيكل قوي وخفيف هو إنجاٌز بحّد ذاته. وفي الحقيقة، عندما يصل توازن ثقل 
 السيارة بنسبة 50/50، يصبح التحكّم والسيطرة من المسّلمات. فعند تصميم ATS كوبيه

و ATS سيدان، كان من المهم بناء ليس فقط سيارة قوية وخفيفة فحسب، بل سيارة بتوازن 
مثالي بنسبة 50/50 من األمام على الخلف. والنتيجة، سيارة ATS تناور عند المنعطفات بكل 

سالسة كما السير على الطرقات بسهولة فائقة. 

إنسيابية هواء متطورة
خصائص إنسيابية متطورة، مثل اإلنارة الخلفية في ATS، تعمل على توزيع الهواء حول هيكل 

السيارة، في حين يحتوي الجناح الخلفي على إنارة توّقف مدمجة في الوسط، فهذه الميزات 
تبقي ATS ملتصقة بالطريق. مكونات عالية التقنية مثل األلومنيوم، هيكل مبتكر مصنوع من 

الصلب قائق القدرة، يجعل ATS إحدى أقوى سيارات كاديالك وأخفها وزناً على االطالق.

األداء
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رموز وخيارات نظام ®CUE قد تختلف من بلٍد آلخر / جميع مؤشرات األجهزة تعمل بالنمط القياسي المتري في الشرق األوسط.

األمان

إّن األرقام العالية ليست بالضرورة مؤشرًا لألداء األفضل. فعندما يتعّلق األمر بالوزن، فالمعيار 

األقل هو األك�ثر أداًء. ولقد قام المهندسون بابتكار تقنية ببناء الهيكل باستخدام فتحات إضافية 

لتخفيف الوزن اإلجمالي للسيارة - في حين تؤّمن قوة وصالبة ال مثيل لها - مما يساعد على بناء 

ATS خفيفة الوزن على اإلطارات مع المزيد من اإلحساس الرائع عند القيادة.
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خصائص األمان والسالمة

حزمة تنبيه السائق1حزمة تنبيه السائق1

نظام توجيه كهربائي مع نظام
المحافظة على المسار

 ATS  يساعد نظام التوجيه الكهربائي على إبقاء كاديالك
ضمن المسار في حال تّم التنّبه لمحاولة تغيير المسار دون 

قصد.  ويقوم نظام التنبيه عند االنحراف عن المسار بمراقبة 
خطوط الطريق ويحّذرك عندما تبدأ السيارة باالنتقال من 

خط سير إلى آخر دون استخدام إشارات التنبيه الجانبية.

نظام المقعد المنّبه
يعمل نظام المقعد المنّبه على إرسال نبضات 
سريعة من خالل وسائد المقاعد على اليسار، 

اليمين أو الجهتين معاً، وذلك لتحذيرك من 
مجموعة حوادث محتملة.

ماسحات زجاج متحسسة 
Rainsense للمطر

 تقوم باستشعار الرطوبة فتعمل أوتوماتيكياً 
على تنظيف الزجاج، كما تغّير سرعة 

الماسحات حسب غزارة المطر.

نظام التنبيه لالصطدامات األمامية
يستخدم كاميرا أمامية للكشف عن احتمال 

حدوث تصادم وشيك.

فرملة أوتوماتيكية في 
األمام والخلف

يقوم نظام الفرملة األوتوماتيكية بالكشف 
عن السيارة في األمام أو األشياء على 

اختالفها في الخلف، وفي بعض الحاالت، 
تعمل الفرامل أوتوماتيكياً للتخفيف من حّدة 
االصطدام أو حتى تجّنب االصطدام بالكامل.

نظام شّد حزام األمان 
أوتوماتيكياً 

يزيل الترهل الزائد الموجود في أحزمة األمان 
األمامية للمحافظة على السائق آمناً في 

مقعده خالل التسارع والمناورات الحماسية.

مثبت سرعة متكّيف 
يستخدم تقنية الرادار والكاميرا األمامية لتعديل 
السرعة أوتوماتيكياً، مما يحافظ على المسافة 

المحددة بينك وبين السيارة أمامك لتجّنب 
حاالت االصطدام المحتملة.

نظام التنبيه للمنطقة 
الجانبية العمياء 

يؤّمن إنذاراً مرئياً في المرايا الجانبية في حال 
وجود سيارات ضمن مجال المنطقة الجانبية 

العمياء. ويساعدك على تغيير المسار.

