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2017 CHEVROLET EXPRESS 

The Express series offers voluminous space 
for passengers, vast capacity for cargo, and 
superb strength for the biggest transport 
tasks. With seating for up to 15 and 
exceptional passenger space, the Chevrolet 
Express is the vehicle for those with big 
carrying needs.



TAKE ON
    ANYTHING.



EXPRESS 
      PASSENGER VAN.

EXTERIOR DESIGN

(net) engine with automatic transmission 
and Tow/Haul mode. Four-wheel disc 
brakes with ABS along with standard 

fifteen-passenger seating is also available. 
All are kept cool by the standard front and 
available rear air conditioning.

StabiliTrakTM provide extra safety during 
emergency maneuvers and help keep 
things under control. Twelve-passenger 
seating is standard on all models and 

Chevrolet Express Passenger Vans offer 
space, flexibility and uncompromising 
safety. You have the Vortec 6.0L V8 324hp 



EXTERIOR DESIGN

all ensure that even though the work is 
demanding the drive is not.

EXPRESS 
        CARGO VAN.

bound Vortec 6.0L V8 324hp (net) engine 
and heavy-duty six-speed automatic 
transmission with Tow/Haul mode provide 
all the power. The vast interior capacity

is built to carry tremendous amounts
of cargo. A maximum 1,872 kg payload 
capacity, four-wheel disc brakes with ABS, 
standard StabiliTrakTM and power steering 

If you‘re looking for a vehicle to take
the load of the world, Chevrolet Express 
2500 and 3500 Cargo Vans provide all the 
size and utility you need. The muscle- 



EXPRESS 
      COMMERCIAL CUTAWAY.

EXTERIOR DESIGN

high-capacity payload accommodations, 
and a strong full-length ladder-type frame. 
Also sticking to the task at hand: the 
six-speed automatic transmission with 

comfortable ride, and the large capacity 
fuel tank means you can enjoy it for as long 
as is needed.

Tow/Haul mode, four-wheel disc brakes 
with ABS, standard StabiliTrakTM and power 
steering. The independent front 
suspension is designed to provide a 

For the biggest tasks, look no further than 
the Chevrolet Express Commercial 
Cutaway. It features the superb Vortec 
4.8L V8 209kW (280hp) (net) engine, 

SURGE AHEAD WITH A POWERFUL VORTEC ENGINE
The powerful Vortec 6.0L V8 engine offers superb driveability 
and fuel efficiency, generating 324hp (net) and 504Nm net 
torque at 4,400 rpm.

DISC BRAKES WITH ABS
The standard anti-lock brake system (ABS) helps maintain 
steering control during hard braking while the four vented discs 
offer impressive braking power.

STABILITRAK™ - AN EXCLUSIVE ENGINEERING MARVEL
It’s advanced engineering that helps your Express Passenger 
Van respond more accurately to your steering commands. It 
uses sensors to read the position of your steering wheel, vehicle 
speed, brake pressure, lateral acceleration and turning rate to 
help keep you on track.



SHARE THE LOAD.
1. The Express boasts vast storage and cargo carrying capacity for any load.

BIG WHERE IT COUNTS.
The versatile and spacious interior of the Chevrolet 
Express is designed to meet your every need, no 
matter the job at hand.

INTERIOR DESIGN

provide easy access. Plus, for the driver 
and passengers, a variety of comfort 
options and packages.

FOR THE PASSENGERS.
Express Passenger Vans offer spacious 
comfort for you and all of your passengers. 

BIG ON SPACE.
1500, 2500 and 3500 regular Cargo Vans 
have 6787 L of maximum cargo space, 
while 2500 and 3500 extended wheelbase 
models have a massive 8053 L.

Power windows and rear–passenger air 
conditioning are standard on all LT models 
and available on LS. Pass–through rear 
seats give you maximum storage without 
sacrificing seating.

CARRY IT ALL.
Whether you’re moving people or hauling 
tools, Express has the capacity. Standard 
seating for 12 passengers on the 2500, or 
up to 15 passengers on the extended 
wheelbase. Standard passenger–side and 
rear swing–out doors that open wide to 

ROOM FOR 
      EVERYTHING.

1



SURGING 
        AHEAD.

4.8L V8 209kW (280hp) (net) engine and 
moving up to the powerful Vortec 6.0L V8 

(net) and 504Nm net torque at 4400rpm.engine. It offers superb driveability and 
fuel efficiency, generating 242kW (324hp) 

The Express lineup features two strong 
engines, starting with the superb Vortec 

1

IMPRESSIVE PERFORMANCE.
1. The 6.0L engine has more than enough power to handle any situation.

GOOD FOR BUSINESS.
The Express boasts an exceptional fuel economy 
and uncompromising performance on every task 
you give it.

PERFORMANCE



BECAUSE YOU’RE CARRYING 
                            MORE THAN CARGO.

one. It’s optimal safety before, during and 
after a crash. It’s advanced engineering 
that helps your Express Passenger Van 
respond more accurately to your steering 
commands. StabiliTrakTM uses sensors to 
read the position of your steering wheel, 
vehicle speed, brake pressure, lateral 

discs offer impressive braking power. 
When you apply the brakes, the sensors 
detect a wheel lock and will quickly release 
braking pressure, then return braking 
pressure to normal. This keeps the vehicle 
from skidding, which keeps you in control 
at all times.

acceleration and turning rate to help keep 
you on track.

 PURE STOPPING POWER.
The standard antilock braking system 
(ABS) helps maintain steering control 
during hard braking, while the four vented 

STABILITRAKTM - AN EXCLUSIVE 
ENGINEERING MARVEL. 
Advanced engineering, coupled with 
technological characteristics like the 
StabiliTrakTM Electronic Stability Control 
System, work in harmony to help prevent 
collisions—and help protect you if you’re in 

SAFETY

1

SAFETY THAT SURROUNDS.
1.  The high-strength steel of the safety cage creates a cocoon of protection around 

 your passengers.

BIG ON SAFETY.
With its advanced safety and stability features, the 
Express puts you and your passengers first.

Always use safety belts and the correct child restraint for your child’s age and size, even with air bags. Even in vehicles equipped with the Passenger Sensing System, children are safer when properly secured 
in a rear seat in the appropriate infant, child or booster seat. Never place a rear-facing infant restraint in the front seat of any vehicle equipped with an active frontal air bag. See the Owner’s Manual and the 
child safety seat instructions for more safety information.



SPECIFICATIONS : EXPRESS PASSENGER VANS

KEY FEATURES LS LT

Remote vehicle starter system

Airbags, driver and right-front passenger ● ●

Head-curtain side-impact airbags ● ●

Power steering ● ●

Console, base, includes open storage bin ● -

Console, deluxe, includes swing-out storage bin ●

Outside temperature display in DIC

Seating, 12-passenger, (2-3-3-4 seating configuration) ● ●

Seating, 15-passenger, (2-3-3-3-4 seating configuration)

Air conditioning, front manual ● ●

Air conditioning, rear ●

Driver Information Center ●

Power windows and door locks ●

Tilt-wheel and cruise control ●

Keyless entry - ●

Steering wheel, leather-wrapped, with mounted controls available

Audio system, AM/FM stereo with seek-and-scan, digital clock and 2 front-door speakers ● ●

Audio system, AM/FM stereo with CD player,  seek-and-scan, 
digital clock, TheftLock, random select and 2 front-door speakers

Audio system, AM/FM stereo with CD/MP3 player, seek-and-scan, digital
clock, auto-tone control, Radio Data System (RDS), 2 front-door speakers,
2 rear-door speakers and 2 in the sound bar

16” x 6.5” wheels, Gray painted, includes Gray center caps 
and steel spare

● ●

Rear Parking Assist

SPECIFICATIONS : EXPRESS PASSENGER VANS

CHASSIS FEATURES LS LT

Engine: Vortec 6.0L V8 SFI ● ●

Net horsepower: 324hp @ 4,700 rpm ● ●

Net torque: 373lb-ft (504Nm) @ 4,400 rpm ● ●

Transmission: 6-speed, heavy-duty, 
electronically controlled with overdrive

● ●

Brakes: 4-wheel anti-lock with front and rear disc ● ●

EXTERIOR DIMENSIONS 2500 3500 3500 EXT

Wheelbase (mm) 3,429 3,429 3,937

Overall length (mm) 5,692 5,692 6,200

Body width (mm) 2,012 2,012 2,012

Overall height (mm) 2,070 2,070 2,103

CAPACITIES 2500 3500 3500 EXT

GVWR* (kg) 3,901 4,355 4,355

Curb weight (kg) 2,665 2,761 2,906

Payload** (kg) 1,226 1,584 1,438

Fuel capacity (L) 117 117 117

Cargo volume, regular, with seats (L) 2,608 2,608 -

Cargo volume, extended, with seats (L) - - 3,602

Seating capacity (front/2nd/3rd/4th) 2/3/3/4 2/3/3/4 2/3/3/3/4 

* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 
 passengers, optional equipment and cargo.
***  Check availability with your dealer.

* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 
 passengers, optional equipment and cargo.
***  Check availability with your dealer.

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE ● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE



SPECIFICATIONS : EXPRESS PASSENGER VANS (EXTERIOR COLORS) SPECIFICATIONS : EXPRESS PASSENGER VANS

COLOR COMBINATIONS

60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm
60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

2500/3500 EXT 3500

DIMENSIONS : EXPRESS PASSENGER VANS

*The above specifications are subject to change.

EXTERIOR COLORS  NEUTRAL  MEDIUM PEWTER
Cyber Gray  Metallic

Black

Summit White

Red Hot

Wheatland Yellow

Silver Ice Metallic

Graphite Metallic

* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 
 passengers, optional equipment and cargo.
***  Check availability with your dealer.

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

BLACK RED HOT

WHEATLAND YELLOW SILVER ICE METALLIC

SUMMIT WHITECYBER GRAY METALLIC

GRAPHITE METALLIC  BROWNSTONE METALLIC



KEY FEATURES WORK VAN

Remote vehicle starter system

Airbags, driver and right-front passenger ●

Power steering ●

Console, base, includes open storage bin ●

Console, engine cover, includes swing-out storage bin

Outside temprature display in DIC

Air conditioning, front manual ●

Air conditioning, rear, with 8-point digital compass in 
Driver Information Center

Power windows and door locks

Tilt-wheel and cruise control

Keyless entry

Steering wheel, leather-wrapped, with 
mounted controls available

Audio system, radio provisions only, includes alarm warning  
chimes, radio wiring, radio antenna and and 2 front-door speakers

●

Audio system, AM/FM stereo with CD player, seek-and-scan,  
digital clock, TheftLock, random select and 2 front-door speakers

Audio system, AM/FM stereo with CD/MP3 player, seek-and-scan,  
digital clock, auto-tone control, Radio Data System (RDS),  
2 front-door speakers, 2 rear-door speakers and 2 in the sound bar