منبه للسيارات العابرة 
من الخلف

يقوم بتنبيهك من حركة المرور الخلفية، حيث 
يزيد الثقة عند استعمال الفرامل.

األمان

1.  إّن مزايا السالمة ال تحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وما يحيط به، باإلضافة ألحوال 
الطرقات في جميع األوقات. 3839





القوة المحركة

محرك VVT V6 سعة 3.6 ليتر بحقن مباشر للوقود وقوة 335 
حصان )صافي(  بعزم دوران يبلغ 386 نيوتن متر 

دفع خلفي 
ناقل الحركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع مبدل سرعات معّزز لألداء 

الشاسيه ونظام التعليق

الفرامل، قرصية عند العجالت األربع فرامل ®BREMBO أمامية عالية 
األداء، نظام منع االنغالق )ABS( ، تجفيف أوتوماتيكي ودّوارات 

Duralife™
نظام التوجيه، بالمسنن والبنيون ZF الممتاز، كهربائي متكيف مع 

السرعات 
نظام تعليق مستقل عند العجالت األربع، أمامي مزدوج المحور 

وخلفي بخمس وصالت، مع نمط تحكم حسب اختيار السائق
رياضي، أداء مع تحكم مغناطيسي بالقيادة حسب اختيار السائق 

الميزات الخارجية

شبك خارجي أمامي مع شعار كاديالك الجديد 
مقابض أبواب مع إنارة

اإلضاءة مصابيح تعمل عندما يخفت ضوء النهار مصابيح أمامية 
عالية األداء مع مصابيح LED عمودية مميزة بتوقيع كاديالك 

الخاص ومصابيح أمامية متكّيفة 
المرايا الخارجية بلون الهيكل، كهربائية قابلة للتدفئة مع إشارات 

التفاف جانبية مدمجة ومصابيح للمرايا الجانبية
كهربائية قابلة للتدفئة مع ميزة الخفوت التلقائي األوتوماتيكي 

من جهة السائق، وإشارات التفاف جانبية مدمجة ومصابيح للمرايا 
الجانبية 

العجالت، ألومنيوم مصّوغ 18 إنش 
ماسحات أوتوماتيكية للزجاج األمامي Rainsense متحسسة 

لألمطار ومستوى الرطوبة

الميزات الداخلية

نظام تنقية الهواء تدوير الهواء أوتوماتيكياً لتحسين جودته
دواسات رياضية من األلومنيوم 

نظام صوتي
 Bose® Surround Sound  المميز مع 12 مكبر صوت

 ،SD مزدوج، قارئ شريحة ذاكرة USB1 منفذ ،Centerpoint®
ووصلة Auxiliary الصوتية

تقنية اتصال ®Bluetooth دون استخدام اليدين مع ميزة التعرّف 
إلى الصوت

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين مع إعدادات خاصة لكل من 
السائق والراكب األمامي 

كونسول أمامي مركزي مع مقبض مدمج، وحيز تخزين، وحاملتي 
أكواب وسطية خلفية، وحاملة أكواب مزدوجة

نظام تثبيت السرعة إلكتروني، مع ضبط السرعة ومتابعتها، مع 
مجال السرعة الكاملة )متضمنة مع حزمة دعم السائق(

نظام كاديالك ®CUE )تجربة مستخدم كاديالك(4 للمعلومات 
والميديا مع شاشة LCD باأللوان تعمل باللمس مقاس 8 إنش 

الميزات القياسية

ميزات ATS  كوبيه 2016

القوة المحّركة

محرك VVT V4 سعة 2.5 ليتر بحقن مباشر للوقود وقوة 202 
حصان )صافي( بعزم دوران يبلغ 259 نيوتن متر

محرك VVT V6 سعة 3.6 ليتر بحقن مباشر للوقود وقوة 335 
حصان )صافي(  بعزم دوران يبلغ 386 نيوتن متر

دفع خلفي
ناقل الحركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع مبدل سرعات معّزز لألداء 

الشاسيه ونظام التعليق

الفرامل، قرصية عند العجالت األربع فرامل ®BREMBO أمامية 
عالية األداء، نظام منع االنغالق )ABS( ، تجفيف أوتوماتيكي 