16” x 6.5” wheels, Gray painted, includes Gray center caps  
and steel spare

●

Rear Parking Assist

SPECIFICATIONS : EXPRESS CARGO VANS SPECIFICATIONS : EXPRESS CARGO VANS

CHASSIS FEATURES WORK VAN

Engine: Vortec 6.0L V8 SFI with 324hp (net) @ 4,700 rpm ●

Net torque: 373lb-ft (504Nm) @ 4,400 rpm ●

Transmission: 6-speed, heavy-duty, electronically  
controlled with overdrive

●

Brakes: 4-wheel anti-lock, with front and rear disc ●

EXTERIOR DIMENSIONS WORK VAN & YF7 (2500 ONLY)

2500 2500 EXT 3500 3500 EXT
Wheelbase (mm) 3,429 3,937 3,429 3,937

Overall length (mm) 5,692 6,200 5,692 6,200

Body width (mm) 2,012 2,012 2,012 2,012

Overall height (mm) 2,070 2,083 2,070 2,103

CAPACITIES WORK VAN 

2500 2500 EXT 3500 3500 EXT
GVWR* (kg) 3,901 3,901 4,355 4,355

Curb weight (kg) 2,449 2,545 2,473 2,557

Payload** (kg) 1,442 1,346 1,872 1,787

Fuel capacity (L) 117 117 117 117

Cargo volume, regular,  with seats (L) 6,788 - 6,788 -

Cargo volume, regular,  with seats removed (L) 7,658 - 7,658 -

Cargo volume, extended,  with seats (L) - 8,054 - 8,054

Cargo volume, extended,  with seats removed (L) - 8,890 - 8,890

Seating capacity (front) 2 2 2 2

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 
 passengers, optional equipment and cargo.
***  Check availability with your dealer.

* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 
 passengers, optional equipment and cargo.
*** Check availability with your dealer.



* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 

passengers, optional equipment and cargo.
***  Check availability with your dealer.

SPECIFICATIONS : EXPRESS CARGO VANS (EXTERIOR COLORS)

EXTERIOR COLORS NEUTRAL MEDIUM PEWTER

Cyber Gray Metallic —

Black

Summit White

Red Hot

Wheatland Yellow

Silver Ice Metallic —

Graphite Metallic

COLOR COMBINATIONS

SPECIFICATIONS : EXPRESS CARGO VANS

2500/3500 2500/3500EXT

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

DIMENSIONS : EXPRESS CARGO VANS

*The above specifications are subject to change.

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

BLACK RED HOT

WHEATLAND YELLOW SILVER ICE METALLIC

SUMMIT WHITECYBER GRAY METALLIC

GRAPHITE METALLIC  BROWNSTONE METALLIC



KEY FEATURES WORK VAN

Airbags, frontal, driver and right-front passenger ●

Power steering ●

Console, engine cover, includes swing-out storage bin

Air conditioning, front manual ●

Power windows and door locks

Tilt-wheel and cruise control

Audio system, AM/FM stereo with seek-and-scan,  
digital clock and 2 front-door speakers

●

Audio system, AM/FM stereo with CD player, seek-and-scan, digital clock,
TheftLock, random select and 2 front-door speakers

Radio provision only includes alarm chimes, radio wiring harness,  
radio antenna and 2 front speakers, seek-and-scan, digital 
clock, auto-tone control, Radio Data System (RDS), 2 front-door speakers,
2 rear-door speakers and 2 in the sound bar

Wheels 16" x 6.5" (40.6 cm x 16.5 cm),  steel painted Gray, includes steel spare ●

SPECIFICATIONS : EXPRESS COMMERCIAL CUTAWAY

* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 
 passengers, optional equipment and cargo.
***  Check availability with your dealer.

SPECIFICATIONS : EXPRESS COMMERCIAL CUTAWAY

EXTERIOR DIMENSIONS 3500

Wheelbase (mm) 3,531

Overall length (mm) 6,266

Body width (mm) 2,009

Overall height (mm) 2,106

CAPACITIES 3500

GVWR* (kg) 4,355

Curb weight (kg) 2,059

Payload** (kg) 2,285

Fuel capacity (L) 125

Seating capacity (front) 2

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 
 passengers, optional equipment and cargo.
***  Check availability with your dealer.



EXTERIOR COLORS  NEUTRAL  MEDIUM PEWTER
Cyber Gray Metallic —

Black

Summit White

Red Hot

Wheatland Yellow

Silver Ice Metallic

Graphite Metallic

COLOR COMBINATIONS

SPECIFICATIONS : EXPRESS COMMERCIAL CUTAWAY

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531mm 1,008 mm
6,279 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531 mm 1,008 mm
6,266 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531mm 1,008 mm
6,279 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

DIMENSIONS : EXPRESS COMMERCIAL CUTAWAY

* Gross vehicle weight rating. 
** Maximum payload capacity includes weight of driver, 
 passengers, optional equipment and cargo.
***  Check availability with your dealer.

SPECIFICATIONS : EXPRESS COMMERCIAL CUTAWAY (EXTERIOR COLORS)

*The above specifications are subject to change.

● STANDARD  AVAILABLE — NOT AVAILABLE

BLACK RED HOT

WHEATLAND YELLOW SILVER ICE METALLIC

SUMMIT WHITECYBER GRAY METALLIC

GRAPHITE METALLIC  BROWNSTONE METALLIC



When you buy a Chevrolet, you don’t just take home a new car. You also enjoy the peace of mind that makes driving your Chevrolet a pleasant experience. 

MIDDLE EAST VEHICLE TESTING

Every Chevrolet is tested in the region, so we know it can withstand the climate. Then, before launch, we check and double-check every inch of the vehicle for optimal performance. Chevrolet specifically
develops many of its features—including its air conditioning, engine cooling systems, and paint—to perform in tough conditions. The result is a car you can depend on.

COURTESY VEHICLE PROGRAM 
Chevrolet strives for your convenience. In the unlikely event of a warranty repair involving extended repair times, you may be offered a suitable courtesy vehicle for your convenience.

CHEVROLET PARTS 
Chevrolet’s region-wide dealer network is supported by a well-stocked parts distribution center, ensuring constant availability of parts to keep your vehicle on the road. 
Chevrolet parts are priced to ensure low cost of maintenance and at the same time guarantee that you get genuine parts at competitive prices.

CHEVROLET CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES
All of our certified pre-owned vehicles come with the confidence of:
• A 110+ point quality inspection
• A minimum 12-month warranty 
• 24-hour roadside assistance
• A 7-day exchange option

Terms and conditions apply. Please contact your local Chevrolet dealer for more information.

1 HOUR MAINTENANCE.
At Chevrolet, we know how valuable your time is.
Which is why all our service centers offer a
guaranteed 1 hour service on all
Chevrolet vehicles٫

2 DAYS GUARANTEED BOOKING.
Nobody likes having to wait to book a service.
Which is why with Chevrolet Complete Care,
you can get a service booking with
2 days advanced notice.

3 YEARS OR 100,000 KM WARRANTY.
Everybody likes to feel reassured.
Which is why Chevrolet Complete Care offers
a comprehensive 3 year or 100,000 km warranty 
on all Chevrolet vehicles.

4 YEARS FREE ROADSIDE ASSISTANCE.
It's good to know that somebody is always there
for you. Which is why Chevrolet Complete Care
offers a 4 year regional roadside assistance 
service for free.

2 DAYS 

GUARANTEE

COMPLETE CARE 

Insta



ONE FOR
       THE TEAM.

الـــفــــريــــق
    بـــانـــتـــظــــارك.



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

إختبار السّيارات في الشرق األوسط

تخضع كّل سّياراتنا ألقسى االختبارات كي نضمن لك أداًء عاليًا ُيالئم المنطقة. فقبل إطالق أّي سّيارة شفروليه، ُنجري لها فحصًا شامًال 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 شفروليه سّيارة بديلة ُتناسبك.

قطع غيار شفروليه
يدعم شبكة وكالئنا الموجودة في أنحاء المنطقة مركٌز لتوزيع قطع غيار شفروليه بكّميات وافرة لتزويد سّيارتك عند الحاجة فتبقى منطلقة.

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

سّيارات شفروليه المستعملة المضمونة

كّل سّياراتنا المستعملة المضمونة تأتي مزّودة بالتالي:

فحص ألكثر من 110 نقاط  •

ضمان 12 شهرًا على األقّل  •

خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة  •

ضمان استبدال السّيارة خالل 7 أّيام  •

*تطّبق الشروط واألحكام. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة وكيل شفروليه المحلي المعتمد.

Insta

COMPLETE CARE 

2 DAYS 

GUARANTEE

ساعة واحدة إلنجاز الصيانة
في شفروليه، نحن نقدر ونحترم وقتك.

ولهذا السبب فإن مراكز الخدمة لدينا تضمن لك انجاز 
الخدمة خالل ساعة واحدة فقط.

يومين كحد أقصى لتحديد الموعد
ال أحد يرغب باالنتظار ليحصل على موعد تقديم الخدمة،

ولهذا السبب فإن تعهد شفروليه الشامل يضمن لك حجز موعد
الخدمة خالل يومين فقط.

*3 سنوات ضمان اقليمي

الكل يفضل أن يشعر باالطمئنان، ولهذا السبب فإن تعهد
شفروليه الشامل يقدم ضمان اقليمي لمدة 3 سنوات

أو 100,000 كم على سيارات شفروليه.

*4 سنوات مساعدة اقليمية على الطريق

إنه لشيء رائع أن يكون هناك من يساندك عند الحاجة،
ولهذا السبب فإن تعهد شفروليه الشامل يقدم خدمة

المساعدة اإلقليمية على الطريق بشكل مّجاني لمدة 4 سنوات.



جـــدول األلـــوان

األلوان الخارجية رمادي داكن بيج

— رمادي معدني

أسود

أبيض

أحمر

أصفر

فضي فاتح معدني

رمادي داكن معدني

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531mm 1,008 mm
6,279 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531 mm 1,008 mm
6,266 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

2,106 mm

1,720 mm
Front Track

3,772 mm

1,740 mm

884 mm

3,531mm 1,008 mm
6,279 mm

2,032 mm

1,775 mm

2,009 mm Body Width

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  *** *قد تطرأ تغييرات على المواصفات أعاله.

مـواصفات: إكسبرس فان النقل التجاري )األلــوان الـخـارجـيـة(مـواصفات: إكسبرس فان النقل التجاري ● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفر

أبعاد إكسبرس فان النقل التجاري

أحمرأبيضأسودرمادي معدني

بني معدنيرمادي داكن معدنيفضي فاتح معدنيأصفر



WORK VAN الـمـواصفـات األسـاسـيـة

● وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن

● مقود هيدروليكي

غطاء محرك/كونسول، مع حيز تخزين مفتوح

● مكيف هواء أمامي يدوي

النوافذ وأقفال األبواب كهربائية

مقود قابل للتعديل ونظام تثبيت السرعة

●
 نظام صوتي، ستريو AM/FM مع مّيزة البحث عن المحطات، 

ساعة رقمية ومكبران للصوت في البابين األماميين 

نظام صوتي، ستريو AM/FM مع جهاز CD، مّيزة البحث عن المحطات
ساعة رقمية، نظام TheftLock لمنع السرقة، بحث عشوائي، ومكبران للصوت في البابين األماميين