Duralife™ ودّوارات
نظام التوجيه، بالمسنن والبنيون ZF الممتاز، كهربائي متكيف مع 

السرعات
نظام تعليق مستقل عند العجالت األربع، أمامي مزدوج المحور 

وخلفي بخمس وصالت، مع نمط تحكم حسب اختيار السائق
أداء رياضي، أداء مع تحكم مغناطيسي بالقيادة حسب اختيار 

السائق 

الميزات الخارجية

فتحات تهوية فعالة في الشبك األمامي
شبك خارجي أمامي مع شعار كاديالك الجديد 

مقابض أبواب مع إنارة
اإلضاءة

مصابيح تعمل عندما يخفت ضوء النهار مصابيح أمامية عالية األداء 
مع مصابيح LED عمودية مميزة بتوقيع كاديالك الخاص ومصابيح 

أمامية متكّيفة 
المرايا الخارجية بلون الهيكل 

كهربائية قابلة للتدفئة مع إشارات التفاف جانبية مدمجة ومصابيح 
للمرايا الجانبية

كهربائية قابلة للتدفئة مع ميزة الخفوت التلقائي األوتوماتيكي 
من جهة السائق، وإشارات التفاف جانبية مدمجة ومصابيح للمرايا 

الجانبية 
)CHMSL( في الوسط للفرملة LED جناح خلفي مدمج مع ضوء

العجالت، ألومنيوم مصّوغ 18 إنش 
ماسحات أوتوماتيكية للزجاج األمامي Rainsense متحسسة 

لألمطار ومستوى الرطوبة

الميزات الداخلية

نظام تشغيل عن بعد متكيف يشغل المقاعد القابلة للتدفئة / 
التهوية )إذا كانت مجهزة(، ونظام التحكم بالمناخ، ونظام إزالة 

الجليد )ناقل حركة أوتوماتيكي فقط( 
نظام تنقية الهواء تدوير الهواء أوتوماتيكياً لتحسين جودته

دواسات رياضية من األلومنيوم 
نظام صوتي

 Bose® Surround Sound  المميز مع 10 مكبر صوت
 ،SD مزدوج، قارئ شريحة ذاكرة USB1 منفذ ،Centerpoint®

ووصلة Auxiliary الصوتية

شاشة معلومات ملونة مقاس 5.7 إنش مقسمة على 3 شاشات 
يمكن ضبطها 

مفتاح EZ الشامل، يفتح كافة األبواب وصندوق األمتعة، يتضّمن 
جهازي إرسال

تشغيل المحرك من دون مفتاح مع كبسة زر
اإلضاءة إنارة داخلية محيطة وعلى مقابض األبواب والكونسول 
العلوي. إنارة أمامية وخلفية للقراءة وإنارة في صندوق األمتعة.

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد السائق 
الكهربائي )في حال توفره( والمرايا الخارجية، مع إعادة ضبط 

لوضعيات الخروج من السيارة 
مرآة داخلية عاكسة بدون إطار مع ميزة الخفوت التلقائي

مأخذ كهربائي خلفي منزلي 230 فولت موجود في الكونسول 
الخلفي الوسطي 

مقاعد 2+2 مساند رأسية أمامية، خلفية مع ظهر قابل للفصل 
بنسبة 60/40، مساند الرأس، قابلة للتعديل في 4 وضعيات 
للمقاعد األمامية وفي وضعيتين للمقاعد الخلفية الجانبية، 

مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية للسائق والراكب األمامي. مقاعد 
بمساحات جلدية ومقعدا السائق والراكب األمامي قابلين للتعديل 
كهربائياً في 12 وضعية مع تعديل كهربائي في وضعيتين لمسند 

أسفل الظهر
نظام التوجيه وعمود المقود مع أزرار مدمجة للتحكم بالنظام 

الصوتي ونظام تثبيت السرعة ومركز معلومات القيادة، مقود 
مكسو بالجلد مع عمود إمالة يمكن تعديله يدوياً. مقود مكسو 

بالجلد مع عمود إمالة يمكن تعديله كهربائياً. أدوات تحكّم من 
المغنيزيوم على مقود رياضي.

نوافذ كهربائية، مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق
شحن السلكي يتضّمن نظام شحن لألدوات المتوافقة )متضمنة 

)CUE® مع نظام

السالمة واألمان 

وسادات هوائية  5 أمامية وجانبية وعند مستوى الركبة للسائق 
والراكب األمامي؛ وسادات هوائية أمامية وخلفية لحماية الرأس 

حزمة تنبيه السائق تشمل المقعد المنبه للسالمة، التنبيه 
من االصطدام األمامي، المساعدة على المحافظة على 

المسار، التنبيه عند مغادرة المسار، المصابيح الذكية األمامية 
Rainsense والماسحات المتحسسة للمطر ،Intellibeam®

شاشة منعكسة على الزجاج األمامي ملونة، قابلة للتعديل 
)ضمن حزمة دعم السائق في فئة األداء( 

نظام اإلنذار للمساعدة على الركن األمامي والخلفي 
كاميرا للرؤية الخلفية 

أحزمة أمان للخصر والكتف لجميع الوضعيات وحاالت الشّد للسائق 
والراكب األمامي، مشابك لراحة الركاب الجانبيين في الخلف 

نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات 
نظام إنذار لمنع السرقة تنبيه صوتي ونظام تعطيل المحّرك لمنع 

السرقة
نظام مراقبة ضغط اإلطارات 

نظام التحكّم بالدفع عند كافة السرعات مع ضبط لقوتي المحرك 
والفرملة

تقنية اتصال ®Bluetooth دون استخدام اليدين مع ميزة التعرّف 
إلى الصوت

تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين مع إعدادات خاصة لكل من 
السائق والراكب األمامي

كونسول أمامي مركزي مع مقبض مدمج، وحيز تخزين، وحاملتي 
أكواب وسطية خلفية، وحاملة أكواب مزدوجة

نظام تثبيت السرعة إلكتروني، مع ضبط السرعة ومتابعتها، مع 
مجال السرعة الكاملة )متضمنة مع حزمة دعم السائق(

نظام كاديالك ®CUE )تجربة مستخدم كاديالك(4 
للمعلومات والميديا مع شاشة LCD باأللوان تعمل باللمس 

مقاس 8 إنش 
شاشة معلومات ملونة مقاس 5.7 إنش مقسمة على 3 

شاشات يمكن ضبطها 
مفتاح EZ الشامل، يفتح كافة األبواب وصندوق األمتعة، يتضّمن 

جهازي إرسال
تشغيل المحرك من دون مفتاح مع كبسة زر

اإلضاءة إنارة داخلية محيطة وعلى مقابض األبواب والكونسول 
العلوي. إنارة أمامية وخلفية للقراءة وإنارة في صندوق األمتعة.

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات وضعيتين وضبط مخرج واحد لمقعد 
السائق، وتحفظ ضبط المرايا الخارجية وعمود المقود )إذا كانت 

الميزة متضّمنة(
المرآة بدون إطار للرؤية الخلفية مع ميزة الخفوت التلقائي 

األوتوماتيكي 
منفذ كهربائي خلفي بأسلوب منزلي 230 فولت موجود في 

خلفية الكونسول الوسطي
المقاعد، 5 ركاب أمامية حاضنة، خلفية بمساند ظهر ثابتة تشمل 

مسند ذراع وسطياً قابالً للطّي مع حيز تخزين مدمج وحاملتي 
أكواب 

خلفية، مساند ظهر قابلة للفصل والطي بنسبة 40 / 60 تشمل 
مسند ذراع وسطياً قابالً للطّي مع حّيز تخزين مدمج، حاملتا أكواب 

وباب للولوج إلى حيز األمتعة  مساند رأس قابلة للتعديل في 
4 وضعيات في المقاعد األمامية، وفي وضعيتين في المقاعد 
الخلفية الجانبية, مقاعد قابلة للتدفئة للسائق والراكب األمامي 

مقاعد مكسوة بالجلد قابلة للضبط في 8 وضعيات للسائق 
والراكب األمامي، مسند أسفل الظهر قابل للتعديل في 

وضعيتين مقاعد مكسوة بالجلد Semi-Aniline مع مساند للظهر 
من األلياف المخملية مع إمكانية تعديل مقعد السائق في 12 

طريقة و 10 طرق لمقعد الراكب األمامي، إضافة إلى مسند ظهر 
قابل للتعديل بوضعيتين

عجلة القيادة والعمود تحكم بالصوت وتثبيت السرعة ومركز 
معلومات القيادة, إطار عجلة القيادة قابل للتدفئة، مقود 