 مشغل راديو فقط مع منبه، عدة مقابس، مّيزة البحث عن المحطات، ساعة رقمية،
 تعديل أوتوماتيكي للصوت، نظام معلومات الراديو (RDS)، مكبران للصوت في البابين

األماميين, مكبران للصوت في البابين الخلفيين ومكبران للصوت في حّيز الصوت

● العجالت، 16 إنش x 6,5 إنش )40,6 سم x 16,5 سم( مطلية باللون الرمادي، مع عجلة احتياطية من الفوالذ

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفرمـواصفات: إكسبرس فان النقل التجاري

3500 األبعاد الخارجية

3,531 قاعدة العجالت )ملم(

6,266 الطول اإلجمالي )ملم(

2,009 عرض الهيكل )ملم(

2,106 االرتفاع اإلجمالي )ملم(

3500 السعات

4,355 الوزن اإلجمالي للسيارة* )كلغ(

2,059 وزن السيارة فارغة )كلغ(

2,285 وزن الحمولة** )كلغ(

125 سعة خزان الوقود )لتر( 

2 عدد المقاعد )أمام(

مـواصفات: إكسبرس فان النقل التجاري

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***



جـــدول األلـــوان

األلوان الخارجية رمادي داكن بيج

— رمادي معدني

أسود

أبيض

أحمر

أصفر

— فضي فاتح معدني

رمادي داكن معدني

2500/3500EXT2500/3500

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G2500EXT 2,083 mm

G3500 2,070 mm
G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm

6,200 mm
1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

2,012 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,339 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

*قد تطرأ تغييرات على المواصفات أعاله.

مواصفات: إكسبرس فان الحمولة )األلــوان الـخـارجـيـة(مواصفات: إكسبرس فان الحمولة ● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفر

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

أبعاد إكسبرس فان الحمولة
أحمرأبيضأسودرمادي معدني

رمادي داكن معدني بني معدنيفضي فاتح معدنيأصفر



WORK VAN الـمـواصفـات األسـاسـيـة

نظام تشغيل المحرك عن بعد

● وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن

● مقود هيدروليكي

● كونسول قاعدي، مع حيز تخزين مفتوح

غطاء محرك/كونسول فخم مع حيز تخزين يفتح إلى الخارج

عرض الحرارة الخارجية على شاشة مركز معلومات القيادة

● مكيف هواء أمامي يدوي

 مكيف هواء خلفي مع بوصلة رقمية بـ 8 نقاط
في مركز معلومات القيادة

النوافذ وأقفال األبواب كهربائية

مقود قابل للتعديل ونظام تثبيت السرعة

نظام فتح السيارة من دون مفتاح

مقود مكسو بالجلد، مع أزرار تحكم مدمجة متوفرة

●
 نظام صوتي، ويشمل تجهيزات توصيل الراديو فقط، ستريو AM/FM مع مّيزة 

البحث عن المحطات، ساعة رقمية ومكبران للصوت في البابين األماميين 

نظام صوتي، مع ستريو AM/FM مع جهاز CD، مّيزة البحث عن المحطات
ساعة رقمية، نظام TheftLock لمنع السرقة، بحث عشوائي، ومكبران للصوت في البابين األماميين

نظام صوتي، ستريو AM/FM مع مشغل CD/MP3، مّيزة البحث عن
المحطات، ساعة رقمية، تعديل أوتوماتيكي للصوت، نظام معلومات

الراديو (RDS)، مكبران للصوت في البابين األماميين, مكبران للصوت في
البابين الخلفيين ومكبران للصوت في حّيز الصوت

●
عجالت 16 إنش x 6.5 إنش، مطلية باللون الرمادي، مع أغطية رمادية

للوسط وعجلة احتياطية من الفوالذ

نظام إنذار عند الرجوع إلى الخلف

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفرمواصفات: إكسبرس فان الحمولة

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

WORK VAN مواصفات الشاسيه

● المحرك: فورتيك V8 سعة 6.0 لتر مع حقن متتابع للوقود SFI وقوة 324 حصانًا )صافي( عند 4,700 د.د.

● عزم الدوران )صافي(:  373 رطل-قدم )504 نيوتن متر( عند 4,400 د.د.

● overdrive ناقل الحركة بـ 6 سرعات وقدرة كبيرة على التحمل، مع تحكم إلكتروني و

● فرامل قرصية مانعة لالنغالق مع أقراص أمامية وخلفية

WORK VAN & YF7 (2500 ONLY) األبعاد الخارجية

3500 EXT 3500 2500 EXT 2500

3,937 3,429 3,937 3,429 قاعدة العجالت )ملم(

6,200 5,692 6,200 5,692 الطول اإلجمالي )ملم(

2,012 2,012 2,012 2,012 عرض الهيكل )ملم(

2,103 2,070 2,083 2,070 االرتفاع اإلجمالي )ملم(

WORK VAN السعات

3500 EXT 3500 2500 EXT 2500

4,355 4,355 3,901 3,901 الوزن اإلجمالي للسّيارة* )كلغ(

2,557 2,473 2,545 2,449 وزن السيارة فارغة )كلغ(

1,787 1,872 1,346 1,442 وزن الحمولة** )كلغ(

117 117 117 117 سعة خزان الوقود )لتر(

- 6,788 - 6,788  حجم حيز األمتعة، عادي،
مع المقاعد )لتر(

- 7,658 - 7,658  حجم حيز األمتعة، عادي،
مع نزع المقاعد )لتر(

8,054 - 8,054 -  حجم حيز األمتعة، مطّول،
مع المقاعد )لتر(

8,890 - 8,890 -  حجم حيز األمتعة، مطّول،
مع نزع المقاعد )لتر(

2 2 2 2 عدد المقاعد )أمام(

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفرمواصفات: إكسبرس فان الحمولة