مكسو بالجلد مع عمود إمالة يمكن تعديله يدوياً. مقود مكسو 
بالجلد مع عمود إمالة يمكن تعديله كهربائياً. أدوات تحكّم من 

المغنيزيوم على مقود رياضي.
النوافذ كهربائية، مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق في 
األمام والنقرة السريعة للفتح في الخلف؛ تشمل إقفال حماية 

لركاب الخلف 
شحن السلكي نظام شحن لألجهزة المحمولة المتوافقة )مع 

)CUE® نظام

السالمة واألمان

وسادات هوائية4 أمامية وجانبية وعند مستوى الركبة للسائق 
والراكب األمامي؛ وسادات هوائية أمامية وخلفية لحماية الرأس 

أحزمة أمان للخصر والكتف لجميع الوضعيات وحاالت الشّد للسائق 
والراكب األمامي، مشابك لراحة الركاب الجانبيين في الخلف 

نظام StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات 
نظام إنذار لمنع السرقة تنبيه صوتي ونظام تعطيل المحّرك لمنع 

السرقة 
نظام مراقبة ضغط اإلطارات 

نظام التحكّم بالدفع عند كافة السرعات مع نظام توقيف المحرك 
والفرملة

1. إّن نظام تثبيت السرعة التفاعلي ال يحّل مكان مسؤولية السائق بتشغيل وقيادة السيارة بطريقة آمنة. يجب على السائق البقاء منتبهاً للزحام وأحوال الطرقات في جميع األوقات، والقيام بتوجيه المقود والتحّكم بالفرامل أو غيرها من الخصائص الضرورية لالحتفاظ 
بالسيطرة الكاملة على السيارة.      2. الوظائف الكاملة تتطّلب أجهزة بلوتوث متوافقة وهواتف ذكية. بعض األجهزة تتطلب وجود وصلة USB.     3. قبل االنتقال من مساٍر آلخر، يجب التأّكد من رؤية المنطقة الجانبية العمياء من خالل المرايا الجانبية ومرآة الرؤية الخلفية، 
والنظر من فوق الكتف لرؤية السيارات والمخاطر المحتملة، وتفعيل إشارة االلتفاف     4. يجب دائماً استخدام أحزمة األمان والروابط الصحيحة لمقاعد األطفال بحسب العمر والحجم. حتى مع السيارات التي يتوفر فيها نظام تحسس وجود الراكب، يكون األطفال أكثر أماناً 
عند وضعهم بطريقة صحيحة في المقاعد الخلفية الخاصة باألطفال واألوالد أو الكرسي الرافع. يجب عدم وضع مقعد األطفال في األمام مع أي سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية نشطة.  يمكن أن يتسبب فتح الوسادة الهوائية بإصابات شديدة أو حتى الموت 

بعض األحيان ألي شخص قد يكون قريباً جداً من الوسادة الهوائية في حين فتحها. يجب التأّكد أّن كل راكب يجلس بالطريقة الصحيحة. يرجى مراجعة دليل المستخدم وتعليمات األمان المتعلقة بمقعد األطفال للمزيد من معلومات الحماية. 

ميزات ATS سيدان 2016



برنامج الرعاية المتميّز

إليك المفهوم الجديد لتمّلك الفخامة

خدمة وصيانة 4 سنوات/100.000 كلم من كاديالك

ضمان 4 سنوات/100.000 كلم

يأتي برنامجنا للخدمة والصيانة قياسياً مع كّل سيّارات كاديالك بدون أّي كلفة من جانبك، وهو برنامج قابل 
للنقل بكامله إلى مالك آخر، كما يُلبّي كاّفة االحتياجات وفقاً لجدول الصيانة المفّصل في “دليل المالك”.

برنامجنا للمساعدة على الطرقات يضمن إعادة سيّارتك إلى الطرقات بأسرع وقت، وفي جميع 
الظروف. عند وجودك خارج بلد إقامتك وتعّذر إجراء أعمال التصليح في الحال، سنهتّم بترتيبات 

سفرك لتصل إلى وجهتك سالماً.*

المساعدة على الطرقات في أنحاء الشرق األوسط 4 سنوات

يمنحك ضمان كاديالك تجربة لما بعد الشراء تتميّز بالمتعة وراحة البال اللتين تختبرهما مع سيّارة 
كاديالك التي تمّلكتها.