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***



جـــدول األلـــوان

60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

2500/3500

60/40 Door 1,120 mm
Sliding Door 1,120 mm

G2500 2,070 mm
G3500 2,070 mm

G3500EXT 2,103 mm

2,012 mm 2,012 mm

1,255 mm

3,246 mm @ Seat Base (Floor)

3,901 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

3,429 mm

1,217 mm

5,692 mm
1,008 mm

1,255 mm 3,937 mm
6,200 mm

1,008 mm

1,255 mm

1,448 mm

3,754 mm @ Seat Base (Floor)

4,409 mm

1,283 mm Between Wheelhousings

1,217 mm

60/40 Door 1,120 mm

Sliding Door 1,120 mm

EXT 3500

*قد تطرأ تغييرات على المواصفات أعاله.

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

مواصفات: إكسبرس فان الرّكاب )األلــوان الـخـارجـيـة(مواصفات: إكسبرس فان الرّكاب ● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفر● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفر

األلوان الخارجية رمادي داكن بيج

رمادي معدني

أسود

أبيض

أحمر

أصفر

فضي فاتح معدني

رمادي داكن معدني

أبعاد إكسبرس فان الرّكاب
أحمرأبيضأسودرمادي معدني

رمادي داكن معدني بني معدنيفضي فاتح معدنيأصفر



LT LS مواصفات الشاسيه

● ● SFI سعة 6.0 لتر مع حقن متتابع للوقود V8 المحرك: فورتيك

● ● القوة )صافي(: 324 حصانًا عند 4,700 د.د.

● ● عزم الدوران )صافي(: 373 رطل-قدم )504 نيوتن متر(  عند 4,400 د.د.

● ● overdrive ناقل الحركة بـ 6 سرعات وقدرة كبيرة على التحمل، مع تحكم إلكتروني و

● ● فرامل قرصية مانعة لالنغالق مع أقراص أمامية وخلفية

3500 EXT 3500 2500 األبعاد الخارجية

3,937 3,429 3,429 قاعدة العجالت )ملم(

6,200 5,692 5,692 الطول اإلجمالي )ملم(

2,012 2,012 2,012 عرض الهيكل )ملم(

2,103 2,070 2,070 االرتفاع اإلجمالي )ملم(

3500 EXT 3500 2500 السعات

4,355 4,355 3,901 الوزن اإلجمالي للسيارة* )كلغ(

2,906 2,761 2,665 وزن السيارة فارغة )كلغ(

1,438 1,584 1,226 وزن الحمولة** )كلغ(

117 117 117 سعة خزان الوقود )لتر(

- 2,608 2,608 حجم حيز األمتعة، عادي، مع المقاعد )لتر(

3,602 - - حجم حيز األمتعة، مطّول، مع المقاعد )لتر(

2/3/3/3/4 2/3/3/4 2/3/3/4 المقاعد )أمام/ثاني صف/ثالث صف/رابع صف(

مواصفات: إكسبرس فان الرّكاب

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.  
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفر

LT LS الـمـواصفـات األسـاسـيـة

نظام تشغيل المحرك عن بعد

● ● وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب األمامي األيمن

● ● وسادات هوائية علوية للحماية من الصدمات الجانبية

● ● مقود هيدروليكي

- ● كونسول عادي مع حيز تخزين مفتوح

● كونسول فخم مع حيز تخزين يفتح إلى الخارج

عرض الحرارة الخارجية على شاشة مركز معلومات القيادة

● ● مقاعد لـ 12 راكبًا )التوزيع 4-3-3-2(

مقاعد لـ 15 راكبًا )التوزيع 4-3-3-3-2(

● ● مكيف هواء أمامي يدوي

● مكيف هواء خلفي

● مركز معلومات القيادة

● النوافذ وأقفال األبواب كهربائية

● مقود قابل للتعديل ونظام تثبيت السرعة

● نظام فتح السيارة عن بعد

مقود مكسو بالجلد، مع أزرار تحكم مدمجة متوفرة

● ●
نظام صوتي، ستريو AM/FM مع مّيزة البحث عن المحطات، 

ساعة رقمية ومكبران للصوت في البابين األماميين

نظام صوتي، ستريو AM/FM مع جهاز CD، مّيزة البحث عن المحطات
ساعة رقمية، نظام TheftLock لمنع السرقة، بحث عشوائي ومكبران

للصوت في البابين األماميين

نظام صوتي، ستريو AM/FM مع مشغل CD/MP3، مّيزة البحث عن
المحطات، ساعة رقمية، تعديل أوتوماتيكي للصوت، نظام معلومات

الراديو )RDS(، مكبران للصوت في البابين األماميين، مكبران للصوت في
البابين الخلفيين ومكبران للصوت في حّيز الصوت

● ●
 عجالت 16 إنش x 6.5 إنش، مطلية باللون الرمادي، مع أغطية رمادية للوسط

وعجلة احتياطية من الفوالذ

نظام إنذار عند الرجوع إلى الخلف

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفرمواصفات: إكسبرس فان الرّكاب

تقدير الوزن اإلجمالي للسيارة.  *
يشمل وزن الحمولة القصوى وزن السائق،  ** 

والركاب، والتجهيزات االختيارية واألمتعة.
راجع الوكيل لمعرفة األلوان المتوفرة.  ***



 نظام StabiliTrakTM - إنجاز هندسي مبدع.
يعتبر نظام StabiliTrakTM إنجازًا هندسيًا ميكانيكيًا 

متطورًا يمنح إكسبرس فان نقل الركاب قدرة 
استجابة دقيقة لقيادتك. فبفضل أجهزة تحسسه، 

يستطلع نظام StabiliTrakTM وضعية المقود، 
سرعة السيارة، ضغط الفرامل، التسارع الجانبي 

ونسبة الدوران ليبقيك في مسارك ويمنحك 

قيادة آمنة. فأثناء القيادة العادية، يعمل هذا 
النظام بمراقبة حركة نظام التوجيه واتجاه السيارة 

باستمرار. ويقوم بمقارنة الجهة التي يحددها 
السائق والجهة الفعلية التي تأخذها السيارة 

والدوران الناجم عن التسارع الجانبي وسرعة كل 
عجلة على حدا. وتعمل أجهزة تحسس النظام 

على قراءة وضعية نظام التوجيه وسرعة السيارة 

وضغط الفرامل والتسارع الجانبي ومعدل 
االلتفاف لتساعد في المحافظة على ثبات 

وتماسك الفان.

فرامل قرصية مانعة لالنغالق.
 (ABS) يساعدك نظام الفرامل المانعة لالنغالق
القياسي في المحافظة على تحكمك بالتوجيه 

خالل الفرملة بقوة، في حين تمنحك األقراص 
األربعة المهواة قوة كبح هائلة. فعند تشغيل 

الفرامل تقوم أجهزة التحسس بقفل العجلة 
وتحرير الضغط عن الفرامل بسرعة. هذا ما يحافظ 

على السيارة من االنزالق، ويحافظ على التحكم 
بالقيادة مهما كانت الظروف. 

ألن ما تحمله
   يزيد عن مجرد حمولة.

 معايير السالمة المتقدمة.
مع أرقى مواصفات األمان والثبات فإنك ستنعم ومرافقيك 

بالحماية القصوى.

حماية تغمر الجميع.

 1. فان إكسبرس يقدم هيكاًل من الفوالذ الصلب ليحيطك ومرافقيك بأعلى درجات األمان.

األمانالمقصورة الداخلية

دائما استعمل أحزمة األمان وأدوات التثبيت المناسبة لألوالد بحسب العمر و الحجم وحتى مع وجود الوسائد الهوائية. حتى في المركبات المزودة بأنظمة استشعار وجود الركاب فإن األوالد يكونون بأمان أكثر عند تأمينهم في المقعد الخلفي 
بشكل مناسب في كرسي الرضع أو الكرسي المعزز لألوالد. ال تقم أبدًا بتثبيت مقاعد األطفال ذات التموضع الخلفي على المقاعد األمامية ألية مركبة مزودة بوسائد هوائية أمامية خاصة بالراكب األمامي. راجع دليل المالك وتعليمات سالمة 

جلوس األطفال للحصول على المزيد معلومات السالمة.



 شريك المهام الصعبة.
فان إكسبرس يفتخر باالقتصادية العالية باستهالك الوقود مع 

الحفاظ على األداء العالي لتنفيذ جميع المهام.

قوة مطلقة.

 1. مع المحرك القوي سعة 6.0 لتر ستمتلك كامل القوة لتنفيذ كل األعمال.

الــقــمــة
   فـــي األداء.

األداء

تأتي مجموعة فانات إكسبرس مع خيارين من 
المحركات القوية، اختر محرك المذهل فورتيك 

V8 سعة 4.8 لتر بقوة 209 كيلوواط )280 حصانًا( 

)صافي(، أو عليك بالمحرك فائق القوة فورتيك 
V8 سعة 6.0 لتر الذي يعزز من قدرات القيادة 

ويــمــدك بــقــوة 242 كــيــلوواط )324 حصانًا( 
)صافي( و عزم 504 نيوتن متر )صــافــي( عند 

 4400 دورة/دقيقة مع فعالية عالية بالتوفير

باستهالك الوقود.
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حاضر لكل المهمات.
سواء كنت تنقل ركابُا أو تحمل حمولة، فإن 

شفروليه فان إكسبرس يمتلك القدرة للقيام 
بمختلف المهمات. يتوفر مقاعد قياسية لـ12 راكبًا 

في طراز 2500، وترتفع إلى 15 راكبًا مع الطرازات 
ذات قاعدة العجالت الطويلة. ويمتلك إكسبرس 

باب الركاب الخلفي القياسي الذي يفتح إلى الوراء 

لتسهيل عملية الدخول والخروج. وتتوفر عالوة 
على كل هذا العديد من الخيارات والتجهيزات التي 

تعزز راحة السائق والركاب.

لكل احتياجات الركاب.
يوفر إكسبرس فان الركاب رحابة مريحة لك 

ولجميع الركاب. فيزود بنوافذ كهربائية وتكييف 

هواء للمنطقة الخلفية كتجهيزات قياسية 
في كافة طرازات إكسبرس LT ومتوفرة في 

طراز إكسبرس LS وتتيح ميزة العبور بين المقاعد 
الخلفية إمكانية تحميل قصوى دون الحاجة إلى 

التخلي عن أي من المقاعد.

الحجم الضخم.
يقدم فان الحمولة 1500 و2500 و3500 العادي حد 
أقصى لسعة الحمولة يبلغ 6787 لتر، بينما تصل 
حمولة طرازات قاعدة العجالت الطويلة 2500 و 

3500 إلى 8,053 لتر.

كـــل مــا تــريــده
      مــن الــمســاحــة.