* تُطبّق الشروط واألحكام.

 لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتيّب شاماًل قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات 
أو المواصفات أو الطرازات أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكتيّب، أو أي كتيّب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها 
مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة في هذا الكتيّب بعض 

التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يرُجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك بحقها في 
تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. 

مالحظة: بعض الصور في هذا الكتيّب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية. 
 

  CUSTOMERSERVICE@CADILLACARABIA.COM أو راسلونا عبر ،CADILLACARABIA.COM ألي استفسارات أو مزيد من التفاصيل، زوروا

مقاسات ATS كوبيه
المقاسات بصيغة الملليمتر

مقاسات ATS كوبيه الخارجية 
قاعدة العجالت  2776
الطول اإلجمالي  4663
عرض الهيكل  1842
االرتفاع الكلي  1392
المسافة بين العجلتين األماميتين  1532
المسافة بين العجلتين الخلفيتين  1567

المقاسات الداخلية

حيّز الرأس، أمامي  995
حيّز الرأس، خلفي  891
حيّز القدمين، أمامي  1074
حيّز القدمين، خلفي  851
حيّز الكتفين، أمامي  1374
حيّز الكتفين، خلفي  1298

السعة وقدرة التحميل في ATS كوبيه

سعة خزان الوقود، تقريبي )ليتر(  61
سعة حيّز األمتعة )ليتر(  295
عدد المقاعد  4

مقاسات ATS سيدان
المقاسات بصيغة الملليمتر

مقاسات ATS سيدان الخارجية 
قاعدة العجالت  2776
الطول اإلجمالي  4643
عرض الهيكل  1806
االرتفاع الكلي  1420
المسافة بين العجلتين األماميتين  1511
المسافة بين العجلتين الخلفيتين  1546

المقاسات الداخلية

حيّز الرأس، أمامي  980
حيّز الرأس، خلفي  935
حيّز القدمين، أمامي  1079
حيّز القدمين، خلفي  851
حيّز الكتفين، أمامي  1402
حيّز الكتفين، خلفي  1369

السعة وقدرة التحميل في ATS سيدان

سعة خزان الوقود، تقريبي )ليتر(  60.6
سعة حيّز األمتعة )ليتر(  294.5
عدد المقاعد  4

المقاسات
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لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي تعديل 
في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات أو الطرازات 
أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة في هذا الكتّيب، أو 
أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات تقريبية مصادرها مخططات 

التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور 
وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات. قد يطرأ على المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض 

التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يُرجى مراجعة وكيل كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في 
األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك 

بحقها في تحديد مدة سنة الطراز ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات 
مختلفة.  مالحظة: بعض الصور في هذا الكتّيب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية. 

تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء 
العالم. وقد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك في نماذج وطرازات أخرى من جنرال موتورز.

قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل. يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

عن هذا الكتيّب

المحركات

األساطيل

مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، الشركات 
التابعة لها أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان يكون من الضروري 

إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات مختلفة أو من مصادر مختلفة من المقررة أصالً. قد تكون بعض الخيارات 
غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك، لذا نقترح عليك التحقق من أن سيارتك تشمل المعدات التي طلبتها 

أو، إذا كان هناك تغييرات، أنك تقبل بها.

خط التجميع

 1. برنامج المساعدة على الطرقات وبرنامج خدمة التوصيل غير مشمولين في الضمان المحدود للمركبات الجديدة. يحتوي كتّيب “معلومات الضمان ومساعدة المالك” الموجود مع كل مركبة جديدة على معلومات
مفصلة عن تغطية الضمان.

 ©2016 جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. جي.أم )GM( وشعار جي.أم )GM( ، كاديالك )Cadillac(، شعار كاديالك )Cadillac(، والشعارات والرموز وأسماء موديالت السيارات وتصاميم الهياكل الخاصة بكل منها،
 Bose® هي عالمات تجارية خاصة بشركة Centerpoint® و Bose® .عالمات أخرى هي عالمات تجارية و/أو عالمات خدمةخاصة بشركة جنرال موتورز أو الشركات التابعة لها أو شركاتها الفرعية أو الشركات المرّخصة من قبلها 
 Corporation. ويندوز )Windows( هي عالمة تجارية خاصة بشركة مايكروسوفت )Microsoft, Inc(. هي )Blu-rayTM( عالمة تجارية خاصة بشركة Blu-rayTM Disc Association. واي فاي )Wi-Fi( هي عالمة مسجلة خاصة