 كل ما تريده من المساحة.
فان إكسبرس يمتلك مقصورة رحبة ومتعددة االستخدامات ليلبي 

كافة احتياجات النقل التي ترغب بها.

القوة والذكاء.

 1.  فان إكسبرس يفتخر بحيز تخزين ضخم وقدرات فائقة للتحميل. 

1

المقصورة الداخلية



للمهاّم الكبيرة ال تبحث كثيرًا، ألن فان النقل 
التجاري شفروليه إكسبرس دائمًا في خدمتك. 

فهو يتمّتع بمحّرك فورتيك V8 سعة 4.8 لتر مذهل 
بقّوة 280 حصانًا )صافي(، باإلضافة إلى قدرة 

عالية على التحميل، وإطار صلب على شكل 
سّكة يمتّد على طول السّيارة. وينضّم إلى فريق 

العمل في إكسبرس ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 
6 سرعات، مع مّيزة السحب والقطر، والفرامل 

القرصية المانعة لالنغالق ABS على العجالت 
األربع، ونظام التحكم بالثبات القياسي 

StabiliTrakTM، والمقود الهيدروليكي. أّما نظام 

التعليق األمامي المستقّل، فهو مصّمم لتأمين 

قيادة مريحة، فيما ُيتيح لك خّزان الوقود الكبير 
أن تستمتع بهذه القيادة ألطول مّدة ممكنة.

 إكسبرس 
فان النقل التجاري.

إنطالق دائم مع محّرك فورتيك فائق القّوة

إنطـلق على مـتن إكسبرس بفـضل محرك فورتيك V8 سعة 6.0 لتر يولد قوة فائقة 
قدرها 324 حصانًا )صافي(، وعزم الدوران 504 نيوتن متر )صافي( عند 4,400 د.د. 

فيمنحك قدرة تحكم رائعة بالقيادة وتوفيرًا فعليًا في استهالك الوقود.

فـرامـل قرصـيـة مانـعـة لالنـغـالق

إن نظام الفرامل المانعة لالنغالق (ABS) القياسي يحفظ لك تحكمك بالتوجيه خالل 
الفرملة بقوة، في حين تمنحك األقراص األربعة المهواة قوة كبح هائلة.

نظـام ™STABILITRAK، إنجـاز هندسي مـبدع 

يعتبر نظام ™StabiliTrak إنجازًا هندسيًا ميـكانيكيًا متطّورًا يمنح فان الركاب 
إكسبرس قدرة استجابة دقيقة لقيادتك. فبفضل أجهزة تحّسسه، يستطلع 

™StabiliTrak تحسس وضعية المقود، سرعة السيارة، ضغط الفرامل، التسارع 
الجانبي ونسبة الدوران ليبقيك في مسارك ويمنحك قيادًة آمنة.

الشكل الخارجي



إن كنت تبحث عن سّيارة تحمل أثقال العالم عنك، 
ُتقّدم لك سّيارة شفروليه إكسبرس فان حمولة 2500 

و3500 الحجم والوسائل التي تحتاجها. طاقتهما الكاملة 
ُتولد من محّرك صلب البنية فورتيك V8 6.0 لتر تبلغ 

 قّوته 324 حصانًا )صافي(، وناقل حركة أوتوماتيكي 
بـ 6 سرعات وقدرة هائلة على التحّمل، ومّيزة السحب 
والقطر. ومقصورتهما الداخلية الرحبة مصّممة لنقل 

 كّميات كبيرة جّدًا من األمتعة. أّما سعة التحميل

القصوى التي تبلغ 1.872 كلغ، والفرامل القرصية 
المانعة لالنغالق ABS على العجالت األربع، ونظام 
التحكم بالثبات القياسي StabiliTrakTM، والمقود 

الهيدروليكي، فكّلها تضمن سالسة في القيادة، مهما 
كان العمل صعبًا والمهّمة شاّقة.

الشكل الخارجي

 إكسبرس 
       فان الحـــمــولـــة.



الشكل الخارجي

ُيوّفر فان الرّكاب شفروليه إكسبرس الرحابة، المرونة، 
والسالمة الكاملة. محّركه فورتيك V8 سعة 6.0 لتر 

يتمّيز بقّوة 324 حصانًا )صافي(، ويكتمل بناقل حركة 
أوتوماتيكي، ومّيزة السحب والقطر. كذلك تمنحك 

الفرامل القرصية المانعة لالنغالق ABS على العجالت 
األربع مع نظام StabiliTrakTM لتعزيز الثبات أمانًا 

إضافيًا خالل الظروف الطارئة للقيادة وُتبقيك على 

تحّكم تاّم بها. أّما مقاعد االثني عشر راكبًا في فان 
الرّكاب إكسبرس فهي قياسية في كّل طرازاته، غير أّنه 
يتوّفر أيضًا بمقاعد لخمسة عشر راكبًا. وفي الحالتين، 

يبقى جّوہ منعشًا بفضل مكّيف الهواء األمامي 
القياسي والخلفي المتوّفر.

 إكـــسبرس 
فان الــــرّكـــاب.

الشكل الخارجي



الــعــالــم كـلــه
          بـــجــعــبتـــك.



شفروليه إكسبرس 2017

مجموعة فانات إكسبرس تقدم الحيز الرحب والمساحة 
الفائقة المالئمة لنقل الركاب والبضائع المتنوعة، كما 

أنها تتمتع بالقوة الفائقة لتلبية معظم المتطلبات. 
مع المقاعد المتنوعة التي تتسع حتى 15 راكبًا وحيز 

التخزين الضخم، فإن شفروليه إكسبرس سيلبي كافة 
احتياجاتك لنقل الركاب والبضائع.