.Wi-Fi Alliance® بشركة 

إذا كانت تحتوي سيارتك على عدة منع التسرب على اإلطارات والضاغط، فإنها تستخدم مادة سائلة لمنع 
التسرب على اإلطارات يمكنها ختم ثقب ¼ إنش على السطح الخارجي لإلطار. بعد استخدام عدة النفخ، 

يوصى بأخذ اإلطار إلى وكيل معتمد ليتم فحصة وإصالحه في أقرب وقت وعلى األخص قبل قيادة 160 
كيلومتراً إضافياً. ال يمكن لمانع التسرب على اإلطارات ختم ونفخ األضرار على األسطح الجانبية، الثقوب األكبر 

من ¼ إنش، واإلطار الذي انخلع عن العجلة. يمكن استخدام مانع التسرب على اإلطارات على إطار واحد 
ومرة واحدة قبل تاريخ انتهائه.

عدة منع التسرب على اإلطارات والضاغط

تم تصميم وصناعة سيارات كاديالك بطريقة مقاومة للتآكل والتآكل الناتج عن الصدأ. إذا تعرضت أي من 
صفائح الهيكل المعدنية إلى التآكل من الصدأ )وظهور ثقب فعلي في الصفيحة المعدنية( فإنها مشمولة 
بضمان لمدة 6 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترات. إن التآكل السطحي أو الشكلي - الناتج عن ارتطام 
حصى أو ظهور خدوش على الدهان، مثالً – ال يغطيها الضمان. ال يوصي الضمان ضد الصدأ استخدام مواد 

إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كاديالك لمعرفة شروط هذا الضمان المحدود.

ضمان ضد الصدأ
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أسودفضي المع معدني

1M O O N S T O N E معدني  فضي رملي معدني2

1C O C O A برونزي معدني  1P H A N T O M رمادي معدني 

أسود ستيالر معدني1 أزرق داكن أدرياتك معدني1

أحمر OBSESSION طبقتين1 أبيض  كريستال – بثالث طبقات1

K O N A  B R O W N 1

مقاعد بمساحات جلدية
 S E M I-A N I L I N E  

الفرش الداخلياأللوان الخارجية
ATS سيدان فقطATS كوبيه / سيدان

ثالثي الطبقات 
طالء ممتاز مؤلف من ثالث طبقات تعطي نتائج لونية مميّزة جّداً.

طالء ممتاز من طبقتين باإلضافة إلى صبغة خفيفة محايدة اللون تعطي العمق 
واللمعان المرغوب فيهما.

1. متوّفر بكلفة إضافية.
2. متوّفر بكلفة إضافية. دون كلفة إضافية على فئة بالتينوم.

مساحات من 
 S A P E L E خشب 

الطبيعي
مساحات برونزية 

مطلية بالزيت

 J E T B L AC K

 ومساحات
مخملية

J E T  B L A C K
)مساحات من األلومنيوم(1 

مقاعد بمساحات جلدية  

مساحات من 
األلومنيوم 

المصقول

مساحات من 
األلياف الكربونية

 مساحات
J E T B L AC K

 J E T B L AC K
ومساحات 

مخملية

 M O R E L L O  R E D 1 

مقاعد بمساحات جلدية
 S E M I-A N I L I N E  

L I G H T  P L AT I N U M
)مساحات خشبية(1

مقاعد بمساحات جلدية 

مقاعد بمساحات
SA P E L E خشبية 

فائقة اللمعان
مساحات

J E T B L AC K

J E T  B L A C K
مقاعد 

بمساحات جلدية  
 مساحات

J E T B L AC K

 L I G H T  N E U T R A L 1

مقاعد بمساحات جلدية  

مقاعد بمساحات
DA R K  O L I V E

 AS H WO O D

مساحات
M E D I U M  CAS H M E R E  

 مع مساحات مخملية

L I G H T  P L AT I N U M
)مساحات برونزية(

مقاعد بمساحات جلدية 

مقاعد بمساحات
DA R K  O L I V E

AS H WO O D
 مساحات

J E T B L AC K

1. متوفرة بكلفة إضافية. ال تشمل صف المقاعد الثالث


